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Ríg-ének 
 
1. 

Régi rege zengi: zöld uton járt 
egy ifju isten, a viharos iramú, 

ravaszdi velejű, szép fiatal Ríg. 

 

2. 

Haladt a hegyen át, futott a völgyben, 

kis kunyhót lelt, fa-kapuja tárva, 

erre belépett. Benn kuporgott 

rőzse-tűznél Ükapó, Ükanyó, 

nagy munkában, ócska ruhában. 

 

3. 

Ríg ajaka nekiered: ime buzog a tanács, 

tessékelték lóca közepére, 

jobbról-balról ültek az öregek. 

 

4. 

Tipeg a kis Ükanyó, cipeli a kenyeret, 

korpás lisztból durva sütésűt, 

mást is hoz még, asztalra rakja: 

gőzölög a leves, tölti a tányért, 

szeletel főtt húst, füszeres pecsenyét. 

 

5. 

Megvacsoráztak, mennek aludni. 

Ríg ajaka nekiered: ime buzog a tanács, 

lefeküdt közibük káka-kötegre, 

jobbról-balról szunytak az öregek. 

 

6. 

Három éjszaka így telt, azután 

haladt a hegyen át, futott a völgyben. 

 

7. 

Lassan-lassan múlt kilenc hónap, 

és Ükanyó szült szénfekete gyereket 

vízzel hintvén, lett neve: Zsellér. 

 

8. 

Sebesen cseperedik, ide néz, oda nyúl, 

két kicsi tenyerén kérges a bőre, 

görcsös az ujja, görbe a háta, 

lőcs a lába, dagadoz a pofikája, 

 

9. 

Gyarapodik az ereje, szorgos, dolgos 

kötelet készít, vesszőt vagdos, 

munkál, sose pihen, ide-oda futkos. 

 

 



 

 

10. 

Messzi mezőről jött meztélláb 

egy markos lány, feltört talpú, 

nagy lapos orrú – Mindenes a neve. 

 

11. 

Tessékelték lóca közepére, 

no a házi legény odabújt mellé, 

jót vihogtak, fölmelegültek, 

Zsellér, Mindenes összefeküdtek. 

 

12. 

Fakadt is aztán bő gyerek-áldás, 

sok fiu született: Morcos, Mafla, 

Béres, Böllér, Pákász, Pakulár, 

Csordás, Csámpás, Faragó, Favágó, 

Szurtos, Szőrös – vetettek-arattak, 

erdőt törtek, almot hordtak, 

kondát tereltek és szapora nyájat. 

 

13. 

Sok lány született: Lompos, Lomha, 

Kócos, Keverő, Kormosmacska, 

Tenyeres-taplas, Teddide-teddoda, 

Szárazdajka, Söpruboszorka. 

Így nőtt szolgák sürü nemzedéke. 

 

14. 

Ment Ríg a hegyen át, futott a völgyben, 

szép házat lelt, cifra rovátkást, 

erre belépett. Odabenn tett-vett 

fahasáb-tűznél egy szorgos pár. 

 

15. 

Rokka-bordát faragott az ember, 

fésült a szakálla, fürtje fodros, 

szűknyaku inge bő és buggyos. 

 

16. 

Orsót hajtott sebesen az asszony, 

szépen, buzgón szálat eresztve, 

főkötő a haján, fűző a derekán, 

ujjas a keblén, kendő a nyakán. 

 

17. 

Az egyik: Nagyapó, másik: Nagyanyó. 

Ríg ajaka nekiered: ime buzog a tanács, 

volt még ez-amaz, mentek aludni. 

 

18. 

Lefeküdt közibük dunnás ágyba, 

jobbról-balról szunytak az öregek. 

Három éjszaka így telt, azután 

haladt a hegyen át, futott a völgyben. 

 



 

 

19. 

Lassan-lassan múlt kilenc hónap 

és Nagyanyó szült vaskos gyereket, 

arca piros volt, nagy szeme ragyogott, 

gyolcsba csavarván, lett neve: Gazda. 

 

20. 

Sebesen cseperedik, ide néz, oda nyúl, 

neveli az ökröket, ácsol pajtát, 

méri az udvart, köszörüli az ekét, 

nagy leleménnyel kocsit is készít. 

 

21. 

Asszonyt hoztak, kulcs zörög az övén, 

befedi a testét meleg ihra-bunda: 

Menyecske a neve, Gazda felesége. 

Gyürüt váltottak, vagyont növeltek, 

szép kettesben lakot építettek. 

 

22. 

Fakadt is aztán bő gyerek-áldás, 

sok fiu született: Módos, Méltó, 

Vaskos, Vállas, Terebélyes, Tehetős, 

Büszkebajszu, Szépszakállú, 

Szívős, Szorgos, Fukar és Fösvény. 

 

23. 

Sok lány született: Kényes, Kandi, 

Tnácos, Takaros, Buksi, Buboska, 

Csacska, Csípős, Szeles és Szende. 

Igy nőtt gazdák sürü nemzedéke. 

 

24. 

Ment Ríg a hegyen át, futott a völgyben, 

lelt nagy palotát, Nap fele tárul, 

kifeszült bőrön kapu-vasa fordul. 

 

25. 

A palota csarknoka felhintve bőven: 

ujjukkal játszva, egymásra tekintve 

fejedelmi szép pár: Apa, Anya ül benn. 

 

26. 

Veszteg a ház ura íjat húroz, 

hegyen és nyeseget vesszőt hozzá. 

 

27. 

Csendben az asszony nézi ruháját, 

keze simogatja csipkés fodrát, 

a fején fejdísz, mellén melltű, 

szoknya uszálya lengeteg ég-kék, 

homloka fénylik, gyöngy szeme ragyogó, 

keble fehér, mint frissen esett hó. 

 

 



 

 

28. 

Ríg ajaka nekiered: ime buzog a tanács, 

közibük települt puha pamlagra, 

jobbról-balról Apa, Anya ült ott. 

 

29. 

Göngyöl a feleség könnyu terítőt, 

tarka-mintás vászon-abroszt, 

szeletel fonatos gyönge kalácsot 

jó buzalisztből, s rakja elébük. 

 

30. 

Gazdag tálat, futtatva ezüsttel, 

piritott szalonnát, forró pecsenyét, 

édes, erős bort mély kannában –  

így szállt rájuk gyorsan az este. 

 

31. 

Ríg ajaka nekiered: ime buzog a tanács, 

lefeküdt közibük paplanos ágyba, 

jobbról-balról Apa, Anya szunnyadt. 

 

32. 

Három éjszaka így telt, azután  

haladt a hegyen át, futott a völgyben. 

 

33. 

Lassan-lassan múlt kilenc hónap, 

és Anya ragyogó úri fiat szült, 

tiszta szentelt vízzel hinti, 

selyembe takarván, hívja Nemesnek. 

 

34. 

Szőke a fürtje, fénylik az arca, 

szeme szikrázó kígyópikkely. 

 

35. 

Nőtt az úrfi és tanult már 

védeni pajzzsal, vágni karddal, 

íjat feszitett, vesszőt hegyezett, 

a kopja, kelevéz kezébe illett, 

beket uszított, mént megülte, 

forgó zuhatagot úszva szelte. 

 

36. 

Jött erdőn át hevesen a völgybe 

nagy viharos Ríg, rúnák bölcse: 

fiának mondta, nevére fogadta, 

ősei vagyonát mind neki adta, 

őneki szolgál föld és csorda. 

 

 

 

 

 



 

 

37. 

Havas, hűs úton indult az ifjú, 

haragos hegyek közt várat látott. 

Emeli a kardot, fogja a pajzsot, 

a paripa táncol, és cseng a fegyver, 

viadal, vész száll, véres a rét már, 

hullik a sok nép – a föld az övé lett. 

 

38. 

Tizennyolc várat elhódított, 

vitézei közt kincseket osztott, 

drágaköveket, deli paripákat, 

gyürüt és csattot, dús arany ékszert. 

 

39. 

Tengeren át is követet küldött 

messzi nagyúrnak kastélyába: 

látták ottan a fénybe-fürdő 

szűk-övü szűzet, szép Kisasszonyt. 

 

40. 

Vitték nőül az ifju Nemesnek, 

befedte lengő lágy ara-fátyol. 

 

41. 

Ettek-ittak a várkastélyban, 

és szaporodtak és sokasodtak: 

Örökös az első, Bajnok a másik, 

Lovag és Levente, Dús és Délceg, 

rendre született Sisakos, Sólymár, 

együtt játszott Apród, Aranyos 

azután Kedvenc, s Király a végső. 

 

42. 

Nagyra nőttek a Nemes-ivadékok, 

pajzsot ráztak, kopját törtek, 

gyors paripáról messze nyilaztak... 

 

43. 

..Király, a legifjabb, érti a rúnát, 

ősidőnek titkolt titkát, 

félholt beteget talpra-segítőt, 

kard-tompítőt, tenger-terelőt, 

láng-lankasztót, lélek-hívót, 

madár-csivitet megmagyarázót; 

nyolc ember erejét nyerte az égtől. 

 

44. 

Rúnákról szól a ravasz Ríggel, 

rúnákat fejt Rígnél jobban; 

megszolgálta, hogy őt is immár 

Rígnek hívják, rúna-tudónak. 

 

 

 



 

 

45. 

Ifju Király járt kék ködös erdőn, 

nyíllal célzott vadmadarakra. 

 

46. 

Rászólt egy vén varju az ágról: 

„Ifju Király, mondd, mért madarászol? 

mért nem pattansz gyors paripára? 

mért nem keresed a harc veszedelmét? 

 

47. 

Majdan fiaid, Dán s Danp vára 

dúsabb, diszesebb legyen a tiédnél, 

értsék a becsét kard-pengének, 

hordják hirüket messzi vidékek...” 

 
ŐrölŐ-ének 

 
1. 

Két lány került a király házába,  

jövőbe látó Fenja és Menja.  

Ekkor rabnő lett Fródi királynál  

A rém-erejű két óriáslány. 

  

2. 
Mindakettőt malomba fogta,  

ottan őrölt a két óriáslány,  

nem pihenhettek egy pillanatra,  

a király hallja, hogy megy a munka.  

 

3. 
Zajgatták a zúgó, zakatoló malmot,  

pillanatra megálltak volna,  

tovább őröltek királyi parancsra.  

 

4. 
A malomkövet körbe csikorgatták,  

már elszunnyadtak szolgálók, szolgák.  

Ekkor kezdett dalolni Fenja:  

 

5. 
„Örömet, aranyat őrlünk folyton,  

tenger kincset szerencse-malmon.  

Gazdánk pihe-párnán hadd szunnyadjon,  

őrlünk, ha ébred, hadd vigadjon.  

 

6. 

A király parancsa: kard ne forogjon,  

gyász ne jöjjön a gyilkolásra,  

sehol senki sebet ne üssön,  

akár testvére gyilkosát látja.  

    



 

 

7. 

Sose pihenjünk, ezt parancsolta,  

csak míg kétszer szól a kakukk hangja,  

csak míg dalolunk halkan dúdolva.”  

  

8.   

Fródi is elaludt és dalolt Menja:  

„Király, mindig óvatos voltál,  

mégis megvettél, nem vigyáztál,  

nem kérdezted, kik vagyunk mi,  

nem tudod, honnan fakadtunk mi.  

 

9.    

Nagy a kőgörgeteg, nagyobb a hegycsúcs,  

de különb náluk a havas Thiassi,  

atyafiságunk a tűzhányók,  

a bércektől származunk mi.  

  

10.   

Malomköved most is a hegyben aludna,  

rejtené szikla fekete odva,  

nem őrölnénk mi óriáslányok,  

ha sejtenéd, honnan támadunk mi.  

 

11.   

 Kilenc télen át földben feküdtünk,  

jeges sziklában, ott növekedtünk,  

mi zuhatag-karú óriáslányok,  

hegyeket odább hengergettünk.  

 

12.    

Ormokból várat építettünk,  

hogy rázkódott a völgy és rengett,  

magasból szirteket görgettünk,  

meghajigáltuk a lenti népet.  

 

13.   

 Jövőbe-néző óriáslányok,  

segíteni a gótokhoz álltunk,  

karddal pajzsot és páncélt vágtunk,  

szürke vértesekkel szembeszálltunk.  

 

14.   

 Egy királyt támadtunk, mást támogattunk,  

derék Gothormot viadalban védtük,  

ellenségeiből egyet se hagytunk.  

 

15.   

 Így telt, így múlt félesztendő,  

harcunk híre messzire-dörgő,  

sok sebet ejtett vaskos dárdánk,  

vitézek vére festette kardunk.  

 

 

 



 

 

16.    

Most e királyhoz kerültünk ketten,  

rabok lettünk mi óriáslányok,  

gémberít a görcs, gázolunk vízben,  

így csikorgatjuk a malmot ketten.  

 

17.   

 Kéz, pihenj már! Ne forogj, kemény kő!  

Eleget daráltam, abbahagynám!  

Őrölnöm kéne örökkön-örökké  

tenger kincset Fródi királynál.  

 

18.    

Roppant markom, ragadj kardot,  

csillogjon rajta harci harmat!  

Ébredj, Fródi, ha tudni vágyod  

Riadó dalunkból, hogy mi vár rád.  

 

19.   

 Keleten látom gyúlni a lángot,  

a had-hirdetőt, a harcba-hívót,  

keletről közeleg ellenséged,  

tűzbe temeti házát a királynak.  

 

20.   

 Nem soká őrzöd fényes kardod,  

kerek gyűrűid, kincses malmod.  

Forgassuk a követ, óriáslányok,  

hulljon kezünkre harci harmat.  

 

21.    

Apánk két lánya kemény kővel őröl:  

sok hős hal meg holnap a harcban.  

Szakad a malomváz, törik a tengely,  

így őrölünk mi óriáslányok.  

 

22.   

 Fródi király a bátyját megölte,  

hugának fia megbosszulja,  

aki egyszerre fia és testvére  

Fródi királynak: nem titok előttünk!”  

 

23.   

Ekként őrölt a két óriáslány  

zuhatag-karral, tajtékzó haraggal,  

rudak repedtek, tengelyek törtek,  

malomváz, malomkő széthullt ottan.  

 

24.    

Mondá a két óriás-menyasszony:  

„Eleget őröltünk Fródi királynál:  

majd regélik, mit tett a két óriáslány!” 

 


