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1.számunkban közöltük.

El lehet tűnődni:hogyan alakult volna a magyar költészet története,
ha az ódon székely balIadák idejekorán napvilágra jutnak? Ha Pe
tőfi ismerhette volna a Kőmíves Kelement, Júlia szép leányt, Kádár
Katát? Nem ismerhette, mert bár Kriza János a múlt század negy
venes éveiben jegyezte le őket, gyűjteménye, a Vadrózsák csak 1863
ban jelenhetett meg. A népies irodalmi irányzat voltaképpen öne
rőből bontakozott ki, anélkül teremtette meg főműveit, hogy az al
kotók tudomást szerezhettek volna a népköltészet legszebb darab
jairól.

A Vadrózsák megkésett, és nem tartalmazza Kriza teljes gyűjtését.

Nincsenek benne azok az álmok, amelyeket székely paraszt
asszonyok beszéltek el a gyűjtőnek. Ezek csak 1870-ben, Nagy Mik
lós honismereti albumában Magyarország képekben kerültek nyilvá
nosságra.

Kriza etnográfiai felfogása egyedülálló a maga korában. Egész
Európa a népballadáért lelkesedett; őt minden érdekelte, amit pa
raszti száj kimondhatott. Folklőrja egyetemes.

Nem tudni, mikor írta le álomszövegeit: még a negyvenes évek
ben vagy később? De ha a közlés évét tekintjük, az is páratlanul
korai dátum. 1870-ben Freud még csak tizennégy esztendős ka
masz.

1.
- Eccer a tavaszfélt azt látom álmamba, hogy hát valami szót

hallok künn:
- Jere ki, Jutka, egy küsnyég!
Éppen hezzám vót a szó, Kimenyek álmamba, s hát az ég egé

szen megvilágosodik. Vetem a szememet. s hát ott van az égen
Szűz Mária, olyan gyönyörű szép alak, kihez foghatót életem vi
lágába nem láttam. A karján ült az áldott küsdég Jézus, s a szép
séges Szűz Mária feje meg e kicsid Jézus felé volt hajolva. Akár
hogy s mint, onnét a szememet nem tudtam levenni. Az ég olyan
szépen ragyogott körülöttik, hogy sohasem olyan szépen. Letér
gyepeltem, felfogtam a kezemet, s úgy hálálkodtam az Istennek,
hogy nekem élve megadta látnom az áldott Jézust. Ebbe a hálál
kodásomba eszénkedtem fel az álomból. Imetten es mind előttem

a képe, s ez napságig es olyan jól esik, ha rea gondolok!
- Jutka ném, kijed, ha pápisták között nem laknék, nem es lát

na olyan álmot!
- Vaj igen, vaj nem!
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2.
Az eltölt esztendőbe azt láttam álmamban, hogy én egy szép

kertbe vagyok; de az a kert úgy teli vót mindenféle virággal,
hogy több nem fért vóna. Nekem szabad vót akármelyiket lesza
kasztani. Arra jöve ez a Szász Mihályné - mert igazán hogy ő

vót - s azt mondá nekem, hogy adjak neki onnét vaj egy szál vi
rágot, hadd szőjjön belőle egy szép bokrétát. Azt kérdem tőlle:

- Kinek a bokrétát?
S ő azt mondá:
- Az angyalok számára!
- Úgy én kijednek hát adok es jószűvvel!

Leszakaszték egynéhányat a legszebbjiből, s odaadám; ő elvevé,
szépen megköszöné, s avval elmene. Ahogy ment, a bokrétát kö
tözgette. Elindultam én, s szemembe találtam - az isten nyu
gossza meg! - aszegén meghótt Lázár Lajosnét; s hát a kezibe
egy ződ szál roszmarint van. Kérdi tőllem: .

- Hova viszi Szász Mihályné azt a virágot?
Mondám, hogy az angyaloknak.
- Mett az igaz es - azt felelé Lázár Jánosné - mett ő eszten

dő alatt az angyalokhoz kötözik!
Avval felébredék - s mi lén belőlle? Az álmat láttam a tavasz

félt, s aratás felé Szász Mihályné meg es hala - az isten nyu
gossza meg!

3.
- Ezelőtt egyik esztendőbe azt láttam álmamba, hogy a köröspa

taki jobb-jobb gazdagok együtt vannak a nagy udvarba egy ház
ba, s én es köztik vagyok. 'Amint ott együtt beszélgeténk, eccer
csak béüt közinkbe az isten itileti, s mindegyiket megüté. Enge
met es ért a szele, s elestem, de csakhamar feleszénkedtem, felkő

tem, s ahogy lehetett, őköt a födről felhuzogattam; de olyan
bággyadtak vótak szegények, hogy lépni es elig tudtak - úgy jaj
gattak, hogy! - Ezt én az álmot hogy láttam, azután egynehány
héttel felszeg megyúla, s azoknak a gazdasszonyoknak, kinek a
csűre, kinek még a háza es, porig ége. Higgyék es meg kijetek,
hogy mikor az álmába ménkőütést lát, égésre szokott bétéljesed
ni!

- De hát azt kijed éppen úgy hiszi-e? Hisz az ember akkor lát
ménkőütést álmába, mikor forró a vére. Különösön, ha estére vaj
jót ivott, vaj nehéz ételt ett.

- Bizonyosra mondom, hogy akkor este még vizet sem ittam,
s eIig ettem vót vacsorára nihán falást!

- Haj, istenem! - szólt reá egy leány - az én bátyám es azt
látta vót álmába a tavasszal, hogy őt az isten ítéleti megütötte? s
a nyáron a vérbe el es temeték.
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4.
- De csak hallgassák meg, mit láttam én a télbe esztendeje! EI

menék a templom felé, s hát ott olyan szép éneklés van, milyen
imettem soha sem vót. Bémenyek, s hát ott az itíletnapja fúj: az
Úristen őfelsége ül a prédikállószékbe, Jézus urunk harmadmagá
val a papszékibe, s az angyalok künn állnak a templom piaccán.
Eccerre megszűnik a szép éneklés; Isten őfelsége megszólala nagy
dörgősen a prédikállószékből, s azt mondá az angyaloknak:

- Menjetek, kedves gyermekeim, s tisztítjátok meg ezt a szent
hajlékot a gonoszoktól!

Jézus urunk elindula a templomba, rendre a székekbe a gono
szokat mind kimutatá, de nem találtatik több valami húsznál.
Akiket az Úr Jézus kimutogatott, kikapdossák az angyalok a
székből, s hátulsó templomajtón nagy haragosan kitaszigálák. S
gondolják-e kijetek, mire teljesedett az én álmom? A mult eszten
dei kórellába éppeg azok az emberek halának el, akiket az angya
lok a templomból kitaszigáltak vót!

5.
- Jaj, nénémasszon, mit láték én az éjjel álmattam!
- Mit ugyan bizon, te Julis?
- Hát én biz azt, hogy mü ketten készültünk a táncba, de siet-

tünkbe nyakrafőre őtöztünk, mett a hívó legén nem tudott sokat
várni. Én, ahogy a hajamat fésültem, a fejemről mind lesuvadt.
Sirattam a hajamat, s kijed azt mondá, hogy kössek ruhát a fejem
re, mett úgy nem lássák meg a táncba, hogy nincsen hajam. Av
val elindulánk a táncba, s jött velünk a hívó legény es. De amint
a kapun menénk ki, a legény azt mondá, hogy a rokolyám nem
jól áll; megfogá, hogy herrehuzoggassa rajtam, de a' mind a kezi
be marada! Megfordulák nagy sírva, bé a házba, s kijetek es ve
lem. Aházajtóba felébredék, nem meheténk el a táncba.

- Hej, te szegény Julis, ugyan jól vigyázz magadra! Ki vót az
a hívó legén?

- Kijednek csak megmondom: a'biz eppeg Mózi, a szegén sze
retőm!

- [ulis, én azt mondom neked, hogy Mózival csak vonittóslag
legyen a barátkozás; vaj még jobb lessz a te fejednek, hogy add ki
neki az utat egészen mentibe; mert hidd meg a lelkeddel, hogy
én azt az álmat nem szeretem egy szikrányába es, a' nem jót je
lent, s ha szómat meg nem fogadod, megládd majd, mire telik. Te
Mózit, amint látom, bolondjába szereted; héj pedig ő ravasz le
gén, lehúzza a fejedről a szűz becsülletet! [ulis, Iulis, legyen
eszed! Ha te űzöd a vélle való szerelmet, úgy megtáncoltat, hogy
nem vennéd fel, nem tom miétt; leszedi róllad a becsülletet, s
osztán mehetsz akármerre. Az álom elébb vaj később bételik.
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- Jaj istenem, bárcsak meg se mondom vala az álmamat! Az
isten megfizeti, nehogy megtudják anyámék, mett osztán a sze
gén Mózit eltiltsák tőllem!

- Úgy bolond, úgy!

6.
- Az éjjel álmamba azt láttam, hogy a szárazpatakbeli kétvé

kás fődem egészen megtermett vót, s teli vót ótott székfűvel. egy
része szépen kinyílt vót; mindenféle szépszínú székfüvet szedtem
rólla; más része most indult szárba; merő gyönyörűség vót csak
nézni es.

- A mán nem hitvány álom! Tartsunk számot hezza, hogy
most tél van, s hamar lessz tavasz, de az idén jó termés es lessz!
Az isten az embemek a jövendőt leginkább álomba mondja meg.

7.
- Az éjjel álmomba azt láttam, hogy hát én a pap házánál va

gyok, s hát ott nagy vendégség van, olyan lakodalomforma. A
pap kitett az asztal közepire egy poharat, abba szolgált a háznak
egyik feliből egy csó; azon a pap egyet facsaritott, s a pohár teli
csorgott belőle borral. Én azt a pohár bort egészen megittam.
Mintha most es látnám a szegény meghótt Veress Sámuelt 
mett ő es ott vót a vendégségbe; még azt mondtam neki: Ne csak
örökké a gazdagságba vessük az eszünköt, hanem menjünk az is
ten házába es! - Vajon e' mire telik?

- A pap háza s azt isten háza - hallá-é kijed! - a másvilágot
jelenti; kijednek Veres Sámuel a legjobb barátja vót: vajon nem
jut-e kijed Veres Sámuellel egyszerre vendégségbe?

- Mán bizon, ha meg találnék halni, másra nem lenne gondom!

8.
- Arra ébredék fel ma kéthetire virradólag, hogy láttam ál

mamba egy hatalmas nagy embert, akinek egyik zsebe teli vót
urasággal, s a másik pénzzel; mind a kettőt kerülő úton szerezte
vót. De vaj száz ember megcsípte őkelmét, s az egyik zsebiből a
hatalmat mind egy szakasztó szálig kiszedték, s a másikba a pén
zit meghagyták. A pedig úgy sírt, mint a kicsi gyermek, mind azt
mondogatta:

- Én istenem, én istenem, bárcsak éppeg tizedrészeeskéjit
hagyták vóna meg a hatalmamnak! Nem bántam vóna, ha a pén
zemet mind elvették vóna es!

- Ládd meg, barátom, az álmad bétőt, mert az oláhországi fe
jedelemtől elvették a hatalmat, s a pénzit meghagyták, s avval ki
csapták az országából!

- Nem bántották erősen, mett ha a pénze megvan, akkor a ha
talmából sok megmaradt; mert amit parancsol, a pénziétt sokat
megtesznek, ha nem mindent es!
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