
(A válogatást Kányádi Sándor műveiből a szerző szóbeli 

engedélye alapján végezte az Őrszavak szerkesztősége) 

 

Ballagi 
  

Nem messze van ide Kászon, 

útja végig fehér vászon, 

ballag rajta valaki, 

bizonyára Ballagi. 

Fején kucsma, lábán csizma, 

nyakában meg nagy tarisznya, 

kajla bajsza csupa dér: 

estére csak odaér.  

 

Somvirággal, kakukkfűvel 
 

Somvirág, somvirág, 

aranysárga a világ.  

Kakukkfű, kakukkszó, 

kirándulni volna jó:  

fűzfasípot faragni, 

fűzfalóval lovazni,  

árkon-bokron átal, 

háton hátizsákkal,  

menni, mendegélni, 

este hazatérni:  

fűzfalovam kocogva, 

fűzfasípom tutogva,  

somvirággal, kakukkfűvel, 

kakukkszóval, tele szívvel.  

 

 



Krumplis mese 
 

Volt egy szegényember 

meg a felesége. 

Krumplit ettek minden 

áldott nap ebédre.  

 

Ebédre még hagyján, 

reggelre se volt más. 

Hogy még a tövét is 

járná meg a rontás.  

 

De bizony ne járja, 

vette védelmébe 

a krumplit a szegény 

ember felesége.  

 

Ha krumpli se volna, 

fölkopna az állunk. 

Így hát, édes uram, 

krumplit vacsorázunk.  

 

Okos egy menyecske 

volt a szegényasszony, 

tudta, az urára 

hogy s miképpen hasson.  

 

Nem árt, édes uram, 

kendnek is azt tudni, 

hogy Burgundiából 

jött hozzánk a krumpli.  

 

Hát ezért legalább 



ünnep- és vasárnap 

nevezzük illendőn 

mi is burgonyának.  

 

Hétköznap, amikor 

sok az ember dolga, 

akkor kérdezheti: 

kész-e a pityóka.  

 

Nyár elején a még 

zsenge-friss gumókat 

becézte az asszony 

földimogyorónak.  

 

Nemcsak eszes asszony, 

ügyes is a lelkem, 

minden étkezéskor 

mással traktál engem.  

 

Ha nem tudnám, észre 

se venném, hogy krumpli; 

nem tudnám a főztjét 

sohase megunni.  

 

Levesnek, tokánynak, 

sültnek, körítésnek, 

ahogy ő készíti, 

meg nem enni vétek.  

 

Így beszélt az ura, 

az egész környéken 

nincsen olyan asszony, 

mint a feleségem.  



 

Kivált a paprikást 

ahogyan csinálja, 

arra még a síri 

holt is hazajárna.  

 

A harangozónak 

sincs minálunk dolga: 

az illattól kondul 

a harang is szóra.  

 

Egyszer a király is, 

akinek szakácsa 

beteg volt, megjelent 

krumplipaprikásra.  

 

Megnyalta az ujját 

őfelsége, s nyomba 

ültette az asszonyt 

urastól hintóba.  

 

Azóta a király 

s az udvari népek 

burgonyát, pityókát, 

krumplit pecsenyéznek.  

 

 

Csukástó  
 

Egyszer régen, amikor még 

több volt a hal, mint a horgász, 

és nem volt a folyók mentén 

ekkora nagy sürgés-forgás, 



élt a kicsi csíki Oltban 

élt egy csuka, hasonlót még 

én sem tudnék kitalálni, 

hogyha horgászember volnék. 

Nem is élt, de uralkodott. 

Ő volt a halak királya: 

se hálónak, se horognak 

nem volt hozzá bátorsága. 

Nemcsak félték, tisztelték is, 

mert nagylelkű és kegyes volt: 

szúnyogon meg moszaton élt, 

testvérhúsba sose kóstolt. 

Úszta, járta birodalmát 

Domokostól le Bükszádig. 

Védelmezte népét s annak 

porontyait és ikráit.  

De leginkább Tusnád táján 

szeretett elidőzgetni, 

hol a szikla a kis Oltot 

majdnem-majdnem megrekeszti. 

Ha elfáradt, ott pihent meg, 

ott a víz is, mint a kristály, 

s a vízből is tisztán látta 

a fenyőket fönn a sziklán. 

Ahogy telt az idő, s ő is 

lassacskán mind öregebb lett, 

s az úszkálás föl-le, föl-le 

lassacskán mind nehezebb lett, 

hovatovább mind gyakrabban 

bámulta a fenyőfákat. 

Gondolt egyet, és fővárost 

alapított ott magának. 

"Jó is lesz így, öregedő 



uszonyaim mit fárasszam, 

mikor úgyis itt folyik át 

egész hosszú birodalmam. 

Igen ám, de épp az a baj: 

folyton folyik az országom,  

és nekem, hogy itt székeljek, 

folyton-folyvást kell úszkálnom." 

Szerencsére jött a tavasz, 

és a kis Olt úgy megáradt, 

hogy nem fért át a szoroson, 

s majd ellepte a fűzfákat. 

Jött aztán az apasztó nyár 

nagy meleggel, de hiába, 

ott maradt, a fűzfák között, 

az Olt egy kis darabkája. 

Csillogott, akár egy kastély, 

ez kellett a mi csukánknak! 

Átevickélt a szép tóba, 

s lefoglalta palotának. 

És azóta Csukástónak 

hívja minden vízi s földi, 

hetedhét országból szoktak 

odajárni gyönyörködni. 

Mondják, hogy az öreg csuka 

lemondott a királyságról, 

s mai napig ott éldegél 

szerényen a nyugdíjából.  

 

Tarlón túzok lépeget 

 

Tarlón túzok lépeget, 

mögötte a népe megy: 

http://lowoa.wordpress.com/2008/11/20/kanyadi-sandor-tarlon-tuzok-lepeget/


felesége, fia, lánya, 

veje, menye, unokája, 

apja, anyja, bátyja, nénje, 

nagyszüleje és a dédje, 

ipa, napa, sógor, após, 

s nem maradhat el az anyós. 

Ki totyogva, ki meg futva, 

ott megy egész pereputtya. 

Tarlón túzok lépeget, 

mögötte a népe megy. 

Szemezgetnek, tallózgatnak, 

estére nagy begyet raknak. 

 

 

Szarvas-itató 

 

Ahol a szarvas inni jár, 

moccanatlan a nyír s a nyár: 

még a fűszál is tiszteleg, 

mikor a szarvas inni megy; 

megáll akkor a patak is, 

egy pillanatig áll a víz: 

s ő lépked, ringatja magát, 

agancsa égő, kékes ág. 

 

 

 Szitakötő tánca 

 

Zurrogó-zirregő 

szitakötő tánca 

csipkét ver a csengve 

csobogó forrásra. 

Zirren kéken, zölden, 

http://lowoa.wordpress.com/2008/11/20/kanyadi-sandor-szarvas-itato/
http://lowoa.wordpress.com/2008/11/20/kanyadi-sandor-szitakoto-tanca/


sásról sásra táncol, 

úgy veri a csipkét 

önnön árnyékából. 

Reggeltől napestig 

egyvégtében járja, 

de csak alkonyatkor 

látszik a munkája. 

Akkor aztán pitypang, 

káka, békalencse 

s a csobogó forrás 

minden egy szem kincse. 

Szitakötő szőtte 

csipke alatt csillog, 

s alábújik inni 

az esthajnalcsillag. 

 

Sóhajtás 

 

Kútnak lenni volna jó, 

utas-itatónak, 

diófának vagy a fán 

füttyentő rigónak. 

Rigófüttynek volna jó, 

lenni bár egy hangnak, 

jönni-menni volna jó, 

akárcsak a harmat. 

 

Nagyanyó-kenyér 
 

Búzát vittem a malomba, 

hej, de régen volt, 

amikor még a Küküllőn 

malom duruzsolt. 

http://lowoa.wordpress.com/2008/11/20/kanyadi-sandor-sohajtas/
http://lowoa.wordpress.com/2008/11/20/kanyadi-sandor-nagyanyo-kenyer/


Megőröltem a búzámat, 

lisztje, mint a hó, 

Örült neki a ház népe, 

kivált nagyanyó. 

Sütött is az új búzából 

olyan kenyeret, 

illatára odagyultek 

mind a gyerekek. 

Azóta is azt kívánom: 

legyen a világ 

olyan, mint a búza közt 

a kék búzavirág. 

Mindenkinek jusson boven 

illatos-fehér, 

ropogósra sütött, foszlós 

nagyanyó-kenyér! 

 

Mátyás-napi vásár 

 

Nagy vásár volt még a 

keresztúri vásár, 

csizmát venni mikor 

oda járt a császár. 

 

Híres volt kivált a 

Mátyás-napi vásár, 

arra járt el mindig 

csizmáért a császár. 

No de nem azért volt 

híres ez a vásár, 

hogy lábbelit venni 

oda járt a császár. 

 



Bár a vevőtől is, 

kivált ha az császár, 

hírre-névre kaphat 

olykor egy-egy vásár. 

 

De a keresztúri 

nagy kirakóvásár 

híréhez-nevéhez 

nem kellett a császár. 

 

Portékájáról volt 

híres ez a vásár, 

azért járt el oda 

csizmáért a császár. 

 

Utcák hosszat állott 

álló nap a vásár. 

Sátortól sátorig 

alkudott a császár. 

 

Parolázott, már-már 

készen volt a vásár, 

egyet gondolt, s azzal 

odébbállt a császár. 

 

Addig válogatott, 

alkudott a császár, 

félő volt, hogy mindjárt 

eloszlik a vásár, 

s mehet szégyenszemre, 

és éppen a császár. 

S mit mond otthon, miért 

maradt el a vásár? 



 

Járhat majd tavalyi 

csizmában a császár, 

esztend’ ilyenkorig 

nem lesz csizmavásár. 

 

Mert csizmát csinálnak, 

s máshol is lesz vásár, 

de oda nem mehet, 

nem bizony a császár. 

 

Menne ő örömmel 

máshová, a császár, 

de nem oda Buda, 

kettőn áll a vásár! 

 

Megmondta az asszony 

- otthon ő a császár -: 

“Csizmát kend csak Székely- 

keresztúron vásál. 

 

Nem pazarolhatunk, 

éppen mi, a császár, 

mikor ott az olcsó, 

nagy tél végi vásár. 

 

Alkudjék csak kelmed, 

úgy vásár a vásár.” 

Ezért alkudozott 

napestig a császár. 

De nem is maradt el 

sohasem a vásár, 



estefelé mégis 

csizmát vett a császár. 

 

Többnyire Bodrogi 

sátorában vásált. 

Bodrogi rendszerint 

megszánta a császárt. 

 

Pompás áldomással 

végződött a vásár, 

s karján új csizmával 

ment haza a császár. 
 

Elfújta a szél a napot 

Elfújta a szél a napot, 

be a felhők sűrűjébe, 

hajladozik a vén erdő, 

úgy tesz, mintha jődögélne.  

De ha a szél úgy akarja, 

máris fordul, mintha menne; 

leveleit hátrahagyva 

kapaszkodna föl a hegyre.  

Mintha jönne, mintha menne, 

mintha vinne, mintha hozna: 

de nehéz is az erdőnek, 

mikor a szél kormányozza.       

 


