
kéhez csapódott. Kettévált költőnk kasosa, dalnok szánja szétszakadva; rúdja 
mëgrepedt középën, oldallapjai lëváltak. (686) 
     Väinämöinen, vénëk véne szóval mondta, mëgkérdëzte: „Volna-é ez ifjúság-
ban, növekëdő nemzedékben, vagy a vénëknek sorában, fogyatkozó férfinépben, 
aki Tuonelába térne, Manalába merne mënni szúrószërszámot szërëzni, fúróért 
Manába futna, hogy új szántalpat faragjak, kasost készítsek magamnak?” (698) 
     Fiatalok így feleltek, vénembërëk válaszoltak: „Nincs ez ifjúság körében, sëm 
a vénëknek sorában, eme népes nemzetségben olyan vakmerő vitézünk, aki 
Tuonelába térne, Manalába merne mënni szúró szërszámot szërëzni, fúróért 
Manába futni, hogy új szántalpat csinálhass, kasost készíthess magadnak.” (710) 
     Vénëk véne Väinämöinen, időtlen idők dalosa maga mënt tëhát Manába, má-
sodízben Tuonelába, onnan szërszámot szërëzve, onnan épën visszatérve. (716) 
     Vén Väinämöinen dalával rëngeteg erdőt varázsolt, terebélyës tölgyet téve ab-
ba büszke berkënyével; szánkót szërkesztëtt belőlük, talpát fájukból faragta, csa-
polásait csinálta, hámigáját hajlította. Hamar készën lëtt kasával, szép új szánt 
csinált magának. Szërszámot rakott lovára, fakót szán elébe fogta; maga szánkójá-
ra szállott, szán farában elfeküdve. Vesszőtlen futott a fürge, gyöngyostortalan 
szaladva jó abrakolóhelyére, térve régi jászolához. Vén Väinämöinen ugyancsak, 
időtlen idők tudósa visszaért vele honába, hírës hajlékába lépve, régën koptatott 
küszöbre. (738) 
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Leffler Béla munkássága* 

Százhúsz éve született a svéd-magyar kapcsolatok kiváló munkása 
 
A svéd–magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok meghatározó alakja Leffler 

Béla. Nehéz felsorolni szerteágazó közvetítőtevékenységének minden területét. 
Felesége segítségével magyar szerzők műveit fordította svédre, és svéd szerzők 
műveit magyarra. 1924-ben Charles Pierre Backmannal közösen kiadta Ungern i 
kultur och historia (Magyarország kultúrája és története (1) című könyvét, amely 
svéd viszonylatban egyedülálló összefoglalás a magyar irodalomról, Magyaror-
szág történelméről és kultúrájáról, de egyedülálló az 1928-ban megjelent Ungersk 
konst (Magyar művészet (2) című könyve is, melyben a képzőművészetek ma-
gyarországi fejlődését vázolja. A fordítások mellett úttörőmunkát végzett a ma-
gyar irodalom skandináv fogadtatásának vizsgálatában is. Irodalmi és műfordítói 
tevékenységén kívül több magyar képzőművészeti kiállítást is rendezett Svédor-
szágban és Norvégiában.  

Leffler Béla életéről és munkásságáról több tanulmány is született. Lakó 
György, nyelvész és akadémikus tollából, aki Leffler Bélának köszönhette, hogy 
Stockholmban tanulhatott, az Alföld (3) című újságban emlékezett születésének 
100. évfordulójáról. Margócsy József pedig A két Leffler (4) című tanulmányában 
állított emléket Leffler Bélának. Leffler Béla életrajzát Margócsy József és Lakó 
György tanulmányai, illetve az Új magyar életrajzi lexikon alapján ismertetem, a 
hangsúlyt magától értetődően svédországi tevékenységére helyezve. 

Leffler Béla, akit Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című regényé-
ben „kedves magyar követnek” nevez, Budapesten született 1887. október 28-án. 
1897 szeptemberétől járt a nyíregyházi evangélikus gimnáziumba. Egyetemi ta-
nulmányait 1905 és 1909 között Budapesten végezte. Az 1909/10. tanévtől okle-
veles magyar–német szakos középiskolai tanárként alkalmazták egykori nyíregy-
házi iskolájában. Az 1910/11. tanévben pedig Berlinben végzett kutatásokat, és 
megírta disszertációját, melynek címe: Magyar vonatkozású német népénekek 
1556 és 1697 között. Tanulmányútja során ismerkedett meg Signe Maria 
Liljekrantz tanárnővel. A következőtanév végén, 1912. július 15-én Svédország-
ban házasodtak össze. Nyíregyházára költöztek, ahol a fiatalasszony megtanult 
magyarul. 

1919 fordulatot hozott a Leffler család életében: „A hiányosan-ellenségesen 
informált nemzetközi világra tekintettel a hazai protestáns diákszövetségek (a kor-
mány intenciója szerint) felkérték Lefflert, hogy aktivitásával, feleségének családi 
kapcsolatai révén próbáljon rokonszenvet kelteni hazánk iránt az északi protestáns 
országok közvéleményében, illetve az ottani kormánykörökben.” (5) 

Leffler stockholmi tevékenysége során főfeladatának tartotta, hogy az északi 
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országokban felhívja a figyelmet Magyarország történeti, kulturális szerepére, 
értékeire. Magyarországon pedig a skandináv, elsősorban a svéd irodalmat igye-
kezett népszerűsíteni. Margócsy József említi tanulmányában, hogy Leffler gyak-
ran szervezett svéd újságírók számára magyarországi utakat. Az újságírókkal a 
Dunántúlt, Debrecent és Nyíregyházát is felkereste. A hazatérőújságírók pedig 
többnyire kedvező, jó szándékú cikkekben ismertették olvasóikkal a magyar vi-
szonyokat.  

Leffler svédországi tevékenységének egyik legfontosabb területe a fordítás, és 
a szervezőmunka, amellyel a fordításokat sikerült megjelentetnie Svédországban 
és Magyarországon. A fordításokkal kapcsolatban legfőbb támasza felesége volt.  

1922-ben Leffler fáradozásai eredményre vezettek: „A stockholmi Magyar 
Társaság kiadott egy magyar lírai antológiát, melynek anyagát régibb és újabb 
svéd műfordítók műveiből Leffler Béla gyűjtötte össze.” (6) Az antológia az 
Ungersk lyrik i svensk översättning (Magyar líra svéd fordításban) címet kapta. A 
kötet bevezetőjét és húszoldalas irodalomtörténeti összefoglalóját szintén Leffler 
írta. A könyvet a gyomai Kner nyomdában készítették, s fogadtatására nézve 
egyetlen apró nyom létezik, amelyet Margócsy József talált Leffler és Knerék le-
velezésében, amely szerint a kötetnek Svédországban jó sajtóvisszhangja volt. (7) 

A kötetben Csokonai, Kisfaludy Sándor, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, 
Tompa Mihály, Arany János, Vajda János, Kiss József, Ady Endre és Gyóni Géza 
költeményei és népdalok kaptak helyet. A főhangsúly Petőfin van 32 verssel.  

A következőmunkája volt a már említett, Magyarországot bemutató kötet, az 
Ungern i kultur och historia. Az elsőfejezet Magyarország történelmét ismerteti, 
majd a jelenkor gazdasági életét mutatja be. Külön fejezetet kapott a magyar 
nyelv és a magyar irodalom története. A kötetben helyet kapott egy bibliográfia a 
Svédországban játszott magyar színművekről, és a svédül megjelent magyar mű-
vekről. Leffler ugyancsak külön fejezetet szentelt a svéd irodalom magyarországi 
helyzetének. A befejezőszakasz XII. Károly svéd király magyarországi kapcsola-
tait részletezi.  

Elévülhetetlen érdemeket szerzett Leffler Béla Magyarország, a magyar kultú-
ra svédországi megismertetésében a legismertebb svéd lexikon, a Nordisk 
Familiebok (8) munkatársaként is. A lexikonon keresztül a magyar vonatkozású 
tudnivalók hozzáértőmegfogalmazásban kerültek a svéd nagyközönség elé. 

1928-ban jelent meg az Ungersk konst (Magyar művészet) című kötet, amely-
ben az építészet áttekintését követően elsősorban a kortárs magyar festészetet és 
szobrászatot mutatja be.  

Feleségével közösen fordította egyik legnagyobb vállalkozását, a magyar elbe-
szélőprózából készült antológiát, amely 1932-ben jelent meg Ungerska noveller 
(Magyar novellák) címmel a Norstedt kiadónál. Az előszót Fredrik Böök profesz-
szor írta. A kötetben többek között Babits Mihály, Gárdonyi Géza, Heltai Jenő, 
Herczeg Ferenc, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Zilahy Lajos 
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vése, hímës körmű hímëzése hőt nëm ismerő időkbül, tűzről nëm tudó 
korokbul.” (586) 
     „Násznagyunknak lábaira húzva habselyëm harisnya, selyëmszálbul van kötő-
je, patyolatbul lábszalagja, át van szőve színarannyal, elëgyengetve ezüsttel. (592) 
     „Van továbbá násznagyunknak szászoktól szabott cipője, úszó hattyúhoz ha-
sonló, avagy vélnéd vízi fajdnak, lombok közt lakó lilének, cserjésbe csapó ma-
dárnak.” (598) 
     „A mi násznagyunk hajában aranyfürtök fodrozódnak; aranyszálakbul szakál-
la, fejében sudár süvege, hëgyét fëllegëkbe fúrja, illëg-billëg fönn a lombban; 
ilyet százasért së kapni, ezër márkát is mëgérne.” (606) 
     „Már a násznagyot dicsértem, násznagyasszonyunkra térëk. Honnan jött a 
násznagyasszony, hol lelék a drága lëlkët? (610) 
     „Onnan jött a násznagyasszony, ott lelék a drága lëlkët: messzebb, mint 
Tanikka vára, új városnak új határa.” (614) 
     „Vagy nëm onnan, mégsëm onnan, onnan sëmmilëtteképpen! Onnan jött a 
násznagyasszony, ott lelék a drága lëlkët: túl az Ópërënciárul, végtelen fehér 
vizekrül.” (620) 
     „Vagy nëm onnan, mégsëm onnan, sëmmiféleképp sëm onnan! Nőtt a rétën 
szép szamóca, pusztában piros bogyóka, hëgyoldalon árvalányhaj, aranyos virág 
vadonban: abbul nőtt a násznagyasszony, ott lelék a drága lëlkët!” (628) 
     „Nászasszonynak szép a szája, mint szövőszék szöktetője, násznagyasszony 
szép szëmében égi csillagok ragyognak, nászasszony szëmöldökéhëz csak a hold-
sarló hasonló.” (634) 
     „A mi násznagyasszonyunknak arany huncutkák hajában, gyöngykalárisok 
nyakában, arany karkötők a karján, ujján gyémántos gyűrűkkel, foglalatos gyöngy 
fülében, homlokán aranyhidacska, pillaszőrin gyöngysziporka.” (642) 
     „Hold világával vetekszik arany csatja csillogása, nap világával vetekszik ing-
vállának villanása, libëgő ladiknak látszik fejfëdője lëbbenése.” (648) 
     „Násznagyasszonyt is dicsértem: hadd nézzem mëg most a népet, hogy a nász-
nak szép-ë népe, választékos-é a vénje, világravaló-ë ifja, ékësségës-é egé-
sze?” (654) 
     „Nos hát mëgnéztem a népet, bár tudhattam tán magamtul, hogy sohasëm volt 
a múltban, nëm lëszën jövő korokban ily gyülekëzet gyönyöre, ily családnak csil-
logása, vénëk választékossága, ifjúság igéző bája. Valahányan kék-vörösben, mint 
a dércsípëtt csererdő, hajnalhasadás alulról, fëntrül pirkadat pirossa.” (666) 
     „Vendégink előtt ezüstnek, nëm volt értéke aranynak: mintha szëdnék csak 
szemétën, utcahosszat pénz potyogna, bőkezűen költekëztek, esküvőnk hírét 
emelve.” (672) 
     Vénëk véne Väinämöinen, nemzedékëk nagy dalosa most a szánkójába szállva 
indult immár otthonába. Énëkëlgetëtt az úton, varázsverseit dalolva; mondott 
ëgyet, mondott másat, hát a harmadik dalára sziklának szaladt a szánka, talpa tő-
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Házfalát erdőn faragta, dorongot a dombrul hozva, tetőlécëket lapályrul, a 
nyírësbül nyomtatókat, kérëgzsindëlyt zelnicésbül, tömítő mohát 
mocsárbul.” (486)  
     „Szépën ëgybeszërkesztëtte, építésit véghëzvitte; százan szögletët csapoltak, 
félezren tetőn topogtak, míg mindënnel elkészültek, pallót-padlatot lëraktak. (492) 
     „Hej, amig e gondos gazda fölépítëtte e házat, szelek szaggattak hajában, üstö-
két vihar cibálta! Bizony, jó gazdánk nëmëgyszër kesztyűjét kövön feledte, kalap-
ját fenyő lëkapta, lábbelijét láp lëhúzta.” (500) 
     „Bizony, jó gazdánk nëmëgyszër kora hajnalszürkülettel, mikor mások még 
aludtak, falusiak föl së keltek, föltápászkodott tüzétől, kalibájából kimászott; tűle-
vél tapadt hajába, harmat hullott szép szëmébe.” (508) 
     „Ez a jó gazda azóta folyvást vendégit fogadja, lócája tele dalossal, mulatókkal 
mindën ablak, padlók nótapëngetőkkel, vánkosok vajákosokkal, falakhosszat hall-
gatókkal, kerítés kíváncsiakkal, udvara útonjárókkal, kërësztül-kasul 
mënőkkel.” (518) 
     „Már a gazdát fëlköszöntve, mondok áldást asszonyunkra, tëmérdëk javat 
tëvőre, hosszú asztalt halmozóra.” (522) 
     „Rëngeteg kövér kënyeret, tengër tésztát mëgdagasztott, tenyerével tapsikolva, 
formálgatva fürge ujjal. Kënyerét mihelyt kiszëdte, vendégëk elébe vitte, dagadó 
disznóhúsokkal, túrós-tejfölös lepénnyel. Késünk éle mind kicsorbult, kacor ketté-
vált középën lazacfej-fűrészëlésben, csukacsont-csupálgatásban.” (534) 
     „Bizony, jó nénénk nëmëgyszër, ez a gondos gazdaasszony kakasnál korábban 
ébredt, szaladt tikfiszót së várva mára mindënt mëgszërëzni, tëendőit végbevinni, 
élesztőjét erjeszteni, savasítani sörünket.” (542) 
     „Ért e hírës háziasszony, ez a gondos gazdaasszony, ért nagyon a sörfőzéshëz, 
ízletës ital tëvéshëz csávázott csírás szëmëkbül, malátásított magokbul, miket nëm 
kavart kalánnal, lapickával sëm lapátolt: mindíg markával merítëtt, kavargatva két 
kezével füstnélküli fürdőházban, simára sikált padokon.” (554) 
     „Nëm hagyta e háziasszony, ez a gondos gazdaasszony rakását ragacsosodni, 
malátáját földre folyni: futkosott a fürdőházba, éjnek-évadján kijárva, nëm félve a 
farkasoktul, erdei vadállatoktul.” (562) 
     „Mëgdicsértem már az asszonyt, most a násznagyot köszöntöm. Kit neveztek 
násznagyunknak, kit választottak vezérnek? Falu véne lëtt vezérünk, falu nagyja 
lëtt a násznagy.” (568) 
     „Nëmës násznagyunknak válla kék köpennyel van takarva, hónaljában össze-
húzva, hasán szélësebbre szabva.” (572) 
     „A mi násznagyunknak testit keskëny köntös ékësíti, homokon söpör szegélye, 
hátul földig ér a farka.” (576) 
     „Inge ëgy kicsit kilátszik, ki-kikandikál fehére: tán a Holdlëány hímëzte, cin-
csatos szűzecske szőtte.” (580) 
     „Násznagyunknak van tüszője, öve ködfinom fonálbul, Naplëány nëmës szö-
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egy-egy elbeszélése kapott helyet.  
Leffler Béla szervezte a svédországi Magyar Társaságot (Ungerska 

Sällskapet) és az őkezdeményezésére, illetve a Magyar Társaság hathatós anyagi 
támogatásával létesült a Stockholmi Egyetem Magyar Intézete is.  

Leffler Béla munkásságával kapcsolatban feltétlenül meg kell említeni Ma-
dách Imre Az ember tragédiájának svéd fordítását. A régi Magyar életrajzi lexi-
konban(9) helytelenül jelent meg az adat, hogy Madách művét is Leffler fordította 
svédre felesége segítségével. Ezt a hibát azóta számtalan helyen helyesbítették 
(Margócsy József, Lakó György, Új magyar életrajzi lexikon, stb.). Madách műve 
ugyanis Olof Lundgren fordításában jelent meg, a kötetet Buday György famet-
szetei díszítik. A könyvhöz Leffler Béla írt előszót, amelyben egyrészt helyet ka-
pott egy tanulmány Az ember tragédiájáról, másrészt leírja a könyv svédországi 
bemutatását is: a fordítást 1932. március 15-én a stockholmi Magyar Társaságban 
ismertették. Az elsőszínt egy népszerű svéd színész olvasta fel a svéd 
zeneszerzőMoses Pergament kompozíciójának kíséretében. (10) 

Pontosabb a megfogalmazás, ha ebben az időben nem is Leffler Béla, ha-
nem a Leffler-család közvetítőtevékenységéről beszélünk. Signe Leffler-
Liljekrantz ugyanis svédre fordított több regényt: Bíró Lajostól két regény jelent 
meg az őfordításában, A Serpolette (Serpolette) és az Imperiál (Hotell Lemberg) 
1916-ban és 1917-ben, Tormay Cécile-től A régi ház (Ulvings hus) 1918-ban, és 
Heczeg Ferenctől Az aranyhegedű (Guldfiolen) 1919-ben. Ugyancsak Signe 
Leffler-Liljekrantz fordította Heltai Jenőkét regényét, a Family Hotel 
(Familjepensionatet) 1919-ben, több mint egy évtizeddel később, 1930-ban pedig 
A 111-es (Rum 111) című regénye jelent meg. Signe Leffler-Liljekrantz több elbe-
szélést is fordított, amelyek legtöbbször a Svenska Dagbladet című napilapban 
jelentek meg, majd később az Ungerska noveller című antológiában is szerepel-
tek, mint például Bíró Lajos Karácsonyi utazás (En vinterfärd), (11) vagy Gárdo-
nyi Géza A bor (Vimet) (12) című novellái. 

A Svenskt Pressregister az 1880–1902 közötti időszakot dolgozza fel, a 
Svensk Tidningsindex pedig 1953-tól tartalmazza a svéd újságokban és folyóirat-
okban megjelenőkritikák és recenziók bibliográfiai adatait. Az 1902 és 1953 kö-
zötti időszakról semmilyen bibliográfia nem áll rendelkezésre. Egyetlen forrás 
még a recenziós szolgálat, azonban ez is csak az 1930-as évek közepétől létezik. 
Így Leffler Béla és Signe Leffler-Liljekrantz könyvei abban az időszakban jelen-
tek meg, amelyről semmilyen bibliográfia nem létezik, ezért nincs lehetőség a 
könyvek fogadtatásának vizsgálatára. A könyvek fogadtatására csak közvetett 
módon lehet következtetni, mint például a lírai antológia esetében, ahol Margócsy 
József talált egy megjegyzést Leffler- és Kner- levelezésben.  

Leffler Béla munkásságának bemutatása nem lenne teljes magyar fordításai-
nak rövid ismertetése nélkül. Látható, hogy fordítói tevékenységében lényegesen 
nagyobb súllyal szerepelnek svéd művek magyar fordításai. A fordítások mellett 
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legnagyobb jelentőségű vállalkozása a Tizennyolc skandináv író magyarul (13) 
című folyam, amelynek Leffler Béla a szerkesztője volt. A folyam svéd, dán és 
norvég alsorozata 6-6 kötetet tartalmazott. Az egyes alsorozatok címe Hat svéd 
író magyarul,(14) amely 1929-ben, Hat dán író magyarul(15), amely 1930-ban, 
és végül a Hat norvég író magyarul (16) amely 1931-ben jelent meg. A folyam 
nem jelenhetett volna meg a Kner kiadó jelentős támogatása nélkül. Lefflernek 
emellett sok műfordítása jelent meg, Strindberg, Heidenstam és Lagerlöf műveit 
fordította magyarra. (17) 

Leffler Béla meghatározó szerepet töltött be a svéd–magyar irodalmi és kultu-
rális kapcsolatok történetében. „Leffler Béla teljesítette kötelességét, és örökül 
egy nagy kultúra szeretetét hagyta ránk. Neve és emléke eszményi híd két ország 
között, s a két hídfőnél évtizedekig ott sötétlenek a gyászolók” – emlékezett 
Leffler Bélára Hankiss János a Napkelet (18) című újságban. Lakó György pedig 
így zárja születésének 100. évfordulójára írt cikkét: „Munkájával és emberségével 
bőven rászolgált arra, hogy érdemeit a debreceni egyetem továbbra is hirdesse, 
emlékezete szülővárosában is fennmaradjon, s hogy neve a magyar–svéd kulturá-
lis kapcsolatok történetében hosszú időkig éljen!” (19) 

 
Varga Zsolt 
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ja, malom hajtását mëgússza: búzánkat a víz darálja, rozsunkat zuhatag őrli, mos-
nak hullámok helyëttünk, tengër tajtéka fehérre.” (374) 
     „S micsoda csinos falucska, határtalan jó helyecske! Lënt legelő, fönt a földek, 
maga a község középën, házsorok alatt homokpart, lágyan locskoló vizecske: lilé-
nek lubickolódni, viribülni vízityúknak.” (382) 
     Jóltartották ott a népet, bőven étellel-itallal, mindënféle húsfalattal, túrós-
tejfölös lepénnyel, árpa erjesztëtt levével, búzacsirán csorgatottal. (388) 
     Mindënkinek volt mit ënni, volt mit ënni, volt mit inni: piros tálakon púpozva, 
sok csinos cserépedényben. Foszlós fánkot tépëgettek, hájastésztát morzsolgattak, 
marénahalat metéltek, szeltek rózsaszín lazacot ezüstcsillogású késsel, arannyal 
bevont bicsakkal. (398) 
     Fizetetlen folyt a lőre, márkátalanul a murci; szelemënbül méz szivárgott, 
mindën szöglet sört eresztëtt: nyomtatónak azt nyakaltak, aztán mézsörrel mulat-
tak. (404) 
     Hát köszöntőket ki mondjon, kiszëmëlt dalos ki légyën? Vénëk véne 
Väinämöinen, időtlen idők dalosa maga vállalta magára, hogy dicső dalokba fog-
jon. Száját szóra is nyitotta, maga mondta, fölfelelelte: „Ëgy vérből való öcséim, 
fivéreim szájban-szóban, beszéd módjában barátim, figyelmezzetëk szavamra! 
Ritka récéknek gyűlése, testvérëk találkozása, közös fészëkről valóknak, ëgy szü-
lőtől származóknak ebben a hideg hazában, éjnek-északnak honában. (422) 
     „Kezdjünk dalba hát közösen, rakjunk szókat rigmusokba! Dalnoké a dalnak 
dolga, kakukké tavaszköszöntő, nőké kelme kékítése, na mëg szőttesëk szövé-
se.” (428) 
     „Lapp legényëk is dalolnak, szénabocskorok szavalnak nagyritkán ëgy rént 
lëölve, szikkadt szarvashúst fogyasztva: hát én mért në énëkëljek, népünk néma 
mért maradjon remëk rozskënyérrel élve, mëg vajas mellévalóval?” (436) 
     „Lapp legényëk is dalolnak, szénabocskorok zenélnek, jót húzván 
vizesvödörbül hitvány kérëgliszt-kënyérre: hát én mért në énëkëljek, népünk né-
ma mért maradjon magbul lëtt malátasörrel, istenáldott árpalével?” (444) 
     „Lapp legényëk is dalolnak, szalmabocskorok szavalnak kormozó tüzük köré-
ben, fekete szenes fatönkön: hát én mért në énëkëljek, népünk néma mért marad-
jon szelemën alatt szobában, gyönyörű tető terében?” (452) 
     „Jó nálunk a férfiaknak, fehérnépnek nëmkülönben: söröshordók nagy halom-
mal, közelünkben mézeskádak, mellettünk marénamartok, csupa jó lazaclelőhely; 
nëm fogyunk ki jófalatbul, kedvet keltő jó italbul.” (460) 
     „Jó nálunk a férfiaknak, fehérnépnek nëmkülönben: étkünk könnyel nëm ke-
verjük, nëm is gondolunk a gonddal, falatunk vígan fogyasztva, bánat nélkül nap-
jainkat, gondos gazdánk életében, asszonyunk aranykorában.” (468) 
     „Kire mondjak most köszöntőt, gazdánkra vagy asszonyára? Örököltük 
őseinktül, hogy első lëgyën az embër, ki lakóhelyet a lápon, erdőn házhelyet hasí-
tott, döntve szálfákat tövestül, lombozatukat lënyesve, alkalmatos helyre rakva, 
száraz és szilárd porondra, csinálva családi házat, szállást számos nemzedéknek. 
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ben, harisnyát së hoz magával; kódisként került a házba, ingyenélőként ipához; 
ládája egér lakása, kosara kalánfülűnek.” (266) 
     Lokka, gondos gazdaasszony, Kalevatar tündérasszony hallgatta badar beszé-
dit, maga mondta, fölfelelte: „Micsoda sületlenségëk, mit találsz ki, kerge köly-
ke?! Mást kezdjën ki mendemonda, illetlen gonosz beszédëk, nëm e kedves szép 
kisasszonyt, ártva házunk jóhírének! (276) 
     „Gonosz szó szaladt ki szádon, hitványságot hordtál össze, napos borjúnak be-
széde, nyívása kölyökkutyának! Jó lëányt kapott legényünk, világszép, kit lelt ma-
gának, mint pirosodó bogyóka, most színësëdő szamóca, fán fészkelő kismadárka, 
lombos berkënye lakója, nyírfaágon tarkatollas, juharfa hëgyén fehérke.” (288) 
    „Szászok földjén sëm találta, Virón túl së lelte volna szépségét ezën szűzének, 
báját e búvármadárnak, ékét édës orcájának, telt formáit termetének, kerek karjai 
fehérit, nyúlánkságát szép nyakának!” (296) 
     „Nëm kódisként jött a kedves, vannak bundái bizonnyal, köpönyegei kasában, 
pompás posztók szán farában.” (300) 
     „Van ëlég neki valóban, kincse rokkájába rejtve, pénze përgő orsajában, ban-
kója ujja bögyében, nagy halom fehérneműje, télidőn kitisztogatva, kikelet körül 
kimosva, nyári szélben szárogatva; lepëdői lëngedëznek, puha dunyhái dagadnak, 
suhognak selyëmruhái, tarka szoknyái terülnek.” (312) 
     „Jó mënyecske, szép mënyecske, haloványpiros mënyecske! Hírlik, jó voltál 
hazádban, éd’sapádnál lánykorodban: érëzd jól magad minálunk, új helyedën mint 
mënyecske!” (318) 
     „Sosë fájdítsad fejedet, në hányjon a hab hiába! Nëm a lápon lësz lakásod, nëm 
is árokszélre szántak: hoztak burjánzó mezőrül sokkal burjánzóbb mezőre, sűrű 
sörrel habzó helyrül még sűrűbb sörű hazába.” (326) 
     „Jó lëány, csinos mënyecske! Hadd kérdëzzem mëg tëtőled: láttál-é idejövőben 
körösen rakott kepéket, kazlakat magasra húzva? Azok mind e gazdaságé, mind 
vőlegényëd vetése, maga szántása-szëdése.” (334) 
     „Nos hát, kedves kislëányom, emlékëzz ezën szavamra: ahogy hozzánk eltalál-
tál, találd mëg helyed minálunk! Mert jó a mënyecske dolga, mëglësz mindëne 
mënyünknek, férhet téjfölös fazékhoz, vajas tálat mëgtalálja.” (342) 
     „Jó dolga van itt a lyánynak, csëpërëdhet a csibécske. Ëlég szélës szaunánk 
padja, lócái lakószobánknak, apósod fëlér apáddal, anyádnak tekintsd anyósod, 
fiaink fivéreidnek, nővéreidnek lëányink!” (350) 
     „Hogyha ëgyszër ráehülnél, fogad szörnyen arra fájna: éd’sapád halászta halra, 
bátyád fogta fürjmadárra, sosë koldulj sógorodtul, në istenkëdjél ipadnak! Fordulj 
férjedhëz ëgyenëst, hozassál idehozóddal! Nincs az erdőnek ëgyetlen négy lábon 
futó lakója, avagy légbe lëbbenője, szárnyakat suhogtatója, de a vízben sëm vo-
nulhat olyan ritka hal rajokban, elfogód kit el në fogna, elhozód mit el në hoz-
na.” (366) 
     „Jó dolga van itt a lyánynak, csëpërëdhet a csibécske. Nëm forgat követ a kar-
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