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1. A HÁROM CSIKÓ 
Vót egyszer égy legény, Péter vót a neve. Szolgálatot keresett. Ott van 

égy öreg-öreg asszon, és ad nékünk éjjeli szállást. Hát oda is értek, bekopo
gott Péter, kijött a vén öregasszon, csak, hogy nem túrta az orrával a fődet. 

- Hát té, édes. mit keresel ilyen késő éccaka? 
- Szolgálatot keresek, nagyanyám! 
- No, szerencséd, hogy nagyanyádnak szólítottál, majd adok neked szol

gálatot. Itt nálam három nap égy esztendő. Ahogy dogozó, úgy érdemléd 
még a fizetést. Ha nem dogozó, lételik az esztendő, nem kapsz semmit sé. 

Fölkel Péter réggé, mindjá azt mondja: 
- Mit is tudjak csinálni, valamit kéne csináni, az életbe mindig van vala

mi munka. 
Hát nagy rendetlenség van, összesöprögetett, összetakarított, mit tud ő 

csinálni. Tüzet csinál, vizet melegített. 
- Anyóka, édes anyóka, adja csak azt a szennyest magárul! 
Lehúzta, kimosta, mégrázta, kitette száradni, megfürösztötte a nagy

mamát, talpig réndbetétte, mégtürűgette. 
- Hát pihenjen lé, maga eleget dógozott! 
- Köszönöm, édes gyermekem. 
Hát ez első nap is, másodnap is, harmadnap is. Úgy mégtörtént har

madik nap is, nagyon szépen mégmosta, mégfürdette, mégtürűte. No - azt 
mondja: 

- Fiam, léteit az esztendő, én neked más egyebet nem tudok adni, 
hanem adok égy fésűt és égy kulacs vizet. A kulacs vizet az én forrásomról 
vészem, de abból né próbálj inni, csak akkor fogod elhasználni, amikor arra 
majd szükséged lész. És a szükséged majd mégjelentkézik, akkor eszedbe 
jut majd a kulacs és a fésű is. 

Mégköszönte nagyon. 
- Levetted rólam, édes gyerekem a boszorkányságot. Még vagyok átkoz

va, boszorkányságnak adtam az életemet, addig nem tudok méghalni, a 
boszorkányságot nem tudom magamról levágni, amíg égy fiatal legény vagy 
ember még nem füröszt háromszor. Most mégkaptam, most szép halállal 
fogok méghalni. Nagyon szépen köszönöm, szerencsévé fogsz járni. 

Elkapta fizetésit, elpakolta szépen, tarisznyájába tétté. Hát harmadnap 
éjjelre mégint méglátta a lámpavilágot, odament, bekopogott szívesen, hát 
látott égy még öregebb asszonyt. Hát az már túrta az órával a fődet. 
Köszönt illedelmesen, illedelmésképen: 

-Nagyanyám, hogy van, mint van? 
- Hát szerencséd, fiam, hogy annak szólítottál, mer nem fogod mégbán

ni. Háromnapos munkád lész, három nap égy esztendő, ha megteszed azt 
a munkát, ami illet, még lészél jutalmazva. 

Most már kapcsolt a Péter mindénképpen. Első nap mingyá össze
takarított, vizet melegített. Anyóka lé a szennyest rúla, kimosta, kirázta, 



anyókát megfürösztötte tetőtől talpig, másnap mégint. Harmadnap mégint. 
- No - azt mondja -, édes fiam, nagyon szép ajándékot adok, adok 

három kötőfékét, jó dugd el! A harmadik öregasszony a mi testvérünk, az 
égy nagyon nagy boszorkány. Levetted rólam a boszorkányságot, többet 
nem leszek boszorkány, mégtisztultam mindéntül, és nyugodalmasan halok 
még. De a kötőfékékre vigyázz, majd eszedbe jut, hogy mit kell velük csinál
ni. 

Még lett neki fizetve a három nap, az esztendő bérlete. Elment oda. 
Estére jut, bekopogott, kijött égy öregasszony, még öregebb volt ennél is. 

- Hát té hol jársz, ahol a madár sé jár? 
- Szolgálatot kérések. 
- No, ha szolgálatot kéréséi, itt nálam három nap az esztendő, ha megál

lód a helyedet, még lesz fizetve, ha nem, karóba lész a fejed húzva. 
Gondolja magában Péter: 
- Ugyan, égy ilyen öregasszony, hogy húzza karóba a fejemet? - Nem is 

gondolt a boszorkányságra. 
- No, pihenj lé, réggel mégmutatom a munkád! 
Mégpihent, réggel fölkelt. Bevezette az istállóba. 
- Látod ezt a három szép csikót? Ezt kéli mégőriznéd. Ha ezék 

elvesznek, ütött az órád. 
Hát az a három csikó a három leánya vót. Gyönyörű szép három csikó! 

Réggé kihajtotta, legelnek a csikók. Egy-kettő: eltűntek a csikók. A róka 
melléje simult, azt mondja: 

- Né búsulj semmit! Hazaszaladtak az istállóba, mire az anyjuk kiér, 
akkorára mink ott leszünk. Csak kötőfékkel így légyintsd még hátúrul űket, 
és nem bírnak elbújni. 

Gyorsan haza is értek, kötőfékkel elöl is, hátul is meglegyintette a 
csikókat, és a csikók nem tudtak átváltozni tojásnak. Mert tojássá változtak 
a fészekre, és mindegyikre égy kotló ráült. Kijött a vén öregasszony, méglát
ta, hogy a csikók nincsenek a kotló alatt. 

- Gyere, Péter, vacsoráni! 
Mindjá vacsorának. Egyszer hallja a nagy jajgatást, zérgétést. Kioson, 

bekukucskál a lukon. Hát az anyó égy rúddal döngeti a csikókat. 
- Nem tudtatok elbújni! Majd adok én nektek! 
Úgy összeverte őket. Péter visszament, mintha nem látott volna semmit. 

Visszament. A fejükön átbókáztak, visszaváltoztak tojássá, bé a kotló alá. 
Réggel mégint kihajtotta a csikókat. 

- Vigyázz, el né szökjenek! 
De ott vót ám mellétté a róka. 
- Mikor az alkony lé akar alkonyodni, gyorsan legyintsd mindegyiket a 

saját kötőfékivei. És akkor nem fognak mégszökni sé, egyenesen ménnek 
haza bé az istállóba szökés nélkül előtted. 

Hát úgy is történt. A nap akart alkonyodni, szépen meglegyintette őket 
a kötőfékkel, mind a három csikó elment szépen haza az istállóba. Az öreg-



asszony mégint elővette, úgy mégverte űket, nem tudta, hogy a róka a segít
ség. A róka, az a saját fia vót. Azt elátkozta: 

- Bele fogsz pusztúni a vadászok nyilába'. 
Azt kihúzta Péter, és a róka azt még akarta hálálni. De az anyja nem 

látta a rókát. Jó mégverte a csikókat mégint, azok mégint tojásvá változtak, 
fészekre ültek, kotlók ráültek, harmadnap mégint kihajtotta. Akkor mégint 
ráfenyégetétt csikókra. 

- Nehogy még egyszer é legyetek csapva! 
Nem tudta elgondolni a vén boszorka, hogy milyen okbul bírnak haza

jönni a csikók, hogy né tudjanak átváltozni. No, haza is mentek a csikók, 
mégint jól mégverte, mégint jól méggöngyölte, akkor körösztülbucskáztak, 
tojássá változtak, fészekre ültek, kotlók ráültek. Lefeküdt Jancsi, gondol
kodott, hogy most mitévő légyén. Odasimult a róka, behúzódott melléje. 
Azt mondja: 

- Idefigyelj, mielőtt a nap félkel, nekünk még kéli szökni. A legfiatalabb 
csikót, amit annyira szerettél, nagyon hűségés volt, mindig melléd húzó
dott, húzd a kötőfékét a fejibe. Éjfél után két órakor, mikor a hajnalcsillag 
jön föl, akkorára visszajön az annyik - akkor sé árulta el, hogy kicsoda -
visszajön az annyik a boszorkányságból, és akkor lé kell, hogy feküdjön. Té 
húzd a fejibe a legkisebb csikónak a fékötőt, a másokra csak dobd rájuk, és 
az ajtóra félállított boszorkányséprű, jobb felin van az ajtónak, azt té tedd 
a bal felibe át! Én majd neked megcsípem a lábujjikádat, akkor ugorjál föl, 
én a tyúkokat elkezdem zaklatni, a csikók már lóvé vannak változva. Én a 
tyúkokat elkezdem zaklatni, azok kezdenek kodácsóni, kodácsóni, felugrik 
anyám - nem mondta, anyám, hanem felugrik a boszorkány, és kezd éngém 
zaklatni, míg nem vészi észre, hogy mi történt. Amíg éngém zaklat, pattanj 
fél a hátára, és nyergelj szelné sebésebben, nehogy utolérjen. Mert időt fog 
veszíteni, mer nincs a helyin a boszorkánysöprű. És bal félül van, és három
szor körösztül köll bukfenceznie a fejin, hogy ereje légyén, hogy félüljön a 
söprűre. Én majd követlek titeket. 

Hát úgy is tett Péter, szót fogadott, hamar kinyargát, a legkisebb csikó
nak a fékötőt a fejibe húzta, rádobta, fölugrottak, oszt gyerünk. Még sebé
sebben repültek. Mire észrevette a boszorkány, hetedhét országon túl jár
tak. Fölült a söprűre oly sebesen, hogy a szelet vágta. Azt mondja a csikó 
Pétérnek. 

- Péter, nézzél hátra! 
Hátranézett, azt mondja: 
- Féllég gyün utánunk, akkora por van. 
- Jaj, az anyám utolér, vége nekünk, elégét. Dobd hátra a kulacsot a 

fejed fölött! 
Feje fölött hátradobta a kulacsot. Rögtön a kulacsból kiömlött a víz, égy 

nagy tó létt. Leugrott a ló hátáról, körösztülbucskázott a fejin. Hát benne 
vótak a folyó közepin, ott úszkát két hattyú. A másik kettő tündér szellemi-



ben utaztak, azokat nem látta, azt hitte, azok az istállóban vannak. Oda
ment és azt mondta: 

- Átkozott a fejetek ott, a tó közepibe. Utolérlek én még ezen az úton. 
Elégétlek mind a kettőtöket. 

Lejárt az idő, vissza kellett menni boszorkánynak. Visszajöttek a tóból, 
fejükön körösztülbukfencéztek, fél a hátára. 

- Gyerünk csak sebesen, mert anyám mégin utol fog érni! 
Nagyon sebesen mentek, szélnél is sebésebben. Egyszer csak azt mond

ja csikó. 
- Péter, nézze hátra! Mit látsz? 
- Akkora fekete féllég van! 
- Anyám jön, itt van, nemsokára utolér. Jaj, istenem, azt a fésűt, amit 

kaptál, dobd hátra a fejedén keresztül! 
Hátradobta a fésűt, és rengeteg sűrű erdő létt. Úgy, hogy a boszorkány, 

az anyjuk, még köllött, hogy kerülje az erdőt, akkorára már mégint heted
hét országon jártak. No, egyszer azt mondja: 

- Péter, mégkerülte az erdőt, a sűrűségét. Mégin nagy sebességgel jön 
utánunk. Nézzél hátra! 

- Jaj, mégint nagy sebességgel, mindjá utolér. Még sebesebben, mint 
valódi por, fergeteg. 

- Várjál, hamar vágjál lé a sörényémből égy tincsét, és dobd a fejedén 
keresztül! 

Levágott égy tincs sörényt, a fejin körösztülhajította, égy borzasztó nagy 
árok létt. Beéri arra, azon körösztülértek. Azt mondta: 

- Most már tovább nem is megyünk. Leszállsz, mégpihenünk. Itt mán 
anyámnak nincsen hatalma. Erre lejárt a boszorkányság határa neki. 

Úgy is történt, de megfenyegette. 
- Még elfoglak életemben! 
De a csikó nem szólott most már semmit sé. De azért a két leány sé 

jelentkezett még. Azt mondja: 
- Egy kicsit pihenjünk még - mondta a csikó, - el vagyok fáradva. 
Hát lefeküdtek, egyet aludtak. Péter mélyen elaludt. Félpillantotta a 

szemit, hát gyönyörű szép három leány és égy szép szál legény áll ott. A 
szép szál legény vót a róka. A legkisebb a legszebb vót. Az mán elkelt. 
Összecsókolkoztak, mindén, 

- No - azt mondja -, most mán nyugodtan mehetünk. 
Csikóvé változtak, tovább nyergetek a szülőfalujáig. A szülőfaluban 

éméntek a szülőházba, fejükön körösztülbukfencéztek, hát gyönyörű szép 
három leány és égy gyönyörű szép férfi, akkorára már gyönyörű szép leány 
létt a húgából is. Az apjuk mégörült, nagyon boldogok lettek, mind a két 
fija mégnősült, a leány férjhez mént a rókához, hát szép szál legény létt. 
Akkor azt mondja: 

- Lejárt a boszorkányságunk, Péter megmentett a boszorkányságtú, 
anyám is most halott. 



Fölült a hátára a csikónak, visszanyargátak, összeszedték az összes 
aranyat, a róka is feszt föl a hátára, összeszedték a rengeteg kincsét, haza
hozták, boldogok lettek, és azt mondták: boszorkányok ők többet nem 
tudnak lenni. Megmentette őket Péter a boszorkányságtól. Mégesküdtek, 
boldog lett az egész család. 

2. A FEKETE BIKA 
Vót három szép leány, és nem került nékik kérőjük. Elhatározta a három 

leány, hogy elmennek égy híres jósnőhöz, és majd az nékik mégjósolja a 
jövendőbélit. Hát el is mént mind a három. Előre jött a legidősebb leány. 

- Férjhez akarsz menni? 
- Hát nagyon szeretnék férjhez menni. Itt az ideje. 
- Abba a tükörbe nézzél bele, abba méglátod a jövendőbélit, de aki még

jelenik, ahhoz férjhez kéli menni. Annak nem lehet kibújásod, úgy 
egyezzetek bele! 

Belenézett nagy örömkurjantással: gyönyörű szép, hatlovas hintó, égy 
szép fiatal legényvei. 

- No, az a tied, de rögtön szaladj, mert ha nem érsz ki, eltűnik a szemed 
elől, elmégy. 

Kiment, félült és elvitték. No, jött a másik. 
- Té is férjhez akarsz menni, fiam? 
- Férjhez. 
- Aki belenéz ebbe a tükörbe, akit méglát, ahhoz férjhez kéli ménjén, 

akármicsoda az. Akár szép, vagy akár nem szép. 
Belenézett, nagy örömkurjantás, azt mondja: 
- Négylovas hintó, égy gyönyörű legény. 
- De gyorsan ki! 
Kiszalad, fölült a hintóra és elvitte. No, ez szerencsésen járt mind a 

ketté. A legkisebb leány jött sorba, a legszebb vót. 
- No, anyókám, most rajtam a sor. 
- Most belenézel, amit látsz, az lész a párod. 
Belenézett, elsikolytotta magát, hát égy fekete bika. 
- Ez lész a párod. 
Ki sé megyén, fejével integetett neki, integetett. Odasimult. Integetett. 

Föl köllött üljön a hátára. Azt mondta: 
- Humd bé a szemedet! 
Béhumta a szemét, és szélsebességgel elvágattak. Hát egész nap, egész 

éjszaka folyvást szaladott a fekete bika. Megállott pihenni. Most mégszólí
totta a leányt: 

- Most átlépünk a rézerdőbe. Ott, a réztartományban nagy küzdelmet 
kell, hogy végbevigyek a háromfejű sárkánnyal. 



És át is mentek, már a sárkány várta. Nagy tüzes nyelvekkel szembe. Azt 
mondja: 

- Vártalak már! 
Összecsaptak, zengett a helyiség, fölkeverédétt. Összecsaptak kegyet

lenül, és gyorsan lé is győzte a bika a háromfejű sárkányt. A szarvával 
kihasította a hasát. Elnyargatak, mégátak égy szép síkságon. Azt mondja: 

- Még kéli pihenjek, mert irtó elfáradtam, té még, Gyöngyvirágom, 
csavard még a bal szarvamat! 

Mégcsavarta a bal szarvát, hát étel-ital jött ki, hát éttek-ittak. Még
pihentek, de olyan nyájas volt a bika, állandóan dörgölődzött hozzá. 

- No, ülj fél a hátamra, most megyünk az ezüsterdőbe. Az ezüsttarto
mányba. 

Hát vágtattak. 
- Humd bé a szemedet! 
Szélnél sebesebben vágtatott a bika. Odaértek. 
- Jaj, itt már vár az ötfejű sárkány, még kéli küszködjek vele. 
Hát még is küszködött vele, egész napon keresztül verekedtek, amíg lé 

tudta győzni az ötfejű sárkányt. No, azt mondja: 
- Ülj fél a hátamra! 
Félült a hátára, mentek égy nagy tisztaságra. 
- Mégint még kell pihenjek, mert túl fáradt vagyok én. Csavard ki a bal 

szarvamat! 
Kicsavarta, hát rengeteg étel, éttek-ittak. Mégpihent, harmadnap indul

tak tovább. Azt mondja: 
- Most az aranytartományba megyünk. Ott kéli mégküzdjek a hétfejű 

sárkánnyal, humd bé szemedet! 
Béhumta, szélnél sebesebben mént, mire odaértek. Mikor odaértek, azt 

mondja a fekete bika. 
- Nagyon ideges vagyok, mer félék az erőmtől, mer' ki vagyok fáradva. 

Itt még jobban még kéli küszködjek. 
Hát bizony mégküszködött égy huszonnégy órát, míg lé tudta győzni. 

No, akkor mégint fölült a hátára, kivágtattak, bementek a gyémánterdőbe. 
De ott már várta a kilencfejű sárkány égy gyönyörű kastély előtt. Ott össze
csaptak a végtelenségig, és nem bírta legyőzni. Azt mondja a leánynak. 

- Hé, Gyöngyvirágom, védd lé a kendőt a fejedről, mártsd még vízbe, és 
csavard a jobb szarvamra! 

Leány levette a kendőt a fejiről, belemártotta friss vízbe, szarvára 
csavarta, újra erőt kapott, és azon mód végzett a kilencfejű sárkánnyal. 

- No, ülj fél a hátamra! 
Kiértek égy pusztaságra, leültek, mégpihentek, égy huszonnégy órát 

aludt a fekete bika. Kipihente magát, félemelte a fejit, azt mondja: 
- Nagyon szomjas vagyok. Csavard ki a bal szarvamat, és kijön égy vödör 

belőle. És abból a forrásvízből hozzá, hogy igyak, igyam tele magamat. 



Hát emént a vászonvödörre, megmerítette a forrásba, odavitte a bikának, 
kiitta a vödör vizet, és a vizes orrát mégtürűte a leány. Mikor mégtürűté a vizes 
órát, rögtön a fejin körösztülbukfencézétt, gyönyörű királylegény lett belőle. 

- Én a tied, té az enyém! 
Akkor elmesélte, hogy ez a tartomány mind az övéké volt. Az ő 

dédapjáé, akik még máma is élnek, csak elhajtotta őket a sárkány, elzavar
ta őket a tartományból a fekete országba, ott élik életüket. Azt sé tudják, 
hogy engem még bikájé változtattak. És azt mondták, akkor vegyek 
embérarcot magamra, amikor égy leány a vizes óromat mégtürüli. 

No, elmentek a gyönyörű kastélyba, körülvigyázkodtak. Még égy szoba 
ahova nem mentek bé, hát uram, vót mit lássanak! Két óriás lé van bilin
csélve. Lebilincselték a sárkányok. Félódták őket, vizet adtak nekik, 
megvendégelték, a két óriás azt mondja: 

- Tudom, hogy ki vagy té, a fekete királynak a fia. Mink mégálmodtuk, 
hogy majd eljön az az idő, hogy té el fogsz jönni, és még fogsz bennünket 
szabadítani. Jótét helyébe jót várj! Elmegyünk, és elhozzuk édesanyádat, 
elhozzuk a fekete országból. 

Hát hármat léptek, körösztüllépték az üveghegyet, a fekete országba 
elmentek. Elmondták, eldicsekedtek, mi történt, hogy van, nyakuk közé 
vették, és visszaléptek. Papot hívtak, nagy mulatságot csináltak. Három 
éjjel, három nap folyt az ital, feneketlen kosárban a pecsenye, rostán folyt 
a bor, még ma is élnek, ha még nem haltak. 

3. A HU SZOLGA 
Hát egyszer vót, hol nem volt, hetedhét országon túl, de valahol, ahol a 

sánta kismalac túr, valahol csak volt. Vót égy király és egyetlen fia. Egyszer 
a király hadüzenetét kapott a kutyafejű királytul. Nagyon elkeseredett, mert 
tudta, hogy a kutyafejű király nagyon nagy seréggel bír. Búsult a szobában, 
és ült. Egyszer belép a fia. 

- Felséges király apám, jó reggelt kívánok, én nősülni akarok. 
Hű, szörnyű haragra gerjedt a király, hogy ű háborún töri a fejit, 

mégörült, hogy bejött a fia, majd mégvigasztalja, és segítsége lész a háború
ba, és ő nősülni akar. 

- Kitakarodj innen rögtön! Száműzlek. - Kiadta az utat: - Mehetsz az 
országbul kifele. 

Senkit nem adott. A hadserégből kilépett csak égy katona. Odavágott elejibe. 
- Felséges királyom, életém-halálom kezedbe ajánlom, én a királyfit 

nem engedem egyedül. Ha méghalok rögtön, akkor sém. Én lészék neki a 
hű szolgája. 

- No, té is kapsz égy lovat, és mehetsz! 
Elindultak ketten nagy búsan, száműzve vannak az országbú. 



Amint mentek, mendegéltek hégyén-völgyön körösztül, égy nagy 
palotához értek. Mikor beértek a palotához, gyönyörű szép királyleányt 
látott, és abba szerelmes lett. És mondja, hogy ő nősülési célból jött, még 
is történt az eljegyzés, és elindultak vissza. Mikor indultak vissza a 
ményasszonyval, megszálltak égy szállodába, de a hű szolga nem mént bé, 
hanem kint az udvarba sétált. És amint sétálgatott az udvarba, három 
galamb rászállott a szálloda tetejire. Azt mondja: 

- Ej, de szép pár ez a fiatal pár, aki a szállodában alszik a királyfival, de 
ha ők tudnák, hogy az ő apjuk milyen nagy ellenségük nékik. Most fogja az 
apjuk küldeni eléjikbe a legszebb aranyruhát, és ha azt felveszik, abba a 
helybe szörnyet fognak halni! Aki a mi beszédünket hallgassa, az térgyig 
sóbálvánnyá változzon! - Ezt mondta a három galamb. 

Réggel, amikor félkeltek, már ott volt a gyönyörű szép aranyruha, hogy 
a királyfi fölvegye, és a felesége. Odalépett a hű szolga: 

- Kedves királyfi, én hű szolgád vagyok, nem engedem még, hogy 
félvédd! 

De a felesége nagy gondba esett, hogy lehet, hogy égy királyfinak égy 
szolga parancsoljon? Mindegy, elmentek tovább. Egész nap utaztak, este 
mégint égy szép szálloda elé értek. Éjjeli szállást kértek, és kaptak szép 
éjjeli szállást, de a hű szolga kint sétált az udvarba. És rászállott három 
holló a ház tetejire, és azt mondták: 

- De szép pár, ebben a szállodában még ilyen szép pár nem hált, de ha 
ők beleülnek abba a szép hintóba, amit az ő édesapja küld eleibe, szörnyet 
fognak halni. Aki a mi beszédünket elárulja, derékig sóbálvánnyé váljék! 

Réggel fölkeltek, és bé akartak ülni a hintóba, de már a hintó ott készen 
várta, odavágott a hű szolga: 

- Felséges királyfi, ezt nem engedem még, hogy bészálljatok a hintóba. 
A királyfi semmit nem szólott, mert mégfogadta, hogy mindénben a hű 

szolgának fog engedni, s neki fog szót fogadni. Semmi, mentek tovább így. 
Estére odaértek égy szállodába, és bementek. Éjszaka a hű szolga az udvar
ba járkált, sétált, őrizte a királyfit. Rászállott három sas, azt mondták 
egymásnak: 

- De szép pár hált még itt az éccaka, ebbe a szép szállodába, de szegé
nyek el fognak pusztulni, mer égy hidat épített égy patakon keresztül a ki
rályfi apja, hogy ott keresztül kéli, hogy ménjének, ha azon kérésztülmén-
nek, olyan hadilábon van állítva, hogy összeroskad, s mind szörnyet fognak 
halni. 

Réggel, mikor fölkelnek, mondja a hű szolga a királyfinak: 
- Kedves királyfi, ezén a hídon nem szabad körösztülménni. 
- Kedves apám, én a hű szolgának esküt tettem, hogy szót fogadok néki. 

Én elmondom neked, hogy történt az egész dolog. Az első szállodába a hű 
szolga azt mondta: 

- Ha átmegyünk, térgyig sóbálvánnyá fogok válni, hogyha elárulom, 
hogy még fogunk halni, ha az aranyruhát felvegyük. 



A hű szolga rögtön térgyig sóbálvánnyá változott. 
- A másodikon, mikor hintóba kellett beszállni, az aranyhintóba, akkor 

elégtünk volna, és a hű szolga nem engedte még. 
Rögtön derékig sóbálvánnyé változott. 
A harmadik szállodába, mikor mégháltunk, a hű szolga elárulta, ha 

átkelünk a hídon, életünket fogjuk veszteni, mer neki azt a három sas meg
mondta. 

Rögtön sóbálvánnyá változott a hű szolga egészen. 
Akkor a királyfi nagyon elkeseredett, és másnap útra indult, hogy 

szerencsének széréncséjit mégkeresse. És álmába mégjelent neki égy ősz 
öregembér. 

- Ha felkeresed szerencsének széréncséjit, az még fog téged menteni, az 
még fogja menteni a hű szolgának az életjit, visszaváltozik emberré. 

És gyalog mént szegény, ahogy tudott. 
Estére jutva odaért a vízimalomhoz, és kért éjjeli szállást. Azok látták, 

hogy nagyon finom ember, királyfi, jó bérletét vártak tőle, és szállást adtak. 
Réggel, amikor félkelt, kérdezte, mivel tartozik. 

Azt mondták: 
- Nem tartozol semmivel. Milyen járatba vagy? 
Ő a szerencsének széréncséjit akarja mégkeresni. 
- No, ha szerencsének széréncséjit akarod mégkeresni, mondd még 

neki, hogy két kőre dolgozunk, és posztóványolónk van, és semmire sé 
haladunk. Ha visszajössz, és méghálsz, el fogod nekünk mesélni. 

így mént egész nap. Estére látott égy gyönge lámpavilágot, és odament, 
bekopogott. Három szép leány jelentkezett, szívesen adtak szállást neki, 
mert gondolták, hogy hármuk közül valamelyiket mégkéri. De bizony 
elpanaszkodta, hogy ő hova mégy szerencsének szerencséjéhez, de hogyha 
odamégy, mondja még szerencsének szerencséjének, mi az oka, hogy egész 
nap szőnek-fonnak, varrnak, és nem kerül kérő nékik. Mégköszönte a 
királyfi, és elment. Közbe elérte a patakot, és a folyón nem bírt kérésztül-
ménni. Méghált a folyóparton, és álmában mégjelent égy ősz öregembér és 
azt mondta: 

- Kérd még, hogy nyíljon ketté, és mégmondod, hogy szerencsének 
szérécséjéhez mész, és át fog engedni. 

Réggel a patakot mégkérte, hogy nyíljon ketté. A patak kettényílott. 
Átment a királyfi, és azt mondta neki a patak: 

- Kérdezd még, hogy mér nincs bennünk sé hal, sé béka, pedig olyan 
tiszta a vizünk. 

Fogadta a királyfi, hogy ezt megteszi. El is mént a királyfi a szeren
csének szerencséjének a helyire, de nem tudott feljutni oda. Lé kellett 
feküdjön. És lefeküdt a hegy aljába. Álmába mégjelent néki égy ősz öregem
bér. Azt mondta néki: 

- Eridj föl, és védd a kapát, és egész nap kapálj, és a szerencsének a 
szerencséje fog téged kérdezni, hogy mi okból jöttél ide. De ha valamit 



mondasz, nem fogsz tőle semmit mégkapni. Este, mikor lémént a nap, 
akkor mondd még, mi járatba méntél. 

Réggel főkéit, fölmént a hegyre, egész nap kapált, kapált. Jött szeren
csének szerencséje: 

- Mondd még, hogy mi a bajod! Mit csinál? Mi okból jött? 
Ő semmit nem szólt, csak kapált, mert hűségésen vágta a földet, és 

kapálta. Este, mikor lémént a nap, akkor megmondta szerencsének 
szerencséjének, hogy ő mi okból jött ide föl. 

Mondta, hogy mi történt, mikor mentek haza. A galambok mit mondtak. 
- Akkor a hűszolgám térdig sóbálvánnyá változott. 
A három holló mit mondott. Arra dérékig is sóbálvánnyá változott. 

Mikor a hídon keresztül kellett, hogy ménjén, nem engedte még a hű szol
gám, hogy elvesszünk, és ezt mind elmeséltem az apámnak, és egészen a 
szolgám sóbálvánnyá változott. 

- No, ha ilyen hűségés vagy, visszafele, amikor mész, mégmondod a 
folyónak, váljon ketté, és átenged, és eridj fél a legmagosabb fára, és onnan 
kiáltsd a folyónak: »Azé nincsen benned béka, mert még senki sém halt 
beléd.« 

S akkor a folyó félduzzad, de nem fog elérni. Amikor odaérsz a három 
leányhoz, semmit né mondj el té nekik, mikor mégháltál, mondd: azé nem 
ménnek férjhez, mert nagyon sokat dolgoznak éjjel, és soha fél nem kelnek, 
mindig napkelte után kelnek, és a szemetét mindig a nappal szembe dob
ják. És amikor odaérsz a malomhoz, semmit né mondjál reggelig. 

Odaért a malomba, mégkapta szállást. Réggel, amikor félkelt, 
mégköszönte a szállást. 

- Azért nem haladtok semmire két kőre és posztóványolóval, mikor 
mindig dupla vámot loptok. Többet azt né csináljátok, akkor fogtok halad
ni. 

Mire hazaérsz akkorára fiad fog születni, és kisfiádnak kicséppen 
három csepp vére, akkor a hű szolgának cséppínts a szobrára, és visszakap
ja a testit. 

Amint ezt megcselekedte, akárhogy fájt a szíve, mégszúrta a kisfiának a 
kisujját. Három csepp vére kicséppent. Mégkente a hű szolgának a három 
részit. A király fönt az emeletén pipált. Mikor méglátta, hogy visszakapta 
az életjit a hű szolga, kiesett a tajtékpipa a szájából, meghalt. 

Szerették a fiatal királyt, királlyé választották, és még ma is élnek, ha 
még nem haltak, de a két kőre őrölt malom nem kezdett többet lopni, 
haladtak, boldogultak. A leányok korán feküdtek, nappal keltek, nem 
dobták nappal szembe a szemetét. Jött hamarosan égy lókötő lótolvaj, 
mént kérésziül a folyón, és belefulladt, és azután lett hal is, béka is. Itt a 
vége, fuss el véle! 



4. ERŐS JANKÓ 
Vót égy özvegyasszony, annak vót égy fia, Jankó, de úgy elkényeztette 

gyerekkorától. 
- Majd én, fiam, majd én csinálom. Majd én dogozók. 
Hogy mán erős legénke lett, de még égy pohár vizet sé vót ura a kútrul 

hozni. Hát a szomszéd épített égy házat, és kellett a gerendákat fölrakni. 
Azt mondja: 

- Édes fiam, a szomszéd szaladgál, szedi össze az embereket. 
Azt mondja: 
- Annyiszor segített rajtam, míg én neveltelek, eredj, fiam, próbáld még, 

segítsd még. 
- No, mégmutatom én, hogy mit tudok! Annyian gyűltek össze annak a 

hitvány gerendáknak. 
Mégfogta, égy kézvei dobálta fél a tetőre a gerendákat. Még is fogta, föl 

is építették. Mán a közsígi bírónak fülibe mént ez az erős legény. Neki kéne 
égy ilyen erős leginy, olcsó pénzért. Jött is, mégszólította az anyját. 

- Ideadná nekem a fiát szógálni? Ilyen erős légíny kéne! 
- Mit szósz, Jankó fiam, elmész? 
- El én. Hát mit fizet? 
- Amikor az év lejár, égy kocsi gabonát. 
- Mikor megyén ez az esztendőnek a kezdetje és a vége? 
Azt mondja a bíró: 
- Hát kakukkszólástú kakukkszólásig. 
(A kakukk tavasszá szól, elhallgat, és többet nem szól. Majd csak másik 

tavasszá szólal még a kakukk.) 
- De bíró uram, azt kikötöm, amelikünk leghamarabb mégharagszik, 

annak levágjuk az orrát. 
Gondóta magában a bíró: 
- Én nem haragszok még - azt mondja -, mer' én annyi munkát adok 

néked, amennyi csak jólesik. 
Gondolta magában a bíró, van égy kosztossal több az életben, levág égy 

szép nagy disznót, hogy légyén mit tegyen a felesíge a szógának a 
tarisznyájába. De nem vót szalmája. Azt mondja: 

- Eridj, fiam, a szomszédba, ott lakik égy plébános, kérje szalmát, hogy 
pörköljük még a disznót! 

- Jó napot, plébános úr! 
- Adjon isten, szép fiam! Hát mi jót hoztál? 
- Nem hoztam én semmit, még vinnék. 
- Hát mit? 
- Hát azt mondta a bíró uram, égy kis szalmát, hogy mégpörkölje a dis

znót. 
- Ott van, fiam, vigyél - amennyit csak elbírsz. 



Hát Erős Jankó lukat fúrt, bebújt a kazal alá, és viszi a kazalt magával. 
Mikor a kapuba ért, nem fért ki a kapun. Kiment, kirugdosta, széjjeldobál
ta, és viszi a szalmát. Hazamént, ott sé birt bemenni. Széjjeltört, bevitt 
mindént. 

Méglátta, mikor bevitte, mekkora kárt csinát. 
- Hát té ilyen haszontalanságot végeztél? 
- Haragszik, bíró uram, haragszik? 
- Dehogy haragszok! 
A bíró tudta, hogy hány az óra. Levágták a disznót, mégpörkölték. Más

nap most mán valahogy azt az utat kéli, hogy nézze, hogy minél hamarabb 
leteljen az esztendő, mert úgy vette, ezzel nem tud kidüllőzni sehogy sé. 

- Tudod mit - azt mondja -, kimész a falu végire. Ott van égy borzasz
tó nagy sűrűség, és azt összehányod, és elégeted! 

Hát réggé pakót neki a gazdasszony a tarisznyába. Mikor kiment, kinyi
totta a tarisznyát, éhés vót, hát van benne égy kis szalonna, égy kis hurka, 
égy jó karaj kenyér, megette. Még a zápfogára sé jutott. 

- Hát majd én segítek, van itt élég. 
Összeszedett fát, tüzet csinált, levágott égy szép kocát, mégnyúzta, 

mégsütte, megette. Aztán hajtsa haza a disznókat, a gazdasszony számója. 
Egy hiányzik. 

- Ember, számója még, égy hiányzik. 
- Jankó, hol égy disznó? 
Azt mondja: 
- Megettem. Amit adott, égy fogamra sé vót elég az a koszt. 
- Máskor többet tegyél a tarisznyába! 
Másnap nem hajtotta a disznókot, hanem kiment összeszedni a sus-

nyókat az erdőbe. Erre fordút Jankó, égy kézzé tépte ki rakásra. Akkor égy 
nagyerdőt tépett ki. Méggyújtotta. Jöttek a tűzoltók, jött a falu népe, ne
hogy ellegeljén a tűz, és leégesse a falut! Tisztára csináta az egísz helységét. 
Akkor a bíró azt mondta: 

- Nem kellett vóna akkora tüzet csinálni! 
- Hát azt mondta a bíró úr, tépjem ki. Haragszik, bíró uram? 
- Dehogy haragszok. dehogy haragszok. 
Még vót ám ijedve a bíró úr. Hanem másnap azt mondta az asszonynak: 
- Adjál néki égy fél ódal szalonnát és égy kényeret a tarisnyába, és mén

jén az erdőbe, és hajtsa haza disznókat. 
Hát az erdő tele vót vaddisznóval. Majd azok elintézik. Hát nyakába 

akasztotta a tarisnyát, kiment az erdőbe, leült, kitette, amit pakolt a 
gazdasszony, mindént bepakolt, ott vót égy forrás, kiitta a vizet belőle. De 
most majd hajtsa. Lássa, ott is szalad égy disznó, ott is. Röf, röf, röf. Csak 
szaladnak. Hát kihúzott égy jókora husángot égy nagy ágval. 

- Kuss té! 
Azok: 
- Momm, röff-röff - morogtak. 



Ódáiba ütte ezt is, azt is, összegyűjtött égy csapatot. Nem volt ott 
kibúvás, nem tudott elménekülni égy vaddisznó sé. Ameliket ódáiba húzott, 
az sántán maradt, oda köllött, hogy ménjén a csapatba. Hazahajtsa a disz
nókat, hazamén a bíró a szolgálatjábú, méglátja, hogy tele van az udvar vad
disznóval. 

- Hát mit csináljon vele? 
- Hát, gazduram, én levagdosom régvei. Jöjjön mindén faluszégénye, 

mutassa még, hogy bíró. Marad még elég hús ezekből a disznókbul. 
Hát nem volt más hátra, úgy is csináltak, ahogy a bíró mondta, azt 

mondja éjjel a felesége: 
- Hallod, ember, még kéne szólaljon a kakukk. 
- De hát nincs még itt az ideje. 
- De másképp nem tudjuk lerázni a fejünkrül ezt az erős Jankót. 
- Hát, hogy? 
- Majd én hátramégyék arra a nagy almafára, bemegyek a közepibe, a 

sűrűsígbe, és ott elkezdek majd kakukkolni. 
Hát korán réggel Jankó már föl volt kelve, de már a bíróné is fént volt a 

fán. 
- Kakukk, kakukk. 
- Bíró uram, hát még nincs itt az ideje, a kakukk nem ilyenkor szokott 

szólni. 
- De, fiam, ez most a kakukk szólalt! Kakukkszólásig egyeztünk, lejárt 

az esztendő, kapsz égy szekér gabonát. 
- Nem, majd megnézem én azt a kakukkmadárt! 
Mégrázta jól a fát, leesett a bíróné, eltörött a keze, eltörött a lába. 
- Jaj, jaj, Jankó, mit csináltál! 
- Haragszik, bíró uram? Ide az orrát! 
- Dehogy haragszok, dehogy haragszok. 
Töri a fejit a bíró, mit tudjon, milyen munkát tudjon adni Jankónak. 
- Elmész, András bácsit hazahozod az erdőből. Kikűdtem őt már több 

mint égy esztendeje, biztosan mégnőtt a szakálla. Hazahozod, még-
fürösztöd, mégborotválod. 

Kiment, találkozik égy medvévé. 
-Mmmm ... Mmmm ... Vvw. 
Kihúzott égy fadarabot, égy husángot, ódáiba ütte. 
- András bácsi, rögtön jöjjön haza! 
- Mmmmm, 
- Nem hónap, hanem rögtön. 
Mégint ódáiba ütte 
- Várjon, hoztam én égy borotvát, üljön lé! 
Kiborotválta a medvét, hazahajtotta, mert előtte vágta ódáiba a medvét. 

Mikor méglátta a gazda, hogy a medvét is hazahajtotta, ezt nem lehet 
elpusztítani! Ki köll tőtse az esztendőt. Ahogy tudja, úgy tudja. 



- No, itt van, bíró uram! András bácsit hazahoztam, még is borotváltam. 
- No, jó van, fiam, jó van. Nem köllött vóna hazahozni. 
- Haragszik, bíró uram? 
- Dehogy haragszok, dehogy haragszok. 
- No, akkor András bácsi ménjén vissza az erdőbe tovább őrizni a disz

nókat. 
A medve nagyon morgott. 
- Nehogy én utánaménjek, né morogjon többet! 
Elment az medve vissza az erdőbe. Valami úton-módon elvitte a biró az 

anyját, hogy kakukkszólásig fizessen becsületesen. Azt mondja az anyjá
nak: 

- Leikém anyám, léteit az esztendő. A kakukk mégszólalt, de lerázta a 
farul. Adok többet, mint amennyit kérnek. Hűségésen dógozott, sokat 
csinált, vigye haza a fiát! Kifizetem a gabonával, mindénvei. 

- Hát mennyi gabonát ad? 
- Hát égy szekérvei! 
- Hát, Jankó, védd a szekeret két ökörvei, ökröstől odaadom, csak men

jél. 
Hát az annyi gabonát rakott, nem mert ám a bíró úr szólni, hogy elég. 
- Hát jó van most már, bíró uram, több nem fér a szekérre. 

Kakukkszólás még nem vót, még van jogom itt tartózkodni magánál. 
Kakukkszólásig. Nem gondolja, bíró uram, hogy a szegény embernek nincs 
esze? Van nekem. Kakukkszólás csak tavasszal, mégin másik tavasszal van. 

Nem szólt a bíró semmit. Csak annyi gabonát hazavitt, hogy vót tíz esz
tendeig is mit egyének. Itt a vége, fuss el véle. 

5. CÍM NÉLKÜL 
Vót égy szegény ember és égy szegén asszony. Vót két fia, de olyan 

szegénységben éltek, hogy még térékbúzakásájuk sé vót. Azt mondja a 
legidősebb: 

- Édesapám, édesanyám! Én elmegyek világot próbálni, világot látni, 
háthogyha valamit hozok a házhoz, hogy né éljenek ilyen szegénységbe. 

- Eridj, fiam, Isten hírivel! Isten segítsen! 
Hát réggel félkeltek, az édesanyjuk elkészített nekik térékbúzakását, 

kulacs vizet, égy kis láboskát, mivel főzzön valahol, ha megéhezik. Hát 
mént, mendegélt, estére jutva égy nagy rengeteg erdőbe ért. Hát már még 
vót éhezve, összegyűtött száraz gallyat, a kohát elővette, a követ, a kovát, a 
taplót, méggyútotta a tüzet, és odatette a kását főzni. Ahogy kezdte főzni, 
odatoppant égy kis ember, de akkora szakálla vót, hogy a fődön csúszott. 

- Hát té mit csinász? 
- Hát - azt mondja - főzöm a kását. 



- Főzöl-é a részemre is? 
- Elég bajom van nekem, nem hogy még másnak is adjak. Mit tudom 

én, mit érék én, meddig kéli menjek, alig van égy kis kásám. 
Pf, egyet fújt a kis ember, elaludt a tűz. Hű, szörnyen mégharagudott a 

vándorlegény. De eltűnt rögtön a kis ember. Mégvigyázkodik, hát lát közel 
égy tüzet. Az a tűz nagyon messze vót, csak nagyon közel látszott. Elszalad 
oda, hoz kis parazsat, s tovább főzi a kását. Mikorra odaért, hát az éjfél 
egyet fújt, ez is, elaludt a tűz. 

- Hát mért fújtad el a tüzet? 
Azt mondja: 
- Éjfél vagyok, lejárt az időm. 
Lássa tovább a másik tüzet, még közelebb lássa. Szalad odáig, mikorra 

odaér, a hajnal egyet fújt, elaludt a tűz. 
- Mért fújtad el a tüzet előttem? 
Azt mondja: 
- Én hajnal vagyok, lejárt az időm. 
És kivirradt. Mégvigyázkodik. 
- Istenem - azt mondja -, hol vagyok én? Vissza sé tudok menni, amerű 

jöttem. 
Elindult étlen-szomjan, hégyén-völgyön keresztül. Megéhezett, har

matos füvet nyalt, ha mégszomjazott. Valahogy kivergődött az erdőből, 
hazaért. 

- Hol jártál, édes fiam? 
- Hol jártam? Félfogadom, ídesapám, ídesanyám, csak addig megyék, 

ameddig a templom tornyát látom. 
Hallgatott a kisöccse, nem szólt semmit. Réggel azt mondja az édes

anyjának: 
- Édesapám, édesanyám, kicsi térékbúzakását készítsen a tarisnyámba, 

émégyék én szerencsét próbáni, addig vissza sé jövök, míg nem hozok 
valamit. Ezt az életét má nem lehet bírni. 

Hát tarisznyácska kását készített az anyja, kulacs vizet, égy láboskát fél
pakolt. Elköszönt, keserves könnyhullásval elment. Mént, mendegélt 
hegyen-völgyön körösztül, hát estére égy rengeteg erdőbe ért. 

- Istenem, hol hálok még? - fohászkodik. 
Félt még az árnyékától is. Ahogy mént az erdőbe, olyan fáradtnak érezte 

magát. Előtte rengeteg nagy tőgyfa, akkora tőgyfa vót. Leült a tőgyfa aljába 
megpihenni, Istenhez fohászkodni, és el is aludt. Étlen-szomjan. Akkora 
eső volt, folyt egész éjszaka a felhőszakadás. Réggel, amikor félkelt, tiszta 
száraz volt, a tőgyfa mind kifogta az esőt. 

- Istenem, segítettél rajtam - fohászkodott a vándorgyerék. 
Elindult, mént, mént, kiért az erdőbül. Estére jutva égy másik erdőhöz ért. 

Még volt éhezve, lététté a tarisnyát, a láboskáját, öszvegyűjtött gallyat, elővette 
a kohát, a toplót, a követ. Tüzet csinált. Odatette a kását főzni. Amint odatette 
a kását, mán félig főtt vót. Égy kis szakállas ember előtte toppant. 



- Hát té mit csinálsz, vándorlegény? 
- Megéheztem - azt mondja -, főzök égy kis térékbúzakását, verjem el 

éhségemet. 
- Hát adsz-é nekem belőle? 
- Édes jó öregem, elfelezzük, ami az enyém, az a tiéd. Amit Istennek 

adunk, azt Istennek adjuk, amit neked adok, azt Istennek adtam. 
Mégköszönte az ősz öregembér - a kis törpe - mégfőtt a kása, elosztot

ta a kását, jóízűen megették, és egyet fújt, eloltotta a tüzet, és eltűnt. Vi
gyáz, a hátáná lát valami parázsfélét. - Hát - gondóta magában -, abbú a 
tűzbű odarepűt égy parázs, és az ég. Méglátta azt a tüzet, amit a bátyja is 
látott. 

- Olyan közel van, elszaladok oda, hozok én parazsat. 
Valami elfújta a tüzet. 
- Hát mért fújtad el, édes jó barátom? Vándorgyermék vagyok, Istenbe 

hiszek, hát mért fújtad el előttem a tüzet? 
- Azért, mert én éjfél vagyok, és lejárt az időm. 
- Igen? 
Levágott a bicskájával égy nagy zöld ágat, mégcsavarta, méghúzta, 

mégkötözte. 
- Addig még nem moccansz, míg én vissza nem jövök. 
Méglátta a tüzet, a másik tüzet, de rövidre látta, nem messze van az a 

tűz. Szaladott odáig, hát mikor odaért, éppen akarta a hajnal elfújni a tüzet. 
- Hát mért akarod előttem elfújni a tüzet? 
Azt mondja: 
- Azért, mert én hajnal vagyok, mindjárt lejár az időm. 
- Igen! 
Elő a bicskát, égy nagy ződ ágat levágott, mégcsavarta, mégkötözte a 

hajnalt. Mire elvett égy jó üszköt, és avval szaladott vissza. Mikor visszaért, 
odaért az éjfélhez. Itt az éjfél, mehetsz. De a hajnalt még nem oldta fél. 
Mikor odaért a tétthelyhő, gallyat szedett, kezdte főzni a kásáját. Amint 
főzögette, odatoppant az ősz öregembér. 

- No, fiam, hol jártál, merre jártál? 
Azt mondja: 
- Vótam, hoztam égy kis tüzet a hajnaltól, éjfél elfojtotta. Mégköttem 

éjfélt, föl is oldtam, de a hajnalt nem oldtam fél, hogy érjek még vissza. 
Azt mondta: 
- Főzzek még kását, és elosszuk. 
Mégörült az öreg törpe, a hosszú szakállú. Főzött kását, megették. 
-Pf! 
Odafújt a tűznek az ősz öregembér, elaludt a tűz. 
Azt mondja: 
- Szaladok, föloldom a hajnalt - mondta az ősz öreg ember, a szakállas 

ember. Elszaladt, föloldta a hajnalt, mégvirradt egészen. No, most már 



hova légyén, merre légyén. Mégint elaludt a tűz, mégvihánckodik, mégin 
látja azt a parazsat. 

- Megnézem én azt a parazsat! 
Nem meleg, kapargatja, hát színarany az. Elkezdte két kézzel kaparni, 

hát égy üst aranyat kapart ki. Mégörült boldogságval, levette a nadrágocs
káját, méggyűrte a szárakat, mindegyik tele aranyval, az üstöt a hátára 
akasztotta. Elindult nagy örömvei vissza, még az Isten is segítette, még a 
bokrok is szalutáltak előtte. Hát három nap mént, míg hazaért, mikor haz
amént, lététté az üstöt az aranyval, nadrágocskáját kiöntötte az aranytól. 

- Hát kedves édesanyám, édesapám, szerencsésen visszaértem. 
- Nem történt semmilyen bajod? 
- Dehogy történt, dehogy történt. A kását megettük az ősz öregem

bérvei, a hosszú szakállúvá. De a jó Isten mit rendélt nekem? Egy üst ara
nyat! 

Boldogok lettek, többet szegénységét nem értek. A jószívűségét az Isten 
is megsegítette. Itt a vége, fuss el véle! 

6. A SZÉPSÉG FÁJA, A BESZÉLŐ 
MADÁR ÉS AZ ÉLET VIZE 

Vót három árva, két fiú és égy leány, árván maradtak, kisgyerekkoruktól 
isten tudja, hogy hányódtak fél, de nagyon szerétté a három testvér 
egymást, a két fiú és a nővér a testvéreit. Azt mondja egyszer a nővér, az 
volt a legidősebb: 

- Mán elég vót a henyélésből, mutassunk valamit az életnek, dolgoz
zunk, termeljünk. 

- Nem bánják. 
Űk határozatot hoztak, rengeteg téglát csináltak. Akkor mégbeszélték, 

hogy ők építenek égy szép templomot legeslegelőször, legelőször építettek, 
aki csak arra mént, mindénkinek megállt az esze, hogy három testvér ilyen 
gyönyörű templomot épített. Azt mondja az öregasszony arra ménét: 

- Nagyon szép palota van itt építve, de szép templom is van építve, még 
kéne még égy szép kápolnát építeni oda. 

Mer' azon módon határozatot hoztak, csináltak égy szép kápolnát is. 
Jöttek, csudát néztek grófok, bárók, hercegek, mindenki. Ilyen palotát, 
ilyen gyönyörű kápolnát, ilyen gyönyörűséges kápolnát építettek, mégjelent 
égy idős nénike: 

- Olyan szép templomot, palotát építettek, de hiányzik az élet vize, a 
szépség fája és a beszélő madár. 

- Hát hol lehet ezt mégtalálni? 
- Még lehet találni, igazságos lelkiismeretű három testvér még fogja találni. 
- No, útba kéli indulni. 



Elhatározta a három testvér, útnak indult égy közülük. A legidősebb fér
fitestvér útnak indult, amíg még nem találja a beszélő madarat, az élet vizét 
és a szépség fáját. Elbúcsúztak keservesen egymástól, de hogy tudják még, 
hogy mi baj érheti őket útközbe', hogy az élet leforgása alatt, amíg ő mégtalál
ja az élet vizit, a szépség fáját, a beszélő madarat. Azt mondja a testvére: 

- Égy gyönyörű szép türülközőt kéli készíteni, ki lész mosva, égy olyan 
törölköző, hogy még senki sé türülközött vele. Ha az vérbe borul, tudhas
sák, hogy bajba lész a testvérök. Útnak indút, és mént, mendegélt, jó lelkű 
volt, mindénkinek segített. Hát elért égy nagy magas hegy aljára. Hát ott ült 
égy öreg ősz ember, öreg óriás. Kérdezi, merre lehet mégtalálni a beszélő 
madarat, a szépség fáját, hol lehetne ezt mégtalálni. 

- 0 , fiam, az nagyon messze van, nagyon sokan mégpróbálták, de élve 
vissza senki nem jött. Sokan kérdeztek, tanácsot kértek, de vissza nem jöt
tek. Szívesen téged is útba teszlek, mer' látom, nagyon szép, becsületes 
voltál. Nagyapának szólítottál. Útba teszlek. Egy nagy hegyen keresztül kéli, 
hogy menjél, három nap, három éjjel, és elérsz égy nagyon magas erdőbe. 
Az erdőn keresztül kéli, hogy menjél, el kell, hogy múljon három nap, 
három éjjel még. De olyan veszélyes az a hely, két oroszlán őrzi, de még 
onnan senki nem jött vissza. Ha szót fogadsz, té is még fogod járni, szeren
csésen vissza fogsz jönni. De ha nem jársz szerencsével, két oroszlán őrzi 
és két erős, vastag kapun kéli kérésztülménni. Én annyit tudok rajtad 
segíteni, hogy adok neked két darab húst. Azt annak a két éhező oroszlán
nak odadobod, egyiknek égy darabot, a másiknak is, és rögtön azok 
bekapják, át tudsz menni a magoslaton, azon a vaskapun, de nagyon gyor
san. Akik nem ménnek gyorsan keresztül, szörnyű halálnak halálával fog
nak méghalni. 

De annyit mondott, onnan vissza nem jött még senki. Mégpróbálta, el 
is indult. Elkapta azt a két darab húst, odaért, kinyílott a vaskapu, odadob
ta az oroszlánnak, és rögtön bé is engedték, és senki nem bántotta. 

- De ám ha mégtalálod az élet vizit, a szépség fáját, a beszélő madarat, 
senkinek semmit szó nélkül szólni nem szabad, némának kell maradjál, 
semmilyen szót senkinek! 

Hát mégígérte, szót is fogadott, úgy is történt, de ám azt mondja: 
- Még ha méghallod édesanyád, édesapádnak a keserves sírását, arra sé 

forduljál vissza! 
Nem vót más hátra, szót is fogadott, elment, mégtalálta a szépség fáját, 

a beszélő madarat és az élet vizit. Még is merítette, de mikor akar indulni, 
mintha az édesanyja hangját hallotta vóna még, és hátranézett, és rögtön 
kője változott. 

No, várta otthon a két testvér, de bizony nem tért vissza! Egyszer csak 
a türűközőre néznek, véres a türűköző. A testvér veszélybe van. El is indul 
keserves könnyhullásval egymással a másik. Elbúcsúztak. Elérte azt a 
hegyet, ahol az az óriás vót, nagyon szépen mégszólította, segítsen a baján. 



- Tudnák segíteni, mert ilyen három testvér nincs több, csak úgy, hogy
ha szót fogadsz. Ha szót fogadsz, nem nézel sé jobbra, sé baka, de a 
keserves apahang, anyahang, édes testvérnek a hangját sé hallgatod, semmit 
sé, akkor szerencsésen mégjárod. 

Az öreg óriás elmondta, milyen nagykapun kell kérésztülménni, tigrist, 
oroszlánt, megértetted? Megmeríted a korsót, sé apádat, sé anyádat, sé az 
édes testvéred hangját még né hallgasd. Senkinek sé, égy szót sé, egyenesen 
menjél! Az élet vizit mégtőteni a hegyén. 

Hát szerencsésen föl is ért, mégtőtötte a korsót, leszakította az élet fáját, 
és mikorra akarta vóna a beszélő madarat a kalickába tenni, visszahallat
szott a testvérinek a hangja. Minthogyha az kiáltott vóna. Visszanézett, 
eltűnt, mindén kője változott. 

Várta a nővére, de bizony nem jött. Keserves könnyhullásval útnak 
indult. Amint mént keservesen, elérte azt az ősz öreg embert. 
Nagybátyjának szólította az óriást, nem látta-é a két édes testvérit? 

- Láttam. Az élet vizit és a szépség fáját, a beszélő madarat keresik, de 
nem fogadtak szót, mind a ketten kője változtak. Ha té szót fogadsz, még 
fogod szabadítani apádat is, anyádat is és mind a két testvéredet is. 

Mégígérte, hogy szót fogad. Adott neki két darab húst, félmént hegy 
tetejire. A két nagy vaskaput kinyitotta, azt a két tigrist mégebédéltette, va
csorát adott nekik. Amíg ők vacsoráztak, úgy ették a húst, úgy át is ért a 
veszélyén. A három oroszlán nem bántotta, és mént egyenesen félfele, hogy 
az élet vizit, a beszélő madarat és a szépség fáját mégkeresse. Oda is ért 
rögtön. Megtöltötte a korsóját az élet vízivel. Hamar leszakította a szépség 
fáját. Hamar kalickába tétté a beszélő madarat, és el is indult vissza. De 
akármilyen keservesen is hallotta, senkinek a hangjára vissza nem fordút. 
Keserves sírást hallott, de ő vissza nem nézett semennyiért sém. Ahogy 
mént, úgy a korsót félre találta tartani. Az élet vizit leszórta, csepegtette, és 
mintha hallotta volna, de még vissza sém nézett. Mént, úgy csepegett az 
élet vize. 

Ahogy mént, kiért volna a hegyből a tigrisig, akkor visszanézett, hát 
csudát látott: mindenki fél van támadva, ahol csak elcsépégétt a víz. Hamar 
visszament, ahol csak csepegett, sírva kiáltott, segítség, mindenki féltámadt, 
mindenki, aki csak létezett, anyja, apja. Hűségésen visszament, mégtőtötte 
a korsóját, mégitatta a beszélő madarat, a szépség fáját leszakasztotta, és 
útnak indult haza. Ahogy mént haza, mindenki feltámadt, mindenki életbe 
maradt, életbe maradtak élve, hűségés királylegény vette el feleségül, majd 
úriemberek lettek, nagy hívők, istenhívők lettek. 



7. KÉT IVÁN 
Vót égy szegény ember és szegény asszon égy kis városkába, de olyan sze

gények vótak, mint a templom egere. Ha már olyan szűk az ennivaló, de az Is
ten már mégáldaná égy fiúgyerékkel, családval. Még is adta az Isten, lett nekik 
ikércsaládjuk, de olyan egyformák voltak. Mégkörösztőték őket egyik is két 
Iván nevet kapta, másik is. Nagyon szépen haladtak a gyerekek Isten ne
velésivel, és nem volt szerencséje az apának a gyérek neveléséhez, mert meg
halt. Szegény özvegyasszony maradt hátra a két Ivánnal. Nevelte, kínlódott, 
dógozott a két gyerek. Eljött a kor, hogy iskolába kéli menni. Hát mentek is 
iskolába, az anyjuk nagyon szigorú volt, mindénkit tisztélni, becsülni, senkit sé 
bántalmazni, ha bántalmazták, inkább tűrjék el. Azt mondja az egyik Iván: 

- Meddig tűrjük ezt a sanyargatást, mindenki rugdos és lökdös. Álljunk 
össze, és segítsünk magunkon! 

Ő is erős legényke vót. Bizony a gazdag gyerekeket, akik bántalmazták, 
rugdosták, összedobálták rakásra, kéz-lábtörés, mindén vót. Mentek jelen
teni a városi bírónak, a városi bíró kiküldte a hajdúkat, és bezárták, hogy a 
két Ivánt bezárták. Jött a király, kérdezi: mi baj? 

- Mér' verekedtek, és mit csináltak? Kérdezi a gyerekeket, mi okból 
verekedtek. 

- Már ötödik éve ötödik osztályosok vagyunk, és állandóan verdesnek, 
rugdosnak, nem bírtam tűrni. 

És erre bizonyíték is került, és a király mégbüntette szigorúan a 
hajdúkat és a bírót is. És így tovább járták az iskolát. Hát egyszer már eljött 
az idő, legények lettek, azt mondják az anyjuknak: 

- Édesanyám, elmegyünk mink valahova, hogy égy kovácsmestért keres
sünk, hogy csináljon nekünk egy kardot. 

Hát el is mentek a kovácshoz, követélték, hogy milyen kardot csináljon, 
de bizony a kovács ilyen acélból ilyen nehéz kardot nem bír csinálni. Nagy 
búsan elmentek, és mendegéltek hazáig, elpanaszolták az anyjuknak, hogy 
mi történt, nem sikerült a kardcsináltatás. Másnap mégint félkeltek, útra 
keltek, és mégint elmentek égy másik kovácshoz, De bizony a másik kovács 
sé vállalta ezt a kardcsinálást. Nagy szomorúan ereszkednek haza, és még
találkoznak égy ősz öreg embérvel. 

- Jó napot, édes apókám! 
- Szerencsétek, édes fiaim, hogy apókának hittatok, becsületre vagytok 

nevelve. Azt is tudom, hogy milyen lukból jártok, és mit kutattok. Kardot 
keresték, gyertek utánam, gyertek velem, adok én nektek kardot. 

El is mentek mindenki a saját hajlékába. 
- Válasszatok kardot, amilyet akartok! 
Hát ki is választottak két olyan nehéz kardot, hogy oda ember kellett, 

aki mégfogja. Mikor elmentek haza, a kardot a ház oldalára tartották, még 
a ház is mégmozdult a súlyától. Bementek, és mondják az anyjuknak, hogy 
szerencsével jártak, 



- Jaj, édes fiaim, nehogy valaki ellopja a kardot! 
- Édesanyám, az olyan nehéz, mink is alig hoztuk el. 
Hát kiment az anyjik, bémént és elkezdett sírni. Amint sírdogál, mondja: 
- Mért sírsz, édesanyám? 
- Mert én nem sokáig vészem hasznotokat. 
Hát úgy is történt, már másnap fölkeltek, és mondják az édesanyjuknak. 
- Édesanyám, süssél hamuba sült pogácsát, és útnak kelünk. 
Még is csinálta az anyjuk, elköszöntek, keserves könyvhullással elváltak 

egymástól, és mentek, és mént a két Iván világnak. Hégyén-vőgyön, erdőn, 
mezőn, síkságon, mindénén keresztül. Egyszer elértek égy kérésztutat, a ke
resztútnál égy nagy fa volt, és azon égy nagy tábla rajta. És a táblán azt írták: 
aki balra megy az király lész, aki jobbra, az méghal. Összenézett a két testvér: 

- Égy úton tovább már nem mehetünk, el kéli válnunk. Én égy kicsit 
erősebb vagyok, el kéli menni a halál felé, té még elmész a királyság felé. 

Elindultak keserves könyvhullásval, csöndben mégfordultak, hogy 
milyen jelt hagyjanak, hogy ha valamelyiknek valami baja történik. 

- Tudod, testvér, én beleszúrom a kesémet jobbról, té balról. És 
időkézénként, amikor eszedbe jut, hogy mégnézzük, melyiknek a kése verés 
lész, az bajba van, akkor egymás segítségére fogunk sietni. 

No, úgy is történt, beleszúrták a kést egymáshoz, ménnek. Hát közbe 
nem feledkeztek még, hogy odahaza nyulat is vigyenek magukkal, hogy 
valahol még is éheznek. Mént az erdőn keresztül, aki balra indult, méglá
tott égy kutyát. 

Hát mit csináljak a kutyával, lelőjem, mert ami közelembe jön, mindént 
lenyilazok. 

- Iván, né bántsd az életemet, hűségés párod leszek, hűségés őrződ 
lészék. 

Odasimult a kutya hozzá, és mentek ketten. Méglátott égy farkast. 
- Ezt már lelövöm! 
Azt mondja: 
- Né lőj még, Iván, hagyd még az életem, hűségés szolgád lészék, a 

kutyával együtt. 
Hát a nagy farkas fölállott két lábon. Ráfogta a puskát, azt mondja: 
- Né lőj még, Iván, hűségés szolgád lészék. 
Mégkímélte az életét, mentek már négyen. Addig megyén tovább, hogy 

két lábra állott az oroszlán. 
- No, ezt az átkozott állatot lelövöm! 
De bizony az is mégszólalt: 
- Né lőj még, Iván, hűségés szolgád lészék. 
Mentek, de most már valamit csak kell lőni. az állatoknak is énni kéli, 

ő is megéhezett. Hát égy szarvas szalad keresztül, és rávette a nyilat, és 
lelőtte a szarvast. Mégnyúzta, elosztotta mindén jószágjának, magának is 
égy darabot, mégsütte ott nyárson, még is ették közösen, és réggel folytat
ták az utat. De az állatok hűségésen vannak mindenhol. 



Elértek égy kis városkát. Mikor a városhoz ért, látta, hogy mindén 
feketébe van, még a falak is, mindén feketébe, a fák, a házak, feketébe van
nak húzva, fekete lobogók lógnak. Az első házba bekéredzkedett, hát égy 
ősz öregasszony jött ki vele szembe. 

- Édes öreganyám, kaphatnák én szállást? 
- Szívesen. 
- Mondja, édes anyukám, mér van feketében ez a város? 
- Jaj, édes fiam, itt a tenger nem messze a város mellett, a hétfejű 

sárkány mindig a királynak az egyetlen leányát kérte feleségül. A király nem 
adta, hát bosszúból a sárkánynak mindén nap égy leányt kellett vinni. Úgy 
elfogytak a leányok, hogy most a királyleány van a soron. Réggel hajnalcsil
lag félkelésekor a tengerparton kéli, hogy légyén a leány. Tizenkettőkor kel 
fél a nap, akkor jön ki a sárkány a tengerből. 

Nem szólt Iván semmit, csak gondolkozott, és állandóan léste, hogy 
mikor jön ki a hajnalcsillag. Látta, hogy a vízhordó kihozta a leányt, 
átkötözte kősziklára láncval. Elment a vízhordó, odament Iván, hogy majd 
leszakítja a láncot. 

- Szép dali vitéz, távozzál el, kíméld még ifjú életedet, elég, ha én elveszék. 
- Már azt nem engedem még, szépséges királykisasszony, hogy ez a 

sárkány elvigye az életedet! 
Odament, leszakította a láncot, és leült a partra, és várt. Hát nem is 

sokat kellett habozni, jött is a sárkány, szikrát hánytak a nyelvei. 
- Ahá, Iván, itt vagy té. Nem elég, hogy a testvéremet lelőtted. 
Az őz képibei szaladt a testvére. Hát kirántotta ott az egész kardját. 

Összecsaptak leizzadt, nem birta legyőzni a sárkányt. Egyszer égy erős hul
lámra égy fejit lecsapta. 

- Szép királyleány, védd lé a kendőt, mártsd még a tenger vízibe, hozd 
ide, hadd csavarjam a kardom markolatjára! 

A királyleány lekapta a kendőt a fejiről, a tenger vízibe mártotta. 
Odanyújtotta Ivánnak, rácsavarta a markolatjára, égy csapásra levágta a 
sárkányt. Kivette a bicskát a kéziből, és mindegyik nyelvit kivágta, és 
beletette a táskájába. Olyan fáradt vót, lefeküdt oda a tenger partjára, és 
annyira elaludt, nem ébredt fél, mikor a királyleány után jöttek. Elküldte a 
király a vízhordót, hogy szedje össze a maradék csontjait. Vigye haza. 
Méglátta a királyleányt, fölültette a vízhordó a a kocsira, és húzta. Valamed
dig mentek, és megálltak. Kivette a kést, és elkezdte fenni. 

Azt mondja: 
- Mért fenéd a kést, vízhordó? 
- Azért, hogy mégöljelek. 
- Megkímélte az a derék fiatal legény az életem, és most elveszed az 

életem? 
- Nem vészem el az életedet, ha az apádnak azt fogod mondani, hogy 

én győztem lé a sárkányt. 



No, haza is értek. Örült a király, mondta, hogy neki adja a lányát 
feleségül. A lány szabódott, de mégis mégtartották az esküvőt. A lako
dalomkor azonban mégjelent Iván, s akkor a királylány émondta, ki ölte 
még a sárkányt. Akkor Iván vette el a királylányt. 

Égy napon Iván émént az állataival vadászni. Egyszer letelepedett égy 
fa alá, hogy mégsüti a szalonnát. Egyszer csak valaki mégszólal a fáról. 

- Jaj de fázok, jaj de fázok! 
- Hát gyere lé, melegedj meg! 
- Nem merek, félék az állataidtól! 
- Ne félj semmit, nem bántanak! 
- Dobok le neked égy tincs hajat, és mindegyikre dobjál égy szálat, és 

megszelídülnek. 
Hát szót fogadott Iván. Dobott lé égy tincs hajat, és az állatok mind kője 

változtak. Lejött az öregasszony, és fogott égy kecskebékát, és nyársra 
húzta. Azt mondja: 

- Té sütöd a szalonnát, én a kecskebékát. Én észém a szalonnát, té még 
a kecskebékát. 

Mégharagutt Iván, és a sült szalonnával arcon vágta, Az ott fölfújódott, 
olyan szörnyeteg lett belőle, és mégfojtotta. Bízott Iván az állatjaiban, de az 
állatjai mind kője voltak változva. Az öregasszony összedarabóta 
darabokra, és beletette égy skatulába. 

Nincs Iván. 
Fönt még ott a felesége várta otthon, nem jön Iván, nem jött Iván. 

Kesergett. 
- Mondtam, hogy né ménjén! Elveszett. 
No de eszibe jutott a másik testvérinek, Ivánnak az eszibe jutott, hogy 

mégnézi, az a kés vajon vérés-é, vagy mi van? Mikor odament, mikor kihúz
ta az ő késit, hát száraz, tiszta, mikor kiházta a testvére késit, hát verés, de 
egészen a markolatig tiszta vér vót. 

- Istenem - azt mondja -, az írás azt mondta, aki jobbra mégy, király 
lész, aki balra mégy, méghal. Kesergett, hazamént és gondolkozott, hogy 
mit tudjon csinálni, hogy mégmentse a testvérit. Semmi, útra kelt, és mént 
az erdőn keresztül. Ahogy mént az erdőn keresztül éppen úgy járt ő is, mint 
a testvére. Mégjelentkézett neki is égy kutya, és lé akarta lőni. Az is hűségét 
fogadott, utána a farkas, így tovább, a tigris, az oroszlán és mind mentek 
együtt. Eleibe ugrott az őz. Lelőtte az őzt. Mégnyúzta. Mégétette a jószág-
jait, és ő is mégsütött belőle égy darabot, és mént tovább. Egyszer elejibé 
kerűt égy szarvas, és zavarta, zavarta, de bizony nem tudta mégfogni, oda
csalta őt is ahhoz a kastélyhoz, ahol a testvére tönkre mént. Hát a kasté
lyon végigmént, összejárta a kastélyt. Kilencvenkilenc szoba, mindenütt 
terítve. Lefeküdt, de lepihenjen. Kimégy ő is a fa alá. 

Hát a fa alá kiment, tüzet csinát, adott a jószágjainak. És elkezdte sütni 
a szalonnát. Mégszólal a fán az öregasszony. Azt mondja: 

- Jaj, de fázok, jaj de fázok! 



- Gyere lé, melegedj még! 
- Nem merek, félék a jószágjaidtól. 
- Ne félj semmit! 
- Dobok lé neked égy tincs hajat, és mindegyikre dobjál égy szálat, és 

mégszelídülnek. 
Ledobta, de ő rögtön a tűzbe dobta. Lejött az öregasszony. Vette a 

kecskebékát, és kezdte sütni. Azt mondja: 
- Én észém a szalonnát, té még a kecskebékát. Én észém a szalonnát, té 

még a kecskebékát. 
Kezdett fújódni föl. Rászólt az állatjaira: 
- Fogjátok lé! 
Nekirohantak az állatjai, mégfogták. 
- Nem szabad tovább bántani. Most majd még kéli mondani, hol van a 

tetsvérém. Itt veszett el az én testvérem. 
- Mégmondom, hol a testvéred, ha megkíméled az életem. 
- Megkímélem az életedet, csak a testvéremet add elő. 
Elővette a skatulát, összerakta úgy, ahogy vót. Egyet fújt rajtuk. 
- Jaj de jót aludtam! 
- Aludtál volna, amíg a világ, ha én nem jövök. 
De az öregasszonyt mégfogták, és kettéhasították, tűzre tették. No, 

mégtörtént a szerencsés összejövetel. Féltámadás. Elment haza Iván, ő is 
elment az ő lakására, hát ott is az történt, a faluban hírésztelik, hogy nagy 
baj van, gyász van faluban, mer a királynak a lányát a kilencfejú sárkány el 
akarja venni feleségül. És ha nem adják, akkor leégeti az egész falut. Van 
égy mély hasadás a hégyódalba, és onnan jön ki a sárkány. 

No, ő a jószágaival kiment oda, lehúzódott, és várt, nem szólt semmit, 
nem szólt senkinek semmit sé. Hozták is a szép királyleányt. Kikötözték oda. 
Elmentek. Jött a kiléncfejű sárkány. Az kihúzta a kardot, és összecsaptak. 

- Áj - azt mondja -, itt vagy té, Iván, téged vártalak. Anyámat széjjel
csaptad a kardval, én szétcsaplak tégedet. 

Összecsaptak. Zengett a hegy, a főd. De a nagy küzdés után legyőzte a 
kilencfejű sárkányt. Kivette a nyelvit, zsebbe tétté, zacskóba tétté. 

Ott is a király elküldte az ű szolgáját, hogy hozza haza a maradását. Azt 
mondta, mikor mentek együtt haza: 

- Agyonszúrlak, ha nem lészél a feleségém. Ha nem mondod, hogy én 
győztem. 

Hát szegén lány rá volt utalva, mégijedétt, fogadott, hogy az apjának azt 
fogja mondani, hogy igén is, ő győzte lé. 

De ám másnap réggé semmi kérdés nélkül Iván émént a jószágjaival, 
vadjaival oda, és lehevert kint a királyi kastély előtt. Nagy tornácot emeltek 
bént. Amikor fölrakták a tornácot, szolgájának párnát tettek a feneke alá. 
A királyléán méglátta a tornácrú Ivánt. 

- Iván, itt van az én mégmentőm kint. 
Rákiáltott: 



- Gyere, mentsd még az életemet itt is! 
Párnástól együtt odadták a szolgát a vadállatoknak, nagy lakodalmat 

csaptak, egymást fölkeresték, elhozták az anyjukat. Boldogan éltek. Még 
máma is élnek, ha még nem haltak. 

8. RÓZSA VITÉZ 
Hol vót, hol nem vót, volt egyszer égy király, annak vót három fia. 

Egyszer mégtámadta a szomszéd király, az országa elveszett. A három fia 
útnak indút szerencsét próbáni. Ahogy ménnek, mendegélnek, odaérnek 
égy útkereszteződéshez. Azt mondja a legkisebb királyfi: 

- Én elmegyek balra egyedül, ti, bátyáim menjetek jobbra, de mielőtt 
elindulnánk, arra a magos fára égy póznát kéli kötni, és arra égy kendőt kéli 
kötni, selyémkendőt, és időközönként mégnézni, ha pirosra válik a kendő, 
akkor valamelyik bajba van. Akkor megyünk segítségire. 

No, a két testvér jobbra mént, mentek, keresték ők is a jobb életét, hogy 
merre ménjének, ő ott, hogy balra mént, egész napot, égy gyönyörű szép 
kastélyhoz ért. Bémégy a kastélyba, jönnek, csapkodták az ajtót, hát két 
óriás lépett bé. Észrevette az óriást, sutty, bésuttyant az ágy alá. Az óriások 
bejöttek oda. azt mondták: 

- Micsoda Ádám szagot érzünk itt! 
Kihúzták az ágy alól összelapították darabra, és kidobták az ablakon. 

Réggel mentek az óriások dolgozni, a domboldalból kijött égy kígyó, égy 
nőfejű kígyó. Összeszedte mind, ahogy rakosgassa össze, mondogatta 
magába: 

- Ez ide jár, ez ide jár. 
Elment a patakra, hozott szólóvizet, forrasztófüvet, és fölébredett 

Rózsa vitéz, azt mondta: 
- Hű de jót aludtam! 
Erősebb lett, és szebb lett sokkal, mint amilyen vót. A nőről rögtön lepat

tant róla a kígyóbőr. Eljött az este, most már olyan erősnek érezte magát. 
Nem biri megállni magáét, megáll az ajtóba! Jöttek is az óriások. Jánost el
csípték az óriások. Mégfogták mégint, összevágták, mégin kidobták az 
ablakon. Réggel, amikor elmentek az óriások, a léánfejű kigyó a pocokból 
kijött, mégint összerakta, mégint méglocsóta élő vízzé, forrasztófűvé, és 
féltámasztotta. No, ez a kettő, mert kétszer életét adott néki, de már akkor 
olyan erősnek érezte magát Rózsa vitéz, hogy bízott, hogy legyőzi az óriá
sokat. Még is várta őket az ajtóba. Jöttek az óriások, beugrott belő, de mégint 
csak legyőzték. Mégin összevágták, kidobták az ablakon. Réggel mégint 
mentek az óriások a munkához. A léányfejű kigyó mégin kijött a pocokból, 
mégin' összerakta, méglocsóta úgy, mint azelőtt. Azt mondja a leány neki: 

- Rózsa, még fogom neked hálálni eztet. 



- Mit hálálsz még té nekem? Mikor té nekem háromszó' életét adtál. Én 
vagyok hálás hozzád, mert életét adtál nekem, én odadom magam neked. 

Eljegyezték egymást. No, estére mégint mént, de olyan erősnek érezte 
magát, legyőz mindént. Jönnek az óriások. Szembeszállott velük, mind a 
hét óriást lédarabolta. Nem bírtak vele. Akkorra visszament a léán, mégint 
ledobta magáról a kígyóbőrt. 

- Én a tied, té az enyém. 
Réggére föltekintett Rózsa vitéz a hegy tetejére, a Havasra, méglátta, 

hogy a kendő vérbe van. Azt mondja: 
- Itt hagylak, mert bajba vannak a bátyjaim, de mihést segítek rajtuk, 

vissza fogok jönni. 
Hát mént is a bátyjai segítségére égy úton. Hát tálát égy utat, azon tálát 

égy házikót, égy kis házikóba kupa alatt össze van kötve a bátyjainak a két 
kutyája, akkor itt tűntek el a bátyjaim. Elódta a kutyákot. Menetbe hozta a 
nyilat, és lelőtt égy nyulat, és elkezdte sütni a nyulat. Mikor sütte a nyulat, 
valaki így szól, de nem lássa, honnan: 

- Jaj, de fázok! 
- Ha fázol, gyere, melegedj még, gyere, melegedj még! 
- Nem merek lejönni - azt mondja -, mert félék az állatjaidtól. 
- Né félj, az én állataim nem bántanak senkit. 
- Hanem dobok lé égy hajszálat, és dobd az állatjaid közé! Akkor 

ismeretségét kötnek velem is. 
- Dobjad! 
Ledobta a hajszálat, és bedobta a tűzbe Rózsa vitéz. Lejött a vén

asszony. Ez süti a nyulat, az még fogott a vénasszony égy kecskebékát, égy 
varangyos békát, és áztat sütte. 

- Én észém áztat, té még a varangyos békát! 
Összevesztek. Hát kirántotta a kardját, hogy lecsapja az egyik karját. A 

vénasszony fájé változtatta a kardját. Azt mondja: 
- Fogjátok még, kutyáim, fogjátok még! 
Mégfogták. Kezdték széjjeltépni, lerángatni, mégvérézték, és a vércsépp 

ráesett a kardra, és mégint visszaváltozott a kard vassé. Elkapta Rózsa 
vitéz, és levágta a jobb karját. 

- Ha még nem mondod, hogy hol vannak az én bátyjaim, akkor levá
gom a nyakadat! 

Azt mondja: 
- Én végeztem ki bátyáidat, és téged is akartalak, mert elpusztítottad a 

hét fiamat. A hét óriás a hét fiam vót. 
No, erre már megmondta, hol vannak a bátyjai elásva. Kardot rántott 

mégégyszér, és elkűdte Plútóhoz a boszorkányt. 
- Eridj Plútóhoz! 
Elment, hozott forrasztófüvet, élesztővizet, mindént, kiszedte a bátyjait, 

összerakta, méglocsolta életvízvei, föltámasztotta őköt. 



- Jaj, testvér, de jót aludtam! 
- Bizony, aludtatok vóna, míg a világ és két nap, ha én nem jövök. 
Hanem azt mondja az idősebb bátyja: 
- Hallottuk, mielőtt mégtörtént velünk a baj, hogy az ellenség az orszá

gunkból kivonult. Úgy gondoltuk, hogy elmegyek én haza, tovább vezetni 
az országot, és a fiatalabb bátyám elmégyén utánad mégkeresni. 

- Nem - azt mondja -, egészen másképp csináljuk a dolgot. A kisebb 
ország a mienk, elmész té odahaza, fölkarolod, a kisebbik bátyám eljön 
velem a nagyobb országba, majd mi fogjuk áztat ott vezetni. 

Visszamentek, elment haza az országába. Ézék elmentek mind a ketten 
az óriásokhoz, és nagyon mégörűt a kígyóbőrből visszaváltozott leány. 
Elmesélte, hogy az a ház az övéké volt, az apja királysága, úgyhogy királyi 
származás, csak az óriások elfoglalták és zsaróták, sarcóták a népet. 

- Nagyon el vótam keseredve, hogy nem jöttél vissza, de most már 
boldog vagyok. 

Nagy lakodalmat csaptak, a ményasszonytáncot is eljárták, még máma 
is élnek, ha még nem haltak. Az az egész, hogy dióhéjba bújtak, és a hegyén 
leereszkedtek, elgurútak. Itt a vége, fuss el véle! 

9. CÍM NÉLKÜL 
Volt égy szegény ember és égy szegény asszony, fiatalasszony. Hát 

mégáldotta az isten, lett égy családjuk, szép kisléán. És nem sokáig 
gyönyörködött a családjában, meghalt a szegény asszony. Szegény kisleány 
árván maradt. Az apja mégunta az egyedüliségét, gondolta magával, 
mégnősül, hoz égy mostohát, mert hogy nem lész rossz módja. Hát hozott 
is égy mostohát, de annak is vót égy kisleánya, egyidősek voltak evvel. Hát 
telt nap nap után, az asszony nem állhatta a kisléánt, a mostoháját, az övét 
még cicázta, kedveskedett neki. Mikor hazajött az ember a munkábó: 

- Olyan haszontalan az a kisleány, semmit nem akar csinálni, tegnap 
adtam neki a tisztát. 

Pedig dehogy adott néki, semmilyen tisztát nem adott rá. Hanem azt 
nézte, minél piszkosabb légyén. 

- Látod, az enyémmel egyszerre öltöztettem fél. Mit tudjak én vele 
csinálni, ménjén, őrizze a tehenet. Né lássam legalább egész nap, ott van a 
tehén mellett. 

Hát őrizte a tehenet. Mindig hazahajtotta a tehenet este, nem adott va
csorát neki, szidta: 

- Éhés a tehén, nem vigyázta rá. 
Mindig, amikor hazajött a férje, mondta: 
- Még a tehenet sé őrzi úgy, ahogy kéli. 
Hát nagyon el volt keseredve a kisleány. Mikor őrizte a tehenet, 

mégszólalt a tehén: 



- Édes kisleányom, édesanyád szelleme beszél belőlem. Csavard még a 
bal szarvam, méglátod, hogy mi jön ki belőle. 

Mégcsavarta a bal szarvát, jobbnál jobb falatok jöttek, és étkezett a 
kisleány. Mindén nap szebb volt és szebb, gyönyörű volt. A tehén nem 
mént semmire. Bosszantotta a mostohát rettenetesen, hogy honnan szépül 
ez a léán. Megleste, hogy mégcsavarta a tehén szarvát, hogy onnan jön a 
sok jó étel, mindén. De nem mondta még a férjinek. 

- Lé kéli vágni a Puskát, sé tej nincs, csak az a haszontalan kisleány őrzi. 
Látod, milyen mocskos mindig, de várhatod, hogy tejet hoz a tehén. Lé kell 
vágni. 

Akárhogy fájt a szíve, hát lé kéli vágni Riskát. Azt mondja a tehén más
nap: 

- Édes kisleányom, édesanyád szelleme beszél. Éngém lé fognak vágni. 
A szarvamat csavard ki, a partódalba van égy nagyon tüskös csipkebokor. 
Ember nem tud hozzáférni, csak állj még a bokor előtt, és fohászkodj Isten
hez, és a csipkebokor kétfelé nyílik, és a csipkebokor tövibe tedd lé a szarva
mat. És amikor csak mégszorulsz, csak állj oda akármikor. Vigyázz, hogy a 
mostohád né lássa még. Csak állj oda, fohászkodj Istenhez, a rózsabokor 
kétfelé nyílik, és a szarvat csak fogd még, csavard még a kezedbe. Sok-sok 
ételek és szebbnél szebb ruhák jönnek onnan ki. 

Hát úgy is történt. Másnap akárhogy fájt a szíve a Riskáé az embernek, 
levágták a tehenet. A kisleány a szarvát levette előtte való nap, és eldobta 
oda, ahova a tehén megmondta neki. 

Sírt a kisleány, kesergett. Mindén nap, amikor észrevette, amikor nem 
veszik észre, mindig mondta, ha csak nem veszik észre vacsoracsillag féljöt
tekor, menjél oda, fiam, ha már alkony az idő. odament, és mégcsavarta a 
szarvát. Szebbnél szebb ruhák jöttek, jobbnál jobb kosztok. 

Hát egyszer elment, Istenhez fohászkodott, az a rózsabokor kétfelé 
nyílott. Mégcsavarta a szarvat, gyönyörűséges szép ruhák voltak, 
fölöltözött szépen, tisztába, már férjhez menni való vót. Ahogy jött a rózsa
bokortól, jön égy fiáker. Hát ki vót a fiákéron? A fiákéron vót a királynak 
a fia. Mikor méglátta a kisléánt, megállt a fiáker. Beszaladt és elbújt. A ki
rályfi utána. Eléibel jött a gonosz mostoha, azt mondja: 

- Hol az a kisleány, aki beszaladt? 
- Nincs itt. 
- De itt van, itt van! 
Mutassa az ő kisleányát. 
- Nem az, nem ez, az egész más, égy szép őtözetben. 
- Nincs itt más. 
Azt mondja a királyfi: 
- Idejött bé, és itt kell, légyén. Kerék hatalmat, hogy körülnézzem az 

életét. 
Hát még is látta, el volt húzódva égy fa mellé. 
- Hát ez az! 



- No - azt mondja -, édes kisleányom, gyere a fiákérra! 
Kivitte a fiákérra. Elmentek szépen haza. Bemutatta az édesapjának, a 

királynak, ez lész az ő kedves felesége. A király nem ellenézte. Elmesélte, 
hogy milyen helyzetben van ez a kisleány, hun látta még ezt a kisléánt, és 
mégszerette. Ott vót két nap, akkor papot kéli híni, és lakodalmat kéli 
csinálni. Azt mondja a kisleány: 

- Van néki édesanyja. 
- Hát ki a té édesanyád? 
Elmesélte, hogy hol van az ő édesanyja, aki gondot viselt róla évekén 

keresztül, hogy né haljon még étlen. 
- És ő ad nekem ményasszonyruhát, és akkor élményünk az esküvőre. 
Hát királyfi fiákérba tétté, és elmentek. Megállt a királyfi a hintóval, épp 

a vacsoracsillag jött fél. Odament a kisleány, imádkozott, fohászkodott 
Istenhez, a rózsa kétfelé nyílott. Szép örömvei odament, mégcsavarta a 
tehén szarvát, égy gyönyörűséges szép esküvőruha jött ki. A királyfinak 
nagyon megesett a szíve. Elmentek, hazavitte. 

- Itt van, édesapám, a kedves feleségémet fölöltöztette az édesanyja, 
még a királynak sincs ilyen ruhája! 

Akkor elmesélte a királynak a leány, hogy milyen életét élt. És a jó Isten 
megsegítette, hogy az anyja szellemiben élte ezt az életét keresztül. Papot 
hittak. Elhíták az édesapját, hogy lássa még, hogy milyen a jó Isten akara
ta, s akkor elfogadta az apa, hogy a mostoha a gonosz. Nagy lakodalmat 
csaptak, három nap, három éjjel folyt a lakodalom. Hazamént az apja, és 
azon móddal elzavarta a mostohát, többet nem is nézhette, hogy ő ilyen 
kegyetlen vót, de a jóisten létekintett, és Istenhez fohászkodott kisléánt a jó
isten jó útra vezette. Ez a vége 

10. VIRÁG PÉTER 
Vót égy gazdaember és a felesége. Annak vót hat családja, három fiú, három 

nő. Szépen kiiskoláztatta mind a hatot, és a gazda meghalt, az apjuk. A felesége 
eltemette, és búslakodtak, hogy mitévők légyének. Azt mondja égy nap az anya 
a gyerekeknek, hogy elmégy, és keres szolgát. Azt mondja a legidősebb fiú. 

- A szolgának amit fizetnénk, azt eltégyük, máshova elhelyezzük. Majd 
én szántok is, vetek is. 

- Jó' van, fiam. 
- Csak arra kérem, anyám, mikor én elmegyek dolgozni, akkor hozza

nak nekem ebédét. 
Azt mondja a legidősebb leány: 
- Kedves bátyám, majd én viszek neked ebédét. Kedves bátyám csak 

arra az egyre kérlek, amikor az ekével kilépsz a kapun, az ekét mindjárt 
akaszd belé a földbe, hogy húzzál nekem borozdát, hogy tudjam, hol vagy, 
hogy én vigyek neked ebédét. 



Hát úgy is tett, másnap beleakasztotta az ekét, és odáig húzta a 
borozdát, ameddig ő dolgozott. Jött a hatfejü sárkány, bekaparta a borozdát, 
és ő húzott neki borozdát a kastélya kapujáig. A leány vitte neki az ebédét 
a borozda után, de a hatfejű sárkány kastélyához ért. A hatfejű sárkány 
mégkapta, félvitte, megette az ebédét, és ott fogta a leányt feleséginek. 

Várta a legény az ebédét, nem jött, hazajött nagy haragval, mérégvel, 
hogy ő ebédét nem kapott. Másnap mondja az anyjának, nem kapott 
ebédét. Azt mondja a középső leány: 

- Kedves bátyám, majd én viszek ebédét, csak húzzál borozdát a kiska
putól, hogy én tudjam, hol vagy. 

Hát húzott is borozdát, de jött a tizenkétfejű sárkány, bekaparta, és 
borozdát húzott az ő kastélyáig. Mént a leány a borozda után, és a tizenkét 
fejű sárkány mégfogta, bevitte a kastélyba, ott fogta. Hazajött mérgébe a fiú. 
Ma sé kapott ebédét, mondja az anyjának. 

- Nem tudom, fiam, elment a legidősebb, elment a középső, főd nyelte 
el, eltűntek, nincsenek, nem jöttek haza. 

Azt mondja a legkisebb leány: 
- Hónap majd én viszek ebédét, csak húzzál nekem borozdát! 
Hát mégint kiment az ekével, indult a munkára, borozdát húzott odáig, 

ahol ő szántott. Jött a huszonnégy fejű sárkány, bekaparta a borozdát, 
húzott magának borozdát, a kisleány vitte az ebédét, és a huszonnégy fejű 
sárkányhoz vitte. Az is mégfogta, félvitte. Azt mondta: 

- Té lészél a párom, azt csinálsz, amit én mondok és parancsolok. 
Hazajött, mondja a fiú az anyjának, hogy nem kapott ebédét. Kesergett 

az anyja, hogy egyik leánya sé jött vissza. 
Elindult a legidősebb leányt mégkeresni, hát átment a hatfejű sárkány

hoz. 
- Jó napot, testvér. Hol van a sárkány? Gyere haza, testvér! 
- Nem merek hazamenni, mindjá' itt van a sárkány! 
Hát jött is a hatfejű sárkány. 
- Jó napot, sógor, kedves sógor! Asszony, tegyél tüzet, főzzél ebédét, és 

ebédélünk a sógorval. 
No, még is ebédéltek, hozott égy kancsú bort, mégitták. 
- No, gyere, sógor lé az udvarra, birkózzunk még! 
Lementek, mégbirkóztak, úgy vágta a legényt fődhöz, hogy mindén por

cikája összetört, és meghalt. És égy nyárfát ültetett keresztfa helyett. 
No, jött a középső, elment a tizenkét fejű sárkányhoz, mégkeresni a 

testvérit. 
- Jó napot, testvér! 
- Jó napot! 
- Jaj j a j , hogy mertél idejönni, mindjárt itthon van a sárkán, a tizenkét 

fejű sárkán. 
- Nem baj - azt mondja -, majd mégbirkózunk. 



Jött is a tizenkét fejű sárkány. 
- Jó napot, sógorka! - jó napot! Rögtön adja, asszony, valamit énni! 
Megették, mégitták. 
- Gyere most, sógor, megbirkózunk. 
Akkor lementek, a tizenkét fejú sárkány úgy vágta a leginyt fődhöz, hogy 

eltörött mindén porcikája. Eltemette ő is, égy nyárfát ültetett keresztfa 
helyett. 

No, elindult a legfiatalabb, ha ez is nem jött el, hát az elment a huszon
négy fejű sárkányhoz. 

- Jó napot, testvér! 
- Jaj, jaj, hogy mertél eljönni. Jön a sárkány, és összever. 
- Hát én mégvárom. Utánad jöttem, lész, ami lesz, megbirkózók vele! 
Jött a sárkány, a huszonnégy fejű sárkány. 
- Jó napot, sógorka. Asszony, ebédét főzzél rögtön! 
Hát főzött ebédét, megebédeltek, hozott égy kancsó bort, mégitták, azt 

mondja sárkán: 
- Sógorka, birkózzunk még! 
Lementek, fogta a sárkány, úgy vágta fődhöz, hogy széjjelmént, és elás

ta ő is, égy nyárfát ültetett a sírjára. 
Kesergett az asszony otthon, hogy hat családja, és mind a hat családja 

eltűnt. Sírt, sírdogált. Égy nap fogta a sarlót és égy ponyvát, végigmént a 
fődön, hogy majd gyűjt valamilyen takarmányt a jószág részire. Akkor 
kiment a főd végibe, az árokba kezdett kapargáni, és méglátott égy 
gyönyörű szép fehér virágot. Úgy megtetszett neki az a virág, leszakította, 
de véletlenül a szára ott maradt, csak a virágot szakította lé. Mégszagúta, 
nagyon jó szagú vót, és béf&'ta a szájába, és úgy gyűjtötte a takarmányt. 
Megfeledkezett, és lényelte a virágot. Hazamént, égy hétre fiúgyerékét 
szült. Hát minek tudja kérésztélni, hát Virág Pétérnek. Bepólyázta szépen 
égy pólyába, mikor egyhetes volt, így szólt a gyerek: 

- Édesanyám, pólyázzál ki, engedj az utcára játszani! 
Mikor kiment a gyerek az udvarba játszani, mégfogta a mézsgyefát, és 

méghajlította, visszament: 
- Édesanyám, pólyázz vissza még égy hétig! 
Bepólyázta az édesanyja még égy hétig. 
- Most már pólyázzál ki, megyék ki játszani. 
Kipólyázta az anyja, kiment játszani, elment a fához, mégfogta az 

egészet, meggörbítette. Visszament: 
- Édesanyám, pólyázzá még bé két hétig, de véletlen sé pólyázzál ki, de 

té sé menjél ki! 
Csak annyit csinált az asszony, levetkezett és félöltözött. Mikor az a két 

hét eltelt: 
- No, édesanyám, most pólyázzál ki! 



Kipólyázta, kiment játszani, mégfogta a mézsgyefát, mégfogta, és 
egészen legörbítétte. Visszament, és mondja az édesanyjának: 

- No, most hozzál bé égy cseréptálat, égy paraszttálat! 
Hozott is az asszony bé égy paraszttálat. 
- No, azt fejd teli anyatejvei! 
Az asszony telefejte anyatejvei. 
- Most hozd fél a gyúrótáblát, és hozzál lisztét, és tedd bele a tejbe, de 

égy csepp vizet né tegyél bele, és csinálj három pogácsát! 
Hát úgy is tett az asszony, beleöntötte a lisztét a tejbe, méggyúrta, 

csinált három pogácsát. 
- És most védd elő a három selyémkendődet, és a három aranygyűrűt, 

és mindegyiknek a gyűrűjit tedd a saját kendőjibel, és mindegyik kendőbe 
égy pogácsát. Most elmegyek, és megkeresem a testvéreimet. 

Hát el és indult, elment a hatfejű sárkányhoz. Mikor bémént: 
- Jó napot, testvér! 
- Jaj, fiú, hogy mertél idejönni, itt a hatfejű sárkány tartózkodik, nem

sokára hazajön! 
- Vót neked két testvéred? 
- Mért kérdezed? 
- Azért, mert nekem testvérem vagy. Itt van ez a csomag, nyisd ki! 
Kibontotta: 
- Látod azt a selyémkendőt, ismered? 
- Istenem, az az enyém! 
- No, akkor törd ketté ezt a pogácsát, és egyél belőle, édd még! 
Elkezdte énni. 
- No, milyen ízű a pogácsa? 
- Olyan ízű, mint az édesanyám teje. 
Megette a pogácsát. 
- Jaj - azt mondja -, mindjárt itt a sárkány. 
- Hát honnan tudod, hogy jön a sárkány? 
- Mert a hatmázsás buzogányát hazadobta. 
Kiszalad a Péter, és éppen elkapta a buzogányt. Elkapta buzogányt, és 

visszavágta, még hat mérfölddel tovább dobta, mint a sárkán. Hű de 
mégharagudott a sárkán: 

- Ki portyázik az ő házánál, biztos csak az a Virág Péter, majd adok én, 
csak hazaérjek! 

No, jött is a sárkán. 
- Jó napot, sógor! 
- Jó napot! 
- No, asszony, főzzél ennivaló ételt! 
Ettek. Behozott a sárkány égy kancsó bort, éppen két pohárval volt 

benne. Kiöntötte. 
- No, sógor, igyál! 
- Én nem iszok. 



A sárkány mégitta. 
- Hát mért nem iszod még a bort? 
- Azért, sógor, ha té hozzám jössz vendégségbe, én nem égy pohár bort 

adok, levezetlek a pincébe, és iszó, amennyi jólesik. 
No, vette a kulcsot a sárkány, és lementek a pincébe. Hát ott hat hordó 

bor. Öt hordó bort ott rögtön mégitt. 
- Né légy elégtelen, hadd még a hatodikat, hogy az új termésig légyén 

borom. 
No, azt mondja: 
- Méghagyom. 
- Gyere, Virág Péter, birkózzunk még! 
Mégfogta a sárkányt úgy fődhöz vágta, kötözésig. Péter kiugrott, még

fogta a sárkányt, belevágta dérékig. Elő a bicskát, mind a hat fejét levágta. 
El van intézve. 

Most elment a tizenkét fejű sárkányhoz. Bémégy, azt mondja a leány
nak, a testvérinek: 

- Jó napot, testvér! 
- Jó napot, fiú! Mióta vagyok én neked testvéred? Hatan vagyunk, té 

nem vagy a testvérem. 
- De én a té testvéred vagyok. 
- Hát hunnat vagy testvérem? 
- Itt van ez a csomag, bontsd ki! Kié ez a selémkendő? 
- Az az enyém. 
- Az az aranygyűrű? 
- Az is az enyém. 
- Törd ketté a pogácsát, és egyél belőle! 
Kettétörte a pogácsát, azt mondja: 
- No, milyen ízű a pogácsa? 
- Olyan, mint az édesanyám teje. 
- Hát hol van a sárkány? 
- Éppen, hogy csak nem jött haza. Jaj, nekem, mi lész veled? Mindjár' 

dobja a tizenkét mázsás buzogányt! 
- Csak dobja! 
Kiment Virág Péter, éppen akkor huppant lé az udvarba a buzogány. 

Mégfogta a Péter a tizenkét mázsás buzogányt, visszavágta még tovább, 
mint ahogy a sárkány volt. 

Azt mondja a sárkány: 
- Ki bóklászik az én házam körül? Biztosan az a Virág Péter, majd adok 

én neki, csak hazamenjek. 
Hazajött, hazahozta a buzogányt, ledobta. 
- Jó napot, sógor, jó napot, sógor! Asszony, tüzet rakjál, és ebédét főz

zél, mi még együnk, sógor! 
Mivel ettek, ebédéltek, fölhozott égy kancsú bort, kiöntött épp két pohárval. 



Azt mondja: 
- Miért nem iszol, sógor? 
- Nem iszok én, hát nem iszok én a borodból, mert ha én elhívlak 

vendégségbe, a pincébe viszlek, és annyit adok, amennyi jólesik. 
- Ott a fán a kúcs, gyere a pincébe! 
Lementek, hát tizenkét hordó bor van, rögtön tizenégy hordóval éppen 

mégitt. 
- Né bántsd a tizenkettediket, légyén nekem a termésig! 
No, kimentek. 
- Péter, birkózzunk még! 
Mégfogta a sárkány, belevágta a kujakig, Péter kiugrott, mégfogta a 

sárkánt, belevágta nyakig. Elő a bicskáját, és levágta a fejit. Mind a tizenkét 
fejit. 

- Testvér, elintéztem a sárkányt, most megyék a huszonnégy fejű 
sárkányhoz. El né mozdulj itthonról! 

Elment oda. 
- Jó napot, testvér! 
- Jó napot, fiú, hogy mertél idejönni, a huszonnégy fejű sárkány kasté

lyába? Mindjá itt lész, és kivégez téged. 
- Testvér, té vagy az én testvérem, jöttem, hogy mégmentsem az életedet. 
- Mióta vagyok én testvéred? 
Odaadta a csomagot. 
- Bontsd ki! Ismered ezt a selyémkendőt? 
- Ismerém a kendőt, a gyűrűt, ismerém. 
Kivette a pogácsát, kétfelé törte: 
- Edd még! No, milyen íze van a pogácsának? 
- Olyan, mint az édesanyám teje. 
- Hát akkor testvérek vagyunk. Hát hol van a sárkány? 
- Elment országolni, de csakhogy nem ért haza. Jaj, Istenem, mi lész? 

- azt mondja. - Huszonnégy mázsás buzogányát dobja haza. Ott a kastély 
sarkán van égy óriási nagy szég, és arra a kastély sarkán fog ráakadni. 

Kiment Virág Péter, akkorra odavágódott a buzogány, mégfogta a hu
szonnégy mázsás buzogányt, és visszadobta. A sárkányon túl, ahogy ide
dobta. Azt mondja: 

- Ki portyázik az én házam körül? Biztos, hogy ez a Virág Péter. 
Engedd még, hogy hazatérjek! 

Haza is hozta a buzogányt, ledöfte, Péter várja a vendégét. 
- Jó napot, sógor! 
- Jó napot! Asszony, készíts ebédét. 
Megebédeltek, hozott égy kancsó bort, épp égy-égy pohár volt. Kiöntött 

egyet Pétérnek, egyet neki. A sárkán mégitta. Péter nem ivott belőle. 



- Sógor, mé nem iszó bort, a boromból? 
- Nem akarom méginni. Mert ha té hozzám jössz vendégségbe, nem égy 

pohár bort adok neked. Leviszlek a pincébe, amennyi jóesik, annyit iszol. 
No, akkor hozta a kulcsot. 
- Gyere lé! 
Lementek. Huszonnégy hordó borból huszonhármat Péter mégivott. 
- Né légy elégtelen, hagyjál égy hordó bort a termésig! 
Kimentek a pincéből. 
- No, gyere birkózni! 
Mégfogta a sárkány, belevágta nyakig Pétért a fődbe. Péter, a fiatal ifjú 

kiugrott, elfogta a sárkányt, úgy vágta, hogy nyakig bémént a fődbe. 
Elővette a bécsi bicskáját, és égy vágásra levágta huszonhárom fejit, a hu
szonnegyediket nem bántotta. Azt mondja a sárkány: 

- Hadd még a fejemet, írást adok, hogy úgy eltűnök ebből az országból, 
hogy soha híremet sé fogják hallani, csak hagyd még az életemet. 

- Méghagyom az életedet, de add vissza mind a három testvéremet! 
Ömlött a vér a sárkánynak a nyakából, elment a sárkány, és mindén 

nyárfát mégkent vérré, és mind féltámadtak a testvérei. 
- Jaj de jót aludtunk! 
- Bizony, aludtatok vóna tovább is, még a világ világ, ha én nem jövök! 
A sárkány elment, eltűnt, többet híre-hamva sé lett neki. Soha nem 

jelentkezett. Elment Péter, hazavitte mind sorba a sárkánytól a testvéreit. 
Az anyjik kinyitotta a kaput, nagy öröm vót, mégcsókolta három fiát, 
három leányát, még a hetediket, Virág Pétért. Összehítta a szomszédokat, 
a falu lakóit, múlatás, étel-ital, kinek mi kellett. A legjobban mulattak, 
amikor azt mondja Virág Péter: 

- No, Isten áldja még! 
Mégcsókolta a három férfitestvérit, három nőtestvérit, az édesanyját. 
- No, mulassanak tovább, édesanyám, vezessen oda vissza, ahonnan 

leszakított. 
- Elmész, fiam? 
- Elmegyek. 
Elköszönt mégégyszér a testvéreitől, Istennek ajánlotta őket, és elment 

oda, az árok partjára, ahol az édesanyja leszakította. A főd mán kétfelé volt 
nyílva. 

- No, édesanyám, Isten áldja még! 
- Itt hagysz, fiam? 
- Elmegyek most már. 
Fejit a térdire tétté, eltűnt, a főd elnyelte. Az anyja visszajött, tovább 

folyt a mulatság virradtig. Elköszönt szépen, és élnek ma is boldogan, senki 
sé zavarja, ma is élnek, ha még nem haltak. 



11. NYAKIGLÁB, 
FÜLIGHÁJ, MÁLÉSZÁJ 

Vót égy ember és égy asszony, vót három családjuk. Meghalt az asszony, 
az emberre maradt három fiúgyerek, de olyan lusták vótak, mind a főd. 
Elnevezte őket az apjuk, egyiket Nyakiglábnak, másikat Fülighájnak, a har
madikat Málészájúnak. Elkeseredett az apjuk, hogy megették volna a 
hegyet, ha kenyér lett volna. Ő mán tovább nem bírja őket étetni, még 
kényérből sé, annyit észnek. 

- Menjetek szolgálni! 
Hát elindult a Nyakigláb szolgálni, ahogy mendegélt, mégtalálkozott 

égy öregemberrel 
- Hát té, fiam, mit keresel? 
Azt mondja: 
- Szolgálatot keresek. 
- No, éppen nekem kéli égy szolga, gyere hozzám! 
Leszolgálta az esztendőt, azt mondja: 
- No, fiam, hűségésen szolgáltál, mégajándékozlak égy asztalkával. 

Tudod, milyen asztal ez? Azt mondod: - »Terítsd, terítsd, asztalkáink 
Mindént terít. 

Kapta hóna alá Nyakigláb, és mént. hát alig várta, hogy kiérjen a 
faluból, égy bokor mellé lététté, kipróbálta: 

- Terítsd, terítsd, asztalkám! 
Gyönyörűen megterített. Mégörült neki, jóllakott, csak úgy dagadt a hasa! 

Útközbe kerűt égy kocsma, bémént oda éjjeli szállásra, és adott is neki a 
gazda éjjeli szállást. Vitte magával az asztalkát. Leült, és azt mondta: 

- Terítsd, terítsd, asztalkám! 
Jól vacsorázott, a kocsmáros a kulcslukon megleste. 
- Hát jó lenne a kocsma részire ilyen asztal. 
Hát éppen égy olyan asztalt tett, és kicserélte. Réggel félkapta az 

asztalkát, és mént hégyen-vőgyön körösztül. 
- No, mégjöttél? No, mit szolgáltál? 
- Majd mégmutatom, többet nem éhezünk. 
Elővette. 
- Terítsd, terítsd, asztalkám! 
De az még sé moccant. Elővette az apja és a testvére, jó mégverték. No, 

azt mondja: - Neki nincs szerencséje az életbe semmihez sé. 
Elment szolgálni a másik. Füligháj. Az is szintén mént, mégtanákozott 

azzal az emberré. 
- Hát té, fiam, mit keresel? 
- Szolgálatot. 
- No, éppen nekem kellene égy szóga. Ha égy esztendeig hűségésen 

szógász, majd mégjutalmazlak. 



Eltelt égy esztendő, azt mondja: 
- Téged is mégjutalmazlak, hűségésen dógoztál, adok égy szamarat. Ez 

égy olyan szamár, mikor azt mondod: »Tüsszents, tüsszents, szamárkám!« 
mindig égy aranyat tüsszent. 

Mégköszönte a bérit, amikor kiért a faluból, akkor azt mondja: 
- Tüsszents, tüsszents, szamárkám! 
Akkor vót égy aranya, No, jól van! Útközbe neki is útba esett a kocsma, 

bémént a kocsmába éjjeli szállásra, kért vacsorát, évétt-ivott. azt mondta; 
majd réggel fizet. 

Bémént a szobájába, bevitte a szamarat, és «Tüsszents, tüsszents, sza
márkám, Tüsszents, tüsszents, szamárkám!» 

Annyit ért, alig tudta elrakni a zsebjeibe. A kocsmáros kileste a kúcslukon, 
kicserélte a szamarat. Réggel fölkelt, kifizette az adósságot, hazamént, 

- No, mit szolgáltál? 
- Hoztam - azt mondja -, lész péz elégendő a háznál. Tüsszents, 

tüsszents, szamárkám! 
De bizony az sé nem tüsszentett, csak szaroskodott a hasa. 
Elővették a testvérek ezt is, jól mégverték. Hát most már a Málészájúra 

került a sor. 
- Hát, apám, elmegyek én, próbálok szerencsét, hátha szerencsévé járok. 
Hát ő is azzal az öregembérvei találkozott, akivel az ő testvérei. 
- Mit keresel, fiam? 
- Szógálatot. 
- Gyere hozzám égy esztendőre, szógász, mégjutalmazlak! 
Hát szógát égy esztendőt. Azt mondja az öreg: 
- Hűségésen szógáltál, mást nem tudok adni, adok égy furkósbotot és 

égy zsákot. Ez égy olyan bot, csak mondd: «Furkócskám, ki a zsákból!* és 
akit akarsz, azt mégveri. 

Hát mégörűt, neki az is jó. Útközbe' békerűt ő is abba a kocsmába, 
vacsorázott, évétt-ivott mindent, nem vót égy dinárja sé fizetni. A kocs
máros veszekedni kezdett vele: 

- No de elveszi a ruháját, bezárassa. 
Egyszer összevesztek. 
- Ej, éngém né macerálj! Furkócskám, ki a zsákból! Segítsél, furkócskám! 
Az elkezdte verni. 
- Jaj, jaj, né bánts többet, nem kell semmit fizess, visszaadom azt is, 

amit a testvéreidtől elloptam. 
- Hát mit loptál el a testvéreimtől? 
- Teríts, teríts, asztalkám, tüsszents, tüsszents, szamárkám. 
- No, hozzad akkor végre, ha idehozod, tovább nem verlek. 
No, hozta is. Félhagyott a verésvei, elment haza. 
- No, mit hoztál, Málészájú? 
- Hoztam, amit tőletek elloptak, Teríts, teríts, asztalkám. Tüsszents, 

tüsszents, szamárkámat. 



No, még is próbálták mindjárt, elő az asztalt: 
- Teríts, teríts, asztalkám! 
Gazdagon terített, jól ettek mindént. 
- Tüsszents, tüsszents, szamárkám! - Az még aranyat tüsszentett. - Az 

a bot még olyan bot, aki minket bánt, azt csak üssed, üssed, furkócskám, 
mindénkit mégver. 

No, többet nem nélkülöztek, vót mit énni, vót mit inni, vót péz a háznál, 
és nem féltek senkitől sé. Itt a vége, fussál véle. 

12. TERÍTS, TERÍTS ASZTALKÁM 
Vót égy szegény ember, annyi gyerekük volt, mint a rosta lika, még egy-

vel több. Mindig sírt az asszony, panaszkodott, veszekedett a férjivel, hogy: 
- Annyi gyerekünk van, és nem nézel az élet után. Azt sé tudom, miből 

tudjak énni adni. 
- Majd én nézek egyszer. Majd én nézek egyszer. 
Hát elindult világnak, háthogyha valahol kap szolgálatot, munkát, és 

mégkeresi a mindénnapi munkává kényeret a gyerekeknek. Hát, égy ősz 
öregasszonnál kér szállást. 

- Miért utazol, fiatalember? 
- Hát, utazok, szolgálatot keresek. Annyi gyerekem van, nem tudom 

már eltartani. 
- Hát itt nálam kapsz szolgálatot, hajói viseled magadat, három nap az esz

tendő. Itt van három kotló, ezt még kéli őrizni. Ha leszállnak a fészekről, neh
ogy elrepüljenek. És vissza fészekre, mert ha elmennek, kihűlnek a tojások. 

Hát elfogadta, vigyázott is, rajta tartotta a szemit. Hát léteit a három 
nap, a kotlók nem szálltak lé. Azt mondja anyóka: 

- No, fiam, ilyen jó szolgám még nem vót, látjuk, hogy tiszta szivedből 
szógálsz. Én mégszánlak tégedet, adok égy asztalkát. De ez csudaasztal, ha 
mész, egyenesen hazaménj! 

Elővette. 
- No, most mondjad utánam: »Teríts, teríts, asztalkáink 
Hát mondta szegény ember: 
- Teríts, teríts, asztalkám! 
Az terített, kalács, pálinka, bor hozzá. 
- Egyél, lakjál jól, nem szabad eldobni semmit. Azt tanuld még, égy 

morzsát nem szabad eldobni. Ezt mind összesöpröd szépen, és égy helyre 
létészed, az az Isten áldása, és majd valami lész vele. Jut még a csúszó
mászó állatoknak is belőle. 

Hát mégfogadta, hogy úgy cselekszik, ahogy a vénasszony mondta. Hát 
nagyon szerette a pálinkát, estére jut, bémént égy kocsmába. Éhés is vót, de 
az asztalt sé próbálta ki, csak ott. Mégitt egy-két pálinkát, dühös volt, 
kitette az asztalt. 



- Teríts, teríts, asztalkám! 
Hát bizony megterítette az asztalt, teleette magát mindénnel, ott vótak 

ilyen járókelők, kocsmaembérék, kocsmatöltelékék. Mind jóllaktak. No, 
akkor összesöpörte, és a kuckó sarkába lerakta a fődre. Ezt méglátta a kocs
márosné. 

- Ezt té nem viszed haza. 
Még adott neki pálinkát, elaludt. Épp égy olyan asztalt csináltak a fér

jivel, mind az vót. Kicseréték az asztalt, el van intézve. Réggel fölkelt, kapta 
az asztalt a karjára, és nagy örömvei mént haza. Hazamént. Dicsekszik az 
asszonynak: 

- No, vége a szegénységnek! 
- Hát, hogy avval a rozoga asztalkával? Azt szolgáltad? 
- Ezt szolgátam, de méglátod, mit tud ez. Teríts, teríts, asztalkám! 
De az még sé mozdult. Nagyon elbúsulta magát. Még is szégyellte 

magát felesége előtt. Még sé várta, hogy virradt légyén. Visszament tovább 
szolgálni az öregasszonyhó. Elment mégint oda, jelentkezett. Mégint eljött 
szógálni, de pórul járt. 

- Hát fiam, ha pórul jártál, még három nap az esztendő, három nap az 
esztendő, de nehogy elmenjen a kosárról a kotló! 

Hát még a szemit sé hunyta lé, annyira szemit rajta tartotta. Léteit a 
három nap. 

- Most kapsz égy bárányt. De vigyázz erre a báránkára, én mégmon
dom, mit kéli neki mondjál. «Táncolj, táncolj, báránkámb Mikor elkezd 
táncolni, mindig égy aranyat pottyant ki. Lész pénzed, és vásárolhatsz 
mindént. De nehogy béménj valahova, mert té valahol bént jártál. És azok 
ellopták tőled. 

Hát nagyon örült, bémént mégint abba a kocsmába, nem kapcsolt ő 
akkor észhez, hogy talán ott cserélték ki az asztalkát. Hát kért italt. 

- Nincs pénzem, de mindjárt lész. Táncolj, táncolj, báránkám! 
Az mindjárt kipottyantott két aranyat, kifizette a pálinkát. Ebből fizetett 

a vendégéknek. Hű, rafinált a kocsmárosné. Elbámészkodott, súgja a fér
jinek, hogy: 

- Olyan bárányt kéli keresni a faluba, mint éppen az, kicseréled! 
Adtak pálinkát neki, bérúgatták mégint. Rendesen beszedett, elaludt. A 

báránkát kicserélték, és réggel félkelt, kapta a báránkát, és megyén haza
felé. Most arany lész, pénz lész, mindén lész. Hazamént, hozta a bárányt. 

- No, asszony, most mégint nem lész szegénység, annyi aranyunk lész, 
mint a királynak. 

Levette a nyaka körül a bárányt, azt mondja: 
- Táncolj, táncolj, báránkám! 
De a báránka csak bégétt: 
- Beee, beee. 
- No, szégyéllhetéd magad, ezzel állítottál haza. Ha levágod ezt a 

báránt, nem jut mindén szájba. 



Hát most már mindegy, levágjuk, megegyük, és még sé várta virradatot, 
mént szolgálni. Még égy esztendőt szógált. Elpanszkodta az öregszülének, 
hogy ő hogy járt. 

- Vigyázd még jól, mert ha most harmadszor sé tudod mégőrizni a 
kotlókat, nem nyered vissza sé az asztalt, sé a bárányt. 

Jaj, nagyon vigyázott, a fejit sé billentette félre. Harmadnap réggel azt 
mondja az asszony: 

- Hűségésen szolgáltál, még is fizetek érte, hogy többet szegénységét né 
érj. Nesze ez a botocska. Menj bé oda a kocsmába, ahova elősző bementéi, 
a többi aztán a té dolgod! 

Hát kapcsolt, kért égy pálinkát, de nem ivott belőle. Azt mondja: 
- Teríts, teríts, asztalkám! - az ember mondja magába.- Táncolj, tán

colj, báránkám! 
A kocsmárosné csak néz, mit mond, mit mesél. 
- Hát akkor most már üssed, üssed, botocskám! 
A bot leugrott az asztalról, elkezdte csépélni gazdasszonyt, a gazdát, de 

ahogy érte. Űket verte, fődre verte őket, elkezdtek rimánkodni: 
- Visszaadunk mindént, mindént visszaadunk, csak né veress agyon. 
No hozták az asztalt, letették. 
- Teríts, teríts, asztalkám! 
Terített, lépucolt mindént, nem is évétt belőle. 
- Táncolj, táncolj, báránkám! 
Csak úgy potyogott az arany belőle. Rendbe van. Asztalt a karjára, 

bárányt a nyakába, nagy örömvei elment haza. Hazamént. Lássa az asszony, 
asztalt is hoz, báránt is hoz. Olyan lész ez, mint amilyent először hozott. 

- Hát ez még van zavarodva, ez az ember? 
- Né búsulj, asszony, gyerekek, nézzetek ide! Teríts, teríts, asztalkám! 
Teliterítétte gazdag ebédvei, italval, jóllaktak, mindént elpucoltak. Még 

égy terítést. 
- Teríts, teríts, asztalka! 
Még egyszer megterített. Nagyon örült az asszony. 
A szomszédba átszaldt. 
- Gyertek, komámasszony, gyerekekkel gyertek! A gyerekekkel! 
Ez kellett, hogy a komámasszony átjöjjön a szomszédból, hogy mégtud

ja. Átjött a komámasszony, terített az asztal, jóllaktak. Az elment a szom
szédba, mégdicsekédte a harmadik házba. Hírül mént a királynak. Azt 
mondja szegény ember: 

- No, asszony, réggé megyünk a vásárra, vigyük a gyerekeket, 
fölöltöztessük mind gazdagon. Táncolj, táncolj, báránkám! 

Elkezdett táncolni, nem győzte az aranyt fölszedni. No, telirakta a 
zsebit, elmentek a vásárra, bevásárolták a szükséges dolgokot. 

Méghallotta a király: 
- Ennek több aranya lész, mint nekem, még ő lész a király! 



Rögtön hajdukot küldött, hogy a báránykát és az asztalt adja oda. 
- Nem adom én, még a királynak sé. Éhesek vagytok, adok, mégétetlek. 

Teríts, teríts, asztalkám! Üljetek lé, egyetek! 
Melléültek, de adják oda, adja oda neki. 
- Én azt mondom, hogy még a királynak magának sé! 
Ezek még erőszakhoz akartak folyamodni, elkiáltotta magát: 
- Üssed, üssed, botocskám! 
Kezdte nyírni a hajdukot, láb-kéz, fej-kéz. „Vigyétek!" Úgy szaladtak el 

onnat. Elmentek, megmondták a királynak, hogy jártak. A király égy század 
katonát küldött. Rögtön szógálja át nekik az asztalkát és a báránykát! 

- Üssed, üssed, botocskám! 
Mind összecsépélte, összeverte, szaladtak, ki hogy tudott. Amire haza

értek, a kutyafejű tatár hadat üzent a királynak. A kutyafejű tatárok verték 
agyon az ország népeit. Hát kiment oda is. Azt mondja: 

- Üssed, üssed, botocskám, a kutyafejű tatár katonát. Üssed, üssed! 
A király méglátta, hogy a szegény ember legyőzte az ellenségét, meg

kegyelmezett neki, és palotát adott. Azóta nincsen szegény ember, csak 
lusta ember! 

13. FAEMBÉRKE 
Vöt égy ember és égy asszony, fiatalok vótak, nem vót családjuk. 

Nagyon szerették volna, hogy családjuk légyén, de nem vót. Azt mondja az 
ember az asszonynak: 

- Ha már nincs családunk, elmegyek az erdőbe, faragok egyet fából. 
No, jót kacagott az asszony. El is mént, estére hazajött, faragott égy 

gyerekét. 
- No, itt van a faragott gyerek. 
Félállította a sarokba. Leültek, vacsoráztak. Azt mondja az asszony: 
- Éppen annyi étel mégmaradt, hogy a gyereknek elég vóna. 
Lefeküdtek este. Éjféltájba mégszólal a gyerek a sarokba, a fából 

faragott gyerek: 
- Édesanyám, alusztok? 
- Dehogy alszunk, dehogy alszunk! 
- Akkor adja ide, ami mégmaradt vacsora. 
- Odaadom én szívesen, fiam! 
Mégörűtek neki, hogy mégszólalt a fából faragott Jancsi. Odaadták a 

maradékot, jóizűen megette, és elgyönyörködtek benne. Egész nap vigad
tak, hogy van nekik most családjuk. Mikor háromnapos vót, fából faragott 
Jancsi azt mondja: 

- Édesapám, kimenetek az utcára társat keresni, játszótársat? 
- Eridj, fiam, eridj! 
Ahogy kiment, talált társat, azt mondja: 



- Édesapám, adjál nyóc krajcárt! 
- Minek neked nyóc krajcár, adok neked többet. 
- Nekem csak nyóc krajcár kell. 
Adott az apja neki nyóc krajcárt, és elmentek a társával a 

kardmestérhéz. 
- Kardmestér úr, adja el nekem azt a kardot, amit legelőször csinált, 

nyóc krajcárt adok érte 
- Ó, fiam, azt már megette a rozsda. Van itt kard: réz, ezüst, arany. 
- Nem, nekem az a kard kéli, amelyikén tanult kardot csinálni. 
- Hát nem bánom, fiam! 
Nekiállott, és addig kereste, míg mégtaláta azt a kardot, amit legelőször 

csinát. Mindjá ősszetúrta a helyet, és tálát a kardnak való tokot is. Beletette, 
és fölkötték. Fából faragott Jancsinak úgy illett, mintha rajta nőtt volna ki. 

Azt mondja: 
- Itt van a négy krajcár, még kéli fizetni az első munkát is. 
No, nagy örömvei hazamént. Azt mondja az apjának: 
- Apám, menjünk a vásárra, vigyázkodjunk még! 
- Nem baj, fiam, menjünk! Úgyis akartam menni a vásárba égy pár 

ökröt venni. 
Kimentek a vásárra, mégvigyázkodtak erre-arra, egyszer csak hallják, 

hogy a nép össze van tódulva. Van két ökör, aranyláncval vannak kötve, és 
próbálják: aki égycsapásra elvágja a láncot, azé lész a két ökör. Hát 
odamennek, de ott már annyi kardvég volt, régi kardok, hogy az ökröknek 
szügyig ért, nem tudták elvágni. Azt mondja: 

- Engedjenek csak éngém oda! 
Nézték az emberek, mit akar ez a gyermek, hát odaengedték. 
Kihúzta a kardot, égy csapásra elvágta a láncot. Mindenki csudálkozott. 

Két ökör még fölkapta a farkát, és elszaladt egyenesen a fából faragott 
Jancsinak az istállójába. Arra mégszólalt az ökrök gazdája: 

- Na, fiam, tudod, milyen ökör ez? Ezt nem bírod té takarmánnyal étet
ni, hanem ezek csak parazsat észnek. 

Hazamént fából faragott Jancsi, tizenkét öl fát méggyújtott, az elégett, 
még el sé vót égve, fogta az itatóvödröt, és szedte a parazsat, és hordta az 
ökröknek. Az ökrök mind égy szálig megették azt a parazsat. Akkor a két 
ökör fölkapta a farkát, egyik nyugatnak, a másik keletnek repült. No, akkor 
azt mondja: 

- Édesapám, gyűjjön ki! 
Kimentek a kiskapuba, a hüvelykujjával leszúrt két lukat. 
- No, édesapám, az egyik lukba, az egyikbe bor lész, a másikba pálinka. 

Hozzon bé székét, itt ihatunk-éhetünk. Ihatik mindenki, amennyit akar. 
Mikor a bor vérré változik, és a pálinka vízzé változik, akkor tudhassa, hogy 
én méghaltam. 

Avval elköszönt az apjától, édesanyjától, és elment. Odaért a király 
kastélyához. 



- Mit akarsz, kisfiam? 
- Szógálatot keresek. 
- No, éppen jókor jöttél, mert meghalt az asztalosinasom, és helyette 

kéli égy munkás. 
Hűségésen végezte az asztalosinasi munkáját, nagyon szorgalmas vót, 

nagyon mégszerette a király, de ám szemet vetett a királyleány is rá. Azt 
mondta: 

- Apám, ha nem lehetek a Jancsié, akkor méghalok. 
Azt mondja a király: 
- Inkább légyéi Jancsié, csak né halj még! 
No, papot hívtak, mulatságot csináltak. Hóhért hittak. A pap 

esküdtette, a hóhér söprűzte, boldogan éltek. Egyszer égy réggel lássa, hogy 
a király sír. Azt mondja: 

- Felséges apám, mér sírsz? 
- Hát azért sírok, mer' égy király hadat üzent, hogy mindén fűzfát 

glédába állítsak, és álljak ki a harcmezőre háborúzni. 
- Ó, azért né sírjon, majd én elmegyek háborúzni. 
- Ó, fiam, tudod, mit jeléntesz té ott, a háborúba? Mint a szúnyog a 

bivaly mellett! 
- De én nem törődök avval. 
Ű fogja a kardját, és elment háborút indítani. Győzte, vágta az ellen

ségét, mindénkit legyőzött. De egyszer csak megbotlott, és az ellenség 
legyőzte, és rögtön elásták. No, mikor elásták, azon a nap kiment az apja 
mégnézni, hogy mi van a lukba. Hát bizony nem bor volt, hanem vér, mi 
van a pálinkás lukba, hát víz. De akkor, amikor azt mondta, hogy amikor a 
bor vérré válik, a pálinka vízzé válik, akkor azt mondta: 

- Látta, apám, azt az eketaligát? Mikor az odagurul egyedül a kapu ele-
jibe, azt a malomkövet, hogy felmegy a taligára, akkor maga üljön a kocsi
ba, a taligára, és az odavezeti, ahol én el vagyok veszve. 

Hát odament az eketaliga a kapuba, a malomkő fölgurút az eketaligára, 
az apja félült, és egyenesen oda, ahol elesett a fia, ahol el volt ásva. Mikor 
odaért, hát lássatok csudát, hogy mi történt! Hát egyik bika keletrül, másik 
nyugatrul rohannak, és nekiálltak a szarvukkal turkálni, és kidobták a sír
ból fából faragott Jancsit. Azt mondja az egyik ökör a másiknak. 

- No, té mit tudsz? 
- Én azt tudom, hogy én össze tudom ragasztani a fejit a testivel. 
- No, ha té azt tudod, én még azt tudom, hogy lelkét tudok belé fújni. 
Összeragasztották a fejit, lelkét fújt bele. Hazamentek rögtön, a király 

nagy örömibe királlyá avatta, mégint lett nagy dínom-dánom. Meghívtak 
hercegeket, mindént, nagy mulatságot csináltak, átadta a királyságot, és 
boldogan éltek a fiatalok. Ha véletlen még nem haltak, még máma is élnek! 



14. A REST LEÁNY ÉS 
A SZORGALMAS LEÁNY 

Vót egyszer égy ember és égy asszony, mind a ketten özvegyek vótak, 
egyiknek is vót égy leánya, a másiknak is vót égy leánya, de szegények vótak. 
Egyiknek vót rostája, de nem vót szitája, a másiknak vót szitája, de nem vót 
rostája. Ha kellett a szita, átküldte, ha kellett a rosta, ékűdte. így tengődtek, 
sok kőcsönözés közben összeházasodtak. No de bizony eléggé szomorú 
sorsa esett az embernek, a leánya sorsa, mert a mostoha nagyon goromba 
vót a leányhoz, szidta, verte, ütötte, ahol érte. Mégunta leány; elkeseredett, 
ő elmégy világgá. Amint mégy az erdőbe, hát mégszólítja égy kemence, Azt 
mondja: 

- Édes leánykám-mátkám! Egyél a hamuba sült pogácsámból! 
Gondókodott magába, hallgatózódva: 
- Bizony észém én, éhés vagyok. 
Evett, jóllakott. Elindult, tovább mént égy patak mellett. Mégszólítsa a 

patak: 
- Édes leánykám-mátkám, igyál a szemetes vizemből. 
- Iszok bizony, mert szomjas vagyok. 
De jót ivott belőle, és továbbment. Hát estére jutva égy erdőhöz ért, és 

égy házat pislantott még a szeme. Odamégy, bekopogtat, hát égy vasorrú 
bába háza volt. Félfogadták cselédnek. A vasorrú bába mégparancsolta: hat 
szobába bemehet, de a hetedikbe nem szabad benyitni. Fogadta a leány, 
hogy nem nyit bé. No de égy alkalommal elment a vasorrú bába otthonról, 
észrevette a leány, biza' benyitott. Mikor méglátta, mi van ott bént! A 
szemei olyasmit még nem láttak, tele kincsvei, arannyal. Nem sokat gondol
kodott, hamar mégrakodott belőle, mégpakolta magát, és útnak eredt. 
Nemsokára haza is jött a vasorrú bába, látta, hogy valaki a szobába járt, de 
észrevette, hogy a leány mégszökött. Rögtön elkapta a lapátot. 

- Lipit, lapát, vaslapát, vasgerebély, mindjárt utolérlek én! 
Azzal utána a leány után vasgerebélyvel, de a leány odaért a folyóhoz: 
- Patakocskám, rejts el a rejtekhelyedre, mert mindjárt itt van a vén 

banya, és méggerebélyézik. 
A patak kétfelé nyílott, és a leány belemént. Elment a vasorrú bába mel

lette, és észre sé vette. No, onnat elment, kijött a patakból, mént: 
- Keméncécském, rejtsél el a rejtekhelyedre, mert méggerebélyéz a 

vasorrú bába! 
Az is elrejtette. A vasorrú bába összejárta az összes helyet, és vissza

ment, ez még az aranyval, a kincsékvel hazamént. Nagyon mégörült az 
apja, mikor bemutatta a kincséket. 

- No - azt mondja -, leányom, most már nem kéli potyába a kényeret 
enned ebbe a házba. 



De a mostohája nagyon komoly lett, nagyon csavargatta az orrát, na
gyon jó volna, ha a leánya is ilyen helyre eljuthatna. Sütött mézes cipót, 
mézes kalácskákat. Azt mondja a leánynak: 

- Eridj, té is próbálj szerencsét! 
Hát félpakolta édes süteményékvel, kulacsba bort is öntött neki, és 

elköszönt, hogy ő is majd vasorrú bábánál szolgál. Amint mént ő is azon 
az úton, ahol a mostohatestvére mént, mégszólítsa a kemence: 

- Édes leánykám, egyél a hamuba sült pogácsámból! 
Nagy hetykén odavágta: 
- Van énnékem édes süteményem, nem kell nékem a hamuba sült 

pogácsa. 
És elment tovább. Mégszólítsa a patak: 
- Igyál a szemetes vizemből! 
- Nem kéli nekem, van a kulacsomba bor. 
És mént tovább, és el is érte a vasorrú bába házát. Félfogadták cseléd

nek, megmondta a vasorrú bába úgy, mint a másiknak: 
- Hat szobába béméhetsz, de a hetedikbe véletlenül sé. 
Hát dógozott a hat szobába, alig várta, hogy elmenjen a vasorrú bába, 

mert ez most már nem szolgálatba indult, hanem lopásra. El is tűnt a vasor
rú bába, valamerre elment, rögtön berohant, úgy mégpakolta magát, job
ban, mint a másik, hogy alig tudott menni a tehertől. És megyén, szalad, 
hogy csak minél hamarabb hazaérjen. Odaért a patakhoz. 

- Patak vize, rejts el engem, mert jön vasorrú bába, és légerebénéz 
éngém! 

A patak mégszólalt: 
- Nem ittál a szennyes vizemből, a szemetesből. 
De a vasorrú bába hazaért: 
- Lipit-lapát, vasgerébén, mindjárt utolérlek én! 
Lapátra ült, vasgerebénre, és utána, és utói is érte. A kettő, a kemence 

sé, a patak sé nem fogadta bé. Utolérte a leányt, jól mégvasgeréblyézte, 
elszedte az aranyat, és visszament, és ő még nagy verés fejvei mégy haza
fele. Mikor az udvarba ért, a kakas felszállt a kerítésre, és kukurékolta: 

- Kukurékú, gazdasszony, itt a leányod nagy verésen. 
Kilépett a gazdasszony: 
- Hess lé, onnan, nem nagy verésen, kincsékvel jön. 
Mégint csak visszaszállott a kakas: 
- Kukurikú, gazdasszony, itt a leányod, belépett. 
- Aranyat hozott, nem vért, hiss lé onnan! 
Mikor belépett a leánya, méglátta, hogy tiszta vér, seb, agyon van törve, 

így a mostohaléány tiszta üres kézzel ért haza. Ilyen, aki irigy. Tán még 
máma is irigykedik, ha még nem haltak. 



15. HAMUŐRLŐ LEGÉNY 
Vöt égy gazdaember, és annak két fia. Két fia daliás szép legény vöt, 

büszkék is vótak, a harmadik, az nemigen törődött semmivel, az őrölte a 
hamut. Egyszer azt mondja az apja: 

- Nem tudom, mi az oka, de a szénáskertben mindén éjjel valami 
szétrúgja a szalmát. Mindén réggel kéli, hogy összerakjam, vagy adjak 
valamit, hogy összerakassam. 

Azt mondja a legidősebb: 
- Apám, én megőrzöm! 
Vette a vasvillát, és hátramént. A széna össze van szépen rakva, a szal

makazal rendbe. Jaj annak, aki szét meri rúgni! Ahogy körüljárta, leült. 
Kisegérke odaszaladt, hogy akar tanácsot adni. Levette a kalapját, kinyitot
ta, hogy majd mégfogja az egérkét, de az egérke elszaladt. Csudálkozott, 
hogy hova tűnt el az egér, de ahogy leült, az egérke eltűnt, ő is elaludt. Jött 
égy hatalmas fehér paripa, neki, első, hátsó lábbal mind széjjelrugdosta az 
egész szalmát, széjjel van rúgva az egész szalma. 

A másik fiú is elment, mondja az apjának: 
- Majd én őrzöm még! Én megőrzöm biztosan. 
De a másik és éppen úgy járt. A villát nagy büszkén fölöltötte, körüljár

ta a szalmakazalt, leült, fogta a kalapot, ráborította az egérkére, de bizony 
ahogy benyúlt, hogy mégfogja a kezével, az eltűnt, és el is .aludt. Jött az a 
tüzes paripa, szétrúgta a szalmát, ezerfelé. Félkel, hát lássa, mind széjjel 
van rúgva. Elmégy nagy szomorúan haza. Mondja az apjának. Azt mondja 
a hamuőrlő Péter, a legkisebb: 

- Én őrzöm még. 
Ezék nagy gúnyosan kinevették, 
- Té őrizéd még, mikor mink nem vótunk urak? 
- De én megőrizem, tegyél a tarisznyámba cukros kényeret és vizet! 
Elvitte a vasvillát, elment, hogy mégőrizze ezeket. Nagyon nevettek, 

gúnyosan, mikor ő elment. No, odaért a szalmakazalhoz, körüljárta, 
rendbe' van! Leült a szalmakazal mellé, és mégjelent a kisegérke. Azt 
mondja: 

- Gyere, gyere, aranyos kisegérkém, gyere, adok én neked, biztosan éhés 
vagy. 

Odaadta neki a fele kényeret. 
- Egyél, kisegérkém! Adok vizet is neked. 
A kisegérke mégszólalt: 
- Idefigyelj, hamuőrlő Péter! Bátyáid nem tudták mégőrizni, mert 

gonoszok vótak velem szemben. Adok neked égy kötőfékét. Éjfélkor mégje
lenik az a tüzes paripa, aki szétrúgja a szénát. Vigyázz, né a nyakába, 
hanem pont a fejire dobd! Mikor a fejire dobtad, akkor ő megáll. Igazítsd 
még a fejin, és ülj fél a hátára, jól lovagold még, zavard még környes-körül! 
Mikor jó' leizzad, rántsd lé a kötőfékét, és engedd el a lovat! Jól figyelj ide, 



hogy mit mondtam neked! Még adok neked három sípot. A királynak 
egyetlen leánya, aki férjhez fog menni, kihirdeti, közhírré teszi, hogy aki 
feleségül akarja venni, annak adja oda, de csak annak, aki az üveghegy tete-
jiről három tárgyat lévész: rézalmát, ezüstcsillagot és a királykisasszonynak 
az arany papucsát. No, csak fújd még az első sípot, itt terem előtted az a 
rézló teljes félszereléssel és gyönyörű réz huszárruhával. Mégjelenik a 
rézló, rögtön védd a ruhát, rögtön öltsd magadra, ugorj a ló hátára! A többi 
a ló dolga. 

Úgy is történt. Mégjelent a szürke deres tüzes paripa. Gyorsan a fejire 
dobta a kötőféket, mégigazította Péter, jól mégfárasztotta. Nem bírta már a 
ló. Levette a féket fejiről, és eleresztette. A szalmakazal mégmaradt épen. 
Réggel bémégy az apjához, jelenti, hogy mégvan a szalmakazal. A testvérei 
még nagy gúnyosan: 

- Hát hogy tudtad té mégőrizni? 
- Úgy, hogy én mégőriztem őket! 
No, másnap este elment, a szalmakazal oldalába leült, várta a tizenkét 

órát. Mégfújta az első sípot. Péter gyorsan felvette a rézruhát, lenyargalt a 
királykisasszonyhoz. Hát a tornácnál félugratott az üveghegy tetejire, lekap
ta a rézalmát, a táskájába tétté, és elvitte. A királykisasszony nagyon kuta
tott utána, hogy kié az a gyönyörű rézló, rézfélszerelés, aranyos rézruha 
rajta. Ilyen ügyesen fölugratott az üveghegy tetejére. De eltűnt, nincsen, 
hiába nyomoztak. 

Másnap jönnek a bátyjai:. 
- No, Péter, tudod, mit láttunk mink? Égy rézparipát, égy rézhuszár ült 

rajta. És fölugratott az üveghegyre, és lekapta rézalmát. 
Azt mondja: 
- Láttam én is. 
- Hát honnan láttad té? 
- Hát a góréból. 
Nevettek ezék rajta. No, másnap éjfélkor mégint elment a szalma tete-

jibe, leült, mégfújta másik sípot. Mégjelent égy gyönyörű szép paripa. 
Csillogott mindén. Ezüst huszárruha volt rajta. Elkapta Péter, fölöltözött, 
fölpattant a hátára, egyenesen a király kastélya előtt elnyargat. A király
kisasszony nézte: a leggyönyörűbb vitéz ez! Félugratott, lekapta az ezüstcsil
lagot. Visszajött. Nyomozták, keresték, és sehol nem találták. Mégint őrölte 
tovább a hamut kuckóba. Jöttek a bátyjai: 

- Ej, Péter, mit láttunk mink, égy gyönyörű ezüstlovat, ezüsthuszárnak öltö
zött daliás legényt. Fölugratott az üveghegy tetejére, és lekapta az ezüstcsillagot. 

Azt mondja: 
- Láttam ám én is, felmentem a góré tetejére. 
Kinevették gúnyosan. 
No, harmad este éjfélkor mégfújta a harmadik sípot. Mégfújta, mégje

lent égy aranyparipa arany huszárruhával. Gyorsan fölöltözött Péter, elvág
tatott az aranyparipa vele. A királykisasszony leste, hogy jön az a 



gyönyörűséges szép aranyparipa, aranyruhás vitéz rajta. Neki az üveghegy
nek, félvágtatott, lekapta azt az aranypapucsot, lejött vele, és eltűnt. 

Vissza a szalmakazal tövibe, bepakolta a táskába, mégint csak őrölte 
tovább a hamut a kuckóba. Jöttek a bátyjai. 

- Hej, Péter, ha láttad volna! Vöt égy aranyló aranyfélszereléssel, arany 
huszárruha, és hogy az a vitéz félvágtatott az üveghegy tetejire. És az arany
papucsot lekapta. 

- Láttam ám én is! A górénál félmásztam arra a nagy fára. 
Elnevették, kinevették, Hát a király kereste lovasokat, kik voltak azok a 

férfiak, mindenhol. Kutatást tartott az egész országban. Hát ide is eljöttek. 
- Hát mink is vótunk, nem nyertünk. 
- De mink keressük áztat a vitézt, aki fölugratott, és levette mind a három 

díjat. Nem találjuk. Nincs itt még a három fiún kívül égy legény a házba? 
- Van - azt mondja -, őröli a hamut 
- Nem köll azt kinevetni, talán az vót az. 
Előhítták Pétért, előjött három tarisznyával, egyikből kitette a rézruhát, 

másikból az ezüstruhát, a harmadikból az aranyruhát, rézalmát, ezüstcsil
lagot, aranypapucsot. 

- Ezt kerestük, az aranypapucs a fontos. Lássátok! 
Gyorsan fölöltözött az aranyruhájába, félmént a királykisasszonyhoz, a 

királykisasszony a nyakába ugrott. 
- Té vagy a leghíresebb vitéz az országunkban, fél tudtál ugratni az 

üveghegy tetejére, s lehoztad az én aranypapucsomat. Té vagy az én párom! 
Király azt mondta: 
- Esküvőre kéli menni, lakodalmat csinálunk, a fele királyságom rögtön 

a tied, holtom után az egész. 
Nagy lakodalmat csináltak. Nem kell ezért lenézni senkit, aki alábbvaló

nak mutassa magát. Itt a vége, fussál véle! 

16. KÉT VÁNDOR KOMASÁGA 
Vót két vándor, teltek-méntek, mégestelédtek égy faluba, éjjeli szállást 

kerestek. Bementek égy nagygazdához, és nem adott nekik éjjeli szállást: 
- Nincsen náluk ilyen hely, hogy valakit befogadjanak! 
Hát már nem tudták, mit csináljanak. A szomszédba lakott égy nagyon, 

de nagyon szegény ember. Bementek, mégkérték, hogy léhet-é éjjeli szállást 
kapni. 

- De nekem annyi-annyi a gyerekem, azt sém tudom, melyik a tavaszi, 
melyik az őszi. De valahogy mégis valahova lé fognak húzódni. De nincsen 
ágy, csak égy kis szalmára. 

- Csak né legyünk az ég alatt! 
- De még más baj is van ám. A feleségém gyerekét vár, és ha előadja 

valami magát az éjjel. 



- Valahogy majd csak lesz! 
Hát hozott egy kis szalmát, lefeküdtek a szobában. Egyszer éjjel féljaj

dult az asszony, 
- Jaj, istenem, mindjárt méghalok! 
Azt mondja az idősebb vándor a fiatalabbiknak: 
- Eridj, nézd még, milyen idő van kint! 
Kiment, mégnézi. Azt mondja: 
- Borús, ködös, sötét idő van. 
Azt mondja: 
- Akkor még nem lész még a gyerek. 
Nemsokára mégint följajdult az asszony: 
- Eridj, nézd még, milyen idő van? 
- Hát most már eloszlott, még égy felhőcske van 
- Akkor még mindig nem jön még a gyerek. 
Hát nem is sokára, mégint eljajdította magát az asszony. 
- Eridj, nézd még, milyen idő van! 
- Most már kiderűt. 
- Most mán meglesz a gyerek. 
De nagyon gyorsan méglett a gyerek, még az asszony nem is lett beteg. 

Réggel félébrednek, azt mondja a gazda: 
- Megvendégelném valamivel, de nincsen mivel, nincsen semmim sém. 
Nem baj, mégköszönték az éjjeli szállást, az egyik vándor lehúzta a 

gyűrűt az ujjáról, és bedobta a szalmába, hogy kipróbálja, milyen őszinte ez 
a szegény ember. És avval elköszöntek, elmentek. Az ember mindjárt kapta 
a dolgot, összepucolta, szedte össze a szalmát, mégtanáta gyűrűt. 

- Jaj, Istenem - azt mondja -, itt felejtette valamelyikük a kettő közül a 
gyűrűjit, merre is méhettek? 

Fogta a gyűrűt, és szaladott ki a faluból, kiment, háthogyha utoléri vala
hol űket. Még a kalapjával is integetett, egyik hátranézett. 

- Komám, a kalapjával is integet az az ember, valami fontosat akar 
velünk. 

De nem mondta még, hogy a gyűrűt ő otthagyta. Még is álltak, 
mégvárták. 

- Valamelyikük ott felejtette a gyűrűjit! 
- Hát nagyon szépen köszönjük, majd mégháláljuk. 
- Ha még akarják hálálni, már méghálálhassák. Olyan állapotba' 

vagyok, nem is találok kérésztapát, aki megkeresztelje a gyerekét. Olyan 
szegénységbe vagyok. 

- Hát szívesen megkereszteljük. 
Vissza is jöttek, a szomszéd át-átleskelődött, hát az a kódusszégény 

mivel tisztéli még a komaságot. Hát el is vitték a kérésztvíz alá a gyerekét, 
de még ruha sé vót rajta. De közbe' a szomszédba is azon az éjszaka égy 
kisleány született. Már ők ott voltak a templomba' kérésztélőn, mikor ezék 
megérkeztek. Éppen akarta a pap kérésztélni. Odaszólt a két vándor: 



- Nem úgy van ám az! Előbb a kalap az első, s aztán a fékötő! 
Hát a pap megkeresztelte a fiúgyerékét, aztán megkeresztelte a 

kisleányt. Elmentek haza. Otthon elpanaszolta két asszon, aki a kisleányt 
kérésztélte, hogy milyen erélyesen fellépett a szomszédja, hogy első a 
kalap, s aztán a fékető. De a gazda nagyon mérges vót, mire tekintik őt, de 
ő nagygazda! Az ő családját kellett vóna előre megkeresztelni! 

- No de mégtudom úgyis, mivel kínálja még a komákat az a szeren
csétlen szegény ember, semmije sincs a világon, de gyerek égy kuckóval. 

Azt mondja az egyik vándor: 
- Jó asszony, nincs égy kicsi lisztje? 
Azt mondja: 
- Már húsz éve nincsen, már húsz éve hamuba sűtt pogácsán élünk. 
- De mégis az a hordó, amelyikbe a lisztét tartották, annak a fédelin, 

amin szoktak szitálni, ott valamennyit nem lehetne összeszedni? 
Hát kiment a szegény asszony, és összekapargatta. 
- Itt van, hoztam égy kicsit, de égy kis gyűszűnyire valót. 
- Nem baj - azt mondja -, tegye a teknyőbe, és dagassza meg! 
- Ugyan mit dagasszak még, ha beleteszem azt a gyűszűnyi lisztét! 
- Csak dagassza még! 
Hát mégdagasztotta azt a kis lisztét, összevackóta. 
Azt mondja: 
- Most csípje széjjel hat darabra! 
Akkora volt mindén darab, mint égy búzaszém. 
- No, oszt hevítse még a kemencét. (Ez székely mese). Méghevítétte a 

kemencét. Azt mondja: 
- Most rakja bé a hat kényeret! 
Hát hat búzaszémet bététt. Azt mondja égy idő múlva: 
- Nézze még, mekkorára nőttek a kényerek! 
Mikor benézett az asszony, hát akkora kenyerek vannak bént, mint égy 

felöntő. Hát örült az asszony, kiveszi a kényeret, gyönyörű fehér kenyér. 
- Hát, koma, van-é valami kis házi hús? 
- Dehogy van hús, az a madzag, amin a szalonna vót, még azt is meget

ték a gyerekek. 
- De csak ménjének föl a padlásra! 
- Dehogy mék, megették azt mán az egerek, 
- Van ott hús is. 
Mikor felmént az ember, beleütközött égy nagy disznófélódalba. De 

annyi hús vót felaggatva. 
- Hát melyiket vigyem lé? 
- Amelyiket legelőször megérintette. 
Hát nem is bírta el, lelökte a húst. Fölvették, lemosták, abból készítet

tek. 
- Hát van-é borod? 



- A boroshordóba' hamut tartunk, de mán az úgy elszáradt, hogy 
kifolyik a hamu belőle. 

- Ménjén csak, van ott bor. 
Csak nem akarja. 
- Ménjén csak, hozzon fél égy kancsú bort! 
Hát odamégy az ember, olyan gyönyörű piros bor van a hordóba. 

Fölvitte, mégcsinálták a komaestét. Nagy vacsora vót, nagy dinom-dánom. 
A szomszédba' nagy énekszó. Azt mondja a nagygazda: 

- Ménjének el, leskelődjenek, ugyan mivel tudta mégkínálni a komákat, 
a koldusnak semmije sincs. 

A feleségével béleskelődtek. Lássák, hogy mekkora darab húsok, milyen 
gyönyörű, nagy kényerek, beszélgetnek, észnek. 

Az egyik vándor észrevette, hogy leskelődnek a két asszon az ablakon. 
- Hát mi már adjunk a kutyáknak is, ezt a nagy darab csontot, annyi hús 

van rajta. 
Kidobták az ablakon. Az egyik asszony félkapta az ablakon. 
- Annyi hús van, kár, hogy a kutyák egyék még! 
De csak dobálta ki a húsdarabokat. De abból a szép fehér kényérből is. 

Az egyik asszony beletette a kötőjébe. És tovább hallgackodnak az ablak 
alatt. Azt mondja az egyik vándor koma: 

- Méglássa, koma, az a kislán, akit most keresztéinek még, evvel a fiú
val, akit megkereszteltünk, az lész ennek a fiúnak a felesége. 

Olyan halkan mondta, hogy hallják még a két szomszédasszony. 
- Téttünk két pohár bort - mondja a koma -, úgy vettem észre, valami 

vigyázkodók vótak, kérésztélőfigyelők, igyanak égy kis jó bort. 
Ittak abból a jó piros borból. Mentek haza, mutassák, mit szedtek össze. 

Összeszedték a komaságba, a szomszédba, de milyen piros bort ittak, mint a vér. 
Hát csóválta a fejit a nagygazda ember, hogy is vót avval a kérésztélővel. 

No, azon törte a fejit, hogy tudja majd láb alól eltenni áztat az újszülöttet, 
nehogy az légyén neki a veje. 

Hát összepakótak a komák, másnap elköszöntek, majd még egyszer 
találkozunk az életbe. Mégköszönték, hogy mégkomásodtak, de a nagygaz
da bémént mégnézni a gyerekét. De nem azért mént bé, hogy ő kedvelte a 
fiúgyerékét, hanem azért, hogy né fogjanak gyanút, hogy ő mibe spekulál, 
mibe töri a fejit. Bemegy, azt mondja: 

- Szomszéd, adja nekem ezt a gyerekét. Annyi gyereke van, már alig bír 
nekik énni adni. Adja nekem. Adok érte két véka kukoricát! 

- Nem bánom, a két véka kukoricával tengődök tovább, lész legalább 
miből főzzek málét a gyerekeknek. 

Hazavitte a gyerekét. 
- Ezt elintézem valahogy. 
Elment a koporsóshoz, csináltatott égy kis koporsót, beletették a 

koporsóba gyerekét, elvitte a folyóvízre, elengedte a folyón. Vitte a folyóvíz 
a koporsót. A folyóvizén vót égy malom, és éppen a molnár halászott a ma-



lomról a folyóba. Nekiütközött a koporsó a malomnak, nézi, hát égy kopor
só. Valahol igen nagy eső lehetett, hogy a koporsót kimosta a víz. Mégfogta, 
kivette a vízből a koporsót, szaladott vele: 

- Gyere csak, nézd még a koporsót, nézd még, mi van benne! 
Lenyissák a koporsót, gyönyörű élő gyerek. 
- Jaj, istenem, de boldogok léttünk. de mégáldott a jó isten, úgy sincs 

családunk, idősek vagyunk! 
Mégtakarították, gondját viselték. Nagyon szépen fejlődött a gyerek. 

Már tizennyóc éves vót, nősűni való vót. Annak is a leánya tizennyóc éves 
vót, és vót kérője. Azt mondja a nagygazda: 

- Mégfogok négy ökröt, elmegyek a malomba, őrölök, hogy légyén a 
lakodalomra elegendő liszt. 

El is mént a malomba, méglátta a fiatalembert, gyönyörű szép szál fiatal le
gény vót. Gyanús lett: az-é a legény, hasonlított a többi gyerekre a szomszédba. 

- Hát ezt el kéli valahogyan pucoljam. Biztosan a koporsót kifogták. így 
maradt élve a gyerek. 

írt égy levelet, azt mondja a molnárnak: 
- Elviheti-é ezt a levelet a feleséginek? 
- Dehogy viheti el, én nála nélkül nem bírok boldogulni, ő nekem a jobb 

kezem. 
- De hamar visszajön. 
Addig dumált. 
- Hát nem bánom, csak siessen vissza. 
El is mént a legény keresztül a határon, erdők közt. Egyszer égy valaki 

mégszólítja: 
- Hova mész, fiatal legény? 
- Hát jött őrölni égy nagygazda négy ökörvei, és írta ezt a levelet, és 

kérte, vigyem el a feleséginek, valami fontosat el kellett intézni, elfelejtette 
mégmondani. 

- Mutasd csak azt a levelet! 
Odaadja neki. 
- Jaj - azt mondja -, nem kéne, hogy félbontsa a levelet. Nem szeretem 

a kellemetlenségét. 
- Add csak ide, majd én! 
Fölbontotta, fölolvasta. Az vót a levélbe írva: 
„Kedves feleségém, szót fogadtál is valaha, de most duplán fogadj szót, 

vegyél embernek való mérget, és add valamilyen italba oda ennek a 
legények, hogy pusztuljon el, haljon még. De ezt mégtédd, nagyon szépen 
kérlek." 

Hát eltépte a levelet, írt égy másikat. Az volt az az ember, aki 
megkeresztelte. Odaadta a levelet. 

- Ezt add oda gazdasszonynak! 
De nem mondta még, hogy mit írt a levélbe. Odaadja az asszonynak a 

levelet. 



„Kedves feleségem, ha idáig szót fogadtál, most duplán fogadj szót, 
rögtön vidd a jegyzőt, és esküdjön még a leányommal." 

Hát rögtön szót is fogadott, elment, elhítta a jegyzőt, megeskette őket. 
Hát mégőrölte a lisztét, nincs a legény, nem jött vissza, elment haza. 
Hazamén, lássa, hogy a fiatalok össze vannak ölelkezve, beszélgetnek. 

- Feleség, hát mit írtam én neked? 
Félolvasta az ő keze írását. 
- Hát tudod mit, fiatalember, megesküdtetek, de én a leányomat nem 

adom oda addig, amíg nem hozol nekem három szál virágot a virágkirálytól. 
Rögtön fölpakolták a tarisznyát, útnak tették. Indult a virágkirályt mégk

eresni. Mént éjjel-nappal. Elfogyott az alamizsnája, béért égy városba. 
Odamenet elment a királyhoz. Kéri a királytól, hogy adjon valami segít
ségét, a virágkirályhoz mégy három szál virágért. 

Hát föl is pakollak, pézt is adok, csak kérdezd még a virágkirálytól, mért 
vagyok én ilyen sok sebbel tele az egész testem. 

Mégígérte a legény, hogy megkérdezi. Hát vót a tarisznyába', vót pénze 
is, elköltötte. A tarisznyából is mindént. Béért égy másik országba, bémént 
égy másik királyhoz, ott és segítségét kért. Segítségét kért a másik királytól. 
Kérdezte a király, hova mégy. Mondja, hogy a virágkirályhoz, három szál 
virágért. De ez a király sült vak vót. 

- Kérdezd még a virágkirályt, hogy mi az oka, hogy én mégvakultam tel
jesen, ha visszajössz, mondd még. 

Mégígérte, ha visszajön, mégmondja. Fölpakolták, pézt is kapott. Mént. 
Egyszer elért égy folyóvizet. Hát hogy tud azon kérésztülménni? Mégvi-
gyázkodik jobbra, balra. Lássa, hogy égy asszony égy gályát húzgál lé is, föl 
is. Azt mondja: 

- Nem dobnál át ezén a folyón? 
- Hát hova utazol? 
- Hát én utazok a virágkirályhoz három szál virágért. 
- Átdoblak, ha megkérdezed, miért kéli asszony létemre állandóan húzni 

ezt a gályát jobbra, balra. Miért vagyok én ennyire mégbüntetve az Istentől? 
Azt mondja: 
- Megkérdezem szívesen. 
No, átvitte az asszony. Mikor indul tovább, el is ért a virágkirályhoz. 

Elment, bekéredzkedett a királyhoz. A király nem volt otthon, csak a király
né. Elpanaszolta, hogy mi járatban van. 

- Jaj, jaj, hol járt itt égy ilyen ember, ahol még madár sé járt. Ha haza
jön a férjem, megöl. 

Elpanaszkodta, mi a baja, miért jött, hogy járt az életben. Panaszkodott. 
Mégsajnáta a királyné. 

- Idefigyelj, elduglak az ágy alá, égy szappanos teknővel borítlak lé. Mert 
megérzi az emberszagot. De nehogy elaludjál! Este majd én megkérdezem, 
amikor lé leszünk feküdve az ágyba. Hát úgyis nagyon fáradt, el fog aludni. 

- Idegén szagot érzék. 



- Dehogy idegén szagot - azt mondja a királyné -, népek közt vótá, tele 
vagy idegén szagokkal. Nincs itt senki. 

- Dehogy nem, nem érzi még. 
- Hidd még, senki sincs itt. Csak feküdj lé, kedves! 
Lefeküdt, kihúzott a hajából égy szál hajat, mindén hajszál égy virág 

volt. Ódáiba lökte a királyt: 
- Jaj, ember, olyant álmondtam, hogy el sé képzeled. Azt álmodtam, 

hogy ebben és ebben a városban van égy király, ez tiszta vak. Mért vakult 
még az a király? Egyáltalán nem lát. 

- Azért vakult még, mert az egész háza, még a tyúkólja is aranyval van 
betakarva. Ha leszedi az aranyat a tetőről, a tyúkólról, mind a folyóba dob
ja, visszakapja a szeme világát. 

Elaludt a király, mégin kihúzott égy hajszálát, mégin ódáiba lökte: 
- Jaj, ember, mit álmodtam? 
- Mégin nem hagysz békébe, olyan fáradtan jöttem! 
- Abba az országba van égy király, tiszta fekély a teste, sebékkel van 

tele. Nem lehet méggyógyítani. Mér van az a sok seb a testén? 
- Azért van, mer' a kemence alatt, amibe a kényeret sütik neki, van égy 

akkora béka, mint a véka, varangyos béka. Ha elbontják a kemencét, és 
másikat építenek, és abból sütnek kényeret, egész biztos, hogy el fognak 
múlni a sebjei. 

No, két kívánság mégvan, még a harmadik. Óvatosan mégin kihúz égy 
szál hajat, ódáiba löki. 

- Ember, jaj, mit álmodtam, nem tudok aludni, csak álmodozók. 
- Ha még egyszer fölkétesz, méglátod, hogy rosszul fogsz járni, nem 

hagysz, hogy pihenjek. 
- Még csak ezt az égy álmomat fejtsd még! Van égy asszony, aki 

állandóan húzza gályát lé-föl folyón, és senki fél nem váltja. 
- Úgy kéli neki! Ha szép búzábú szép lisztét őrölnek, és nem tud jó 

kényeret sütni. 
- Most már aludjál, többet nem bolygatlak. 
Fölkelt a királyné, leemelte a szappanosteknőt a legényről, kimentek. 
- Hallottad jól. 
Azt mondja: 
- Mindént hallottam. 
- Itt van a három szál virág is a három szál hajból, tűzd fél a kalapodra, 

úgy ménj, né vidd a kezedbe! De vigyázz magadra: a gályás asszonynak még 
né mondd, hogy mi az oka, mért kéli húznia a gályát, míg keresztül nem 
visz, mert ha mégmondod, nem fog keresztülvinni. 

Odaér, mondja a gályás asszonynak, vigye keresztül. 
- Mit mondott a virágkirály? Mondd még! 
- Nem mondom még, majd ha kérésztülvisz. 
- Alckor nem viszlek keresztül. 
- Én még nem mondom még! 



No, átvitte. 
- No, mit mondott a virágkirály? 
- A virágkirály azt mondta, azért húzgáli a gályát jobbra-balra, mert 

szép búzából lisztét őrölnek, és nem tud szép kényeret sütni. Tanuljon még 
kényeret sütni, akkor nem fogja húzni a gályát. 

- Ha nem tudok, húzom tovább a gályát. 
Nem pörölt tovább. Elment a legény. No, elért a király városához. 

Elment a királyhoz, jelentkezett. Itt van a három szál virág, amiért mént, a 
kalapjába. 

- Hát mit mondott, miért vagyok én vak? 
Aszonta: 
- Még a ház teteje és a tyúkól aranyval van tele. Ha leszedi, és a folyó

ba dobja, mégjön a szeme világa. 
Mégharagudott a király, rögtön bezárta, de azért leszedte a tetőről az 

aranyakat. Mikor beledobta a folyóba, mind mégjött a szeme világa. 
Kiengedték a legényt. 

- Mondd még, mivel szolgálhatok én érted. 
- Mit a felséged ad. 
No, akkor rögtön égy lovat rendélt nyerégvel félszerelve, né ménjén gya

log, és két átalvetőt, sok aranyat tett a hátára. Örült a legény a két átal-
vetőcske aranynak, és még a király utánaszót: 

- Ebből élhetsz, még a világ. 
Mégköszönte a legény, a király boldog lett, visszanyerte a szeme világát. 

Elment égyénés abba az országba, ahol a király tiszta seb vót. Ott is jelent
kezett a királynak, hogy mégjött, itt van a három szál virág a kalapjába! 

- Hát mondd még, hogy mit mondott a király! Miért vagyok én olyan 
sebes? 

- Azt mondta a király, hogy bontsák el azt a kemencét, amelyikbe a kénye
ret sütik, mert a kemence alatt akkora varangyos béka van, mint égy véka. 

Mégharagutt a király, bezárta. De azért elbontották a kemencét, másik 
kemencét csináltak. Mire kész vót a kemence, süttek kényeret szokás 
szerint. Mondják a gazdasszonyok, kéli égy cipót is sütni, hogy minél 
hamarább süljön még a cipó, hogy egyén a király belőle. Hamar mégsült a 
cipó, adtak királynak, évétt, amennyi jóesétt neki, hirtelen lémént mindén 
seb róla. Kiengedték a legényt a zárkábú. 

- Mivel tartozok neked, fiatalember? 
- Amit a felséged ad. 
- Hát adok neked két átalvetőt, aranyat. 
Föltette a ló hátára, elment. Mikor hazaért a nagygazda házához, lássa 

a nagygazda, apósnak való, kuporog a kapuba rongyosan, éhesen, szomjo
son, de akkora gaz nőtte bé a házat, hogy az ablakot nem lehetett látni. 
Akkora gaz volt, a burján felvetette a gazt, midet, ami létezett. 

- No, apám, itt van a három szál virág, méghoztam, amit kértél. 
- Tedd fél, fiam, a kalapodra, én már úgyse élvezem a virágot többet. 



Bementek, elhívta a legény a szüleit, testvéreit, nagy lakodalmat csap
tak, mert akkor esküdtek újra is a feleségivei. 

így jár, aki fösvény, aki mástól sajnál. Ma is élnek, ha még nem haltak. 

17. RÓZSA ÉS IBOLYA 
Valamikor három lábon jártak a cigányok. Vöt egyszer égy király, és a király

nak vót égy gyönyörűséges szép leánya. Úgy hívták, Ibolya, és égy mostoha, a 
király második felesége, mert nagyon mostoha vót a leányhoz, aki nem nagyon 
tűrte, és nem is szerette a mostohaléányát. Hát égy napon azt mondja: 

- Férjhez kéne adni Ibolykát. De olyan legényhez adom, aki kiállja a 
három próbát, másképp nem adom oda. 

A szomszéd király méghallotta. Mondja a fiának, Rózsának, hogy: 
- Eridj, Rózsa fiam, próbáld még Ibolykát, hátha feleségül veheted. 
De ahogy kihirdette a király, hogy a leányát férjhez adja, úgy jöttek a 

kérők, egyik a másiknak adta a kilincsüket, de mind pórul jártak, mert a 
három próbát égy sé tudta kitartani. 

Megérkezett Rózsa, és égyénés Ibolykához mént. 
- Drága szép szerelmem, eljössz-é hozzám? 
- Jaj, aranyos Rózsa, idáig már nagyon sokan kértek, de mind tönkre

mentek. Sajnálnám az életedet. Három próbát kér a gonosz mostohám, és 
aki azt nem tudja végbevinni, az pórul jár! 

De Rózsa nem ijedt ám még, egyenesen félmént a királyhoz, és még
kérte Ibolyka kézit. A király szívesen adta, de belépett a vén boszorkány, és 
azt mondta: 

- Ha a három próbát kiállód, akkor a tiéd lész Ibolya. Az első próba: 
látod azt a hegyet? Elhordod reggelre, beülteted szőlővel, és holnap 
folyamán piros bort hozol kóstolóból belőle. 

Visszament Rózsa Ibolyához, mondja: 
- Aranyos Ibolyám, nem lészél az enyém. Ilyen feladatot kaptam az első 

próbára. 
Mondja: mi az a nagy próba? 
Mondja, hogy: 
- Azt a hegyet el kéli hordani, szőlővel beültessem, holnapi nap 

folyamán kóstolót hozzak a piros borból. 
Azt mondja: 
- Feküdj lé szépen, aludjál nyugodtan, réggel kelj föl, öltözz föl, és úgy 

gyere hozzám hat órakor! 
Hát elköszöntek egymástól. Réggel Rózsa fölkel, kinéz az ablakon, nem 

lássa a hegyet, de lássa a szőlőt. Hat órakor elment Ibolyához. 
- Itt van, vidd el a piros bort a boszorkánynak kóstolónak! 
Mégörült ám Rózsa ennek, elvitte a boszorkánynak. Nem szólott a 

boszorkány, de olyan mérges lett, hogy majd kipukkant. No, azt mondja: 



- Ez mégtörtént. Látod azt az erdőt? Reggelre kivágod, a fát ölbe rakod, 
és fölszántod, és beveted, és abból hozol majd kalácsot. 

Elment Ibolykához vissza, azt mondja: 
- No, most segítsél, Ibolyka, rajtam! 
- Hát mi a második féladat? 
- Azt az erdőt elhordjam, összevágjam, ölbe rakjam, félszántsam a helyit, 

és búzával vessem bé, és a búzának a lisztjiből kalácskóstolót vigyek neki. 
Azt mondja: 
- Ez az egész? Feküdj lé nyugodtan, réggel hat órakor gyere hozzám! 
Hát elment Rózsa, lepihent. Réggel hat órakor jött, és az ablakon 

kinézett, és látta, hogy csak a tarló van már még. Elment Ibolykához. 
Ibolyka adta oda neki a kalácsot. 

- Itt van, vidd a boszorkány anyámnak a kalácskóstolót! 
- No, van három paripám. Azt hónap még kéli nyergelnéd, ha nem, 

tudhatod, hogy karóba jár a fejed! 
Nagyon mégijedt Rózsa, elment Ibolyához vissza. 
- No, Ibolykám, most segíts, ha tudsz! 
- Hát mi az a nagy dolog? 
- A vén boszorkánynak van három paripája, és azt a három paripát 

hónap még kéli nyergeljem. 
- Az légyén a legnagyobb baj! Tudod, ki az a három paripa? No, apám 

lész az első paripa, anyám paripávé változtassa. Apámmá gyengén bánjál, 
ő jó ember, nem tehet semmiről sé. De anyámat, a boszorkányt né sajnáld, 
né kiméld, jól nyergeld még, jól zavard még! 

Réggel még is jelent, bémént az istállóba, ott van három paripa. 
Kivezette az első paripát, egyet gyengén kerűt vele, és hazavezette az istál
lóba. Fölült a boszorkány hátára, jól mégsarkantyúzta, jól mégzavarta, 
mikor már nem bírt menni, akkor leszállott róla, levezette az istállóba, azt 
mondta neki: 

- No, köllött ez neked, vén kutya? 
Kivezette a harmadik paripát, gyengén ráült, egyet került vele, leszállt 

róla, bevezette az istállóba, selyémkendőjével mégtürűgette, és avval 
elment. Másnap mégjelent Ibolyánál. Azt mondja: 

- Ibolya, a három próba sikerűt, mégtörtént mindén, ahogy vén 
boszorkány mondta, és kívánta, de még ezé sé adnak nekem. 

- Hát ha nem adnak neked, mégszökünk. 
- Jaj - azt mondja -, utolér a vén boszorkány, eléget minket! 
- Tudod mit, Ibolyka, szerzek égy tűt, és három-három csepp vért csep

pentünk az asztalra, és az a három csepp vér fog helyéttünk beszélni, hogy 
itt vagytok-é, hol vagytok, amíg föl nem szárad. 

Egyszer kiabálja a vénasszony: 
- Ibolyka, Rózsa, hol vagytok? 
- Itt vagyunk, itt vagyunk! 
- Ibolyka, Rózsa, hol vagytok? 



- Itt vagyunk, itt vagyunk. 
De ők már hetedhét országon túl voltak. Harmadszor kérdezett, de 

bizony nem felelt senki, mert a vér félszáradt. 
Azt mondja Ibolya Rózsának: 
- Nézzél hátra, viszket a fülem, biztos, hogy apám jön utánunk! 
Hátranézett. 
- Itt van, nem messze van apád. 
Szél formába' zavarja őket. Rózsa hátradobott égy fésűt, és égy olyan 

sűrű erdő lett, hogy azon nehezen tudott kérésztülménni. Amíg 
keresztülment az erdőn, addig egérutat vettek. Egyszer mégin' mondja 
Ibolyka: 

- Nézzél hátra, viszket a fejem, apám utolér, apám itt van a sarkunkban. 
Hátradobott, égy bontófésűt, hogy olyan nagy sár lett, hogy az apja nem 

tudott kérésztülménni rajta. Mégfordult vissza. Az öregasszony, a vén 
boszorkány jól mégverte. No de ám ő hamá séprűnyélre ugrott, és utánuk! 
És zavarta sebesen. 

- Jaj - azt mondja -, a fülem viszket, fejem viszket, nézz hátra! 
- Jön a boszorkány séprűnyélén. 
Hamar megálltak, tójé változott Rózsa, Ibolya kacsájé, és Ibolya vígan 

úszkált a tóban. Mégjött a vén boszorkány. Aki boszorkán, csak boszorkán, 
tudta ám, hogy itt miről van szó. 

- Megállj, megállj, té csúnya leány, majd megfoglak! 
Bele az üstbe, hogy mégfogja. De ám Ibolyka beúszott a mélybe, csalogat

ta bé. Ott kiugrott a tóból, visszaváltozott legénnyé, ő még lánnyá. Félpattan
tak a lóra, nagy sebességgel elvágtattak, és eltűntek. A vén boszorkánynak 
nem volt mivel visszamenni, mert elvitték a botot. Hazamént, jól mégverte az 
öregét, akkor az édesapja mégátkozta Ibolyát, hogy Rózsa felejtse el. Hazaért 
Rózsa. Mikor haladtak hazafelé, azt mondja Ibolya Rózsának: 

- Eridj té előre, én még megyék utánad, ha kellék neked. 
Rózsa abban a szent helyben elfelejtette Ibolykát. 
Hazamént, kérdezi az apja: 
- Hol voltál ilyen sokáig? 
De nem tudott semmire felelni. 
- Nohát, hazajöttél, fiam, akkor holnap mégnősítlek. 
Hát másnap megkezdték a lakodalmat, mént a lakodalmas ménét. 

Addig pedig Ibolyka ködből épített égy palotát, és mondja a koldusoknak: 
- A palotát nektek ajándékozom, ha kiabáljátok utánam, amit én mondok. 
Azt mondják a koldusok, ők azt nem tehetik, ők nem mondhatják, 

elveszítik a hivatásukat. 
Ott vót két cigánygyerek, és azok azt mondták: 
- Kiabálunk mink, kisasszony, kiabálunk. 
- Akkor a tietek lész az a palota. Amit én mondok, azt fogjátok kiabálni. 
Jött a lakodalomménet, és azt mondja: 
- Kiabáljatok: »Né felejtsétek el az árvát, mint Rózsa Ibolyát!« 



Akkor eszibe jutott Rózsának Ibolya, otthagyta a menyasszonyát, odasza
ladt. A menyasszonya rögtön a régi vőlegényéhez szaladt, mert csak azért mént 
el Rózsához, mert gazdag vót. Rögtön még és csináltak lakodalmakat, minden
ki a saját portáján, és cigánygyerekek lefeküdtek a meleg palotába. Éjfélkor 
kezdődött, fáztak, félébredtek, és nézték a csillagokat az égén, és maguk alatt 
a sima gyepét. A palota ködből vót, elpárolgott. A cigányok jól fáztak, nagyon 
mégijedtek a cigányok, hogyha nem lett volna három lábuk, össze is estek 
vóna. Ököt ennyire becsapták! Világnak mentek mindénfele. Azóta nincsen 
három lábuk. A fiatalok élnek boldogan, ha még nem haltak. 

18. A HAMIS SUSZTÉRLEGÉNY 
Vót égy susztermester, annak vót égy inasa. Olyan hamis gyerek vót, 

mindén réggé, mikor bémént a műhelybe, elmesélte a mesterinek: 
- Mester úr, tudja, mit álmodtam? 
Úgyhogy a mester rákapott arra: 
- No, mit álmodtál? 
- Mester, nem mondom még. 
- Hát mért? 
- Nem én. 
Az utcán mégzavarta, akkor éppen arra mént a király. Azt mondja: 
- Mester, miért zavarja azt a gyerekét? 
- Hát nem akarja mégmondani, hogy mit álmodott. Azt mondta: «Még 

a királnyak sé mondom még.» 
- Adja ide nekem, majd mégmondja nekem. 
Hát a gyerek, az gyerek. 
- Tudod, én vagyok a király! 
- Nem bánom, én, a királynak, a felségnek sém mondom még, mit álmodtam! 
Mégharagutt szörnyen a király. 
- Befalaztatom. 
A királynak vót égy leánya, és odament a mesterékhez, és azt mondta a 

mestereknek, hallgassanak rá. 
- Nem tudja még senki sé, nagyon sajnálom ezt az inast, úgy rakjátok a 

falat, hogy a kezem itt férjén bé! 
Mindén nap vitt énni neki. Mindig kérdezte az inas, hogy mi újság. 

Egyszer azt mondja a leány: 
- Az az újság, hogy a kutyafejű tatár hadat üzent apámnak, a királynak, 

és holnap küld égy olyan vesszőt, olyan kis fát, amelyik egyforma, nem 
lehet tudni, melyik vége vastagabb. Egyforma, nagyon egyforma, mondja 
még apám, melyik vége a fa alja, a töve a fának. 

- Mégmondom, de el né áruld! Mondd azt, hogy té láttad álmodban. 
Mondd még apádnak, hogy tegye bele vízbe, amelyik vége lehúz, az az alsó 
vége a fának. 



Elhozta a fát, beletette a vízbe. 
- Ez az alja a fának. 
Másnap küldött a király küldöncöt. Küldött hét csikót. De a hét csikó 

egyforma színű, egyforma fülű, egyforma magosságú, mindén, semmi hiba 
- hogy mondja még, melyik hány éves? 

Mégy a leány, mondja a suszterinasnak: 
- Azt üzente a kutyafejű király, hogy amit küld, ha nem találja ki rögtön, 

a csapattal elfoglalja az országot. 
- Mondd még az apádnak, hogy azt álmodtad, hét kis ladikot csináljon, 

és mindegyikbe öntsön zabot, egyéves, kétéves, hároméves, négyéves, öt, 
hat, hét. Hét csikó van, hétféle zab légyén. így sorba, és rakja lé sorba! És 
mondja a kutyafejű tatár küldönceinek, hogy engedjék el a csikókat. És 
mindegyik csikó a saját abrakját fogja énni, ahány éves. Az első az elsőre, 
a második a másodikra, így sorba fognak állni, akkor mégtudják, hogy 
melyik a hétéves, melyik a hároméves és így tovább. 

Mondja az apjának: 
- Felséges király apám, nézd, csinálj hét kis ladikot! Mindegyikbe öntsél 

zabot! Egyéves, hároméves, négyéves, és mindén csikó ahány éves, arra a 
zabra fog menni. 

Örült a király, hogy ilyen okos a leánya, mént a kutyafejű tatárhoz, hozta 
a csikókat, erésztgették, mindegyik mént a saját jászolára. Nagyon törte a 
fejét a kutyafejű király, hogy nem tud cselfogással bírni vele. No, még égy 
harmadik próba: 

- Mi újság? 
- Azt mondta a kutyafejű tatár, ha még nem mondom, hogy mi van a 

tenger fenekin, háborút kezd. 
- Mondd még neki, azt álmodtam, hogy a kutyafejű tatár oda ejtette 

bele a felesége gyémántgyűrűjét. 
- De hát honnat tudja ő azt? 
No, a kutyafejű tatár nem támadta még a királyt. 
- De leányom, honnan tudod? 
- Felséges királyom, rendéit az isten nekem életre való párt, akit té 

befalaztál, és mind ő mentette még az életedet. 
És akkor kifalazták. Bocsássa még, és akkor ásó-kapa-vasharang 

válassza el őket! Nagy lakodalmat csaptak, és így lett a suszterinasból ki
rály, mert ő király létt. 



19. ÉGIGÉRŐ FA 
Vót egy szegény ember, vót egyetlen fia, Jankó. Hát szegénységben éltek. 

Mégunta a szegénységét. 
- Apám, elmegyek szerencsét próbálni. Hallottam hírét az égig érő 

fának. 
- Édes fiam, reszkírozod az életedet? 
- Egy életem, égy halálom, mégpróbálom. 
Hát elbúcsúztak keserves könnyhullás között. Amint vándorol a pusz

taságba, égy erdőbe mént. Olyan keserves nyögdécsélést hallott. Hát el
mégy mégnézni, hát égy óriás közel égy forráshoz nyögdécseli, azt mondja: 

- Jó napot, apó! 
- Adjon az Isten, édes fiam! Ha Istent hiszel, adjál a forrásból vizet! 

Méghalok, mert ez forrásvíz, de nem bírok hozzájutni. 
Kapta a kulacsát, kiöntötte a vizit, ami vót, elment, mégtőtötte a kula

csot, mégitatta, mégmosdatta az óriást. Az óriás fellélegzett, mégköszönte 
Jankónak. 

- No, fiam, tudom, hova indultál, égy sé jött vissza onnan, de ha szava
mat fogadod, vissza fogsz jönni. De abban a lábbelivel, ami a lábadon van, 
nem bírsz elmenni. Van nekem három pár vasbocskor, és odaadom neked, 
és égy jó élés kardom, mert nagy bajod lesz ám a sárkányval. Elmész itt -
azt mondja - ezén az üveghegyén, ha félérsz az üveghegyén, akkor égy 
kakasfarkon palota forog, de nem bírsz behatolni. Nesze, adok három 
mogyorót, és ezt a gyűrűt. De jó' vigyázz a három mogyoróra, mert három 
oroszlán fog mégtámadni, ha kinyílik az ajtó. Mindegyiknek a szájába dob
jál égy mogyorót, és mind a három mégszelídül. Aztán jön a következő. 

Mégköszönte Jankó a szívességét. Hát ahogy mént, lát égy akkora 
levelet, hogy égy rét van rajta, gyönyörű vidékek. Fölért a félvilágra, el is 
szakadt a három pár bocskor. Mikor elért a patakhoz, azon keresztülment, 
hát csakugyan ott méglátta kakasfarkon forgó kastélyt. Kirántotta a kardját, 
mégkoppantotta az ajtót, nagy csördülés történt, megállt a kakastollas kas
tély, belépett az ajtón, három oroszlány mégtámadta, mindegyik szájába 
bedobta a mogyorót. Hát jött is a király szolgája. 

- Mit keres, hogy jött bé, mindén. 
Mondja, hogy szolgálatot keres. Vezette a király színe elé. Megtetszett a 

királyléánynak a nagyon szép szál fiatalember. 
- Hát apám, nincsen nekünk szolgánk. 
Hát még is fogadták, megegyeztek szépen. Kitelt az esztendő, égy véka 

arany. 
- Itt vannak a kulcsok. Száz szoba van, mindén szobába ménjén takarí

tani, mindenhova végezzen, csak a századikat nehogy kinyissa. 
Hát ahogy járt kelt, gondolkodik: 
- Istenem, hát mért nem szabad a századik szobába bemenni? 

Hát bekukucskál, hát lé van bilincsélve a hétfejű sárkány. Olyan szépen könyörög: 



- Nem kell, hogy elengedj, de méghalok szomjan. Bár égy nyelet vizet adjál! 
Hát adott neki égy nyelet vizet. 
- No, ezért egyszer megkegyelmezek neked. 
Gondolja magában, minek kegyelmeznél még? 
- Adjál még égy csepp vizet! 
Mégégyszér adott neki. Azt mondja: 
- Ezért még egyszer megkegyelmezek. 
Mégrántotta magát, leszakadtak róla a láncok, avval elkapta a király

leányt, és elvitte magával az alvilágra. Elkeseredett Jankó, égy élete, égy 
halála, de még nem nyugszik, amíg a királyleányt a sárkány kezéből vissza 
nem szerzi. 

Jaj, mégy az alvilágba, mégy, mégy, sehol senkivel nem találkozik. Hát 
mégin' égy erdő mellett kellett elmenni. Az az óriás mégint ott vót az erdő 
mellett, 

- No, Jankó, mi volt? 
- Összekerültem én is az alvilággal. 
- Tudod mit, az a csapat birka, ami itt van, légyén a tied, és áztat legel

tessed itten, a nagy erdőn, mikor méglátod, hol jelentkezik a lejárat az 
alvilágba. 

Hát így őrözgeti a birkákat, jön égy másik pásztor szintén tíz darab 
birkával. Megismerkedtek, mégbarátkoztak, azt mondja: 

- Légyén égy falkánk, őrizzük együtt a birkákat! 
Egyszer így ménnek, méglássák, a király hozott az alvilágból valami 

szárnyas állatot. Azt mondja a cimborájának: 
- Ide figyelj, ez az út levezet az alvilágba, de hogy kellene leereszkedni? 
Nekiálltak vadsásból fontak háromágú köteleket, tíz nap, tíz éjjel 

állandóan fonytak, olyan hosszú létt. 
- No - azt mondja -, ez most mán elég! Csinálunk égy kosarat, ebbe 

beleülök, leengedsz, és mikor léérék, akkor majd mégrángatom, hogy lént 
vagyok. Égy kicsit mégvigyázkodok, té még majd visszahúzod. 

No, szót fogadt, és ereszkedett, mikor léért, mégrángatta, de bizony nem 
kapott jelet, félrántotta a kosarat, és félhúzta. 

Gondóta magába, hát itt lént mégtanálja a sárkánypalotát. Ide 
leselkedik, oda. Egyszer bejut égy kastélyba, hát mindén nyitva. Hát égy 
hangot hall az ablaknál. De néz, hát a szép királynő van ott, a király leánya. 

- Édes vitéz Jankó, elveszíted az ifjú életed, nemsokára jön a sárkány, 
ha itt talál téged, széjjeltép! 

- De én megbirkózók vele! 
Hát egyszer berepült égy buzogány az udvarba. Jön a sárkány. Bedobta 

a buzogányt. Megérezte, hogy idegén szag van itt. Elbújtatta jól, de mégis 
csak megérezte, idegén szag van itt. 

- No, Jankó, eljöttél? Amint mondtam, egyszer megkegyelmezek. 
Egyszer megkegyelmezek, de innét pakój vissza a félvilágba, mert ha még
talállak az alvilágba, szétroncsólak! 



Elment Jankó, másnap elment mégint oda, a királyléányhoz. 
- Jaj, édes Jankó vitéz, most hogyha mégtalál, mi lész veled? 
Hát jött is a sárkány, bedobta a buzogányát tíz mérföldről. Azt mondja: 
- Haragszik, hazajön. 
- No, Jankó - azt mondja -, most másodszor kegyelmezek, harmadszor 

már széttéplek. 
Nem bánta Jankó, hátha valahogy győzelemre fog jutni. Elment. Másnap, hogy 

visszament, jött ám a sárkány, tizenöt mérföldről bedobta a buzogányt, hazaért. 
- Hol van az az ember? 
Mégtaláta, mégkereste. 
- Mostan széjjeltéplek. No de azért koccintunk égy párat. 
A legjobb borból hozott fél égy vékával. 
- Azt mégigyuk, hogy nagyobb vigalommal menjél a másvilágra. Hát 

töltsél, Jankó! 
Jankó töltötte a bort, két kupával megtöltött. Nagyon jó bor. Biztatta a 

sárkány: 
- No, Jankó, igyál, utoljára iszol! Töltsél, Jankó! 
De Jankó csak kicsit ivott. 
- Addig igyál, sárkány komám, igyál, olyan jó borod van, igyál! 
Úgy berúgott a sárkány, nem tudott a székről felállni. Jankó lenyisszan

totta mind a hét fejit. 
No, mondja a királyléánynak: 
- Még vagy szabadítva, de hogy tudunk felmenni a félvilágra? Maradj itt 

nyugodtan, elmegyek, megnézem azt a lukat, ahol én lejöttem. Hátha 
valamit tanálok. 

Amint mént az alvilágban, botorkált. Látta, hogy égy borzasztó nagy 
kígyó égy nagyon nagy fára rá volt csavarva. Mikor felnézett, méglátta, 
hogy égy griffmadárnak ott vannak a fiókái. Kihúzza a kardot, és derékba 
vágta a kígyót, mindjárt lecsúszott, összedarabóta. Ez a kígyó vót a sárkány
nak az anyja. No, amikor fél akar mászni a fára Jankó, jött a griffmadár 
olyan nagy méreggel, azt mondja: 

- A félvilágból jöttél lé ide, hogy a fiaimat mégédd? 
Azt mondja a griffmadárnak: 
- Megmentettem a fiaid életét. Ha azt a nagy kígyót össze nem darabó-

tam vóna? 
- Ezért, amiért mégmentetted a fiaim életét, kiszabadítottad a két fia

mat, félviszlek a félvilágba, csak három bárányt készíts. 
Elment vissza a királyléányhoz, hát beszerzett három bárányt, levágta 

őket, rádobta a vállára. Azt mondja a griffmadár: 
- Fölültök a hátamra mind a ketten, de a szemeteket hunyjátok bé, ha 

repülünk. Amikor én egyszer hátranézek, rögtön dobd a szájamba a 
bárányt! Három bárány van, nehogy elszórd, hogy leessen, mert akkor 
mink is leesünk. Nem lész, amivel vigyelek. 



Örült ám Jankó ennek, fölültette a királyleányt, még a három bárányt, fölül
tek a griffmadárra, behunyták a szemüket. Repülnek, időközönként kinyitják 
a szemüket. Egyszer nyújtja a griffmadár a fejit hátra, bedugta szájába a 
bárányt, vitte tovább. Repülnek, de repülnek egész éjjel, mégint hátrafordítja a 
fejit, mégint bélükte a harmadikat. Mikor értek oda a lukhoz, már előre szólt: 

- Dobjad hamar, elfogy az erőm! 
Hát utójára fölrepültek. No, amikor félértek a félvilágra azt mondja griffmadár: 
- Most megpihenek, mert kifáradtam. 
Hát elkezdett a Jankó járkálni, hogy hol találhatna valamit, mikor érnek 

fél a királyléánnyal a felvilágra, az égig érő fára. Amint úgy gondolkozik, 
mégint csak eléibel történt az óriás. 

- No, édes fiam, tudod, mi a gondod, égy csapat birkát adtam neked, de 
nemsokára jön a juhászgyerék. Né gyilkold még - azt mondja -, mer' úgy 
gondolta, azé nem húz fél téged, mert elsajátítja a csapat birkát. Abból 
védd a bárányt el, és add a griffmadárnak! 

Azt mondja a griffmadár: 
- Fölrepítlek az égig érő fának a tetejire, három bárányt készíts el, s hár

mat vissza az utamra. Az hat bárány. 
Félpakolták a madárra, fölült a hátára, beletett a griffmadár szájába égy 

bárányt, fölrepültek, útközbe mind a három bárányt megette. Megérkeztek 
oda, a király rettenetesen mégörült. 

- Ásó-kapa válasszon el tiktéket! Királynak teszlek, megmentetted nem
csak a leányomat, megmentetted az egész életünket a sárkány-uralom alól. 

A griffmadár betétté a három bárányt, visszament az országába, és még 
ma is élnek, ha még nem haltak. 

20. A HÁROM CITROM 
Vöt egyszer égy király, és annak vót égy gyönyörű szép fia. Hát elérte a 

nagykort, könyörgött a király, hogy hozzon valakit a házhoz, neki majd 
trónörökösnek. Nagyon válogatott, idemént, odament, nem talált neki való 
szép leányt. Hát méghallotta égy híres jósnőt, fogadta őt szívesen, még
nézte a két könyvit. Azt mondja: 

- Látok itt három citromot. Most elmész haza, és lemész a gyönyörű 
kertétékbe, ott van égy forrás. És léviszéd az aranykést, és fölvágod a három 
citromot. Mikor fölvágod az első citromot, kijön égy gyönyörűséges szép 
leány, és nyújtsa kézit. Egy forrásvizet nekik fogod gyűjteni, de vigyázz, 
mert ha elszalajtod őköt, ha három közül egyet sé fogsz el, akkor többet né 
is álmodj nősülésről! 

Úgy is történt. Hazamént nagy örömvei, de nem szólott sé az anyjának, 
sé az apjának semmit. Fogta az aranykést, a forrás mellé leült, megmerítette 
a kelyhét vízzel, fölvágta a citromot. Mikor fölvágta a citromot, kiugrott 
belőle égy gyönyörű szép leány, és nyújtotta a kézit, de annyira elbámult 



benne a szépségibe, mire elővette a kelyhét, eltűnt a szeme elől. No, majd 
a másikra jobban vigyáz! De bizony azon is olyan csődöt mondott, mint az 
elsőre, az is eltűnt a szeme elől, mert nem nyújtotta kehelybe a vizet. Hát 
most mán nagyon ideges lett, mi lösz vele a harmadikkal? Azt sé tudta, 
hova tartsa. Elvágta a citromot, kiugrott a leány, nyújtotta is a kelyhét, ivott, 
az ott maradt. No, nézték, nézték égy ideig egymást, azt mondták: 

- Ásó-kapa, nagyharang válasszon el minket! 
Azt mondja a királyfi: 
- Én most nem viszlek el a szüleimhez, fölmegyek, és hozok lé aranyos 

ruhát, té addig hajtsad lé magad erre a bokorra (forrás fölött vót égy 
gyönyörű szép fa), ennek a bokornak a tövire, ott üljél, míg nem jövök! 

Úgy is történt. Fölmént, jelentette az anyjának, hogy jött égy gyönyörű, 
szépséges leány, s nemsokára lémégy, és fél fogja vezetni. 

Hát, amíg a királyfi fönt vót, addig az udvari bolondnak vót égy felesége, 
rettenetes csúnya, az mégtudta, hogy mi történt, itt a királyfi a citromvágás
ra kapott égy gyönyörű szép leányt. No, és belenézett a forrásba, és méglát
ta a képit a szép leánynak. 

- Jé,- csudálkozott, hogy ilyen rettenetes szép. 
Azt mondta az ő lánya, hogy csak a királyfinak lész a felesége. Mikor 

fölnézett, méglátta a szép leányt, 
- Jaj, aranyos, gyere lé, gyere lé! 
Lejött a leány a fáról, és elvágta a nyakát, égy csöpp vér elcsöppent a kút 

mellett, és eltakarította, még nyoma sé maradt a leánynak. A helyibe ült az 
ő leánya. 

Jött a király, hát látta a szörnyű csúnya leányt, hát elmélkedett, hogy mi 
történt. 

- Hallod, királyfi, itt járt a boszorkány, elvarázsolt, de családunk fog 
születni, akkorra az időre visszakapom a szépségemet. 

Hát gondolkozott, mit tudjon csinálni. Félvezette, levezette, annyira 
csalatkozott, hogy ő az, akit ide fölültetétt. Mégfogta fölvezette. Mikor az 
anyja méglátta: 

- Szörnyű, nem is szép leány volt. A világ mindén sarkából megtetszettek, 
válogathattál, annak is a legalja, ilyen csúnya leányt hoztál! 

Nézi, hogy történt. 
- Nem bánom én. 
Hát múlt az idő, nap nap után, hét hét után. Nagyon bánatosan lémént a 

forrás fele, hát az a csepp vér, ahogy elcsöppent, abból kinőtt égy gyönyörű 
szép citromfa. Mindén nap mént, és nézte: nagyobb és nagyobb létt. Réggel az 
lett az első dolga, hogy leszaladjon, mégnézze a citromfát. Egyszer lémént, lát 
rajta három citromot. Eszibel jutott neki, hogy a három citrom, amit ő kapott, 
az a. Nem szót senkinek semmit, azzal csak félszaladt, kiugrott a szép leány, 
de nem is nagyon törődött vele, majd a harmadikra számított. Hát sikérült is 
neki a harmadik citromvágásnál az első leány, akit ő mégkínált vízvei. 

- Jaj - azt mondja -, de rég nem láttalak tégedet! 



Mondja a leány 
- Én sé tégedet. 
Elmesélte a leány, hogy mi lett vele. Hoppá, nem mént föl többet 

aranyruháért, fogta karon, fölvezette a szüleinek. Hálálkodtak, hogy milyen 
gyönyörű szép leány, hogy történt, mint történt. 

Irtó mégharagudtak, mégfogták a boszorkányt, ló farka után kötték, és 
addig zaklatták a város körül, míg ki nem múlott. 

Csináltak is irtó lakodalmat, három nap, három éjjel húzták a cigányok. 
Feneketlen kosárban hordták a pecsenyét, rostába a bort, szógátak éjjel
nappal három nap. Még most is mulatnak, ha még nem haltak. 

21. BÉKA KIRÁLY 
Vót égy gyönyörű szép leány, királyleány vót. Nem jöttek kérők, nagyon 

el volt keseredve, mert nagyon sok szép kérője vót, de mindégyikhöz nem 
mént hozzá. Elment a jósnőhöz, elpanaszkodta, hogy annyi kérője van, de 
nem tud egyet sé mégszeretni. 

- Ide figyelj, szép kisleány! Itt, aki hozzám jön, amilyen szerencse 
mutatkozik, olyan férjhez megyén. 

Elővette a jóskönyvet, mégnézte. 
- Eridj, abba a tükörbe nézzél bele, amit méglát a szémed-szád, az lész 

a férjed. 
Hát odament a tükörhöz, belenézett, nagyot sikoltott. 
- Istenem, égy nagy kecskebéka. 
- Istenem, ez kéli, hogy légyén a férjed. 
Jaj de sír, de keserég! 
- Ez elmégy utánad. Amit té énnél, azt adjál neki is! Amilyen ágyba fek

szel, olyanba feküdjön ő is. És légyéi hűségés hozzá. 
Ő nem viszi haza! Elköszönt a jósnőtől nagy könnyhullásval, de a béka utá

na lapsol, lapsol. Lemaradt, próbált szaladni, de a béka utolérte. Mindenhol 
laps, laps, hazamént. Nagy szóval bémégyen a szüleihez, és mondták neki: 

- No, látod, milyen gyönyörű kérőid vótak, és ilyen békát adott hozzád 
De a béka olyan hűségés volt, hogy mégszerette a királyleány. Mégszerette 

békát, kezdte simogatni. A béka mindenütt kísérte, fölugrott az asztalra, 
mindenütt az ölibe, simogatta. Telt nap nap után, annyira mégszerette a kirá
lyleány a békát, hogy olyan hűségés a béka, fogta, fölkapta és mégcsókolta, 
mikor mégcsókolta rögtön égy gyönyörű szép királlyá változott. 

Azt mondja: 
- El vagyok átkozva, azt mondták, amíg égy gyönyörű leány még nem 

csókol, addig mindig békának kéli, hogy maradjak. 
Szólott a szüleinek, bemutatta a párját, a gyönyörű királyfit, papot hoz

tak, esküvőt csináltak, három nap tartott a lakodalom, még ma is élnek, ha 
még nem haltak. 



22. AZ IKERGYEREKEK 
Volt égy szegény asszony, két ikércsaládja született. A férje halála után olyan 

szegény vót, hogy nem tudta, hogy tartsa tovább, a gyerekekre vigyázzon, vagy 
munkába ménjén. Egyet gondolt, elment a királyhoz, adjon neki segítségét. 

A király éppen odavót háborúba, otthon vót a királyné, és a királynénak 
az anyósa. Segítségét kért, nem alamizsnát. 

- Két ikércsaládom született, a férjem halála után, és nem bírom őköt 
nevelni. 

A királyné mégharagudott, kikiabált, kiűzte a házból. 
- Nem szégyelli magát, a férje halála után két ikérgyeréke, családja lett? 
Azt mondja a szegény asszony: 
- Az Isten engedje még, és hallgassa még, hogy a királynénak hét ikér

családja légyén. 
No, még is történt az átok, még is történt, a királynénak hét ikércsalád

ja született, mert úgy szokták mondani: ráfűlött, mint amelyik kutya hetet 
kölykezik! 

Nagyon búsult, hogy mit fog szólni a férje, ha hazajön. Az anyósa - na
gyon szerette a menyit, elhatározta magába', hogy kiválasszák a legszebb gye
rekét (mind fiú és egyforma), és beleteszik égy ládába, és a ládát beleteszik 
égy hordóba, és lévitetik a Tiszára, és elengedik. Vigye lefele a Tisza, ameddig 
lé nem viszi valahova! Ládába pakolták a hat kis ikrét, beletették égy hordó
ba, a szolgák levitték a Tiszára. Ahogy ereszkedett, vitte a víz, lefele vitte, égy 
halász dobálta a tükörhálóját. Éppen akkor bedobta, ahogy húzza kifelé: 

Milyen kincsét tettek oda? Most dobtam éppen bele! 
Hát amikor kihúzza a tükörhálót, kihúzza a hordót, kiveszi a hordóból 

a ládát, nézi: 
- Istenem, hat kicsi gyerek, milyen szépek. 
Hogy mégörűt a halász! 
- Éppen nincsen családunk sé, és a feleségém azon rimánkodik, hogy 

mán hat esztendeje együtt vannak, és nincsen családjuk. 
- No, most adott az Isten hatot! 
Hazavitte a hat kis gyerekét. Mégörült jó szívvel, tiszta lélekkel fogadták. 

A halász éjjel-nappal halászott, hogy kényeret tudjon az ikreknek szerezni. 
Nevekedtek, nagyon szépek lettek az ikrek. Vége lett a háborúnak, hazajött 
a király. Eltelt égy idő, esztendő-kettő, három. Mondja a királyné, hogy van 
itt égy halász, akinek hat ikércsaládja van. Gondolkodott a király: 

- Én azt még kéli, hogy nézzem! 
Mikor méglátta a király a hat ikrét: 
- Istenem, ez mind a hat olyan, mint a mienk. De mind egyformák, az 

a bodor hajik, az mozgásik, az a sikoltásik, az a hajlongásik, mind olyan 
egyformák. Mintha az ényimek lennének. No, de már ha az Isten hat ikrét 
adott nekik, építek a Tisza partján, túlsó parton hat házat. 



Építtetett a király mindén gyerek részire égy gyönyörű szép házat. 
Elnevezték azt a helyet a Tisza-parton: Hatház. Félnőttek, mégnősültek, 
boldogok vótak. Aki nem hiszi, járjon utána! 

23. A KIRÁLY NYULAI 
Egyszer vöt, hol nem vöt, de valahol vót ennek a világnak a négy 

sarkában égy szegén ember és égy szögén asszony, annak vót két fia. Azt 
mondja egyszer a gyerekeknek: 

- Gyerekeim, valamére még kéne indulni munkát keresni, szolgálatot 
keresni, olyan nagy hiányba vagyunk. 

Azt mondja az idősebbik: 
- Hát én elmegyek, szolgálatot keresek. 
Mégörült az apja, de jobban örült vóna, ha a fiatalabb mént vóna, mer' 

az szorgalmasabb vót. Hamuba süttek pogácsát. Kiért a falu végére, leült 
égy fatuskóra, megéhezett, elkezdett énni. Odamentek a hangyacskák. 

- Az anyátok mindenit, még tiktéket is étesselek? 
- Hát csak égy kis morzsát! 
- Még azt sé adok nektek. 
Azt mondja a hangya: 
- Pedig jótét helyibe jót szoktak kapni! 
- Mit tudok én égy hangyátú, milyen segítségét kapni? 
Elment tovább. Amint mendegélt a tenger partján, a vihar kidobott égy 

kis halacskát a homoksivatagba. Sínylődött. 
Azt mondja: 
- Té szegény legény, dobjál vissza a tengerbe, ne pusztuljak el ebbe a 

száraz homokba'. 
- No, még awá töltsem az időt! Eleget búsulok. 
Elment tovább. Amint mént égy hegy aljába, árok partján is sírt égy 

kutya, piszkálja a fogaivá a lábát. Azt mondja: 
- Té vándorlegény, nem tudok menni, gyere, légy szíves, védd ki a tüsköt 

a talpamból. 
- No, még awá is töltsem az időm! 
Otthagyta. Mént tovább, egyszer hallja, olyan keservesen károg égy 

holló, vigyázkodik, hol? Fölnéz, hát mit lát? A hollónak az egyik lába 
beleakadott, és ott fityeg az ágon. 

- Aj, té szegény legény, mentse még, né pusztuljak el! 
- No, még én mászkáljak a fára utánad, úgyis nagy út van előttem. 
Elment szolgálatot keresni, azt mondja a király: 
- Éppen most mént el a szolgám jobban mondva karóba húztam a fejit. 

Van száz nyulam, azt megőrzöd, gazdag jutalmat kapsz. De égy sé szabad, 
hogy hiányozzon belőle! 



Még is fogadta, vacsorát adott, réggé kihajtsa a nyulakat, mégszámolja: 
száz van belőle. De mikor kihajtotta, százfelé szaladott. Mégijedétt, most 
az ő feje is karóba kerül. Keresztül hégyen-vőgyön, és elment égyénés haza. 
Nagy rongyosan, éhesen, lesoványodva, lerongyosodva. 

- No, fiam, hol jártál? 
Elpanaszolta, hogy milyen úton járt. Azt mondja a fiatalabbik: 
- Majd elmegyek én, apám, szerencsét próbáni! Hátha nagyobb szeren

csévé járok. 
Sírt az apja is, az anyja is, még evvel tudtak boldogulni, ez szorgalmas 

vót. Bár néhány falatra való kenyeret mégkeresett. Sütöttek hamuba pogá
csát. Mikor kiért oda a fatuskóra, ott morzsálódott annyi hangya. 

- Adjál égy kicsit! 
- Adok én nektek, odamorzsolom. Lakjatok jól! 
Egy sánta hangyácska beszorult, nem bírt kijönni. Mégfogta: 
- Gyere té is ki, még agyontapos valaki. 
Az is jólakott, mégköszönte. Adott neki három szál szőrt. Azt mondja: 
- Ha valami bajod lész, engedd el szélnek! 
Gondolta magában a legény, nevessén-é, hát inkább mégköszönte: 
- Mégköszönöm a jó szót, mintsem a rosszat rossz névén vegyem. 
Avval mént tovább. A tengerparton mént, ott is égy halacska sínylődik 

a tenger partján. 
- Jaj, té vándor, hagyod, hogy itt pusztuljak ezen a forró napon? 
- Bedoblak én szívesen. 
Felvette, odavitte a tenger vizibe, mégmosta a homokiul, mikor 

beleengedte a halat, az visszafordút: 
- Én a halak királyának a fia vagyok. Ha valami bajod lész, itt van a 

halpéz, csak dobjad bele a tenger vizibe! 
Mégköszönte szépen, és elment tovább. Amint mént, ő is elérte azt a 

kutyát, amit a testvére; sírt-rítt: 
- Húzd ki a tüsköt a talpamból, né pusztuljak el! Annyitól kértem segít

ségét, de senki sé segít rajtam. 
Leült, elővette a kétkantáros budlibicskáját, kipiszkálta a tüsköt a 

talpából. Megköszönte a kopó. 
- Ha valami bajod lész, itt van három szál szőr, gyújtsd még, és engedd 

el! Füstje idejön hozzám, akárhol lészék, segítségedre megyék. 
Hát egyszer hallja, hogy károg valami, hát lássa, hogy fént a fán égy 

varjú, a lába bele van akadva égy görbe ágba. 
- Szabadíts még, té vándor - azt mondja -, né hagyd, hogy itt elpusz

tuljak, majd csak alig van az életemből valami. 
Hát addig forgolódzott, hogy félmént a fára, letörte az ágat, kivette a 

holló lábát, mégsimogatta, elengedte. Mégköszönte a holló, azt mondja: 
- Itt van ez a toll, ha valami bajod lész, engedd szélnek, ott leszünk 

segítségedre. 



Mégköszönte a legény, hát mént tovább lassan az útjába, hát el is érte a 
király kastélyt, bekopogott, jön a királ: 

- Hát té mit keresel, fiam? 
- Szolgálatot keresek. 
- Van nekem - azt mondja -, szükségem a szolgálatra, ha akarsz, száz 

nyulat, azokat kéli mégőrizni. Három nap égy esztendő, ha megőrzöd, nagy 
jutalmat kapsz, ha nem, karóba a fejed! 

- Amit az Isten ad. Ha még kéli halni, méghalok. 
Réggel kiengedték a nyulakat, tarisznyáztak neki, sorba mentek ki, száz 

darab volt. Mikor kiért a mezőre, a száz nyúl százfelé szaladt. Elkeseredett. 
- Istenem, mi lész velem, vagy karóba húzzák a fejemet, vagy én is nagy 

rongyosan haza kéli menjek. 
Eszibe jutott a kopó, a nagy kutya, kivette a három szál szőrt, méggyúj

totta, pillanatok alatt ott vót a kutya. 
- Mit parancsósz, édes gazdám? 
- Jaj - azt mondja -, milyen munkába vagyok, száz nyulat bízott rám a 

király, de égy sé hiányozzék, mert karóba kerül a fejem! 
- Sosé búsulj egyet sé! Mindjá összekerítem én! 
Összekerítette mindjá' a száz nyulat, égy rakásba. 
- No, Jancsi, itt van ez a kis síp, ha valami bajod lész, csak fújd még! 

Ha észreveszed, hogy a nyulak ménnek szét, csak fújd még a sípodat, mind 
rakásra szaladnak. 

Mégköszönte, egyszer lássa, hogy a nyulak kezdenek széjjel menni, 
mégfújja. Mind összeszaladnak a nyulak. Jó' van, estére hazaménnek, 
számója a király, mégvan mind a száz. 

- Ejnye, valami ördögmestérség van ennek a fejiben, hogy még tudta 
őrizni a száz nyulat. Már kilencvenkilencnek a feje karóba' van. No, de nem 
tudja mégőrizni még két nap! Még két napot kéli kitőteni az esztendőből. 

Másnap mégint kihajtják, mégszámolja, mégint mégvan. De a nyulak 
össze vannak, ahogy szélednek széjjel, csak fújja még a sípot, a nyulak sza
ladnak össze. A király kikűdte a szobalányt, hogy ménjén és csaljon, 
hízelegjen, ígérjen mindénfélét neki, adjon csókot is, csak csaljon el égy 
nyulat. De úgy gondolta a király, másképp nem lehet kijátszani, csak ha el 
tudunk csalni tőle égy nyulat. Hízeleg a csilídléán, még és csókolta. 

- Adjál égy nyulat! 
- Adok egyet, de nem viszed bé a király udvarába, csak valameddig -

magába gondolta Jancsi. 
Beletette a hátizsákjába, nagy örömvei szaladt a leány, hogy viszi az 

örömet a királynak. Mikor gondóta a legény, hogy már nemsokára kiér az 
erdőből, mégfújta sípot. A leány észre sé vette, kiugrott a nyúl. Felvett a 
nyúl égy szál tehentrágyát, beletette a tarisznyába. Hazaért a jány, mondja 
a királnak: 

- Hát hol a nyúl? 



- Tarisnyába, csak becsaptam a nyúlpásztort! 
Belenyúl a király. 
- Hát té engemet csúfságra téttél, száraz tehéntrágyát hoztál! 
- Én nem, én nem. 
Égre-fődre esküdözött, hogy nem ő tétté bele. Hát azt mondja: 
- Nagyon huncut fickó, kijátszik velünk. 
No, este hajtsa a nyulakat. Sorba ménnek a nyulak bé. No, mégvan a 

száz darab. Jól vagyon, vacsorát adott. Gondolta magába: 
- No, megállj, holnap a leányomat küldöm ki, az hűségesebb lész hoz

zám. 
No, másnap kihajtotta a nyulakat, ő lefeküdt, nagyot aludt, fölkelt, 

mégfújta azt a sípot, jöttek a nyulak, rohantak mind égy rakásba. Hát hirte
len jön a királynak a leánya. 

- Jancsi, adjál égy nyulat! 
- Dehogy adok. 
De könyörött, de szépen: 
- így, Jancsikám, úgy Jancsikám! 
Mégcsókolta. 
- Nem, nem adok!- azt mondta. 
- Tudod mit, adjál bár égy fekete nyulat. 
- Én adok neked égy szép fekete nyulat, té adjál égy szép fekete 

báránkát. 
- De nem lehet! 
De így, de úgy: 
- Adok fekete nyulat, té adjál fekete báránkát! 
- Mégtudja valaki. 
- Nem tudja még azt senki sé. 
Hát az apjának, hogy a kedvibe járjon, vigye a nyulat, adott neki égy 

fekete nyulat, az még adott neki fekete báránkát. Elköszöntek, még
csókolták egymást, és elment haza. 

- Itt van apám - azt mondja -, hoztam nyulat. 
- Tudtam én, hogy té rafináltabb vagy, mint az a cselédlány. 
Este hajtsa a nyulakat haza, gondolkodik most a Jancsi, mit szól a ki

rálynak, ha követeli, hol a századik nyúl. Hajtsa haza a királynak, számol
ja: kilencvenkilenc. 

- Hát hol a századik? 
- Hát itthon van, az eljött előre. Hazahozta a lánya. Adtam neki fekete 

nyulacskát, s ő adott nekem fekete báránkát. 
- Igaz, leányom? 
Azt mondja: 
- Igaz. 
- No, akkor ásó s kapa fog elválasztani tiktéket. De először három 

próbát még kéli csinálni. Azt teljesíted, a három próbát, akkor a leány a tied 
és a fele királyság. 



Gondolkodik, most milyen próba lesz ez? Kiöntetett a király égy zsák 
kölest, égy zsák muharmagot, elszórta, összekeverték. 

- Ez réggé mindén fajta mag a maga zsákjába légyén, égy szém sé légyén 
a fődön! 

Gondolta magába: ezt mán ő úgyse tudja mégcsinálni, mit tudjon csinál
ni? Eszibe jutott a hangyocska, a szőrt elszórta, szélnek eresztette, jött a 
hangyák királya. 

- Mit parancsósz, édes gazdám? 
- Nagy az én bánatom. 
Mondja, hogy égy zsák köles, égy zsák muhar el van szórva. 
- Feküdj lé, édes gazdám, és aludjál nyugodtan! 
Mégfújta sípot a hangyák királya, milliók jöttek, mindenki égy szemet 

bele és a zsákba. Percek alatt féltakarították, mindet a saját zsákjába, 
külön-külön. Réggé a király a tornác ablakán nézi: tisztán lát vagy nem? 
Föltette a kukucskáló szemüvegét, nézi: zsákba van mindén. Lejön, 
mégnézi. Hát valami ördögmestérsége van annak. De beletörik a bicskája, 
nem kapja el a leányomat. Hiába adta oda a báránkát. Azt mondja: 

- Tudod mit, a feleségémvei vótunk ezelőtt tíz évvel a tengerén. 
Elveszítette a karikagyűrűjét, és azóta beteg a királyné. Azt, hogyha elő
keríted, akkor tied lész a leányom. 

Nagy szomorán elereszkédétt a tengerre, gondolkodik. Hohó, itt van a 
halpénzécske a zsebibe! 

- Halacska, halacska! 
Beledobta a pénzit, jött is a tengérbű a halacska. 
- Mit parancsósz, édes gazdám? 
- A király azt parancsolta nekem, hogy keressem elő neki a királynő 

gyűrűjét, amit tíz évvel ezelőtt elveszítettek a tenger vízibe. 
Eltűnt, mégfújt égy sípot, amelik hal, mind szolgálatba lépett, egyszer 

csak jön égy kecsege, hozza ki a szájából a gyűrűt. 
- Hozom a karikagyűrűt, elnyeltem én tíz évvel ezelőtt, most kiköptem, 

és itt van! 
Mégörült, árkon-bokron mént keresztül, hazavitte, át akarta venni a király, 

de ő azt mondja: 
- Nem, felséges királyom, életem kezedbe ajánlom! Én ezt annak adom 

oda, ki a világra hozta áztat a léánt, aki nekem adta a fekete báránkát. Az 
a királyné, az övé a gyűrű. 

Odaadta királynénak, mégörült a leány még jobban. Alig várta, hogy fél
hagyjon az apja a sok parancsval. 

- Hát tudod mit - azt mondja -, még égy próba van hátra. Ott a kertbe' 
van az a gyönyörűséges szép almafa, az az alma réggel kivirágzott, estére 
aranyalmát terem, és mindén évben eltűnik az aranyalma a fáról, pedig égy 
régémént katonát tettem oda, hogy őrizzék. De senki nem tudta mégőrizni. 
Azt hogyha megőrzöd, ásó-kapa válasszon el tiktéket! 



Hát kiment, leült, búsult a fa alatt, gyönyörű szép aranyalmák csüngnek 
a fán. Eszibe jutott a holló. Szélnek eresztette a tollat, jött a hollók királya. 

- Mit parancsósz, édes gazdám? 
- Nagy bajba' vagyok. Aranyalma termett ezén a fán, és azt mondta a 

király, égy régémént katona sé tudta mégőrizni, mire mégérik, hajnalra 
mind ellopják. 

- Feküdj lé nyugodtan aludni, mink mégőrizzük az almát. Akkor, 
amikor megcsípem az orrod, akkor kelj fél, s a tündérnek, aki jön ide, égy 
tincs hajat ránts ki a hajából! Ide fog jönni, hogy téged megfújjon. 

A hollók telilepték az aranyalmafát, hogy oda senki nem tudott lentről 
fölig, a tetejéig jutni. Károgtak a hollók, nem tudott behatolni a tündér, és 
amikor arra indult, hogy álmot fújjanak a Jancsira, akkor a holló mégcsípte 
az orrát. Jancsi hamar mégrántott égy tincs hajat, és az ujjára csavarta. 

- Lejárt az idő, a tündér elrepült, de többet soha vissza nem tud jönni, 
mert itt maradt a tincs haja, harmadnapra méggyújtod és elégeted. 

Réggel a király félkel, félnéz, mégvan az arany, az aranyalma, ragyog, 
csillog. 

- No, nem hiába adta oda a leányom a fekete bárányt, ez megérdemli a 
féle királyságom. 

Előhívta a papot, nagy lakodalmat csaptak: három nap, három éjjel folyt 
a mulatság. Örömébe' a király elment, hogy ő szedje lé az aranyalmát. Úgy 
mégörült, örömébe hanyatt esett, kimúlt a világból, rögtön király lett 
Jancsiból. Szerette a népe, mert fiatal vót, és jó lelkű király létt. Elhívták az 
apjukat, mégajándékozták sok aranyval, boldogok lettek a szüleik, és ma is 
élnek, ha még nem haltak. 

24. AZ OBSITOS KATONA 
Egyszer égy király el kellett, hogy ménjén a háborúba. A népek mind 

elmentek a háborúba, de a faluba vót égy árva legén, az még nem kellett 
berukkoljon. Egyszer azt mondja: 

- Mos mán' nemsokára bé kéli, hogy én is rukkoljak. Eljött a tizennyolc 
év, én is bé kéli, hogy rukkoljak. 

Bevonult ő is, mind hazajöttek, vége vót a háborúnak. A háború 
tizenkét évig tartott. Mindenki hazajött. A legén nem jött haza. Nagyon 
szerette a nép, mindenki bécsülte, tisztélte, elsiratták, gyászmisét szolgáltat
tak érte, hát egyszer azt mondja a király neki: 

- Most elmész té is, szabad vagy. Legtovább maradtál, itt van három 
arany, evvel mégjutalmazlak. 

El is indult a legény, két nap, két éjjel állandóan gyalogolt, mént, amed
dig ki nem ért abból a nagy pusztaságból. Eleibe mént égy kódus. Azt 
mondja: 



- Katona bácsi, adjon égy krajcárt, mert én máma nem ettem, vennék 
égy kis kényeret. 

- Nesze, itt égy arany. 
Mégyen, mégyen, másnap mégint mégszólítja égy koldus az obsitos 

katona bácsit. 
- Adjon égy krajcárt, még nem ettem ma. 
- Nesze neked is égy arany, marad még égy. 
Mégyen, mégint egész nap, egész, éjjel. Mégint eleibe kerül égy cigány, 

égy kódus, nem cigány. 
- Obsitos katona bácsi, adjon égy krajcárt, hogy vegyek égy kis ennivalót. 
- Itt van, nesze égy forint. Mos' már nincsen több aranyam. 
- Azt mondja még, hogy mi a kívánsága! Az a kódus, akinek három 

aranyat adott mán, én vagyok. A három aranyat én kaptam. Mi a kívánsá
ga? Amit kíván, azt teljesítik. 

Hát gondolkodik az obsitos katona: égy olyan pipát, amibe' nem alszik 
ki, nem fogy ki a dohány, és mindig ég, csak még kéli szippantani, és már 
füstöl. 

- Mégvan a kívánsága, itt van a pipa. Tovább a másik kívánságod? 
- A másik kívánságom, égy olyan kártya, amelyikkel ha kártyázok, 

mindig én nyerjek. 
- Hát itt van a kártya, evvel mindig fogsz nyerni. 
- A harmadik kívánságom égy olyan zsák, amelyikbe az ördögöt bele 

bírom vinni a zsákba. 
- Itt van a zsák, mégvan a kívánságod. 
Útközbe gondolkodik, kipróbálja a pipát. Fövétte a pipát, mégszítta a 

füstöt. 
- Jól van, akkor nem vagyok becsapva. 
Mént égy városba. A város végén mindjárt mégtalálkozott égy öreg

asszonnyal. Kérdezi az öregasszonyt: 
- Mér' van gyászba a város? 
- Azé van gyászba, mer' a királynak a lánya meghalt, de átok alatt. Éjjel 

tizenkét órakor féltámad, kijön a koporsóból, addig sétál kint, míg az első 
kakas nem kukurikol. Azé' gyászolja a város, mert mos' mán nincs több 
katona, aki őrizze. Mindig égy katona kéli, hogy őrizze, de mind méghal
tak. Gyászba' van az egész város. 

Fogta magát az obsitos katona, elment királyhoz, jelentkezett: ő meg
őrzi a leányt. 

- Előre mondom, hogy nem biztos az életed! 
- Ha méghalok, méghalok. 
A sekrestyés elvitte, beengedte, a sekrestyés elment. Sétál lé és föl, 

elővette a pipáját, mégpróbálja: ég. Leült oda a koporsó mellé, elővette a 
kártyát, és elkezdett egyedül kártyázni, Zöldet, pirosat, tököt, tromfot. 
Egyedül. Egyszer csak supp, lésuppant elé égy kéz, lésuppant mégint égy 
kéz, mégin égy láb, hát ördög lett belőle. 



- Komám, akarsz kártyázni? 
- Akarok, nem ijedek még! 
Elkezdtek kártyázni. Kártyáznak, mégharagudott az ördög. 
- Veled nem lehet, té mindig csalsz, mindig csak té nyersz, én nem 

nyerek! 
Egyszer csak félkelt az ördög, elment. Egyszer csak, hogy csuknak az 

ablakok, kivette a zsákocskát. 
- Szedjed magadba az ördögöket! 
Mind bele tétté abba a zsákba az ördögöket. Elment az ablakhoz, és 

egyenként dobálta ki, olyan erős volt. Leesett az ördög, vagy a nyaka törött 
ki. Visszament. A királyleány fölült a koporsóból, hát lémént sétálni. A 
katona belefeküdt a koporsóba. 

Mondja: 
- Kelj fél, fiatalember, adok égy csókot. 
Mindént ígért. 
- Innen nem kelek fél! Nem bánom, feküdj lé a fődre, akármit teszünk 

a koporsóval! 
Egyszer csak kukorikolni kezdett az első kakas. A leány elkezdett kiabál

ni: 
- Gyertek, gyertek, győztem, gyertek! 
Mikor kikelt a legény a koporsóból, azt mondja a királyleány: 
- Én a tied, té az enyém, mégszabadítottál az átok alól. 
Kimentek a templomba, lé-föl, lé-föl. Azt mondja a királyleány: 
- Máskor, amikor a koporsóból kikeltem, tele volt ördögvei, most nin

csen ördög, mind legyőzted őket. 
Réggel jön a sekrestyés, hogy nézze még, mi történt, életbe van-é az 

obsitos katona, vagy ez is mán meghalt. Hát átsétált, rögtön mégfordult, és 
szaladott. Jelentette a királynak: „Kiszállt a királyleány!" Azt mondja a kirá
ly az obsitos katonának: 

- Mégszabadítottad a lányomat, neked adom feleségnek. 
A király négylovas hintón mént utána. Visszakiáltotta a sekrestyés: 
- Mit hozzak még magammal? 
- Öt kovácssegédét, jó erőseket, vasüllővel, nagy kalapáccsal, hogy tör

jék össze azt a sok ördögöt, és engedjék el a füstöt, hogy többet ördög né 
légyén. 

Elmentek, a király nagy boldogságban, lakodalmat csaptak, neki adta 
királyságát, a lányát, az árva legényből király lett, még ma es élnek, ha még 
nem haltak. 



25. AZ ÉGIG ÉRŐ CSERESZNYEFA 
Vót egyszer égy király, és a királynak vót égy leánya. Azt mondta király: 
- Ha nem éhet ennek az égig érő cseresznyefának gyümölcsiből, még fog hal

ni. Nincsen orvosság, csak a szent cseresznye. 
Kihirdette, aki föl tud menni az égig érő fára, és égy szem cseresznyét hoz a ki

rálynak, annak adja oda a lányát, halála után az egész királyságát. Jelentkeztek ám 
a hercegek, grófok, válogatott cigánylegényék, próbálkoztak mindénnel, de nem 
tudtak semmit, égy-két méterre felmentek, háromra, mind visszaestek. Méghallot
ta ezt a kanászlegény, Jankó. (Vót égy kanász, annak vót égy fia: Jankó). Jelentke
zik a királynál, ő félmégy az égig érő fára. Csináltasson neki égy pár százkilós vas-
bocskort, és égy százkilós baltát. Mégcsináltatta, másnap már kész vót. Akart vele 
fölmenni grófok, hercegim, legények, nem engedték még, hogy ez légyén a király. 

Azt mondta a király: 
- Ő vállalta, hogy félmégy, nem akarta visszautasítani. 
Nekiállt Jankó, a kanászlegény, belevágta a baltát. Egy métert egyszerre 

félmént. Vette ki, vágta bé, vette ki, vágta bé. Úgyhogy égy óra múlva úgy 
otthagyta, égy óra múlva otthagyott mindénkit. Haladott félfelé. Mán nagyon 
sokat utazott fél, úgyhogy a vasbocskor már majdnem kopott vót. Mégpihent 
égy falevélén. Akkora falevél volt. Réggel, mikor fölébredt, lássa, hogy a népek 
mozognak, szaladnak, dógoznak. Megkérdez égy léánt, mént éppen kapálni. 

- Messze van-é még a cseresznyefának a hegye? 
- Nem mesze van már, csak egynapi járásra! 
Neki tovább a baltává, ágról ágra fél-fél, egyszer csak mégpillant égy 

cinkastélyt. Biztos, hogy ez lész a cseresznyefának a hegye, de kakassarkon 
forgott. Belevágta a fejszét, rögtön megállott, és belépett a kastély udvará
ba. Azt mondja Tündér Ilona - az volt ott a királyné - a cselédlányának. 

- Eridj, nézd még, ki jött! 
Kiszaladt, és mondja: 
- Szép Jankó jött fél. 
Léként neki égy nagy pofont 
- Mit csúfondároskodsz énvelem? 
- De szép Jankó jött fél! 
- Eridj - mondja a másik leánynak is -, eridj, nézd még té! 
Elment az is, szalad vissza. 
- Szép Jankó jött fél, de olyan rongyos. 
Annak is léként égy pofont. A legkisebb cselédlányának: 
- Eridj, nézd még té is! 
- Szép Jankó jött fél, de eléggé rongyos. 
Áztat nem bántotta. Bémént a Tündér, megfürdött, átöltözött. 
- Méglátod, milyen gyönyörű szép legény! 
Nyakába borult: Én a tiéd, té az enyém, itt maradsz énnálam. Mégmu

tatom a vagyonomat, három gyönyürű szép táltos ló az istállóban. Ezekre 
fogsz vigyázni - azt mondja. 



- Mindén réggel megyék a templomba, négy hattyú húzza a fiákért, 
mindén réggel avval megyék. 

Elvezette a szobához, mégmutatta. 
- Rengeteg szoba, mindegyikbe bé szabad menni, csak ebbe az egybe 

nem. 
Törte a fejit egypár napot. Mindénnap följön, mégvigyázkodott, hogy 

mé nem szabad, hogy oda bemenjen. Hát addig kutatott, hogy tanát égy 
rozsdás kúcsot. Kinyitotta. Hát vöt mit lásson: ott vöt a sárkány kikötözve, 
leláncolva. Három abrincs rajta. 

- Jaj, Szép Jankó, téged vártalak, adj égy ital vizet! 
- Nem adhatok, mert tilos. 
- Égy életét neked adok érte! 
Hát adott neki égy korsó vizet, lepattant égy abrincs róla, azt mondja. 
- Ezé' kapsz égy életét tőlem. Adjál még égy korsóval! 
Lepattant még égy abrincs róla. 
- Ezért is kapsz még égy életét. 
- Igyál még égy korsó vizet! 
Odaadta a harmadik korsó vizet. Lepattant a harmadik abroncs is, 

leszakadtak róla a láncok. 
- Ezért kapsz még égy életét, három életét ígértem neked, ennyit fogok 

adni neked. 
S kirepült a sárkány. Kirepűt a sárkány, akkor ért haza Tündér Ilona 

éppen a templomból. Lekapta a fiákérról, elrepült vele. Nincs Tündérszép 
Ilona! Búbánatba ereszkedett szép Jankó. Egy élete, égy halála. Ő addig 
még nem nyugszik, míg még nem szabadítja Tündér Ilonát. Az ő hibája, 
hogy elvitte a sárkány. 

Mén az istállóba, mégnézi, mit csinálnak a lovak. Adjon énni. 
Mégszólalt az egyik táltos ló. 

- Miért búsulsz, Szép Jankó? 
- Hogyne búsulnék. Hogy jártam. 
- Né búsulj semmit, hárman vagyunk, majd csak mégszabadulunk. 

Csinálj égy köbméter fából tüzet, és fejjél tíz liter tejet. A parazsat add ide 
nekem, és a tíz liter tejet. 

Odaadta a köbméter parazsat, odaadta neki a tíz liter tejet. Mégitta. 
- Ülj fél, úgy menjünk, mint a gondolat, vagy mint a szél? 
- Úgy, mint a gondolat. 
Vágtatott, vágtatott, oda is értek a sárkány palotájához. Ilona az ablak

ban ült; és sírdogált. 
- Jaj, édes szép Jankóm, mért jöttél, hogy té is elveszítsd a szép fiatal 

életed? Mindjá itt lész a sárkány, az széjjeldarabol! 
- Né búsulj semmit, ülj a lóra, már viszlek is. 
Nyeregbe kapta Ilonát, és elvágtattak. Hát jön a sárkány. Nemsokára 

hazaér. De a lova, a sárkánynak a lova dörömböl az istállóban. Nyerít és 
dörömböl. 



- Mit dörömbölsz, té vén kutya, abrakod van, szénád van, friss vized 
van, mi kéli még? 

- Elvitték Ilonát. 
- Van-é időm, hogy egyek? 
- Ehetsz is, ihatsz is, ötven kiló diót is mégtörhetsz, mégéhetsz, akkor 

is utolérjük. 
Evétt-ivott, mégtörte a diót, megette. Fölüt hátára, és utánanyargátak, 

utolérték, és lekapta Ilonát a Jankó lováról. 
- No, Jankó, adtam égy életét, de né gyere ide többet! (De van még két 

élete.) 
Elment nagy búsan haza Jankó, nem tudja, mit csinál. Azt mondja a 

tátos: 
- Tudjad, mit csinálsz - azt mondja a másik táltos -, vegyél két köbméter 

fát és harminc liter tejet, gyújtsd még, égesd el, és add ide a parazsat. 
Odaadta a két köbméter fának a parazsát, kifejte a harminc liter tejet, 

mégitta. 
- Ülj fél a hátamra! Hogy repüljék, mint a szél, vagy mint a gondolat? 
- Mind a gondolat. 
Hát odaértek hamar. Ilona ott van mégint az ablakban. 
- Hát Jankó, miért jöttél, látod, hogy utolért a sárkány. Most is utolér. 
- Nem ér most utol, csak ülj fél a lóra. 
Félült, és jött is a sárkány nemsokára. Dörömböl a ló az istállóban. 
- Mit dörömbölsz, té vén kutya? Abrakod van, szénád van, friss vized 

van, mi kéli még? 
- Hej, édes gazdám, elvitték Tündér Ilonát. 
- Hát van-é időm, hogy egyek? 
- Ehetsz is, ihatsz is, huszonöt kiló diót is mégtörhetsz. Még akkor is utolérjük. 
Évétt-ivott a sárkány. A diót mégtörte, megette. Fölült a hátára, utolérte. 

Lekapta a sárkány a lóról Ilonát. Azt mondja: 
- Szép Jankó, most mán két életét adtam neked, vigyázz, a harmadikat 

vagy adom, vagy pedig rögtön kivégezlek! 
Nagy bánatosan hazamént. 
Beengedte a lovat az istállóba, azt mondja a legöregebb ló: 
- Majd én megmentem. De csak úgy tudod mégmenteni, először mun

kákba kell álljál. Itt és itt van égy boszorkány, sárkánynak az anyja. Ott van 
égy csikó, ami a ganyédombon hányódik, azt kellene kiszolgálni, de az a 
csikó a sárkány lovának a testvére, az olyan sébés lész, hogy a sárkány nem 
tudja utolérni. Három napból telik ki az esztendő. Én elviszlek. Én minden
hol segítek rajtad, csak elláss három napot. Ha léteit a három nap, 
megkérdezi a boszorkány: 

- Nem alkudtunk még, mit kérsz a három esztendőért? 
Mondjad: azt a csikót, ami ott hányódik, sínylődik a ganyé szélében. 
- Ó, azt nem lehet. Mit csinász awá a csikóvá. Adok aranyat, amennyit 

csak akarsz, minek neked az a rossz ló? 



- Neki csak az a csikó kell. 
- Hát azt nem adom oda. 
- Hát akkor nem kell semmi sé. 
Elbúsulta magát. A vén boszorkán végül mégis odaadta neki a csikót.. 

Elballagott Szép Jankó a csikóvá. Mikor már tovább mentek, mégszólalt 
csikó. 

- No, gazdám, mégszabadútam a vén boszorkányul, hogy menjek, mint 
a szél, vagy mint a gondolat? 

- Menjél úgy, mint szél! 
És akkó éméntek Ilonáé. A sárkány nem vót éppen otthon. Fölkapta Já

nos Ilonát, és mentek. Akkor hazaért a sárkány. Dörömböl a sárkány lova 
az istállóban. 

- Mit dörömbölsz, té vén kutya? Abrakod van, szénád van, friss vized 
van, mi kéli még? 

- Hej, édes gazdám, elvitték Tündér Ilonát. 
- Hát van- é időm, hogy egyek? 
- Nem ehetsz, nem ihatsz. 
Fölüt a sárkán a ló hátára, zavarta Szép Jánost még Ilonkát, de csak 

nem sikerült utolérni a csikót. így mégszabadútak a sárkányul Nagy lako
dalmat csaptak, még most is élnek, ha még nem haltak. 

26. FANYUVŐ 
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, égy nagy erdő széli-

bei. Élt égy szegény ember feleségivei. Fiatalok vótak, egymásnak 
panaszkodtak, hogy a jó Isten nem akar nekük égy fiúcsaládot adni. Hát tel
tek a napok. Egyszer az asszony nagy örömhírt hozott a férjinek, úgy érzi, 
hogy anya lesz belőle. 

No, még is történt, született égy fiúgyerek. Minek kérésztéljék, tár
gyalták. Mivel a szegény ember a favágásból élt, hordogatta a fát, a gallyat, 
a piacon árulta, abból éldegéltek, hát kérésztéljék Fanyűvőnek. Még is 
kérésztélték Fanyűvőnek. Szépen fejlődött a gyerek napról napra, 
gyönyörködtek benne. Hat évig szoptatta az anyja. Hatéves volt, azt mond
ta a gyerek az apjának: 

- Kimégy ő is vele az erdőbe, gyűjtöget, segít neki, hogy több pézt ke
ressen, hogy légyén több píz az élelemre. 

Amint szedegette, méglát Fanyűvő égy szép gyönyörű tőgyfát. Oda
mégy, és megkezdte mozgatni. Még a levél sé mozgott rajta. Elkezdett 
keservesen sírni, ő olyan gyenge, hogy a fát még sé tudja mozgatni. Ott ter
mett mellette égy ősz öregembér: 

- Hát mért sírsz, kisfiam? 
- Hát hogyne sírnék, édes nagyapó, mikor olyan gyenge vagyok, hogy 

levelek sé mozognak a fán. 



- Ó, fiam, fiatal vagy té, eridj haza, mondjad az anyádnak, hogy még hét 
esztendeig szoptasson! 

Hazaménnek, mondja az anyjának, hogy ő még olyan gyenge, hogy még 
a falevél sé mozdult még a nagy tölgyfán. Azt mondta égy öreg, szakállas 
bácsi, hogy még hét esztendeig szoptassál. 

- Jó van, fiam, valahogy mégcsináljuk azt is. 
Hát hét esztendeig szoptat az anyja, és akkor kiment, mégmozgatta a 

fát, akkor már hulltak a levelek, és kicsit jobbra-balra mégmozdult a fa is. 
Mégint elkezdett sírni, hogy nem tudja kivenni. Mégin' ott termett az ősz 
öregembér, azt mondta neki: 

- Eridj, fiam, haza, mondd még anyádnak, hogy még hét esztendeig 
szoptasson, és mindén esztendőben egyszer gyere ki mégpróbálni a fát. 

Szót fogadott Fanyűvő, mondta, mit mondott az ősz öregembér. 
- Hát, édes fiam, mégpróbáljuk, kicsit jobban kosztolódjak, mert már 

fáj a hátam a szoptatástól. De azért mégpróbáljuk. 
Szoptatta még hét esztendeig. Mindén esztendőben kiment, és mégráz

ta a fát. Mikor négy esztendő eltelt, utána, hogy kiment, mégrázta mégint a 
fát, mégmozgatta, mégint ott termett az ősz öregembér. 

- No, látod, fiam, még három esztendő van hátra, akkor kiveszed a fát! 
De már akkor annyira mégerősödött, jobbra-balra ledöntötte a fát, csak 

nem bírta kihúzni. 
Következő alkalommal kijött, mégfogta fél kézzel a nagy fát, és kirántot

ta. Nagy örömmel hazamént az anyjához, mondja, hogy kivette égy kézzel is. 
- Hanem tudjátok mit, szüleim: holnap kimegyek, hozok haza annyi fát, 

amíg élték, nem tüzelitek el. 
Már ki is mént, mégfogott égy nagy tölgyfát, kivette, vállára vette, úgy 

mindenestül vitte. A falu népe az erdő szélin méglátta, mi történt: jön az 
erdő haza, a faluba, mind csudálkoztak. Hazamént hát Fanyűvő, ledobta a 
fát a házacskájuk elé, két métert süllyedt a ház. 

- Jaj, dehogy dűl, ha összedűl, felépítem. 
Fogta a fejszét, kévébe rakta, kazalba tétté, a vastagot mind összevágta, 

a haszonra valót. 
- Anyám, ezt félhasogatom, a környékbeli sintérék, amennyi van, nem 

tudja féldolgozni, amíg élték. Ebből égyeték-igyatok. Nem kéli többet, hogy 
apám ménjén az erdőbe, rőzsét gyűjtsön, gallyat gyűjtsön, hogy légyén mit 
egyetek. Én most már el kéli menjek. Süssél nekem égy cipót, légyén a 
tarisznyában. 

Hát az anyja vett égy kocsi lisztét, félsütte. Beletette a tarisznyába, s elin
dult Fanyűvő a cipóval. Amint mégy, nézi, nekiül, lehasal, mindénképpen 
nézi, a szeme káprázik, vagy nem lát rendesen, égy hegy van előtte, amelyik 
hol jobbra mégy, hol balra. Hát mikor odaér, lássa, hogy égy kis emberke a 
nagy hegyet taszigatja jobbra-balra. 

- Jó napot, Hégyhengerítő! 
- Adjon isten, Fanyűvő! 



- Hát honnan tudja, hogy Fanyűvő vagyok? 
- Onnat, hogy hallottam híredet. 
- Hát mért taszigatod a hegyet? 
- Hajói viselkedik a falu népe, akkor kétfelé választom, ha bosszúskodik 

velem, akkor összetaszígatom őket. Ahogy viselkednek, én is úgy viselkedek 
a hégytaszigálással. 

- No, jó van, komám, csapjunk föl, menjünk útra ketten! 
Egyszer megállt a Hégyhéngerítő: 
- Hallod té, Fanyűvő, valami nincs rendjén. Birkózzunk még, ki 

erősebb, nem úgy haragból, hanem barátilag. Valaki mégis kéli, hogy légyén 
a vezetőnk. Vagy én leszek vezető, vagy té lészél vezető. 

- Hát nem bánom. 
Birkóztak. Hégytaszígató belevágta a fődbe bokáig. Mégfogta Fanyűvő 

belevágta térdig. 
- Látom, hogy erősebb vagy, mint én, lészék parancsod alatt. Amit 

parancsósz, azt én végbe is hajtom. 
Ahogy mentek, beszélgettek. Azt mondja Fanyűvő: 
- De jó volna, ha volnánk hárman. Tudok én égy komát a Vashégy aljába, 

úgy gyúrja a vasat, mint a parasztasszony a tésztát. Menjünk oda, keressük fél. 
Odamentek. 
- Jó napot, Vasgyúró! 
- Jó napot, Fanyűvő, Hégyhéngerítő! 
- Hát honnat tudod, hogy én Fanyűvő vagyok? 
- Hallottam híredet. 
- Akarsz-é kománk lenni, barátok lenni, együtt gazdálkodni, együtt utaz

zunk, együtt cselekedjünk. 
- Akarok, csak előbb birkózzunk még, az parancsoljon. 
A Vasgyúró gondolta magában, ő lész az erősebb, ő parancsol. 
- Hát birkózzunk! 
Mégfogta Fanyűvőt, rögtön belevágta térgyig a fődbe. Fanyűvő kiugrott, 

mégfogta, belevágta dérékig. 
- Látom, hogy erősebb vagy, mint én. Szót fogadok, hárman leszünk, té 

lészél a vezérünk. 
Az mondta: 
- Van égy király, és annak a királynak három gyönyörűséges lányát 

elrabolták a sárkányok, vagy mi Isten csuda, de így mondják: sárkányok. 
- No, azt lassan megyünk, míg el nem érjük. 
Ők ménnek mind a hárman, egyszer látják, hogy tizenkét szekér tele 

vasval égy barába, sárba belé vannak rekedve. Mindegyik szekér előtt négy 
ökör, de nem bírják kihúzni. Odaérnek, azt mondja az ispán: 

- Segítsetek, jó emberek, valahogy taszítsuk ki, cipekedjünk, ezék a ko
csik vasat szállítanak a királynak. 

Félfogta Fanyűvő égy kézzel, kirántotta, lerántotta. 
- Té, kocsis, mehetsz az ökreiddel, Nincs neked többet szükség a vasra. 



Nem gondolta a kocsis, hogy vas nélkül fognak maradni. így sorba 
kirakta, azt mondja az ispánnak: 

- No, mit fizették érte? 
- Hát amennyit el bírtok vinni! 
Gondolta az ispán, égy-égy rúdvasat kapnak. Azt mondta Fanyűvő Vas

gyúrónak: 
- No, komám, gyúrjál két rudat, hosszú rudat ebből a vasból! 
Hát gyúrt és a vasgyúró, mire lététté, odarakták, mind félrakták. 
- No, Vasgyúró, Hégyhengérítő, fogjátok még, s lassan vigyük! 
Azt mondja az ispán: 
- Mivel tudok én mégszolgálni a királynak? Hogy álljak oda a királyhoz, 

hogy oda a sok vasa? 
- Mi közünk nekünk ahhoz, erre a vasra szükségünk van. 
Otthagyták nagy keserves gond mellett az ispánt. Amint ménnek, 

mendegélnek, egyszer lássák, égy rettenetes nagy osztag, nagy kazal búza. 
Mikor odaérnek, akkor lássák, hogy nem égy asztag van ott, hanem öt-hat. 
Köszönnek illedelmesen, hogy ki csépéli el ezt a rengeteg asztag búzát. 

- Hát lassan a munkások. 
- Hát fogjon fél bennünket munkásnak, még is őröljük. 
- Hát szívesen, megfizetem becsületesen - azt mondja a gazda Fanyűvő 

még Vasgyúrónak: 
- No, komám, ebből a vasból most csinálj égy olyan masinát, amelik 

csépéi és, őröl és! 
Neki is fogott Vasgyúró, csinált égy olyan masinát, amelik csépelte és, 

őrölt és. Csak úgy dobálták bele a kévéket, nem kellett oda kévevágó, 
semmi. Szóltak béreseknek: 

- Fogjátok a szalmát, nekünk szalma nem kéli. 
Nem gondolták azt, hogy mé nem kéli a szalma, hanem neki csak a 

szém kéli. Elcsépelték mind. Összeállított Fanyűvő két nagy hambárt. 
teletették búzával, féltették két nagy rúdra, vasrúdra, felvették a vállikra, és 
vitték. A gazda siránkozik ezen: 

- Hagyjatok már nekünk ennivalót. 
- Nem, nekünk ez kéli mind! 
Elvitték az összes búzát. Egyszer hátranéz Fanyűvő, szól Vasgyúrónak: 
- Hallod, komám, égy tüzes bika jön, hányja száján a tüzet, olyan 

mérges. Tegyük lé, mert az minket összeszurkál, agyonver. 
- Né búsuljatok semmit! 
Elkapott égy husáng rudat, mikor odaért a bika. Két csapásra leverte a 

szarvait, agyonütte, mégfogta, féldobta a hambár tetejire. 
- Lész mit együnk. 
Hát nem is sokat mentek, az a gazda utánuk küldött égy óriási nagy 

kant, akkora agyarai vótak, csak úgy csattogtatta. Hátranéz Fanyűvő. 
- Jön égy óriás vadkan, ez minket széttép. 
- Né búsuljatok semmit, védd elő mégint a vashusángot! 



Leverte az agyarait, fejbe verte, megfogta, féldobta a hambár tetejire. 
- Itt a hús nekünk. 
Egyszer haladnak, jön égy borzasztó nagy, erős bivaly. 
- No, ez minket mind széjjelver! 
- Né búsuljatok semmit! - mondta Fanyűvő. 
Mégfogta a husángot, kicsit jobban még kellett birkózni, mind a töb

biekkel. Fejbe verte, leverte a szarvait, agyonütte. Mégfogta, feldobta a 
hombár tetejire: 

- Most már lész hús, mit együnk. 
No, lassan elértek a király kastélyához. Bekéredzkedik Fanyűvő a király

hoz. 
- Itt vagyunk, három vitéz, a királynak akarok hódolni, még akarom 

kérdezni becsületesen, mi van a lányaival, 
Bémént a királyhoz, beengedték. 
- Felséges királyom, jöttem, hogy kiszabadítsuk a három leányodat, 

amit elraboltak a sárkányok. 
- Hát hogy szólítsalak, mint szólítsalak örömömben? Elrabolták, mind 

a három lányunkat. 
Azt mondja: 
- Hárman vagyunk. 
Behívta Hégyhengerítőt, Vasgyúrót. 
- Mi hárman vagyunk, csak elégtételt kéli adjál. Amit kérünk, azt add 

még! 
- Mégadom, amit kérték. 
- Kérünk tizenkét kocsi kendért, tizenkét kocsi kását, tizenkét kocsi 

lisztét, tizenkét ökröt. 
- Mindént mégkaptok. 
Félpakolták, és elköszöntek. Ménnek, ménnek egész nap, egész éjjel. 

Másnap fáradtak voltak, éhesek, hát elértek égy erdőt, az erdő széliben 
gyönyörű szép három tölgyfa. Gyönyörű szép tölgyfa volt. 

- Megállunk itt, sátort ütünk. Ha esik az eső, mégvédnek a fák, ha süt a 
nap, ha szél fúj, mégvéd a fa, itt letáborozunk. 

Hát réggel, amikor félkeltek, azt mondja Fanyűvő Hégyhengergétőnek: 
- Elmegyünk terepvizsgára, té maradj itt! 
Még égy nagy lábost is kértek, abba belefért égy kocsi kása. 
- Té főző nekünk vacsorát, amíg fői a vacsora, addig té fonjad a kendér

ből a kötelet. 
Megmondta, milyen vastagra, milyen erős légyén. Oda tette, tűzhelyet 

csinált nagylábossal, föltette a nagylábost, méggyújtotta a tüzet, beletette a 
fehér kását, főzte, elkezdte fonni a kendért, oda jött kis törpe emberke, 
hétrőfös szakálla vót. Azt mondja: 

- Mit főzöl, Hegyhengergető? 
- Mit főzök? Kását hússal. 
- Hát adsz-é nekem? 



- Hárman nagyon éhesek leszünk estére, nekünk az alig lész elég. 
- Nem adsz? 
- Nem adok. 
- Megeszem én a hasadról. 
- Azt mán nem észéd még. 
Összebirkóztak, de bizony a hétrőfös szakállú ember erősebb létt. 

Levette a lábost, a hasára tétté. Jajgatott Hegyhengergető, de ő megette a 
kását. 

- Ami maradt, azt egyétek még! 
Hát visszatette a lábost, odatette a másik porciót, hogy légyén, mit 

egyének, de bizony az nem főtt még estére. Még és jöttek, mondják: 
- Kész-é az étel? 
- Nincs kész, beteg lettem, de odatettem, amilyen, olyan. 
Félnyersen megették. De nem mondta még, hogy mi történt vele. 
No, másnap azt mondja Hégyhengérgetőnek Fanyűvő: 
- Té jössz velem, Vasgyúró, té maradj itthon! 
Hát ez odatette mindjárt idejibe, hogy főjön, és kezdte fonni a kötelet. 

De bizony nem sokat tudott fonni, mire mégfőtt vóna az étel, mégjött a 
hétrőfös szakállú. Azt mondja 

- Mit főzöl? 
Azt mondja: 
- Kását húsval. 
- Hát adsz-é nekem? 
- Nem adok én. Kéli az hármunknak. 
- Ha nem adsz, hasadrú észém még. 
Ésszebirkóztak, ez égy kicsit erősebb ember vót, a Vasgyúró, de a 

hétrőfös szakállú legyőzte. Hasára öntötte az ételt, megette. Keservesen jaj
gatott Vasgyúró, akárhogy kitartotta a fájdalmat. Hát bizony a hús még 
verés vót, amikor ezék visszajöttek. 

Azt mondja Fanyűvő: 
Hát nincs kész, nem tudtam valamit, a tűz sé égett, ahogy kellett, beteg 

is lettem. 
No, jó amilyen, olyan, megették. Éhés has nem válogat. 
No, másnap Fanyűvő maradt ott. 
- Ti ketten menjetek terepvizsgára, hol kapjuk még azt a helyet a más

világra. 
No, el is mentek. Odatette a kását, az ökröt mégnyúzta szépen, kivette 

a mellyét, föltette főzni, kavargassa, hát mégjött a hétrőfös szakállú kis 
öreg. 

- Mit főzöl, Fanyűvő? 
- Mit főzök? Kását húsval. 
- Adsz-é nekem? 
- Nem adok én. 
- Megeszem a hasadról! 



- Azt tudom, hogy megetted a barátaim hasáról, de az enyimről nem 
eszed még. 

Összefogózkodtak. Fanyűvő a szakállát a kezére csavarta, mégfogta a 
grabancát, odavezette nagy tölgyfához, mégfogta, lehúzta, hogy úgy elpat
tant a fa tövibel. Behúzta a szakállát a fába, elengedte, odaszorult a szakáll. 
Rángatta ám Hétrőfszakállú, de nem bírta kihúzni. Mikor mégfőzte az 
ételt, kész vót, most mán odament: 

- Jössz-é még erre, hétrőfös szakállú? 
- Nem megyék, csak engedj el, hadd még az életemet! 
- Várj égy kicsit! 
Elővette a fejszét, mégfente, lehúzta a szakállát, a kézire csavarta, a 

fejszével mégborotválta, szakállát összecsavarta dérékára kötötte. Elment a 
hétrőfös szakállú szakáll nélkül. 

No, jöttek ezék. 
- Kész az étel? 
- Kész. 
De amint ettek, mindén, odament Fanyűvő, lássa, a fa nincs a helyin. 

Hát ahogy rángatta a szakállával a fát, gyökerivel kimozgatta Hétrőfös sza
kállú, s ott méglátta, hogy ott van égy luk befelé. De ám közbe, amíg az étel 
főtt, fölfonta az összes kendért kötélnek. 

- Itt van mindén, kötelet is mégfontam, mégtaláltam a lejárót. 
Mikor jóllaktak, égy kézzel kirántotta azt a nagy fát. Itt van lefelé a luk. 

Mégörültek, most mán vesszőt vágott, erős vesszőt, erős kosarat kötött, 
akkorát, hogy két ember belefért, légyén jó erős. Jó mégnézte a lukat más
nap. No, egyenként mégpróbáljuk, ki mégy lé egyenként lé a fenekére. 

Legelőször Hegyhengergető mént bele. Ereszti a kötelet Fanyűvő. Léért 
az alvilágra. Húzza, rángassa vissza. 

- Húzzatok vissza, húzzatok vissza! Oda nem lehet lemenni, annyi 
sáska, annyi kígyó, annyi béka, és mind tüzet hánynak a szájukon. 

- Á, képzelődsz té. Majd Vasgyúró mégy lé. 
Vasgyúró égy kicsit tovább mént lé, rángassa a kötelet. 
- Húzzatok vissza, akkora kígyók, úgy sziszégnek, majdnem a dérékam

ra csavarodtak. 
- No, akkor én megyék lé. Ha leértem, elérem a célomat, amiért jöt

tünk, akkor én mégrángatom kötelet, akkor majd ti félhúztok. 
Hát úgy is történt, szót fogadtak, vigyáztak. Egész más világ, más 

ország, gyönyörű szép. Egyszer odacsöppent elejibe hétrőfös szakállú sza
káll nélkül, azt mondja: 

- Fanyűvő, add vissza a szakállamat! 
Azt mondja: 
- Visszaadom, ha mégmutatod, hol lakik a hétfejű sárkány. 
Hát magyarázza, hol lakik a hétfejű sárkány. 
- De ide figyelj, Fanyűvő, én tészék veled jót, három sárkán van: 

rézsárkán, ezüstsárkán, aranysárkán. Adok három vesszőt, rézvesszőt, 



ezüstvesszőt, aranyvesszőt, majd mégtudod, mit kéli tenni, csak add vissza 
a szakállamat! 

El is mént, még is találta a rézpalotát, mégzörgeti a kapuit, gyönyörű 
szép királyleány néz ki. Gyönyörű szép fehérnép. 

- Jaj, mit keres itt, méneküljön innen, mert az én férjem a hétfejű 
sárkány, ha jön, széjjeltépi. 

- No, éppen azt akarom, hogy jöjjön. 
Bémént: 
- Adjál enném, innom, mert éhés vagyok. Én még akarok birkózni a hét

fejű sárkánnyal, ezért adjál a sárkánynak legjobb borából! 
A sárkánynak legjobb borából adott. Egyszer kimentek az udvarba, égy 

nagy suppanást hallott, azt mondja Fanyűvő: 
- Mi suppant? 
- A férjem hét mérföldről dobta haza buzogányát, indul haza. 
Ej, kihúzta a fődből a buzogányt, visszavágta tizennégy mérföldre, 

tovább kellett, hogy ménjén a sárkány érte. 
- Ki van ott nálam, ki mer garázdálkodni a házamban? 
Jött is, hát mikor hazaért: 
- Ki vagy té, mi vagy té? 
Azt mondja a felesége: 
- Édes férjem, ez nekem édes testvérem, eljött sógorlátogatóba. 
- Akkor szerbusz, sógor! 
Fanyűvő úgy mégszorította kézit, hogy kiserkent a vére. 
- Enye, sógorkám, de kemény kezed van, menjünk, együnk! 
Bementek, ettek. 
- Hozzál fél a legjobb borból! 
Hozott neki a légjobb borból. 
No, ittak. 
- No, sógor, menjünk, birkózzunk még! 
Kimentek, mégbirkóztak. A sárkány térdig belevágta Fanyűvőt a fődbe, 

ez kiugrott, mégfogta, hát a sárkány derékig mént a fődbe. Fanyűvő kivette 
a kardját, lenyisszentétte a hét fejit, nyelvét kivágta, zacskóba tétté, vessző
vel mégsuhintotta a hétfejű sárkány kastélyát, abból lett égy rézalma, zse-
bibe tétté. 

Ahogy megáll, ott vigyázkodik, mégint ott termett előtte a kis hétrőfsza-
kállú öreg. 

- Add vissza a szakállamat, méglátod, jót tészék veled. 
- Igen, ha mégmutatod, hol lakik a kilencfejű sárkány. 
No, mégmutatta neki, hogy hol van. Elment oda. Nagy erős kapu, de 

akkorát csapott rá, hogy kiszakadt a kapu. Nagyot csérdűt a kapu, kijött a 
gyönyörű királykisasszony. 

- Jaj, édes fiatalember, ha félvilágból jöttél, de mindjárt itt lész a 
kilencfejű sárkány, bújj el! De hova tudlak elbújtatni? 



- Nem bújok én sehova. Adjál enném, innom a sárkány legjobb borából! 
Enni adott, jóllakott, sárkánnak legjobb borából lehúzott égy nagykupá

val, még egyszer olyan erős létt. Kimentek az udvarra. Suppanást hallott. 
- Milyen suppanás ez? 
- Hát az én férjem indul haza, hazadobta a buzogányát kilenc mérföl

dről. Jaj, bújj el! 
- De én még akarok vele birkózni. 
Azzal visszavágta neki a buzogányát tizennyolc mérföldre, ez még utána 

kellett, hogy ménjén kilenc mérföldet. Jött haza, a kapuba mégtalálkoztak. 
- Ki volt az az ember, aki vissza merte dobni kilenc kilométerre a 

buzogányomat? 
- Jaj, édes férjem, az az én édes bátyám, nagyon jó ember. 
- Hát akkor szerbusz, sógor! 
Kezet nyújtott neki. Úgy mégszorította a kézit a sárkánynak, hogy össze

ragadtak az ujjai. 
- Ejnye, de erős kezed van, sógorkám, menjünk, ebédéljünk még! 
Megebédeltek. 
- Asszony, hozzál a legjobb borból! 
A legjobb borból hoztak, levágott még égy nagykupával, még egyszer 

olyan erős létt. Kimentek az udvarba. 
- No, sógorkám, birkózzunk még! 
Mégbirkóztak, a sárkány erős vágására Fanyűvő térdig mént a fődbe. 

Kiugrott, mégfogta a kilencfejű sárkányt, belevágta kötözésig, a sárkány 
belevágta félig, kiugrott Fanyűvő, belevágta húnyaljig. 

- No, ettől mégszabadultam! Pakolj össze mindenedet! 
Kivette az ezüstvesszőt, mégsuhintotta a várat, létt abból égy ezüstalma, 

táskájába tétté, és elvitte oda, ahol a másik testvére vót, a följáróhoz. 
Mégrángatta a kötelet, lé is eresztették rögtön a kosarat, beleült a király

kisasszony, fölhúzták. Méglátták, ez is szebb, mint a másik. Mégörültek, 
hogy az egyiknek is van, a másiknak is, még mégvárjuk a harmadikat. 

Amint vigyázkodik Fanyűvő, egyszer csak mégjelenik hétrőf szakállú. 
- Add vissza a szakállamat! 
- Visszaadom, csak mondd még, merre lakik a tizenkét fejű sárkány. 
- Azon a sárga hegyén fent, mindént égét el, azért olyan sárga az a hegy. 

Add vissza a szakállamat! 
- Ha mégszabadítom a királykisasszonyt, visszakapod a szakálladat. 
Hát fél is mént tizenkét fejű sárkány kastélyához, erős vaskapu, mégfog

ta, kiszakította. 
- Jaj, édes vitéz, mindjárt jön a férjem, a tizenkét fejű sárkány. 

Széjjelszéd tizenkét felé. 
- Nem baj - azt mondja -, éhés vagyok, adjál enném. A másik két 

testvéred már fönt van, a föld félszínén. 



Örült szegény királykisasszony, de búsult is, hogy már itt lész mindjárt 
a tizenkét fejű sárkány, nagyon erős. 

- Adjál a legjobb borából a sárkánynak! 
Két kupával mégivott a legjobb borból, olyan erősnek érezte magát, 

egyszer csak suppan valami. 
- Jaj, tizenkét mérföldről visszavágta a buzogányát, mindjárt itt lész. 
Kiment, kirántotta a fődből a buzogányt, huszonnégy mérföldre dobta 

vissza, olyan sebesen, hogy három fejit lecsapta a buzogány. A sárkányt étte 
a méreg. Ki mer az ő kastélyában garázdálkodni! 

Jött is a sárkán, mégtalálkozott vele. 
- Ember, mit keresel itt? 
- Jaj, édes férjem, né bántsd, ez az én édes bátyám, eljött méglátogatni, 

nagyon jó ember. 
- No, szerbusz, sógor! 
Mikor ennek mégszorította az ujjait, úgy összeragadtak, hogy úgy tépte 

széjjel a kezeit. 
- Ejnye, de erős kezeid vannak, té sógor! Gyerünk bé, együnk! 
Ettek, jóllaktak. 
- Asszony, hozzál abból a jó borból! 
Még égy kupával mégitt. 
- Birkózzunk még égy kicsit, lásd még, hogy milyen a birok. 
Mégfogta a sárkány, úgy vágta, rögtön derékig a fődbe mént. Kiugrott 

onnan Fanyűvő, belevágta, lekaszabolta kilencfejű sárkánynak mindén 
fejét, a nyelveit levágta, beletette a táskájába, kivette az aranyvesszőt, még
suhintotta a kastélyt, égy aranyalma lett belűle, zsebre tétté. 

Gyere gyorsan, szép királykisasszony, mer itt nagyon kéli sietni. 
Siettek nagyon, elértek oda féljáróhoz, mégrángatta a kötelet, eresztet

ték lé a kosarat. Beleült szép királyleány, és félhúzták. Most már mégyen 
Fanyűvő is fél. De Fanyűvő gyanúval élt, fogott égy követ, beletette a kosár
ba, mikor a kosarat félhúzták félig, egyszer csak visszadobták. 

- Tudtam én, hogy velem ki akarnak játszani, hogy én né tudjak ki
szabadulni! 

Félmént már a harmadik királykisasszony is, és elmentek haza. Megmond
ták a királykisasszonynak, nehogy elárulja, hogy ők visszaküldték a kosarat, és 
visszaejtették a kővel, mert akkor vége lész az éltjüknek, mind a háromnak. 

- Mink szabadítottunk még, s mienk a két első királykisasszony. 
Gondolkodott Fanyűvő, most merre tudjon menni. Mégint ott termett a 

hétrőfös szakállú, azt mondja: 
- Add vissza a szakállamat, most már mégszabadítottad mind a három 

királyleányt a három sárkánytól, add vissza, mert a szakállamba van az egész 
erőm. Ez az alvilágnak a tartománya, ennek a fődnek én vagyok a királya. 
Csakhogy a sárkányok fölöttem hatalmat kaptak, és én földönfutó lettem. 

- Visszaadom, mivel ilyen jót téttél velem, csak mondd még, hogy tudok 
én felmenni a félvilágba. 



- Mégmondom. Ennek a kőhegynek a tetejin van a griffmadár fészke, és 
a griffmadárnak két fiókája van, és félmész, és megkéred a griffmadarat, 
vigyen fél. Más senki nem tud. 

- Jó van, én azt megteszem - mondta Fanyűvő -, de készíts a részemre 
hat ökröt, hat akó bort, hat kényeret, hogy légyén mit egyek. 

Hát el is készítette, el is hozta a hétrőfös szakállú, visszaadta a szakál
lát. Elment vele a griffmadárhoz. Félért a griffmadárhoz, óriási vihar 
kerekedett, jégeső hullott, hamar levette a köpenyét, a kis griffmadarakra 
terítette és a maga fejire. Hát nemsokára még is jött a griffmadár, nagy 
oroszlánszájjal, hogy szétszaggassa Fanyűvőt. 

- Én mentettem még fiaid. 
A kis griffmadarak is mondták: 
- Ha ez a vitéz nincsen, szétver a nagy jégeső. Akkora jegek estek, mint 

a fejem. 
- No, ha megmentetted a családjaimat, félviszlek, de ám úgy gondold 

még nekem élelem kéli: hat ökör, hat akó bor és hat kenyér. És amikor 
menyünk fél, ha jobbra hajtom a fejemet, égy kényeret, ha balra, égy ökröt, 
ha hátrafelé, akkor égy akó bort önts bele a szájamba. 

Mikor mentek félfelé, hat méteren félül elfogyott már mindén. 
- Adjál rögtön valami húst, valami élelmet, mert visszazuhanunk. 
Kikapta a zsebiből a kést, és a combjából levágott égy húst, és beledob

ta a szájába. 
- Jaj, milyen húst dobtál a szájamba, még egyszer olyan erős lettem. 
- A combomból vágtam lé, azt dobtam. 
- Ha tudtam volna, hogy ilyen táplálékos az emberhús, mégéttelek vóna 

még lént. De ha már ilyen jót téttél velem, hogy nem zuhantam vissza, és 
nem haltam még - kiköpte a húst -, ragaszd vissza, és valaha is seb lész a 
kezedén, csak dörzsöld oda, kend még gyorsan, összeforr és méggyógyul. 

És mégköszönte, hogy megmentette fiait, mégköszönte, hogy mégint 
megmentette az életit, hogy nem zuhant vissza. 

Visszament a griffmadár. Ő még elindult vissza. Azt sé tudta most, hogy 
merre ménjén. Amint mént, mendegélt, méglátott égy embert, gyalogos 
embert, sébés léptekkel mégy. 

- Jó ember, nem tudja mégmondani, a király kastélya merre, hol van. 
Az a helység. 

- Én szívesen mégmondom, mer én is odamegyek, mer a király két 
leányát kiszabadította két vitéz, és most lész a lakodalom. És én is hivata
los vagyok a lakodalomba. 

Mégörült erre Fanyűvő, és elmentek közösen. Mikor bementek, méglát
ta fiatal királyleány, hogy az ő szabadítója mégjött. Azt mondja: 

- Apám, még kéli állítani a lakodalmat, légyén hármas lakodalom, 
sorakoztasd össze az összes vendégét. Majd én a vendégek közül egyet 
választok. 



Mégkérte a király az összes vendégét, hogy mind sorakozzanak fél a 
kapu előtt, ménjének el, de ám a két kollégája borzasztó még volt ijedve, 
hogy most mi lész velük. A vendégek mind elmentek a kapu előtt, és 
Fanyűvő maradt a leghátul. Fanyűvő odaért a kapu elibel. 

Mondta a királykisasszony: 
- Ez az enyém, édesapám! Ez mentette még az életünköt, még kéli, 

apám, tartani a lakodalmat. 
- Felséges királyom, nem haragszom én azé a két barátomra. 
Mégtartották a lakodalmat. Mindegyiknek mégvót a saját párja. 
De most kié légyén a király hatalom? 
- Aki megmentette mind a hármunkat. 
- De hogy né vesszünk össze, és né bántsa fölséges király a két bará

tomat, maradjanak életbe, hanem nagyon nagy távolságra egymástól. 
Kivette a zsebiből a rézalmát, eldobta, égy álló nap és álló éjszaka repült 

az alma, leesett, és ott lett égy rézkastély, ez odament. Mégfogta az 
ezüstalmát, jobbra dobta. Egyiket keletre másikat jobbra dobta. Két éjsza
ka, két napot repült az alma, ott lett égy ezüstkastély. Azé lett a második 
királyleány. Kivette az almát, az aranyalmát, földhöz csapta, lett égy 
gyönyörű szép aranykastély, s abba maradt a fiatal leánnyal. Boldogok 
voltak, örültek, hogy mégszabadították a gonosz sátánoktól az alvilágot, és 
a félvilágon nem kellett féni, hogy a sárkányok jönnek ide rabolni a 
fehérnépeket. Királyok lettek, boldogok lettek, még ma is élnek, míg még 
nem haltak. 

27. KEVÉLY KIRÁLYKISASSZONY 
Egyszer vót, valahol vót égy szegény királyfi szegény országa, de arra 

nem volt szegény, hogy eltervezte magának, hogy mégházasodik, elveszi a 
császárnak a leányát. Elgondolkozott magában, hogy mit is vigyen 
ajándékot, mikor százával vótak a császár leányának híresebbnél híresebb 
királyfik, válogatott cigánylegényék, grófok, mind kifüstölte őköt, hát még
próbálta, háthogyha szerencsével jár. Hát kiderült, hogy visz két ajándékot. 
Vót az apjának a sírján égy gyönyörű rózsa, aki mindig ötödik esztendőben 
nyílott egyszer, de olyan gyönyörű, mindén ember megállott mellette, olyan 
illatos vót, aki azt mégszagúta, mindén búját, bánatát elfelejtette, és 
mégvidámult. Édesapjának vót égy gyönyörű szép fülemile madara, aminek 
a torkán a legszebb énekek jöttek ki. Vett két szelencét, ügyesen elcso
magolta egyiket egyikbe, másikat másikba, elindult a császárhoz. Benn vót 
a leánya az udvar végeibei, a belső terembe az apja kibontotta rózsát, mikor 
méglátta, milyen gyönyörű rózsa, mégszagulta: a szíve is helyre ugrott. 

Odament a királyleány, mégtapogatta az ujjával, árább lökte, azt hitte, 
valami művész csinált valamit, de egyszerű rózsa. A játszótársa is csak 
méglökte. 



- Ah, egyszerű rózsa - mondta gúnyosan. 
No, elővette a királyfi a másik szelencét. Kivette a gyönyörű madarat, 

az még elkezdett énekélni. 
- Jaj, Istenem, mindén dal milyen gyönyörűen szól! Aj, Istenem, itt a 

mégboldogult feleségemnek a beszélő táblájában is benne vót ez. Beszélő 
lemezibe benne vót. Igazán, az a szép gyönyörű éneke is ennek a 
fülémiiének az énekében benne van. 

De azt mondja a császárléány: 
- Egyszerű madár! 
Kosarat adott a királyfinak. Az ám, de a királyfi nem vesztette el a 

reményt. 
- Megállj, mégpróbálok én veled kijátszani. 
Kiment, rossz ruhát vett magára, bekente magát barna fekete festékkel. 

Bémént a király díszes szobájába, méghajolt, kérte: 
- Azt hiszem, felséges császár uram, magánál kaphatnák valamilyen 

munkát. 
- Hát adhatnák én, éppen hiányzik égy kondás, disznaim vannak sokan, 

de kondás, az nincsen. 
Hát mégfogadta kondást, elment szegény királyfi a császár kondásának. 

Vót égy kis óla, abba behúzódott, hát másnap félkelt, elkezdett babrálni 
valami kis fazekat. Faragta, csinálta, csodafazékat csinált, Ez olyan fazék 
vót, amikor szót benne valami, egész város népire hatássá vót, vagy nyakig 
a város népe vót hatásukra, mindenki, aki főzött, az a szaga mégvót. Ki mit 
főz, jöttek az udvar hölgyei, hogy a kamarástól lejjebb egészen pulykapász
torig ki mit eszik. Ott vót pecsényeszag, sonkaszag, legfinomabb falások lé 
egészen a főtt grízig, egészen a rostélyosig. De egész nap tüzelgettek, hogy 
tudják, hogy ki mit eszik a városba. Azt mondja a császárléány a legidősebb 
udvarhölgyinek: 

- Ménjén, és kérdezze még a kondást, hogy mit kér azért a kis fazékért. 
- Azt mondta a császárkisasszony, hogy mit kér azé a kis fazekáért. 
- Nem kér mást, mint húsz csókot, a húsz csók a kiasszon csókja 

légyén, a császár leányának a csókját akarom. 
Mégszédült ilyesmit hallani: 
-Nem félsz, hogy ki lészél innen zavarva? 
- Nem bánom én, a császár leányának a húsz csókjáért adom ezt a kis 

fazekat oda. 
Odamégy, mondja a császár leányának, mit mondott. 
-Hát még sé merem mondani! 
-Hát súgd a fülembe! 
A fülibel súgta, hogy húsz csókot akar. 
- Tyű, azt a mindenit, adok én neki csókot, hanem viszem vissza a 

fazekat. 



Azt mondja az udvarhölgyinek: 
- Adok tíz csókot, de tizet adjatok helyettem! 
Elment vissza: 
-Azt üzente a császár leánya, ad tízet, de tízet vissza kell adjon. 
-Egyáltalán nem egyezek: húsz csókot a császár leányától. 
-Szégyellem, hogy is tudom odaadni a húsz csókot, el kéli takarjatok 

engemet. 
- Eltakarunk a szoknyánkkal! 
Összefogták, mégvárták, míg a császár leánya húsz csókot lémázolta a 

kondás gyereknek. Nagy öröm mégvót. 
No, mégtörtént, elkapta a császár leánya kis fazekat. De másnapra 

mégint elkezdett faragni, csinált égy olyan kereket, amelyikbe mindén hang 
benne vót. És elkezdett kelepelni, olyan gyönyörű volt, dalokat, énekéket 
mindén, de ilyen táncdalokat még nem hallott életiben, Mondja a 
legidősebb udvarhölgyinek: 

- Mondja és kérdezze még, mit kér a kelépelőé. 
De abba kelépelőbé benne volt bokás, ugrás, keringő. 
- Hát mondd még a császár leányának, ezt csak száz csókért adom oda. 
-Jaj, hogy is merjem mégmondani? 
-Ha akarja, száz csókért odaadom, ha nem, nem adom oda. 
Elment az udvarhölgy, súgja a fülibel, mit mondott a kiskondás. 
- Nem hibás annak mind a négy keréké, ilyesmit mondani? Nem kéli 

neki! 
De ám hajtsa a kelepelő, oly gyönyörű táncok! 
-Olyan sokat nem adok. 
Azt mondja a legidősebb hölgye: 
- Erre vigyázni kéli nekünk, nehogy valaki mégtudja, mert nagy szegyén 

lész, ha a császár leányának adja csókokat. 
Elmégyén, még egyszer mégmondja: 
- Ötvenet ad a császár leánya, ötvenet még adjunk mink! 
De bizony az udvarhölgyek egyszerűen szégyellték. 
-Hát mit szégyéllitek magatokat, udvarhölgyek, azt hiszitek, nem az én 

kényeremet eszitek? 
Hát méglepődtek ám, ha már a császár leányának nem szegyén, akkor 

nekik sé. De a kondásgyerék azt mondja: 
-Én a császár leányától akarom a száz csókot! 
Odamentek. Elkezdte a császár leánya adni a csókot a kiskondásnak, a 

legidősebb udvarhölgy még számolta, nehogy elszámolja a kiskondás a 
csókokat. 

Félkelt a király, kiáll a tornácra, lássa, úgy össze vannak gyűlve a disz
nóól mellett, hogy mit suttognak, mit csinálnak ottan. Mégdörzsölte ottan 
a szemit, elővette az okulárját, de hamar lététté az okulárt, félhúzza a leta
posott papucsának a sarkát, óvatosan lábujjhegyen odalopózkodott, 



odamén, méglátta, hogy a leánya osztogassa a csókot! Nem kellett neki az 
a gyönyörű szép királyfi, hanem kondásnak osztogatja most a csókot. 
Lehúzta a papucsát, odavágta. 

- Kikotródj innen té is, kondás, té is, ki az életemből! 
Kizavarta őket. Kimentek, szakadt az eső. Sír az egész nádszál kis

asszony. Oda van mindén, elveszett mindén! Akkor a királyfi elhúzódott a 
fa mellé. Levette magáról a rongyos ruhát, a rongyos ruhával letürűte azt a 
festékét, gyönyörű szép legény lett mégint. Odaállt a király eléibel. A 
császárléány méghajúlt eléibel, és mént utána a császár leánya. A királyfi 
nagy mérgesen végignézett rajta. Becsapta az ajtót előtte: 

-Most már sírhatsz, amennyit akarsz rajta. Ha nem tetszik a királyfi, sír
jál, amennyit csak akarsz. 

Akkor ő csak sírt: 
-Oda van mindén, elveszett mindén! 
így járt, aki válogatós. 

28. TÜNDÉR ILONA 
Egyszer vót égy király és királyné, és azoknak vót három családjuk, két 

derék szép fiuk, szép leányuk. A gyerekek szerettek sétálni napközben a 
király kertjiben, megfeledkeztek az időről. A két fiú fölmént, és a tündér 
Ilona még visszamaradt. Mi okból akart visszamaradni, nem tudta, de majd 
este behívja. De bizony elmúlt az este, keresték Tündér Ilonát, kiabáltak, 
hívták, nem adott hangot a hívásra, annyira besötétedett, már kezdtek 
búsulni, hogy hol van, nincsen és nincsen, ásóra, kapára, csáklyára és keres
ték, kiürítették a helyet, és nem találták sehol. Nagyon el voltak keseredve 
a szülők, másnap mégint keresték: nincsen. Közhírré tették, aki nyomra 
tudja vezetni, vagy mégtalálja Tündér Ilonát, de bizony nem jelentkezett 
senki. 

Törték a fejüket, hogy mit tudjanak csinálni, elhatározták, hogy közhír
ré teszik, hogy ahány nősűni való legény van, jelentkézzenek gazdag 
jutalomé, fele királyságé és Tündér Ilonáért. De bizony nem jelentkezett 
senki. Jelentkezett a kocsisuk, nagyon szép szál legény vót, jóravaló és égy 
utas igric, égy muzsikás utas igric. Jelentkeztek, hát a király ellátta őket 
lóval, nyerégvel, vastalpú bocskorral gazdagon. Féltarisznyálták és a gyerek 
nyakába akasztottak égy tarisznya aranyat. Elindult két széréncsepróbáló, 
de nem tűrték egyik a mást, már ahogy kihaladtak az ország határából, a 
kocsis nem tudta tűrni a másik cukor színű ruháját és hajkenőcsös szagát, 
így kétfelé mentek: egyik mént balra, másik mént jobbra. Mént a kocsis, 
három pár patkót koptatott el ló lába, három helyt vasaltatott, sehol nem 
hallott Tündér Ilonának hűiről sé. 



Bement boltba, érdeklődött ott is, hátha ott valamit hall. Bizony ott 
voltak asszonyok is, mégpillantották, hogy a kocsis tarisznyájából aranytal
lérok kukucskálnak ki, bizony ajáltak szebbnél szebb leányokat, messze 
híre jár a szépségüknek. De őneki nem kellett, csak Tündér Ilona, mert 
Tündér Ilonának ismerte a szép járását, szép arcvonását, szép mosolyának 
arcán a két lukat, a cipője kopogása vót az eszibel. Mégindult tovább, amint 
égy egész éjszaka mént, hajnal felé koromsötét vót, lát égy magaslaton égy 
gyenge világosságot, hát oda félmént. Az asszony ott kuporog, előtte 
gőzölög égy nagy kosár kenyér és égy nagy kosár kifli. Illedelmesen 
mégszólította az anyókát: 

- Hát maga ilyen korán boltot nyit? 
- No - azt mondja -, édes fiam, van nekem nagyon jó kuncsaftom, és arra 

nagyon kéli vigyáznod, mert mindig sötétben jön, elvisz égy kosár kényeret 
és égy kosár kiflit, de frissen sült holmi kéli, hogy légyén, illedelmesen fizet, 
de ajánlom, rögtön bújjál el, mert ez égy akkora madár, és nem tűr 
ismeretlen szagot, ismeretlen szagot mégéréz. 

Akkor azt mondta, hogy a két szárnya alatt három huszárszázad fér el, 
még lovaknak a fara sé szabad, hogy mégázzon, mikor esik az eső. Hát 
hamar elbújt ott a nagy bokrokba, és sűrű, nagy levelű ágakat húzott maga 
elejibe, nehogy méglássa őt a griffmadár. Ahogy elbújt, mintha mennydör
gött vóna, suhogott vóna, de nem vót nyoma az esőnek, sé a borulásnak. 
Még is érkezett a griffmadár, illedelmesen öregasszonyt kifizette, hunja alá 
csapta az élelmet, és elrepült. Nézte, hogy erről jött a griffmadár és emerre 
mént el. De elment, megkérdezte az öregasszonyt, hogy merre szokott 
állandóan járni. 

- Amerre most mutatok, arra mégy, arról jön. És mindén réggel sötétbe 
jön vissza. 

Hát annak az irányába ő is elindult, mégrázta kantárszárát a soványodó 
lovának, már mént hét nap, hét éjjel állandóan. Hát főgyün olyan üveghegy, 
mint hogyha a jégtábla talpra lenne állítva, ennek neki kéli vágni, hát neki 
is vágott, hét nap mégy félfele, teljesen kimerült, égy kis ugratóra értek. No, 
ott majd mégpihennek. A lova egyet nyerített, és elpusztult. 

- Istenem, mit kellett, hogy megtegyék égy leányért! 
Gyászolta a lovát, kicsit magát, most hova induljon lassan tovább. 
Hát elindult a hegyre, meredekén három nap, három éjjel, mégint ugra

tott, de már a keselyük, a csókák jártak a lovak tetemire, de hogy megyén 
ő most innen tovább? Jöttek az apró madarak is, a sérégék. Ragadozó 
madárkák mind, de nem bírtak odajutni, mert ezék a nagy madarak mind 
elűzték. Mégszólította ezeket a nagy madarakat - rengeteg sok vót -, hogy 
mért nem kérik még a madarak királyát, a ti királyotokat, hogy az ő lová
nak a tetemit vigye fél, hogy tudjatok tik is énni belőle. Hát egyet gondótak 
a madarak, mégkérték a királyukat, hozzad fél té is, ők is tudjanak hoz
zájutni, mikor hozzá a kiflit és a kényeret, akkor kapja szárnya alá a 
lótetemét, és szót fogadott. 



Ő közben kieszelte magában, bebújt a lótetembe, hallgatszkodott ott, jött 
is a griffmadár, nem sokat gondolkodott, szárnya alá csapta, és félvitte a 
kastélyába. Lététté ott a kastélyba, de nem mert kibújni ott a kocsis, mert 
csipdésték ott annyira a nagy hollók, kesék, hogy mán őrölték az ódalát és 
térgyit is, alig várta, hogy este légyén. Este kibújt a lótetemből. 
Hallgatszkodott, bújkát jobbra-balra, várta reggelt, hogy elinduljon a griff
madár. 

Elment a griffmadár, akkor ő az ujját a homlokára tétté, merre is 
induljon a tündérszép leány után. Mer ha a griffmadár nem hozta el, akkor 
nincs itt. Erről a magasságról a griffmadár mindént lát. Mégindult, hát lát 
égy ablak világosságot, bekukucskált az ablakon, hát bémént, méglátta 
Tündérszép Ilonát. Húnaljig félgyürekézve égy nagy-nagy kormos leves
főző fazék fenekét súrolja. Mégkoccintotta az ablakot, mintha várta volna, 
a Tündér Ilona rögtön szaladt az ablakra. 

-Jaj, édes kocsisom! 
Rögtön szaladt az ablakra, beengedte. 
-Ha a griffmadár idegén szagot megérzi, én azt mondom, té a bátyám 

vagy, és eljöttél mégnézni. De olyan éhés, ha megérkezik, rögtön azt nézi, 
hogy mit egyen. 

Hát nemsokára mintha mennydörgött vóna, suhogott vóna, mikor 
megérkezett a griffmadár. Bejön, azt mondja: 

-Idegén szagot érzék! 
És azelőtt mondta a Jancsi kocsis, hogy mennyire nem fél ő a griff-

madártól, még fog birkózni. Hát most mégjött a griffmadár! De nem csak 
kocsis vót, hanem az eredeti neve János vót. 

-No, ki az idegén? 
-Csak a bátyám jött még, hogy mégnézze, hogy vagyok. 
Hát keveset évétt a griffmadár, csak rögtön megevett tizenkét nyárson 

sült bárányt, ugyanannyi szopós malacot, tíz darab kappant sárkánytejben 
mégfőzve, tíz darab csirkét borsos borba megtisztelve, és a tetejire béöntött 
égy fölöltő bort. De már az egyik szeme aludt, a másik szeme az 
angyalkákat tapogatta, azon is pislogott. Ahogy a bort elemésztette, úgy 
elaludt. 

De a leánynak sé vót ám mindegy a dolog, elővett hétszázötven 
ruhaszárító kötelet, lekötözte a fejit a két nagy tornyos ágynak a tornyához, 
szárnyait lekötözte, lábain keresztülhúzta, lé a kút fenekire lecövekelte, 
behálózta, és avval gyerünk, aranyos Tündér Ilonkám, méneküljünk! 

Ki is szaladtak mindjá, rengeteg szomorúfűzfa vesszőt szedett, és égy 
nagy szomorúfűzbű csinált erős kosarat, hogy beleülhetett égy ember, és 
faháncsból csavarni kezdte a kötelet. Hétszáz öles kötelet csavart. Hogy né 
álljanak lé a munkával, hétszáz öles faháncs kötelet rátétté a kosárra. 
Tündér Ilona beleült. Mégbeszélték, amikor leér, rángassa még a kötelet. 
De Tündér Ilona vitte a másik felét is a kötélnek, égy nagy körtefán 



keresztülhúzza, és mind a két kötéllel mént lefelé. Mikor léért, Tündér 
Ilona kiszállt a kosárból, mégrángatta a kötelet, de akkorára Igric is ott vót. 

Átölelte: 
-Aranyos Tündér Ilonkám, alig vártam, hogy mégszabadítsalak tégedet! 
-Té szabadítottál még? - gúnyos szemmel ránézett. 
-Én szabadítottalak még. Másképp soha nem szabadultál volna még. 
-Nem szabadítottál még, Kocsis János szabadított még. 
-Többet még né halljam, mer nekem csak égy szavamba kerül, és félki

abálok griffmadárnak, jöjjön, emésszen el! 
Nem mert többet Tündér Ilona semmit. Beültette az üveges hintóba, füle 

közé csapott a táltos lovának, és vágtattak a királyi házba, és nagy örömvei 
fogadták. Ahogy király megmondta, azon módon úgy is cselkédtek. Össze
hívták a vendégéket, nagy lakodalmat csaptak, de egyre mondja az apjának, 
neki más a felszabadítója, a János. Ez még azt mondta: 

-Ha még egyszer elszólod magadat, egyet füttyentek, és már nem is 
vagy itt. 

Szegény Tündér Ilona nagyot sóhajtozott, és' kellett, hogy hallgasson. 
Nagyban folyt a lakodalom, apa-anya jobbról balra a fiatalok mellett, a 
rokonok a lábuknál, a padokon ismerősök közelebb, rengeteg nép. Most 
már folyik a lakodalom, de mi történt ám Jancsival? 

Jancsi azon a kiugrón leereszkedett a háncskötélén az első kiugróig, de 
tovább nem birt, mert Igric a kötelet mégkötözte léig. Elkeseredett, hogy tud 
ezén lecsúszni: szétszaggassa magát, halál fia, Istenem, mit kéli megtenni 
égy legénynek égy szép leányért. Bánkódott, hogy most, az utolsó percben, 
mikor gondolkodott, hogy még tudja szabadítani, és mégszabadította, most 
elveszítette. Akkor hallja: égy nagy susogás, mennydörgés, mégszabadult a 
griffmadár, most szétfalja. Elgondolta magát, lész, ami lész, itt tettén éri, 
mer úgy jár mint awa lovával történt. Leereszkedett mellette, azt mondja: 

-Né búsulj, én az édes testvére vagyok annak a griffmadárnak, akit té 
lekötöttél, kisemmizett a házamból, kuncsurogtam, ő tartotta a házában, az 
egész birodalomban, té megmentetted az életed, és én visszajutottam apai 
jussomba. Semmi bajod sé lész, hálás köszönettel vagyok, és lé is foglak 
vinni Tündér Ilona házához. 

Leszálltak, méglátta Igric, elkapta a nyilat, hogy majd agyonlövi, mert 
tisztába vót, hogy el fog jönni. A király odaszót: 

- Itt ebbe az életbe senkit nem szabad lelőni, mert mindjárt vége az éle
tednek. 

Tündér Ilona leszokott az esküvő magosságábú nyakába ugrott: 
-Édes Jánosom, té mentéttél még! Édesapám, testvérem: János mentett 

még a haláltól, nem az Igric! 
No, akkor elhatározta magát a király: Igricet négybe vágják, és 

kiszegezik a vár kapujára. Féltérdre hajlott János, és könyörgött, hogy né 
bántsák, hogy hagyják még az életét. 

- Mahónap, fiam, királyság vár rád, hatalom, bármit tennél té. 



-Én, felséges király apám, az árnyékát vágnám négybe, és kiszégeztet-
ném az árnyékát. Én őt nem bántanám. 

-No, akkor hagyjuk abba! 
Igricet tömlöcbe vetette király, Jánost magas polcra ültették, folyt lako

dalom, vigadtak, vigadott a griffmadár, aki lehozta, kimulatták magukat. 
Azt mondta griffmadár: 
- Most már eltávozok és elmegyek. Ha valaha is bajod lész, János, itt a 

kapuban van az a nagy nyárfa, hármat koppants az aljában, rögtön segít
ségedre lészék. Mulassatok, legyetek boldogok! 

Elment a griffmadár, mégszólalt a plézene, kezdtek fújni, kezdték a 
násztáncot, egyet ezúttal tovább járták. 

29. MESE A BENDEGUPRÓL 
Vöt egyszer égy szegény ember és égy szegény asszony. Azoknak vót két 

családjuk, az egyiket Béndégupnak nevezték el, de olyan szegények vótak, 
hogy alig vót bétévő falatjuk. Apjuk hátrahagyott Béndégupnak égy szuty
kos kisbundát és égy csizmakaparót, a kisebbiknek pedig égy bocskorszíjat. 
Azt mondja égy nap: 

- Édes családom, gyerekeim, most már elég nagyok vagytok arra, hogy 
elmenjetek szolgálatot keresni. Én nem tudlak sé ruházni, sé étetni. 

Hát szót fogadtak gyerekek, elindultak a nagyvilágba, mentek, 
mendegéltek, hégyén-vőgyön körösztül, éccér a nagy nyárfához mentek, 
leülnek oda égy kicsit a hűvösbe mégpihenni. 

Mikor odaértek, méglátták, hogy az út kétfelé megyén. Azt mondja 
Béndégup: 

-No, testvér, itt egymástól elköszönünk! 
Keserves könnyhullásá elbúcsúztak egymástól. És elvágtatott. Hát 

Béndégup mént baka, a testvére jobbra. Éccér Béndégup fülit valami nagy 
lárma mégcsapta, mintha veszekednének, mindha verekednének. 

- Hát én már odamegyek, megnézem, még ha ördögök is. 
Hát oda is mégy. Hát három ördög, fognak égy nadrágszíjat, és 

veszekednek. Méglátták Béndégupot, azt mondja: 
- Segítsen rajtunk! Apánk ezt a nadrágszíjat hagyta hármunkra, adjon 

égy rossz kést, hogy vágjuk szét. Én adok neked égy olyan sapkát, ha 
fejedbe tészéd, hátul sötétté tész, elő' világossá, senki nem lát. 

A másik még azt mondja: 
- Én még adok neked égy olyan lámpát, amit parancsósz neki, mindént 

még tud csinálni. Csak félnyitod a lámpát, amit parancsósz neki, mindént 
mégcsinál. 

A harmadik ördöggyerék azt mondja: 
- Én még adok neked égy olyan tarisznyát, a világot berakhatod mind, 

elfér benne, de senki sé lássa, mi van benne. 



Gondolkodik Béndégup. Nem-é ezek kijátszanak vele? De odaadta rögtön 
a sapkát, fejibel húzta, odaadta a kést, elvágták a szíjat, elosztották. Az ördö
gök többet őt nem látták. Elkapta a szerszámokat, elvitte. Mént, mendegélt, 
elért égy városba, méghallotta, hogy királynak a szabója inast keresett. 
Odamégy az. őrökhöz, kéredzkedik, hogy ménjén bé a királyi udvarba. 

-Hát té akarsz bemenni, ebbe a szutykos ruhába? Té vagy inasnak való? 
De addig könyörgött, addig könyörgött, hogy az őrök beengedték. Hát 

ha beengedték, jelentkezett mindjárt a szabómestérnél. 
- Mester úr, hallottam, hogy az inasa meghalt, én szabóinas akarnák 

lenni. 
- Jó van, fiam, ha megteszed a mintát, félvállallak. Mindén réggel, 

amikor félkelünk, az udvar légyén kisépérve, a konyhába égjen a tűz, a víz 
légyén meleg. Ha ezt megteszed, akkor szeretni fogunk. 

Hát fogadta, hogy mégcsinálja. Mindén réggel tiszta volt az udvar, 
meleg volt a víz, a mestérné még is dicsérte. S azt mondta: 

- Né tégy máskor Béndégup ilyen korán tüzet, mert látod, a víznek a fele 
már elforrt. 

- Jó van - azt mondja -, úgy csinálom, ahogy mondja. 
Hát eltelt négy nap, azt mondja a mesternek: 
- Mester úr, engedjen lé a műhelybe, hogy valami ócskát, valamit fódoz-

zak még. 
- No, amiért ilyen szorgalmas vótá fént, eridj lé! 
Lémént, hát ott vót égy segéd, Jancsinak hittak. Azt mondja: 
- Jancsi segéd, adjon valami rossz darabot, hogy fódozzak. 
- Menj el, té akarsz fódozni, tű sé járt a kezedbe! 
De addig könyörgött. 
-No, adok, itt van ez a rossz katonanadrág, fótozd még a két térgyit! 
Jancsi behúzódott az ajtó háta mögé, és elővette a lámpást. 
-No, mutasd még, mit tudsz! 
Hát mikor ezt kimondta: 
-Olló, vágjad, tű varrjad, vasaló, vasaljad! 
Olyan gyönyörűen még vót dógozva a katona nadrágja, mindha az 

egészet csináta vóna a legszebben. Mégörűt a segéd, hogy milyen ügyes 
gyerek. Másnap réggé mégy a Béndégup bé: 

-Mér' vagy olyan szomorú, Jancsi? 
-Ó, nagy bajom van nekem, égy huszonnégy óra alatt száz ruhát kéli, 

hogy mégvarrjak, katonaruhát. 
-Né búsuljon semmit sé, csak feküdjön lé, pihenjen! Én addig mégvar

rom. 
Elbújt, mégint elővette a lámpását: «011ó, vágjad, tű, varrjad, vasaló, 

vasaljad!* 
Amikor ezt elmondta, rögtön kész vót égy rend ruha. Mégvót a ruha 

varrva, mégörűt a mester. Réggel odaadta a reggelit, saját réggelíjit, hogy 
égye még az inas. 



Másnap réggel mégint lémégy, majdnem könnyezik a szeme. Jön az 
inas, Béndégup, azt mondja: 

- Mi baj, segéd? 
- Hát nagy bajom van, máma kétszáz rend ruhát kéli mégvarrni. 
- Semmit sé búsuljál, ha félébredsz, akkorára én azt elrendezem. 
Hát úgy is lett, elővette a lámpát, elkezdett parancsóni: 
- Olló, vágjad, tű, varrjad, vasaló, vasaljad! 
Mégcsináta a kétszáz ruhát. Jancsi, a segéd odaadta az ülőhelyit az asz-

talná' az inasnak. Ő nem ül oda, ő nem ül oda! 
- Csak ülj az én helyemre, té megérdemled. 
- Hát már az asztalhoz mersz ülni? 
De ez már nem tetszett a mesternek, kiabált, és elzavarta. Nagy 

keservesen elment, kezdhet új életét! 
Hát elindult, mént, mindénfelé hallgatszkodott. Hallotta, hogy a király

nak meghalt a kertésze, és kertészinast keresnek. Elmégy a királyhoz, és 
jelentkezett a főkertészné', hogy főkertészinas akar lenni. 

- No, jó van, az lész a dolgod, hogy reggeltől estig jegyezed a virágokat, 
és leszeded a bogarakat. 

Hát még is tette, szerették nagyon az inast, hogy milyen szorgalmas. A 
királynak vót három leánya. Égy vasárnap mentek a templomba. Elment a 
legkisebb leány a templomba, elment a középső leány, a legidősebb leány 
otthun maradt. Kinéz az ablakon, lássa hogy a kisinas legyézgeti a virágot, 
hajtja a bogarakat. Hát jön égy gyönyörű, rézszínű ló, égy páncélos vitéz ül 
a ló hátán, mind kitapossa az összes virágot, és rögtön bé is ültette rézvirá
gokkal, de gyönyörű virágok voltak! A király mégdicsérte a kertészt, és 
mégajándékozta, hogy ilyen szép virágokat még nem látott, de még 
Béndégupnak sé engedte még, hogy mégszagúja a virágokat. 

- Hát az én munkám, de légyén kedve. 
No, másik vasárnap a középső leány maradt otthon, a legkisebb és a leg

nagyobb elmentek a templomba. Lássa egyszer az ablakon kinézve, hogy 
égy ezüstszőrű paripa, ezüstpáncélos vitéz, és mind kitapostassa az összes 
rézvirágot, és beültette ezüstvirággal. A király méglátta, mégörűt, még job
ban kitüntette a kertészt. Béndégupnak megmondta: 

- Nehogy bánts égy virágot! 
Béndégup magába' nevette, hogy az mind az ő műve. 
Harmadik vasárnap a legkisebb királykisasszony maradt otthon. Ahogy 

kinézett az ablakon, méglátta, hogy égy aranyszőrű paripa és égy arany 
páncélozott ruhában vitéz mindént kitaposott, aztán beültette aranyvirág-
val. Hát a kertészt borzasztó mégjutalmazták, megvendégelték. Nagyon 
kedves vót a királynak. 

A negyedik vasárnap otthon akart maradni a legkisebb királykisasszony, 
hogy mégegyszér lássa még azt a vitézt, aki aranyszőrű paripán 
aranyruhában van. Azt mondta erre az apja: még betegén is el kéli, hogy 
ménjén a templomba! 



- No, jó' van, akkor elmegyek, de mégmondom a kertésznek, csináltas
son az inassal három gyönyörű bokrétát! 

Hát csinátatott is az inassal a kertész három szép bokrétát, de olyan 
szép bokrétát csinált, hogy mindegyik királykisasszonynak az arcképe for
májára csináltatta. 

Hát viszi bé oda a királykisasszonyoknak a Béndégup, hogy odaadja 
nekik, el akarta venni a kertész a bokrétát, hogy majd ő adja oda. A kisinas 
nem engedte még, hogy ő adja oda. Mikor bémént a kis piszkos gubává rá
kiáltott: 

- Takarodj ki, hogy tudsz ilyen piszkosan jönni inas létedre, té, semmi
lyen! 

Odaadta neki a bokrétát, legkisebb királykisasszony azt mondta: 
- Nem kéli kiküldeni, azt a bokrétát add a kezembe! 
A bokrétát a kézibe adta, a legkisebb királykisasszony égy aranyat 

nyomott a markába. 
No, mégtörtént, a király elhatározta magának, hogy férjhez adja mind a 

három leányát. Csináltatott három aranyalmát, odaadta a leányoknak, hogy 
összehíja az ország híres deli vitézeit, udvarbeli legfinomabb legényéket, és 
akinek gurítnak almát, amellik almát gurít a legénynek, az lész a párja. Hát 
Béndégup is bémént, a kis bundácskájával odaállt égy úrfinak a hátához Hát 
a legidősebb gurított égy grófnak, elvétté az almáját, az az ő párja. Másik is 
gurított egyet égy hercegnek, az az ő párja. A legkisebb királykisasszony is 
gurított egyet, de Béndégupnak. De mivel Béndégup előtt állt a herceg, el 
akarta venni, azt mondta a kis királykisasszony: 

- Nem neki gurítom az almát. 
Fölvette Béndégup, de irgalmatlanul mégharagudott a király, nem is 

engedte, hogy az asztalhoz üljenek, csak az ajtó lábánál. 
No, másnap réggel ménnek vadászni a két herceg, ott nézi kint a felesé

givei, 
- No, gyere, kis sógor, té is velünk vadászni. 
Azt mondja: 
- Mennék, ha vóna lovam. 
Hát néznek majd alá égy lovat. Hát adtak égy kény érén hizlalt lovacskát 

neki, olyan gyenge volt, hogy alig tudott menni. Félült a hátára Béndégup, 
égy sáron kellett kérésztülménni, azok keresztülvágtattak a paripával, ők 
még benne maradtak a sárba. 

Azt mondja Béndégupnak kis ló: 
- Hallod, én táltos ló vagyok, hogy akarsz repülni? Úgy akarsz-é repül

ni mind szél, vagy mint a gondolat? 
Azt mondja: 
- Úgy akarok, mind a gondolat. 
- Édes gazdám, mindén mégtörténik! 
- Úgy menjél, mint a gondolat, és a két sógorom előtt teremjél! 



Hát úgy is történt, ott termett a két herceg előtt. De a két herceg ám 
nem ismerte még a Béndégupot, mikor rézszínű paripa, rézruhába, réznyúl 
fickándozik az ódaián. Azt mondja: 

- Vitéz úr, mennyiért adná el ezt a nyulat? 
Azt mondja: 
- Azé a karikáért, ami az ujjadon van! 
Összenézett a két sógor. 
- Én odaadom, legfőbb azt fogom mondani, eltörött, elveszítettem. 
Mikor a két herceg mént hazafelé, ezék ott voltak a sárba'. Mégint elin

dultak, nevették, hogy otthagyták, ahonnat elindultak. Mikor elmentek 
haza, kimentek a sárból, égy dézsa vízben megfürdött. Mosta a felesége a 
lovat. Másnap réggé mégin' ménnek vadászni. 

- No, gyere, kis sógor! 
- No, ha adtok alám lovat. 
Mégint rosszabbat adtak neki oda. Mégin' ott maradt a sárba'. Azt 

mondja: 
- No, édes kis lovam, most ezüstruhába, ezüstszínű légyé és ezüstszínű 

nyúl fickándozzon az ódalamon! Úgy, mint a gondolat repülj, mégint a két 
herceg elejibe. 

Hát úgy is történt, olyan sebesen repült, hát a két herceg sógora előtt 
öszetalákoztak. Ej, ezeknek fájt a foguk, csudákoztak. De azt mondja az 
egyik: 

- Ugyé, mennyié' adná áztat az ezüstszőrű nyulat nekünk? 
- Ej azt - mondja - , mit tudom én, mennyiért, azé' a másik karikáért. 
A másik herceg lehúzta a karikát, odaadta neki. Eltűntek, elvágtattak, 

nagy vágtatva mentek hazafelé, ezék mind ott történtek a sárba, hagyták 
ott, ahol találkoztak velük. Kivágták magukat a sárból, hazamentek. A 
felesége dézsa vízbe mégmosta a kis táltos lovat. Harmadnap mégint mond
ják: 

- Gyere, sógor, vadászni! 
- Hát, ha adtok lovat alájam. 
Mégin' adtak égy gyenge lovat alája, mégint ott maradt a sárba. Ezék 

elvágtattak nagy nevetve, gúnyosan kinevetve otthagyták. No, azt mondja: 
- Édes paripám, aranyszőrű lójé válj, aranyvitéz legyek, aranynyúl az 

ódalamon, és egyenest odavágtass a két herceg sógornak az elejibe. 
Odavágtatott, mikor méglátták, miféle vitéz ez az aranyruhába', 

aranyaszőrű paripán, aranynyúl fickándozik az ódaián. 
- Mennyié' adná ide ezt a nyulat? 
- Hát ha mégengedi valamelyikük a kettőjük közül, hogy a pecsétét az 

ódaiára nyomjam. 
- Hát én megengedem. 
Akkor elváltak. 
Ezék vissza, mégint ott találták őköt a sárba. 



Mikor hazamentek, a felesége mégint mégmosta szép tisztára. De más
nap a király nagy rendezvényt rendezett, hogy milyen két veje van neki. 

- Rézszínű nyulat, ezüstszínű nyulat, aranyszőrű nyulat lüttek. 
Ezék kezdenek dicsekedni, hogy milyen tettet vittek végbe, hogy 

legyőzték, lé tudták vadászni ezeket a nyulakat. Akkor végighallgatta 
Béndébup, azt mondja: 

- Hazudtok, sógorok! Mutasd még az ódaladon a pecsétét. 
- Akkor lássa még, én vótam az a híres vitéz. No, ennyire becsültetek, 

Isten áldja még a hercegeket, király atyámat és feleségémet. 
Otthagyta őket, mént keservesen, érdeklődött szutykos bundacskájában. 

Méghallotta, hogy a szomszéd országban a királynak van égy leánya, aki 
tizenkét pár cipőt szaggat el mindén éjszaka, és nem tud a király rájönni, 
hogy hol szaggassa széjjel a tizenkét pár cipőt. Jelentkezik a királynál. 

- Felséges királyom, hallottam, hogy olyan vitézt keres, olyan embert, 
aki ki tudja deríteni, hogy a leánya tizenkét pár aranycipőt hol szaggat széj
jel. 

- Igen, azt keresem, de látod a karót, kilencvenkilencnek a feje már rá 
húzva van. A tijed lész a századik. 

- Nem bánom, de én kiderítem! 
No, úgy is történt. Estére Béndégup a kis bundacskájába odafeküdt az 

ajtó nyílásába. Megáll égy tűzzel guruló szekér, sárkányló húzza, és kilép 
belőle égy nagyszakállú ördög, Plútó. Bémégy. 

- Gyere, kedvesem! 
Kijöttek a kocsiba, ez még amott, hátú, a saroglyába. Föltette a sapkacs-

káját, hátul' a saroglyába félhúzódott. Nem látta senki, és repülnek szélnél 
sebésebben. A rézerdőbe' megállnak égy forrásnál, lelépnek, mégmosakod
nak. Ebédélnek, szerelmeskednek, de ám Béndégup a rézpoharat elcsente, 
beletette a táskájába, rézágat letört, beletette a táskájába, akkor nagyot 
csengett az erdő. Azt mondja a királyleány: 

- Baj van, a kis ember valamit csinál! 
Leugrott Plútó a fiákérrő' még a kerékszögnek a lukat is mégnézte. 
- Nincs senki. 
Odaszólt a kocsisnak. 
- Hajtsd, kocsis, sé kocsi, sé a ló nem a tied, repülj, mint a szél! 
Hát elértek az ezüsterdőbé. Mire ezüstforrás mellett megálltak. Mégint 

éttek-ittak, még dőzsöltek. Béndégup is étt a Plútó tányérjából. Nem látta. 
Ott is elcsapta az ezüstpoharat, ezüstágat, tegyük bele a táskába! Tovább 
hajtottak, elértek az aranyerdőbe. Aranyforrásnál mégint mégmosakodtak, 
mégfürödtek, félszolgálták a legfinomabb ételéket. Mégint a Plútónak a 
tányérjából évétt Béndébup. Nem látta senki. Aranypohár a táskába, 
aranyágat letörte. 

- Té is a táskámba, tovább! És gyerünk a kastélyba! 
A kastélyba értek, mentek bé a kastélyba. Elébük szaladott gyönyörű 

szép két kisleány. 



- Mit hoztál, édesanyám, nekünk? 
Hát összevissza csókolta a kisleányait. Béndégup csak nyakon csípte 

őket. 
- Menjetek a táskámba! 
Hozták a tizenkét pár cipőt is: elférték itt az én táskámba! 
Mégszabta nagy szakállát Plútónak: bele a táskámba! 
Hát egyszer csak el volt készítve egy háromélű borotva, szeges, élés 

cipővágó. Mikor rálépett, kétfelé válott. 
- Hozzátok ide a cipőket! 
Hozták a cipőköt. 
- Itt a táskámba van a helyetek. 
Mégfogta Plútónak a szakállát. Mégfogta a királykisasszonyt. 
- Hej, vissza a táskámba! 
De a királykisasszony, mielőtt a táskába mént vóna, azt mondja 

Plútónak. 
- Itt nagy baj van, rögtön vigyél haza, rögtön vigyél haza! 
Jött is a sárkánykocsis, beültek, repültek hazafelé. Hazaér. Jelentkezik a 

királynál, kikapja először a nagyszakállú Plútót. 
- Itt van - azt mondja - az ördög! 
Az ördög, mind az ördög, rögtön eltűnt előlük. 
- Itt a királykisasszon, itt a leányok, a két kis családja, itt vannak az 

aranycipők, itt van az aranypohár, az ezüstpohár, itt van a rézpohár, itt az 
aranyág, itt az ezüstág, itt a rézág. 

Azt mondja király: 
- Neked adom a leányomat feleségül. 
Azt mondja: 
- Nem kéli nekem! 
Hanem égy szógáló odasúgott a fülibe: 
- Kérd a tizenkét szoba kúcsát. 
Hát a király odaadott tizenégyet neki. 
- Még a tizenkettediket is! 
Akkor rá volt kényszerülve a király. Nem akarta a szavát mégszegni. 

Odaadta a tizenkettedik kúcsát. Kizárta. Hát mit kapott? Égy fekete zacs
kót. Azt kizárta, tizenkét óriás termett előtte. 

- Mit parancsósz, édes gazdám? 
- Azt parancsolom most, hogy édesanyám házáig mindénho' palota 

légyén, és a feleségémet attól a királytól idehozzátok, anyámnak aranyszék 
légyén a feneke alatt, és aranyzsámolyra tegye a lábát! 

Akkor nagy mulatságot csináltak. Elhozták a feleségit, akivé ő 
mégeskütt. Három nap, három éjjel folyt a mulatság. Bőrladikba kerültek, 
a Küküllőn leereszkedtek. Ha lé nem ereszkedtek vóna, az én mesém is 
tovább tartott vóna. 



30. MOSOLYGÓ ALMA, 
SZÓLÓ SZŐLŐ, CSENGŐ BARACK 

Egyszer vót, hol nem vót, vót egyszer égy nagyon nagy gazdag kereske
dő. Annak vót három szép lánya, két idősebb és égy fiatalabb, jóval fiata
labb. Nem nősült még a kereskedő, fölnevelte a lányokat. Egy nap maga 
köré hivatta, és azt mondja a két idősebb lánynak: 

- Gyerekeim, én a kereskedelem ügybe el fogok égy időre menni. De 
hosszabb időre fogok menni. Vigyázzatok a kerti virágokra, különösen a 
rozmaringra, hogy né pusztuljanak el! 

- No, édesapám, vigyázunk, vigyázunk. 
Mondja a legidősebb lányának, hogy „mit hozzak vásárfiát?" 
- Jaj, édesapám, aranyos ruhát, aranyos cipőt, a hajamra gyémánt-

brossot, hogy tündökőjön a fejemén. 
Mondja a másiknak. 
- Hát neked, lányom, mit hozzak? 
- Hát nekem ezüst ruhát, még ezüstcipőt, és a fejemre gyémántbrossot, 

hagy tündökőjön a fejemén. 
- Hát neked, édes kislányom? 
- Nekem, édesapám, hozzon szóló szőlőt, mosolygó almát, csengő 

barackot! 
- Jó, fiam, hozok. 
Kereskedő szomorú vót, hogy ilyen gyenge vásárfiát akar a legkisebb 

leány, ez nem ajándék, ez semmi. No, el is indult réggel, nem ért jó ideig 
haza. Mégvásárolta a nagyobbaknak a kívánt ruhát, de beszélő szőlőt, 
mosolygó almát, csengő barackot sehol nem tálát, pedig mindén tudóst, 
minden botost, mindénkit megkérdezett. 

Egy tudós mondta, hogy hallott róla, hogy valahol van égy királynak égy 
ilyen kertje, de hogy hol, azt nem tudom. 

Hazajött, benyitott a kapun, szíve mégdobbant, mikor méglátta, hogy a 
virágok mind el vannak hervadva. De azért nem szólott semmit, nem akar
ta mégsérteni a családjait. 

- Mégjött, édesapám? 
- Mégjöttem, édes fiam. Itt van a gyönyörű szép aranyos ruha, aranyos 

cipő és gyémántbross. Neked az ezüstruha, ezüstcipő, gyémántbross. 
Neked, aranyos léánkám, nem kaptam, amit kértél. 

- Nem baj, édesapám, egyszer csak majd meglesz. 
Nagyon jólesett a kereskedőnek, hogy a legkisebb lánya ilyen őszintén 

felelt. Hát hamar férjhez is mént a két nagylány, gyönyörűen őtöztek, 
legszebben őtőztek ott a bálba, vótak ott hercegek, grófok, mindénféle. 
Férjhez is mént mind a kettő. Mégmaradt a házná a legkisebb lánya. De a 
kereskedőnek állandóan a szívin vót, hogy a legkisebb lánynak, aki a 
legszorgalmasabb, annak nem tudott venni vásárfiát. Elhatározta magába, 



mégin elmégy égy másik országba, hátha szerencsével fog járni. Mondja 
réggel a lányának: 

- Édes lányom, elmegyek kereskedelembe útra. Háthogyha még tudom 
vásárolni a té kívánságodat. 

- Jó van, édesapám. 
- De vigyázzál, fiam, a kertre! 
- Né búsuljon, édesapám. 
Hát oda is vót égy jó ideig. Befogott, négylovas hintóval mentek. Össze

járták a szomszéd országokat, ott sehol sé találta még a lányának kedves 
óhaját. Mikor jöttek haza, a város végin égy nagy kátyú volt. Belehajtott a 
fiákérnak a két első kereke, beleesett égy gödörbe, és a négy ló nem birta 
kihúzni. Nem tudták még mégmozdítani sé. Egyszer jön égy nagy disznó. 

Azt mondja: 
- Röf, röf, röf, röf, röf, röf, kereskedő úr, öh, öh! Adja nekem a lányát 

feleségül, öh, öh. Égy pillanatra kitolom. 
Gondóta magába a kereskedő, hát én a lányomat égy disznóhoz adjam 

oda, de bizony este lett az idő. Nem birták kivenni. 
- Hát úgy is kereskedő vagyok, túljárok én az eszén a disznónak. 
- No, nem bánom, úgyis neked adom a lányom. 
Belemént a disznó, az órával egyet billent, és már mént hazafelé, hajtot

ta a kocsis a négy lovat, de a disznyó a nyomukban. 
Öff, öff, öff, öff, öff, öff. 
Hazaértek, megállt a disznó kapuba, a kereskedő bémént. Mikor 

bémént, nagyot dobbant a szive, mikor méglátta, gyönyörű virágok bólint
gattak, hajladoznak, legszebbek mind. Össze-vissza csókolta kislányát, és 
kezdett sírni. 

Mondja: 
- Édesapám mér sír? 
- Hát, hogy jártam! Odaígértelek égy disznónak felesígnek, de azért né 

sírj, kislányom, mer én kereskedő vagyok, túljárok az eszin. 
Hamar szereztek égy szép parasztléánt. Fölöltöztették aranyos ruhába, 

kidíszítétték, kifestették, kiküldték a disznónak. 
A disznó csak egyet röffentétt: 
- Öff, öff, öff, ez nem az én lányom, röff, röff röff. 
És nem köllött neki. Hát fúrta az agyát a kereskedőnek. No, 

fölöltöztette a lányát csúnya ruhába, cigánynak, mindénnek, kimégy a 
lánya. Méglássa a disznó, hogy égy cigán rungya őtözetbe van. Mikor 
méglátta a disznó, azt mondja. 

- Ez az én lányom. 
Mégölelte, azt mondja: 
- Eljössz az én lakásomra. 
Fogta, mégölelte, vitte a lányát. 
- Röff, röff, röff, 



A lány, az sírt a végtelenségig. Éjjel-nappal mentek, hát elérték a disznó
nak szülőházát. Benyitott a disznó, és nem bevitte, hanem mént hátrafele, 
disznóólba. Bementek, a szalmára lefeküdtek. A lány sok sírástól, fárad
ságtól bánatában elaludt. 

Azt mondja disznó: 
- Röff, röff, röff, aludjál csak, aludjál, réggel nem tudod, hogy mire 

ébredsz fél. Még fogsz örülni. 
Lány elaludt, réggel, amikor fölkelt, kinyitotta szemit, égy gyönyörű 

szép terembe van, kinéz az udvarba: sétálnak az udvarhölgyek, hajladoznak, 
nem lássa disznót, égy gyönyörű, szép szál legény áll előtte. Mégfogta, 
fölvitte, bemutatta az édesapjának. Az édesapja nagyon mégörűt. Mégfogta 
a lányt, mégint karjára vette a legény, és levitte a kertbe. Mikor levitte a 
kertbe, mégszólalt a szóló szőlő: 

- Itt vagyok, szóló szőlő, ejött az idő, hogy mégkaptad a szóló szőlőt. 
Ménnek arrább, égy gyönyürű szép almafa tele piros almával, mosolyog

nak. 
- Itt van a szép mosolygó almád is. 
Ménnek tovább, méglát égy gyönyörű szép barackot, hogy csengetnek, 

csipognak. 
- Itt van a szép csengő barack is a részedre. 
Akkor mégszólalt a királyfi, hogy őt a gonosz tündér elvarázsolta, és azt 

mondta, addig lész disznó, míg nem tanál olyan fehérnépet, aki szóló 
szőlőt, mosolygó almát és csengő barackot nem kér. 

- Most itt van, mégkaptad, megadom a kedves kívánságod, a szóló 
szőlő, a mosolygó alma és a csengő barack. 

Felmentek, rögtön hatlovas hintóba fogtak. Elmentek, elhozták az 
apját, a kereskedőt. 

Nagy lakodalmat csaptak, Héncidától Boncidáig folyt a bor. A kutyák 
három nap húst és kolbászt ettek, feneketlen kosárba hordták a legjobb fala
tokat, még ma is élnek, ha még nem haltak. 

31. A BARLANG KINCSE 
Egyszer vót, hol nem vót, vót égy kecskepásztor.A kecskepásztornak vót 

égy fia, nagyon szegények vótak. A kecskepásztor fia kihajtotta a kecskéket, 
égy ódáiba legeltette. Ő is oda leheveredett hegyoldalba, és elszundikált. 
Elszundikált, és látott égy ajtót, fölkelt, és mégnézte, hol van ez az ajtó, hát 
nagy pinceajtó vót. Mégpróbálja, hát kinyílott a pinceajtó. Lémégy a 
pincébe, széme-szája tátva maradt. Lába a fődbe gyökeredzett, hogy mi van 
ott bént. Tele nagy kádakval, tele vótak aranyval, gyémántval, aranykád 
fölött még égy aranyeke, aranyembérvel és hét aranyökörvei. 

Fogta a pásztorlegény, kivitte az aranyökröket. Az aranyekét eldugta a 
csipkebokorba, betakargatta, nehogy valaki mégtalálja. Visszament, még-



rakta a tarisznyáját ezüstpézzel, kivitte, égy másik bokor alá tétté. Akkor ő 
csavargott, őgyelgett, bént vigyázkodott, gyönyörködött, hogy még majd 
miben vigyen ki pézt, egyszer csak az ajtó becsukódott. Becsukódott az 
ajtó, próbálgatta ő kinyitni, de nem bírta. Elkeseredett, de nem szidott 
senkit, sétál bént. Itt kéli, hogy méghaljon. 

Mán másnap nagyon megéhezett. Sóhajtozott, egyszer elejibe állott égy 
nagy ember. Egy követ odaadott, hogy nyalja még. Mégnyalta a követ, és 
elmúlt az étvágya. Szomjas lett, adott égy másik gömbölyű követ, ezt 
mégnyalta, és elmúlt a szomjúsága. 

Ez így mént napról napra. Mán hetedik esztendeje vót, hogy ott bént 
vót, és mindig az a nagy ember jött, és mégnyalatta vele a gömbölyű követ, 
és elveszett az étlensége. 

Egyszer, amint így sóhajtozik, sétál ott bént a barlangban, valami kicsap
ta az ajtót. Hét esztendőnek a tetejire! 

Mégörült, hamar, egyenest szaladt, hogy mégvannak az aranyjai, holmi
jai. Hát mégvót mindén, mégnézte: az aranypéz is, és a kalapja is. 
Visszament, jól mégnézte, hogy áll az ajtó. Magának a fejibe lerajzolta, és 
hamar égy nagy fához mént. Faháncsból csinált égy nagy kosarat, belerak
ta a négy aranyökröt, aranyekét és az aranyembert, melléje a kalapját az 
ezüstpézzel, dérékára faháncsot csavart, fölkötte, és mént boldogan haza. 
Jól leizzadt, mire hazaért, az apja mégjegyezte: 

- Jaj, édes fiam, hol vagy té ilyen sokáig, azt hittem, már méghaltál. 
- Jaj, dehogy haltam. 
Már elmesélte a sorsát, hogy mi történt, hogy járt. 
- Édesapám, rögtön menjünk, itt van az aranyökör, aranyeke, az 

aranyember, kalapom ezüstpénzvei tele. Ezt tegyük félre, menjünk, hoz
zunk majd még égy jó fuvart. 

Hát el is mentek, a fia még kulcsot is csinált az ajtóra. A barlangajtón 
bementek, az apja csodálkozott: 

- Ó, fiam, mi itt nem sokra boldogulunk, hanem elszaladok haza, 
kérésztapádhoz, a kománkhoz, nagygazda, jöjjön ökörvei, és kihordunk 
mindént. 

Hát el is szaladt: 
- Koma, rögtön jöjjön, hozza az ökröket, pézt tanátunk, jöjjön rögtön 

az ökrökkel! 
No, jött is a koma, mert kapzsi ember vót, nagyon nagy gazda vót. Jött 

is a kapzsi ember, nagy láncot rácsavartak az aranykádra, befogta a négy 
ökröt, elkezdték húzni. 

Azt mondja: 
- Koma, nekem több jár ám, mint neked, mert az én ökröm húzza ki! 
Ahogy eztet kimondta, lepattant a lánc, eltűnt, a főd elnyelte a kádat. 
- Lássa, koma, ha nem akart vóna osztozni, most vóna aranyunk, így 

most már nincs aranyunk. 



Elmentek haza. Másnap nem szólott a komája semmit. Fogadott 
embereket, munkásokat, elmentek kezdtek ásni, ástak, ástak, mégtalálták 
az ajtót. Ott vótak a munkások. 

- Gazduram, ebből az aranyból nekünk több jár, mint magának. Lássa 
milyen keservesen ásunk. 

Abba helyzetbe a főd elnyelte az aranyat kádastul, és hazamentek üre
sen. 

No, másnap mondja a gazdaember feleségének. 
- Hallod-é, az én komámék olyan szegények, úgy tetszik nekem, hogy 

kezdenek túlhaladni rajtam, vagy már túl is haladtak. 
Közbe kecskepásztor a fiával elment mégint föltarisznyázva zsákokval. 

Hát mikor odaérnek az ajtó elejibe, ott várta a nagy ember: 
- No, kecskepásztor, a fiad hét esztendeig vót bént a barlangba', soha a 

szájára nem vette a rossz szót, nem szidott, nem átkozott, még csak nem is 
renyődött. Vigyetek annyi pézt, amennyit a terhétékkel bírtok. 

Hát jól még is pakolták egymást, nyöszörögve értek haza, ökröket, 
tinókat, kecskéket, telkét vettek. Nagyobbat, mint a koma. 

Nagyon bosszantotta a szomszédját, komáját, hogy ennyire haladnak. 
Azt mondja másnap a nagygazda a feleséginek: 

- Mégpróbálom, és addig ások, ameddig rá nem akadok. 
Kiment a munkásokkal, és annyit ástak, hogy a hegy már apadt össze, 

de sehol nem találtak semmit. Hát egyszer csak rátalátak az aranykádra. 
Jaj, a nagygazda belenyút, hogy mégfogja a kádat, húzza feljebb, ahogy 
méghúzta, leszakadt a karja, és eltűnt az arany is. Ilyen haszna lett a kapzsi 
nagygazdának. 

32. AZ ADÓ 
Mént égy szegény ember, méglátta a tüzet kilobbanni a földből, azt úgy 

tanulta az ő apjától, hogy a tüzet lé kéli fojtani hamar. Mivel fojtsa lé? 
Levette a kabátját, és rádobta a tűzre, tűz elaludt. Akkor felvette a kabátot, 
hát lássa hogy valami fénylik, kipiszkálta, hát égy kis üst arany volt, és 
elkezdte számolni a pézt. Ott, mikor félemelte a fejét, két cséndér áll a 
lábánál. A két cséndér a két ördög vót. Azt mondja: 

- Né búsulj, szegény ember, ahogy neked vót ide rendélve az a péz, neked 
vót rendévé, csak két százalék adót fizetsz belőle. Megszámoljuk, mennyi 
van. Mégszorozzuk, és abból két százalék mienk. 

Akkor lett bevezetve az első gonoszság az adóval. Az adó azóta mégvan. 



33. CÍM NÉLKÜL 
Vót két török testvér, két testvér, de oly szegénységben éltek, hogy alig 

volt mit énni nekik. Ábrám nagyon gazdag vót, de soha nem mentek 
Ábrámhoz kölcsönkérni. Vót égy szamara, és avval a szamárval járogatott 
az erdőbe a mindénnapi kényeret mégkeresni. Égy napon elment korán, 
elment, hogy kicsit jobb fát szerezzen, több pézt kapjon érte. Egy nagy 
erdőben ért, és úgy érezte, itten tud válogatni. 

Méghall valami lódobogást, hallja, dobognak a lovak, sok ló. Kinézett, 
megállott, nehogy észrevegyék a szamarat. Simogassa, nehogy elordítsa 
magát. Mégszámolja, tizenketten vótak. Leszállt a vezér, megállt égy kőbar-
lang előtt. 

- Najpiskkpán, ajtócskám nyíljál ki, engedj minket bé! 
Az a kőajtó kétfelé nyit, bementek a rablók mind. Egy kinn maradt 

őrségbe. Az ember még sém mert itt moccanni, mert hogyha észreveszik, 
egész biztos a rablóbanda kivégezi. Ott didergett, fázott, melege is vót. 
Egyszer jönnek ki, fölsorakoztak, és a vezér mégint odaállt az ajtóhoz. 

- Ajtócskám, csukódjál bé! 
És becsukódott az ajtó. És elmondta a mondókáját a rablótársainak: 
- Ha valaki a barlangunkat félleli, halál fia. 
Hát elmentek a betyárok. Hát gondolkodott, merészségét vett magába, 

kivezette a szamarát. Mégpróbálta, jól mégjegyezte a mondókát, mégpróbál 
ő is valamit. 

- Mariskám, ajtócskám! Engedj engem bé! 
S halljatok csudát, az ajtó kinyit. 

34. CÍM NÉLKÜL 
Valamikor a teremtőnek eszibel jutott, hogy teremtsen házi állatokat. 

Hát teremtett galambot, nyulat, kecskét, kutyát, szamarat. 
- Té galamb vagy! 
- Té tyúk vagy! 
- Té kecske vagy, té szamár vagy! 
Megmondta mindegyiknek a nevit. Egyszer égy alkalommal gondolta az 

Úristen, összeszedi ezeket a háziállatokat, megkérdezi, nem-é felejtette 
valamelyik a nevit. 

Az mondja galamb: 
- Grurgu, én vagyok a galamb. 
- Látom, nem felejtetted el a nevedet, tovább éljél boldogan! 
Azt mondja: 
- Kot, kot, kot, kot! Én vagyok a tyúk. 
- Té sém felejtetted el a nevedet, té is éljél boldogan! 
Azt mondja a kecskének: 



- No, té ki vagy? 
- Mék, mék, mék, én vagyok a kecske, nem felejtettem el a nevemet! 
- No, té szamár? 
Nem szól a szamár semmit, nem felel. 
- Hát mondja valamit, szamár! 
De az nem szól semmit. 
- Elfelejtetted a neved! 
Mégfogta a fülit, és kezdte húzni. 
Azt mondja: 
- Ezért szamár a szamár. 
Mégnyúlott a füle, azóta nagy a füle a szamárnak. 

35. A KOLDUS ÁTKA 
Vót égy gróf. Éppen a fiának a kérésztélőjét tartották, belépett égy 

szegény éhező ember, és kért a gróftól égy kis alamizsnát, de az ebédlő tele 
vót vendégékkel, és a gróf kizavarta. 

- Ménj és dolgozz! 
Azt mondta: 
- Dolgoznák, ha tudnák, rossz az egészségem. Nem baj, ha nem ad, 

„Istené a szállás - úgy szokták mondani -, és istené az áldás". 
A kutyákat ráuszította, de a kutyák amikor mégrohanták, nem bántot

ták, hanem nyalták. Azt mondta a szegény vándorló éhező: 
- Adja az isten, úgy verjen még, amit legjobban szeretsz az életedben, 

kutya módra nőjön fél. Ezt kívánom a jó Istentől! 
Nagyot nevetett a gróf, kizavarta. Elment. Mikor a gyerek mán olyan 

vót, hogy nevelkedett, majdnem kellett, hogy méginduljon menni, év körüli, 
soha nem akart az ölükbe ülni, sé a székbe. Mikor mászóka lett, mindig az 
asztal alá mászott. Hiába étették, el nem vett égy falás ételt a kezikből, sem
mit sé a világon, ledobálták a csontokat, azt vette, rágta. Akkor jutott eszi-
bel a grófnak, úgy látszik, a jó Isten méghallgatta a vándor kódus szavát. 

Úgy nőtt föl, már nagy gyerek vót, mán legényke vót, csak az asztal alatt, 
és semmit a tányérból nem évétt még. 

Tizenhat éves vót a legény, búsultak, szaladgáltak mindenhova, 
orvosokhoz. Okos vót, de énni nem, csak az asztal alatt. 

Akkor jött a másik koldus. Ahelyett, hogy kért vóna: 
- Mit óhajt, mit szeretne? 
Mindént adtak neki. 
- Ide figyeljen, gróf úr! Ez a maga bűneiért van, mert a maga gyermeke 

úgy él, mint a kutya. 
- Hunnan tudja maga? 



- Én az érzésem, a gondolatom után tudom. Isten éngém mégáldott 
ilyen csodatévéssel. Né bűnhődjön tovább az ártatlan gyerek, adja a jó 
Isten, hogy térjen vissza a család köribei, gyönyörködjenek velük. 

És elvétté az alamizsnát, és elment, de a küszöböt nem lépte át. 
Mikor este leültek énni, a gyerek nem mént az asztal alá, hanem szépen 

leült. így volt tizenhat éves koráig. Ilyen az Isten átka, né legyünk elkapat
va, hogy nekem van, mér nincs annak? Egyiknek jobban vót, mint a másik
nak. Másiknak gyenge vót a felfogása. Mindig vótak gazdák, kapzsi gazdák 
és elégedetlenek. 

36. HÁROM VÁNDOR 
Vót három fiatal mester, három legény, mindénük vót, tudományuk vót, 

csak pézük nem vót. Pedig már elkelt vóna nekik égy kis péz. Az 
egyiküknek az anyja olyan beteg vót, hogy már a faluvégi kis házának az ára 
ráment a patikára még az orvosra. Azt mondja egyszer a legidősebb 
barátjuk: 

- Vóna nekem égy ötletem. Apám meséte, hogy van égy gazdag révész, 
ami a leggazdagabb Egértől egész Pestig, de a legfukarabb is. Tudjátok mit? 
Én lészék Szent Péter, té komám, Szent Pál, té lészél Szent János. Három 
funkció. Odaadom a csizmámat még a mentémet, csinálunk pézt, és majd 
intézkedünk az úton. Tudjátok, mit vészünk? Most elmegyünk az útba eső 
halászhoz, és vészünk égy jó nagy halat. A sütőtől vészünk égy jó magos 
kényeret. A kocsmárostól égy nagy kancsó bort, a sekrestyéstől kérünk kő
esőn égy selyémpalástot és két ingét. A selyémpalástot felveszem én mint 
Szent Péter, és tik ketten égy-égy ingét. 

És papírból csináltak süvegét a fejükre, és elmentek a révészhez. 
Bekopog Szent Péter. Jön a hang: 

- Szabad! 
Mikor belépett Szent Péter, hát égy mécses égett az asztal sarkán, és 

bemondja a nevit: 
- Én Szent Péter vagyok, ez Szent Pál, a tükörajtóban van Szent János. 
Összenézett a két öreg, összecsapja az asszony a kézit: 
- Istenem, honnat érdeméltük mi eztet a nagy méltóságot, hogy Szent 

Péter, szent Pál és még szent János is. 
Azt mondja: 
- Hallod, ember, szaladj valamerre, valamivel még kéli hogy 

vendégéljük. Bocsássanak még, hogy ilyen szegénységbe vagyunk, hogy 
nem tudjuk gazdagabban megvendégelni. 

El is mént az ember, hát nemsokára vissza is jött, hozott égy szikár kis 
halacskát. 



- Itt van, asszony - odaadta neki -, süsd még! 
- Nem sütöm, főzöm, mer' fogy a zsír! 
Mondja Szent Péter: 
- Szabad a halacskát? 
Mégfogta a halacskát: 
- No, Pál, vidd ki, add oda Jánosnak, hogy áldja még! 
No, kiment Pál, mégfogta a halacskát. Odaadta Jánosnak, behozta azt a 

nagy halat, amit vettek a halásziul. 
- Itt van, mégáldotta János. 
- Jaj de gyönyörű nagy hal! 
Még és főzte, úgyhogy ötüknek elég lett vóna énni. Csak a hal. 
Azt mondja Szent Péter: 
- Nem terít fél kend kényeret? 
- De teríték. 
Hát elővett valami száraz, fekete kenyeret. 
- Itt van, Pál, eridj, add oda Jánosnak, hogy áldja még! 
Kiment Pál, odaadta Jánosnak, behozta a nagy kényeret. Behozta 

gyönyörű szép nagy kényeret. Ésszenéztek mégint. Hát ezék csakugyan 
Isten emberei. Jólaktak, azt mondja: 

- De nincsen valami halra való ital? 
Azt mondja: 
- Van égy kicsi. 
Elővett égy öreg kancsót, kitette az asztalra, valami bicskamutogatót, 

savanyút. Mégszagúja Péter, azt mondja: 
- Pál, vidd ki, ezt is áldja még János! 
Kivitte, behozta nagy kancsó bort, jól beboroztak. Mán jó kedvre kerűt 

az öreg révésznek. Odahajlik a feleséginek, súgja a fülibe: 
- Van az a szakajtó arany, hagy áldják még azt is! 
- Nem bánom, ha mégfijal az is új aranypénzvei. 
- Eridj, most vidd ki, de áldja még János, de rendesen! 
Kivitte, mert János volt a legjobb futár. Awá ő el is indult, Pál 

vissszafordút, kicsit gondolkozott, mondja: 
- Direkt megnézem, hogy áldja még rendesen! 
Kiment ő is utána, amerre a füle elvitt. Egyet sóhajtott Szent Péter. Azt 

mondja: 
- Hát olyan sokáig vannak, megyék akkor, én is mégáldom. 
Ő is a másik kettő után. A selyémpalást akadt a lába közé, bukott el, de 

csak futott. Félhúzta a selyémpalástot, és hajts utána. 
Mégunta mán a révész, hogy nem hozzák a mégáldott pézt. Kiment, hát 

nincs senki. Kiabál, nem jelentkezik senki. 
- Jaj, jaj, asszony, jaj, jaj, oda a pézünk, nincs pézünk. 
Mintha égy hangot hallott vóna, most vissza a pokolba. Ezék most 

elmentek, elosztották a pézt, így a három vándor pézhéz jutott. 
Itt a vége. 



37. CÍM NÉLKÜL 
Krisztus Jézus még Szent Péter úton jártak, és estére a sötétségbe, a leg

első házba bekéredzkedtek éjjeli szállásra. Özvegyasszony lakott egyedül. 
- Én útonjáró vagyok, mindénkin segítek, akin tudok, jó szívvé 

odaadom, ha méghálnak szalmán, kicsi vászondarabon. 
- Jól van, csakha a szabad ég alatt nem leszünk. 
Jólesett Szent Pétérnek és Jézusnak, hogy ilyen szívesen fogadta, adott 

nekik égy kicsit, valami leveskét jó szívből. 
Réggel, mikor félkeltek, mégköszönték a szállást, azt mondja a Szent 

Péter az asszonynak: 
- Édes nénikém, amilyen munkához fog réggel, adja az Isten, olyat 

végezzen egész nap. Isten áldja még! 
Hát ő melyik munkát végezzen? Fogta, hogy fődről né tapossa azt a 

vásznat, mégfogta, összecsavarta. Csavarta, csavarta a szép, hófehér 
lenvásznat, csavarta, nem tudta már, mindént mégtőtött, csavarta. 

- Jaj, édes Istenem, hogy mégáldottad ezt a vásznot! 
De már olyan pisálhatnék, hogy alig tudja tartani, de nem hagyja abba, 

míg fél nem pucolja. Hát már tele vót mindén véle. De már nem vót, hova 
rakja. Hát egyszer megbotlott És akkor elment pisálni. Folytassa tovább a 
munkát, de már tovább nem lehetett a vásznot csavarni. 

Szomszédba lakott égy fukar gazdaasszony, mert fukar vót, réggel az vót 
az első dóga, hogy összeszaladja a szomszédokat, hogy milyen pletykát tud 
összeszedni. 

Mégdicsekédétt a szomszédasszonynak, hogy ő hogy járt. Itt járt két 
ember, és szállást kért. Mielőtt elmentek, azt mondták, hogy amit ékezd 
réggé csinálni, azt csinálja egész nap. 

- Ej, hogy nem jött el hozzám, mert én attól okosabb lennék, mert én 
mindjá mennék pisálni, aztán fognák a dolognak. Mennyivel több vásznat 
össze tudott volna szedni. 

Hát égy hétre azt mondja Jézus Krisztus: 
- Menjünk, próbáljunk szállást! 
- Menjünk ide bé a gazdához. Né kerüljük el! 
Hát bementek. Mondják: éjjeli szállást akarnának. 
Mindjá' gondolt arra, hogy ezék lehetnek ezek az emberek, szomszéd

asszony mondta, égy nagyobb ember és égy kisebb, ott áll égy fűrészvei és 
fúróval. Szent Péter ács volt, Jézus Krisztus is ács volt. Szívesen adott nékik 
szállást, megvendégelte. Réggel, amikor félkelt, odasúgja Szent Péter az 
asszonynak: 

- Köszönjük a szállást, de amilyen munkát kezd réggel, olyant fog foly
tatni egész nap. 

Ű nem mént, hogy az ágyat mégcsinálja, amin feküdtek, hanem égyénés 
hátra mént pisálni. Egész nap pisált és pisát. így jár az elégtelen és a 
fösvény! 



38. VÍZEN JÁRÁS 
Vöt égy pásztorgyerék, őrözte a birkákot. Égy folyó mellett égy kanális 

vót, és a kanálison ugrat át a botval. Azt mondta: 
- Egyet az Istennek, egyet nekem. 
Közben jött égy hajó, s méglátta, hogy a gyerek ugrál. Hallotta, hogy 

mondja: 
- Egyet az Istennek, egyet nekem. 
Azt mondja: 
- Mit csinálsz té? 
- Imádkozok, jó ember. 
Nem tudta, hogy az pap. 
- Jó ember, egyet az Istennek ugrok, egyet magamnak. 
Azt mondja: 
- Nem úgy, fiam! 
Mégtanította kérésztét vetni. És vetette a gyerek a kérésztét, és a pap 

elment, a hajó indút. A hajó egyet kürtőt, a gyerek mégijedt, és elfelejtette 
a kérésztét. No, hogy megkérdezze, a folyón, a vízen szaladt a hajó után, és 
nem süllyedt el. 

- Mondja még tovább, hogy is vót az imádság! 
Azt mondja: 
- Eridj, fiam, ugrádd tovább az árkot keresztül, té már még vagy szen

tévé. 
Ez rövid az egész. 

39. SZENT PÁL ÉS AZ OLAJOK 
Építettek égy templomot, és kész vót a templom, és egyszer gyüttek az 

olajok. Nincs rendben valami, nincsen két szobor: Szent Péter és Szent Pál. 
De rövid az idő, mert kihirdették a szentéket. Kicsit elhalasztották a temp
lomszentelési. Szobrászokat fogadtak, mégcsinálták először a Szent Péter 
szobrát, de a Szent Pál szobra nem lett kész mégse arra az időre, mire a 
templomot szentelték fél, azt mondja neki égy: 

- Atya, van itt égy kis ember, felállítjuk arra a rövid időre, míg széntélik 
a templomot Pál helyett. 

Hát mégbeszélték a dogot, még is állították az embert Péter mellé, és 
jöttek az oláj asszonyok, hozták a gyertyákat, nézik nagyon a Szent Pétért 
még Pált, hát akasztottak gyertyát a körmére, égették, odáig égett a gyertya. 

- Jaj, milyen aranyos szobor, még a gyertya ég, odáig mozgassa a lábát 
is. 

Hát leugrott, otthagyta és elszaladt. Ott hagyta, mint Szent Pál az 
olajokat! 



40. SZENT PÉTER ÉS 
A GAZDAG EMBER 

Kereskedő vót, és Szent Arkangyalt fogta fél házi ünnepnek. Szent 
Arkangyal, a férfi angyal. Nagyon szépen ünnepélték, vendégéket hívott 
össze mindig. Egyszer mégjelent álmában a szent, hogy még fog halni. 

No, alig várta, hogy jöjjön a szent házi ünnepe, és imádkozott neki, a 
képinek, hódolt neki. 

- Édes szép Szent Arkangyalkám, vezess el a Mennyországba, mutasd 
még, mért kéli, hogy én méghaljak! 

Hát még is jelent nála az Arkangyal, mégfogta, és elvezette Szent Péter 
kapujához, Szent Péter bevezette, azt mondja Arkangyalnak: 

- Mit akar ez a gazdag kereskedő? 
- Még akarja nézni a mécsésit, mer' ő nemsokára még fog halni. 
- Magyarázzad még neki, hogy mindenki még fog halni, mindénkinek 

van égy mécsese, és abba olaj van. Mikor a mécsesből kiürül az olaj, akkor 
mindenki, ameliknek kifogy, meg fog halni. 

Vezeti Arkangyal. 
- Látod, ez veled egyidős, ennek még a mécsesében rengeteg olaj van, 

Ez a tied, alig van benne égy kevés. 
Hát elgondolta magát a kereskedő, elég huncut volt, mikor elhaladt 

Arkangyal, ahogy megyén utána, mégfogta, amelikbe sok olaj vót, beleön
tötte az övébe, az ő mécsesébe. Mikor jöttek vissza, véletlen mégfogta, és 
kiömlött az olaj, mégint csak olyan kevés maradt benne, mint előbb. 

Azt mondja az Arkangyal, mégvigasztalta: 
- Amiért olyan hűségésen imádtad a szent védődet, a házvédődet, ha 

méghalsz, a Mennyországban Péter mellett kulcsos lészél. 
S így méggyőződött, hogy még kéli haljon. 

41. PÉTER ÉS PÁL 
Pál nem tudott az ácsmunkáról, de Péter, ő Jézus Krisztussal járt, még

tanulta az ácsmunkát. Estére jutva égy faluba jutottak, de mindenütt zárt 
kapukat találtak. Látnak égy kis világosságot, oda bemennek. Ott akkora 
zaj van. 

Kérdezik a gazdasszonytól, kaphatnának-é éjjeli szállást? 
- Kaphatnának, de itt égy mulató társaság van. És itt az ajtó előtt mén

nek el. De ez csak olyan szoba, hogy nincs ajtaja, de bént van égy heverő. 
Jó nekik akárhun, csak né maradjanak kint a szabadba éjjel! 
Péter aludt belül, Pál kijjebb. Megyén két részeg. Azt mondja: 
- Az anyjuk iskoláját, mit nyújtózkodnak ezék! 
Jó ódáiba ütte Pált. 
Jönnek vissza. 



- Á, még most sé keltek föl! 
Mégin oldalba ütte. Jön a harmadik. Mindegyik oldalba ütte. 
Péter alszik belül, mint a bunda. Azt mondja: 
- Hallod, Péter, úgy nem bírok aludni széjről. Nézd, én mindig belül 

szoktam aludni. 
- Hát nem bánom, kimegyek szélrű, úgyis kialudtam magamat. 
Pál belül fekszik, hogy né kapjon többet. Hát gyűn vissza az a kettő, aki 

legelőször oldalba verte Pált. Azt mondja: 
- Adtunk már a szélsőnek eléget, adjunk már a belsőnek is! 
Úgy mégint csak Pál kapott. Úgy jól ódáiba verték. Réggé panaszkodik Pál: 
- Mikor széjrül aludtam, akkor is kaptam, mikor belűrű feküdtem, akkor 

is kaptam. 
Ez vót az ű tradíciójuk. 

42. SZENT PÉTER ÉS AZ 
ÖREGASSZONY 

Akkor mént Szent Péter és Pál, mentek az utcán, azt mondja Jézus 
Krisztus Szent Pétérnek: 

- Hallod-é, Péter, ez a pár fiatal most jött ki a templomból, 
mégesküdtek, és még fog halni a menyasszony. 

- Ó, Uram, né védd el! Fiatalok! 
- Ez így van előírva, hát eridj el, Péter, égy másik öregasszonyhoz, 

kérdezd még, szeretne-é élni, vagy mégunta-é az életjit. 
Átment Péter: 
- Édes öreganyókám, hány éves? 
- Hát, édes fiam, most mán égy híján száz. 
- Hát mégunta-é az életjit? 
- Hát nem bánnám, ha még is halnák. 
- Hát haljon még a menyasszony helyett! 
- Hát szarok, de én nem halok még! 

43. KRISZTUS AJÁNDÉKA 
Jézus Krisztus és Szent Péter jártak faluról falura. Mégestelédétt. Annak 

idején nem voltak világosságok, mécses égett, ahol égett. Hát olyan szép, for
más házat láttak, ég a lámpa, a mécsvilág látszik. Kopognak. Hát égy nagyon 
illedelmes, jómódú gazda volt ott. De nagyon illedelmesen fogadta Szent 
Pétért és Jézust, de szívesen adott vacsorát is, elővett égy aranyszélű poharat. 
Fogadkozott Jézus, hogy nem iszik, de a kedvemért ebből a pohárból még 
kellett inni hármat is. A gazda mégint mondta, hogy neki borzasztó ízlett az 
a bor a pohárban. 



Mikor indultak, mondja, hogy igyanak abból a pohárból olyan jó ízűt. 
Ittak égy keveset, de mikor a gazda lététté a poharat, elfordult, Jézus még
fogta poharat, és beledobta Pétérnek a tarisznyájába. 

Mikor kimentek, elhaladtak égy darabon, azt mondja: 
- Péter, nézd csak, mi van a tarisznyádban. 
- Jaj, uram, ilyen jó lélektől, ilyen jó embertől kár volt elvenni! 
- Nem kár, éppen hasznot hozunk evvel az aranypohárral. Mer' az 

aranyszélű pohár kedvéért mindénkit megtisztel, mer' neki nagyon jólesik, 
és azt hiszi, hogy másnak is jólesik, de csak azért iszik annyit a gazda, 
aranyszélű pohár kedviért. Tönkretette volna ez a pohár. És most 
mégharagszik, mégbosszulja, senkit nem fog mégkínálni, mert nem esik jól 
más pohárból inni, nem esik neki olyan jó'. 

Két év múlva arra fordultak, mondja Pétérnek: 
- Menjünk ide bé, ahonnat elhoztuk a poharat!. 
- Hát hogy adod vissza? 
- Ott hagyjuk. 
Adott a gazda szállást szívesen, de nem kínálta őket borval, szépen 

beszélt velük. 
Felesége mondja: 
- Olyan jól haladunk, annyi mindénünk van. Hálla Istennek! Az Isten 

ad is, el is vész. 
Kitette a Péter a poharat az asztalra. 
- Uraim, visszahozták az aranyszélű poharat, de nem iszok belőle töb

bet. Emlékbe' fogom tartani. 
Akkor megmondta Jézus Krisztus, hogy ők kicsodák, és hogy mér' vit

ték el a poharat, másképp koldusbotra juttak volna. 
Köszönöm szépen, ez az egész! 

44. CÍM NÉLKÜL 
Nagyapám mesélte: a búzának valamikor nem égy kalásza vót neki, 

hanem lentről félig tiszta kalász vót. És a parasztasszon kint vót, piszkot a 
kicsi, letépte a kalászt, és a kalásszá kitürűte a fenekit kisgyereknek. És arra 
mént éppen Szent Péter és Jézus Krisztus. Mégfogta Jézus Krisztus a 
kalászt is, mind megsemmisítette, mer ennyire becsülik Jézus képit. Péter 
odanyúlt, és azt mondta: 

- Uram, azt az égy kalászt hagyd még a madarak részire! 
Tehát a madaraknak van hagyva. Még az én fiatalembérkoromba' búzát 

arattam részibe. A gazda tudta, körülbelül mikor lesz levágva, akkorára 
kijött. 

Azt mondta: 



- Ide figyelj, fiam! (Mer' szerb ember vót.) Azt a tincset hagyd még, és 
kösd össze, nem a tied, hanem té kösd össze, add a madaraknak! Mindén 
fődedbe, ahun aratsz, mindén fődedbe hagyjál még, hogy né bántsák a 
népek. Tincset, ez a madaraké. 

Mégkötte, akkor odament, mégcsókolta, és keresztét vetett rá. 

45. MATYAS KIRÁLY ES 
A SZEGÉNY EMBER 

Mátyás király fölüt a lovára, elment, körülvigyázta az országot az igazsá
gos Mátyás. Hát amint mént, égy hegy aljába, égy erdő szélin vót égy rossz 
kapu, labodás kapunak híják. Az a labodás kapu, ahol ritkán van deszka. 
És odahajtott, a ló feje bént vót, a gyerek, a házigazdának a gyereke kapu 
aljába. Nem lát Mátyás király senkit. 

- Halló, ki van bént? 
A gyerek mégszólalt: 
- Másfél ember és égy lófej. 
Mátyás király gondolkozik: mit jelent? 
- Hát apád hol van? 
- Apám elment vadászni. Amit mégfog, azt otthagyja, amit nem fog 

még, azt hazahozza. 
- Hát anyád hol van? 
- Elment a szomszédba kölcsön sírni. 
Gondolkozik Mátyás király, ezt mán elő kéli adja az ő tizenkét tagú 

tanácsának. 
- Mondd még, kisfiam, mit jelent a másfél ember és égy ló? 
- Hát jó ember - nem tudta, hogy ő égy király- , hát a lófej, az bént vót, 

az égy lófej, s én még maga másfél ember vagyunk. 
- Hát mit jelent: apád elment vadászni, és amit mégfog, azt otthagyja, 

amit nem, azt hazahozza? 
- Elment, bóhászkodik. Amit megöl, azt ott hagyja, amit nem, azt 

magán hazahozza. 
- Hát mit jelent: az anyád elment kölcsön sírni? 
- Hát a szomszédba meghalt égy öregasszony, segít sírni, ha nálunk 

méghal valaki, akkor segítenek itten is sírni. 
Hazamént a király, összehívta a tanácsot. 
- Ezt fejtsék még! Aki nem tudja mégfejteni, mindenki nekem tíz ara

nyat pengessen lé azokból a fejesékből! 
Hát égy sé tudott mégfejteni semmit, mindenki tíz aranyat lététt. Tízszer 

tíz az száz arany. 



46. MÁTYÁS, AZ OBSITOS KATONA 
Mátyás király fölöltözött obsitos katonának, mént át az országán. 

Lássa, hogy égy gazdag ember négy lóval szánt. 
- Hát hogy mégy, gazdaember? 
- Vígan, nagyon vígan. Négy lóval, négy jó lóval. 
Émégy arrább. Szegény ember két gyenge lóval küszködik, küszködik. 
- Hogy mégy a szántás? 
- Elég nyomorúságosan. Alig viszik a lovaim, gyengék. 
Mégfordút Mátyás király, visszament. 
- Ugyé, jó négylovas, mér' nem adsz égy jó lovat segítségbe, hogy szánt

son ő is. 
- Hát mit ér az a génya! 
Visszament. 
- Adok égy tanácsot neked, mer' gyengék a lovaid. Elmész haza, és 

elhozod mind a két lovadat. Megértetted? És mind a két ló árából kutyát 
vásárolsz. 

- Már hogy adnám el? 
- Én Mátyás király vagyok. Adok neked jegyet, de né áruld senkinek el. 

Vásárolj koloncos kutyát, vásárolj össze, ami csak létezik, félhozod őket, ha 
félhoztad, keress még éngém! 

Hát úgy is csinált. Megvette a kutyákat, és elvitte Budára. 
Közbe a király szót a szolgálójának, hogy hajon égy ember a kutyákkal, 

akkor azt mind vegye még. 
Hát a szegén ember annyi pézt kapott, hogy égy egész csordát vásárót. 
Mikor méglátta szomszédja, azt mondja. 
- Hát honnan neki a sok péz? 
Mikor mégtudta, eladta az összes vagyonát, és mindé kutyát vétt. Ő is 

elment Budára. Árúta a király szolgájának. Az nem vette még, hanem jó 
mégverte, és azt mondta: 

- Egyszer vót Budán kutyavásár! 

47. HÁROM BAKKECSKE 
Egyszer Mátyás király az urakval országlátogatásra indult. Mátyás király 

nem sajnálta senkitől a szót. Mégszólított mindénkit, bárki vót és mi vót. 
És mégismerte az első szóból, hogy katonája volt-é, vagy nem. Mégszólí
tott égy öregét. Azt mondta az öregnek: 

- Tisztesség, öreg! 
- Köszönöm az asszonynak. 
Gondolkodik, mégint tovább: 
- Hány pézt keres? 
Azt mondja: 



- Hat pézt keresek. 
- Hát mennyit kőt? 
- Két aranyat kőtök. 
- Hát a másik négyvei mit csinál? 
- Sárba dobom. 
- Hát messzi-é a messzi? 
- Már csak a lovam orráig! 
- Hány a harminckettő? 
- Mán csak tizenkettő. 
- Hát még tudná-é fejni a bakkecskét? 
- Még én! 
- Eztet még né mondja az uraknak, amíg a képemet nem mutassák még! 
Mátyás király észrevette, hogy az egészből semmit sé értettek, elindult 

tovább, az urak utána. 
- Mondjátok még, mit beszéltünk! 
- Mink semmit sé értéttünk. 
- Jó pénzé nagy jutalmat adok annak, aki mégfejti. 
Bizon, nekiálltak mégfejteni, de nem tudták mégfejteni. Mégtaláták az 

öregét, megkérdezték: 
- No, öreg, magyarázza még, hogy mit mesélt őfölségivel! 
- Hát én mégmagyarázom, ha a képét mégmutatják! 
- Hát én milyen képet tudok mutatni? 
- Azt, amire az arany ki van nyomtatva. 
No, még is egyeztek tíz aranyért. 
Hát az első azt mondja: 
- Tisztesség, öreg! 
- Tisztesség az asszonynak, azt feleltem, mert az asszony mos rám, és 

tisztán tartja a ruhámat, és a tisztaság az tisztesség. 
- Hát mit jelent az, hogy hány pézt keres? 
- Hát az azt jelenti: hat pézt keresek, kettőből élék, és négyet a fiamra 

kőtök, és az annyi, mintha a sárba dobnám. 
Hát ki is fizették neki mindjá a tíz aranyat, amibei mégalkudtak. 
- Hát mit jelent az, hogy hány a harminckettő? 
- Hány a harminckettő annyit jelent, mikor húszéves voltam, akkor 

harminckét fogam volt, mire megöregedtem, még csak tizenkettő van. 
- Hát hogy még tudná-é fejni a bakkecskéket? 
- Még - azt mondja -, tíz aranyé. 
Nem is sokallták a tíz aranyat, mindjá' lépéngétték a tíz aranyat. 
- No, most mi az, hogy még tudná-é fejni a bakkecskét? 
- Éppen most fejtem még magukat! 
És itt a vége. 



48. EGY GULYÁS MEGTANÍTOTTA 
MÁTYÁS KIRÁLYT BECSÜLETRE 

Mátyás király körutat csinált, határokba, legelőn, mezőkön. Hát úgy 
eltőtötte az időt, észre sé vette, mikorra már léestelédétt, mán jó setét létt. 

- Ejnye, ejnye, de mégkéstem!- siránkozott magában Mátyás. 
Meglátott égy tűzfényt, odaért, a juhász az észténánál főzi a vacsorát. 
- Illedelmes jó estét kívánok! 
Fogadta juhász becsületesen. 
- Foglaljon helyet, vándor bácsikám! 
Jólesett Mátyásnak ez a hangulat. 
- Éppen jó birkapaprikást főzök. 
Mikor kész vót a birkapaprikás, mégszólította a juhász vendégét. Nem 

is álmodtam, hogy az Mátyás király. Szedett a juhász magának, szedett a 
királynak is. A kanálba olyan hús volt, ami nem tetszett: a kés hegyivel 
visszalökte. 

A juhász mégfordította a kést, és kés fokával a keze hátára ütött, de jó 
nagyot. 

- Tanulj még becsületre, amit kiveszel, azt né tedd vissza! 
Mátyás visszavette, nem is érezte sértve magát. Jól vacsorázott, réggel 

félkelt, elköszönt a juhásztól, köszönte a barátságot és a szállást. És az útja 
Pestre fordult. 

- Né felejtse el, én Mátyás királynak a vargája vagyok, olyan bocskort 
csinálok, amíg él, sosé szaggassa el. 

Hát elment Mátyás haza, és mondta: 
- Ha jön égy ilyen és ilyen juhász, keresi Mátyás király vargáját, vezessé

tek hozzám! 
Hát nem is olyan soká elment a juhász Pestre, valamilyen baja vót, 

intéznivalója. Jelentkezett az őrségnél, hogy ő Mátyás király vargáját kere
si. 

Nem szól az őr semmit sé, karonfogta, és fölvezette Mátyás királyhoz. 
Belépett, méglátta a kastélyba a gyönyörű szép szobákat, ott miniszterek 
sorba' dolgoznak, hát mikor bevezették Mátyás király szobájába, Mátyás 
király rögtön mégismerte a juhászt. De a juhász is a barátját. Leültette 
Mátyás király, megtisztelte, becsülettel vette. Elrendelte Mátyás király, 
hogy délben birkahús paprikást csináljanak mind az összes urak részire. 
Nekifogtak a béllérék, szakácsok, rengeteg hivatalnoknak főztek, hatalmas 
tál birkapaprikást. 

Mátyás mégsúgta a juhásznak, tanítsa még valamelyik minisztert be
csületre. Hát úgy is történt, a juhász odaült a kazán mellé, ahol főtt a 
paprikás, és nézte, amikor szedték a miniszterek. Egyik kés hegyével vissza
lökte a húst, de a kés fokával olyat koppantott az ujján, hogy félugrott, 
kihúzta a kardot, de a király rászólt: 



- Té még vagy tanítva a rendre. Éngém is a juhász tanított még rendre, 
amit kiveszel, azt né dobd vissza! 

Mégtörtént az ebéd, no, azt mondja Mátyás a juhásznak: 
- Hallod, jó barátom, hogy szoktál té állni, mikor legelteted a birkákat, 

s nézed, mégvannak-é, hogy vannak? 
Hát a juhásznál vót a bot. 
- Rátámaszkodok, meghajlok, és így nézem! 
Rátámaszkodott, ráterítétte a szűrit, és nézte. 
- Mindenki utánozza!- parancsóta a király. 
Mindén miniszter rá kellett terítse a hátára a juhásznak a palástját. Már 

alig tartotta juhász. Akkor Mátyás király kivett tíz aranyat. 
- Gazember, aki a mentéjét nem váltsa ki. 
így a mentéért tett lé tíz aranyat, a juhásznak alig fért a mentéjébe a tíz 

arany. 
Mátyás király mégköszönte, hogy mégtanította őt is, még az összes mi

niszterét. Az összes miniszterek ebből tapasztalhattak. 
- Azt hiszem, hogy ebből vehet olyan bocskort, hogy soha életében el 

nem taposhassa! 
Eltávozott isten hírévé. 

49. SZERENCSE ÉS ÁLDÁS 
Vót égy szegény ember, annyi gyereke vót, mint a rosta lika, és mindén 

nap mént, és hozott égy pár szálfát, és piacon adta el. 
Azt mondja szerencsének a nemszéréncse (a két koma, két pár vót): 
- Hát mért nem segítsz ennek a szerencsétlennek, mért vagy szerencse? 
- Hát majd egyszer segítek! 
A nemszéréncse mégunta mindig könyörögni: 
- Akkor majd én segítek. 
- Abból nem lész semmi! 
- Ide figyelj, szegény ember! Nesze boszoly! (Tudja, mi az a boszoly? 

Zsebkendő hatfelé kötve.) Vegyél kényeret, ennivalót, és többet né lássalak 
még, hogy hordod a hátadon a fát! 

Hazamént a szegény ember, de nem vót otthon a felesége. Hama vett 
égy köcsögöt, abba tartották a pernyét. A pernyét el szokták adni, összegyű
lik a csutkapérnye, valamikor azt én is tudom, hogy használták lúgnak. 

Aztán kimégy az erdőbe, hoz fát, kimégy a piacra. Jött a hamuvásárló, 
az asszony fogta a köcsögöt a hamunak, eladta a köcsögöt a pézzel együtt. 
Nem tudta, hogy van benne péz. 

- No, látod - azt mondja szerencse nemszéréncsének -, mégint csak 
mégy fájé, biztosan nem vót szerencséje. 

- No, szegény ember, mi az oka, hogy mégint csak fáért jöttél eladni? 



- Nem vót szerencsém, nem vót otthon a feleségém, bevittem a köcsög
be pézt, az asszony eladta a köcsögöt. 

- Ugyé, mondtam neked! 
Hát már mégint mégunta a nemszéréncsé, mondta neki: 
- Komám, segíts már az emberén! 
- Én pézt nem adok neki. Adok égy kis ajándékot, majd az hoz neki 

szerencsét. 
- Hát mit adsz? 
- Adok neki három diót. Itt van három dió, tedd a zsebedbe! 
A zsebibe tétté, nem értékélte, nem bécsülte. Vót annyi gyerek, kellett 

vóna legalább mindegyiknek égy, akkor is tíz dió kellett volna. El is felej
tette. 

Hát égy este jön, hozza a fát az erdőből, cipekedik. 
Valami úgy fénylik, úgy fénylik valami az egyik gyerek kézibe. Nézi, hát 

valami jó dolog lehet. 
- Mit veszekedtek? 
- Én talátam még azt a követ hamarabb! 
- De én láttam még! - azt mondja. 
- De én mondtam, hogy védd fél! 
- Né veszekedjetek, né nektek égy dió, neked is, neked is. 
Mindegyiknek adott égy diót, a kincsét a zsebbe tétté. De ő sé tudta, 

micsoda. Hazamént kitette a zsebiből. Lététté az asztalra. Olyan világosság 
lett, borzasztó, micsoda dolog az! 

Jön arra a király, lássa, hogy olyan fényesség van az udvarban. Bémégy. 
- Ugyé, szegény ember, mivel világítasz olyan nagyon? 
- Hát itt van ez - nem tudta, micsoda. 
- Tudod mit, szegény ember, adok neked égy malacot érte! 
Gondolkodik a szegény ember, ha ez malacot ígér, akkor a többet ér! 
- Dehogy adom oda! 
- Adok égy tehenet. 
Gondolkodik: á, nem, ez többet ér. 
- Adok még égy lovat is. 
- Felséges királyom, nem adom oda. 
Hát elment a király, másnap küldött küldöncöt, ménjén el! 
- Tudod mit, szegény ember? Add ide azt a darab követ, úgyse vészed 

hasznát, adok neked égy véka aranyat. 
Mégörült a szegény ember, kapott égy véka aranyat. 
- Vegyél mindént, ami kéli! 
A nemszéréncsé nem tudott segíteni, de a szerencse segített: a három 

dió. Boldog lett, éltek boldogan, nem kellett többet hordani a fát a hátán. 



50. SZEGÉNY EMBER KAKASKÁJA 
Vót égy szegény ember. Gazdag szomszédja vót. Olan nagyon 

veszekedett a szegény emberré, hogy a kakaska mégin' a kertben van. 
Mégharagutt a szegény ember, azt mondja: 

- Tudod mit? Elviszem a királynak. 
- Még vagy té bolondulva? - mondja a felesége. - Hát annyian vagyunk, 

égy kuckóval, hát mégfőzzük, megesszük. 
- Nem, elviszem a királynak, hátha valami jutalmat kapok 
Hát úgy is történt, mégfogta a kakasát, ő még elment királyhoz. 
Király fogadta. 
- Felséges királyom, hoztam égy kis kakast ajándékba - azt mondja -, 

mégfőzik, megeszik. 
Azt mondja: 
- Nem úgy van az, szegény ember! Odaadjuk a szakácsnénak, levágja, 

mégfőzi, és féltálalja nekünk. 
Hát így is vót, a szakácsné elvitte, mégsütte, egészbe kitette az asztalra. 
- No, szegény ember, heten vagyunk, én, a feleségém, két fiam, két 

leányom és té. Hét felé oszd el a kakaskát, hogy mindenki légyén 
megelégedve. 

- Jó van. 
Fogta a kést. Levágta a fejit. Odaadta a király eleibel. 
- Királyom, té vagy a fej az országba, a házba, tied a feje! 
Levágta a nyakát, odaadta a királynénak. 
- Itt van, felséges királyné, itt a nyaka, a fej a nyakon forog, ha nincs 

nyak, nincs fej sé. 
Rendbe van. Levágta a két lábát, egyiket az egyik fiúnak, másikat a 

másiknak: 
- Ti szerették labdázni, futbalozni, nektek jó láb kéli, hogy szaladgálja

tok. 
Levágta két szárnyat, egyiket az egyik leánynak, másikat a másiknak: 
- Repüljetek, mint angyalok, s a többi az ényim. 
A király nagyon mégörült az osztásnak, hogy ilyen okos a szegény 

ember. 
-Ezért mégjutalmazlak! 
Hozott neki égy zacskó aranyat. 
- Eridj haza, és építs, de né szólj senkinek semmit! 
Hazamént, vette az anyagot, kerítést épített, házat javított. Méglátta 

szomszéd. 
- Ugyan az a kódus miből épít? Hát nincs mit egyén, most mégis épít, 

kerítést csinál. Honnét neked ez a pézéd? 
- Hát a krédlit eladtam. Elvittem a királynak, mégajándékoztam, és 

adott égy zacskó aranyat. 



- Viszek akkora három nagy kakast oda - gondolta a szomszéd. 
Három nagy kakast elvitt a királynak, a király kapcsot a dogon. 
- No - azt mondja -, add oda a szakácsnénak, készítse el, majd aztán a 

többit méglássuk! 
Hát odaadta a szakácsnénak. Az mind a hármat mégsütötte, az asztalra 

adta. 
- No, egyenként oszd el! 
- Hát, felséges királyom, én annyi kakashúst észék, nem is osztom el. 

Én elveszem a fejit, a lábát, sovány húsát, ti egyétek a javát! 
- No - azt mondja a király -, azt hitted, nekem nincs mit énni? Hoztál 

nekem kakast, magadnak elveszed a ruskót, nekünk adod a javát, az nem 
helyes. Nyomban mégbüntetlek. Huszonötöt verek a fenekedre. Elmész 
haza, kapsz égy felszólítást, ha nem jössz el, tudhatod, hogy a hajdúkkal 
megyék utánad. 

Nagyon elkeseredett a gazdaember. 
Gondókodott a király, hogy mit csináljon. Megfejem én a gazdaembért, 

hogy ekkor és ekkor jöjjön el a tárgyalásra. Összeszedte a minisztereket: 
- No, döntseték a gazdaember gazdagodásáról! 
Hát gondolkodnak a miniszterek, mit csináljanak. 
- Mind úgy döntöttünk, ha ő nem tudott eléget tenni becsület útján, 

fizesse még az összes fáradságot! 
- No, jó' van, elhagyjuk a tárgyalást! 
Még nem végezte bé a kerítését, a gazdag emberek kiszórták a krumplit. 

A szegény ember nem tudott írni, lerajzolt égy nagy házat, égy kis házat, 
krumplibokrokat. Elvitte a kérvényt. A gazdaember visszajött, lecsukta 
őket a király 

- Nézzed, szegény ember, az összes kérvénynek a tartalmát. 
- Hát ez az én házam, ez a nagy ház, ez az én kertem, itt a krumpli

bokrok még az ő disznai. 
Hát őt is nemsokára hívatták. Méghívták a miniszterek a szegény 

embert, a gazdaembért, mondja a minisztereknek: 
- Ezt a kérvényt olvassátok el! Aki nem tudja elolvasni, az égy marék 

aranyat kéli, hogy adjon! 
Hát olvassák, nem tudják elolvasni. Először a király adott égy marék 

aranyat, sorjába rakták: tizenkét miniszter, tizenkét marék arany. 
- No, gazdaember, olvasd el! 
Hát ő sé tudta. 
- Add a marék aranyat ide! 
No, akkor a király elolvasta. 
A szegény ember nagy házat, vagyont szerzett, és mindén szomszéd, 

éljetek békességbe! 



Vót égy nagyon gazdag ember, de családjuk nem volt. A szomszédba égy 
fiatal pár, ott sé volt család, de mindig énélketek a fiatalok. A fiatalok ját
szottak, énekéltek. Azt mondja a gazdaembérnek a felesége, a férjinek: 

- Hallod, milyen szépen énekélnek azok a fiatalok? Mink mindig úgy 
civódunk, mint kutya a kerítés közt. 

Nem szót az ember semmit sé. Gondolt az ember egyet. Annyi pénze 
vót. Égy köteg pézt összekötött, és átvitte. 

- No, szomszéd, olyan szegények vagytok, mint a templom egere, hát itt 
van égy köteg pénz, csináljatok, amit akartok. Vegyetek mindént, ami köll 
a házhoz. 

Mégköszönték. Elment a gazda haza. Hallgatszkodik, mit csinálnak a 
szomszédba. Nem játszanak, nem nevetnek. 

- Adtam én nekik gondot! 
Fölültek, mégszámolták a pénzt. No, azt mondja az ember: 
- Vészek két tinót, szekeret, fődet, és gazdálkodunk, hogy termeljünk, 

légyén mindénünk! 
- Azt már nem, elősző' éngém fölőtöztetsz mindén szép ruhába, a kony

hába bévásárósz! 
- Hát akkó nem jut arra. 
Összevesztek. Kiment az ember, mérgelődik, bejön. Azt mondja: 
- Asszony, vészünk fődet, igát, és dógozunk. 
Hű, nagy szájval és kiabál: 
- Én lészék a konyha gazdája, vagy té? 
Veszekedtek. Azt mondja a gazdaember a feleséginek: 
- Hallod, mi van ott? Veszekednek ám! Hát ezt a pénz csináta ám. 

Adtam nekik gondot, hogy törjék a fejüket, hogy köll gazdálkodni, hova 
tegyék a pézt. 

Egy nap félkelt a fiatalasszony, összekötte a pézt, azt mondta: 
Átviszem, égye még a fene a pézédet, semmi sé kő. Nincs boldogság, 

még a péz sé segít. 
Bedobta. 
- Csak éljünk boldogon tovább. 
Itt a vége. 



Mikor én legény vótam, méghallottam, hogy a törökök nagyon üldözik 
a magyarokat. Lóra ültem, elmentem a törökökkel szemben háborúzni. Ám 
nyírtam én a törököket, csak úgy hullottak előttem. Egyszer csak égy török 
ágyú ellőtte a lovamnak a hátúját, leugrottam a lovamrú, beleszúrtam égy 
ágat, égy ződ ágat, kezdett nőni. Olyan gyorsan mégnőtt, de én akkor 
legényesen, és csak úgy nyírtam a törökök fejit lé. 

Hát eljött az este, mindnyájan megéheztünk, mert legalább vót ott száz 
harcos, nyirták a törököket. Ej, nagy tüzet csináltam, hogy vacsorát főzzek. 
Égy nagy üstöt, biztosan, hogy volt száz liter, megtöltöttek vizvel, félfőtt, 
beleöntöttem a málélisztét, elvettem égy nagy husángot. Elkezdtem ke
verni, keverni. Mikor már kész volt málé, durr, odalőttek a törökök. 
Mégharagudtam, mégfogtam azt a nagy üstöt, úgy visszavágtam törökökkel 
szembe, hogy vagy száz törököt léforróztam. 

Aztán odatettem égy másik kis üstöt, főztem égy nagy üst málét, égy 
nagy husángval jó keményre mégkevertem, levettem a kötőfék szárnyát, 
nagy szelet málékat vágtam, úgy laktunk málékkal, hogy csak úgy 
tőrődöztönk. Itt a vége. 

53. KÖRÜLÓ 
Egyszer vót, hol nem vót, nem hetedhét országon túl, de mégis valahol 

vót, volt egyszer égy ember, Kis-Ázsiában, Törökországban vót égy híres 
rablóvezér. De nem is olyan rablóvezér volt, aki kirabolta a népeket, vagy 
agyonütte, mégnyúzta, hanem a Sanglibelli várban mindén kereskedő el kel
lett ott ménjén, ezeket igen mégrabolták, mégvámolták, de a török szultán 
borzasztó ellensége vót ennek. Kézre kerítette, kivégezte vót. De annak ide
jén a Sanglibelli vár ős sziklahégy a tenger mellett. Elhaltak körülötte a tár
sai, egyedül maradt mind fiatalember még. Mégnősült, a felesége ott 
maradt a várban, török vót, ő mént végezni a dógát. Ha társat akart 
szerezni, elment a sanglibelli vásárra, és mégtalálkozott égy jó barátjával, 
aki kiöregedett a társaságából. Nagyon szerétté, az is szerétté. 

Kérdezte: 
- Hogy vagy, Körüló? 
- Egyedül vagyok. Nem kéne nekem sok, csak kettő, de őszinte. 
Hát honnan tudjon szerezni? 
- Itt van a vásáron a leggazdagabb mészáros kereskedő, ami létezik 

Kis-Ázsiában, annak van égy nagyon szép szál fia, aki szintén haragszik, 
és gyűlöli a török szultánt. Próbáld még, ha el tudod rabolni, szerencse lész 
vele. 

Hogy tudja mégfogni, hogy el tudja rabolni? 



Hát jött a mészárosnak a fia, kérdezte, mit kér a lóért. Első osztályú ló 
volt. 

- Ülj föl a hátára, próbáld még, majd ottan mégalkuszunk. 
Félült a ló hátára. Körüló fölpattant a nyeregbe, és elvágtatott. És nem 

bírt hánykolódni a fia, mondta a fiatalembernek: 
- Né búsulj, én Körüló vagyok, és jót akarok. Én hallottam az arab hős 

vitézrül. Honnan ismerném az arab hős vitézt, akinek leghíresebb lova van 
a környékén, aki legjobb kardforgató! Az utasított engemet, hogy rabójalak 
el. 

Mikor észrevette a mészáros gazda, hogy oda van a fia, elrabolta 
Körülő, tépte a haját, mégszaggatta a ruháját. 

- Ki tudja mégfogni, hogy utolérje, és mégszabadítsa a fiát? Annyi 
aranyat adok, amíg él, el nem használja. 

Senki nem jelentkezett, azt mondják: 
- Szólítsa még az arab vitézt, ha az elvállalja, a legjobb lova van a 

környékbe. A hős, talán az vissza tudja hozni. 
El is vállalta, utánanyargalt a nyomába. Körülónak a lova nyargalt, de 

nagy volt a teher, ketten ültek rajta, az arab vitéz megközelítette egészen. 
Nagyon jól elnyargaltak. Mikor észrevette Körüló, hogy utoléri, mégfordult. 
Kihúzta a kardját, akkorra az arab vitéz is utolérte, de nem csak a kardfor
gatáshoz értett, hanem a lantpéngetéshéz is. A lantot pengette, és énekélte: 

- Arab vitéz, né támadj karddal rám, 
Karddal sírom még nem ásod, 
Inkább légyéi jó pajtásom! 
Erre az arab vitéz is tudott ám lantot pengetni, öreg kardos vót, vissza-

péngette: 
- Hős Körüló, karddal sírod még nem ásom, 
Lészék neked jó pajtásod! 
Kezet csaptak, és elmentek a Sandibelli várba mind a hárman. Véresküt 

tettek ott, kezdték tovább a nép fosztogatását, jobban mondva számoltak, 
vámoltak, mint ma a vámosok. Azt mondja égy napon Körüló, égy pár 
napra itthagyja őket, né is portyázzanak sehol, mert nem ismerik úgy a 
helyet, mind ahogy én. 

- Né portyázzatok, elmegyek, méglátogatom a feleségémet, elmegyek, 
méglátogatom. 

Ajisának hittak a feleségit. Mikor méglátta Ajisát, elájult örömiben, ott 
vót egypár nap. Réggel fölkelt Körüló, és azt mondta Ajisának: 

- Fijad születik, légyén Ajvász a neve. Az a kanca, aki a lovam mellett 
van az istállóba, annak a neve légyén Iris. Itt van ez a kard, mikor tizenhat 
éves lész a fiam, akkor üljön ló hátára, és keresse fél az apját a Sandibelli 
várban. 

És avval elköszönt, és többet nem találkoztak. Mikor a gyerek serdülő 
gyerek vót, mondja az anyja, hogy mit hagyott apád reád. A gyerek nagyon 
észbe tartotta, számolta. Mikor tizenhat éves lett, azt mondja: 



- Anyám, én mindjárt tizenhat éves lészék, és add ide a kardot, amit 
apám rám hagyott, és felnyergelém az Iris lovat, és elköszönünk egymástól. 

Sírt az anyja, de ő fölült az Iris lovára. Mént, maga sé tudta, hogy merre 
visz az út. Ahogy mént, lássa, égy nagy kőszikla jobbról, balra a tenger. 
Hadzsib mérges hullámai csapkodták a part ódalát, ott kéli elmenjen. S ott, 
az ablakban volt benn a Sandibelli vár tetejin az arab vitéz. 

- Körüló, Körüló, gyere, nézd, épp olyan ló, mind a tied, még a szőre is 
olyan. 

- Vegyétek el rögtön tőle! 
Hát lementek, hogy elvegyék, de hát kardot húzott Ajvász. Az ablakból 

Körüló kiszólt nagy mérgesen: 
- Az én nevem hős Körüló. Megyék, összemarcangollak, széttéplek! -

énekélte. 
A fiú lantolni kezdett: 
- Oroszlánnak oroszlán a fia, ha té vagy hős Körüló, bíz én vagyok a 

fiad. 
No, erre leszaladt Körüló, mégölelkéztek, tiszta haszon vót az apjának. 

Féltek ott a rengetegben, és rettegett a környék, már négyen bírták a 
Sandibelli várat. Fizettettek, akik éltek, fizettek. A vagyon lehetett tiszta 
aranyba. Azt mondja égy nap Körüló: 

- Maradjatok, portyázhattok ti ketten, Azis és a vitéz, de Ajvásnak még 
nem szabad. Elmegyek egyre, kerülök. 

Bizony, csapdába került, a török szultánnak a janicsárjai észrevették a 
lovast, nem tudták, hogy az Körüló, és elfogták. 

- Ki vagy, mi vagy? Té vagy Körüló? 
Elvitték öregszultán elé, kirostálták őt is, de nem árult el semmit, úgy is 

még kéli halni. 
- Engedjétek el a kezemet, engedjétek, hogy jártassam még a lovamat. 

Tönkreménnek a lovamnak a lábai. 
- Nem engedünk el, hogy még né szökjél. 
- Adok égy ajánlatot. így sincs élet, úgy sincs élet - gondolta magába. 

- Szúrjátok ki mind a két szememet, tegyetek lóra, majd elvisz haza. 
Tetszett az ajánlat a török szultánnak, kiégették mind a két szemét, 

rátették a ló hátára, és eleresztették. Ahogy ballagott, tudta a ló az utat, 
észrevették a társai, odanyargaltak. Méglátták, ki van szúrva a szeme, össze 
van kötve a keze. Fölszabadították, elvitték. Azt mondta a fiának: 

- Húzd bé az istállót tiszta bőrvei, és égy esztendeig kúráld a lovadat, és 
esztendő után jelentkezzél. 

Még a szellő sé tudott behatolni, kúrálta a lovat. Akkor eljött az 
apjához. Azt mondja az apja: 

- Locsold fél az udvart! 
Fél is locsolta, és jelentkezett az apjának: 
- No most, fiam, ülj fél, és háromszor nyargald körül az udvart, és akkó 

gyere ide át, eleimbe. 



A fia háromszor körülnyargalta az udvart, az apja elé állt. 
Mégtapogatta a ló patáját. 
Hát még égy kis sárt talált a lábán. 
- Még égy esztendeig kúráld, még a szellő sé tudjon behatolni! 
Még égy esztendeig kúrálta, hazamént az apjához a lóval, körülnyargal

ta az udvart, a patáját mégtapogatta: sárnak nyoma sé volt. 
- Most, fiam, ülj fél, és eridj a portyaútra. Ha lehet, ha sikerül, vissza

szerzed a szemem világát, de ha a török szultánt a kezrdre kapod, fel
nyergeled kutyájul. 

El is vágtatott a fia. Mént, maga sé tudta, merre, egyszer égy nagy 
rengeteg kertét látott, a szemivel nem tudta belátni a szultán rózsáskertjit. 
Nem tudta, hogy a török szultánnak a rózsáskertje. Lelépett a lováról, 
letépett egy rózsát, és fogta a kézibe, de már jöttek a janicsárok. 

- Ki vagy té, mi vagy té? 
- Nem tudom, eltévedtem, soha nem jártam életemben erre. 
- Nem ismerted Körülót? 
- Hírit sé hallottam életemben, erre sosé jártam, el vagyok tévedve. 
Nem hittek neki, elvezették a török szultánhoz. A török szultán vallatta: 
- Ismerted-é Körülót? 
- Dehogy ismertem - neki is azt mondta -, hírét sé hallottam. El vagyok 

tévedve, szegény vagyok, nincs semmi vagyonom, ez az egyedüli kincsem, 
a lovam, és azt sé tudom, hol járok. 

Nem hittek neki. A lovát elvették, betették az istállóba, mégkötözték. És 
bezárták három éjjel, három nap, de a lovának nem tudtak énni adni, mert 
a ló olyan vót, hogy arra az ember nem tudta a kezét rárakni, de soha, csak 
egyedül Ajvász. 

Azt mondja: 
- Hívassátok a török szultánt, vagy vezessetek a török szultán elé! Én is 

elpusztulok, a lovamnak semmi hasznát nem veszitek, ahhoz még ember 
nem nyúlt. Lássátok, hogy sé nem iszik, sé nem eszik. 

Rúdról karóra akasztják az itatót, akkor sé vette el az italt. 
- Engedjetek el, űtesseték fél a ló hátára, kössétek fél a kezemet, né 

ménjén tönkre a ló, jártassam még az udvarba, akkor mégint zárjatok vis
sza! 

- Hát, hogy mégszökjél! 
- Össze lész kötve a kezem, a kapu bé lész zárva, hova tudjak 

mégszökni? Nem magam sajnálom, hanem a lovamat sajnálom. 
Tetszett az ajánlat a szultánnak, felült a lovára, bilincsbe tették a kezét. 

Háromszor körülnyargalta az udvart, és negyedszer, amikor indult, fülibe 
súgta a lovának: 

- Édes lovam, bosszuld még apámnak a vakságát, és nekünk nagy házunkat! 
Üsd, vágd, úgy elüsd a török szultánt az udvar közepiben, hogy ízzé-porrá sza
kadjon, ugorj körösztül a kapun! Most mutasd még, hogy mit tudsz. 



Awá oly sebesen szaladott a török szultán az udvarban, de a ló utolérte. 
Egészen miszlingbe szakadt a feje. A kapun kérésztülugrott a ló, és elvágta
tott. Vágtatott a lován sebesen. 

Aziz és a társai mikor méglátták, hogy vágtat, messziről mégismerték, 
hogy ki jön erre. A szultán janicsárjai kötelet húztak elé. Vágtattak a lovak, 
mind agyonverték a janicsárokat. így szabadították ki Ajvászt, és elmentek 
a Sandibelli várba. Elmesélte az apjának, hogy a török szultánon bosszút 
állott, vakságába a török szultán többet nem támadja. 

- Olyan sebét rúgott a lovam rajta, széjjelmént a fejé. 
- No, fiam, akkor ülj a ló hátára, és eridj, és hozd el Alisát még édes

anyádat! 
Elment Alisához, elvétté a gyönyörű szép leányt, éltek boldogan. Még 

ma is félcsendül Körüló éneke a Sandibelli várnál. 

54. CSIKÓSBOJTÁR ÉS 
A TÖRÖK KATONA 

Valamikor, amikor még a törökök adták az igazat, Marosvásárhely még 
falunak számított, akkora vót, mint Majcsán. Vótak szélsőséges házak, 
szegények közt vót égy szegény szitakötő, annak vót égy szépséges, 
gyönyörűséges leánya, akire úgy vigyáztak, mint a lámpafényre, vagy mint 
a gyertyalángra. 

Vót égy csikósbojtár, aki akarva, nem akarva hozzá illő volt, derék szép 
legény vót. Ha csak legeltette a csikóit, arra jártatta addig, amíg még nem 
látta, a szeme mindig az ablakon vót. Hát mi történt égy napon? 
Beköszöntött a szitakötőhöz égy török, egyszerű kocsis katona, és kért kő
esőn égy kocsikéréket, mert eltörött a kocsikéréke. Ha lehet, adjanak égy 
rudat is, mert a rúd is eltört. Jólelkű vót a szitakötő, azt mondta, ott nyújt
sak segítségét, ahol kérik. így úgy elkezdték montírozni a kerekét a vállára, 
és mentek a kijelölő helyre. Alig mentek el két utcát, a török katona még-
fordút, visszanyargát a török katona, fölnyalábolta, visszanyalábolta a 
gyönyörű szép leányt, és Szeged irányába vette az irányt. 

Mikor a leány az ijedségből félocsúdott, égbe kiáltó sivalkodásba 
kezdett, úgyhogy méghallotta csikósbojtár, de nemhogy csak méghallotta, 
hanem még is értette, még is ismerte a szerétté hangját, mint az ékelés, 
gyorsan nyeregbe ugrott, és vágtatott a török katona után, de annak is jó 
futó lova vót, kapkodta lábait. De nemsokára megközelítette, utolérte. A 
török katona visszakiabálta: 

- Fordulj vissza, ahonnan jöttél, ameddig szépen vagy, ameddig nem 
jön még a bajod. 

De a csikósbojtár előrántotta a fegyverit, pányvakötelet, hurkot vetett, és 
egyből lerántotta a török katonát a lóról, a leány a lovon maradt, és avval 
mentek visszafele. Hamarabb visszaértek, a szitakötő a fiával éppen akkor 



zúgolódott és haragudott, hogy az átkozott török katona lóvá tétté őköt, 
hogy tönkretégyék a drága szép leányukat. Akkorára értek ők is haza. 
Mindjárt elkezdték ütlegélni ám a török katonát, a török katona 
könyörgésre vette: 

- Né bántsanak, mer engemet égy feljebb való tiszt, aki szerelmes lett a 
leányukba, kényszerítétt, hogy rabójam el. Én még úgy gondoltam, nem 
olyan nehéz elrabolni senkit sé, mert éngém is akkor raboltak el, amikor 
még nem tudtam beszélni, a kóborgó török katonák. Hogy én bé tudjam 
bizonyítani, hogy el vagyok rabolva, nem vagyok török, fölhúzom az ingem, 
van a hátamon égy kopaki barna szémőcs. 

Félhúzta az ingét, méglátta a szitakötő a hátán a szémőcsöt, és akkor 
sírni kezdtek: ez az ő fiuk, akit elraboltak a törökök annak idején, mikor 
még karonülő volt, és jöttek a vásárról hazafelé. Örömükbe sírni kezdtek, 
csikós legény is, aztán örvendeztek, örült, hogy boldog lett, megmentette a 
szép leányt a töröktől, és boldoggá tétté őt is, még az egész családot. Még 
ma is élnek, ha még nem haltak. 

55. CIGÁNYLEÁNYT AKART 
ELVENNI A KIRÁLYFI 

Vót egyszer égy királyfi, aki cigánylányt akart elvenni. 
Egyre mondja király: 
- Né szégyenítsd a nemzetünket, hát királyleányt vegyél el! 
- Nem bánom én, édesapám, akármit mondtok, ű elveszi a 

cigányléányt, mert a cigánynak még a feketéje is szebb! 
Hát ráhagyták, mégnősűt. Hát eljött az idő, a királyfi köllött, hogy mén

jén tárgyalásokra, nem vót mindig otthon. Méghagyogatta a portásnak, 
nagy figyelmet szenteljen arra, nehogy valami baja történjék a királynénak. 
Ahogy sétálóit a folyosón az őr, mindig hall valamit: 

- Böböböböbö. 
Nem tudta elgondolni, nem tudott mindént kiérteni, hát mán nem bírta 

tovább tűrni, megmondta a királyfinak. 
- Felséges királyfi, valami nincs rendbe a maguk családi köribe! 
- Hát mi az, ami nincs rendbe? 
- Mikor király úrfi elutazik, mindig valamit morog a felesége. 
- Hát mit morog? 
- Nem tudom kiérteni! 
No, egyszer elfelejtette bezárni az ajtót, égy kis nyílás vót. Nem is 

álmodott, hogy netán az őr észrevészi. Csinát égy cigántarisznyát, nyakába 
akasztotta, és a székékre egyikre kényeret, másikra kalácsot, harmadikra 
húst, negyedikre kolbászt, ötödikre pálinkát, hatodikra bort, szalonnát tétt. 
És akkor mént székről székre. 



- Adjatok a szegény árvának! - azt mondja. - Olyan éhés már, égy hete 
nem évétt. 

Jár az asszony széktől székig, akkor mégajándékozta. 
- Köszönöm szépen! 
Akkor beletette a tarisznyába. Akkor mént a másikhoz. 
- Égy kis szalonnát is adjanak, légyének szívesek! Má' olyan régén nem 

ettem szalonnát. 
Akkor adtak szalonnát, úgyhogy a tarisznyáját mégpakóta, mindenhol 

méghajolt. Akkor levetkezett, és eldobálta a szemétbe. És ezt az őr mégfi
gyelte. Akkor jelentette a királynak. Lessé ki, és hallgassa ki! 

- No, ha té már avval vagy, hogy kéregetsz, pedig nem kéli, hogy 
kéregessél, mert mindén van, de má nem szeretlek. 

Azonnal összepakolta, és elvitte a háziul a feleségit. 
A kutya még a cigány a szőrit elhagyja, de a szokását soha. 

56. AZ ÖRDÖG MEG A KANÁSZ 
Vót egyszer égy szegény ember, de olyan szegény vót, mint a templom 

egere. Hát fölvágott kanásznak, őrözte a csapat disznót, egyszer odament 
az ördög. Azt mondja: 

- Jó napot, szegény ember, tied ezék a disznók? 
- Én kanász vagyok. Csak őrzöm. 
- Té értesz a disznókhoz, csapjunk össze! Én vészek égy csapat disznót, 

és gazdálkodunk. 
- Jó' van - egyezett bele a kanász, elmentek, vettek égy csapat disznót, 

betették égy ólba. 
Hát a szegény embernek nagyon kevés pénze vót. Vett valami betegéket, 

párat, s égybeeresztétték őket. Réggel azt mondja az ördög: 
- Hallod-é, kanász, valamit elfelejtettem az este. Bezártuk a disznókat, 

nem jegyeztem még az enyéimet. 
- Nem baj, én mégjegyeztem az ényimeket. Én mindegyiknek a farkát 

mégpéndérítéttem. Amelyiknek pédér a farka, az az ényim, amelyiknek 
nem pédér, az a tied. 

Nézik, mind pédér, hát alig maradt égy pár, a szegény ember vette beteg 
disznóknak leállt a farka, az maradt az ördögnek. 

Hú - az ördög azt mondja -, de becsapódtam! Még égy próbát 
csináljunk! 

Bevetett égy nagy tábla búzát. Azt mondja: 
- Mégért a búza. No, szegény ember, melyik részit választod a búzának? 
- Én nem vagyok olyan elégtelen! A fölsőt, amit még tudok markolni két 

kézvei. 
Örült az ördög, hogy a szegény ember nem vész el sokat, neki még

maradt a szalma. Hát nem adott senki semmit a szalmáért! Hát haragudott 



- Nem baj, édesanyám, csak bízza reám! 
Harmadnap hazajön: 
- Jaj, édes fiam, nem lész ebből semmi! 
- Bízza csak reám. 
- Jó estét, jó estét, hát hányan dolgoztunk? 
- Ketten, édes fiam, ketten. 
- Akkor, édesanyám, ketten eszünk. 
Ettek. A fiatalasszony nézte. Másnap mégin elment dolgozni, este 

mikor hazajött: 
- Édesanyám, hányan dolgoztunk ma? 
- Ketten, fiam, ketten. 
- Akkor mégint csak ketten eszünk. 
De már olan éhés a leány, hogy kopognak a szemei. 
Harmadnap elment mégint. Azon az estén: 
- Édesanyám, hányan dolgoztunk? 
- Ketten, fiam, ketten! 
De ám nem bírta az étlenségét, mégszólalt a léán: 
- Hát dolog az, ha égy védér vizet hozok? 
- Dolog, léánkám, dolog. 
- Hát dolog az, ha a tűzhelyre aprófát készítek? 
- Dolog, bizon, dolog. 
- Hát dolog-e az, ha a tehénkét megfejem? 
- De még mennyire dolog. 
- Dolog-é, ha összesöpröm az udvart? 
- Dolog, biz a, fiam, dolog. 
- Hát, dolog-é, ha a kertbe méglátok égy burjánt, kihúzom? 
- Dolog, bizony, dolog, 
- Hát akkor ezt én mind megcsináltam. 
- Akkor gyere, egyél, fiam, velünk! 
Attól a perctől mindén nap réggel első dolga volt, hogy hozzon égy 

vidér vizet, mégfeji a tehénkét, tűzhelynek aprófát vágni és seperni az 
udvart, szorgalmaskodott. Olyan szorgalmas fehérnép lett, úgy méggyara
podtak, hogy csudájára jártak, hogy miből gazdulnak annyira. Olyan szor
galmas fiatalasszony létt. Örültek, és boldogok még ma és, ha még nem hal
tak. 



Égy régi ausztria-magyarországi huszárnak elfogyott a pénze, hogy 
tudjon pénzhez jutni, kért a barátjától két koronát kőesőn, majd a 
legközelebbi alkalommal mégadja. A két koronát a zsebibe tétté, és elment, 
vigyázkodott. Pestén méglátott égy kis, alacsony fűszerüzletét, bémént oda. 
Nem vót bént senki, csak a kereskedő. Nem szólt a kereskedőnek semmit, 
csak vigyázkodott, nézte a szemivel, tetőtől talpig kísérte. 

- Úgy tetszik, hogy maga az az ember, aki adott nekem két koronát kő
esőn. Ilyen szürke ruhás vót, mint maga, olyan fekete szemű, mint maga. És 
eljöttem, hogy mégadjam azt a két koronát. Akkor ugyé, kereskedő úr, maga 
az az ember? 

- Hát én vónák az. Én adtam a két koronát. 
- No, tessék, akkor mégadom a két koronát. 
Odaadta a kereskedőnek. 
- Köszönöm szépen - mégköszönte, ez jól jött, hú, ha két koronát 

kapok ingyen. 
Várt égy keveset, várt. 
- Kereskedő úr, azt a két koronát kaptam, még is adtam, de zálogba itt 

hagytam a harminckét koronás órámat. Adja még nekem az órát! 
- Maga nekem nem adott semmit. 
- Akkor nem adta vóna oda ezt a két koronát! Hallották a tanúk. 
Elment, és polgármesternek feljelentette, és rögtön küldték a hajdukot, 

és a kereskedőt félhívatták polgármesterhez. 
Tagadta a polgármestérné, hogy ő nem kapott órát. 
-Hát akkor mér vette el a két koronát, akkor az a huszár mé hazudott? 

Maga pengesse lé a harminckét koronát az embernek, ha nem, bé lész 
zárva. 

Hát mit volt, mit nem tennie, a kereskedő szépen a zsebbe nyút a 
harminckét koronát lépéngette. 

59. A CIGÁNY ÜGYVÉD 
Vót égy szegény ember. Nem vót sé felesége, sé családja. Egy kocsmába 

járt állandóan. Nagyon takarékos vót, spórót, elhatározta, a legnagyobb 
takarékosságot fogja fél, hogy ki tudjon menni Amerikába. 

Hát össze is szedett annyi pézt, hogy útnak indul Amerikába. Mégkapta 
az útlevelet. Elment abba a kocsmába, ahol ő szokott állandóan járni. Kért 
égy pálinkát, mégitta, és kért három főtt tojást vacsorára. Mégétté, kért égy 
pohár bort, mégitta, és elbeszélgettek a kocsmásossal, mert csak abba az 
égy kocsmába járt. Elköszönt tőle, kocsmáros sé hozta fél a fizetést, hogy 
fizessen, ő is elfelejtette, úgy elfütyültek a beszédbe. 



Elment. Mikor fölült a hajóra, eszibe jutott, hogy ő nem fizette ki a 
három tojást, és a pálinkát, és a pohár bort. Hogy őt mennyire bántotta, ő 
senkinek adósa nem volt, mért tudta ő azt elfelejteni? 

Most már mindegy, kiment Amerikába. Elszegődött bányásznak, dupla 
órákat csinált, és jó pár évre annyi pézt összespórót. Kiszámította: idehaza 
tud venni húsz lánc fődet, szép házat. Most már ő nem lész többet senki 
munkása. Mégy haza, házat épít, igát vásárol, és gazdálkodik. 

Haza is jött, elment ahhoz a kocsmároshoz, ahol adós maradt. Nem is 
járt ő más kocsmába, mégörűt a kocsmáros: hál' istennek, hogy hazajött, 
de kocsmáros is elfelejtette, hogy tartozik, de ő nem. 

Bocsánatot kért a kocsmárostól, hogy ő akkor nem fizette ki az adóssá
got. 

- Hát milyen adósságot? 
- Hát égy pálinkát, égy pohár bort, három tojást. 
Azt mondja: 
- Megnézem. 
Nem vót az félírva. 
Azt mondja: 
- Mégvan, itt van. Lássa, hogy itt van. Csak fölírtam áztat. 
- Hát akkor eljöttem, hogy fizessek. 
Azt mondja: 
- Várjon, majd előveszem a ceruzát. Hát a pálinkára, a fél deci, ennyit 

hozott vóna neki a kamata, a pohár borra ennyi a kamat, de a tojásra, vár
junk csak! A tojás, három tojás, három csirke, három csirke, három tyúk. 
Három tyúk ennyi még ennyi tojás, annyi csirke, annyi tyúk! 

Főiszámította, akkorára mént, hogy neki nem futta vóna a vagyont 
megszerezni, és ha ezt nem fizeti, bépöröli. Elment és bé is pörölte. Elment 
az első tárgyalásra az amerikai. És elvesztette a pert, a bíróság a kocsmáros 
ódaiára döntött. Nagyon elszomorodott az ember, még csak ennivalóra sé 
jutott a rengeteg sok pézből. Megyén hazafele, lésütte a fejit, búsul és 
megyén. Szembe jött vele ismerős cigán, mégszólította: 

- Jóska, hát maga az? 
- Hát én volnák az. 
- Hát úgy el van szomorodva, lésütött fejjel megyén, hát mikor jött haza 

Amérikábó? 
Mondja, hogy most jött haza Amerikából, égy hete, de milyen bajba 

esett. 
- Aj, né búsuljon, lészék az ügyvédje. Én lészék az ügyvéd. Mikor lész a 

tárgyalás? 
- Nyóc nap múlva lész a másik tárgyalás. 
- Nehogy elfeledkezzen, itt és itt lakom, ha véletlen nem jelentkézék 

magáná. 
De jelentkezett a cigány. 



- Ide figyelj, Jóska, el kell menni a tárgyalásra, és én öt percét fogok 
késni. Hány órakor lész a tárgyalás? 

- Kilenc órakor, délelőtt kilenc órakor. 
- No, kilenc óra öt perckor fogok megjelenni. Ha kérdezik, hogy hol az 

ügyvédje, maga csak mondja azt, öt perc múlva itt lész. 
Hát úgy is történt. Mégjelent a bíróságnál, várják a tárgyalást. 
- Hát hol az ügyvédje még? 
- Mindjá itt lész, öt perc múlva itt lész. 
Hát jön a cigány, cipel égy zsákba 15 kiló kukoricát. Azt mondja: 
- Bocsánat, hogy mégkéstem, mer a tárgyalás után akarok elvetni égy 

lánc kukoricát, és mégfőztem, hogy gyorsabban keljén. 
Azt mondja az ügyész: 
- Hát főtt kukoricából nem lész kukorica. 
- A főtt tojásból sé lész csirke! 
Összecsukták, fizesse az összes perköltségét! 
- Igaza van az ügyvéd úrnak, főtt kukoricából nem lész kukorica, de a 

főtt tojásból sé lész csirke. 

60. HÁROM KÍVÁNSÁG 
Egyszer vót, hol nem vót, de valahol mégiscsak vót égy pár: fiatal 

cselédembér és felesége. Fiatalok vótak, de családjuk nem vót. Nagyon 
szerették egymást, de a szegénység miatt sokszor időközönként össze is 
zördültek, de csak mind a szegénység miatt. Égy alkalommal a fiatal
asszony hamarabb jött haza a mezőgazdasági munkából, mint a férje. Tűzet 
is csinált szegény, s elgondolkozott magában: 

- Istenem, miért is vagyunk ilyen szegények! Nem tudom a férjemet 
méglepni égy kis jó vacsorával! 

Oda is tétté a vizet valami kis leveskének, amint így renyődik magában, 
égy surranást hallott, és előtte termett égy tündér. Irtó mégijedétt, mert 
tündért még nem látott. Azt mondja: 

- Fiatalasszony, né féljen semmit! Három kívánságot adok. Ahogy még
becsüli a kívánságot, úgy vészi hasznát. Szeretném tudni, hogy milyen 
hasznát vészi a kívánságának. 

Gondolta magában: ez semmi. Eltűnt a tündér, ebből úgyse lész semmi, 
de mégis valamit kívánjon. 

- Hát légyén égy szál kolbász! 
Ahogy kiejtette a száján, hogy légyén égy szál kolbász, a kéményén 

leereszkedik égy szál kolbász, de jócskán zsír is benne, oda is tétté szépen, 
mégsült a kolbász. Örült ám, hogy mostan rendes vacsorát fognak a férjivel 
énni. 

Haza is érkezett az ura nagy fáradtan, belépett a konyhába, az a jó szag 
mégcsapta az orrát! 



- Jaj de aranyos falat lesz az asztalon! 
Mindjárt el is mesélte a férjinek, hogy járt. 
- Egy tündér volt itt, és három kívánságot adott. Első kívánságom volt, 

próbára vittem, és nem kívántam mást, csakis égy szál kolbászt. 
- Jaj, nagyon még kéli fontoljuk a dolgot, hogy a másik két kívánság 

vagyont hozzon a házhoz! 
- Hát akkor mi is légyén az a kívánság? 
- Én - azt mondja az ember - lovat, tinót, disznót, szerszámot, ko-

csiszérszámot kívánnék. 
Az asszony még egész más valamit tervezett. Az ember félidegésédétt, 

hogy nem egyeztek még, hogy mit kívánjanak a második kívánságba. 
De mán éhesek sé vótak a nagy idegességtől. Elővette a pipáját, 

mégtőtötte dohányval, odanyúlt, hogy kivész égy parazsat a pipájára, hogy 
méggyújtsa, elügyetlenkédtek, fölborította a lábost a kolbászval. 

Az asszony kapkodott gyorsan, hogy kivegye a lábosból a kolbászt, és 
nem is tudta hirtelenjében, hogy mit ejt ki a száján: 

- Jobb lett volna, hogyha az orrodra ragad, mint hogy félborítottad a 
kolbászt! 

Azonnal az orrára ragadt, de azt lé kéli venni. Hogy húzza lé? Nem akar 
leválni az orráról a kolbász. 

Azt mondja, a másik kívánságot nem kéne elszalasszuk. 
- Levágjuk a kolbászt! 
- De onnan nem lehet, én nem viselek bajuszkolbászt, hogy mindenki 

nevessen, de té sé csókolsz még. 
Hát akkor mit is tudjonak kívánni? 
- Kívánjuk, hogy jöjjön lé a kolbász az orrodról! 
Odavót a két kívánság. A harmadik kívánság: ménjén vissza a lábosba a 

kolbász! Jól bévacsoráltak, de bizony a három kívánság tönkremént, tovább 
mégmaradt a nagy szegénység. Még ma is élnek, ha még nem haltak. 

61. A SZÉKELY LEGÉNY 
MOLDOVÁBAN 

Mikor én gyermek voltam Bukovinában, mondom apámnak, olyan 
ronda bocskorba járunk, sarubocskor vót, én elmegyek bocskorosinasnak. 

- Jó van, fiam, bocskorosmestér nincs sehol sé, csak Moldovába'. 
- Hát akkor elmegyek Moldovába! 
Elmentem én gyalog. Gyalog mentem Moldovába, mégtalátam bocsko-

rosmestért. Jelentkeztem. 
- Fölvesszük, hogyne vennénk föl, de három hónapig még kéli tanulni 

a rendét. Segítsél a mestérnének söprögetni, ott még vót égy kis éves cse-
csemőgyerék, ott a pelenkát kéli mosni. 



Mindént elvállaltam, csak vállaljanak el éngém! Nem vót időm semmit 
tanulni, állandóan a mestérnének kellett segítsek. Hát készült a házi ünnep. 
Azt mondja a mestérné: 

- Itt van az a nagy stósz tányér, vidd az előszobába ki. 
De olyan szegény vótam, akkor még hosszi ingbe jártunk, alig vittem a 

tányérokat, emeltem, lehajoltam, mert nehéz volt az a sok tányér, ráléptem 
az ingem sarkára, hasra estem. A tányérok összetörtek. Most mit csináljak? 
Ugrom Páltól levelet vettem, mégszöktem. 

Megyék hazafelé, hát valami gyerekek játszanak útközben. 
- Kuss, Pista! 
Én is odaálltam a gyerekek közé, elkezdtem játszani, kuss, Pista! Mire 

észrevettem magam, hát alkonyodik a nap. 
- Jaj, Istenem, mikor érék Moldovából Bukovinába? 
Nem vót más hátra, elindultam, amit az Isten ad. 
Megyék és sírdogálok. Égy jólelkű asszony azt mondja nekem: 
- Mért sírsz, kisfiam? 
- Nem tudom, mikor érék Moldovából ki a határon. 
- Jaj, oda jócskán kéli gyalogolni. Hát, gyere, itt hálsz nálunk, és jó va

csorát kapsz. Réggel útnak eredsz! 
Bementem, leültetett az asztal mellé! Odatette a vizet, ahogy főzte a 

málét. Annyi vizet fölrakott, akkora tál málét főzött. Kavarta, kavarta, nagy 
deszkára ráborította. 

Bejött az ura, hazajött. Az még juhász vót, égy akkora bot a kézibe. Mit 
akar evvel a nagy botval? 

- No - azt mondja -, Ungrue, éhés vagy-é? 
Azt sé mondtam, hogy igen, azt sé mondtam, hogy nem. Eleimbe tettek 

égy nagy cséréptálat, megtöltötték tejvei, megtöltötték máléval. 
- Egyél, Ungrue, egyél! 
Ettem, ettem. Kegyetlenül ettem, de azt mondja: 
- Ha még nem észéd, evvel a bottal fejbe verlek! 
De még vót kötve az ingem, jól mégszorítottam a madzagot, a tejet 

ittam, és a málét raktam a kebelembe. Hát akkor jó' kitakarítottam a tálat. 
Fölemelte a botot, hát nem bot vót, hanem égy nagy furulya. Elkezdte a 
rományost húzni, a szöktetőskét, a rizgőskét fújta, az asszony már tudta a 
rendét, mert jól bé volt akasztva a román. Fölugrott az asszony, mégfogta 
a kezemet, táncoltunk, nem ugratunk. Mégfogta a madzagot, a málé 
kezdett kiszökdösni. 

- Az anyád, Unguru, azt hiszed, kibabráltál velem? 
Mégijedtem és elszaladtam. No, most hova menjek, már éjjel van. 

Mentem én a sötétben, mentem, mentem, hát egyszer csak látok valami 
sötétségét. Nézem jobban, hát az égy nagy szalmakazal. A szalmakazalba 
vágok égy lukat az ódalába, látom, hogy ki van vájkálva égy luk, az vezet 
bé. Ide bé is feküdtem, behúzódtam én, összekuporodtam, egyszer csak jött 
égy asszony, azt mondja: 



- Itt van ez a sült tyúk, ez a liter bor, majd hozok pecsenyét is! 
Jézus Mária, ez nem tiszta dolog! Nem tiszta dolog ez. Nekem ki kéli, 

hogy menjek. 
Kimásztam, félmásztam a szalmakazalra. Égy óra múlva hozta a pe

csenyét, de oda, az én helyemre befeküdt égy oláj. 
Azt mondja: 
- Megetted a tyúkot? 
- Nem is láttam! 
- Idehoztam, idetéttem égy tyúkot, égy sült tyúkot, égy liter bort! 
Hallgatszkonnak ott lént, a szalmakazalon úgy ereszkedtem lé. Szóhoz 

sé jutottak a szalmába, addig csúsztam, egyszer kiszaladt a szalma a kezem
ből, rájuk estem. Fölugrottak a rakásból, egyik jobbra futott, a másik balra. 

62. A PROFESSZOR 
Vót égy professzor, és elindult égy nyári napon útra, és elért égy 

folyóvizet, hát sehol nem látott révészt, aki átdobja a vízén. Ott ereszkedik 
a folyó szélin égy csónakval égy halász. Azt mondja: 

- Halász bácsikám, lenne szíves, átvinne éngém a túlsó partra? 
Itt beszélgetnek. Elég széles vót a folyó, lassan húzogassa az evezőt. 
- Ugyé, fiam, tud-é írni-olvasni, 
Azt mondja: 
- Nem tudok, bácsikám! 
Nem tudta, hogy az professzor. 
- Elég baj, fiam, oda van a fele életed! 
Haladnak a vízbe' tovább, egyszer csak akkora vihar jön. 
- Ugyé, bácsikám, tud maga úszni? 
Azt mondja: 
- Nem tudok. 
- Akkor odavan az egész életje! 
A vihar félborította őket, a halász elfogta a grabancát a professzornak, 

és kihúzta. No, azt mondja: 
- Most már elhiszem, hogy nem csak a professzor tud valamit, mert 

becsülni kéli mindénkit, amit tud. 

63. A RÉSZEGES FÉRJ 
Egyszer vót, hol nem volt, Nékeresd falván túl, Bukovinában, a 

girbe-görbe utak mentén, a Szucsava folyó mellett vót égy szép kis falucs
ka, és abban a falucskában élt égy fiatal pár. Mindenki úgy tudta, hogy jó 
dolgos a férfi, dolgos az asszon, de semmire nem haladtak. Mindig azon 
kesergett a felesíge, mivel tudja ő kárpótolni azt a nagy hiányokat, mert a 



férje mindént a torkán leenged! Hát úgy is történt. Ha a férje tehette, 
este-réggel s réggeltői estig mindig a kocsmába vót, s akkor hazamént, mán 
messziről kiabálta: 

- Aranyos feleségém, de belém mászott a pálinka, aranyos feleségém, de 
bécsacsiztam. 

- Nem baj, ember, az a miénk, amit mégészünk és mégiszunk. 
És még két pohárka pálinkát öntött neki. 
- Igyál, ha jólesik. 
Alig állt a lábán, mint a töltött zsák. Csak még kellett mozdítani, s 

eldőlt. Lefeküdt este, mikor hazagyütt, és nem tudott az életről másnap 
reggelig semmit. Nem tudta, hogy ő létezik, vagy nem létezik. Ilyenkor a 
felesége lassacskán pótolta a kárpótlásokat. De az ember nem álmodott, és 
nem is sejtette. 

Másnap mégin' hazajött a kocsmából: 
- Jaj, aranyos párom, aranyos feleségém, de becsapódtam mégint! Ez a 

pálinka de becsapott éngém, úgy berúgtam, mint a törött csap! 
- Nem baj, emberke - azt mondja -, az a mienk, amit mégészünk és 

mégiszunk. 
Öntött neki égy kis hazai mézes pálinkát, öntött neki, mégitta, lefeküdt. 

Hát most mán próbára tétté az asszony az embert. Elővett égy nagy söprőt, 
és hajtotta feje fölött a levegőt, és nem vette észre, nem figyelt föl. Mégfogta 
a macskát, mégcsavargatta farkát. Szegény macska kínjába olyan 
keservesen nyávogott, hogy az harmadik utcában is félvidította a kutyát. 

- Rendbe van, mos' mán lehet pótolni a hiányokat! - mondta magába. 
A konyhából lésékédtek a legények, hogy valóban alszik-é a férje. No, 

telt az idő. Egyszer csak mi jut a részégés embernek az eszibe? 
- Istenem, más asszon ilyen részegségé irtó összeveszett vóna. Úgy 

összeszidott vóna, úgy veszekedtünk vóna! Az ilyen részegségért úgy 
összeveszett vóna, úgy veszekedett vóna. Még a ház is összeborút vóna, itt 
még pálinkával kínálgat. „Igyál pálinkát, az a miénk, amit mégészünk-
mégiszunk!" Itt valami nincs rendbe. 

No, félkelt az ember. Evvel az észvei mégy a kocsmába. Nem a kocsmá
ba mént, hanem a templomba. Elment a templomba, mikor a misének vége 
vót, susu, a népek susogtak. Ő elbújt a templomba. A harangozó nem vette 
észre, és bezárta az ajtót. 

No, itt vót ideje gondolkozni. Nem ivott. Étte a pokol, kívánta, de nem 
ivott. Nem volt hova kimenni. Este jött a harangozó. A nagyharanggal égy 
versét, kisharanggá három versét léharangoztak. Lassan a templomból 
kiosont, és indult hazafelé. Ahogy elhagyta templomot, olyan részégnek 
tétté magát. Hol égy kerítésbe fogóckozott, hol égy fába, de a csuklás is 
elérte. Úgy mént haza. Hazaért. 

- Aranyos feleségém, ej, bé találtam mégint csacsizni. 
- Nem baj - azt mondja - nem baj, az a miénk, amit mégiszunk. Itt az 

üveg, igyál égy kis édes pálinkát. 



Elvette, de csak úgy tette, hogy iszik, letette. De nem bír állni a lábán. 
- Igyál még égy kicsi pálinkát! - mégkínálta. 
Mégin az ember lététte.Tépte lé róla gúnyát, ölelte a lábait, nyomta 

dunna alá. Az ember még horkolni kezdett, annyira horkolt, hogy az 
ablaküvegek is mozognak. Hát alszik most mán, rendbe van. De nagyon fél
figyelt. Egyszer egyik legény jött konyhába. Elment. Jött a másik legény, 
elment. Elment utána. Csend vót. 

Egyszer csak fél a szép delinkendőt a fejire. Fél az aranyos rövid szárú 
csizmát a lábára. Hallgatta, mikor az ablak alatt elment, hogy kopog a 
felesége. Nagyon bántotta. 

Eljött este tíz óra. Üti a falióra. Eljön a tizenégy óra, üti a falióra. A bak
terok tütülnek, hogy ők éberek. Eljön a tizenkét óra, kürtölnek, jelentik, 
hogy éfél létt. Nincs a felesége. Hát, hol lehet a felesége? Mit csinálnak? 
Hol vették lé róla a délinkendőt. Hol húzták lé róla a szép csizmát? Isten 
tudja, hogy mit folytatott évek óta, amióta mondja: „Igyál csak égy kicsit, 
ez a mienk, amif mégiszunk?" 

Akkor húzott a fejibe mindén. Tizenkét óra után jött óvatosan a 
felesége. Óvatosan mégnyomta a kilincsét. Baj van. Fölütötte a fejit 
magában az asszony: 

- Itt rájöttek az én titkomra. Rájöttek, hogy én mit végeztem. 
Még egyszer szót: 
- Hékám, nyisd ki az ajtót! 
- Nem nyitom ki, eridj oda, ahol idáig voltál! Nem nyitom ki. 
- Szomszédba' vótam, és el találtam beszélni kicsit az időt. 
- Eridj oda, ahol idáig voltál! 
- Hékám, nyisd ki az ajtót, mert én a kútba ugrok! Akkor a té vétked 

lész, és a dutyiba mész. Mer' az egész falu tudja, hogy té égy részégés vagy. 
Belelüktél a kútba, és té lészél az egészbe a káros! 

- Nem bánom, csinálj, amit akarsz! 
Észvei élt az asszony. A kút mellett vót égy káposztás nyomókő. 

Mégfogta a káposztáskövet, és nagyot sóhajtott tiszta szívből: 
- Uram Jézus, bocsásd még vétkeimet. Én már többet nem fogok ezén 

a fődön lenni. 
Belevágta a követ a kútba. Nagyot csobbant, hogy mégmozdult az egész 

ház. Az ember félugrott. Ez már nem játék! 
- Csakugyan éngém fognak bezárni, mert hát én vagyok a részégés. 
Kiszaladt, nyitva hagyott mindén ajtót maga után, trappal létráért, a 

horogért. Addig az asszony besurrant a szobába, és bezárta az ajtót. 
Kinyitotta az utcaablakot, a szomszédra való ablakot. 

- Gyere bé, té részeg disznó. Van idebent ivóvíz elegendő. Né matasd a 
kutat éjféltájba'. 

De ez ám a torka szakadtából kiabál. Az összes szomszédok félkeltek. 
A kertlábbeli szomszédok is méghallották, és jöttek, hogy mi van. Ráálltak. 

- Nem szégyélléd magadat, még éjnek idején is csinálod a zűrzavart! 



- Nem ittam ma semmit sé. 
De ki hiszi el, hogy nem itt, mikor évek óta soha nem vót józan. No, 

réggére méghallotta: 
- Most megyék majd anyádékhoz, apádnak is, anyádnak is mégmon

dom, milyen gyönyörű lányt neveltek, és a nyakamba varrták, hogy egész 
éjjeléket oda vót. Ide jártak a legények, szeretők. 

A feleséginek vót két testvére. Jött is a két testvér. 
- Nem szégyellik magukat? Ilyen cirkuszt csinálni. Mindénkit össze

gyűjteni. Ingyen cirkuszt csinálni a házból! 
- Nem is ittam semmit. Nem igaz, én tiszta józan vagyok. Józanon is 

indítottam az összes dogot. 
- Nem igaz, ki hiszi el, hogy té józan vagy, mikor évek óta nem láttunk 

józanon! 
Kezdték ütni-verni. Jól mégverték, mindegyik egyet ütött rajta. Még égy 

évig is hordta a kéket magán. Félhagyott az ivássá. Nem volt részégés. Nem 
éltek boldogan, csak gyengén beszélnek. Tán még máma sé beszélnek, ha 
még nem haltak. 

64. A SZEGÉNY EMBER SZAMARA 
Vót egyszer égy szegén ember. Szántogatott két szamárval az erdő mel

lett. Elfáradtak a szamarak, gondolta magában, amíg mégszusszannak, 
belép az erdőbe, gyűjt égy kis száraz gallyat. 

Közbe' arra mént két apát pap. Ahogy megálltak, hát két szamár áll a 
vetésbe'. Nézik, odamentek, hát az egyik szamár jó vót. Elódták az egyik 
szamarat, a másik fogta a szamárnak a szerszámját, és magára vette, és ott 
áll a másik szamár mellett. 

Jön ki a gazda az erdőből, csudálkozik, nézi, az egyik szamara ott van, 
a másik égy pap, rajta a szerszám. 

- Gazduram, né csudálkozzon! Én el vótam átkozva, számárré lettem 
változtatva, most léteit az idő, visszakaptam az emberi alakomat. 

- Ejnye, de sokszor mégvertem magát! No, ménjén Isten hírével! 
Elment a másik pap után. A szegíny ember égy szamárral mént haza. 

Két nap múlva elment a vásárra, hogy végyén a számárjának égy párját. 
Közben a papok is a vásárban voltak, eladták a szamarát. 

Mikor méglátja a régi szamarát, odasúgja neki: 
- Hát maga mit csinált már mégint, hogy szamárrá változtatták? 



65. CIGÁNY MESE 
A cigány elment az erdőbe, fát vágott. Hát azt vágta, ameliken állt. Jött 

arra égy gyalogos honvéd. 
- Cigány, leesel. 
- Dehogy esék lé, honvéd uram! 
Ahogy kimondta, úgy lé is esett a cigány a fáról. 
- Jaj, jaj - jajgatott a cigány -, uram, mikor halok még? 
- Tudod, cigány, akkor halsz még, ha a lovad hármat fingik. 
Mént haza. A ló megbotlott a fűbe, egyet fingott. 
- Jaj, jaj, istenem, még csak kettő az életem! 
Megyén hazafelé tovább, mikor a falu végibe ért, még egyet fingott. 
- Jaj, jaj, istenem, uram, még csak égy az életem! 
Mikor hazaért, mikor a kapuba ért, mégint egyet. A lova megbotlott, fin

gott. Levetette magát a fődre. 
- Méghaltam. 
Összeszaladtak a rajkók, a felesége: 
- Jaj, jaj, jaj, istenem, meghalt! 
Hát akkorára, mire ő is hazaért, odaért a honvéd is. Égy jó nyírfavessző 

volt a kézibe. 
- Jaj, jaj, katona bácsi, segítség, meghalt, meghalt az uram. 
- No, majd segítek én! No, cigány, méghaltál? 
- Még. 
- Kelj fél. 
- Nem! 
Még sé mozdult a cigány. Végighúzott rajta a nyírfavesszővelAzt mond

ja a feleség: 
- Jaj, istenem, jaj, istenem! Kezdett pislogni, pislogni! 
- Kelj fél, cigány! 
Még húzott rá egyet. Mégmozdult. 
- Jaj, istenem, most már életbe vagyok. 
- Élessze fél, katona bácsi! 
Végighúzta a harmadikat is, a cigány leugrott a kocsiról. 



66. AZ ÖRDÖG ÉS A SZEGÉNY EMBER 
Vót égy szegény ember, két tinóval szántott. Ahogy szántogatott, jött két 

ördög. 
- Szegény ember, micsodák ezék? Sé nem ökör, sé nem tehén? 
- Ez tinó. 
- Mi az a tinó? 
- Kiherüljük, kivesszük a tojását neki, hogy né keresse a tehenet, jobban 

értve, ha kiherélik, né keresse az asszonyt! 
- Ó - azt mondja -, a pokolban annyian vagyunk férfiak, olyan kevés 

asszony van, mindig verekedünk. Nem herélne ki minket is? 
- Ó - azt mondja -, hogyne, kiherélém én mindjárt! 
- Hát mikorra gyógyul bé? 
- Két hétre begyógyul. 
Elővette a budlibicskáját, kec, kec, kihajította. Ott vót a kutya: 
- No, egyél ördögtököt! 
Hát ételt a nyóc nap, olyan bánatos létt. 
- Ember, miér búsulsz annyira? - kérdezi a felesége. 
- Hát hogyne búsulnák! Lejár a két hét, még úgyse gyógyult bé az ördög 

töke. Jön, és elvisznek pokolba. 
- Majd én fölöltözök a té ruhádba. Fölteszem a sapkádat, én leszek 

helyetted az ember. 
Hát úgy is létt. Azt mondja szegény embernek az ördög: 
- Hát ez az ember azt mondta, két hétre begyógyul. Mióta ki vagyok 

herőlve, és nem gyógyult bé, milyen keserves seb van nekem. 
Hát letolta gatyáját, az asszony fölemelte a lábait. 
- Hát hallod-é, komám, szaladj az erdőbe, hozzál gyógyfüvet, mert ez 

már el van gennyesédve. Addig leszakítok égy ágat. Legyezem, nehogy 
béköpjék a legyek. 

Legyezte az asszony, szegény nem tudta tartani a lábait, nagyot fingott. 
Mégijedt az ördög, elszaladt, összeütközött a fahordó másodikval, azt 
mondja: 

- Gyere, komám, ez akkorát roppant, hogy köldökig hasadt, ezt begyó
gyítani nem lehet! 

67. KÉT JANCSI 
Vót két mostohatestvér, mind a kettőt Jancsinak hívták. Elnevezték őköt 

Kis Jancsi és Nagy Jancsi. Az apai örökrészből nem egyformán örököltek, 
az egyik négy lovat örökölt, a Nagy Jancsi, egyet Kis Jancsi. Hát a Kis 
Jancsit nagyon bosszantotta, hogy csak égy lovat kapott. Nem is igen bírt 
szántani, mindig még kellett várni a vasárnapi napot, akkor szabadok 
voltak a Nagy Jancsinak a négy lova, elkérte kőesőn szántani. De a faluban 



csak égy templom vót, tulajdonképpen két falunak égy temploma vót. 
Ahogy a szomszéd faluból jöttek a templomba, és neki a födje ott vót, a Kis 
Jancsinak, ahun a templombú gyüttek a népek, az út mellett, és hajtotta a 
lovakot. 

- Gyí, öt lovam, gyí, gyí! 
így hajtogatta őket, és ez Nagy Jancsinak a fülibe mént. Azt mondja: 
- Öcsém, többet így né hajtsd a lovakot, né hajtsd úgy, hogy gyí, gyí, öt 

lovam, hanem gyí, égy lovam, gyí! 
De az nem akarta tovább tudni, nem szólt semmit, csak tovább hajtot

ta: 
- Gyí, öt lovam, gyí, gyí! 
Elkapta az ösztökét a Nagy Jancsi, és a lovat agyonütötte. (Tudja, mi az 

ösztöke.) Nagyon mégbúsúta magát Kis Jancsi, ott a helyszínén mégnyúz
ta. 

Azt mondta: 
- Ha veszett a fejsze, legalább a nyele maradjon még! 
Elvitte haza, mégszárította. Jól mégszáradt a bőr, zsákba gyömöszölte, 

és elindult vele égy réggel, elviszi a városba, hogy eladja. 
Hát amint ballagott, estére érte el a várost. Hát a város szélin az első 

házban, már este van, bekéredzkedik. Úgyse tud már semmit csinálni az 
árulásval. 

Hát bekukucskál az ablakon, hát ide hiába kéredzkedett, mert van égy 
katona bént. Hát méggondolta magát, békapaszkodik a kapun, és méghál, 
hát legalább fedél alatt lész éjszaka. Hát bé is kapaszkodott, nem is vették 
észre, bémént, föllopózkodott a padlásra. A padlásról a mestérgéréndánál 
volt égy luk, lekukucskált. Egy katona van ott, az asztalon sűtt hús, még 
sütemény, még égy nagy üveg bor. Hát lehúzódott, és ott hallgatszkodott. 
Hát egyszer csak kiabál valaki. 

- Kaput, kaput! 
Az asszony mégijedt, azt mondja a katonának: 
- Bújjál ide rögtön a ruhásládába bele! 
Belebújt a ruhásládába. A süteményt, a húst betétté a kemencébe, a liter 

bort a sifon hátához, és kiment, beengedte az urát. 
- No, asszony, főztél valami jót? 
- Hát nem főztem - aszongya -, mert nem gondoltam, hogy hazajön. 

Hát van - azt mondja - égy kis száraz kenyér, fokhagyma még vöröshagy
ma. 

- Hát add elő, hogy hadd egyek, mert én éhés vagyok. 
Hát elkezdett énni, s ahogy ettek, a mestergerenda mellett méglátta a 

Kis Jancsit lehúzódva. 
- Micsoda ember van bént? Gyere csak lé, mit keresel ott bént? 
Hát elpanaszkodta, hogy éjjeli szállást nem vót kitől kérni, hát behúzó

dott égy fedél alá. 
- No, akkor éhés vagy. Gyere, egyél! 



- Éhes vagyok. 
Hát ették a száraz kényeret még a hajmát, verés hajmát. Nagyokat nyel

tek. De lehozta magával a zsákot is. 
- Mi van a zsákodba, fiatalember? 
Azt mondja: 
- Jövendőmondó. 
- Hát tudna-é valamit mondani? 
- Hogyne tudna, mindig tud a valamit mondani. 
- Hát hogy szólítod? 
- Mindjárt mégmondom. 
Mégnyomta a zsákot, az a száraz bőr egyet nyikorgott. 
- He, jót mondott! 
- Hát mit mondott? 
- Azt mondta, hogy a kemencébe van pecsenye és sütemény! 
- Hé, asszon, eridj csak, nézd még a pecsenyét, a süteményt! 
Elővette, jót ettek. Mikor már majdnem jólaktak, azt mondja az ember, 

a gazda: 
- Hát tudna-é még valamit az a jövendőmondó? 
- Hát hogyne, mindig, amikor csak kérdezek, mindig mond valamit. 
Mégint mégnyomta a zsákot, egyet nyikorgott a zsák. Azt mondja: 
- Hogy a csikó hátán hátul van égy nagy üveg bor. 
- Hát, asszony, nézd csak még azt a bort, üveg bort! 
Hát csakugyan ott vót az üveg bor. A gazdának jó kedve derűt. 
- Hát még egyszer nyomd még, harmadszor is, ha mond valamit! 
Mégnyomja. 
- Nagy baj van! - riadt pofát vágott. - Nagy baj van! 
- Micsoda az a nagy baj? Miért ijedtél még? 
- Jaj, ördög van a ládába! 
Hát mégemeli a gazda a ládát, lássa, hogy fényes csákó, sarkantyú, kard, 

fényes, szőrös valami, hát visszacsukta hamar, lé is szögelte, nehogy 
kigyűjön az ördög. 

No, mégitták a maradék bort, megették a maradék pecsenyét. 
- Nem adnád el ezt a jövendőmondót? 
- El én. 
- Mit kérsz érte? Adok jó szándékból két véka aranyat. 
Gondolta magában a Kis Jancsi: 
- Jó fizet! 
- Odaadom én, de adok neked égy lovat, égy kocsit is. De réggel 

elpakolod az ördögöt innen ládástul együtt! 
Hát lefeküdtek, réggel félkeltek, adott neki égy kocsit, égy lovat, föltet

ték az ördögöt a ládával a kocsira, és megyén lassan. Ereszkedik a Kis 
Jancsi. Jó kedve vót, örült, hogy pézt kapott, elkezdett énekélni. 

- Ej, ezt a ládát égyénés a Tiszába viszem, bedobom a Tiszába, ezt a 
ládát bedobom a Tiszába - hajtogatta. 



Mégszólalt a katona a ládába. Azt mondja: 
- Nem vagyok én ördög, katona vagyok. Vigyél éngém az édesapám 

házához. 
- Azt sé tudom, hol az apád háza. 
- A harmadik faluban van apám háza. Vigyél oda, né vigyél a Tiszába! 
Hát elmentek oda, még is találta. Az édesapja házába' kiszállt a katona. 
- Hát amiért nem dobtál a Tiszába, adok égy véka aranyat! 
Van már három véka arany, jókedvűen mént, vitte a bőrt is haza. Mént 

haza. Hazaért, azt mondja a legidősebb fiának: 
- Eridj, fiam, a nagybátyádtól kérd el a mérőt, a fölöltőt. 
Elment a fiú, azt mondja: 
- Nagybácsi, adja ide a saktért! (A mérőt valamikor úgy hittak.) 
- Hát mit akartok mérni? 
- Mérnivalója van apámnak. 
Hát jó kedvibe nem adta oda, hanem ő vitte el. 
- Hát mit akarsz mérni, Kis Jancsi? 
- Hát - azt mondja -, aranyat. Van három véka arany. 
Hát mire mégmérték, hat véka vót, nem is három. 
- Kis Jancsi, hát honnan kaptad ezt a rengeteg aranyat? 
- Eladtam a lóbőrt. 
Egyet gondolt Nagy Jancsi, odament, csup, csup, agyonverte mind a 

négy lovát. Mégnyúzta, és elvitte a vásárra. Hát ő huszonnégy véka aranyat 
kért a négy lóbőrért. Jó pézt adtak vóna a zsidók neki, de nem adta oda. 
Ennyit még hallani sé akartak, többet még sé kérdezte senki. Hazamént, 
mégharagudott. Agyonüti a Kis Jancsit éjjel. Kis Jancsi a tudatával élt, és 
közbe bejött égy vén öreg boszorkány öregasszony, éjjeli szállást kért. 

- Itt van az én ágyam, feküdjön szépen lé! 
Belefeküdt a vénasszony, ő még lefeküdt a padra. Éjjel gondolta Nagy 

Jancsi, elaludt a Kis Jancsi, belopózott, és supp, a vén öregasszonyt agyon-
ütte. 

No, fölkelt korán réggel Kis Jancsi, az öregasszonyt fölkeltette, fölül
tette szépen a kocsira. Közben elért égy falut. Ott vót égy kocsma, bémént 
a kocsmába, kért égy pohár bort. Azt mondja a kocsmárosnak: 

- Fogja ezt a pohár bort, amit kimért, vigye, adja oda annak, aki kint ül, 
ő az üköreganyám. De nagyot kiáltson, mert nagyothall! 

Kiviszi a kocsmáros. 
- Anyó, anyóka, itt van, az ükunokája küldött égy pohár bort, hogy igya 

még. 
- Hallod, asszony, hallod? Hallja, kend? Küldött az ükunokája égy 

pohár bort. 
Mégint nem szólt semmit, hát odavágta a pohár bort, eldőlt az öreg

asszony. Akkor kilépett a Kis Jancsi. 
- Mit csinált? Agyonütte a nagyanyámat, most én bejelentem! 
- Né jelentsed, né jelentsed, adok égy véka aranyat! Csak né jelentsél fél! 



- De akkor temesse is el! 
- Van itt jó nagy kert nálam, eltemetem, senki még né tudja! Itt van a 

véka arany. 
Elment nagy örömvei haza, mert kapott égy véka aranyat az öreg

asszonyért. 
Azt mondja neki Nagy Jancsi: 
- Hát honnan ez a véka arany? 
Azt mondja: 
- Honnan? Eladtam öreganyámat - azt mondja -, akit té agyonüttél. 
Hű de bosszantotta Nagy Jancsit, mit tudjon csinálni? Mikor elaludt a 

Kis Jancsi, mégfogta, belegyűrte égy nagy zsákba, mer' erősebb volt, mint 
a Kis Jancsi. Elviszi, bedobja a Tiszába. 

Hát amikor vitte, mént a falun keresztül, elérte a templomot. Azt mond
ja: 

- Beteszem ide, a templomajtóba, méggyónok, hogy mekkora vétkét 
fogok most elkövetni. Beledobom a Tiszába. 

Mikor bémént a templomba, Kis Jancsi elkezdett kiabálni: 
- Visznek éngém Mennyországba, visznek éngém Mennyországba. 
Arra hajtott égy ősz öregembér négy ökröt, azt mondja: 
- Hova visznek? 
- Mennyországba. 
- Jaj, én méguntam az életemet, én szívesebben elmennék Mennyor

szágba. 
- Hát akkor né mondja senkinek sé, én nem muszáj menjek. Én még 

ráérek Mennyországba menni. Bújjon bele a zsákba! 
Kijött, az öreg belebújt. 
- De hallgasson! Nehogy elszólja magát! 
Kijött a templomból Nagy Jancsi, fogta a zsákot, elment, bedobta a 

Tiszába. Ez a négy ökröt hazahajtotta. Azt mondja: 
- Honnat neked ez a négy ökör? 
Azt mondja: 
- Kihajtottam a Tiszából. 
Összepakoltak, a négy ökörvei elindult a faluból távol, hogy hírit sé hall

ja Nagy Jancsinak, mert ha még nem halt, még most is él. 



68. HOPP, ELŐTTEM, KALACSOS, 
HOPP, UTÁNOM, KOVÁSZOS 

Vót égy gazdalány és égy szegény legény. Szomszédok vótak, egymás 
mellett laktak. Hát a szegény legény szerelmes vót a gazdalányba. A gaz
dalány még még jobban szerelmes vót a szegény legénybe. Tiltotta az apja 
állandóan: 

- Né ménj ahhoz férjhez, olyan szegénységbe vannak! Nem is lész, mit 
egyetek. 

- Nem bánom, édesanyám, szeretem és kész. 
Egy alkalommal azt mondja: 
- Tudod mit, lányom? Menjél az életbe, a banyakeménce mögé, a kuc

kóba, és hallgasd még, hogy élnek! 
Hát úgy is történt, a lány méghúzódott a kuckóba, banyakeménce 

mögött. Hazajött a legény, azt mondja: 
- Anyám, éhés vagyok. 
- Nincs mit adjak neked énni. 
- De nagyon éhés vagyok! 
- Ott a kovász a kemence nyakán, édd még a kovászt! 
Hát nem vót mást énni, levette a kovászt a kemence nyakáról, és 

megette. 
No, a lány akkor mégundorodott tőle, és elmaradtak. Következő vasár

nap elmentek mulatságba, és elhúzta a gazdalegény, és táncolnak. A 
szegény legény is elhívott égy leányt, és utána táncolt. Forogtak. Azt mond
ta a szegény legény: 

- Hopp, előttem, kalácsos! 
Azt mondja a leány: 
- Hopp, utánam, kovászos! 
Ez mégin' mondja: 
- Hopp, előttem, kalácsos! 
Ez visszamondja: 
- Hopp, utánam, kovászos! 
És ebből összevesztek, összeverekedtek. De győztesen nem jött ki egyik 

sé, mert elválasztották őket. Ez az egész. 



69. AZ ÁLLATOK NYELVÉN 
TUDÓ EMBER 

Vót égy parasztember, a feleségivei éldegéltek. Messziről való vót a 
felesíge, hát gondóta, elmennek méglátogatni a szüleit lóháton. No, nem, 
majd égy másik alkalommal. Közben ő kiment hegyek közé, hall égy 
kígyósírást. Jézus Mária, kígyósivítás, égy kis kígyóra rágurút égy nagy kő, 
mégfogta a követ, és levette. 

- No, eridj Isten hírivei! Megmentettem az életedet! 
A kis kígyó mégfordult: 
- Jó ember, jót tett helyébe jót várj, mert én a kígyók királyának a fia 

vagyok. Mondd még, mit kívánsz. 
- Hát mit kívánjak égy ilyen kígyócskától. Taníts még az állatok nyelvin! 
- Hát én mégadom neked, de ha elárulod valakinek, rögtön még fogsz 

halni, még a kedves feleségednek sé, mert még fogsz rögtön halni. 
- Dehogy árulom el, az életemet védem. 
Eljött égy nap, mondja a felesége: 
- Ember, hát mikor megyünk el a szüleimhez? 
- Hát nem bánom, ha hónap is. 
Hát elgyütt az óra. Csődör vót, és égy kanca. A csődörön a férfi ült, a 

kancán a felesége. Mentek, utaztak. De egymás mellett megyén a két ló, és a 
kanca mindig lemarad égy-égy kicsit. A csődör nyerít egyet, és azt mondja: 

- Hát nem tudsz égy kicsit jobban lépkedni? 
A kanca visszanyerítétt: 
- Könnyű neked, té másodmagadval mész, de én negyedmagamval! 
A gazda most ült a lóháton, de a kanca vemhes vót, de az asszony is ter

hes vót. 
Erre az ember elnevette magát. Az asszony mégjegyezte, de nem szólott 

semmit. 
Mikor hazaértek, csak megkérdezte: 
- De mit nevettél, amikor nyerített a kanca? 
- Nem szabad mégmondani 
Veszekedtek, veszekedtek, veszekedtek. 
- Ha mégmondom, méghalok. 
- Hát halj még! 
Elkeseredett az ember, levágott égy falás kényeret, behívta a hűségés 

kutyáját. A kutya bele nem harapott, mert a kutya nagyon hűségés, mert 
tudta, hogy miről van szó, mert értette a beszédét. Nyitva vót az ajtó, bejött 
a kakas, elkezdte kopácsolni a kényeret. 

- Kopp, kopp, kopp, kopp. 
Bejött a tizenkét tyúk. Kutya rámordult a kakasra: 
- Nem szégyélléd magadat, a hű gazdánk halálán van, té még olyan 

vidáman hívod a tyúkokat? 



- Úgy kell neki! Egy felesége van, nekem tizénkettő, mindegyikre kop
pantok, s nekem szót fogadnak. 

Félugrott az ember, elő a kancsikát. 
- Akarod, hogy méghaljak? Kérdezed még, hogy mit nevettem? 
- Soha életembe nem kérdezek semmit, csak né bánts már tovább! 

70. VÓT EGY FIATAL PÁR 
Vót égy fiatal pár, összekerültek, a leány a szomszéd faluból vót. No, 

menyünk a menyecskének a szüleihez. Ménnek az úton, azt mondja 
menyecske: 

- Mit szólsz, hogyha valaki mégtámadna most bennünket? 
- Jaj, összetörném, adnák én neki. 
Elhallgatnak, jön égy huszár lóháton. 
-Állj! 
Leugrott a lóról, fejibe nyomta a kantárszárat: 
- Fogd még, nehogy a feje leérjen a lónak! Az egyik kezeddel fogd a kan

tárt, a másikkal a tökömet, hogy né érjen a porba! 
No, elvégezték a dolgot. A huszár fölült a lóra, és elment. Nem szólnak 

semmit sé. Egyszer azt mondja az ember: 
- Jól kibasztam a huszárral! 
- Hát hogy? 
- Mégengedtem, hogy a ló lenyúljon a fődre, neki is leeresztettem a 

tökét a porba. 
Azt mondja az asszony: 
- Én is kibasztam vele rendesen! Ő egyet lökött, én kettőt. 
Kérdezi az apja: 
- Hát hogy jártatok, lányom, hogy vagytok? 
- Hogy jártunk az úton? Elég pórul jártunk. De kibasztam a huszárral: 

ő lökött egyet, én még kettőt. 
- Jó tetted, lányom, én háromat löktem vóna, nem kettőt! 

71. AMESTERNÉ 
Vót égy suszter, dolgozott éjjel-nappal, de nem haladott a munkával. 

Azt mondja a felesége: 
- Vegyél fél égy inast! 
- Hát még azt is étessük? 
- Mégkalapálja ő az ő részére valót. 
Hát fogadtak égy inast négy évre. Nagyon hűségés gyerek vót, meg

szerette a mestérné is. Éjjel-nappal csinálta, és nagyon fogott a mesterség 



rajta. Egy időn belül úgy dógozott, mind a mestere. Éjjel-nappal kopácsolt, 
fölkelt, nem szólt senkinek semmit, csak kalapált, ragasztott. 

Az inassága végéig járt, legényke létt. Azt mondja: 
- Mester úr, tudja, mi újság? Most már félszabadít, de nekem el kéli 

menni, itt az élet után kéli, hogy nézzek, és nősülésén kéli, hogy törjem a 
fejemet. 

Elszomorodott a mester, mert ahogy az inas kezdett dolgozni, napról 
napra jól gyarapodtak. Bémént, és mégpanaszkodott a feleséginek. 

- Hallod - azt mondja -, elég baj van. Itt az inas, most már segéd létt. 
Itt akar hagyni már. Bé akar nősülni. 

- Segítek rajta. Küldd bé az inast! 
- Hát mért akarsz itthagyni? 
- Hát szeretnék mégnősűni. 
- Hát né nősülj még, adok én neked, nekem kettő van. Egyik a tijed lész, 

a másik a mesteré. 
Léhajút. 
- Fogd csak még! 
Mégfogta. 
- Dugd csak ide bé! 
Megtetszett neki. 
- Ez a tied lész, az első, az a mesteré lész, de nehogy mégmondd a 

mesternek! 
No hát égy ágyba feküdtek. Este, mikor lefeküdtek, odatette a farát, hát 

hátúrul a legény mégkente. Aztán nekifogott a mester előröl. 
Hallod, té inas, már kaptál égy lukat, nekem né tapogass a másik luknál, 

né kend össze azt is! 

72. CIGÁNY LEGÉNY 
Vöt égy cigány, elvált a feleségitől. Mégnősült, és hozott égy szép fiatal 

leányt. De a cigánynak vót égy kamasz legényke fia már, és a' szemet vetett 
ám a mostohaanyjára. Törte a fejit, hogy kéne vele közlekedni. Magukra 
vótak, oszt azt mondja: 

- Mama, mikor mész látogatóba a szüléidhez, a szomszéd faluba? 
Mikor akasz menni, szóljál, mutassál bé engemet is! De szóljál előre, égy 
nappal hamarább. 

- Hallod-é, Jankó, holnapután megyék, méglátogatom a szüleimet a 
szomszéd faluba, és elviszlek tégedet is. 

Azon az éjjelén elment, kertékén keresztül, és lopott égy tyúkot. És volt 
még neki valamennyi pénze. Vett égy liter bort, fél liter pálinkát. Éjszaka még
sütötte a tyúkot jó zsírosan, elcsomagolta, és kiment az országútra, ahol majd 
fognak menni. Egy bokorba lététté a pálinkát, arrább mént, jóval arrább, égy 
kilométerre, eldugta a sült tyúkot, még arrább mént, elvitte a bort. 



No, ménnek egymás mellett, beszélgetnek szépen. 
- Mama, nem hallasz semmit? Jaj - azt mondja -, nekem azt súgja 

Isten, hogy itt a bokorban kéli, légyén pálinka. 
- Hát az Istennel beszélsz? Én nem hallok semmit! 
- De most is súgja a fülembe az Isten, hogy itt kéli légyén égy fél liter 

pálinka! 
Mént mégnézni. Leültek, mégitták, mentek tovább. 
- Hallod-é, hogy az Isten mégint szól valamit? 
- Hát rettenetes vagy te, az Istennel beszélsz. 
- Most is súgja a fülembe, hogy itt, a bokorba kéne légyén égy sült tyúk. 

Ugyé, éhés vagy té is? 
- Hát én is, aki az Isten mégszámolja! 
Ménnek. 
- Tyű, hallod-é, itt kéli lenni a bokorba, most mondja az Isten a fülembe. 
- Eridj, nézd még! 
Megették a sült tyúkot. Ménnek, ménnek. 
- De szomjas vagyok! Hallod-é, itt kéli lenni égy liter bornak valahol. 
- No, már a rettenetes. Az Istennel valami jó lelked van! 
- Itt kéli, légyén, mondja az Isten, hogy ebbe a bokorba kéli, hogy légyén 

a liter bor. 
Mégitták azt is. 
Azt mondja a fiú: 
- Már tudod-é, mit mond az Isten? 
- Mit, fiam? 
- Szégyellem mondani. 
- Ha már az Isten mondja, nem kéli szégyellni, még kéli mondani. 
- Mama, azt mondja az Isten, hogy basszalak még. 
- Hát tudod mit, fiam, ha már az Isten mondta... 
Azzal lefeküdt. így járt a cigány gyerek. 

73. A SZEGÉNY EMBER 
BUTA FELESÉGE 

Vöt égy fuvaros ember a feleségivei, de nem bízott nagyon benne, mert 
írástudatlan vót. A pézécskéjit mindig égy köcsögbe tartotta, és köcsögre 
pernyét öntött. Azt mondta az asszonynak, hogy azt nem szabad bántani 
soha, mert ha azt a köcsögöt bántod a hamuval, leég a házunk, tönkreme
gyünk. Egyszer arra jött égy gölöncsér. Kajabálta: 

- Csiporkát, csiporkát, tálacskát, tálacskát! 
Kiszaladt az asszony, méglátta, annyi sok szép csiporka van a kocsin. 

Azt mondja: 



- Nincsen pénzem, bár kettőt megvennék, de van égy köcsögöm, hamu 
van benne, de azt mondta az uram, azt né bántsam, de én odaadom két csi-
porkáért. 

- Hát hozza ki, nénikém! 
Kivitte a köcsög hamut, odaadta. Az ember belenyúlt, mégnézi, milyen 

az a hamu, hát mégtalálta ott a pézt. 
- Jó van, vigye el az egészet! 
- Mennyit ad érte? 
- Szedje össze érte az egészet, légyén a magáé! 
Nagyon mégörült, hogy égy köcsög hamuért ilyen rengeteg csiporkát 

kapott. 
Hát bémént, fölvert szögeket, hát aggatta föl, hát még égy mégmaradt, 

nem fért bé körbe. 
- Halljátok, csiporkák, szoruljatok, mert én odavágok! 
Nem akartak a csiporkák. 
- Szoruljatok, szoruljatok! 
Hozott égy botot odavágott, három leesett. 
- No, lássátok, hogy tudtok szorulni! 
De amíg ez mégtörtént, hazajött a férje. 
- Hát mit csínász? 
- Hát vettem ezt a csiporkákat, nem szorultak össze, csináltam helyet, 

hát szót fogadtak. 
- Hát mivel vetted? 
- Hát avval a köcsög hamuval. 
- Jaj, mivel vót? 
- Két lóval. 
- Merre mént? 
- Erre. 
Hajts utána, de szegény utol nem érte. 
- Tudod, egész esztendőt dolgoztam azért a pénzért, amit té elherdáltál, 

nem fogadtál szót. Maholnap nincs mit együnk, és té odaadtad a pénzt. 
Ilyen nem mégbízható asszonyt nem kéli tartani, de mégbízható embert sé! 

74. PLETYKÁS ASSZONYOK 
Mégnősült a legény, a leányos házhoz nősült, hát ott vót az anyósa. A 

fiatalember az is került a községházához esküdtnek, az odborba 
(bizottság), s mindig, amikor hazajött a gyűlésről, az anyósa kérdezte: 

- No, fiam, mit tárgyaltatok, milyen törvényt? 
Hát sokszor elmondta, hogy ez vagy az. Egyszer elhatározta, hogy nem 

mondja még. 
- No, fiam, mi volt a gyűlésén? 



Nem szólt semmit a fiatalember. Háromszor, négyszer megkérdezte. 
- Hát nem olyan dolog, hogy el tudjam mesélni. 
- De meséld el, fiam! Összevesztetek? 
- Hát elmesélem! Tudja mit, a gyűlés azt határozta, hogy mindén 

fiatalember köteles az anyósával aludni. 
Ott vót a felesége is. 
- Azt már nem, még ha az is a törvény! 
Mire az anyós: 
- Azok okos emberek, a törvény így döntött, akkor a törvényt mégszeg

ni tilos! 

75. ZSIDÓ ÁTOK 
Volt égy nagyon gazdag parasztember, hát kint vót a határban a 

munkán, és égy napon belépett égy zsidó koldus. 
- Jó napot, gazdasszony! Adja az Isten, hogy kövér hízójuk légyén, 

kövér marhájuk légyén! Én égy szegény zsidó vagyok. Égy kis elemózsiát 
kéne adni. 

- Dehogy is adok, ménjén, dolgozzon! 
- Dolgoztam én eléget, de a szerencse nem kísért. 
- Dógozzon most tovább, nincs nekem osztogatni valóm semmi. 
- Köszönöm szépen, gazdasszony! Adja a jó Isten, gyépésédjén fél az 

udvara! Adja a jó Isten, a padláson pusztuljanak el az egerek és a 
patkányok! Az istállójuk mindig tiszta légyén. Isten áldja még! 

Hát émént a zsidó, nemsokára jött a férje. Azt mondja: 
- Itt vót égy zsidó, tudod, milyen jókot kívánt? Gyépésédjén fél az 

udvarunk, pusztuljanak el az egerek a padláson, az istállónk, az még mindig 
tiszta légyén! 

- Asszony, tudod, ez zsidó átok! Mink még vagyunk átkozva. 
Gyépésédjén bé az udvarunk? Nem lész égy baromfid az udvaron, nem 
lész, aki lécsipkédje a ződet! A padláson nem lész gabona, el kéli, hogy 
pusztuljanak az egerek, a patkányok! Az istálló mindig tiszta lész, mert 
soká nem lész benne jószág. 

- Jaj, akkó szaladok utána. Bocsánatot kerék! 
Hát szaladott utána, utol is érte. 
- Jöjjön vissza, adok alamizsnát. 
- Nem kell nekem az alamizsnája. Én, amit kívántam, azt mégadtam, 

mert amit mostantú ad, azt mán nem szívbül adja. Amit mondtam, azt úgy 
adja még a jó Isten. 

Itt a vége. 



76. A BUTA ASSZONY 
Égy fiatalember mégnősült. Szerencsétlenül járt a nősüléssel, mert 

akárhogy oktatta az asszonyt, mindént fordítva csinált. Ha főzni köllött, 
fordítva. Émént munkába. Azt mondja: 

- Mit főzzek estére? 
- Én nem bánom, ha kiskutyát főzöl is. 
Mer' mérgibe' mondta. Hát a szép taxi kutyuskáját, hát mégfogta 

egyenest, levágta és mégfőzte. Hazajött az ember, azt mondja: 
- Kedvedet csináltam. Mégfőztem a kiskutyát! 
- Isten veled! Addig megyék világnak, amíg nem kapok három butábbat, 

mint té. 
Ahogy mént égy falun körösztül, hall valamit: 
- Segítség, segítség! 
Méghallja, segíteni kéli a felebarátján, hát égy szép nagyléány a lábát a 

nyakába akasztotta. 
- Hát té mit csinálsz?- azt mondja. 
- Azt mondták, ha nyakamba tudom akasztani a lábomat, akkó mán 

férjhez is mehetek. Jaj, van égy acskó aranyam, magának adom, csak 
akassza lé a lábomat! 

Leakasztotta a lábát, No, azt mondja: 
- No, ez még tán butább, mint a feleségém, de nem még, ettől butábbat 

is köll, hogy tanáljak. 
Mégköszönte a nagylánynak, mént tovább. Hát lássa, hogy égy fiatalem

ber teknővé szalad, de szalad ki-bé. Odaér, hát lássa, hogy üres teknővé 
bémégy a szobába, kijön, és kiönti, és merít a levegőből, és viszi bé. 

- Hát té mit szaladgálsz? - azt mondja. 
- Jaj, istenem - azt mondja -, azt mondták, akkor nősülhetek még, ha 

világosságot tudok a szobába teremteni. De olyan sötét van a szobába. 
Hordom a sötétségét ki, és hordom a világosságot bé - azt mondja. - És 
már három esztendeje így hordom, és egyáltalán nem tud világosság lenni. 

Hát mégvigyázkodik a fiatalember, az ódáiba, hát méglátott égy baltát. 
De azt mondja: 

- Én csinálok világosságot neked. 
Ajtó volt, de ablak nem. 
- Jaj, ha tud csinálni, van égy acskó aranyam, magának adom! 
Égy-kettő, kivágott két lukat a falon, világosság létt. 
- Itt van a zacskó arany. No, most akkó még szabad nősüljek! 
Megyén tovább, amint mégyen, nagyon csörög valami olyan, mint a 

dióféle. Néz az udvarba, hát égy fiatalember villává dobálja föl a diót. 
- Hát té mit csinálsz? 
- Azt mondta apám, csak akkor nősülhetek még, ha ezt a rakás diót vil

lával föl tudom dobni a padlásra. 
- Áztat té nem tudod féldobálni soha. 



- Tudja, ha segítene rajtam, van égy acskó aranyam, magának adom. 
Hát odaadta a zacskó aranyat, hozott égy lapátot, és azzal földobálta. 

De azt mondja: 
- Most mán még tudsz nősülni. 
No, azt mondja: 
- Most mán három bolondot kaptam, butábbat, mint a feleségém, elme

gyek vissza, három zacskó aranyat kerestem. 
Elment, és mégtanította feleségit. Odaűt mellé. Úgy és, így addig ma

gyarázott, hogy rendbe tudta tenni, hogy gazdasszony létt. Ez az egész. 

77. TÉRKA, A PAP CSELÉDJE 
Vót égy pap, annak vót gyönyörű két szép leánya. Égy fiatal legény na

gyon szeretett vóna hozzájutni, de sehogy sé tudott, a pap zárva tartotta 
őket. Méghallotta a legény, hogy a pap cselédét keres. Fölöltözött leánynak, 
kicifrázta magát, elígérkézétt cselédnek. 

- Hát mi a neved? 
- Az én nevem Térka. 
Hát hova tudják lefektetni, külön szoba nincs a két leánynak. Hát három 

égy szobába. 
Hát fiatalok a leányok, elkezdtek beszélgetni. De jó volna égy fiú, éppen 

úgy. 
- Én tudok imádkozni. Kimék, és imádkozok, ha adtok nekem aranyo-

cskát. 
Kiment a az ajtón, elkezdett románul imádkozni. 
- Rulé, rulé, baka mi kite kulé! (Jaj, Istenem, adjál égy kicsi faszt.) 
Bémént, mégmutatta, mekkora. 
- Kezdje még egyszer imádkozni! 
Kiment mégint, mondja: 
- Lilé, lile danka! 
- Eridj harmadszor, hátha most nagyobb lesz. 
Hát kiment, hallja mégint: 
- Lulé, lulé édes danke, kite lulé. 
Elő a rendőrbicskát: ez igen! Elintézte mind a két leányt azon az éjjel. 

Másnap, amikor leültek ebédélni, egyik leány is fogta kolbász végit, a másik 
is, nekiadták. Este, mikor lefeküdtek, csak annyit mondtak: 

- Imádkozzál! 
Hát mégint kiment. 
- Juval, juval. Közben csak egyet imádkoztam, már még is nőtt. 
Hát mégcsinálták ezék a játékot. Harmadnap elmentek a leányok az 

erdőbe. Elvitte a pap a leányokat az erdőbe, a legény otthon maradt a 
feleségivei. Hát kezdtek ott viccélődni, szégyéllőztek ott a papi dolgokkal, 
ilyen jó, olyan jó. 



- De én tudok ám imádkozni, akkor az Isten ad! 
- Imádkozzál, éppen én is mégkívántam! 
Hát imádkozott: 
- Lune, lune danice lune! 
Hát elintézte a papnét is. Hát este, mikor hazajöttek, elgyüttek va

csorára, odaadta kolbász végit a két leány, a pap nagysága is, mind a hár
man. De a papnak is szemet szúrt, hány nap van még az apró szentékig? 

Hát azt mondja a feleséginek: 
- Elviszem cselédlányt fát vágni az erdőbe. 
El is vitte Térkát. Mikor mégrakták a kocsit fával, kezdte a pap keresget

ni. 
- Nem lehet, azt mondta az én nagyanyám, aki minket még akar baszni, 

az először tegye a fejit a két küllő közé, a kerékküllő közé, addig né adjak 
senkinek. 

Hát a pap nem bánta, beszorította a fejit, kilukadt a feje. A pap nem szót 
semmit, hazamentek, leültek vacsorázni. Dobálnak mindént oda a cseléd
nek, mondja a pap: 

- Éngém is mégbasztak, de fél, a fejemhez csattant mind. 
Ezzel jó' járt, itt a vége, fuss el véle! 

78. A MEDVE ÉS A FARKAS 
A medve és a farkas megálltak beszélgetni. Azt mondja a farkas: 
- Úgy megéheztem. 
Azt mondja a medve: 
- Majd én neked mégmutatok égy embert. 
Jön égy ember, no, most égy jó falást észék. 
Azt mondja a medve: 
- Ez még nem ember. 
Mégharagudott a farkas, lukat fúrt. Egyszer mégin' jön égy ember, azt 

mondja: 
- Most jön égy ember! 
Mikor odanéz a medve, azt mondja: 
- Ez mán csak vót ember! Majd szólok én, mikor jön az igazi ember. 
Hát jött égy lovas huszár szép pejparipáján, nekiesett a farkas. Kihúzta 

a nyelvit, a hosszú kardját, az volt a nyelve, simogatta jobbról-balról, odavá
gott, szőröstől-bőröstől mént lé a bőr. A farkas mégfutamodott, elszaladt. 
Mégtalálkoztak akkor a medvével. 

- Csakugyan jól mondod, ez ember vót, de olyan élés hosszú a nyelve: 
odavágott, levitt mindént. 



79. A SZEGÉNY EMBER ÉS A MEDVE 
Vót égy ember, fölvette magát, hogy elmégy szántani. Befogta a két 

tehénkéjét, és elment szántani. Amint mént az erdő mellett a tehénkékkel, 
hallott valami morgást, nyöszörgést. Mi lehet ez? Lémén, leszáll, bémégy 
az erdőbe, hát égy nagy medve a kis nyúllal verekszik. Hát olyan jóízűt 
kacagott, majd kipukkadt! Erre a medve mégharagudott: 

- Té még kacagsz is az én nagy verekedésemén? Méglátod, mégészlek 
téged is, még a két tehenedet is! 

Könyörgött a medvének: 
- Né egyél még, hagyja még az életjit bár estig. Tudjon estig szántani, 

légyén háziaknak majd mit énni. 
- No, jó méghagyom az életedet, de este mégészlek a tehenekkel együtt. 
No, a szegény ember elkezdett szántani, ahogy szántogatott, csak búsult 

és búsult. Hát délfele jött a róka. Hát látta a szegény emberén, hogy nagy 
bánatba van. Mégszólította a szegény embert: 

- Hát, szántó bácsi, mért olyan szomorú? 
- Hát hogyne volnék szomorú, mikor estére jön a medve, és megesz 

tehenestől együtt. 
Ej, nagyot nevetett a róka: 
- Az égy kicsit sé bánat, majd én segítek rajtad, csak előbb egyezzünk 

még, hogy mit adsz. 
- Hát mit adjak? 
A róka nagyon sokat kért. No, csak megegyeztek, hogy ad kilenc tyúkot 

még égy kakast. No, bele is egyezett a róka. 
- Én most elmegyek, de majd vissza is jövök, mikorra a medve eljön. Té 

csak szántsál nyugodtan, dalolgassál, fütyölgessél, mert a mégévésből nem 
lész semmi. 

Hát jött is estefelé a medve, a róka odasúgta a szegény embernek: 
- Ide figyeljen, én behúzódok a bokorba, és elkezdek kürtölni, mint a 

vadászok. Ha kérdezi a medve, hogy mi ez, té mondjad, hogy jönnek a 
vadászok. Akkor a medve elszalad. 

Hát úgy is történt. A róka bémént a bokorba, és kezdett kürtölni, mint 
a vadászok. 

Kérdezi a medve: 
- Mi ez? 
- Jönnek a vadászok! 
Ám a róka megmondta a szegény embernek, hogy mikor megkérdezi a 

medve: „Mi ez, ki kürtöl?" Té azt mondd: „A vadászok." Akkor rögtön 
mondjad, hogy bújjon el. Akkor megkérdezi: »Hova bújjak?« »A zsákba, 
amim ott van a kocsi mellett, bújjál belek 

Bebújt a medve abba a szennyes zsákba. A róka kérdezi: 
- Mi van benne? 
Az ember megmondta neki, hogy égy szenes tuskó. 



- No, ha szenes tuskó van benne, fogd a fejszét, és csapd bele! 
Belecsapott, épp a medvét fején találta. A medve megdöglött. Rendbe 

van, fölpakolta a kocsira a medvét. 
Jön a róka: 
- Réggel korán ott lészék, de nehogy né légyéi ottan, mer' mégke

serülöd, ha el talász valahova menni! De a kilenc tyúk még a kakas is ott 
légyén, de jó kövérek légyének! 

Mént nagy örömvei hazafelé. De a róka megmondta: 
- Még az iskolát nem mondtam még. Tudd még, szegény ember, többet 

észvei, mint erővel. 
Megyén hazafelé az öregembér, többet ésszel, mint erővel. Igaza volt a 

rókának. Hazamént, jó bevacsorázott a medvehúsból. Lefeküdt, nyugodtan 
aludt. Hát réggel alig virradt, már kopog az ajtón valaki. 

- Ki az? 
- Én vagyok, a róka. Jöttem a kövér tyúkokért. 
- Rögtön, rögtön, csak fölöltözök! 
Fölöltözött, és megállt a szoba közepiben, és elkezdett ugatni. 
- No, mi az, mi van ott bént? Tán nem kopó? 
- Nem is égy, hanem kettő. Én nem tudom, hogy jöttek bé, bejöttek az 

ágy alá, biztosan érezték a szagodat. 
- Jaj, jaj, vigyázz, nehogy kijöjjenek, amíg el nem szaladok. 
A róka úgy elszaladott, mire a szegény ember kinézett, árkon-bokron túl 

vót már. Azt mondja: 
- így van ez, igaza vót a rókának: többet ésszel, mint erővel. Mégmaradt 

a kilenc tyúkom, a kakas. 
Erre jót nevetett a szegény ember, lehet, még most is nevet, ha még nem 

halt. 

80. KIS KAKAS GYÉMÁNT 
FÉL KRAJCÁRJA 

Egyszer vót, hun nem vót, hetedhét országon túl, valahol Törökország
ban, vagy amikor a törökök rajtunk nyargaltak. A török császárnak vót égy 
szomszédasszonya, aki olyan szegény vót, hogy egyetlen kakaskájának alig 
jutott morzsa is. Hát a kiskakasa kapargált szegény házacskának az aljában, 
és mégtanát égy gyémántkrajcárkát. Fogta a gyémántkrajcárkát, elkezdett 
vele szaladni. A török császár méglátta, hogy valami fénylett a szájába, mer' 
a törökök ám nagyon aranyszeretők. Kiabát rögtön a szakácsnőnek: 

- Mégfogni a kakaskát. Mégfogni a kakaskát, elvenni tőle a gyémánt
krajcárkát! 

A kakaska meharagudt, félrepült a török császár kapujára, és 
kukurékult. 

- Kukurikú, török császár, add vissza a gyémántkrajcárkámat! 



De állandóan kukurikolt. Nem adta vissza, akkor az ablakra mént, ott 
kukurikolt. 

- Kukurikú, török császár, add vissza a gyémántkrajcárkámat! Add vis
sza a gyémántkrajcárkámat! 

Mégunta a török császár, de nem adta vissza. Azt mondja a szakácsnénak: 
- Fogd még, és dobd bele a kútba, hadd pusztuljon el! 
Beledobta a kútba a kakaskát. Mire a kakaska: 
- Szívd fél, bégyecském, szívd fél, bégyecském a sok vizet! 
Félszívta a kút vizét, kirepült, mégint rárepült az ablakra, és kiabált: 
- Kukurikú, török császár, add vissza a gyémántkrajcárkámat! Add vis

sza a gyémántkrajcárkámat! 
Nagyon mégharagudott a török császár, parancsot adott ki a szakácsné

nak, hogy dobja bé a kemencébe. Mégfogta a szakácsné, bedobta a 
kemencébe. 

- Engedd ki, bégyecském, a vizet, engedd ki, bégyecském, a vizet! 
Kiengedte. Eláztatta az égisz kemencét. Kirepűt mégint a török császár 

ablakára. 
- Kukurikú, török császár, add vissza a gyémántkrajcárkámat! 
De bizon a török császár nem adta neki. 
- Még kéli fogni, és dobjátok bele a méhéskaptárba! 
Mégfogták, beledobták a méhéskaptárba. 
Majd ott megeszik a méhek. 
- Szívd fél, bégyecske, szedd fél, bégyecske, ezt a sok méhet! 
Beszedte, felszedte mind a méheket. Fölrepült az ablakra mégint: 
- Kukurikú, török császár, add vissza a gyémántkrajcárkámat! 
Nagyon mégharagudott a török császár: 
- Fogjátok még, hozzátok ide, hogy tegyem a bugyogómba, majd ott 

elpusztul. 
Mégfogták, odaadták a török császárnak, beletette a bugyogójába. 
- Édes bégyecském, engedd ki a méheket, bégyecském, engedd ki a 

méheket! 
Kijöttek a méhek, mind összemarták a fenekit a török császárnak. 

Mégharagudott a török császár: 
- Itt van, vigyétek, rögtön tegyétek bé a kincseskamrába, válogassa ki a 

gyémánt fél krajcárkáját, és ménjén a gazdasszonyához! 
Betétté a szakácsné a gyémántos kincseskamrába. 
- Bégyecském, szívd fél a kincséket, szívd fél a kincseket! 
Úgy mégrakta, hogy mind félszívta a kincsit. Egyszer jön a török császár 

mégnézni. Mikor méglátta, hogy a kakaska mindént félszívott, mégharagu
dott rettenetesen, felfújódott, olyan nagy lett a hasa, mint a bugyogója, 
kihasadt a hasa, megdöglött. 

Itt a vége. A kakaska hazavitte kincsét, és boldogan élt a gazdasszonyával. 



81. A HADIKIAK ÉS A LÉTRA 
Vótak a hadikiak. Elmentek az erdőbe, elvitték a létrát is, egyenest 

hozták haza a létrát, nem tudták, hogy hosszába' kell. 
Keresztbe fogták a létrát. Azt mondták: 
Keresztbe fogták a létrát, mint hadikiak. 
Egész réggel értek ki, vágták ki a fát, hogy ki tudjanak jönni. Csúfságnak 

maradt még: »Kérésztbé hozzák a létrát, mint hadikiak.« 

82. A KIBINYIEK TEMPLOMA 
Hát a kibinyiek, akik keresztbe hozták a létrát az erdőbe, úgy hittak a 

falut: Kibinyi. Az andrásfalvi bíró segített rajtuk. Az andrásfalvi nép még 
épített égy templomot. Akkor búzapolyvával csináltak sarat, a tornyot awá 
tapasztották bé. Hát amikor mégszáradt az a sár, kihajtott a kérésztné. Hát 
szégyen, hogy ott a kérésztné ződelljén a búza. Lé kéne onnat vágni. De 
nem lehet kitépni, mert ha kitépik, akkor luk marad. Nem luk, hanem lik. 
Azt mondták ők: lik. Hát van nekünk égy bírónk, sokat tud, mert segített a 
kibinyiekén, hogy a létrát hogy kéli kihozni az erdőből. Hát összegyűltek, 
csináltak gyűlést. 

- No, bíró uram, a falu legokosabb embere, hogy kéne áztat onnat 
lekaszálni, azt a búzát ott, a keresztén. 

- Hát azt ottan nem lehet, azt csak égy ökör tudja lelegelni. 
- Majd félhúzzuk a bikát. 
Akkor csináltak állást, húzták fél kötélén.A népek körül nézték. 
- Jaj, milyen okos a bíró, már kinyújtotta bika a nyelvét, nyújti, hogy égye lé! 

B. Az andrásfalviak a hadikiak és a kibinyiek 
Andrásfalunak vót égy okos bírója. Az andrásfalviak reformátusok 

vótak, a hadikiak katolikusok vótak. Egymást úgy szokták csúfolni, a kato
likusok azt mondták a reformátusoknak, hogy bunkó. Ezék még vissza azt 
mondták, hogy pápista. 

No, a hadikiak éméntek az erdőbe fát vágni. Vittek égy létrát, hát úgy, 
ahogy illik, a vállukon vitték, és el is mentek az erdőbe. Vágtak fát, pálinkáz-
tak, ittak, ide-oda, eljött az este, kéne hazamenni. Mégfogták a létrát, és 
keresztbe vitték hazafelé. Ami fa esett útba, vágták ki. De már kifáradtak. 
Annyi fa van előttük, égy hét múlva sé érnek haza. Azt mondja égy, a 
legokosabb, a vezér köztük: 

- El kéli menni az andrásfalviakhoz bocsánatot kérni, többet nem csú
folkodunk velük. Az andrásfalvi bíró okos ember, mondja még, magyaráz
za még, hogy menjünk haza? De mikor érünk haza, ha az erdőbe ennyi fa 
van? 



Az andrásfalvi bíró elküldött égy esküdtet. 
- No, mi baj van? 
Hát azt mondja: 
- Mindén fa útba van, nem tudjuk a létrát kivinni. 
Mégfogta az andrásfalvi esküdt a létrát, hosszába tétté. 
- No, egyik azon a végin, másik emezen a végin! 
Akkor a vállukra vették, és hazajöttek. 
- Ha nincs az andrásfalvi bíró, még égy hónap múlva sém érünk haza! 
No, a cibényiek, mert vót ott Cibény falu. A cibényiek templomot építet

tek. Hát akkor még nem tudták, mi az a maitér, mi az a cémént. Hát a 
tornyot bétapasztották polyvás sárval. És még is száradt. Egyszer csak ki
hajtott a keresztnél fént a búza. De nőtt a búza. Vastag vót, a tapaszt vót 
neki táplálék. Azt mondják: 

- Ez szegyén, hogy nekünk a kérésztné búza teremjen, de hogy kéne azt 
lékaszáni? 

Hát okos az előjáróság, beszéli a nép: 
- Hát, hogy kéne azt lékaszáni? 
Azt mondja égy esküdt a bírónak: 
- Én kitanátam, hogy lehet legokosabban. Vannak nekünk szép bikáink, 

felhúzzuk csigával, és lelegeli. 
Hát úgy is tettek, jóváhagyták. Húzták fél csigával a bikát. 
- Lássátok, milyen éhés a bika, mán nyújtogassa a nyelvit! 
Akkor fulladozott a bika. Mégfulladt, és a búzakelés ott maradt. 

83. A BUTA HÁZASPÁR 
Vöt egyszer égy házaspár. Mán elég korba vótak. Nem vót családjuk. 

Egyszer bekopog égy szabadságos katona. Éjjeli szállásra. Hát szívesen adtak 
neki szállást, jól mégvacsoráztatták, mégitatták. Azt mondja ember, a gazda: 

- Mindénünk van nekünk, mindenhez szerencsénk van, tele vagyunk 
jószággal. Mindénünk van, de nincs gyerek! 

Az asszony közbe' kacsingat a katonának. Észrevette a katona, hogy 
hány óra van. Hát itt lehet még valamit mást is játszani. Kimennek az 
udvarba, mégvigyázkodtak. Ott vót égy nagy rakás fehér tök. Azt mondja: 

- Hű, ha maguknak nincs családjuk, hát ebből a fehér tökből annyi 
családjuk lész, azt sé tudják, hogy hová tegyék! 

- Fehér tökbű? - szólt a gazda. 
- Bizon ám, ebből lész a gyerek. 
Észrevette a katona, hogy itt lehet ám valamit mutykálni. Hát rábeszéte, 

hogy a hegy tetejére föl köll vinni égy tököt, égy jó takarót. Két hétig üljön 
rajta. Inkább hamarabb lész, mint a csirke, ott huszonegy napra van a 
csirke. A gyerek két hétre is meglesz a fehér tökből. Örűt az ember, még az 
asszony is biztatta. 



- No, no, csak eridj föl, méglátod, lész családunk! 
Hát beleegyezett az ember, fölvitte a hegy tetejire, ráült a tökre, jó láb

helyet csinált. Jó takarót csinált, és mindén nap hozta neki az asszony az 
eledelt. De azt mondta: 

- Nehogy lehajoljon, és mégnézze, hogy kel-é mán a gyerek, mer' akkó 
égurul a tök, és gyerek nem lész! 

Hát örűt a katona, hogy ilyen jó helyre kerűt, nem is iparkodott vissza. 
Egyszer gondolta magába a katona, már mégunja ülni a tököt. Egyszer csak 
leszáll és lejön, ittkap mindént. Elköszönt az asszonytól. 

Hát majdnem úgy is történt. Égy juhász őrizte a birkákat. És a juhász
nak vót égy kis csacsija. Az játékból ott méghempérkődzött a juhász hátán, 
oda ütődött a gazdáhó, az fölugrott, a tök kiugrott, ez utána. 

- Jaj, édes lelkem, té vagy az én fiam, én kötöttelek ki tégedet a tökbül. 
Ne szaladj sehova, édes gyerekem! 

Szaladott utána mindenhol, annyira lezavarta, a lakásuk kapujáig. Az 
asszony méglátta. 

- Nyisd ki, asszony, a kaput, itt az édes kedves szülött gyerekünk! 
- Kinyitom, kinyitom, látom, hogy szamár vagy. 
Kinyitotta, bezavarták a kiscsacsit. Bezavarták a kiscsacsit, itt jó módod 

lész, mert úgy sincs nekünk családunk. 
A katona jól kiélvezte magát két hétig. 
- Isten áldja még, legyetek boldogok a kisszamárval! 

84. A HADIKI LEGÉNYEK 
A hadiki legények fogadtak, hogy ki mer éjjel tizenkét órakor bemenni 

a temetőbe, és leszúrni égy kérésztét az ő mégboldogult kollégáiknak. Hát 
annak idején nagyon guruzsmások vótak - ahogy mesétek nagyapáink. 

Hát majd ű. 
Fogta a kérésztét, akkor szűrbe jártak, és émént a temetőre. Bémént, 

mégkereste a sírt, és leszúrta a kérésztét. De amikor szúrta lé a kérésztét, 
ahogy lehajolt, odaszúrta a szűrnek az alját. Mikor föl akart állni, nem bírt, 
mégijedétt, hogy odafogta a halott, és ott a szíve megszakadt, és meghalt. 

Vártak, vártak, nem jött, hát majd csak reggelre, mikor kivirradt, akkó 
mertek bejönni a temetőbe, hát a barátjuk még van halva. 

Ott volt két hű barát. Mégbeszélték, amelik hamarabb méghal, azt a 
másik a temetőbe a hátán viszi ki. Hát úgy is történt, az egyik meghalt fia
talon. Igén ám, de mikor ki kellett vinni, nem vitte ki. Akkor félt a halottól 
és a haláltól. 

De nem hagyott békit a halott barátja. De kísérte éjjel, mindig megjelent 
neki. Egy éjjel föl köllött keljén. Hazajött temetőből, és a hátára vette, és 
kivitte a temetőbe. Mikor kivitte a temetőbe, akkor ő is ott meghalt. 

Ezt mesélték nagyapáink. 



85. SEREGEK SZÁRNYÁN 
Hát mikor én gyermek vótam valamikó Bukovinába, elmentem az erdőbe 

madarászni. Amint mentem az erdőbe, mégláttam égy tölgyfát, égy likat. 
Hát félmásztam, mégpróbátam bedugni a kulyakomat. Nem fért bé. 

Mégfordútam, bedugtam a fejemet, és méghallgattam, hol csicseregnek a 
sérégék. Kihúztam a fejemet, betettem a kulyakom. Kiszedtem a seregeket. 
Jó mégszorítottam a gatyamadzagot. Béköttem az ingemet, mégraktam a 
kebelem serégévé. Lé akartam ám szökni a fárú, ha tudtam vóna. Ahogy 
szöktem lé, ékezdtek a sérégék repűni a kebelembe. 

Repűtek, vittek-vittek. Éppen a Szucsáván kérésztű kellettek, hogy mén
jének. Anyámék ott mosták a vásznot, sulykolták a vásznat. Anyám kiabálja: 

- Hova repűsz, fiam, hova mész? 
- Jaj, visznek a sérégék! 
- Húzd ki az ingedet, fiam! 
Kihúztam az ingét a gatyából, lehuppantam a Szucsávába. A sérégék 

elrepűtek. Ha ki nem húztam vóna az ingét a gatyábú, úgy elvittek vóna, 
még ma is repülnék. 





UTÓSZÓ 
A kilencvenes évek elején Székelykevéről Szabadkára költözött Szőcs 

Boldizsár. Híre Szabadkára is követte. Bodor Anikó népzenekutató hívta 
fel rá a figyelmemet, ugyanis Szőcs Boldizsár szülőfalujában jó énekesnek 
számított, az ötvenes-hatvanas években tevékenyen részt vett a helyi 
művelődési élet munkájában. A találkozót megbeszélték, de kettőjük szé-
kelykevei találkozása elmaradt. Az öreg időközben Szabadkára költözött. A 
mi kettőnk kapcsolata már Szabadkán kezdődött el, s tartott az Szőcs 
Boldizsár 2001-ben bekövetkezett haláláig. 

Első találkozásunk szorosan összefügg az 1996-os gödöllői mesemondó
versennyel, erre nemcsak gyerekeket küldtünk, hanem ő is elment. Mielőtt 
elindult a nagy megméretésre, beszélgettünk, mesét is mondott, hogy amint 
mondta: felkészülten jelenjen meg a nagy sokadalom előtt. Első alkalom
mal legkedvesebb történetét, a Hű szolgát mondta el, majd arról beszélt, 
hogy a fellépését illő lenne valamilyen tréfás történettel lekerekíteni, ezért 
a seregélyekről szóló (Aath 1920 C) falucsúfolót is elmondta. 

A gödöllői verseny hihetetlen élmény volt számára, alig várta a hasonló 
fellépéseket, rendszeresen részt vett a zentai Kálmány Lajos Mesemondó 
Versenyen, szívesen járt a magyarkanizsaiak hagyományőrző táborába, 
iskolákba, diákotthonokba járt, csakhogy legyen hallgatósága. 

Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy a mai hallgatóságnak 
nem volt türelme, hogy órákig hallgassa őt, egy-két trufára, legendamesére 
még futotta, de a hosszú hősmesék már kevésbé kötötték le a figyelmüket. 
Erre a tényre az öreg kevésbé figyelt, ő azt élvezte, hogy szerepelhetett. 
Végeredményben ezek a fellépések ösztönözték arra, hogy összeszedje 
azokat a meséket, trufákat, vicceket, népdalokat, népballadákat, melyeket 
hosszú élete folyamán megtanult, s azokat hangszalagra mondja. 

Két éven át hetente találkoztunk. Minden alkalommal néhány új mesé
vel, mondával bővítette repertoárját. Két év távlatából visszagondolva 
találkozásaink csak ürügyül szolgáltak arra, hogy jöhessen hozzám beszél
getni. Szabadkán - jóllehet családja már évtizedek óta ebben az észak-bács
kai városban élt, sok ismerőse is volt - magányos volt a városban, hiányoz
tak a régi barátok, kocsmák. A délutáni összejövetelek arra is jók voltak, 
hogy erről a határtalan magányáról meséljen. A mesemondás tehát csak 
ürügy volt a beszélgetésekre. Az volt az érzésem, hogy új szövegek nélkül 
röstellt volna meglátogatni. 

Két év után az én életemben történtek olyan változások, amelyek miatt 
már kevesebb idő jutott a mesemondásra, a látogatások azonban nem 
maradtak el, néha besegített még a nagybeteg férjem ápolásába is, ezért 
már csak olyankor mesélt, ha nagyon kikívánkozott belőle egy-egy történet. 
Ajándéknak szánta történeteit azért, mert beszélgettem vele, szerepelhetett 
a Duna Televízióban. Sikerült elintézni, hogy néhány helyen közönség előtt 
is megmutathassa tudását. Ő már nem várt el fizetséget, mint Borbély 



Mihály, örült, ha meghallgatta valaki. A közönségsiker volt számára a 
fizetség. Halála előtt egy hónappal járt nálam utoljára, akkor mondott 
utoljára szöveget szalagra. 

Ötévi ismeretségünk alatt megfigyelhettem a folkloristák által narratív 
kompetenciának nevezett jelenséget. Beszélgetésünk során folyamatosan 
beszámolt arról is, hogyan készül találkozóinkra, seprűkötés közben csak 
úgy magának mondogatta a történeteket. Amíg nem állt össze a szöveg, 
rábeszélésem ellenére sem fogott elmondásába. „Három citrom, az nagyon 
szép mese. Királyfi még akart nősülni, bé kellett nézni égy lukon, és méglátta, 
ki lész az ő párja. Majdnem félig mégvan. Nem kombinálom, eszembe jut úgy, 
ahogy azt én hallottam. Mesét nem lehet kombinálni. Gondolkodok rajta. 
Hallottam, ismerém, majd elmesélem. Az égig érő fa, az teljesen eszembe 
jutott." 

Egy másik alkalommal, mielőtt az arra a napra szánt történetek 
elmondásába kezdett, arról számolt be, hogy az egyik történet már félig-
meddig összeállt, de még nem mondhatja szalagra: ,Akkor, mikor eszembe 
jutott, dógozgattam. Szógálatot kapott, ajánlottak neki szolgálatot. És amikor 
léteit az esztendő, az volt az alku, amit kíván, olyan lovat ad neki. És akkor 
mégjelent égy kis, hosszú szakállú ember előtte. Azt mondta, né válassz sem
milyen lovat, hanem azt a csikót kérd, amelik a ganyén áll. Fekszik és 
dögledezik, azt kérd el! Es azt kérte el, és akkor mégszólalt, hogy hova hajt
son, mekkora kazal száraz rőzsét gyújtson még, és annak a parazsát adja neki. 
Hogy áztat az megette, és akkor gyönyörű szép paripa lett, ötlábú. Nagyon szép 
mese, töröm a fejem, nagyon tudtam ezt a mesét, szerettem mesélni. Fél vagyok 
akadva, hiába, nem most vót az, sok esztendő volt, magam is csudákozom. 
Csak itt van féljegyezve, ezen a felén. Pedig szép mondák, nyóc-kilenc, tizénket
tő. Itt van, meglesz."' 

A HÁROM AL-DUNAI 
SZÉKELY TELEPÜLÉS 

A bukovinai székelyeket 1883-ban telepítette az akkori kormány mai 
telephelyeikre: Hertelendyfalvára, Székelykevére, valamint Sándoregyházá
ra. A reformátusok Tomka Károly református lelkész vezetésével a 
Pancsova melletti Hertelendre települtek. Andrásfalva, Hadikfalva, 
Istensegíts, Józseffalva katolikusai Székelykeve, illetve Sándoregyháza 
határának szűzföldjeit törték fel, s találtak új otthonra. 

A mádéfalvi veszedelem, a Moldvába való menekülésük története mé
lyen megmaradt az itteni székelység tudatában. Szerintük a csángó elneve
zés is ebben az időben keletkezett, a kis szekerüket húzó tehénkék nyaká
ban csengettyű volt, azért nevezték őket „csengő magyaroknak". Nem szí
vesen hallják ezt a nevet, önérzetesen székely magyaroknak tartják magu-



kat.2 1764-ben Al-Csíkból bujdostak el Moldvába a Tartós, a Tázló és a 
Beszterce folyók mellé. A nagy szökésre azért került sor, mert Mária Teré
zia 1763-ban elrendelte a férfiak erőszakos besorozását. 1764. január 7-én a 
székelység képviselői tárgyalni akartak a sorozóbizottsággal, ehelyett Mádé-
falván vérfürdőt rendeztek a császárnő katonái. Ezután költözködtek töme
gesen Moldvába, ahol adókedvezményben részesültek, és földet kaptak. 

1774-ben az osztrákok megszállták Bukovinát, s az elnéptelenedett falva
kat moldvai székelyekkel telepítették be. A letelepülő családok 18 hektár 
szántót és legelőt kaptak, meg segélyt a házak felépítésére, 1786-ban 72 ma
gyar család, 2136 fő élt Bukovinában. Sorsuk azonban nem vett kedvező for
dulatot, néhány év múlva robotmunkára, dézsmafizetésre kötelezték őket a 
szomszédos feudális nagybirtokosok. Lelketlenül kihasználták őket, sokat 
szenvedtek a szegénységtől s a XIX. századi járványos betegségektől. Ennek 
ellenére egy-másfél emberöltő múltán sem feledhették az édes hazát, melyet 
még a legfiatalabbak is nosztalgiával emlegetnek. 2003-ban, idetelepülésük 
120. évfordulója alkalmából a legbátrabbak kerékpártúrára vállalkoztak, 
hogy beszámoljanak, mi történt az elmúlt évtizedekben az édes hazával. 

1882-ben országos mozgalom indult a székelyek hazatelepítésére. Új 
helyüket az Al-Duna mentére jelölték ki, az árterület lecsapolása volt a fela
datuk. Bizottságot is alapítottak a telepítés ügyeinek lebonyolítására, a 
korszak ismert politikusai, értelmiségei vállalták a feladatot, többek között 
Jókai Mór és Benedek Elek is. 

1883 húsvétján kezdték meg a székelyek toborzását. Az első csoport 
május 11-én, a későbbiek pedig az aratás után indultak meg a hosszú ván
dorútra vonaton, majd hajóval folytatták az utat. A magyar kormány a XIX. 
század nyolcvanas éveiben tehát haza akarta hozni a bukovinai székelyeket. 
Nemcsak nehéz életkörülményeiken kívánt segíteni, hanem azt akarta, 
hogy megmaradjanak magyarnak. Felemás megoldás volt a dél-bánsági 
telepítés. A korabeli délvidéki hetilap, a Zomborban megjelenő Bácska 
beszámolt a székely telepítésekről. A vármegyét feldolgozó monográfiából 
is arról értesültünk, hogy nemcsak a Duna alsó szakaszán jelöltek ki szá
mukra új telephelyeket, hanem Közép-Bácskában, a mai Telecskán is 
szándékoztak új falvakat telepíteni. Ide temesközi, elsősorban szajáni ma-

1 Erről legutóbb Seres Józseffel kapcsolatosan állapította meg Voigt Vilmos:„ha nem is lett 
belőlük tollforgató ember, annál jobb volt és maradt szóbeli memóriájuk, előadókészségük. 
Szinte egyszerre megjegyezték az új, meg új meséket, és szinte észrevétlenül alakult ki ezek 
felidézésének biztos módja." Nagy Ilona pedig Józsa Miklós példájából következtetett arra, 
hogy a passzivitásba kényszerült mesemondó önmaga szórakoztatására, no meg majd az 
egykori előadásra memorizálja a szövegeket. Az egykori rutinos mesemondó önmagát 
szórakoztatta így, mintha arra várt volna, hogy egykor ismét kíváncsi lesz valaki a 
tudományára. VOIGT. 1999. 6. NAGY 1999. 694. 
2 A csángó elnevezés a vajdasági magyar és nem magyar nyelvben egyértelműen pejoratív 
értelmet kapott. A Bácskába áttelepült bánsági magyarokat a bácskaiak csángóknak csú
folták, a kilencvenes években valamennyi délvidéki magyart, ha nagyon bántani akarja az 
itteni szerbség, cangosinak nevezi. 



gyarok kerültek, a bukovinai székelyek pedig az Al-Duna mellékére. Az 
esetleges közép-bácskai tervekről a székelyek nem tudtak 

Szőcs Boldizsár nagyszülei Dél-Bánátba jelentkeztek. A telepítés nem 
azt hozta, amire vágytak. Új otthonukban ismét csak éheztek, Bukovinában 
az öt fácsa földjükön legalább annyi kék pityókájuk termett, hogy nem 
éheztek, a Duna mentén pedig a századfordulóig örökké rettegtek, mikor 
viszi el őket az ár. A legrosszabbul a legnagyobb dél-bánsági székely falu, 
Székelykeve telepesei jártak. A hertelendyfalvi reformátusokkal eljöttek 
lelkipásztoraik is, akik kiharcolták, hogy jobb földeket kapjanak. 

A helyzetük az első világháború után rosszabb lett a Jugoszláv Királyság 
diszkriminációs politikájának következtében. A környező falvak jó minősé
gű földjeiből a székelyek nem vehettek, de erre nem is volt lehetőségük, hi
szen a falu legnagyobb része cseléd, illetve napszámos volt. Az első generá
ciónak másfajta földművelést is meg kellett tanulnia. A tízholdnyi kincstári 
földet gyorsan felosztották maguk között, mert igen népesek voltak a szé
kely családok. Szőcs Boldizsárék például tizenhármán voltak. 

A székelyek új otthonukban nem magyarok közé kerültek. Gazdag, nagy 
múltú szerb és német falvak szomszédságában éltek. Csak az itteni 
gazdáknál lehettek cselédek, máshol nem. 1918 után azonban már Kelet-
Szerbiában is munkát vállalhattak. Úgy emlékeznek a dél-bánáti magyarok, 
hogy azon a vidéken csak ők béreskedtek. Szőcs Boldizsár példája azt 
bizonyítja, hogy az itteniek feltalálták magukat. Sokan továbbvándoroltak. 
A második világháború alatt német megszállás alá került ez a terület, ami 
azt jelentette, hogy a nemzetiségi diszkrimináció tovább folytatódott. 

1945 után áll be némi változás az életükben, a II. Jugoszlávia türelme
sebb nemzetiségi politikája némileg javított gazdasági helyzetükön. 
Megélhetést azonban nem nyújtott mindegyikük számára, ezért a fiatalab
bak a hatvanas években Németországban, Franciaországban, Svédország
ban lettek vendégmunkások, sokan Szabadkára és más észak-bácskai ma
gyar községbe költöztek. Magyar iskola ma már csak Székelykevén van. 
Hertelendyfalva Pancsova egyik külvárosa lett, Sándoregyházán pedig már 
alig élnek magyarok. A száztíz évvel ezelőtti kitelepülés tehát semmilyen 
szempontból nem hozta meg a várt eredményeket. A bukovinai székelyek 
itt ugyan nem románosodnak el, de idővel elszerbesednek. 

Népi kultúrájukról, életükről, szellemi és anyagi műveltségükről több 
ismertető készült.3 A három al-dunai székely település: Hertelendyfalva, 
Sándoregyháza és Székelykeve településtörténeti adatai ismertek a néprajzi 
szakirodalomban. A nyelvjárási jelenségeket Penavin Olga és Matijevics 
Lajos szótárban, illetve atlaszban dolgozta fel.4 A Jugoszláviai Magyar 
Népzenetár második kötetében népdalaik váltak közkinccsé.5 

3 1970 BOTKA-MATIJEVICS-PENAVIN, 1998. ÚJVÁRY, BARTHA 
4 1978. PENAVTN-MATIJEVICS, 1980. PENAVTN-MATIJEVICS, 
5 1984. KISS-BODOR 



SZÉKELYKEVE TÖRTÉNETE 
Pesty Frigyes helynévtára még Szkorenovácnak emlegeti az egykori falut 

Keve vármegyében. 1412-ben Zsigmond király Keve városának adományoz
ta, s már 1428-ban villa regalis - királyi helység. A mai Székelykeve viszont 
nem ezzel az ősi településsel azonosítható. A katolikus székelyek 
Gyurgyevóra (Sajkásgyörgyére) érkeztek, az egykori katonai őrhelyre, a 
Duna bal partjára. Ősi telephely volt ez, Szendrő várának eleste után azon
ban teljesen megsemmisült. A határőrvidéki kormányzóság 1865-ben 
telepítette újjá magyar, bolgár és német telepesekkel. Az első lakók a koráb
bi palóc, illetve szegedi kirajzású falvakból érkeztek: Újfaluból, Ürmény-
házáról, Sándoregyházról. Magyarok mellett Besnyőből és Rogensdorfból 
bolgárok is jöttek. 1870-ben a falut elmosta az árvíz. Sokan ekkor költöztek 
el, a megüresedett telkekre, valamint a töltés kiépítésére telepítették a 
bukovinai székelyeket. 

1883 nyarán 650 család érkezett Gyurgyevóba Andrásfalváról, Fogadjis-
tenből és Józseffalváról. Az új telepesek munkája is csakhamar kárba ve
szett. 1884-ben ismét hatalmas árvíz pusztított, ezért új, biztonságosabb te
rületre költöztetik Gyurgyevó valamennyi lakóját, a kevevári és a kevepallói 
hármas határ magasabban fekvő területére. Otthonaik biztonságosabb hely
re kerültek, földjeik azonban továbbra sem voltak biztonságban. 

A székelyek, a palócok, a szegedi kirajzású magyarok és a bolgárok kez
dik meg közös életüket a mérnökök által tervezett faluban. A kor szokása 
szerint széles utcákat terveztek, a falu központjában 1889-ben Bonnász 
Sándor csanádi püspök szép, nagy templomot építtetett Szent István tiszte
letére. Az augusztus 20-ai búcsú a falu legnagyobb ünnepe. A Szakadónál, 
ahol egykor áttörte a Duna a gátat, hatalmas népünnepélyt rendeznek, ren
deztek még a kommunista időben is. 

A telepesházakhoz - melyekből még napjainkban is jó néhány áll - az 
épületanyagot a kincstár biztosította. Kalákában épültek az itteni hagyomá
nyok szerint. A vert falú, szabadkéményes, cseréptetős, szoba-konyhás há
zak elé tornác került. 

A székelykevei bolgárok az elmúlt évszázadban elmagyarosodtak, ennek 
ellenére napjainkban is számon tartják, ki milyen származású. A bolgárok 
és a palócok módosabb gazdák voltak, lakodalmi szokásaik, naptári ünne
peik megtartásában nem igazodtak a székelyekéhez. 

A Bukovinából érkezett telepesek gyorsan megpróbáltak alkalmazkodni 
környezetükhöz, a húszas években már nem jártak népviseletben. Varrotta-
sokat, festékeseket nem készítettek az asszonyok. Erre egyszerűen nem volt 
idejük, mert a férfiak távol vállaltak munkát, az év nagy részében az asszo
nyok végezték a férfiak munkáját is. Nyelvjárásukat, ünnepi szokásaikat, 
népdalaikat annál inkább megbecsülik. 



MESEGYŰJTÉS AZ 
AL-DUNAI SZÉKELYEKNÉL 

A bukovinai székelyek nyelvére, meséire már a XIX. században felfigyelt 
a szaktudomány. Az első jelentősebb tanulmány a nyelvjárásukról 1869-ben 
jelent meg a Nyelvőrben,6 László Mihály elsőként sürgette helyzetük ren
dezését. A már korábban emlegetett telepítési bizottságnak Benedek Elek 
is a tagja volt. A nagy vándorlás idején ő jegyezte föl az első, napjainkban 
is ismert csángó népmesét. Az új otthonteremtés idején a néprajzkutatók 
figyelmét elkerülte az új népcsoport letelepedése, beilleszkedésük 
körülményei. Ez a tény annál is inkább figyelemre méltó, mert ebben az 
időszakban fejtette ki nagyarányú gyűjtőtevékenységét Kálmány Lajos, akit 
nemcsak a temesközi magyarság és az alföld vadvirágai érdekeltek, hanem 
sokat foglalkozott a magyarság ősvallásának kérdéseivel is. Az ország 
pereméről érkező csángók bizonyára sok értékes adattal bővíthették volna 
tudását. Képzett gyűjtő tehát a hőskorban nem járt ezen a vidéken, viszont 
Zsidó Domokos pancsovai vámellenőr már négy évvel a telepítés után, 
1887-ben gyűjtött a hertelendyfalvi magyaroktól. A notesznyi mese Berze 
Nagy János hagyatékába került, 1960-ban jelent meg.7 Kár hogy Zsidó 
Domokos ténykedéséről szinte semmit sem tudunk. Miért szakadt meg a 
munkája? Szövegei láttán a Kisfaludy Társaság miért nem ösztönözte a 
további kutatómunkát? 

A két világháború közötti időszakban a székelyek élete, kultúrája nem 
foglalkoztatta az itteni írókat, a Híd folyóirat szociológiai pályázatára 
beküldött pályaművek nem foglalkoztak életükkel. A Jugoszláviai Magyar 
Újság 1933-as pályázatára néprajzi és történelmi tárgyú írásokat vártak. 
Köztük két tanulmány is foglalkozik a székelyek életével: az egyiket 
Bőrcsök Erzsébet írta, a másikat pedig Domka Károly. Börcsök Erzsébet 
összefoglalóját a kétkötetes könyv jobb összefoglalói közé sorolhatjuk. 

Ortutay Gyula 1943-ban a magyar rádió munkatársaként járt 
Szabadkán. Egész napos rádióműsort szerveztek a Budapest I. számára. A 
műsorban szerepeltek a Bácsjózseffalvára telepített bukovinai székelyek is. 
A műsorhoz az anyagot a helyszínen gyűjtötte. Ekkor ismerkedett meg 
Tamás Gergelynével, aki két hiedelemmondát mondott el neki, s azt a 
Kalangya novemberi számában közzétette. A szövegközlés előtt egy maj
dani csángókutatás programját is felvázolta.8 

Penavin Olga az ötvenes évek legelején kezdte meg nagyarányú gyűjtő
munkáját a dél-bánsági csángók között. A későbbiekben csatlakozott hozzá 
Matijevics Lajos. Munkálkodásuk során a nyelvi jelenségek alakulását ku
tatták, ezért adatközlőiktől elsősorban meséket, hiedelemmondákat gyűj-

6 LÁSZÓ 1876. Magyar Nyelvőr VI. 472., 525 ) 
7 BERZE NAGY JÁNOS 1960. 
8 ORTUTAY 1943. Kalangya 494-497. 



töttek. Meséket elsősorban Hertelendyfalván jegyeztek fel, Székelykevéről 
csupán néhány szöveget publikáltak, pedig a Székely szójegyzék adatközlői 
között 23 székelykevei illetőségű volt. Újváry Zoltán elsősorban népbal
ladákat, illetve Mátyás-mondákat gyűjtött a dél-bánsági székelyeknél. 

SZŐCS BOLDIZSÁR ÉLETÚTJA 
1911-ben született. Nagyapja, Szőcs Antal és nagyanyja, Miklós Teréz 

Bukovinából, Istensegítsből települt le a Duna mentére. A nagy vándorútra 
testvérével, Szőcs Györggyel és családjával indultak el. Szüleik már nem 
éltek. Bukovinában a Szőcs testvérek öt-öt fácsa irtásföldet hagytak hátra, 
kártérítés nem járt érte, mivel új otthonukban 10 lánc földet s a ház 
fölépítéséhez faanyagot kaptak a kincstártól. Szőcs Antalnak már két 
gyereke volt, amikor 1883. március 30-án útra keltek. Szőcs Boldizsár édes
apja, Szőcs Pál Istensegítsen született 1877-ben, tehát hétéves volt, amikor 
megérkeztek Gyurgyevóba. Nagyapja és nagybátyja kocsival indult a hosszú 
útra, a család többi tagja a családi hagyomány szerint9 vonaton érkezett 
Pancsovára. Bukovinába soha többet nem mentek vissza, az otthon maradt 
rokonsággal nem tartották a kapcsolatot. Szőcs Boldizsár világot járt 
ember. Megfordult Németországban, Magyarországon, a hetvenes években 
járt Romániában is, de arra nem gondolt, hogy megkeresse édesapja 
szülőhelyét, pedig ő maga is fontosnak tartja bukovinai származását. 

Édesanyja, Molnár Teréz már az új telephelyen, a Dél-Bánságban szüle
tett. Szülei Andrásfalváról jöttek. Egyéves volt, amikor a gyurgyevói védőtöl
tést áttörte a Duna, és menekülniük kellett. A telepesek egy része ekkor 
visszaköltözött Erdélybe, mások Boszniában kerestek maguknak új otthont, 
ahonnan 1918 után elkergették őket, a többség azonban lakóhelyén maradt. 

Az árvízveszély továbbra is fenyegette az új telepeseket. Csak némileg 
javult a helyzetük, amikor 1896-ban Kovilyban és Sándoregyházán felépítet
ték a szivattyútelepet. Csak a házaik voltak biztonságban, a határ nagyobb 
részét továbbra is gyakran elöntötte a víz, s a telepesek az új hazában még 
a mindennapi kenyerüket sem tudták előteremteni. Arra, hogy megtollasod
janak - vagy ahogy Székelykevén mondják: megcombosodjanak - kevés 
lehetőségük volt, mert a tízláncnyi földet gyorsan felosztották maguk között 
az örökösök, és az ármentesítési társulatnál csak annyit tudtak keresni, 
9 A Bácska című hetilap 1883. április 10-én és 17-én arról számolt be, hogy a hazaköltöző 
csángók hajóval érkeztek vidékünkre, a tudósítók részletesen beszámoltak arról is, hogy egy-
egy településen hogyan fogadták a hazatérőket. A telepesek két csoportban érkeztek a 
Tiszán. Az első csoportot Ókanizsán szerényen fogadták, a beszámolók ezért szigorúan 
megrótták őket. Ebből okulva a második csoportot már hasonló népünnepéllyel fogadták, 
mint ahogyan azt Óbecsén, Titelen tették 1883. április 7-én. Megyeszerte különböző 
jótékonysági összejöveteleket szerveztek, hogy segítsék a Bukovinából érkezőket. Erre 
vonatkozólag belügyminiszteri utasítás érkezett, a leiratok megtalálhatók a Szabadkai 
Történelmi Levéltárban is. 



hogy ne haljanak éhen. Székelykeve székely lakói többnyire cselédeskedtek. 
A faluban a nagygazdák bolgárok, illetve palóc magyarok voltak. Nem hely
ben kerestek szolgálatot - mert nem volt kinél -, hanem a környező szerb 
és sváb településeken: Homokbálványoson, Kevepallóson, 1918 után pedig 
Szendrőben (Smederevón). 

Szőcs Boldizsár 1921-ben szegődött el mindenesnek Homokbálványos
ra, egy szerb gazdához. Tanév közben szánta rá magát, mert megunta az 
otthoni éhezést. Évente csak háromszor ettek kenyeret: amikor learatták a 
búzát, karácsonykor és húsvétkor. A többi napon csak málét és pitát evett 
a család. Egyik osztálytársa szerezte neki a helyet. Teljes ellátásban, egy pár 
bocskorban, ruhaneműben és havi száz kiló kukoricában ő maga egyezett 
meg a gazdával. Szülei nem mentek utána, nem érdeklődtek sorsáról. Két 
hét elteltével engedték csak haza látogatóba. Akkor sem vigasztalták, nem 
törődtek azzal, hogy esetleg honvágya van. Kemény, kegyetlen volt az édes
apja. Az édesanyjának nem sok szava volt a családi dolgok intézésében. A 
homokbálványosi munkavállalás azért volt nevezetes, mert egy év alatt 
megtanult szerbül. Itt kapta élete első gyapjúruháját. 

A következő évben másik faluba, más munkára szerződött. Homokbál
ványosra került egy szerb számadó juhászhoz. Háromszáz birkára vigyázott 
a falu közlegelőjén, valamint a dunai Nagy-szigeten. Az utóbbin egy másik 
bojtárral együtt őrizte a nyájat, s ügyelt arra, nehogy összekeveredjenek a 
birkák a szerbiai gazdák szabadon legelő kondáival. Azokat ugyanis Szent 
Györgytől Szent Mihályig ott makkoltatták, és a morotvákban rekedt 
halakkal etették. A disznókra senki sem vigyázott. Néha-néha megjelent a 
tulajdonos, s összekiáltozta az állatokat. Minden kondának volt neve, s 
amikor legelőször kihajtották, akkor néhány napig esténként kukoricával 
maga köré csalogatta őket, miközben kiabálta a konda nevét. Az állatok 
megszokták a hangot, s ha legközelebb megjelent a gazdájuk, akkor csak 
azok a disznók szaladtak köré, amelyek az ő kondájába tartoztak. Szőcs 
Boldizsár csak három hónapig volt bojtár, mert megbetegedett, s a gazdája 
hazaküldte, hogy otthon haljon meg. A hideglelésből állítólag a ricinus 
magva gyógyította meg. 

1923-ban Szendrőben talált magának munkát. Egy másik nőtestvére 
ebben a szerbiai városban szolgált, hozzá indult, hogy megkeresse. A 
vasútállomáson betért egy kocsmába, s ott maradt fél évig: kávét főzött, 
takarított, üstszámra főzte a kocsonyát, éjszakánként még pincérkedett is. 

Hat hónap után Szendrőből Belgrádba ment. Itt egy évig segédmunkás 
volt a kőművesek és az ácsok mellett. Az ácsmunkát tanulta meg, a fúrást
faragást, melyet később hasznosított. 1925-ben Fehértemplomba szegődött. 
A nővére cselédeskedett ebben a faluban, ott is maradt, mert ide ment férj
hez. Szőcs Boldizsár egy német nagygazdánál dolgozott, akinek tizennégy 
hold szőlője volt. Élete végéig az volt a véleménye, hogy ez volt élete 
legjobb munkahelye. Jó ember volt a gazdája, megbecsülték. Mindenesnek 
szegődött, de hét év alatt annyira megtanulta a szőlészetet és a borászatot, 



hogy az utolsó időben már ő irányította a munkásokat. Nem az istállóban 
aludt, hanem a béreslakásban. A családdal együtt étkezett. Szép fizetést is 
kapott, de azzal édesapja rendelkezett. Hét év alatt németül is megtanult. A 
harmincas években már négy nyelven beszélt, ugyanis bukovinai 
nagyszüleitől románul is megtanult. 

Szerelmi kapcsolat alakult ki közte és a gazdaleány között. Valószínűleg 
ezért döntött úgy 1932-ben az egyik barátjával együtt, hogy katonának áll
nak. Önként jelentkeztek Pancsován tengerésznek, de csakhamar megérke
zett az elutasító válasz. Kisebbségiek nem szolgálhattak a tengerészeknél. 
Mivel szép szál legény volt, azt hitte, hogy gárdista lehet Péter király 
testőrezredében, de csakhamar megérkezett az újabb elutasító válasz. 
Kénytelen volt beérni a huszárokkal, s a tizennyolc hónapi katonáskodás 
végén az egyik szlovén származású százados tisztiszolgája lett. 

A katonáskodás után nem ment vissza a régi gazdájához, hanem 
Székelykevén megházasodott. Mivel otthon nem találtak munkát, a 
feleségével útnak indultak. Szendrőbe mentek. Egy szerb nagygazdánál 
havi négyszáz dinárért négy tehenet fejtek, hatvan disznót etettek. 
Boldizsárnak egyéb paraszti munkákat is végeznie kellett, a fiatalasszony
nak, Vilmának pedig a konyhában kellett segítkeznie. Csupán hat hónapig 
maradtak Szerbiában, mert a fiatalasszony terhes lett, s nem győzte a 
munkát. Visszamentek a falujukba. Egy német gazda tanyáján teleltek ki. 

1934-ben ismét Fehértemplomba szegődtek el. A fiatal férj szőlőkarókat 
faragott. A családját is magával vitte. Nagyon kevés volt a bérük, ezért ismét 
hazamentek, s beállt kézbesítőnek. Csak három hónapig dolgozott a 
községházán. Kevés volt a fizetés, ezért inkább elszegődtek Belgrádba 
házmesternek, ezenkívül a felesége még szobaleány is volt. Az Avala 
lábánál, Beli Pótokon egy villában szolgáltak. Néhány hónap múlva gazdát 
cserélt a ház. Az új tulajdonos borpincét létesített a villában. Mivel 
Boldizsár értett a bor kezeléséhez, nem kellett új hely után nézniük, itt 
állandó munkához jutottak. Gazdája nemcsak a maga borát árulta, hanem 
Boldizsár kapcsolatai révén Fehértemplomból is szállították a bort. Jól 
ment az üzlet, hiszen a közelben épült fel a katonai repülőtér. A katonák 
tőlük vették a bort. Boldizsár azonban nemcsak a gazda italát árulta, 
hanem benzinnel is kereskedett. Néhány hónap után lebuktak. Be ugyan 
nem zárták őket, de kitiltották Belgrádból. 

A négyévi munka eredményeként házat vettek, és kocsmát nyitottak 
szülőfalujukban. Három évig kocsmároskodtak, 1941-ben, a német megszál
lás idején be kellett zárniuk, mert kocsmát csak német nemzetiségűek 
tarthattak. Ismét napszámosnak kellett állnia. A környező településeken 
mindenféle gyalogos és kézi munkát elvégzett. Évente járt aratni. Egy-egy 
idényben tízláncnyi gabonát is lekaszált, egy homokbálványosi szerb 
gazdánál pedig cséplési munkát vállalt. Ő volt a bandagazda. Az 
aratóbandában öten dolgoztak: ketten kaszáltak, ketten a markot szedték, 
egy pedig a kévéket kötözte. Aratáskor minden hetedik keresztet kapták, de 



szívesebben végezték a munkát, ha egy lánc betakarításáért egy méter
mázsa búzát adtak nekik. Ezt a mennyiséget osztották ötfelé: egy részt kap
tak a férfiak, fél részt pedig az asszonyok. Az aratásba már gyerekkorába 
belekóstolt, értett a cséplőgépek javításához. Már nős volt, de aratni nem a 
feleségével járt, hanem valamelyik szomszédasszonnyal szedette a markot. 

A homokbálványosi gazda gépe mellett csaknem tíz évig dolgozott. 
Mivel értett a cséplőgépek javításához, az ő feladata volt a masina karban
tartása, ezt a tevékenységét külön megfizették. A bandát ő szervezte a 
faluban. Huszonnégyen dolgoztak együtt. A gép mellett egy évben segéd
fűtő, két szezonban etető, a következő hét évben hol etető, hol zsákos, hol 
pedig villás volt. 

Székelykeve a harmincas évek végétől a kombájnok megjelenéséig 
negyvenkilenc cséplőbandát állított ki. Cséplés idején a falu felnőtt 
lakosságának csaknem minden tagja valahol dolgozott. Révújfaluban, 
Almáson, Homokbálványoson, Brestovácon, Kevepallóson, Kevevárában, 
Dolován, Deliblatón, Gályán, Pancsován, Fehértemplomban, 
Dunadombón székelyek arattak. A gépgazdának 12 százalék járt, de ő a 
munkásoknak csak 2,5 százalékot fizetett ki. A férfiak egész részt kaptak, 
az asszonyok pedig felet. A kosztot mindig az a gazda adta, akinél dolgoz
tak. A szerbek nem tartották jól a munkásokat, zöldbabot, illetve 
szárazbabot főztek, a jobb szívű gazdák túrót is adtak nekik. A sváb és a 
román gazdák jobban kedveztek nekik, hús is került az asztalra, ezért hoz
zájuk szívesebben mentek dolgozni. Arra a kérdésre, hogy miért nem a 
maguk kosztján éltek, az volt a válasz: nem értek rá főzni, meg nem is na
gyon volt mit. Egy-egy idény, hajó volt, hat hétig is eltartott. Az utolsó két 
hétben Szerbiában is csépeltek. A sumadijai munka nehéz volt, ott még sar
lóval arattak, nagyobbak voltak a kévék, a hegyes és lankás terepen 
nehezen állították be a masinát. A hatheti cséplés alatt a nagy teljesítményű 
géppel három-négyszáz mázsa gabonát is kicsépeltek. Ennek kapták a két 
és fél százalékát, melyet azután húszfelé osztottak, mert mint mondottuk: 
az asszonyok fél részt kaptak. A kisebb teljesítményű gépeknél lényegesen 
kevesebb volt a kereset. 

A háború utolsó napjaiban egy német katonának egy tehenet adott, 
cserébe egy lovat kapott. Néhány hónap után kiderült, hogy vemhes volt az 
állat, s így hamarosan két lova lett. A háború utáni első évben a kaboli 
repülőtéren hat hónapig a bombatölcséreket temette be. Hétvégeken 
Muzslyáról dohányt csempészett. Egy este elkapták a fináncok, bírósági 
tárgyalás lett a dologból. Hat hónapi kényszermunkára ítélték, a Tisza és a 
Duna torkolatában kubikosmunkát kellett végeznie. 

Szabadulása után, 1947-ben Szerbiába ment fuvarozni. Szendrő és 
Orasac között hordta a követ és a sódert. A következő évben Orasactól 
Grockáig, majd Grockától Bolecig dolgozott az útépítők mellett. A 
fuvarozást is bandában vállalták fel, általában nyolc kocsis dolgozott együtt. 



Négykerekű kordé volt, mert a kétkerekű kubikuskordé nem volt alkalmas 
kőhordásra. Egyszer kipróbálta, de már az első napon eltörött a tengelye. 
Egy kocsis mellett két munkás dolgozott, a követ hányták, a bandában tehát 
huszonnégyen voltak. Állami vállalatban idénymunkások voltak. 
Teljesítménybérben dolgoztak, semmilyen szociális juttatást nem kaptak. 
Nem aludtak a vállalat barakkjaiban, nem étkeztek a menzán. Saját 
magukról kellett gondoskodniuk. A lovaknak otthonról vitték az abrakot, 
szénát a helyszínen vásároltak. Gyakran kaszálót béreltek, maguk gyűjtöt
ték a szénát, mert így olcsóbb volt. A lovaknak minden alkalommal bérel
tek istállót, itt aludtak ők is. Fölváltva főztek. Leginkább este ettek, több
nyire babot, a heti étrendjük leginkább: keljfölbab, illetve feküdjbab volt. 
Krumplis tarhonyát is kanyarintottak néha a lábosba. Üstöt nem használ
tak, mert azt ki kellett szolgálni, arra nem értek rá. Havonta csak egyszer 
mentek haza, hogy tisztát vegyenek magukhoz, ételt vigyenek maguknak, s 
pótolják az állatok abrakját. A lovakat, a kocsikat maguk vasalták. A hideg 
patkolást a szerbiai kovácsoktól tanulták meg. A kocsikerék vasalását is a 
szerb bognároktól lestek el. 

A kelet-szerbiai kiruccanás öt évig tartott: dolgoztak a vinčai atom
erőmű-központnál, fuvaroztak a brodica-majdanpeki út építésén. 
Székelykevétől 150 kilométerre voltak. Haza nagyon ritkán jártak. 1953-
ban annyira felbátorodtak, hogy még távolabb vállaltak munkát: Borski 
Rudnikon kellett volna dolgozniuk, három hónapig voltak oda, de ez a vál
lalkozásuk nem sikerült. Rossz volt az idő, nem dolgozhattak. Nem volt 
kitartásuk, éjszaka szöktek haza, egy vas nélkül. A szerbiai sikertelen vál
lalkozás után Szőcs Boldizsár fuvarosbandájával már távolabbi helyeken 
nem vállalt munkát. 

Elsősorban Szendrőn és Kevevárán fuvaroskodott és kubikoskodott. Az 
utóbbit ugyan nem sokra becsülte, mert ahogy megállapította: a kubikban 
csak görbe hátat lehetett szerezni, vagyont nem. Szendrőn egy hegyet hord
tak el a Ježevo folyó medrébe. Tizenkét kordélyos megállás nélkül négy 
hónapig dolgozott. A hegy elhordásában szerzett tapasztalatát Kevevárán 
kamatoztatta ismét, mert itt a Kálvária-hegyet kellett széthordaniuk. Ez a 
katolikus lakosság körében - jóllehet a kálváriát elhanyagolták - nagy fel
háborodást okozott, de nekik a munkát el kellett végezniük. 

Télen az ármentesítési társulatnál, a Vodna upravában dolgoztak. A 
töltést javították, a folyó menti ártéri erdőkben fát irtottak. Egész évben 
akadt tehát munkájuk. A család szép lassan gyarapodott. Évenként újabb 
szántót vásárolt. A hatvanas években már kilenc hold földje volt, csaknem 
annyi, amennyit a nagyszülei a kincstártól kaptak. Mindet maga szerezte, 
szüleitől sem ő, sem pedig a felesége nem örökölt semmit. A fuvarozást 
azonban nem hagyta abba, hiszen avval jobban keresett, földjeit mindig volt 
kivel megmunkáltatnia. 

Ha nem volt éppen távol falujától, részt vett a helyi művelődési egyesület 
munkájában. Amatőr színész volt, énekelt a népdalkörben. Az egyesület 



tagjait gyakran ő szállította a környező magyar településekre. Büszke volt 
arra, hogy ő volt legtovább a helyi tűzoltó-egyesület elnöke. Munkájáért 
több kitüntetést is kapott. A több évtizedes vándorélet csak egyszer 
késztette arra, hogy elhagyja faluját, máshol boldoguljon. 

A hatvanas években, amikor abbahagyta a fuvarozást, a földek művelése 
mellett virágkertészkedésbe fogott. Százszámra oltotta a rózsatöveket. A 
virágot nem helyben, nem is a közeli nagyobb városokban, hanem a horvát 
tengerparton, Isztriában, Pólán értékesítette, mert az egyik testvére család
jával odaköltözött. Tíz idényben vitte a rózsatöveket Akkor gondolt először 
arra, hogy talán ebben a városban primőr áruk termesztésével könnyebben 
élhetne. A költözködésből azonban nem lett semmi. Inkább a fiának 
vásárolt telket, és épített rá házat, de nem Székelykevén, hanem Szabadkán. 

A fuvarozáson, a kubikoláson és a földművelésen kívül más munkát 
sohasem végzett. Hogy feladja függetlenségét, és esetleg állami vállalatban, 
keresse a boldogulását segédmunkásként - habár volt erre lehetősége -
sosem gondolt. Életmódjában, mentalitásában paraszt maradt. Ha volt egy 
kis jövedelme, földet vásárolt, arra nem gondolt, hogy könnyebb lenne az 
élete, ha a fuvarozást teherautóval végezné. Felesége mindig a faluban 
maradt. A férje gondoskodott arról, hogy ne unatkozzon. Marhákat, disz
nókat hizlaltak, tehenet fejtek. Emellett jövedelemkiegészítésként még var
rással is foglalkozott. 

Kettőjük kemény munkájának eredménye lett tehát a kilenc hold föld, a 
sarokház Székelykeve főutcáján, a fiának és az unokájának vásárolt szabad
kai otthon. Öregségükre ők maguk is Szabadkára kerültek. Vilma asszony 
az új otthonban néhány hónap múlva meghalt. Szőcs Boldizsár haláláig 
unokájával élt, haza ritkán járt, házát az új tulajdonos lebontotta. Szinte 
halála napjáig dolgozott, ellátta a ház körüli kisebb-nagyobb munkákat, 
söprűket kötött és árult a helyi piacon. Öregségére Szabadkára került, itt is 
halt meg 2001 nyarán kilencvenegy éves korában. A szabadkai Zentai úti 
temetőben nyugszik egyetlen fiával és feleségével. 

A MESEMONDÓ SZŐCS BOLDIZSÁR 
Szőcs Boldizsár - mint arra már a bevezetőben utaltunk - tudatosan 

készült kettőnk találkozójára. A mesemondás alkalmai nem spontán meg
nyilatkozások voltak, amikor viszont belelendült mondanivalójába, akkor 
gyakran egyik történetéből kerekedett ki a következő. Szőcs Boldizsárról 
azt is mondhatnánk, hogy profi adatközlő volt. Amikor Székelykevén 
Bodor Anikót várta, előre feljegyezte a dalok címét, melyeket el kellett 
volna énekelnie, hogy a kutató kiválassza azt, amire kíváncsi, a mi vasár
napi találkozóinkra is listával érkezett, amelyre feljegyezte az arra a napra 
szánt történeteket. A cédulán szereplő szöveg címét, népdalt, magyar nótát 
kommentálta is. fagyon régi nóta, ma mán csak én tudom a faluban." „No, 



ezt a mesét még a bukovinaiaktól hallottam, Kis Jankó még a Nagy Jankó" 
(Aath 1535 + Aath 1358 C). Néha az emlékeztetőn a történet össze
foglalóját is feljegyezte: „Jézus és Péter útja, A fiatal pár és a huszár, Rózsa 
és Ibolya" (Aath 313A). Egyik mesének a teljes vázát is leírta, amikor arról 
volt szó, hogy az embernek és az egyes állatoknak hány évet kell eltölteniük 
a földön. 

Gyűjtéseim során arra is felfigyeltem, hogy nemcsak a székelykevei 
mesemondó készített magának emlékeztetőt, hanem azok az adatközlőim 
is így tettek, akikhez több alkalommal is visszatértem. Előre átgondolta 
történeteit Horti István (1905-2001), Adahatárból Szabadkára költözött 
mesemondó. A nyolcvanas évek végén egy-egy alkalommal csak két-három 
mesét volt hajlandó elmondani, mert mint mondta, el kell készítenie, hogy 
összeálljon a történet. 1 0 A ludasi mesemondók, Baráth Erzsébet (1922) és 
Szalma Mária (1923-2002) az első spontán mesemondás után a további 
mesék elmondására csak akkor vállalkoztak, ha azokat előzőleg alaposan 
átgondolták. A jegyzetkészítő mesemondók a hagyomány perifériára 
szorulását jelzik. Az adatközlőnek - mielőtt előadná - előbb alaposan át 
kell gondolnia a történeteket, hogy azokban a szüzsé a közösség által elvárt 
mese menetét kövesse. A hagyomány továbbélésének ehhez a formájához 
tartozik Kalapis Zoltánnak a moholi anyaga is." 

Napjainkban az adatközlők többnyire már csak a történet vázára 
emlékeznek, ugyanezek az emberek viszont még fel tudják idézni, milyen 
volt a hangulata az igazi mesemondásnak, amikor összejöttek beszélgetni, 
s ott spontánul adták elő a történeteket, hiedelemmondákat, vicceket, igaz 
történeteket, a közösség napi ügyes-bajos dolgait. Napjaink adatközlői ezek 
hangulatát próbálják visszavarázsolni több-kevesebb sikerrel, leginkább a 
folklorista kedvéért. 

Mire Szőcs Boldizsár Szabadkára költözött, már évtizedek óta nem 
mondott mesét. Tündérmeséket unokájának mondott utoljára, amikor 
náluk nevelkedett. A vicceket, trufákat korábban a szerbiai fuvarozásakor 
mondta utoljára. Idős korában találkozásunkig sem Székelykevén, sem 
pedig Szabadkán nem volt hallgatója. Arról, hogy szépen énekel, és legjobb 
ismerője Székelykeve néphagyományának, tudtak a faluban, a helyi óvoda 
vezetője hozta kapcsolatba Bodor Anikó népzenekutatóval. Büszke volt 
arra, hogy az Újvidéki Televízió forgatócsoportjának ő volt a tanácsadója, 
amikor azok a régi székelykevei játékokról készítettek dokumentumfilmet. 

1 0 Horti István PENAVIN. 1995. 2240. A kötetben 10 tündérmese mellett több hiedelem-, 
valamint a zentai csatával kapcsolatos történeti mondát mondott el 1990-ben. Pista bácsi 
rendszeresen hallgatta a Kossuth Rádió meseműsorát, repertoárjának néhány darabját ezek
ből a műsorokból merítette. Hogy mennyire fontos volt nemzedéke számára a szóbeli ha-
gyományozás, az is bizonyítja, hogy a csak egyszer hallott mesét is képes volt reprodukálni 
a mesemondási tapasztalatai alapján. 
11 KALAPIS 2002. 606-665, 2003. 252-272. 



Szőcs Boldizsár mesemondó népköltészeti repertoárja sokszínű, nem 
egyoldalú. Szívesen énekelt is, különösen akkor örült, ha olyan dalt vagy 
dallamot „szedett össze", melyet még a régi öregektől hallott, a fiatalabbak 
szerinte már nem ismerik. Kapcsolatunk kezdetén egy-egy alkalommal arra 
is ügyelt, hogy találkozásunkkor minden lehetőség szerint tündérmese, 
trufa és nóta is kerüljön a szalagra. Arra is figyelt, hogy előbb a 
tündérmesét mondja el, a végére hagyta a dalokat, nótákat. Az ötvenes 
években részt vett a helyi műkedvelők munkájában. Ő maga ugyan nem 
lépett fel, csak arra vállalkozott, hogy az együttes tagjait fuvarozta az 
előadásokra a dél-bánsági falvakba, akkor figyelhette meg, hogy a fel
lépéseknek kell, hogy legyen valamilyen íve. Ezért amikor közönség előtt 
lépett fel, nem érte be azzal, hogy csak egy történetet mondjon el a hall
gatóságnak. Föllépését többnyire falucsúfolóval fejezte be, a Seregélyek 
szárnyán című hazugságmesét (Aath 1920 C) kedvelte a legjobban. Amikor 
belelendült ennek a történetnek az elmondásába, néha az volt az érzésem, 
hogy azt akarja elhitetni a közönséggel, hogy ő volt az a legényke, akinek a 
madarak segítségével sikerült egészen az égig eljutnia, mint Ikarusznak. 
Mivel sok mesét tudott, arra nagyon figyelt, hogy ugyanazon a helyen, 
például Zentán, a Kálmány Lajos mesemondó versenyen ne ismételje 
önmagát.1 2 

Változatos életútja arra predesztinálta, hogy befogadja, illetve repro
dukálja a folklóralkotásokat. Rendkívüli intelligenciája a szegény székely 
embert nemcsak arra ösztönözte, hogy a jég hátán is megéljen, hanem hogy 
hétköznapjait, ünnepeit is megszépítse, ha mással nem, hát a népköltészet 
erejével. Amikor életútjáról mesélt, az is bővelkedett mesei fordulatokban, 
azokat a furfangos mesehősöket juttatta eszünkbe, akik a semmiből tudtak 
meggazdagodni okosságuk-szorgalmuk, jó szívük segítségével. 

A szegény ember legkisebb fiának viszontagságos vándorútjaival saját 
hányatott sorsát eleveníti fel. Azokat a magányos órákat, melyeket egyedül 
töltött szekerén. Életútjának elmondásakor ugyancsak a mesei élményeit 
juttatja eszünkbe, amikor éjjeli szállást keresett Szerbiában, valahol Pozare-
vac környékén. Egy erdő tisztásán emberekkel találkozott, a cókmókjukból, 
a rongypokrócból és a füttyszavukból következtetett arra, hogy azok csakis 
magyarok lehetnek. A történet folytatásában az is kiderült, hogy ürmény-
háziakkal akadt össze. A Titelen eltöltött raboskodás is mesei fordulatot 
vesz, amikor arról számolt be, hogyan szerzett rabtársainak pálinkát. 
„Amikor Gergőfalvára kerültünk, a Tisza partján vót ott égy mezőgazdasági 
birtok. No, föltaláltam magam, volt nekem égy kufférom, abba mindén vót, 
mindénkinek adtam énni. Vót ott égy jegyző, mindig sajnáltam: száz kiló volt. 

1 2 Szerette ezeket a fellépéseket, három alkalommal vendégként vett részt a mesemondó
versenyen. Évenként eljárt Magyarkanizsára a Veszendő értékeink hagyományőrző táborba. 
Szívesen mesélt iskolákban gyerekközönségnek. Utoljára 2000. november 4-én Újvidéken 
mesélt a vajdasági óvónők népmesekonferenciáján. 



Én mindig felmentettem, ha köllött, ha nem. Nevettem, a hasán lepedő van. 
Volt még ott égy patikus és égy orvos, ha jól tudom, az orvos kikindai volt. A 
patikus azért volt bezárva, mert adott orvosságot, az orvos még azért, mert 
abortált. Állandóan beléjük köttek. Volt ott égy nagy darab here, azt fölverte a 
gaz. És ahogy méntünk, mindénkinek égy fél métert kimértünk. Ott vótak még 
a németek, akkó azok vezették a gazdaságot. Hogy né tapossuk, jobbra-balra 
egymás mellett ültünk Állandóan meséltem. A Tisza lé vót apadva. Ahol a 
Tisza beleömlött a Bégába, ott veszélyes vót, ott sébés vót. Nyakamra vót kötve 
a ruha, főkötőztem és mentem. Titelén hégyódalba vótak a házak. Gondótam, 
ott laknak, mert fehérre vót meszelve, és kékre el van húzva az alja. Itt ma
gyarok kellenek, hogy légyének. Kiesett egy tűzről pattant menyecske. 
Fiatalember vótam, de jó lenne mégszeretni! 

-Jó napot! 
-Jó napot! 
- Fiatalember, mit keres, pálinkát? Nem járt még itt? 
-Nem jártam. 
- Van nálunk pálinka. 
Mondta is az árát, de nálunk, otthon nincsen ilyen pálinka. Lábvíz, tizen

három-tizennégy fokos, lábvíz, vodka! 
Ott égy pohárval mégittam, és akkor kérdezte: 
-Éhés-é? 
-Éhés is, nem is. 
No, hama süt öt tojást. 
-Nem, én életemben nem ettem három tojást. 
Sütött három tojást, megettem, adott égy jó pohár bort, jólesett. No, de vagy 

tízszer eljártam oda pálinkáért. Akkor a pálinkaivás közben mégeredt a nyelve 
mindenkinek." 

Mint ahogy korábban már említettük, élete folyamán sokat utazott. 
Bejárta Szerbiát, a Bánságot, Szlovéniát, vedégmunkás rokonát még 
Németországban is meglátogatta. Franciaországi rokonaihoz csak azért 
nem ment el, mert nem volt kedve sorakozni a vízumért. Nem véletlen 
tehát, hogy azokat a szövegeket kedveli, ahol mesehőse hosszú vándorutat 
tett meg. 

A meséket három csoportba sorolja: a hősmesék, a falucsúfolók, a tréfás 
mesék. Azokat a történeteket, amelyeknek valamilyen valóságalapjuk 
lehetett, mondának nevezte. ,A monda, az rövid, az nem hosszú elmondás, a 
mese is csak eltalál." Baráti és munkatársai körében az erotikus meséknek 
volt a legnagyobb sikere, legszívesebben ezeket mondta. Pikáns meséi nem 
voltak vulgárisak, nincs bennük pornográf jelenet. Abban viszont nem 
vagyok biztos, hogy ezek kifinomított változatai csak nekem szóltak, ha fér
fitársaságban volt, akkor nem fékezte fantáziáját. Sokéves barátságunk alatt 
bevallotta, hogy a szépasszonyokat még idősebb korában is szívesen 
megszorongatta. 



Szerinte a mesét nem lehet összekombinálni, egy történetből nem lehet 
többet költeni. A mesemotívumok vándorlásáról, hogy ugyanaz a motívum 
más mesék alkotóeleme is lehet, vagyis az affinitásra nem figyelt fel,13 pedig 
az általa mesélt hősmesékben a griffmadár, a sárkánysógorral elköltött va
csora a bajvívás előtt, a hálás állatok megjelenése vissza-visszatérő elem 
szövegeiben, több meseelemből nem tudott újat alkotni. 

A mese születéséről, a mesealkotásról a következőket mondta: „Öten 
vótunk együtt. Öten vótunk, méguntuk a kártyázást, az ágyon ivogattunk. A 
munkásembérnek a kocsma az iroda. Ő főzött nekünk, olyan becsületes ember 
vót. Nála kezdtük a pálinkát. Bementünk mindén este a kocsmába, ott jó 
meleg vót. A melegét mert még kéli fizetni, égy-két fityókkal mégittunk, négyen 
mégittunk égy üveg bort. Hát meséltünk. Akkor mondták. «Bódikám, égy 
mesét, csak egyet, mert már meglett emberek vótak.» 

A MESÉK FORRÁSA 
Szövegeit - elmondása szerint - gyerekkorában Galambos Leó asz

talosmestertől tanulta. Galambos gyakran megfordult a házukban. Nem 
bukovinai volt, hanem Erdélyből, Lúgosról költözött Dél-Bánságba, a 
csángók közé. Galambos Leó mesélt a családnak, mert öregségére meg
vakult. Korábban azonban olvashatta valamelyik Benedek Elek-könyvet, a 
Magyar mese- és mondavilágot, mert egy kötetet Boldizsárnak ajándékozott. 
A könyv Szabadkára költözése után is megvolt, itt keveredett el. Valóságos 
családi háború kerekedett amiatt, mert a könyv eltűnt. Néhány szöveget 
akart pontosítani a könyvből, valószínűleg nem emlékezett pontosan a 
mese menetére. 

Unokájától tudom, hogy az öreg sokat mesélt neki gyermekkorában. A tör
téneteit nem könyvből olvasta, hanem fejből mondta. A hosszabb meséket két-
három estére is beosztotta, amikor a legizgalmasabb volt, akkor hagyta abba. 
Ennek ellenére feltételezem, hogy mind a ketten: Galambos Leó és ő is olvas
gatták Benedek Elek könyvét. Erről maga is beszámolt. A meseolvasásnak ha
gyománya volt a bukovinai székelyek körében. Szőcs Boldizsár arra is emléke
zett, hogy az iskolában hetente egyszer a tanító - hajói viselkedtek - meseórát 
tartott. Ő is szépen olvasott, ezért sokszor ő kapta el a könyvet, melynek a cí
mére már nem emlékezett, de a szerzőre - Benedek Elek - igen. Valószínű te
hát, hogy élete folyamán többször is olvasgatta valamelyik meséskönyvét. 

Szőcs Boldizsár szerette a könyveket. Szabadkára költözésekor egy 
doboznyi könyvet hozott magával. Szívesen olvasgatta a Tolnai Világlapját, 
a Magyar Szót mindennap megvásárolta. Unokájának több könyvet is vett 
a hatvanas években, amikor Székelykevére látogatott a Forum könyvter
jesztője, a Könyvbusz. 

"Erről a kérdésről lásd bővebben ORTUTAY 1959. 159-288. és VOIGT 1972. értekezéseit. 



Amíg dolgozott, fuvarozott, rózsatövet szemezett, nem valószínű, hogy 
volt ideje és kedve az olvasásra. Kettőnk beszélgetésekor én ugyan 
rákérdeztem, hogy mit olvas, illetve olvasott, minden esetben a napi sajtót 
emlegette. Arról is beszámolt, hogy híres mesekönyve elveszett, arról vi
szont nem szólt, hogy unokája a családi béke kedvéért megvásárolta neki 
Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese című könyvét. Később viszont én 
jöttem rá, hogy ezt olvasgatta, több mesét megtanult belőle, s azokat saját
jaként adta elő. Unokájával halála után beszéltünk erről, ő azt kérdezte, 
tudtam-e, hogy az „öreg puskázott." Mondandóját viszont azzal egészítette 
ki, hogy nagyapja ezeket a történeteket korábban hallhatta, mesélhette is 
azokat, az írott szöveg csak segített az öregnek a hagyomány 
felelevenítésében. Emiatt nem talált semmi kivetnivalót, hogy több mesét is 
elmondott sajátjaként az Illyés-féle gyűjteményből, többek között: A fából 
faragott Péteri, a Virág Pétert, Az égig érő fát, A malacon nyert királyságot, 
Bendebukkot, Rózsa és Ibolyát, Az öreg halász és a nagyravágyó feleségét. 
Fanyűvőt, Vasgyúrót, Hegyhengergetőt, A három vándorlót, A halkisasszonyt, 
a Mátyás király meg az öregembert. 

Az itt felsorolt mesék közül Rózsa és Ibolya története kapcsán megje
gyezte, hogy az Sebők Pista bácsi meséje volt. Fiatalabb korában Sebők tar
totta szóval a társaságot. Heten-nyolcan leültek beszélgetni. Szerették a „jó 
zsíros meséket". Egy másik alkalommal arról szólt, hogy amikor még nem 
volt rádió és televízió, ha összejött a rokonság, akkor a napi események 
kapcsán szóba kerültek a mesék. A Fanyűvő, Vasgyúró, Hegyhengergető 
pedig unokája legkedvesebb meséje volt, ez volt az a történet, melyet több 
alkalommal is elmondott folytatásokban. Anyai nagyanyjától hallotta az 
egyszeri királyleánynak a történetét, mert arról meséltek, hogy a faluban az 
egyik nagygazdaleány nagyon válogatott a legények között, de azután bajba 
került „előbb guberált, most férjhez menne égy szegényhez is. Jaj, az olyan, 
mint az egyszeri király és a császár leánya, ez olyan szép mese! Még leányocs
ka vótam, mikor mesélték! Akkor én: ((nagyanyám, mesélje el!»" 

Dégh Linda 1 4 Palkó Józsefné meséivel kapcsolatban szólt az írott szöveg 
és az alkotó mesemondó kapcsolatáról, Faragó József pedig Kocsis Miklós 
erdélyi mesemondóval kapcsolatosan szól erről a kérdésről.15 Az adatközlő 
teljesítményét - még ha azoknak ismerjük is a kútfőjét - Faragó szerint szá
mon kell tartani, de nem tekinthető hagyományos repertoárnak, mert az 
mesterségesen duzzadt fel, olvasás útján jött létre. Dégh Linda 
párhuzamosan közli Palkóné szövegét az írott forrással, rámutat arra, hogy 
az új szöveget hogyan alakítja a saját ízlése szerint a mesemondó. 

Szerintük a mesekönyvekből merített szövegek nem azért érdekesek, 
hogy bizonyítsák, milyen jó az adatközlőnek az emlékezőkészsége, hány 
szöveget képes megjegyezni, hanem hogy hogyan válogat egy-egy könyvből. 

14 DÉGH 1960. 318-321. 
15 FARAGÓ 1974. 63-64. 



Szőcs Boldizsár - mint már korábban utaltam rá - azért olvasgatta Illyés 
Gyula meséskönyvét, mert korábban hasonlókat hallott, s ahogy unokája 
utólag elmondta, és már utaltunk is rá, az emlékezetét kívánta így felfris
síteni. Hogy valóban csupán ez volt-e a célja, azt a Dégh Linda-, illetve 
Sebestyén Ádám-féle kakasdi mesegyűjtemények bizonyítják. Csupán 
azokat a meséket újította fel, melyeket a bukovinai székelyek egykor új 
hazájukban is mesélhettek, hiszen azokat a történeteket elevenítette fel az 
Illyés-féle könyvből, melyeket a kakasdiak is elmondtak Dégh Lindának, 
illetve Sebestyén Ádámnak. 1 6 

Tanulságos e szempontból, ha párhuzamba állítjuk az Illyés Gyula-féle 
változatot Szőcs Boldizsár szövegével. A Bendebukk című mese néhány 
motívumát érdemes eszerint vizsgálnunk. A történetet biztos, hogy Illyés 
kötetéből merítette, de a felvezetéséből arra következtetek, hogy Belzebub, 
az ördögök fejedelme sem volt ismeretlen számára. Önmagát is az 
ördöghöz hasonlította. Az egyik szomszédjának mesélt, régi regrutanótát 
énekelt, mire a szomszéd azt találta neki mondani, hogy: „Boldizsár bácsi, 
maga olyan, mint Bendegúz!"„Hát mi az a Bendegúz?" Azt mondta: „Ördög!" 
„Az nem Bendegúz, hanem Bendégup." S következett az Illyés Bendebukk 
meséje (Aath 518). A főhőst azonban következetesen Bendégupnak nevezi, 
úgy, ahogy Székelykevén hívták az ördögök fejedelmét. 

Illyés 
„Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl volt egy 

öregember meg egy öregasszony. Volt nekik két fiuk: Bendebukk meg egy 
másik. Nagyon szegények voltak az istenadták! 

Az öregember nemsokára meghalt. Hagyott Bendebukknak egy csa
takos kisbundát meg egy csizmavakaró vaskót. A másik fiának egy bocskor-
szíjat hagyott. 

Azt mondja az anyjuk nekik: 
- Már megnőttetek annyira, hogy szolgálhattok; menjetek hát isten hí

rével, mert én nem tudlak benneteket ruházni, eltartani. 
Elindult a két fiú. 
Mentek, mendegéltek, amíg egy erdőbe nem értek. Egy nagy nyárfa alatt 

kétfelé ment az út: az egyik jobbra, a másik bal felé. 
Itt a két testvér nagy sírás-rívás közt elvált egymástól. Bendebukk ment 

bal felé, a másik jobb felé szerencsét keresni. 
Ment-ment Bendebukk szomorkodva. Egyszer úgy hallotta, mintha 

messzire veszekednének, lármáznának. Elszánta magát, hogy ha az 
ördögök lármáznak ott, mégis arra megy! 

Szőcs: 
„Vöt egyszer égy szegény ember és égy szegény asszony. Azoknak vót két 

családjuk, az egyiket Bendégupnak nevezték el, de olyan szegények vótak, 

1 6 DÉGH 1955, 1962, SEBESTYÉN 1979. 



hogy alig vót betevő falatjuk, hátrahagyott az apja Béndégupnak égy szuty
kos kisbundát és égy csizmakaparót, a kisebbiknek pedig égy bocskorszíjat. 
Azt mondja égy nap: 

»Édés családom, gyerekeim, most már elég nagyok vagytok arra, hogy 
elmenjetek szolgálatot keresni. Én nem tudlak sé ruházni, sé étetni.« 

Hát szót fogadtak a gyerekek, elindultak a nagyvilágba. Mentek, 
mendegéltek hégyén-vőgyön körösztül. Éccér a nagy nyárfához mentek, 
leülnek oda égy kicsit a hűvösbe mégpihenni. Mikor odaértek, méglátták, 
hogy az út kétfelé megyén. Azt mondja Béndégup: 

«No, testvér, itt egymástól elköszönünk.)) 
Keserves könnyhullásval elbúcsúztak egymástól. Hát Béndégup mént 

balra, a testvére jobbra. Egyszer Béndégup fülit valami nagy lárma még
csapta. Veszekednének, verekednének? 

«Hát én már odamegyek, megnézem, még ha ördögök is.» 
Hát oda is mégy. Hát három ördög fognak égy nadrágszíjat és veszeked

nek." 
Illyés: 
Amint közeledik, hát látja, hogy három ördögfi egy bocskorszíjon 

veszekedik; az apjuktól örökségbe kapták, de hárman nem tudnak megosz
tozkodni rajta, mert nem volt késük, amivel elvágták volna háromfelé. 
Amint az ördögök meglátták Bendebukkot, mindjárt, odahívták. 

Azt mondja neki a legnagyobbik: 
-Te, kisfiú, adjál egy kést, adok érte olyan sapkát, melyet, ha a fejedbe 

teszel, előtted világosság, utánad sötétség lesz, és senki sem fog látni. 
Azt mondja a középső ördögfiú: 
-Én meg adok olyan lámpást, hogy ha kinyitod, akármit parancsolsz, 

megteszi. 
A harmadik azt mondja: 
-Én meg adok olyan tarisznyát, hogy ha az egész világot beleteszed, az 

sem fog meglátszani rajta. 
Na, j ó ' van! Hanem Bendebukk azzal a gyanúperrel élt, hogy hátha 

elveszik tőle azokat. Amint hát mindegyik átadta neki az ígért valamit, ő is 
odaadta a rossz kést. A sapkát a fejébe nyomta, nem látták többet az 
ördögök. 

SzŐCS: 

„Méglátták Béndégupot, azt mondja: 
-Segítsen rajtunk, apám ezt a nadrágszíjat hagyta hármunkra, adjon égy 

rossz kést, hogy vágjuk szét, mert én adok neked égy olyan sapkát, ha 
fejedbe tészéd, hátul sötétté tész, elő' világossá, senki nem lát. 

A másik még azt mondja: 
-Én még adok neked égy olyan lámpát, amit parancsósz nekik mindént 

még tud csinálni. Csak félnyitod a lámpát, amit parancsósz neki, mindént 
mégcsinál. 



-Én még adok neked égy olyan tarisznyát, a világot berakhatod, mind 
elfér benne, de senki sé lássa, mi van benne. 

Gondolkodik Béndégup. Nem-é ezék kijátszanak vele? De odaadta, 
rögtön a sapkát fejibe húzta. Odaadta a kést, elvágták a szíjat, elosztották. 
Az ördögök többet őt nem látták. Elkapta a szerszámokat, elvitte." 

Szőcs Boldizsár a mese valamennyi motívumát megőrizte, hiszen a 
történet további menetében valamennyi elemre szüksége volt. A szöveget 
viszont leegyszerűsítette, és megpróbálta azt helyenként értelmezni. 
Illyésnél kissé értelmetlen számára az ördögfiúk veszekedése, rejtelmes a 
csodasapka hatása. Szőcs Boldizsár textusában ezt kézelfoghatóbbá teszi, 
nadrágszíjon veszekednek az ördögök, amely elvileg még összedarabolva is 
hasznosítható, a láthatatlanná válás is világosabb az ő előadásában. 

Palkóné, Dégh Linda mesemondója a korábban hallott szöveget, a saját 
ízlése szerint módosította, bővítette,17 Szőcs Boldizsár nem színezte ki a 
meséket, számára az volt a fontos, hogy a mese menete logikus legyen, 
egyik motívumból következzék a másik. Az apró részletek kidolgozásával 
nem törődött, erre valószínűleg nem is volt tehetsége. A környezete sem 
igényelte a hosszadalmas előadást, a pergő ritmusú szövegre, az izgalmas 
történetre figyeltek. Az ő hallgatóságának már nem volt türelme követni a 
hosszadalmas előadást. 

Hétköznapi életének tapasztalatait is megörökíti a mesékben. Mint már 
korábban említettem, idős korában rózsatövek nemesítésével is foglalko
zott. Nagyon szerette a jó illatú, piros rózsát. A háza udvarában ezerszám
ra voltak a rózsatövek, büszke volt arra, hogy sokan megcsodálták kertjét. 
A kevély királykisasszony (Aath 900) c. történetben az egykori rózsater
mesztő is megszólal: „Vót az apjának a sírján égy gyönyörű szép rózsa, aki 
mindig ötödik esztendőben nyitott egyszer, de olyan gyönyörű, mindén ember 
megállott mellette. Olyan illatos vót. Aki azt mégszagúta, mindén búját-
bánatát elfelejtette, és mégvidámult." Ugyanebben a mesében a csodafazék 
az illatok kiszűrésekor azokat az ételeket sorolja fel, melyeket Szőcs 
Boldizsár leginkább kedvelt „ Ott vót pecsényeszag, sonkaszag. Legfinomabb 
falások, lé egészen a főtt grízig, egészen a rostélyosig." A későbbiekben pedig 
valóságos falusi idillt varázsol elénk, ahogy a királylegényből lett kondás 
egyezkedik a büszke császárlánnyal, hogy voltaképpen hány csók is az ára 
a bűvös fazéknak. 

„-Ménjén, kérdezze még a kondást, hogy mit kér azért a kis fazékért! 
Kérdezi a kondást: 
-Mit kér? 
Azt mondja: 
- Azt mondta a császárkisasszony, hogy mit kér a kis fazékért? 
Nem kér mást, mint húsz csókot. 

17 DÉGH 1960. 318-321. 



- De a húsz csók a kisasszon csókja, a császár leányának a csókját 
akarom. 

Megszédült. Ilyesmit hallani! 
-Nem félsz, hogy ki lészél innen zavarva? 
-Nem bánom én, a császárléány húsz csókjáért adom ezt a kis fazekat oda! 
Odamégy, mondja a császárléánynak, mit mondott. 
-Hát még sé merem mondani. 
-Súgd a fülembe! 
A fülibe súgta, hogy húsz csókot akar. 
-Tyű, azt a mindenit, adok én neki csókot! - Ha nem, viszem vissza a 

fazekat! 
Azt mondja az udvarhölgyeinek. 
-Adok tíz csókot, de tízet adjatok helyettem!" 
Egy másik tréfásmesében, a Dandi Györgyben (Aath 1377) egy kicsit 

önmagát is jellemezte, amikor arról panaszkodott a kikapós asszonynak, 
hogy már megint becsacsizott, berúgott, többet ivott a kelleténél. 

Ortutay Gyula a mesemondókat két csoportba sorolta, az egyik típus 
ragaszkodik a hagyományhoz, a másik típusra pedig a szabadabb, kötetlen 
előadásmód, a motívumok cseréje, az újabb motívumok bevezetésének a 
tehetsége a jellemző.1 8 Szőcs Boldizsár előadóként az első csoportba volt 
sorolható. Szövegei nem terjengősek, ritkán élt az újítás lehetőségével, 
számára az volt a legfontosabb, hogy a főhős kalandjai logikusan kövessék 
egymást, az egyre nehezebb próbákat kiállja. Mint már korábban utaltunk 
rá, egy-egy szöveget előkészített, alaposan végiggondolta, mielőtt szalagra 
mondta, ha nem volt biztos a mese menetében, akkor tovább gondolkodott 
rajta, míg teljesen nem lett biztos a cselekmény bonyolításában. A 
hősmesék kidolgozásaira fordított nagy gondot. A tréfás mesék, a hiedelem
mondák elmondása már nem okozott fejtörést. Ezek menet közben jutottak 
eszébe, címüket utólag jegyezte fel, hogy leltárba vegye, hány történetet 
mondott el. Ezeknek a szövegeknek nem volt írásos forrásuk, ezekben 
jutott legjobban kifejezésre nyelvi kifejezőkészsége. 

Az egyes típusok elmondásakor alkalmazkodott a szöveg ter
mészetéhez. A tréfás erotikus mesék előadását maga is élvezte, jót nevetett 
a csattanókon. Különösen akkor volt elemében, amikor falucsúfolók 
elmondásába kezdett. Szinte megelevenedett előtte a soha nem látott 
szülőföld, Andrásfalva, Hadikfalva, Kubiny, a magas hegyek, a Szucsa 
patak, az a vidék, ahonnan szülei jöttek, s melyről annyit hallott gyerekko
rában, hiszen a soha nem látott Bukovinára, az édes hazára még a har
madik generáció is nosztalgiával emlékezett. Arról, hogy milyen nehéz volt 
ott az élet, a mesék és a népdalok nemigen szólnak. Arról viszont igen, 
hogy a hadikiak és az andrásfalviak voltak a jó szomszédok, akiket érdemes 
volt kicsúfolni. 

18 ORTUTAY 1979, 16. 



Nem költi át a történeteket, hogy azok színtere már az új hazát jelölje, 
jóllehet Székelykeve közvetlen szomszédságában van a másik két település, 
Sándoregyháza és Hertelendyfalva, ezek nyugodtan behelyettesíthetők let
tek volna a régi falvakkal. (A kibinyiek temploma MNK 1248, A hadikiak és 
a létra 1210, Az égben járás Aath lh. 1920c) Az új otthonteremtés közben a 
nehéz telepes élet nem ösztönözte a mesék átalakítására az al-dunai széke
lyeket, Szőcs Boldizsár, ha ezeket mondja, akkor az őstípusokat idézi fel. A 
mesékben nem az alföldi táj jelenik meg, ahol mindennapi életét eltöltötte, 
hanem a Kárpátok világa, Moldávia, a magas hegyek. A lankák, ahonnan 
legurulhat a tök. A mesebeli székely legény nem Szerbiában keres munkát, 
hanem Moldovában. Ugyanis itt, a Vojvodinában (Vajdaságot következetesen 
így nevezete Boldizsár bácsi) még egy tisztességes domboldal sincs! A 
Duna összes átkát és áldását megtapasztalta, de meséiben a bukovinai 
Szucsát és a Tisza-partot emlegette. 

A MESÉK FORMAI SAJÁTOSSÁGA 
A népmese stílusát jelentősen befolyásolja a mesemondó egyénisége. A 

magyar népmesekutató-iskola képviselői különösen hangsúlyozzák a mese
mondók alkotó egyéniségét.19 Megfigyelték, hogy egyes kiváló adatközlők 
szövegmondás közben sokat gesztikulálnak, mozognak.2 0 Mások csak 
mesélnek, az izgalmas cselekmény bonyolításával akarják lekötni a hall
gatók figyelmét. Szőcs Boldizsár az utóbbi csoportba tartozott. Igaz ugyan, 
ha nagyobb közönség előtt mondta történeteit, akkor élt a mozgás 
eszközével is. Amikor csak kettőnknek mesélt, akkor ezt nem tartotta 
fontosnak, ráérősen iszogatta pálinkáját vagy kávéját, és folyamatosan 
mondta a meséket, miközben kitért az azokkal kapcsolatos tudnivalókra is: 
kitől hallotta, mit jelentett számára a történet, gyakran egy-egy nótával, 
népdallal, hiedelemmondával, népballadával is megtoldta mondanivalóját. 

A magyar népmesék sajátja, hogy az elbeszélő és párbeszédes részekből 
áll össze a szüzsé, ilyen a szövegek felépítése a székelykevei mesemondó 
esetében is. Feltételezem, hogy Illyés Gyula, illetve Benedek Elek hatására 
a jól megkomponált meséiben töltelékszavakat {oszt, oszt akkor kife
jezéseket) szinte alig használt. Meséit nem jellemezték a szépen megformált 
mesekezdő és - végző formulák. Azt is mondhatnánk: in medias res kezdte 
a történeteket. Megelégedett annyival: „Vót egyszer égy szegény ember."„Vöt 
égy szegény ember, annak egyetlen fia, Jankó." „Vót égy szegény ember, annyi 
gyereke vót."„Vót égy szegény ember, de olyan szegény volt, mint a templom 
egere." 

1 9 ORTUTAY 1974. 76-78. 
2 0 SÁNDOR 1964. 523-556. RAFFAI2001. 117-151. Szűcs László ludasi mesemondó gesz
tusainak próbálta elkészíteni a koreográfiáját 



Pedig ismert szép mesekezdő formulákat is.- „Egyszer volt, hol nem volt, 
hetedhét országon túl, égy nagy erdő széliben élt égy szegény ember feleségi
vei. " „Egyszer vót, hol nem vót, valahol vót ennek a világnak a négy sarkában 
égy szegén ember." 

A mesék végén összefoglalta a történet lényegét, csak időnként használ
ta a közismert mesezáró formulákat: 

„És akkor kifalazták." „Bocsássa még, és akkor ásó-kapa, vasharang 
válassza el egymástól." „Nagy lakodalmat csaptak. És így lett a suszterinasból 
király, mert ő király lész." „Elment a griffmadár, mégszólalt a pléhzene, 
kezdtek fújni, kezdték a násztáncot, egyet ezúttal tovább jártak." „Boldogok 
voltak, örültek, hogy mégszabadították a gonosz sátánoktól az alvilágot és a 
félvilágot, nem kell feni, hogy jönnek ide rabolni a fehérnépeket. Királyok let
tek, boldogok lettek, még ma is élnek, ha még nem haltak." „ Felnőttek 
mégnősültek, boldogok voltak. Aki nem hiszi, járjon utána." 

A mese hősei névtelenek, a szegény ember legkisebb fia, legkisebb ki
rályfi, szegény asszony szorgalmas, illetve lusta leánya. Buta asszonyok, 
legények, kikapós menyecskék elevenednek meg a történetekben. Ha mégis 
megnevezi a hősöket, akkor azok többnyire Jankó, János, Péter névre hall
gatnak. Természetesen kivételt képeznek azok a mesetípusok, amelyekben 
közismert néven szerepelnek a mesehősök: Fehérlófiában (Aath 300), 
Tündér Ilonában (Aath 400B), Rózsa és Ibolyában (Aath313A), Két Ivánban 
(Aath 303). 

Láncz Irén a Csantavéri hiedelemmondákban a beszélt nyelv jelenségeit 
elemezte. Megfigyeléseit alkalmazhatjuk a népmesék szövegeinek az inter
pretálásakor. Szerinte „a hiedelemmondák állítások, magyarázatok soroza
ta, a szöveg alkotójának szándékában áll, hogy a hallgatóság tudomásul ve
gyen bizonyos tényállásokat, melyek igazságában a közlő nem kételkedik. A 
szöveg megértéséből természetesen nem következik az, hogy a hallgatóság 
igaznak is tartja a hallottakat."21 Ez a megállapítás csak részben érvényes a 
népmesék esetében. A mesemondó természetesen tudja, hogy a mesék 
szövegeinek kérdéses az igazságtartalma. Vannak olyan mesemondók, akik 
azt állították magukról, hogy jól tudnak hazudni. Példaként az adahatári 
születésű Horti Istvánt említjük, de a történetek mögöttes tartalmát el akar
ják hitetni a hallgatósággal. Nem véletlenül mondta több alkalommal is 
Szőcs Boldizsár, hogy a mese a szegény ember egyeteme, mert azokban 
(különösen vonatkozik ez a hősmesékre) a jó előbb-utóbb elnyeri jutalmát, 
a gonoszt pedig megbüntetik. A szövegek erkölcsi tartalma lényeges az 
előadó és a hallgatóság számára is. 

A csantavéri mondákban sajátságosan alakultak az igeidők. Az igaznak 
vélt történetek a régmúltban vagy a közelmúltban játszódtak le, az igék 
mégsem múlt idejűek, mert az adatközlők a szöveg alakításakor áttérnek a 
jelen időre. Az igeidők váltását a szerző az idézés módjával hozza kapcso-
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latba. Az egyenes idézetekben az idéző mondat többnyire jelen idejű 
igealakot tartalmaz. Láncz Irén ugyanakkor azt is észrevette, hogy a 
mondák szövegében sok átmeneti forma is van az egyenes és a függő idézés 
között, azaz a kapcsolt egyenes beszéd között.22 

A mesék műfajából következik, hogy azok a régmúltban történtek, 
hiszen minden valamirevaló mesemondó a történetét a közismert 
mesekezdő formulával kezdi: „Egyszer volt, hol nem volt." A történet 
folyamán azonban az adatközlők többnyire jelen időben folytatják 
mondókájukat, hiszen a párbeszédeket csakis ebben az időben lehet hitele
sen előadni. Láncz Irén felfigyelt arra is, hogy a beszélt nyelvi szövegekben 
az igeidő aszerint változott, hogy a szövegben egyenes vagy függő volt-e az 
idézet. Az egyenes idézetben legtöbbször jelen idejű az igealak. Az egyenes 
és a függő idézet között átmenetet képező idézetekben viszont múlt idejű 
az igealak, pontosabban: ha az idézet 'hogy' kötőszóval kapcsolódik az 
idéző mondathoz, az idéző mondat igéje múlt időben van, az idézeté pedig 
jelenben: „No, meg is történt, született égy fiúgyerek. «Minek kérésztéljék?»-
tárgyalták. Mivel a szegény ember a favágásból élt, a fát hordogatta, a galy-
lyat, a piacon árulta, abból éldegéltek. «Hát kérésztéljék Fanyüvőnek.» Még is 
kérésztélték, fejlődött a gyerek napról napra, gyönyörködtek benne. Hat évig 
szoptatta. Hatéves vót, azt mondta a gyerek az apjának: «kimégy ő vele az 
erdőbe, segít neki, hogy több pézt keressen, hogy légyén több péz élelémre.« 

A leíró nyelvtan viszonylag nagy teret szentel az idézés kérdésének, vi
szont kevés utalás történik arra, hogyan bonyolódik ez az élőbeszédben. 
Éppen ezért tartja alkalmasnak a szerző a nyelvjárási szövegeket, mert 
azokban gyakori a párbeszédes fordulat, amely példaként szolgál arra, 
hogyan alakítják a beszéd fonalát az adatközlők. Megfigyeléseit jól kama
toztathatjuk Szőcs Boldizsár szövegeiben is azzal a megjegyzéssel, hogy a 
mesék szövege lényegesen kötöttebb, mint a mondáké. A csantavéri 
hiedelemmondákban előforduló átmeneti formákkal a párbeszédek 
kialakításában ritkábban él a székely adatközlő. Ez bizonyára a mese műfa
jából, előadásmódjából is következett. Mesemondás közben nem lehet a 
hallgatósággal csevegni. Az előadónak koncentrálni kell a mese fonalára, 
hogy értelmes legyen a történet. Szőcs Boldizsár meséi is nyelvjárási 
szövegnek tekinthetők, ezért abban az élőnyelv sajátosságai, a párbeszédek 
bonyolítása jól visszatükröződnek. Az idéző mondat megelőzi az idézetet: 

„Azt mondja a gyerekeknek: 
- Gyerekeim, valamerre még kéne indulni, munkát keresni!" 
De azt mondja: 
-En csinálok világosságot neked! 
Azt mondja a szerencse a nemszéréncsének, (a két koma két pár volt): 
-Hát mér' nem segítesz ennek a szerencsétlennek, mér' vagy széréncseV 
Előfordul a szövegekben, hogy idéző mondat követi az idézetet: 

2 2 LÁNC 2002. 68. 



„No, látod - azt mondja a nemszéréncse a szerencsének -, mégint csak 
mégy fajé', biztos nem volt szerencséje." 

Függő idézet: 
„És azelőtt mondta a Jancsi kocsis, hogy nem fél ő a griffmadártól, még fog 

birkózni." 
„Tündér Ilona beleült, mégbeszélték, amikor leér rángassa még a kötelet." 
Függő idézetbe beékelődhet az egyenes idézet: 
„Mégszólította ezeket a nagy madarakat, rengeteg sok vót, hogy mért nem 

kérik még a királyukat, a ti királyotokat, hogy vigye fél, hogy tudjatok tik is 
énni belőle. Hát egyet gondótak madarak: «Hozzad fél te is. Mikor hozza a 
kiflit és a kényeret, akkor kapja szárnya alá a lótetemét» - és szót fogadott." 

Az egyenes idézetbe beékelődik egy második idézet: 
«Jaj, édes kocsisomb) Rögtön szaladt az ablakra. Beengedte a kocsist, ne

hogy a sárkány az idegén szagot megérezze: «Én azt mondom, té a bátyám 
vagy, és eljöttél és megéheztél.))" 

A népnyelvi szövegekben így van ez a mondák esetében is, hogy a 
bevezető főmondatokban a beszélők csak két igealakot használnak: a mond
ja és a mesél szavakat. Szőcs Boldizsár a dialógusok megformálásakor 
leginkább az „azt mondta" formát használta. Viszont, hogy ne terhelje 
szövegeit, az «azt mondja» kifejezéssel, a szereplők gyakran hosszadal
masan mondják mondókájukat. Ezzel bizony nehézkessé tette stílusát. Ez 
azoknál a szövegeknél következett be, amelyeket ritkán mondott, régen hal
lott. Nem gondolta pontosan végig a történetet. 

-Hol van az az ember? - mégtaláta, mégkereste. - Mostan széjjeltéplek. 
No, de azért koccintunk égy párat! 

A legjobb borból hozott fél égy vékával. 
-Azt mégigyuk, hogy nagyobb vigalommal menjél a másvilágra." 
„-Fölültök a hátamra mind a ketten, a szemeteket hunyjátok bé, 

berepülök. Amikor én egyszer hátranézek, rögtön dobd a szájamba a bárányt. 
Három bárány van, nehogy elszórd, hogy leessen, mert akkor mink is leesünk! 
Nem lész, amivel vigyelek." 

A MESÉK MŰFAJAI 
Szőcs Boldizsár négyéves ismeretségünk során száznál több szöveget 

mondott szalagra. Meserepertoárjának jelentős részét tündérmesék, 
hősmesék, novellamesék alkották. Sárkány Mihály a nagy tudású mese
mondók kapcsán állapította meg: „Egyéniségek abban az értelemben is, 
hogy nem mesélnek akármit, hanem a nehezebben megformálható, igazi 
mesékre specializálják magukat."23 Fentebb már szóltunk arról, hogy Szőcs 
Boldizsár is a hősmeséket tartotta igazi meséknek. A szövegek 

2 3 SÁRKÁNY 1971. 167. 



„felidézésében" is ezeknél vette igénybe a korábban emlegetett Illyés Gyula
féle mesegyűjteményt. 

A következőkben a meseműfajok szerint vizsgáljuk meg a székelykevei 
mesemondó repertoárját. Összehasonlítjuk azt a másik al-dunai székely 
település, Hertelendyfalva, valamint a Tolna megyébe áttelepült bukovinai 
székelyek meséivel. Penavin Olga tanítványaival elsősorban a Pancsova 
melletti településen gyűjtött, a kétkötetes Jugoszláviai Magyar 
Népmesékben 45 szöveg olvasható Hertelendyfalváról, mindössze öt 
Székelykevéről.24 Penavin Olga gyűjteményeiben a két székely településen 
elsősorban hősmeséket, novellameséket és Mátyásról szóló történeteket 
közölt. A többi népmeseműfajból mindössze néhány variánst találunk a 
kötetben: két állatmesét, egy csalimesét, valamint egy hiedelemmonda
füzért. 

Zsidó Domokos pancsovai vámellenőr 1887 telén kilenc mesét gyűjtött 
a néhány évvel korábban odatelepített csángóktól. Nem irodalmasította a 
szövegeket, feljegyezte az adatközlő nevét, az elmondás helyét és idejét is. 
A gyűjtemény külön érdekessége, hogy legjobb mesemondója Kovács 
Mártonnak a leánya, Erős Teréz, Penavin Olga egyik legjobb adatközlője 
volt, a hatvanas években édesapja meséjét ismét elmondta.2 5 

Szőcs Boldizsár a magyar népmesék valamennyi műfajából ismert 
történeteket. Több hiedelemmondát is szalagra mondott annak ellenére, 
hogy számtalanszor elmondta: ő nem hitt a guruzsmásoknak. Arról viszont 
meg volt győződve, hogy rossz akaratú asszonyok, boszorkányok éltek a 
falujában, maga is találkozott velük. Egyik hiedelemmonda szövege a 
tündérleányról és a székely legényről a két népköltészeti műfaj határán van: 

„Bukovinában égy legény vót, olyan sovány vót, mindig panaszkodott az 
anyja: 

- A fiam olyan sovány. Biztos, hogy tündérléány szeretője van. 
Áztat nagyon nehéz mégfogni, hanem a csűrön, ahol deszkáink van, ahol 

a facsomó esik ki, mind nézze át és dugdossa bé, csak egyet hagyjon nyitva, 
annak a csomóját. Csináljon olyan csomót belé, amelik pontosan odapászol. 

2 4 Hertelendyfalván 7 mesemondótól 45 szöveget gyűjtöttek össze. Erős Teréz volt a legte
hetségesebb: 27 szövege olvasható a két kötetben. Szőcs Boldizsárhoz hasonlóan ő is a 
hősmeséket, illetve a novellameséket kedvelte. Székelykevén Barta Jánostól jegyeztek fel egy 
szépen megformált tündérmesét: Mese a két testvérről (Aath 567+Aath 303+Aath 300.) 
Sajnos, az adatközlőről csak annyit tudni, hogy földműves. Hasonló típusú mesét Szőcs 
Boldizsár is mondott. A kötetben emellett még négy Mátyás-anekdota olvasható, három
három ugyanabba a típusba tartozik (MNK 921 XXX), egy pedig ismeretlen típusú Mátyás
mese. A hertelendyfalvi mesék közül néhányat Szőcs Boldizsár is mesélt: a Terülj asztalká
mat (Aath563), A szegény ember és a mostohaleányát (Aath 480.), Kedvelt motívuma szöve
geinek a hálás állatok (Aath 554), valamint a Sárkányölő vitéz viaskodása (Aath 300). Az 
ősöktől hallotta a Cigány, aki maga alatt vágta a fát (Aath 1313A) című tréfás történetet. 
2 5 A XIX. századi gyűjtőnek Hertelendyfalván és Aurélházán két hősmesét, egy ostoba ör
dögről szóló történetet és hat tréfás mesét mondtak. PENAVIN 1993. 255., 53-74. 



Amikor berepül a tündérlány, csak ott bir bejönni, azon a lukon. Az ajtón nem 
bir bejönni. 

Hát mégtanították a legényt. Éjjel besurranton a tündérléány. El vót 
készítve a facsomó, bedugta, és a leány ottmaradt. 

-Nyisd ki! 
-Nem, nem. 
Úgyhogy összepárosodtak, két kisleányuk vót. Már a kisleányok iskolába 

valók vótak. 
-Hallod, most már úgyse megyék el, dugd ki azt a csomót, húzd ki azt a 

csomót a kedvemért, hogy lássam, hol jöttem bé. Úgyse megyék el többet. Nem 
hagyom itt a kisleányokat. 

Kihúzza, és azon a lukon az éjszaka elsurrant. De annyira gondot viselt 
rájuk Tündérországon keresztül, hogy milyen alapon, azt még száz vénasszony 
sé tudta megmondani. A kisleányok szépen nevelédtek, szép legényékhez men
tek férjhez. Soha többet vissza nem jött." 

Mesemondás közben hiedelemtörténettel is kiegészítette a szöveget. 
Azzal, hogy vigyázni kell, hogy az ember árnyékát ne építsék be az új 
házba. A barlang kincse kapcsán pedig a csángók kincskereséséről a 
Mátyás tojáskiköltését is jónak látta elmondani. 

Gazdag meserepertoárjában viszont csak két állatmesét találtunk: 
Medve és a farkas (AaTh 157), valamint^ róka, a medve és a szegény ember 
(AaTh 154) címűt. Feltételezem, hogy a bukovinai ősöktől is hallhatta 
mind a kettőt, amolyan gyerekeknek szóló mesék ezek, ugyanez volt a 
véleménye Sebestyén Ádám adatközlőjének, Fábián Ágostonnénak is, az 
óvodásoknak mesélte.2 6 Feltűnő viszont, hogy az általa olvasott népmeseki
adványokban és az országosan közkedvelt A félig nyúzott kecske történetét 
nem ismerte, pedig az Szűcs László egyik kedves meséje volt, Vastag Matild 
szajáni mesemondónak pedig a jól megformált történetei közé tartozott.2 7 

Több történetet mondott Szent Péter és Jézus Krisztus földi bolyongá
sairól: Krisztus megszaporítja a szegény asszony vásznát (MNK 750B IIIX) és 
Krisztus és Szent Péter éjjeli szálláson (Aath 779), Szent Péter és az öreg
asszony, Krisztus ajándéka. Ezek is a bukovinaiak hagyománya volt, ezt 
bizonyítják a hertelendyfalvi, illetve a Sebestyén Ádám által gyűjtött kakas-
di variánsok is. Ezek menete megegyezik az általunk szalagra felvett szé-
kelykevei variánssal.28 A Bácskában és a Bánságban kedvelt, napjainkban is 
legkönnyebben gyűjthető teremtésmondákat nem ismerte Szőcs Boldizsár. 

Újváry Zoltán, később pedig Penavin Olga2 9 több olyan, Mátyás király
ról szóló anekdotát tett közzé, melyeket az al-dunai székelyek körében 
gyűjtött. Újváry Zoltán hívta fel arra a figyelmet, hogy milyen népszerű 

2 6 SEBESTYÉN 1979, 34-36, 61-62, SEBESTYÉN 1981, 251-252, SEBESTYÉN 1986. 
375-376. A két utóbbit Mátyás Rózsika, illetve Lörincz Imre mesélte el. 
2 7 PENAVIN 1981, és 1995. RAFFAI 2001, BESZÉDES 1981 
2 8 PENAVIN 1984, 219-221, SEBESTYÉN Ádám 1986. 
2 9 ÚJVÁRY 1975. 168-186. PENAVIN 1984, 



Mátyás alakja az al-dunai székelyek körében. A hertelendyfalvi Mátyás
anekdotákat Szőcs Boldizsár ismerte, egyik története a Hetvenhét magyar 
népmeséből való, A nyolc garas beosztása (Aath 921 Aj. A másik kettőt: 
Egyszer volt Budán kutyavásár, Mátyás király vendégségben (MNK 921 VI*) 
nem valószínű, hogy könyvből olvasta, mindkettő a falu hagyományához 
tartozhatott. Az elsőnek a módosított variánsa az a történet, melyben a 
kapzsi asszonyok a tyúkok ürülékét próbálják eladni a budai zsidó 
kereskedőnek. 

A török uralom kitörölhetetlenül megmaradt népünk emlékezetében. 
Nem valószínű, hogy kizárólag az iskolában tanultakat mondják újra 
adatközlőink. Penavin Olga tanulmányában a 170 éves török megszállás 
emlékeit veszi számba a délvidéki magyar néphagyományban.30 A törökök 
bűnös cselekedeteiről ugyancsak az öregektől hallhatott mesemondónk: a 
janicsárrá vált magyar gyerekről, akit az anyajegyről ismer fel az édesanyja, 
arról a dicsőséges harcról, amikor forró máléval kergették el a gonoszt. 
Meséltek az al-dunai székelyek Rózsa Sándorról, a szerb, a román 
betyárokról, akik a környéken garázdálkodtak. Rózsa Sándornak rokona is 
élt a környéken, mert Dél-Bánságban is volt szeretője. Az 1848-as csaták 
idején járt arra a híres betyár. A néphagyomány nem a hősies csatáira 
emlékezik, hanem a szeretőjére és a fiára, aki nem esett messze a fájától. 
„Rózsa Sándor, hogy összeszedjem, nálunk - a faluban is vót három ember, aki 
személyesen ismerte, aki a Rózsa Sándor bandájába' vót. Három fia vagy négy 
fia vót, égy papnak tanult, és égy kiment Amerikába, de már majdnem ott vót, 
a vizsgán. Égy elkerült Zimonyba, attól kérdeztem, hogy «igaz, hogy apád 
Rózsa Sándor bandájában vót?», Rózsa Sándor babája vót a bandatársa. 
Mindegyiket ismertem. Ez szelíd ember vót, két karjával kereste a kényeret, de 
égy sé lett kubikus, szakmára adta őket. De égy közülük az apjára ütött. Amit 
méglátott a szeme, a keze nem hagyta! Lopott. Ellopta a biciklit, a rendőrök 
ismerték, hajtottak utána, nyomában. Mindenütt kérésziül a rétén mént, elért 
égy kanálist, abba vót olyan jó dérékig érő víz, átdobta a biciklit. És átment, 
úgyhogy ő nem mént a vízbe bele. A rendőrök elől méglógott. Romániába vót 
másfél évig, három hónapot kapott. Ez Rózsa Sándor ivadéka vót." 

Falucsúfolókat kizárólag az andrásfalviakról, illetve a hadikiakról mon
dott. A szerb falvak, az ürményháziak, a torontálvásárhelyiek viselt dolgai 
már nem formálódtak mesévé, pedig mindkét faluval szoros volt a székely-
keveiek viszonya. A bánsági szerb gazdáról és feleségéről, a Lalóról és 

3°PENAVIN 1981. 587593 



Sósáról szóló anekdotákat, vicceket biztos ismerte, de egyet se mondott 
szalagra. Ezzel szemben a moldvai oláhok történeteiről szívesen mesélt. Az 
első generációs székelyek még tudtak románul, ha nem akarták, hogy a 
gyerekek értsék a szavukat, akkor oláhra fordították a szót. A bosnyák 
emberről szóló anekdotát viszont szerbül mondta el, akárcsak a vásári ki
kiáltó dalt. 

Erotikus történeteinek tekintélyes részét, a vicceket hosszú vándorútja 
során hallotta. Szerbiai munkavállalása során néhány tréfás szerb népmesét 
is megtanult, ezeket szerbül mesélte el. A jobb érthetőség kedvéért meg
próbálta azokat magyarra is átkölteni, de ezek csak nyersfordítások voltak, 
a szójátékon alapuló anekdotáknak elveszett a csattanója. Néhány trufában 
a magyar szövegbe román szó is keveredett, így jellemezte hőseit. Érdekes 
viszont, hogy szerb szavakat nem használt a szövegek színesítésére. Egy-két 
olyan anekdotát is ismert, amelyben a félreértést a magyar, a német, a 
román szavak hasonló hangzása okozta. 

A Vajdaságban közkedveltek a kikapós menyecskékről és a papokról 
szóló mesék. Feltételezem, hogy ismerte ezeket is, mert hát szerette a 
„pikáns mondásokat", nekem azonban nem mondott egyet se. A másik 
közismert és népszerű mese a Délvidéken a Bolond Mihók (MNK 1684"), 
Szőcs Boldizsár nem ismerte ezt a történetet. Egy alkalommal én meséltem 
el neki, igencsak mulatságosnak tartotta. A szöveg egyébként olvasható 
Illyés és Benedek Elek gyűjteményeiben is, ő azonban nem figyelt fel rá, 
ebből a tényből arra következtetek, hogy csakugyan igaza volt unokájának: 
a Hetvenhét magyar népmeséből csak azokat a szövegeket olvasgatta, 
melyeket korábban is hallott. 

A Szőcs Boldizsár által elmondott tündér- és legendamesék közkedvel
tek voltak Kakasdon is. Néhány keleties történet, török fogságból ki
szabadított császárkisasszony valószínűleg ponyva eredetű. A Körüló 
történetét nyomtatott füzetből olvasta. 

ÖSSZEFOGLALÓ 
Meséinek nagy részét a bukovinai székely hagyományból merítette, 

tréfás történeteinek egy része már a vajdasági magyar örökséget elevenítette 
fel. Szövegeinek olvasásakor azonban figyelembe kell vennünk, hogy a 
tradíció felelevenítésében sokszor támaszkodott jobb híján Illyés Gyula 
közkedvelt mesegyűjteményére. Az ősök viszont Benedek Elek meséit 
olvasták, annak az írónak a meséit, aki a nagy vándorlásuk idején, 1882-ben 
lejegyezte tőlük az első bukovinai csángó népmesét: Péter és Pál történetét. 

Mit tekinthetünk ezek után kimondottan bukovinai hagyománynak, s 
melyek azok a szövegek, amelyek visszafolklorizálódtak. Ez megoldhatat
lan feladatnak látszik. Dégh Linda Kovács Ágnes-jegyzeteiből ismert az a 
tény, hogy a bukovinai székelyek új otthonukban szívesen olvasgatták 



Benedek Elek könyveit. S mint már a bevezetőben utaltam rá: Szőcs 
Boldizsár Galambos Leótól kapott örökségét még Szabadkára is magával 
hozta. Szívesen beszélt arról, hogy egyik-másik meséjének éppen Benedek 
Elek a forrása, hogy a Körüló történetét ponyvakiadványban olvasta. Az 
viszont megfejthetetlen számomra, hogy Illyés Gyula meséskönyvéről miért 
nem szólt. 

Nem ritka jelenség a népi kultúra alakulásában, hogy az adatközlők 
könyvekből merítenek, másoktól is érdeklődnek, hogy a folkloristák érdek
lődését kielégítsék. Szőcs Boldizsár mesélésének története leginkább Aunt 
Molly Jackson esetével hasonlítható össze. Az asszony kiváló népművész 
volt, egész sor Robin Hood-dalsorozatot énekelt, de egyszer eljutott reper
toárjának végéhez, ezért Child balladagyűjteményének több darabját is 
megtanulta, Alan Lomaxnek szalagra énekelte. Erről azonban a gyűjtő nem 
szólt. Évekkel később John Greeway úgy vélte, hogy ezek az utóbb gyűjtött 
dalok alakultak át teljesen appalachi népdalokká.31 

3 1 WILGUS 1974. 42. 



SZŐCS BOLDIZSÁR MESÉINEK 
TÍPUSMEGHATÁROZÁSA 

1. A HÁROM CSIKÓ (AaTh 556 F*A boszorkány három lovának megőrzése) 
2. A FEKETE BIKA (AaTh 425A szép leány és a szörny, 300 A Párviadal a hídon) 
3. HŰ SZOLGA (AaTh 516 Hű szolga, AaTh461 Szerencsének szerencséje) 
4. ERŐS JANKÓ (Aath 650A Erős János, MNK650DXBuli Jankó, AaThlOOO 
János szolga meséje) 
5. CÍM NÉLKÜL (AaTh 723 A hős megkötözi az éjfélt és a hajnalt) 
6. A SZÉPSÉG FÁJA, A BESZÉLŐ MADÁR ÉS AZ ÉLET VIZE (AaTh 550 
Madár, ló és királylány, Aath 531 Az aranyhajszál, aranytoll, aranypatkó, Aath 
303 A két testvér) 
7 KÉT IVÁN (AaTh 303 Két testvér, MNK 590* A győzhetetlen kard) 
8. RÓZSA VITÉZ (AaTh409A*A királykisasszony visszaváltása) 
9. CÍM NÉLKÜL (AaTh 511A vörös tehén) 
10. VIRÁG PÉTER (AaTh 312 D Borsszem Jankó) 
11. NYAKIGLÁB, FÜLIGHÁJ, MÁLÉSZÁJ (AaTh 563 Terülj meg, asztalkám) 
12. TERÜLJ, TERÜLJ, ASZTALKÁM (AaTh 563 Terülj meg, asztalkám) 
13. FAEMBERKE (AaTh 315. Hűtlen anya I, AaTh 590 Győzhetetlen kard, 
AaTh 315 Hűtlen anya III. Aath 590VI. Győzhetetlen kard) 
14. A REST LEÁNY ÉS A SZORGALMAS LEÁNY (AaTh 480 A szorgalmas 
leány és a lusta lány)) 
15. HAMUŐRLŐ LEGÉNY (Aath 534 Hálás állatok, AaThF* Boszorkány 
lovainak megőrzése, AaTh 532 Nemtudomka) 
16. KÉT VÁNDOR KOMASÁGA (AaTh 461 Szerencsének szerencséje, AaTh 
930 Jövendölés) 
17. RÓZSA ÉS IBOLYA (AaTh 313 C. Rózsa elfelejti Ibolyát) 
18. A HAMIS SUSZTERLEGÉNY (AaTh 725 Az álom) 
19. ÉGIGÉRŐ FA (AaTh 300 Az abroncsba zárt szörnyeteg, AaTh 301 A 
túlvilágra vitt három királykisasszony megszabadítása) 
20. A HÁROM CITROM (AaTh 408 Három nádszálkisasszony) 
21. BÉKA KIRÁLY (AaTh 440 Békakirályfi) 
22. AZ IKERGYEREKEK (MNK 934* Micibánné, vagy a koldus átka) 
23. A KIRÁLY NYULAI (AaTh 570 Nyúlpásztor) 
24. AZ OBSITOS KATONA (AaTh330 A katona túljár az ördög eszén) 
25. AZ ÉGIG ÉRŐ CSERESZNYEFA (AaTh 317 Tetejetlen fa MNK 400 Az 
abroncsba zárt szörnyeteg 300A * MNK 300A **) 
26. FANYÜVŐ (AaTh 301B Fehérlófia, Aath 650A Erős János) 
27. KEVÉLY KIRÁLYKISASSZONY (AaTh 900 A Kevély királykisasszony) 
28. TÜNDÉR ILONA (AaTh 400B* Világszép asszony, Aath 537 Etana) 
29. MESE A BENDEGUPRÓL(AaTh 518 Civakodó ördögflak, AaTh 314 V. VI 
Az aranyhajú kertészbojtár, Aath 507. A szörny menyasszonya) 
30. MOSOLYGÓ ALMA, SZÓLÓ SZŐLŐ, CSENGŐ BARACK (MNK 425* 
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack) 



31. A BARLANG KINCSE (AaTh 676 Szezám, nyílj ki!) 
32. AZ ADÓ (MHKIII. Az elrejtett kincs *2, IV: Az elrejtett kincs őrzői IV.3/A) 
33. KÉT TÖRÖK TESTVÉR (AaTh 676 Szezám, nyílj ki!) 
34. AZ ÁLLATOK TEREMTÉSE (eredetmonda) 
35. A KOLDUS ÁTKA (MNK 1561J* A koldus fenyegetése) 
36. HÁROM VÁNDOR (BN 1606 Szentnek öltözött csalók) 
37. CÍM NÉLKÜL (MNK 750BII* Krisztus megszaporítja a szegény asszony 
vásznát) 
38. VÍZEN JÁRÁS (AaTh 827 Árkot ugráló legény) 
39. SZENT PÁL ÉS AZ OLAJOK (MNK 1347 A Bolond és a feszület) 
40. SZENT PÉTER ÉS A GAZDAG EMBER (Aath 335 A halál hírnökei) 
41. PÉTER ÉS PÁL (AaTh 791 Krisztus és Szent Péter éjszakai szálláson) 
42. SZENT PÉTER ÉS AZ ÖREGASSZONY (ismeretlen típusú mese) 
43. KRISZTUS AJÁNDÉKA (ismeretlen típusú mese) 
44. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A SZEGÉNY EMBER (AaTh 921 Markalf) 
45. MÁTYÁS, AZ OBSITOS KATONA (MNK921V* Egyszer volt Budán 
kutyavásár) 
46. CÍM NÉLKÜL (MNK 770*I/IC Az anya a gyermekét búzakenyérrel 
törölte ki) 
47. HÁROM BAKKECSKE (AaTh 921F* Mátyás király és az öregember) 
48. EGY GULYÁS MEGTANÍTOTTA MÁTYÁS KIRÁLYT BECSÜLETRE 
(MNK 921 VI Mátyás király vendégségben) 
49. SZERENCSE ÉS ÁLDÁS (AaTh 946C* Szerencse és Áldás) 
50. SZEGÉNY EMBER KAKASKÁJA (AaTh 1533 A kakas elosztása) 
51. CÍM NÉLKÜL (ismeretlen típusú mese) 
52. CÍM NÉLKÜL (történeti monda) 
53. KÖRÜLÓ (Ismeretlen típusú mese) 
54. CSIKÓS BOJTÁR ÉS A TÖRÖK KATONA (ismeretlen típusú mese) 
55. CIGÁNYLEÁNYT AKART ELVENNI A KIRÁLYFI (ismeretlen típusú 
mese) 
56. AZ ÖRDÖG MEG A KANÁSZ (AaTh 1036 Göndörfarkú malac AaTh 
1030 Terméselosztás) 
57. A LUSTA LEÁN (AaTh 1370A „Aki nem dolgozik, ne is egyék") 
58. CÍM NÉLKÜL (igaz történet) 
59. A CIGÁNY ÜGYVÉD (AaTh 821B A cigány mint ügyvéd) 
60. HÁROM KÍVÁNSÁG (MNK 750AII* Három könnyelmű kívánság) 
61. A SZÉKELY LEGÉNY MOLDOVÁBAN (AaTh 1961 Mikor én vásárra 
mentem) 
62. A PROFESSZOR (MNK 1331* Olvasni tanulás) 
63. A RÉSZEGES FÉRJ (AaTh 1377 A kizárt férj) 
64. A SZEGÉNY EMBER SZAMARA (AaTh 1529 A szamárrá változott barát) 
65. CIGÁNY MESE (AaTh 1313A A cigány, aki maga alatt vágta a fát) 



66. AZ ÖRDÖG ÉS A SZEGÉNY EMBER (AaTh 1133 Az ember erősebbé 
teszi az ördögöt kasztrálással, MNK 1133* Sebforrasztási kísérlet) 
67. KÉT JANCSI (AaTh 1535 Kis Kolozs és nagy Kolozs) 
68. HOPP, ELŐTTEM KALÁCSOS, HOPP, UTÁNOM, KOVÁSZOS (MNK 
1459* Kovászos Jancsi) 
69. AZ ÁLLATOK NYELVÉT TUDÓ EMBER (AaTh 670 Az állatok 
nyelvét értő juhász) 
70. VÓT EGY FIATAL PÁR (ismeretlen típusú mese) 
71. A MESTERNÉ (ismeretlen típusú mese) 
72. CIGÁNY LEGÉNY (ismeretlen típusú mese) 
73. A SZEGÉNY EMBER BUTA FELESÉGE (MNK 1293A* Az asszony min
dent összetör, hogy egy fazéknak helyet csináljon) 
74. PLETYKÁS ASSZONYOK (ismeretlen típusú mese) 
75. ZSIDÓ ÁTOK (ismeretlen típusú mese) 
76. A BUTA ASSZONY (AaTh 1348 Ostobákat kereső ember) 
77. TERKA, A PAP CSELÉDJE (ismeretlen típusú mese) 
78. A MEDVE ÉS A FARKAS (AaTh 157 A medve és a farkas) 
79. A SZEGÉNY EMBER ÉS A MEDVE (AaTh 154 A róka, a medve és a 
szegény ember) 
80. KIS KAKAS GYÉMÁNT FÉL KRAJCÁRJA (MNK 718B* A kiskakas 
gyémánt fél krajcárja) 
81. A HADIKIAK ÉS A LÉTRA (MNK 12481* Keresztbe vitt létra) 
82.KIBINYIEK TEMPLOMA {MNK 1201* A bikát felhúzzák a templom
tornyára, hogy lelegelje a füvet) 
83. A BUTA HÁZASPÁR (MNK 1319 A rátóti csikótojás) 
84. A HADIKI LEGÉNYEK (igaz történet) 
85. SEREGÉLYEK SZÁRNYÁN (AaTh 1881 Az embert madarak viszik a leve
gőben) 
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