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Szűcs László mesemondó emlékének

Hol volt, hol nem
volt, a hetedhét or
szágon is runnan volt,
az Óperenciás tenger mel
lett volt, egy hatalmas nagy
korpahegy, annak a korpahegy
nek volt a tetején egy nagyonnagyon magas nyárfa, azon a nyárfán
vót háromszázhatvanöt rossz szoknya,
minden rossz szoknyán vót három
százhatvanöt zseb, minden zsebbe vót
háromszázhatvanöt meséskönyv, abbú
tanútam én ezt a meséket, egyet ecsóréztam
belüle, és abba vót ez a sok szép mese.

SZŰCS LÁSZLÓ MESÉI

A SZÜRKE LÓ ÉS A FARKAS

V

ót egy szegény ember, annak vót egy fia, úgy híták,
hogy Laci, no hát Laci. Vót egy rossz szürke lovuk
nekik. Ez a Laci aszonta az apjának, hogy:
- Édesapám - aszongya - , ez a szürke ló sovány. Mink
kimegyünk a járásra, s majd őszre hazagyüvünk, ha
meghízunk, meghízik a ló, meg én is. A járáson majd
eléldegélek.
- Hát jó van, fiam.
Hát kimentek, aszongya a szürke a Lacinak:
- Édös gazdám, eredje te haza - aszonta - , itt a nagy
kút, ha szomjas leszek, iszok, ha éhes leszek, maj legelek!
Eredje te haza!
Hát el is ment.
De rossz, sován vót a szürke. Hát mén arra egy farkas
koma, aszongya:
- Te, szürke ló koma, én tégöd most mögöszlek!
Aszongya:
- Ne egyé meg, farkas koma, látod, csak a csontom,
bőröm van, rossz, sován vagyok!
- Há jó van.
- Maj gyere e őszre!
Mén a farkas, hát tanákozott két kis báránnyá.
Aszongya:
- Bárán komák, én most tikteket megeszlek!
- Majd őszre gyere, farkas koma, maj meghízunk itt a
legelőn!

Nem bántotta üket.
Hát ott vót kint egy nagyon rossz, göszös malac.
Aszongya:
- Malac koma, most én téged mögöszlek!
- Ne egyé meg, farkas koma, gyere őszre, maj nagy
tokám lesz, meghízok!
Hát jó van, nem ette meg.
Hát ősz felé kiment a Laci az erdőbe, arra szürke ló felé,
a legelőre. Egy nagyon nagy fát kivetett, egy nagy tuskója
vót neki. Hát láti, hogy gyün a farkas, igényest mén a
szürke ló komáhon. Aszongya:
- No, szürke ló koma, én most téged megeszlek!
- Hát mosmá megehetsz, farkas koma - , de akkó mán
nagyon nagy fara vót a szürkének, vastag nyaka - , mosmá
megehetsz, csak arra kérlek még, a farkam alatt van a
passzus, nézd meg, hogy hány éves vagyok!
A farkas odamönt fő haj tani a farkát, a szürke ló két
lábba: „durr, durr", belerúgott. Eszállt egy húsz méterre a
farkas.
- Jaj, jaj, jaj, jaj, még a másik apám fia se járt így!
Otthatta a szürke lovat. Hát mén a birkákhon.
- No, bárán komák, mosmá, tikteket megeszlek!
- Farkas koma, mosmá megehetsz, mosmá van fagygyúnk is, meg minden, de az a kívánságunk, hogy elsőbb
egy kicsit táncójunk!
Hát a farkas komát a közepire állította a két kos, ük
széthúzódtak, összeugrottak, a farkasnak a fejit csúnyájú
megsértették. Hajts, a farkas ekézd ordítani:

- Jaj, jaj, még a másik apám fia se járt így!
Hát otthatta a kisbáránokat is. Mén a farkas, odaért a
malackáhon. Akkó mán nagy tokája volt.
- No, malac koma, mosmá megeszlek, lesz ám jó
falatom belüled!
- Hát látod, farkas koma, mondtam, hogy majd őszre
gyere, akkó má lösz mit ennöd. De nekem meg az a kíván
ságom, hogy fogd meg a fülemet, majd én muzsikálok, te
meg táncósz.
Hát úgy is vót. A malac ekezdett sivalkodni, arra vót az
a csürhe csorda, disznók. Ugye az sivalkodott, azok mög
összeszaladtak, neki a farkasnak, jó megcsupáta az a sok
disznó. Akkó a farkas:
- Jaj, jaj, jaj, még a másik apám fia se járt így!
Hát meglátta a Lacika a farkast, ráhúzta az ágat, a fát a
gödörre, ü meg lehúzódott. Szaladt a farkas, nézett vissza
a szürke lóra, meg a malacokra, meg a birkákra. Farkát
lógatta. Spekulál a Lacika, mit csináljon, nagyon jó éles kis
baltája vót neki, hogy ekapja a farkát, és levágja a farkát.
Hát mit csinát, eccé elkapta a farkát, le a baltává, elvágta a
farkát, mind lefosta a markát. Vége van a mesének.

FÉLIG NYÚZOTT B A K K E C S K E

V

ót a világon egy szegény ember, de nagyon
szegény ember vót. Az erdőbe vót egy kis kunyhó
ja, ott éldegélt. Hát nem vót neki télen mit önni,
arra vót egy másik jómódú parasztember, hát mit csináljon,
ement ellopta a kecskéjüket. Hát hazavitte, egy-kettő le
vágta, de még a kecske nem vót rendesen levágva, fő vót
kötve a fára. A gyerek kiszaladt. Aszongya:
- Apa, gyünnek a csendőrök!
Mikó az öreg meghallotta, hogy gyünnek a csendőrök, a
kecske ekezdett bőgni, az ember egy-kettő eloldta, de
vérzett a kecske nagyon mán. De elmeneküt.

Hát szegény kecske, télen, félig meg vót nyúzva, hát
fázott, bebújt egy rókalukba.
Hát délután a róka koma mén haza, benéz a lukba, hát
van bent valaki.
Róka odaszól:
- K i vagy, mi vagy, az én lukamba?
Aszongya:
- Én az vagyok, aki vagyok, félig nyúzott bakkecske,
lábomma dobbantok, szarvammá döffentek, be ne gyere,
mer rögtön mögöllek!
Húúú, a róka megijedt nagyon, eszaladt. Ement a
farkashon. Panaszkodik neki:
- Jaj, farkas komám, mi van az én lukamba - aszongya én még ilyet nem hallottam az életembe.
- 0, majd én bemék.
Bekopog a farkas:
- K i vagy, mi vagy, az én róka komám lukjába?
- Én az vagyok, aki vagyok, félig nyúzott bakkecske,
lábammal dobbantok, szarvammal döffentek, be ne gyere,
mer mingyá mögöllek!
Húj, a farkas megborzadt, mi lehet ez? És elmeneküt a
rókává.
Hát mennek, szomorkodnak, tárgyának, összetanákoztak a medvévé. Aszongya a medve nekik:
- Félig nyúzott bakkecske - aszongya - , én öttem mán
olyan húst.
- Gyere, ereggy be a lukba!
Odamén a medve is, meg a farkas, is meg a róka.

Aszongya:
- K i vagy, mi vagy, az én róka komám lukjába?
A kecske dobbantott egy nagyot:
- Én az vagyok, aki vagyok, félig nyúzott bakkecske,
lábammal dobbantok, szarvammá döffentek, be ne gyere,
mer megöllek!
Áááú, a medve is megijedt. Hát mennek hároman,
szomorkodnak,
összetanákoztak
a
sindisznóva.
Panaszkodnak neki, hogy mi van a róka koma lukjába.
- Gyerünk, majd én kihajtom!
Hát odamén sindisznó:
- K i vagy, mi vagy, az én róka komám lukába?
Aszongya a kecske:
- Én az vagyok, aki vagyok, félig nyúzott bakkecske,
lábammá dobbantok, szarvammá döffentek, be ne gyere,
mer megöllek!
Sindisznó összegörbült, begurút. Amerre a kecske ment,
ő gurut utána, azt a félig nyúzott húsát szurkáta. A kecske
kiugrott. A farkas meg a medve rögtön elkapták, le
nyomták. Hát háromuknak nem tartott semmit egy kecskét
megönni, de még éhössek vótak, mögötték a kecskét. Hát
mit csinájonak?
- Sorsolunk.
Most kire gyün ki a sorsolás? Egyet meg kő önni
belőlük, a farkas, a róka, meg a medve, meg a sindisznó.
Négyen vótak. Hát a róka aszongya, majd ü sorsol.
Aszongya a farkas neki:
- Hát sorsolj!

- Róka-bóka szép, sindisznó-pindisznó szép, farkasbarkas szép, medve-bedve csúnya!
Hát a medvére gyütt ki, hogy azt megegyék. A medve
leüt a farkára, és egyik errü nyúl felé, akkó a medve
odanyút, ekapta az egyiket, arra hajította, a másikat amar
ra hajította, hát nem bírtak a medvévé.
- Újra sorsolunk! - a róka mondja.
Aszongya:
- Róka-bóka szép, sindisznó-pindisznó szép, farkasbarkas csúnya, medve-bedve szép!
Hát farkasra kerüt a sor. Medve ráugrott a farkasra,
lenyomta, kettőbe hasította.
Hát, de még éhősek. Hát, most majd a medve sorsol.
Aszongya:
- Medve-bedve szép, sindisznó-pindisznó szép, róka
bóka csúnya!
A róka meneküt, föl egy fára, fölszaladt. Aszongya:
- Hihihi, tik vagytok a csúnyák!
Vége a mesének.

VÖRÖS VITÉZ

V

ót a világon egy embör, annak vót három családja,
vót két fia meg egy lánya. A lányt Veronikának
híták, az egyik fia Pista vót, a másik Jancsi. Hát,
szegények vótak. Aszonta az apjának a Jancsi, az vót a
legidősebb:
- Édesapám, mink emegyünk országot-világot kerűni.
- Hová mentek, édes fiam, országot-világot kerüni?
- Hát mink, édesapám, emegyünk.
De gyalog indútak el. Hát megindultak, möntek, möntek. Rájuk esteledett. Odaértek egy nagy erdőhön, látik,
hogy egy kis ház világít, fényösségöt látnak. Hát ük emen
nek odáig, és majd ott kérnek hálást. Hát mikó odaérnek
éccaka:
- Jó estét, öreganyám.
- Adjon Isten, fiam.
- Hát kaphatnánk-e mink hálást?
- Jaj, aranyos fiam, mingyá itthon lesznek a haramiák,
tizenkét haramia. Egy királykisasszonyt hoznak, és
paprikásnak darabolják azt má hónap vacsorára. Most
készen van a másik királykisasszony, fő van tálalva, va
csorára gyünnek haza tizenkét haramia.
- Hát, öreganyám, nem bántanak azok minket. Mink
ország-világ utasai vagyunk.
- Hát nem bánom, fiaim, gyertek erre fére!
Egy hátsó lakásba bevezette üket. Alig hogy lefeküdtek,
eccő hazaért a tizenkét haramia. Török Basa gyütt előre,
aszongya:

- Idegen szagot érzek a házamba. K i van itt?
Hát az öregasszony mingyá mondja, hogy:
- Van itt három vándorló, két férfi meg egy nő. Lakást
kértek, rájuk esteledett, és beengedtem üket.
- Hijja be üket vacsorára!
Hát be is gyüttek vacsorára. De a Veronka nagyon szép
lány vót, de a Török Basa, az is nagyon szép legény vót.
Hát a Török Basa a Veronkát szembe ütette vele, a két
testvére meg ott üt a Veronka mellett. Mingyá hozzáfogtak
vacsorázni, és behozott a Török Basa egy akós hordót
borra, és mögvacsoráztak.
- Igyunk pajtás! Igyunk pajtás!
Addig ittak, de közbe-közbe rákacsintott a Török Basa
a Veronkára, de a Veronka is visszakacsintott neki.
Teccöttek egymásnak.
- Igyunk, pajtás!
Hát addig ittak, hogy a tizenegy haramia mög a Pista
lebukott már az asztal alá, berúgtak.
Török Basa fölvette a hordót, odavágta a Jancsi elibe:
- Igyunk, pajtás!
Jancsi is főhajtotta, de nem ivott.
- Igyá te is, pajtás! - odavágta a Török Basa elé.
Török Basa főhajtotta, jó meghúzta. Egy kis idő múva
lebukott a Török Basa is, elaludt.
Hát az öregasszon bemén:
- Most mit csináljunk?
Aszongya:
- El kő darabolni mind a tizenkettőnek a nyakát, le kő
vágni a fejüket.

Úgyhogy mind a tizenkettőt levágta Jancsi, mind a
tizenkét haramiának. Az öregasszonynak megvót a nagy
öröme. És vót egy nagy pince, lehajigáta oda a pincébe
üket. De a Török Basának egy kis hártya fogta a fejit, egy
nyakbőr, hogy nem esett le. Lehajították a pincébe, de a
Vera nagyon sajnálta ezt a Török Basát.
Hát kérem szépen, másnap a Pista meg a Jancsi ementek
valami ebédrevalót vadászni. Hát a Vera főket, benézett a
pincébe, a Török Basának nyitva a szeme, meglátta Vera,
hogy nyitva a szeme. Török Basa aszongya:
- Sajnálsz, szívem?
Aszongya:
- Sajnállak nagyon.
Aszongya:
- Hozzá egy kis vizet, kend meg a nyakamat, a sebet, és
igazítsd oda a fejemet, összeforr, és meggyógyulok.
Úgy is vót. Vera mingyá egy kis vizet vitt le, és
mögkente a nyakát, és a fejit odaigazította. Összeforrt.
Na, de az udvarba vót egy olyan diófa, ha elment a
házbú valaki, akkó erre forgott, ha gyün vissza, akkó
ellenkezőleg forgott. Az összes diófa megfordult.
Hát kérem szépen, a Pista meg a János ementek
vadászni, mikó hazagyüttek, hoztak vadat, ilyen fácánt
meg mit, öttek, ittak. De mögbeszélte a Vera a haramiává,
hogy:
- Mondd meg a bátyádnak, hogy farkas fiúmájat ehetne,
tedd magad betegnek, hogyha haza gyünnek, hogy majd
kimennek vadászni a farkasra, a farkas meg majd megeszi
üket.

Há mikó hazaértek, a Vera nagyon beteg, de nem köll
semmi, de nagyon beteg. Mögszunnyadt, azt álmodta,
hogy farkas fiúmájat ehetne, akkó tán meggyógyulna. Hát
mingyá a két testvér, irány ki az erdőbe. Mögláttak egy
farkast, szoptatta a kisfiáit. Ráfogták a puskát. A farkas azt
mondja nekik.
- Ne lőjétek le, jó pajtás, a fiamat, adok én egyet úgyis,
de ha nem lesz rá szükségetek, eresszétek vissza! Adok én
nektek egy sípot, ha bajba lesztek valamikó, fújja bele,
segítségetekre leszünk.
Úgy is vót. Odadta a kisfarkast nekik a farkas.
Elgyüttek. Mikó meglátta a Vera, a diófa forgott, hogy
gyünnek, akkó mán a Basa mondta, hogy nem ette meg
üket a farkas. Akkó a Basa lement vissza a pincébe, hogy
gyünnek haza.
Hát kérem szépen, mikó meglátta a Vera, hogy haza
értek, a kisfarkast:
- Jaj, csak vigyétek, rá se birok nézni. Azt álmodtam,
hogy medvefiúmájat öhetnék.
Evitték a kisfarkast, eleresztették. A diófa forgott, hogy
ementek.
Hát kérem szépen, megláttak egy medvét. Szoptatott,
ráfogták a fegyvert. A medve aszongya:
- Ne lőjétek agyon a fiamat, adok én nektek úgyis egyet
ingyen. De ha nem lesz rá szükség, eresszétek el! De itt
van ez a síp, ha szükségetök lesz rá valamikó, fújjatok bele,
a segítségötökre leszünk.
Hát mikó hazahozták a kismedvét, a diófa visszafelé
forog. Mögláti a Török Basa, mondja Veronkának, hogy:

- Hát ez se ölte meg üket. Gyerünk vissza. Most mond
jad, hogy oroszlánfiúmájat ehetne! Hátha majd az orosz
lán, az még vadabb, megeszi üket.
Hát mikó hazaértek, möglátta a Vera a kismedvét:
- Jaj, látni se bírom. Azt álmodtam, hogy oroszlán
fiúmájat ehetnék.
Hát a két testvér megindult vissza, a diófa forog, hogy
mennek. Meglátták az oroszlánt, ráfogták a fegyvert,
aszongya az oroszlán:
- Ne lüjétek agyon a fiamat, adok én egyet úgyis! De ha
nem lesz rá szükségetek, engedjétek el! Itt van ez a síp, ha
belefújtok, segítségötökre leszek mindenkó.
Hát kérem szépen, a diófa forgott visszafalé. A Basa
mondja, hogy:
- Gyünnek, nem ette meg az oroszlán se üket. Most
mondjad, hogy tigrisfiúmájat ehetne, hátha kivégzi üket.
Hát kérem szépen, hazagyüttek, mondja, hogy:
- Jaj istenem j a j , csak vigyétek, látni se bírom az orosz
lánt. Most tigrisfiúmájat ehetnék!
Hát ez mán nagyon nagy gyanút ütött a testvéreknek, de
azért emennek, még azt is. Hát mikó kiértek az erdőbe mind a kettőnek vót egy-egy bicskája - , leszúrták a bics
kát.
- Most, testvér, szétválunk, ha egykorjába valamikó
gyüvünk erre, amelyikünké hamarább megrozsdásodik, az
hal meg hamarább.
Mikó a tigrisfíókát megkapták a tigristü, az is odadta a
sípot is. Pista szétvált tüle, a Jancsi elgyütt vissza a
hugáhon.

Hát mikó meglátta a Török Basa, hogy a diófa forog
visszafelé, tudja, hogy nem ölte meg a tigris se üket.
Aszongya:
- Ez se ölte meg. Hanem most mondjad a bátyádnak,
hogy engedje a kezét hátrakötni, és te megmosakodtatod,
és abba a vízbe megmosakszol te, jobban leszöl, ezt álmod
tad.
Hát úgy is vót.
Hazaért a János a tigrisfiúmájjal.
- Jaj, még látni se bírom, bátyám. Azt álmodtam, hogy
ha a kezed hátrakötnénk, téged megfürdetnélek, azza a
vízzé én is megmosakodnak, meggyógyulnák.
Hát megengedte a János. Ahogy a kezét hátrakötötték, a
Török Basa fögyütt a pincébü, és evágta a nyakát a
Jánosnak, és elásta.
Hát másnap a Pista ment arra a bicskák felé, főhúzta a
bátyja bicskáját, hát a bátyja bicskája csupa rozsda.
Belefújt a sípba, a négy kutya rögtön ott termett. Ment oda
a bátyjához, oda a húgáhon. Nincs a bátyja, a János. A
kutyák ekezdtek szaladni erre-arra. Mögtanáták, e vót
ásva. A farkast nyakon vágta az oroszlán, elevenfüé. A
tigris nyakon vágta a medvét, az meg elevenvízé. És egykettő hoztak, megmosták a nyakát, mögkenték, összeforrt a
bátyjuknak a nyaka. Török Basát a négy kutya ízig-porig
szaggatta. A húguknak mög hátrakötötték a kezét, a
pincébe bevitték, és a tizenkét haramiát odadobták elibe:
- Addig éljé, húgom, míg ebbü a tizenkét haramiábú
lesz ennivaló!

A két testvér emönt, a húgukat otthagyták lenn a
pincébe.
Hát ballagnak az öccsive, a Pistává, hát rájuk esteledett.
Odaértek egy patak szélére. Hát a János lefeküdt, a
Pistának aszonta, hogy:
- Te őrködje!
Hát éccaka, úgy tizenegy órakó, egy nagy hullám vágó
dott. Kivágódott egy háromfejű sárkán belüle. Aszongya:
- K i vagy te?
Aszongya:
- Én egy ország-világkerülő legény vagyok.
Aszongya:
- Gyere velem egy birokra!
Aszongya Pista:
- Az én apám nem birkózónak nevelt engemet. Gyere
velem egy szál kardra!
- Gyere!
Ekezdtek veteközni. Egy-kettő levágta Pista mind a
három fejit a sárkánnak, s a nyelvük hegyit evágta.
De mán hallották, ebben és ebben a városba mindennap
egy embert kő küdeni a városnak a hétfejű sárkánnak, hogy
kapjonak vizet. Egy emberéleté adott a hétfejű sárkán
vizet. És húztak, nem vót, hogy most te mész, vagy te
mész, akire kerűt a sorszám, annak kellett menni. Épp a
király lánya, annak a városnak a királyának a lányára esett
rá a sor. Hát eccő odavágódott a királykisasszony:
- Hát te, hugám, mi járatba vagy?
Mondja, hogy:

- Én idegyüttem, tizenegy órakkó éccaka gyün a hétfe
jű sárkán engemet megenni, mer mi úgy kapunk vizet a
városba, hogy mindennap egy embört kő anni. Most én let
tem kihúzva, és engömet ősz mög a hétfejű sárkán.
- Hát - aszongya - , hugám, maradj itt velünk!
Belefújt a János a sípba, a négy kutya ott vót. Várták.
Az öccse, a Pista lefeküdt, aludt, mög a kutyák is alud
tak.
De az a Vörös Vitéz, az vállalta el, hogy ű megmenti a
királykisasszont, és mikó a hétfejű sárkán kibukkant, a
Vörös Vitéz ott vót egy diófán fönt, leste puskává. Mikó a
hétfejű sárkán kibukkant, a Vörös Vitéz úgy megijedt,
hogy mind lefosta a diófát végig, vagy lepiszkóta a diófát,
no, és eszaladt a Vörös Vitéz.
Hát kérem szépen, tizenegy órakkó egy hullám k i 
csapott. De a királykisasszon látta ezt a négy kutyát, a
farkast, a medvét, oroszlánt meg a tigrist. Kicsapódott egy
hullám, meggyűrt a hétfejű sárkán. Aszongya:
- Tán még védnököd is van? - a királykisasszonnak.
Aszongya:
- Ez nekem nem a védnököm!
Odafordul a Jánoshon:
- Hát te ki vagy?
- Én egy ország-világkerülő legény vagyok!
Aszongya:
- Gyere velem egy birokra!
Aszongya:
- Az én apám engemet nem birkózónak nevet. Gyere
velem egy szál kardra!

- Hát gyere!
Vitatkoztak, vitatkoztak, mikó má a kutyák látták, hogy
má most soká tart, megtámadták a sárkánt. Fogták, de nem
szaggatták, úgyhogy a sárkán már nem bírt csapkodni. A
János mind a hét fejit levágta a sárkánnak, és akkó a kutyák
elengedték. Mind a hét fejinek a nyelve hegyit levágta a
János, és egy kis acskóba belekötötte. A kutyák mentek. A
királykisasszon nagy öröme, mosmá nem kő féni a hétfejű
sárkántú.
Hát kérem szépen, a nagy vitatkozás után a tűz elaludt.
Hát a János röstete az öccsit főketeni, hogy mostan a gyufa
ott vet abba a gúnyába, amibe takaródzott, meg ami alatta
vót. Nagyon messze látott, hogy egy tüz van. Fölüt a
lovára. A királykisasszon ement haza, vitte a vizet. Fölüt a
lovára, ement azt a tüzet megkeresni, majd hoz tüzet, és
akkó meggyújti újra a tüzet.
- Ember - aszongya - , messze van-e az a világítás?
Aszongya:
- Én addig kéccer ideérek, míg te odaérsz.
- Hát ki vagy te?
Aszongya:
- Én vagyok az éjfél.
Fogott egy fát kicsavarta, gúzsba mögcsavarta, és
mögkötötte az éjfélt egy másik fáhon. Fölüt a lovára, és
ment tovább. Megint tanákozik egy emberre. Kérdi:
- Ember, messze van-e az a tűz, ahová énnekem kő
menni?
Aszongya:

- Én még eccő addig ideérek.
Aszongya:
- K i vagy te?
Aszongya:
- Én vagyok a hajnal.
Egy fát gúzsnak csavarta, a másikká odakötötte a
hajnalt, és lóra üt, és elment.
Hát ottan tizenkét haramia egy királykisaszont megva
csoráztak, és be vótak rúgva, és ott aludtak a tüz körü. És
szépen leszát a lórú, egy ágat megfogott, amelyik égött, és
ahogyan lépködött ott a haramiák közt, egy haramia ekapta a lábát. Aszongya:
- Embört fogtam!
A basa azt mondja:
- Engedd e, királykisasszonnak a lelke most száll föl!
Elengedte. János föl a lóra, és nyomás.
Odaért a hajnalhon, elengedte, ódért az éjfélhön
elengedte, és gyútott tüzet, ott tüzegetett. Aszongya az
öccse, mikó kivirrad:
- Aj, bátyám, de hosszú vót ez az éccaka!
Aszongya:
- Nekem is.
Mert az éjfél meg vót kötözve, meg a hajnal is, nem bírt
virradni.
De közben már a Vörös Vitéz tizenkét párnán üt,
vőlegén vót. Esküvő vót tartva. Hát kérem szépen, nagy
lakodalom lesz.
Megint belefújt a János a sípba, mind a négy kutya
odagyütt.

Aszongya a farkas:
- Édös gazdám, én is emék abba a lakodalomba.
- Ne mönjé, édös kutyám, mihányst meglátnak mingyá...
- Emegyek én, édös gazdám.
- Hát eriggy!
Mindjárt nyakon ütötte a medvét, meg az oroszlánt,
meg a tigrist. A tigris vitte a türülközőt, az oroszlán pamacsot, a medve, az meg tartotta a tükröt. Megborotválkozott,
kipomádézott, és útnak indút a farkas.
Hát a lakodalom nagyba áll. Mondják azok az őrök,
hogy:
- Gyün egy farkas.
Mit csinálj ónak, lelüjék? A királykisasszonynak mond
ják.
- Dehogy szabad lelüni a farkast, nem kő bántani, hagy
gyűjön be!
De a Vörös Vitéz mondja:
- De csak le kő lüni, csak le kő lüni.
Ahogy mozgott, egy párna kiugrott alúla.
Hát bemögy a farkas, mögvendégőték, még egy cso
magot kötöttek a nyakába, hogy vigye el a gazdájának. El
is vitte.
Hát kérem szépen, mikó visszagyütt, aszongya a
medve:
- Édös gazdám, én is emék abba a lakodalomba. Mán én
is szeretnék jóllakni.
- Ne menj, kutyám!

- De emék, édös gazdám.
Hát ement az is. Borotválkozás, minden vót ottan,
ement.
Az őr megláti, jelenti a királykisasszonnak.
- Jön egy medve, mit csináljak, lelüjem-e?
- Nem, nem szabad lelüni!
De a Vörös Vitéz:
- Csak lelüni! - kiugrott egy másik párna is alúla. Akkó
má csak tíz párna maradt.
Hát kérem szépen, megvendégőték. Egy csomagot
kötöttek a nyakába annak is, evitte a gazdájának.
Hát aszongya az oroszlán:
- Édös gazdám, én is emék!
- Hát ne menj, kutyám! Te mint oroszlán, az nagyon
veszedelmes.
- Nem bántanak engöm, édös gazdám.
Elment az is, kipomádézott, kiborotválkozott.
Mikó megláti az őr, bejelenti:
- Kisasszony kérem, egy vad oroszlán gyütt. Mit csinál
jak, lelüjem?
- Dehogy kő lelüni!
Akkó mán két párna kiugrott a Vörös Vitéz alul, mikó
az oroszlán jött. Má csak nyóc maradt alatta.
Azt is mögvendégőték, kötöttek egy csomagot a nyaká
ba, visszament.
Aszongya a tigris:
- Édös gazdám, én is emék!
- Ne mönj e, édös kutyám! Inkább én is emék.

- Nem kő, hogy gyere, én emék magam.
Hát ement maga a tigris is. De mikó eztet is fogadták,
mögvendégőték, kötöttek a nyakába csomagot, a király
befogatott hatosfogatba, és majd távolról késérik, hogy
hová megy a tigris. Hát a patak szélére. A diófa ott áll,
ahogy a Vörös Vitéz lepiszkóta. Odament a király is:
- Kik vagytok tik?
Mondta:
- M i ország-világkerülő legények vagyunk.
- Ha tik ország-világkerülő legények vagytok, biztos,
nagyon sokat tudtok mesélni, gyertek el!
Mikó odaértek, az egész vendég mind, hogy mesél
jenek. De a Vörös Vitéz azt hajtja feszt:
- Nem köll ide semmilyen mese, nem köll ide semmi
lyen mese!
De a Vörös Vitéz is ledarabóta a nyelvük högyit, mind
a tízfejü sárkánnak, az első háromfejünek meg a hétfejünek
is. De az má akkó sarkas vót, mer a hegyit leszedték
emezek. És a két testvér, mikó mondja, hogy elsőbb egy
háromfejű sárkánna küzdöttek meg:
- Hit egy birokra, mondtam, hogy az apám minket nem
birkózónak nevelt, hanem egy szál kardra. Levettem mind
a három fejit - kitette a zacskóból - , itt az igazság, ha nem
hiszik az urak.
Kiugrott még két párna a Vörös Vitéz alú.
- De nem köll ide semmilyen mese, de nem köll ide
semmilyen mese!
De ü is, a Vörös Vitéz mutatta a nyelveket, de azok
sarkosak voltak.

No, mikó a János ekezdi mesélni, hogy ő hol volt, hogy
hogy járt, hogy éccaka egy királykisasszon odagyütt hozzá,
ürajta vót a sor, hogy a sárkány ütet őszi mög, és a hétfejű
sárkánnak ü vót kitűzve. Az ü négy kutyája is ott vót. És
sírva panaszkodott a kisasszon.
- Mondtam, hogy nyugodjon meg, majd én megvédem.
Egysző kiugrott a hétfejű sárkány, s úgy tett, hogy még
segítség is van. Hítta egy birokra, mondta, hogy ütet az
apja nem birkózónak nevelte, hanem menjen egy szál
kardra. És addig vitatkoztak, a kutyák segítségével
legyőzte mind a hétfejű sárkánt. És mikó ezt mondta,
„legyőzték mind a hétfejű sárkánt", kiugrott három párna a
Vörös Vitéz alú, akkó má csak kettő maradt. Mikó kivág
ta, hogy itt az igazság, ha nem hiszik az urak. Mikó kinyi
tották a zacskót, a hétfejű sárkánnak, csak a nyelve hegye
vót csak. Akkó kiugrott még az a két párna is a Vörös Vitéz
alatt. Nem maradt akkó egy se. Akkó a királykisasszony a
nyakába ugrott a Jánosnak, aszonta:
- Ez mentötte mög az én életöm, nem az a büdös Vörös
Vitéz. Apám rendezze e!
A király a legszilajabb lovának a farkára kötötte a Vörös
Vitézt, és tizenhat kört csinát vele a puszta megyében. Úgy,
hogy agyonrugdosta a Vörös Vitézt. Eddig vót a mese.

NAP ÉS HOLDAS PARIPA

H

ol volt, hol nem volt, a hetedhét országon is tunnan volt, az Óperenciás tenger mellett volt, egy
hatalmas nagy korpahegy, annak a korpahegynek
volt a tetején egy nagyon-nagyon magas nyárfa, azon a
nyárfán vót háromszázhatvanöt rossz szoknya, minden
rossz szoknyán vót háromszázhatvanöt zseb, minden
zsebbe vót háromszázhatvanöt meséskönyv, abbú tanútam
én ezt a meséket, egyet ecsóréztam belüle, és abba vót ez a
sok szép mese.
Vót a világon egy asszony, annak vót két fia, egyik Pista
vót, a másik Miklós. Szegények vótak, az anyjuk járt a
királyhon be, mosónő vót. Miklós mindig arra kérte az
anyját, hogy:
- Édesanyám, kérje meg maga a királyt, hogy adja
feleségül a lányát! - Mer nagyon szép lánya vót.
- Ugyan fiam, mit akarsz? Te szegény gyerek vagy. De nagyon stramm, szép gyerek vót, Pista is az vót. - Nem
való neked királyián, hunnan gondósz te, fiam!
- De édesanyám, kérje meg!
Hát eccő rábeszélte az anyját, elment mosni, mikó a
király kifizette a munkaszolgálati díját neki, aszongya:
- Király atyám, hallgassa meg, van egy kérésem! Az én
Miklós fiam azt mondta, hogy kérjem meg a királya őfel
ségét, hogy adja neki feleségű a lányát.
A király úgy tett, hogy:
- Hm - aszongya - , küldje el azt a maga fiát, a Miklóst,
mer én nem ösmerem!

Hát hazament az asszony. Miklós kiöltözött, és ement a
király elé, jelentkezett, hogy:
- Királya fölsége, én vagyok az a Miklós, aki szeretném
a lányának a kezét megkérni.
Azt mondta:
- Miklós, odadom a lányom és fele királyságom, ha te
nekem a Nap és Holdas paripát megszörzöd.
Megállt a Miklós, gondoskodott:
- Királya fölsége, ahon köll egy nyerges paripa, mög az
öcsémnek is egy nyerges paripa, és pénzt, mennyit ebírunk
vinni.
Aszonta a király:
- Möglesz minden.
Úgyhogy másnap elmentek a királyhon, megkapták az
egy-egy nyerges paripát, és egy-egy szál kardot, egy zsák
pénzt, és útnak indút a két fiú.
Mönnek, mönnek, möndögélnek, érdeklődnek a Nap és
Holdas paripárú, de nem tud rúla senki semmit. Hát elfo
gyott a pénzük, úgyhogy hat forintjuk maradt má csak. Ott
árút egy halász, kérdik, hogy van-e eladó hal. Aszongya:
- Van.
- Há mit kér értük?
Egy füzérbe szép nagy hat hal vót.
- Hat forintot.
Mögvették.
Ballagnak, mennek, mendegélnek, és mögmártik a halat
a vízbe, azt a hat halat, azon a zsinóron. Elszakították a
zsinórt, mind a hat hal elment. És se pénz, se kaja, semmi.

Bántja üket, hát mindegy, mennek. Hát rájuk esteledett,
odaértek egy kovácsmühelhön, de az az egész mühel be vót
vassal kerítve, a kerítés oldala is, mindenfelé be vót vassal
kerítve. Hát bementek oda, kopogtatnak, hogy ők vándor
legények, a Nap és Holdas paripa érdekelné őket, ha tunna
felüle valamit. Hát beengedte a kovács üket.
- Tudok felüle, meg ajánlatot is tudok adni, hogy hol van.
Hát kérem szépen, bementek, mondták, hogy a tenger
mellett van egy ördöngös asszony, annak a veje ül rajta,
nyergeli, az a tizenkétfejü sárkány.
- De hogy lehetne áztat mögszörözni, azt a paripát?
Hát aszongya:
- Az az öregasszony mindig a kuckóba ül, és egy arany
gyűrű van a szájába, és azt ha kiveszi, forgati az asztalon,
az van, amit csak kíván, inni-önnivaló van, minden terem.
De két veje van, három veje van az ördöngös asszonnak,
a háromfejű sárkány, hétfejű sárkány és a tizenkétfejü
sárkány. Az mind a három ezen a hídon jön át. Azt mond
ta a Miklós, hogy ő átúszi a tengert, és mögnézi azt az
öregasszont.
Úgyhogy a Miklós kiment a tenger szélire, beleugrott,
eváltozott egy nagyon szép kismacskának, átúszta a
tengert, mögrázkódott, odament, a menyecskéknek
dörgölődzött a lábukon:
- Ajnye, de szép kismacska, ajnya de szép kismacska,
ej de szép kiscica, fogjuk meg!
Egyik azt mondja:
- Hagyjátok a fenébe!

A másik:
- De fogjuk meg, nézzétek milyen aranyos! - Egy
hízelkedő kismacska volt.
Hát megfogták, bevitték. Az öregasszony aszongya:
- Ugyan minek hoztátok, úlehet ez a Király Kis Miklós!
- Dehogy mama, nézd milyen aranyos, szép e.
Hát főztek, híták a kicicát ebédre. Az öregasszon a
kuckóba üt. A kicica leugrott a kuckóbú, bement az ágy
alá, berandított, és a farkát beledörgőte, és visszaugrott a
kuckóba, az öregasszonynak a szájáhon vágta a farkát.
- Pfüüj, basszátok meg ezt a macskát! - aszongya. Vigyétek ki innét! - aszongya. - Mind bekente számat a
farkáva.
Ahogy köpött az öregasszon, a gyürüt kiköpte. Kis
Miklós fölkapta, és nyomás a tengeren körösztül, de az
öregasszony utána. Úgyhogy nem bírta megfogni. Bement
a kovácshon, és könyörgött ott az öregasszony, hogy
engedjék be, engedjék be. Csak egy akkora lyukat fúrjon
azon a vaskerítésen a kovács, hogy egy szög vastagságú
legyen.
Aszonta a Miklós neki:
- Fúrjon egy olyan lukat a kovács!
A kovács fúrt neki egy olyan lukat, és a nyelvivel
begyugta, és ekezdte sodorni, mind a fúró, a nyelvivel. Na,
mikor a nyelve bement, a Miklós ott állt a kalapáccsá meg
egy szöggé, nyelve már belül vót, beleütött a nyelvibe a
szöget, és az öregasszony kivü maradt, a nyelve meg belül
vót a vason. Miklós kiment, és apróra szétdarabóta, és

mögégették a öreg boszor
kányasszonyt. Hát kérem
szépen, nagy boldogság vót, a
kovács kinyithatta a mühelt,
nem köllött tovább az ajtókat
zárni. Hát azt mondja a
kovács a Miklósnak:
- Mindennap itt jön az
egyik veje is a hídon
keresztül, a háromfejű sárkán,
meg a hétfejű sárkán, meg a
tizenkétfejü sárkán is.
Hát a Miklós másnap reggé
korán kiment. Gyün a három
fejű sárkán, a Miklós behúzó
dott a híd alá. Aszongya :
- Ha Király Kis Miklós itt vóna, a tenyerembe tenném,
és a tenger fenekére fújnám.
Miklós kiugrott, aszongya:
- Várja kutya, meglássuk, ki lesz a paprikás, én vagy te?
A három fejit egykettő lenyírta, és a lovat bevezette a
kovácshon. Délbe kiment. Megint gyün a hétfejű sárkán,
aszongya:
- Király Kis Miklós itt vóna, a tenyerembe tenném, a
tenger közepibe fújnám.
Miklós kiugrott megint:
- Várja kutya, meglátjuk, kiből lesz paprikás,
énbelőlem vagy tebelőled?

Levette annak is a hét fejét. Lovát bevezette a kovács
hon, azt is. Délután gyün a tizenkétfejű sárkán a Nap és
Holdas paripán. Hát kérem szépen, mikor odaér, aszongya:
- Király Kis Miklós itt vóna, a tenyerembe tenném, és a
tenger fenekébe fújnám.
Aszongya :
- Várja kutya, maj meglássuk, ki lesz a paprikás, én
vagy te?
Hát ott nagyon mög köllött a Miklósnak küzdeni, de azé
sikerült legyőzni, és a Nap és Holdas paripát mögszörözte.
Elvezette, elmentek a kovácshon.
Hát kérem szépen, megvót a nagy öröm, ittak, öttek, a
gyűrűt forgatták, dínomdánom vót. A kovácsnak otthattak
két lovat. A kovács megmondta neki, hogy:
- Miklós, errű a lórú le ne szállj addig, míg haza nem
érsz, mer ha leszállsz rúla biztos, hogy elveszted!
Miklós fogadta is nagyon.
Möntek a Pistává. Egy cigánygyerek a sárbú hun kiug
rott előtte, hun beleugrott, hun kiugrott, hun beleugrott.
Összecsapta a lovat is, meg a Miklóst is. Aszongya a
Miklós:
- Ne ugrálj a lovam előtt, büdös cigánygyerek, mer
lemék, belegázollak a sárba!
De a cigánygyerek csak ugrált. A Miklós leugrott a lórú,
a cigánygyerek fölugrott, elment a Nap és Holdas paripá
val. Bánti a Miklóst kegyetlen. Akkó vátak szét az öcscsive, a Pistává. Aszongya:
- Eredje, öcsém, te haza, mondd meg anyámnak, hogy

élek, a kezünkbe vót a Nap és Holdas paripa, de majd
meglesz.
Mén, mén a Miklós, tanákozott egy embörre. A tengerbü hun kiissza a vizet, hun enyeli, hun kiissza. Aszongya:
- Mit csinálsz, te ember?
Aszongya:
- Mentü többet iszok, anná szomj asabb vagyok.
- Gyere velem, majd ihatsz még eleget!
Mén tovább a Miklós, tanákozott megint egy emberre,
aszongya:
- Mit csinálsz, te ember?
Aszongya:
- Ezt a hat göbölyt, hun megeszem, hun kiokádom.
Mentü többet eszek, anná éhesebb vagyok.
Aszongya:
- Gyere velünk, majd ehetsz még eleget!
Mönnek tovább, megint egy ember áll, de nézelődik, de
nézelődik. Aszongya:
- Mit nézelődsz, te ember?
Aszongya:
- Mentül jobban nézelődök, annál nézelődhetnem van.
Aszongya:
- Gyere velem, majd nézelődhetsz még öleget!
Akkó má négyen vótak. Mentek tovább. Tanákoznak
egy emberre, egy nagy buzogányt eldob messzire, hajts
érte, de má ott is van, de má megint dobi. Aszongya:
- Mit csinálsz, te ember?
Aszongya:

- Mentü jobban dobálódzok, anná jobban dobálózhatnám van.
- Gyere velem, majd dobálózhatsz még eleget!
Ez mosmán öt.
Mönnek tovább, odaértek egy emberhön, nagy tüz van
körülötte, de a szakálla csupa dúúúú úúúúúúú, úgy fázik.
Aszongya:
- Mit csinálsz, te ember?
Aszongya:
- Mentü jobban melegszek, anná jobban fázok.
- Gyere velünk - aszongya - , maj lehet még
melegödés!
Odaértek, szalad az ember, szalad. Aszongya:
- Mit csinálsz, te embör?
- Mentü jobban szaladok, anná szaladhatnábbam van.
Aszongya:
- Gyere velünk, majd szaladhatsz még öleget!
Hát mönnek, möndögélnek, és ez a hat ember az a hat
hal volt, amit elszalajtottak a tengerbe, megmártotta
Miklós, és elment. Na, és beszélgetnek, hogy mi járatba
vannak. Hogy ü a Nap és Holdas paripát üldözte, zavarta,
azt szerette vóna megfogni.
Möntek, möndögéltek, bementek egy királypalotába,
kértek ott a királytú hallást. Aszongya:
- Kaptok hallást, van itt egy vaskemence tíz éve fűtőm,
ha egy éccaka megalszatok benne, akkó kaptok hallást.
Kimén, mondja a Miklós. Aszongya a nagyfázatú:
- Azt e kő vállalni, azt e kő vállalni!

Hát a nagyfázatú oda behajót a kemence szájába,
megrázta a szakállát, hát deres vót a kemence belű.
Bementek mind a heten a kemencébe. Röggé, mikó a szol
gáló kimén:
- Eredj, nézd meg szénné vannak-e égve?
Hát azok tüzelgettek csutkává bent a kemencébe. Mén
ki:
- Jaj, királya fölsége - aszongya - , tüzelnek a
kemencébe bent.
- Hát ne beszélj!
- Hát de bizony!
Hát aszongya a Miklósnak a király:
- Miklós, ekapod a lányom, meg fele királyságom, van
ötven hektó borom, ha ti azt egy éccaka megiszitok heten.
Kimén, mondja a nagyihatúnak, aszongya:
- Azt e kő vállalni, azt e kő vállalni!
Hát úgyhogy, hetven hektó bora vót a királynak, az
ötven hektó nem vót elég, úgyhogy még azt a húsz hektót
is megitták reggelre. Kimén a király nézi, mind a hetven
hektó hordó mind üres, mögitták. Bántja a királyt.
Aszongya a király a Miklósnak:
- Te Miklós, ekapod a lányom feleségű, meg fele
királyságot, ha mögtanálitok.
Mondja Miklós a nagynézetünek:
- Azt e kő vállalni, azt e kő vállalni!
Kimönt, nézelődik, nézelődik a nagynézetű, aszongya:
- Ott a hold mellett, holló képibe, ott van a király lánya.
Aszongya a nagyhaj igáló:
- Leüssem úgy, hogy szétloccsanjon a feje, vagy csak
szédüljön mög?

Aszongya a Miklós:
- Úgy üsd meg, hogy csak szédüljön mög!
A nagyhaj igáló odabaszott egy nagy durungot, leesött, a
nagyszaladó aszongya:
- Én elhozom, én elhozom! - Oszt hajts érte, elhozta a
királylányt.
No, má most mindegy, a királyt bántja, tönkre kéne őket
tenni. Aszongya a király nekik:
- Há mosmán a másik lányom tíz éve, hogy odavan
vízé. - Egy sárkány, mindennap a királynak kő küdni egy
személyt, egy személyé ád vizet a sárkány. - Tíz éve, hogy
odavan a lányom.
Aszongya a nagynézetű:
- Én azt nem vállalom el!
A többi egy se nem vállalta el. Otthatták a királyt.
Mönnek, beszélgetnek tovább, hogy Miklós mi járatba
van. Aszonta a nagynézetü, hogy ü elő tudja teremteni a
Nap és Holdas paripát. A nagyszaladó aszongya:
- Én elhozom a Nap és Holdas paripát, ha mögvan.
Hát elkezd nézelődni a nagynézetü, nézelődik,
nézelődik, aszongya:
- Egy sáros cigánygyerök, a tenger fenekin, ül még
most is rajta.
Aszongya a nagyhaj igáló:
- Leüssem? Hogy üssem le, eszédüjön vagy szét
lottyanjon a feje?
Aszongya a Miklós:
- Üssed meg úgy, hogy lottyanjon szét a feje!
A nagyhaj igáló egy buzogányt fölkapott, odabaszarin-

totta, a cigánygyereknek mind szétlottyant a feje. Na, a
nagyszaladó aszongya:
- Én elhozom. - Hajts.
Elhozta a Nap és Holdas paripát. Mögkapta Miklós a
Nap és Holdas paripát. így a nagyszaladó mögköszönte,
hogy sokat köllött szalanni, a nagyiható mögköszönte,
hogy sokat köllött inni, a nagyehetü mögköszönte, hogy
sokat kapott enni, a nagyfázatú, hogy a kemencébe mögmelegöttek, a nagyszaladó, amiért ehozta paripát. Na,
Miklós fölüt a paripára, ezekké kezet fogtak, ebúcsúztak
egymástú. A királynak elvitte a Nap és Holdas paripát, és
a királytól ekapta a lányát.
Még máma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

A KIRÁLY ELÁTKOZOTT LÁNYA
á vót egy király, annak vót egyetlenegy lánya, e
vót átkozva. A templom előtt vót egy köröszt, a
köröszt alatt vót egy kripta, abba feküdt a lány
mindég, és éfélkó szaladt a templomba be, és a királynak
minden éccakára köllött egy embert küdeni a lánynak, amit
megeszik. Hát utoljára egy katona kerüt sorra. Ott sétál a
templom előtt, mén arra egy öreg bácsi, aszongya:
- Mit szomorkodsz, édes fiam?
- Hogyne szomorkodnak, édesapám, mikó énrám kerüt
a sor, hogy a királykisasszonyt megőrözni egy éccaka. És
itt a kriptája, itt, a köröszt alatt a templom előtt, és minden
éfélkó főgyün, főszalad a templomba, beszalad, és egy
személyt megeszik egy evésre.
Aszongya :
- Ne búsulj, édes fiam, itt van ez a páca, főmész a nagy
oltár elébe, és ameddig elérsz ezze a pácává, és egy kört
csinász magad előtt, ű tovább nem bír menni. De akárhogy
könyörög, ne engesd oda magadhoz! Akármit ígér, oda ne
menjen, csak addig menjen ü, ameddig elérsz a pálcává!
Hát úgy van. Éfélkó bement a nagy ótárhon. Nagy
csörgés van a templomba, szalad sikítva:
- Mindjá megeszlek! - szalad oda a katonáhon. Odaért
ahon a körhön, tovább nem bírt menni. Pár pillanatig ott
vót, és aztán visszaszaladt a kriptájába, fekünni le.
Mögőrözte.

H

Reggé küdi a szógálót a király, hogy :
- Eredj, nézz a templomba be!
Hát lássa, hogy a katona bent van a templomba. Kizárta
a templomajtót, kigyütt a katona.
Együtt az este, megint ugyanegy öreg kódus ment arra:
- Mit szomorkodsz, édes fiam?
Mondja a katona neki.
- Mondd, édes fiam, hogy mi a bajod?
Mondja, hogy:
- Ez a királya fölségének ezt az elátkozott lányát, ezt kő
három éccaka megőröznöm.
- Ne szomorkodj, édes fiam, itt van megint ez a páca,
amennyire bírsz, keríj, most eredj föl a kórusba, ott kerüj
magad elébe egy jó távolságot, hogy nem bír odamenni, ne
félj, és őrizz meg az éccaka is.
Úgyhogy szalad éfélkó a lány be. Hogy nem bír
odamenni:
- Most mindjá mögöszlek - , de nem bírt odamenni. Az
ű apja minden éccaka küdött neki egy embert vacsorára, és
most nem küd neki senkit, mi az oka ennek?
Hát harmadik este, megint ott szomorkodik a katona a
templom előtt. Mén az öreg kódus arra:
- Mit szomorkodsz, édes fiam?
Mondja. Aszongya:
- Édes fiam, most estére, az éccaka majd, ha ű ki gyün a
kriptábú, te eredj, feküdje bele a kriptába, és ű ott beszalad
a templomba, csak nyugodtan feküdje bele, majd kínál ü
neked egy tál gyémántot, egy tál aranyat, ezüstöt, hogy

csak gyere ki a kriptábú, de ki ne gyere, mer ha kigyüssz,
akkó mögösz, de ki ne gyere a kriptábú, majd akkó, ha
möglátod, hogy talptú egész a tetejéig tiszta fehér lesz. Tiszta fekete vót, e vót átkozva. - Maj ha megfehéredik,
akkó gyere ki, és szépen karód mög akkó, és vezesd be a
templomba, és sétáljatok a templomba.
Úgy is vót. Együtt az éfél, nagy ordítássa szalad a lány
a templomba be. Nincs senki, az apja nem küdött most se
neki vacsorát. Mén le a kriptába, meglássa a katonát:
- Hát te itt vagy? Téged küdött apám-e vacsorára? Kelj
fő, gyere ki! Egy tál aranyat, ezüstöt, gyémántot, amit
kívánsz mindent adok, csak gyere ki a kriptábú!
Katona nem. Eccő lássa a katona, hogy má térgyig fehér
a lába, fehéredik erre, testbe is minden. Eccő lássa, az arca
is tiszta fehér neki. Akkó szépen főket a katona, kisaszszonyt ekaróta, és bevezette a templomba.
Másnap röggé gyün a szógáló:
- Eredj, nézd meg, mosmá biztos megette mán!
Hát mikó meglássa, a szógáló kukucskál be a kúcslukon, hogy karon fogva sétál a királykisasszonnyá, hajts,
haza vissza. A királya fölségénak mondja:
- Királya fölsége, a katona karon fogva sétál a kisaszszonnya.
A király hatos fogatot fogadott be, és úgy mentek a temp
lom elibe a királykisasszonyé meg a katonáé. És meg is
esküdtek, még boldogan élnek most is, ha meg nem haltak.

M E D V E MÖG A JANCSI

H

á vót egy medve, nagyon járt egy családhon, jóba
vótak nagyon. Hát, de mindig vót ott egy Jancsi
fiuk nekik, hogy a Jancsit eviszi, de nem akart a
Jancsi emenni. Hát akkó eccő ement a medve:
- Hú, hát a Jancsi hun van?
- Há nincs itthon, ement.
Aszongya:
- Pedig, de szép piros kalapot hoztam neki!
Aszongya:
- Itt vagyok, medve bácsi, az ágy alatt - a Jancsi.
Hát kigyütt a Jancsi, néz a zsákba bele, belelükte a
medve a Jancsit a zsákba. Bekötötte, a vállára vette, viszi.
Rí az apja meg az anyja, siratik a Jancsit.
Elért jó messze a háztú, mán nem olyan messze a medve
házáhon, rágyütt a szaporafosás a medvére, letette a
Jancsit. Ement. Jancsit letette, Jancsi kigyütt a zsákbú,
nagy küveket rakott bele, ő meg együtt haza. Főveszi a
medve, viszi
Aszongya:
- Jancsi mit etté, hogy így megnehezedté. Ne törd a vál
lamat, Jancsi, mer fődhöz váglak!
Hát a kű vót a zsákba. Viszi a medve.
- Mondom, ne törd a vállam, mer fődhön váglak!
- Durr! - odavágta a Jancsit a fődhön. Főveszi, viszi
tovább, kiabál:
- Fiaim, ajtót, ablakot, mer nagy örömöt hozok!

Hát hazaérnek, kiönti, hát kü van benne. Etátották a
gyerekek a szájukat.
- Nem baj, majd hónap emegyek, és a Jancsit ehozom.
Másnap megin emén.
- Jancsi hun van?
- Nincs itthon, medve bácsi, ement.
- Áj, de szép piros csizmát hoztam neki!
- Áj - aszongya a Jancsi - , itt vagyok, medve bácsi, az
almáriomfíókba.
Jancsi kigyütt, belenézett a zsákba, belelükték, az öreg
medve a zsákba bekötötte. Viszi. Hát elért egy jó darabig,
hát rágyütt a medvére megint a szaporafosás. Lötötte
Jancsit, ement. Hát ott vót egy nagy rakás az a glédicsfa,
abba tüskök meg minden. Jancsi kigyütt a zsákbú,
megtömte a zsákot avva, bekötötte a zsákot. Hajts,
emeneküt haza. Medve odamén, főveszi, ugye az a tüsök
szúr, ördög az a koronafatüsök. Szúr.
- Ne szúrd a hátam, Jancsi, me födhön váglak!
De csak az szúri, odavágta.
- Ne szúrd a talpam, mer meggázollak!
Anná jobban szúri. Fővette Jancsit, a zsákot a medve,
viszi.
- Fiaim, ajtót, ablakot, nagy örömet hozok!
Hát kiönti, hát nincs a Jancsi!
No kérem szépen, harmadszor ement. No aszongya:
- Most biztosan hozom a Jancsit, fiaim, nyissatok ajtót,
ablakot!
Hát ement, kiabál:

- Jancsi itthon van-e?
- Hát nincs itthon.
- Aj, de jó mákos rétest hoztam neki a zsákba!
Aszongya:
- Itt vagyok, medve bácsi - aszongya - , a kuckóba bent.
Belenézett a Jancsi a zsákba, a medve belelükte, elvitte.
- Most nem teszlek le, Jancsi, hazáig, majd csak.
Mán tíz éve fűt a vaskemence, majd a Jancsit sütik meg
benne. (Jancsi meg nyóc éves vót. Há mesének jó!)
Hát kérem szépen, elvitte haza.
- Fiaim, ajót, ablakot, nagy örömet hozok!
Hát kinyitották ajtót, ablakot. A kémény alá kiöntötték,
ott a Jancsi. Be van fűtve a kemence, tiszta piros a vaske
mence. Hát a Jancsit beleüteti a medve a tepszibe. Mindig
fére ült benne.
- így ülj, Jancsi!
De a Jancsi emerre dűt e. Aszongya:
- Majd én megmutatom, hogy kő beleűni, Jancsi!
A medve beleüt, Jancsi meg ott át a kemence szájába,
belükte a medvét a kemencébe. Főtette az élőkét.
Hát, sokállik má a kismedvék a Jancsit, hogy a medveanyó megsüsse a Jancsit. Mönnek, nézik, hazaért a med
veapó. Hát Jancsi meg főment, máshunnan nem bírt
kimenni, há főment a kéménybe, de onnan meg nem bírt
menni tovább, mer félt, hogy a medveapó hazaér, megláti,
és megfogi biztosan. Hazajött a medveapó, leveszik az
élőkét, hát az öreg medve szénné van égve, anyó a
kemencébe. Főnéz a kéménybe, hát a Jancsi ott van.

Aszongya:
- Hihihi.
Aszongya:
- Hát te hogy menté oda fel, Jancsi?
Aszongya:
- Seggembe szúrtam a piszkafát, és fölugrottam.
Az öreg medve a seggibe szúrta a piszkafát, akart
ugrani, és a száján kigyütt az öreg medvének, és
megdöglött az öreg medve is.
Jancsi így örökké él, ha meg nem halt.
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A REZMONYOS
a, vót egy embernek egy fia, szegények vótak azok

- Édesapám, én emék szógáni!
- Hát menjé, fiam!
Hát mönt, mönt, ballagott, ráestelödött, bement egy
királyi palotába. Három nap volt egy esztendő abban az
időben. Hát, úgyhogy aszonta a király, hogy egy évre,
harminckét nyergeslova vót, amelyiket választja, egy
lovat, meg a kantárt nyereggé együtt három napra. Hát vót
egy nagyon rossz ló, avva a Jancsi összebarátkozott, az
tátos vót.
Aszonta a tátos a Jancsinak:
- Te ne válassz másikat, csak engömet, majd akkó mi
emegyünk a királytú!
Há mikor letelt a három nap, aszongya Jancsi:
- Királya fölsége, nekem ez a rossz ló kő, meg ami van
a palláson, rossz tyúkszaros nyereg!
De a király:
- De ne, Jancsi, hát nézd milyen szépek!
- Neköm másik nem köll, csak az köll.
Hát úgy egyeztek mög, odaadta a király azt a palláson,
a rossz tyúkszaros nyerget, mög a tátost, ezt a rossz lovat.
Úgyhogy este möntek el, olyan vót, hogy nem bírt rá
fölüni, olyan rossz sovány vót. Kivezette az udvarra,
rátette a nyerget. Mikó kiértek a palotábú mögrázkódott,

ezüstszínű lett a nyereg, Jancsin is a ruha. Fölpattant Jancsi
a lóra.
- Édös gazdám, úgy menjünk, mint a szél, vagy mint a
gondolat?
- Eredj, édös lovam, úgy, hogy se tebenned hiba ne
legyen, de se énbennem!
- De, Jancsi, amit látsz, azt ne lásd, amit hallasz, azt ne
halld!
Úgy möntek, mint a gondolat. Eccő ott fürdik egy
aranykácsa, aszongya:
- Édes lovam, nézd, ott fürdik egy aranykácsa!
Aszongya:
- Mondtam, édes gazdám, hogy amit látsz, ne lásd, amit
hallasz, ne halld. Úgyse lesz jó, ha lelüvöd, rálüsz, de ha
nem lüsz rá, úgyse. Inkább lűj rá!
Egy szál tollat kilűt belűle.
Hát este visszagyüttek a királyhoz, megint olyan rossz
volt a ló, mint azelőtt, hogy vót.
Hát másnap este ük elmennek. Aszongya a ló megin a
Jancsinak:
- Édös gazdám, amit látsz, azt ne lásd, amit hallasz, azt
ne halld, de értse meg!
Kimöntek az udvarba, mögrázkódott a ló, akkó
aranyszínű lett, a Jancsin is olyan színű ruha, meg a lónak
is olyan színe lett. Megindultak, találtak egy aranypatkót.
Aszonta:
- Édes lovam, nézd itt egy szép patkó, egyet még
veszünk, és a lábadra verjük.
- Mondtam, édes gazdám, hogy amit látsz, ne lásd, amit

hallasz, ne halld, de úgyse lesz jó, ha fölvegyük, de úgyse,
hogy nem, de inkább vegyed fő!
Mönnek tovább, aszongya Jancsi:
- Édes lovam, nézd, itt egy aranyhajszál, e!
- Gazdám - akkó mán a ló mérges vót - , mondtam,
hogy amit látsz, ne lásd, amit hallasz, ne halld, de vegyed
föl!
Este fölmentek megint a királyhon, de minden este a
szolgáló minden kocsisnak egy gyertyát vitt, hogy világít
sanak az istállóban. Aszongya a szolgáló:
- Edös gazdám! Én nem tom, ez az új kocsisnak nem
köll gyertya. Enné - aszongya - háromszor olyan vilá
gosság van az istállóban, mint a többiné.
Persze ő kitette a patkót, meg az aranyhajszálat, mög a
tollat, az nagyobb fényt vert, mint a gyertya.
- Nem baj, estére szólítsd be a Jancsit, hogy gyüjön be!
Úgyhogy mondja a király:
- Jancsi, ha te az aranyhajszál gazdáját el nem hozod az
éjszaka, holnap vége az életednek.
Kiment a Jancsi.
- No mi van - a ló mondja - , no mi van, édös gazdám?
- Aszonta a király, az aranhajszálnak a gazdáját e nem
hozom, vége az életömnek.
- Látod, mondtam, hogy amit látsz, ne lásd, amit hal
lasz, ne halld. De mondd meg, hogy adjon a lovadnak két
köböl zabot, és elhozzuk!
Úgyhogy adott két köböl zabot a lovának.
Mögrázkódott a Jancsi lova, megint ezüstszínűre elválto
zott. Útnak indult, mint a szél. Az egy ördöngös asszony-

nak a lánya vót, az aranhajszál annak a hajábú esett ki egy
szál.
- Jó estét, öreganyám! - egy kis házhon értek.
- Adjon Isten, fiam. Hunnan lehet ilyen szép daliás
vitézt látni ebben az elveszett világban, sehun se lehet
ilyen vitézt látni!
- Hát, öreganyám, hallást keresnénk.
De mögbeszélte a Jancsi a lovával, hogy tizenegy órakó
ott lesz az ablakba, hármat dobbant, akkó az öregasszon
mélyen alszik, menjen oda, a lányát belűrü nyalábolja
mög, vegye ki, és vigye ki, és ha megyünk, megint köll
dobbantani, hogy ébredjön fő az öregasszon, me még ide
nekünk köll gyünni. Úgy is vót.
Tizenegy óra emut, Jancsi főkéit, oszt a lánt ekaróta,
nyalábjába vette, kivitte, és fölült a lóra, hármat dobban
tott, és beköszönt:
- Jó éjszakát, öreganyám!
Az öregasszon mellé kapott, nincs a lány, mindjárt tüzes
piszkafára, utánuk.
- Átkozott legyen minden nyomod, Jancsi, elvitted a
lányomat, gonosz!
Hát gyönyörű szép Ián vót, aranhaja vót neki, mindön.
(A mese így diktálja, hogy nagyon szép vót, de én is
szerettem vóna látni, még úlehet én is megsimogattam
vóna.)
Na kérem szépen, a király nagyon örüt neki. Hát azt
mondja a királynak másnap az ördöngös Ián, hogy az ü
anyjának milyen arankalickája van, abban van egy stokker,
hogy szép a királya fölségénak a vára, de ha a stokkert még
kalitkástú ehoznák, a Jancsi, még háromszor szöbb vóna.

Este oszt mondja a király a Jancsinak. Behívatta, hogy:
- Ha az arantollnak a gazdáját e nem hozod kalickástú
együtt, vége az életödnek, Jancsi!
Szomorúan mén ki a Jancsi, mondja a lovának.
Aszongya a lova:
- Ne szomorkodj, édes gazdám! Mondtam, amit látsz,
ne lásd, amit hallasz, ne halld, de mondd meg a királynak,
adjon a lovadnak három köböl zabot egy evésre, elhozzuk.
Bemegy, mondja a királynak.
- Lehet, Jancsi.
Bövötte a három köböl zabot, mögrázkódott a ló, a
Jancsi föl a tetejibe. Gyémántbú vót a ló szőre, a nyereg,
Jancsi ruhája, minden. (Aj, de szép lehetett az is, jóképű
gyerek vót ám a Jancsi!)
Na kérőm szépen, mire odaértek az öregasszonhon,
akkorra egy szép piros pej lónak visszaváltozott.
- Jó estét, nagymama! - váltotta a hangját a Jancsi. - Jó
estét nagymama! Hát kaphatnánk-e hallást, így messzirű
gyütt vándorlegény vagyok.
- Hát, édös fiam, nem tudom én, az éjszaka is gyütt egy
ilyen vándor, és elrabóta a lányomat.
- Ó, öreganyám, nem kő nekem a maga lánya, de senki
je se magának, csak adjon nekünk hallást.
De megbeszélte megint a ló, hogy, ha tizenegy óra
elmúlik, hármat dobbant az ablak alatt a ló, mönjön oda, az
öregasszon feje fölött ott van a kalicka, benne a stokker,
akasztja le, és dobbantunk, elköszönünk:
- Jó éjszakát, öreganyám!

Úgy is vót, leakasztotta Jancsi a kalickát.
- Jó éjszakát, öreganyám!
- Többet, büdös gazember, nem léped be a váramat!
Úgyhogy nem bírta mögfogni.
Hát a király nagyon örült annak a gyönyörű kalickának,
hogy milyen szép a vára. Másnap reggel aszongya a kisaszszon, az ördöngös lány a királynak:
- Királya fölsége! Szép a vára, szép a méntelepje, de a
tengeren túl van az én anyámnak harminckét fiaskancája a
Rézmonyossal, az aranypatkónak a gazdája. Ha azt
elhozatná a Jancsival, akkó már százszor szebb vóna a
vára.
Hivati a Jancsit be a király:
- Jancsi, ha az aranpatkónak a gazdáját nem hozod el,
vége az életödnek!
Akkó mán szerette vóna a Jancsit kinyírni a király.
Kimén szomorúan, mondja a Jancsi a lovának, az
aszongya:
- Mondd meg a királynak, adjon a lovamnak hat köböl
zabot, meg tizenkét bivalybőrt, mög két hordó szurkot!
Adott a király nekik.
Úgyhogy elmöntek a tengör szélire, ott vót egy kút,
ástak egy nagy gödröt a kútná. Lekenték a lovat szurokká,
ráragasztottak egy bivalybőrt, megint szurokká, bivajbőrt.
Úgyhogy a tizenkét bivalybőrt ráragasztották. Mer ez a
Rézmonyos, ez a Jancsi lova, táltos, annak a fia vót, a
Rézmonyosnak. Erősebb vót az apja, mint a fia. Úgyhogy
tele vót ott egy hatalmas vályú. Jancsi telehúzta a vályút

vízzel, a táltos kiugrott a gödörbű, elnyerítette magát, a
Rézmonyos möghallotta, hogy lónyerítés vót, a tengeren
keresztül átúszott oda, a kúthoz. Lásd, nem talált senkit, a
vályú tele vízzel, kiitta, vissza megint. Amikó visszaért,
akkó a Jancsi megint kigyütt a gödörbü, megint telehúzta,
és megint vissza a gödörbe. A táltos megint elnyerítötte
magát, a Rézmonyos át megint, nincs senki, kiitta a vizet,
vissza.
Hanem, mikó harmadszor elnyerítette magát, akkó a
Jancsi fölment a kútágasra, vótak neki olyan csöppek,
hogyha csöppent a Rézmonyosra, akkó veszti az erejét,
amikó mán látja, a bőröket leszaggati a Rézmonyos a
tátosrú. Úgyhogy, akkó mán nem ugrott a tátos bele a
gödörbe, hanem kint maradt, mikó möglátta a Rézmonyos,
kétszer, háromszor is átgyünni, má fáradt ugye, a tengerön
körösztüúszni. No, akkó elkezdtek veszekedni. Úgyhogy
mán csak három bőr maradt a Jancsinak a lován, a tátoson,
a többit leszaggatta a Rézmonyos, akkó egy pár csöppet
csöppentett rá. Na, akkó aszonta a Rézmonyos:
- No, édös fiam, megadom magam, mán ne veszeked
jünk! Átnyerítem a harminckét fiaskancámat, és elme
gyünk a te váradba.
Úgyhogy nyerítött a Rézmonyos, a harminckét kanca
átgyütt csikóvá a tengerön. Jancsi a Rézmonyoson ült, az ü
lova mellette ment, vezette a harminckét fiaskancát a ki
rály palotájába.
Amikó möglátta a király, szörnyet vót, hogy egy ilyen
szép farmot hozott a Jancsi neki. Most már a Jancsit kő láb

alul tenni. De nagyon csúnya volt a király, vörös, rapancsos, rücskös, de a Jancsi meg nagyon szép gyerök vót.
Hát aszongya a király a Jancsinak:
- Jancsi, ha te ezt a harminckét kancát mög nem fejőd,
vége az életödnek!
Kimén a Jancsi mondja a lovának.
- Mondd meg a királynak, hogy ha az én lovam is ott
lehet, akkó mögfejem!
- Ott lehet.
Úgyhogy nagy kád tej lött, a tátos ott vót, egy kanca
mög nem mozdult, egy kád tej lett. Aszongya a királya fölségének a Jancsi:
- No, királya fölsége, mög van fejve.
Kigyün, nézte a király, de a tej forró vót, aszongya:
- Te Jancsi, ha te ebben meg nem fürdesz, ebbe a tejbe,
vége az életödnek!
Hát, de forró a tej.
Mén Jancsi, mondja a lovának.
- De az én lovam is ott lesz, királya fölsége!
- Legyön.
A tátos rálehőt, a tej jó langyos lett. Jancsi kigyütt,
százszor szebb lett, mint vót. De megint a Jancsi lova rále
helt, nagyon forró lett a tej. Aszongya a királykisasszon a
királynak:
- Királya fölsége, fürödjél meg te is, nézd a Jancsi
százszor szebb lett, mint vót!
A király beugrott, rögtön töpörtyünek sült.
Jancsi meg a királykisasszon máma is boldogan élnek,
ha meg nem haltak.

A SZEGÉNY E M B E R F I A

H

át vót a világon egy
szegény ember, annak
vót egy fia. Hát kérem
szépen, azt mondta:
- Édesanyám, én emék országot-világot kerüni. Süssön nekem
pogácsát, meg tegyen egy üveg
bort.
Hát aszongya az anyja:
- Édes fiam, nincs mibü süt
nöm. - Pörnyébü sütött pogácsát,
és egy üveg ecetös vizet tett neki.
Hát kimegy az erdőbe, fúrfarag az ember, a legényember
fúr. Mén arra egy öreg kóduska,
aszongya:
- Mit csinálsz te, édes fiam?

Aszongya:
- Én, öregapám, egy olyan kocsit akarok csinálni,
amibe se ló, se motor nem kő, én fölülök rá, és magátú sza
lad.
- Hát, édös fiam, van-e valami ennivalód?
- Van, öregapám.
Hát odadta neki a pogácsát, a bort. Hát az evátoztatta a
pogácsát gyönyörű fehér pogácsának, az ecetet mög szép
bornak. Aszonta:

- Csináljad, édes fiam, majd rásegít a Jóisten.
Hát ez a Jézuska vót.
Hát csinálja az ember, kész lett a kocsi, négy piros almát
rátett a lőcsre. Fölüt a kocsira, és amerre irányította szalad
a kocsi, gurul, szalad, szalad.
Hát fürdik ottan négy lány meztelen egy kis tóba.
- Hát nézd - aszongya - , annak a komának milyen szép
négy piros alma van a lőcsén, gyerünk ellopjuk!
Hát ahogy odaszaladtak, ekapták az almát, odaragadtak.
Szalannak a lányok is a kocsivá. Hát amott fürdik négy
legény a másik tóba.
- Nézd a, a lányok meztelen gyünnek, a!
De vót, megjegyzem egy király, annak a lánya még
életében nem nevetett. Aszonta a király, aki megnevetteti a
lányát, azé lesz a fele királysága meg a lánya.
Hát odaért a négy legényhön a kocsi. Kiugrott a négy
legény, ekapták a mejjit a négy lánynak. Odaragadtak.
Szaladnak azok is a kocsivá.
Hát, bemennek a városba, egy öregasszony meglátja
őket.
- Hát nem szégyellik magukat - aszongya, piszkafa vót
az öregasszonyná - , maj mingyá megpiszkálom én az
ülepüket nekik!
Az öregasszony ki a piszkafáva, ekezdte a legényeket, a
lányokat döfkönni. Odaragadt az öregasszony piszkafástú
együtt. Szaladtak.
Hát mén a kocsi. Egy öreg ül ottan a padon kint. Azt
mondja:

- Nézd meg, ez a vén csotrofa is közibük át, a fiatalok
közé át. - Főket, oda, seggbe rúgta az öregasszont.
Odaragadt a lába az öregnek is.
Hát kérem szépen, beértek a palotába. Szótak a királykisasszonnak:
- Királykisasszon, kérem gyüjön, ilyet az életbe nem
látott!
Mikó kigyütt, a kocsi megindút szaladni, fordút egyet.
Odaugrott a komáhon:
- Ez az én párom, ehön megyek én feleségű!
És még máma is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

ÜTI L A P O C K A

H

át vót egy szegény ember meg egy király. A k i 
rály az nagyon gazdag vót, de a szegény ember
nagyon kocsmás vót. Ement, a királyná dógozott,
és mindig a kocsmába bement, és amit keresett mindég
megitta. És tanákozott egy másik szegény emberre, mikó
gyütt hazafelé. Hát aszongya:
- Édesapám - aszongya - , gyűjön, megiszunk egy
pohár bort ketten, mer olyan szegény vagyok, hogy annyi
pénzem nincsen, hogy mind a kettőnknek fizessek. Me
maga is, látom, olyan szegény mint én, gyüjön, majd ket
ten megiszunk egyet, egy pohárra.
Hát bement, hát az ki vót az az öreg kódus? Az a
Jézuska vót. Az még nagyon régen vót, akkó még a fődön
járt.
Hát aszongya:
- Édes fiam, nézd a, adok én neked egy olyan abroszt,
de be ne menj a kocsmába, ha azt mondod, hogy: „Teríj,
abroszkám!", azon lesz inni-ennivaló, amennyi csak köll.
- Nem mék be!
Hát mén hazafelé az ember, odaért a másik kocsmáhon,
bement a kocsmába, lerántotta azt az abroszt, és ráterítette
ezt:
- Teríj, abrosz!
Meg vót terítve az abrosz, midenne az asztal meg vót
terítve. A kocsmáros adott neki egy másik abroszt, otthon
hiába mondta, hogy teríj abroszkám. Kicserélte.

Hát megint csak ment a királyhon dógozni ez a szegény
ember. Hát másnap megint gyün haza. Bement a kocsmába, ott megint tanákozott egy másik öreg kódussa.
Aszongya:
- Nézd a, fiam, adok én neked egy olyan bárányt, hogy
mondod neki: „Rázkódj meg, báránykám!" - aszongya - ,
arany, ezüst, amennyit csak akarsz, hullik, lehullik rúla. De
be ne menj a kocsmába!
- Dehogy mék be!
Hát mönt hazafelé, bement egy másik kocsmába,
aszongya:
- Rázkódj meg, báránykám! - csörgött az arany meg az
ezüst. Hullott le rúla.
A kocsmáros ravasz vót. Berúgatta a szegény embert,
másik birkát adott neki, azt elvitte haza. Mondja, hogy:
- Rázkódj meg, báránykám!
Nem rázkódott. Levágták, mögették. Hát bántotta nagyon a szegény embert, hogy ott hogy terítette az aranyat
meg ezüstöt az asztalka, itten meg nem.
Hát kérem szépen, ement megin a királyhon. Gyütt hazafelé, megin bement abba a kocsmába, és odament megint
egy öreg kúdús, és mondja neki, hogy mi a helyzet, hogy ü
milyen szegény. Ketten megittak egy pohár bort, aszongya:
- Nézd a, édes fiam, adok én neked egy lapockát, és
mondjad annak a kocsmárosnak, ahuvá te bementé, hogy
adja vissza a te bárányodat, meg a te abroszodat, csak
mondjad neki: „Üti lapocka"!
Úgy is vót. Elmönt a szegény ember ahhon a kocsmába,

ahun kicseréték neki a birkát meg az abroszt. Kérte vissza,
fölátott a kocsmáros, hogy majd „mindjá adok én
teneked!". Az csak annyit mondott, hogy: „Üti lapocka". A
lapocka kiugrott a tarisznyábú, adj a kocsmárosnak. De
veri ám, de veri ám, de jajgat a kocsmáros. Mondja, hogy:
- Visszaadom az abroszt is, meg a bárányt is, csak ne
bánts!
Elverette csúnyául, nagyon.
Hát elkapta a lapockát is, meg az abroszt is. Hazamén,
mondja:
- Teríj, asztalkám! - vót inni-ennivaló terítve, bárány
megrázkódott.
Hát kérem szépen, a királynak, akihez járt dógozni, a
másik országbeli királyok el akarták venni az országját. Az
a szegény ember aszonta a királynak, hogy ő megvédi az
országját, ha odaadja neki fele királyságát. Egymaga, üneki
se puska nem köll, semmi.
Hát kérem szépen, de a szomszéd két álambú gyütt a
vezér. Abba az időbe, karddá meg szuronnya, lándzsává
harcoltak. A szegény ember áll elő, meg gyünnek rá szem
be. Aszongya:
- Mit akartok tik?
Az szalad neki a lándzsává, hogy szúri a szegény
embert. Aszongya:
- Mars a zsákba, üssed bot! - bele a zsákba, adj a lapoc
ka neki! Bele az egész katonaság!
De ez a király, az ü királya főszaladt a fára, egy magos
nyárfára, ahogy szaladt fő, mind végigfosta a nyárfát, úgy-

hogy mikó látta, hogy az a rengeteg katonaság gyün, és ez
egymaga áll elébe.
\
Az egész katonaság könyörgött, hogy soha többet nem
gyünnek a királyt megtámadni, csak engedje ki üket. Hogy
mekkora tarisznya lehetett, én nem tudom, hogy belefért az
egész katonaság egy zsákba. És vége a mesének.

A JÁMBORFÁCSKA
ót egy király, annak vót egy lánya, és a lánynak az
édesanyja meghalt. A mustohája nagyon haragu•
dott rá, a lányra, és mikó a királycsalád elment
onnan hazúrú, a mustohája a lányt legyilkolta, és kivitte az
erdőbe, elásta. És ott, ahol elásta a királykislánt, ott nőtt
egy jámborfa.
A királynak a kanásza kihajtott, és nagyon szép jávorfák
vótak, hosszúk, szép vastagok vótak már, és azt a jávorfát
megverte, és akkó a haja evátt, és a bélit kihúzta belüle, és
csinát bele egy sípot, és lukat rá, és akkó csinát furulyát
belüle. Mikó ekezdte fújni, az gyütt ki, hogy :
„Fújjad, fújjad, én kanászkám!
Én is vótam királykislány,
Királykislányból jámborfa,
Jámborfából furulyácska."
Hát a gyerek eztet elvitte. Mikor behajtott, elvitte a
palotába be. Fújja otthon is. Király hallgati, de nem szólt rá
semmit.
„Fújjad, fújjad, én kanászom!
Én is vótam királykislány,
Királykislányból jámborfa,
Jámborfából furulyácska."
Na, akkor a király ezt meghallotta. No, a király meghal
lotta, aszongya:
- Fújjad csak te, kisfiam, azt a furulyát!
Fújja a kisfia a furulyát, elkezdi az ujjáva mozgatni.

Aszongya:
„Fújjad, fújjad, én kanászkám!
Én is vótam királykislány,
Királykislányból jávorfa,
Jávorfából furulyácska."
Aszongya a király neki:
- Add ide, fiam, nekem azt a furulyát!
Odaadta a királynak a kiskanász a furulyát, aszongya:
„Fújjad, fújjad, én jó atyám!
Én is vótam királykislány,
Királykislányból jávorfa,
Jávorfából furulyácska."
És bevitte a király a furulyát, odaadta a feleséginek:

- Fújjad!
Ekezdte fújni :
"Fújjad, fújjad, én gyilkosom!
Én is vótam királykislány,
Királykislányból jávorfa,
Jávorfából furulyácska."
A király a kocsisainak szót, hogy a legvadabb csikót
hozzák be, és a mustohát a farkáhon kötötték, és a csikót
végigverték, és még mindig szalad a csikó a mustohájáva,
ha meg nem halt.

MÁTYÁS KIRÁLY

M

ikó ment a Mátyás király, odaért egy öreg bácsi
hon, szántott négy ökörre. És mögátak, az ember
kiért a végire. Aszongya:
- Bácsikám, jó napot!
Az ember aszongya:
- Adjon isten!
De nem tudták, hogy kicsoda az. Egy szegény embernek
vót a Mátyás király őtözve.
Aszongya:
- Hát messze-e a messze?
Aszongya:
- Két első ökör szarváig.
Aszongya Mátyás király:
- Nagyon jó van. Hát hány a harminckettő?
Aszongya:
- Má csak kettő.
Hogy a harminckét fogábú hán van? Messze-e a
messze, hogy ellát-e még messzire? Az öreg aszonta, hogy
a két első ökör szarváig. Akkó kérdezte, hogy hány a
harminckettő? Aszongya az öreg, má csak kettő. Má csak
két foga van.

alami vacsorát rendezőit a
Mátyás király, és ezt az öreg
szegénembört, mer ez egy
nagyon igazságos embör vót,
meghívta vacsorára azt is. Mondta,
hogy úgy vacsorájonak, és úgy
szedjenek, mint ahogy odahaza
magok a családban szoktak szenni. És birkapaprikás vót
vacsorára, és nagyon sok nagy urak vótak, minisztörök,
bárók, ottan. A Mátyás királynak a legjobb barátja üt a
szögény ember mellett, és a szegény ember szedett, ü saját
maga elü szedett. És akkó szedett a királynak a legjobb
barátja is, oszt lükdöste, válogatta. Az meg a kanállá rává
gott a kézire. Aszongya:
- Ez nem igazi magyaros munka, amit maga csinál!
Aszongya:
- Hát mié?
- Az ember maga elü szödjön, ne lükdösse a másik
elibe, ami űneki nem tetszik!
És akkó azé mondták, hogy a Mátyás király igazságos
király vót, mer a szegény embert megbízta, hogy vágjon a
kézire, hogyha nem úgy vacsorál, nem úgy szedi a va
csorát, ahogy ük szokták.

AZ ÖRDÖGÖK

V

ót egy király, nagyon gazdag király vót, mer, ugye,
a király az mind valóban gazdag. Vót neki három
száz hold búzája. Az ördögök jártak hozzá, és el
akarták vinni a lányát. Aszonta a király, hogy:
- Ekapitok a lányomat, ha egy éccaka, ezt a háromszáz
hold búzát lekaszálitok.
Úgyhogy a király este lefeküdt, az ördögök hozzáfog
tak, hány ezer kisördög vót, és az öregördög csak ment
utánuk:
- Köss, nyess, köss, nyess, köss, nyess - azt hajtotta - ,
köss, nyess!
Hát, a király reggé főkel, az egész búzája mind
körösztbe van, mind a háromszáz lánc búza körösztbe van.
Az öregördög mén:
- Na, királya fölsége, mosmá az enyim a lánya!
De a királynak vót egy parasztember búj tatója, hogy
most mondja, hogy ha egy éccaka behordik a háromszáz
lánc búzát, akkó az üvéké a lánya. Hát aszongya az
ördögnek:
- Hallod te, öregördög, ha egy éccaka ezt a búzát
behorditok, kazalba teszitek, tied lesz a lánya!
Hát az a pár ezer kisördög rudasfáva egy körösztöt
egyszerre, úgyhogy mire a király reggé főkéit, húsz hatal
mas búza össze vót rakva, mén az öregördög:
- No, gazda uram, királya fölsége, mosmár miénk a
lánya.

Aszongya:
- Még nem a tietek.
De mán ez a parasztember megmondta az ördögnek,
hogy mi a helyzet. Aszongya az öregördög:
- Hát még mi a kívánsága?
Aszongya:
- Van nekem egy öcsém, az lebukik a vízbe, és nagyon
sokáig lenn van a vízbe. Ha tik valamelyiktök lebukik, és
olyan sokáig lenn lesz, mint az én öcsém, akkó a tietek lesz
a lányom.
A király egy hatalmas kecskebékát fogott, és a
parasztember jó megverte. És az öregördög vitte két
kisördögöt, mög a király mög a kecskebékát, de a
parasztember jó everte a kecskebékát, me ugye a kecske
békát itt beteszik, amott má fögyün. Everte, ahogy e vót
verve, lebukott. Hát lebukott a két kisördög is, meg a
kecskebéka is. Hát a két kisördög főgyütt, aszongya az
öregördög:
- Hát, királya fölsége, mikor gyün a maga kisöccse fö?
- Hát - aszongya - , az még egy három napig lent lesz.
Húú, az öreg ördög megijedt, aszongya:
- Ebbe nem egyezünk, királya fölsége, akkó is az enyim
a lánya.
- Na jó van, ha valamelyik kisördög, van egy másik
öcsém is, ha bír úgy szalanni, mind az én öcsém, akkó
tietek a lánya, ekapitok a lányt.
- Hát gyerünk, királya fölsége!
A király fogatott egy vadnyulat, jó epackázták a vad-

nyulat, a két kisördögöt összeállították, meg a nyulat
középibe, mikó elengedték, hát a nyúlnak már híre-hangja
sincs, a két kisördög még mindig látszik.
- Há most, mikó gyün ez, királya fölsége, vissza?
Aszongya:
- Ez egy hónapig szalad.
- Hát, királya fölsége, még akkó se a magáé a lányom,
mienk a lánya, mer a búzát learattuk.
- Nem baj. Idefigyeljetek. Van nekem egy másik öcsém,
ha tik nagyobbat tudtok kiáltani, mint az öcsém, akkó tied
lesz a királya fölsége lánya.
- Hát hunnan tudjuk mög ?
Aszongya:
- Bemegyünk egy kamrába, hát majd akkó tudjuk meg.
- Hát - aszongya - , hogy tudjuk meg ?
- Majd amelyikünk nagyobbat kiált, azé lesz a lánya.
Az ördög elordította magát, hogy az a kamrafal mind
összerepedezött. No, aszongya az ördög:
- No gyerünk, most a maga öccse!
- Nem - aszongya - , hozzon egy abrincsot - az ördögnek mondja - meg egy kalapácsot, mög négy nagy szöget.
- Hát mit akar, királya fölsége, avva ?
Aszongya:
- A fejedet körüabroncsoljuk, rászögeljük, hogy ne
essen szét a fejed, ha majd ...
- Jaj, királya fölsége, nem köll a lányod! Nem köll a
lányod, csak ne gyüjjön az öccse ordítani!
így megszabadult a király.

TILINKÓ
á vót a világon egy nagyon híres király, meg vót
egy nagyon híres betyár. Tilinkónak híták, úgy
híták a betyárt. Hát aszongya a király neki:
- Te Tilinkó, te nagyon híres betyár vagy, ha a
csődörömet e nem lopod az éccaka, vége az életednek!
De a csődörit, három őr őrözte, három ajtón őrözték a
csődört, hogy oda be nem mehet senki.
Hát a Tilinkó fölőtözött kódusnak, két liter olyan bort
meg pálinkát összekevert, beletette a nagy lisztestarisznyá
ba, és ment, kért a királytól éjjeli hallást.
- Hát - aszongya - , ott az őrökné mögalhat.
Úgy gondóta Tilinkó, ez kő.
Hát legelső őrnek, mikó bement, mondja, hogy ütet a
királya fölsége ideengedte kvártélyra, éccakára. Kivötte a
literes üveget, főhajtotta, odaadta az őrnek, meghúzta az is
jó. Bement a másikhon, ajis jó meghúzta, bement a har
madikhon, ajis jó meghúzta. Úgyhogy a két liter efogyott.
Mind a három őr úgy aludt, mind a bunda. Szépen a
csődört megfogta, és kivezette. Elment. A király másnap
reggé azt mondta:
- De híresen pipász, Tilinkó!
- Híresen ám, mint a leghíresebb betyár!
Hát aszongya:
- Te Tilinkó, ha az éccaka a lányomnak az ujjárú az aran
karikagyűrűt el nem lopod, vége az életödnek!
Hááát, ez mán nagy dolog! Hát úgyhogy, három őr

őrözte a lányát, a királyon belű feküdt a lánya. Tilinkó
kiment a temetőbe, egy halottat fővett, egy friss halottat, és
errü az ajtó felü három őr őrözte, és a halottat emegeti az
ablakon fölü. Az őrök mög azt gondóták, hogy a Tilinkó
kukucskál be. Emegeti, le-fő, fő-le.
- Durrr! - mind a három eccöre.
Eldobta a halottat. Ezek szalannak, meg a király is
kiszalad. Szalad arra, hogy a Tilinkót agyonlüték, a Tilinkó
meg körű be, a lányát megnyalábóta, de még a királynak
ott vót a sapkája, a lányát a nyalábjába viszi, főkapta a sap
kát, belefosott a sapkába, és letette. És emenekűt a Tilinkó
a lányává.
Hát másnap mén a Tilinkó az utcán. Aszongya:
- De híresen pipász, Tilinkó!
Aszongya:
- Híresen ám, mint a leghíresebb betyár!
Aszongya:
- Te Tilinkó, ha te a pappá meg a kántorra valami csúf
ságot nem tesző, vége az életödnek! De ha tesző, ekapod a
csődörömnek az anyját is még!
Hát spekulál a Tilinkó, mit csinál? Kiment a galambpi
acra, vett egy fehér galambot, nagy fehér galambot, és
mikó a misének vége vót, eeresztette a galambot. És
behúzódott a padok közé, egy nagy zsákot is vött, és a
padok szájáhon azt kipöckőte, és a galambot eleresztette,
és ű ekezdett turbékóni:
- Pap, kántor, mars a zsákba, viszlek a mennyországba,
pap, kántor, mars, a zsákba, viszlek mennyországba!

A pap meg a kántor... harangozó azt mondja:
- Plébános úr, gyűjön, egy fehér angyal röpköd a temp
lomba, és kiabálja: „Pap, kántor, mars a zsákba, viszlek
mennyországba!".
Hát a pap begyün, meghallotta, bele a zsákba. Aszongya
a harangozó, nem szól a kántornak, majd ü emén a pappá.
Belement a harangozó is, a Tilinkó bekötötte, és húzi a
zsákot. Mindig ott húzta, ahon leghantosabb az út, göröncsösebb. Aszongya a pap:
- Áj, de hantos a mennyország útja!
Tilinkó aszongya:
- Mentü hantosabb, anná szentesebb, csak énekőjetek!
Hát, bement a királyi palotába, behúzta üket, kinyitotta
a pulykaólajtót, bedobta az ólba üket. De énekőnek. Reggé
a szógáló főkel:
- Jaj, királya fölsége, gyüjjön, mer a pulykák olyan
rémülette vannak bent - aszongya - , olyan zaj van bent!
Király puskává szalad k i , hát kinyitik az ólajtót, de
mondják ám, hogy „Mennyből az angyal lejött hozzá
tok...". Aszongya:
- Le ám, a tyúkólba.
Hát mikó megláti a pap meg a kántor, hogy hun vannak!
Akkó a király mán tudta, hogy most ez (hát ez rövid mese)
a Tilinkónak a müve vót. És ekapta a csődörnek az apját is,
meg a király lányát, meg fele királyságát is odadta a király
a Tilinkónak. Még máma is boldogan éltek, míg meg nem
haltak.

A SZEGÉNY E M B E R

V

ót egy szegény ember egy faluba, az egész faluba
szegény ember nem vót, csak egy szegény ember
vót. Hát ott az vót a divat, hogy összehíjják az
egész falut röggelire, ebédre, vacsorára. De a szegény
embert sose nem híták össze. Ok mindig maguk vótak. Hát
eccő aszongya a szegény ember a feleséginek:
- Hallod, anya, van nekünk ez a két tehenünk, vágjuk
mink is le, híjuk meg a falut mink is vacsorára, ebédre aszongya - , maj úgylehet, minket is hívnak vacsorára.
Hát úgy is vót. Levágták a két tehenet, az egész falut
mind meghíták ebédre. Mentek, bevették a két tehenet, a
szegény ember lefeküdt a feleségive együtt, alszanak.
Estefelé fölébred a szegény ember, aszongya:
- Anya, hittak-e mán vacsorára?
Aszongya:
- Nem hit bennünket bizon senki.
- No - aszongya - , majd reggelire biztosan.
Lefeküdtek megint, a szögény ember alszik, fölébred
reggé.
- Anya, hítak-e mán reggelire?
- Nem hit még bizon minket senki.
- No - aszongya - , maj biztos ebédre.
Lefeküdt az ember megint, alszik, de az asszon mán
nem bírt lefeküdni, fölébred úgy tizenegy óra körű:
- Anya, hítak-e mán ebédre?
- Nem hit minket bizon senki.

Aszongya:
- Ha eddig nem hítak, akkó ezután se hí senki.
No mit csináljon, hát a szegény embör? Az a két tehén
bőr ki vót terítve, és azok a darazsak, meg azok a köpőlegyek rászátak. Összehajtotta az ember, és a vállára vette.
Aszonta a feleséginek:
- Anya, én emék a szomszéd városba, hátha majd e
bírom anni.
Hát úgy is vót. Ráesteledett, bement egy házhon, ott
kért lakást, éjjeli lakást. Hát aszongya az asszony:
- Jóember, az uram ement a vásárba, de - aszongya nincs senki, magam vagyok - de szegények vótak - , de aszongya - azé adok magának hallást.
Az a tehénbőr, ahogy össze vót hajtva, bevitte azt is
magává, beállította a sarokba. Közbe meg a papot várta az
asszon, hogy majd gyün. Hát sütött egy tyúkot, meg egy
nagy tányér száraz mákos rétest, meg egy ötliteres kulacs
bort készített a papnak, maj mire gyün, hogy jobban bírjonak. Kérem szépen, kopogtatnak az ablakon, aszongya:
- Anya, nyisd ki a zajtót, a vonatot ekéstük a fiammá,
nem bírtunk emenni!
Aszongya:
- Hát hun van a gyerek?
Aszongya:
- Ű nem gyütt haza, ement a kollegájáhon.
Az ember maga gyütt be.
- Adja enni!
Aszongya:

- Mást nem tudok adni - , csak vöröshagyma vót meg
kenyér.
De a papnak egyugta a kosztot az asszon, egyugta. A
mákos rétest a kuckóba, a csutora bort a derékalj alá, a süt
tyúkot meg a lernibe. Hát eszik a szegény ember,
aszongya:
- Gyere, pajtás, vacsorázni!
- Nem bánom - aszongya - , hallja, me éhes vagyok
nagyon.
Öszögetnek. Odanéz az ember a sarokba:
- Hát ez meg micsoda ott?
Aszongya:
- Az barátom, az százesztendős jövendőmondó.
Aszongya:
- Hát mit jósol az?
- Amit a gazduram kíván.
- Hát - aszongya - , én nem kívánnák mást, csak egy jó
süt tyúkot mostan. Azt jósóna-e?
- Hát bizon jósol az, hallja!
Odamén, belerúg, a darazsak ekezdenek zúgni benne:
- No, mit mondott?
Aszongya:
- Ott van a lernibe egy süt tyúk.
Mer látta, az asszony begyugta, de nem merte mondani,
me ő áztat a papnak készítette. Az asszont a méreg majd
szétveti. Hát odamén az ember:
- Ó, aki terömtötted, süt tyúk ott van egészbe!
Mögötték a szegény embörre a süt tyúkot.

- Hát - aszongya - , mosmá még egy jó tányér mákos
rétes, ha vóna, más nem is kéne. Há jósol az?
- Bizon jósol az! - odamén, belerúg.
- Na, mit mond az a jövendőmondó?
Aszongya:
- A kuckóba le van terítve a türüközőve egy nagy tányér
száraz mákos rétes.
Az ember főlép a kuckóba, hát valóban ott van egy nagy
tányér mákos rétes.
- Aki teremtette - aszongya - , ez nagyon hasznos dolog.
Bevették a mákos rétest is. Beszégetnek, de az asszony
duzzad, majd szétfakad a mérgibe. A papnak lett készítve,
de nem meri mondani, hogy a papnak lett készítve.
- No - aszongya - , barátom, ha még egy csutora bora
vóna, azt bevennénk - aszongya - , akkó mán igazi vac
soránk vóna. Azt jósóna-e?
- Bizony jósol.
Belerúgott, zúgnak a darazsak.
- No, mit mondott?
- Aszongya, hogy ott a derékalj alatt van egy nyócliteres csutora jó kövidinka.
Főhajti.
- Adja e ezt a százsztendős jövendőmondót!
- Hát dehogy adom - aszongya - , ez az én kenyér
keresőm.
- Hát, de adja el!
- Nem adom!
Hát iszogatnak ottan.
- Hát, adja el! Mennyié adja, no?

- Hát háromszáz forinté.
De akkó három forint vót egy tehénbőr. Ő meg három
száz forinté eladta a tehénbőrt.
Hát megvette emez az ember.
Elment haza, ehíresztelte az egész faluba, hogy itt és itt,
ebbe a faluba eladta a tehénbőrt. Az ü falujába az egész
falu levágta a tehenet, és vitték a faluba hogy:
- Bőrt vegyenek, bőrt vegyenek!
- Hát mit kér érte?
- Háromszáz forintot.
- Bolond kend, bácsi, nem normális kend, bácsi, három
forinté.
Hát így becsapta a szegény ember üket. Báncsa a falut
nagyon. Hónap emennek, körűszarik a szegény ember
házát, úgyhogy nem bír kigyünni, bent hal meg.
Hát a komája estefelé emén hozzá, aszongya:
- Aj komám, becsaptad az egész falut! Levágattad a
tehenet, hogy háromszáz forinté eladtad a tehénbőrt, és
három bőr a tehénbőr. Az egész falu éccaka gyün,
körűszarik a házadat, úgyhogy nem bírsz kigyünni a házbú.
- Hát arrú se tehetek, aranyos komám.
Hát reggé főkel, nem lát ki sehun se, az ablakon fölű
van a szar, mind körű van szarva a háza.
Hát kérem szépen, az öreg egy lapátot fogott, meg egy
puttonyt, mögpakót szarra. A hátára vette, viszi. Hát
bement egy vendéglőbe, azt mondja:
- Vendéglősnő, eztet eltegye fére, mer ez egy nagyon
drága orvosság, addig, míg én itten pár üveg sört elfo
gyasztok.

Hát iszogat a szegény ember, a vendéglősné kivitte a
gangra, folyosóra azt a puttonyt. Iszogat. Gyün egy hintó:
- Két láda sört!
Az a vendéglőbe nem vót bent, hanem kint a folyosón,
a kocsmárosné kinyitotta a folyosóajtót, a disznók
bementek, és széttúrták a puttonyt.
Aszongya a kocsmárosné:
- Jaj, képzelje az orvosságot fődütötték a disznók, mind
széttépte, az egész folyosón mind szétment!
- Jaj - aszongya - , vége a maga életének, meg az
enyémnek is! Vége az életünknek, mind a kettőnknek!
Ebbe és ebbe a városba vittem egy királykisasszonynak
orvosságnak, azt a puttonyt orvosságnak.
- Hát lehetne-e még kapni?
- Hát lehet.
- Hát mennyibe kerül egy ilyen puttonnyá?
- Háromszáz forint.
Hát kifizette a kocsmárosné a háromszáz forintot neki,
ü a puttonyt a hátára vette, és ballag haza.
Ehíresztelte, hogy ebbe a faluba háromszáz forinté elad
ta a szart egy puttonnyá. Hát abba az ü falujába, még a leg
nagyobb urak is porceláncsészébe, porcelántányérba
szartak, és vitték abba a faluba, árúták, vagy a városba.
- Szart vegyenek!
- Mit árul maga?
- Szart vegyenek. Háromszáz forint a szar!
Csúnyáú a rendőrség everte a népet, hogy szart árúnak,
everte nagyon.

Hát este mén a komája a szegény embernek:
- Na komám - aszongya - , hónap együnnek, és evisznek, és agyonütnek.
- Hát arrú se tehetek.
Hát úgy is vót. Másnap reggé a szegény ember le vót
terítve fehér lepedővé, és siratgati ott a felesége. Mén egy
csapat, aki ott agyon akarja ütni.
- Ne menjetek, agyon van az mán ütve! Nem csap má
be senkit se!
Szeme be vót hunyva, szája be vót kötve neki, oda vót
egy-egy krajcár téve a szemeire, hogy ne nyíljon ki, de
nem vót fene baja se neki.
Hát kérem szépen, mén a másik csapat.
- Ne menjetek, agyon van má ütve! Kész van má, nem
csap be senkit se!
Hát estefelé emén a komája, sírdogál ott a komasszony.
Aszongya:
- Aranyos komám, azt álmodtam, hogy próbálj ezze a
sulyokká a talpára vágni háromat, hátha fölébred.
Mikó rábaszta a harmadikat avva a sulyokká a talpára,
seggre üt az ember. Aszongya:
- Ejnye komám, de elaludtam!
Aszongya:
- Elaludttá vóna te, aranyos komám örökre, ha nem
gyüvök.
Hát ehíresztelték, hogy ennek és ennek a szegény
embernek van élesztő sulyka. A szomszédba meg a király
kisasszony meghalt, hogy fölébreszti a sulyok a kisasz-

szonyt. Hát elvitte oda is, és háromszáz forinté eladta a
sulykot a szomszéd királynak. No, akkó a falusiak is mind
csinátatták a sulykot, és vitték, hogy háromszáz forint, s ott
elverték nagyon, hogy:
- Tik is be akartok úgy csapatni minket, mint az az
ember, aki tű elsőbb megvettük a sulykot!
Etervezték, hogy hónap a szegény embert evigyük a
tengörbe, és beledobjuk, és többet nem csap be senkit se.
Hát a koma együn estefelé:
- Komám gyünnek reggé érted, az egész falu egytülen
egy lélekig mind itt lesz, és visznek a tengörbe bedobnak,
és onnan többet vissza nem jössz!
- Arrú se tehetek, aranyos komám, semmit se.
Hát kérem szépen ott vannak reggé ezrive a nép, a
szegény embert beletették egy nagy zsákba, és viszik. De
megbeszéte a feleségéve, hogy egy nyóc-tíz csóvát
csináljon, és egy nyóc-tíz házat - abba az időbe zsúpfedél
vót a háztetőn - gyújtogasson meg, ha ütet elviszik má jó
távolra, akkó gyújtogassa meg a házakat.
Egy visszanéz, aszongya:
- Ah, ég a háza!
Aszongya:
- Ah, az enyim is!
Eldobták a szegény embert. Az egész falu népe mind
vissza, és a tüzet ótani el. Az elkezdi kiabálni:
- Öblöm Budába nem leszek király, legyen, aki akar, én
nem leszek király!
Hát arra őrzött egy külfalui juhász, aszongya:

- Mit kiabálsz, te ember?
Aszongya:
- Erővé akarnak vinni öblöm Budába királynak, és én
nem akarok lenni. Legyen, aki akar!
Aszongya:
- Gyere, őrözd ezt a száz darab birkát meg a szamarat,
majd én emék, leszek király!
Hát a juhász kioldotta, a szegény embert kiersztette, a
juhász belement a zsákba, a szegény ember meg a száz
darab birkává meg a szűrre, másik irányba evágtatott. És
mikó elótották ezek a tüzet, szögény ember benne van a
zsákba, és vitték a tengörhöz a juhászt, helyet cserétek, és
bedobták a tengörbe:
- Nem csapsz be már senkit!
De ez a juhász vót.
Hát másnap röggé a szegény ember hajtja a száz darab
birkát, szépen furulyázgat, szamár mén elő, a falu kiáll
nézi:
- Hát, hát hunnan hozod ezeket a birkákat?
Aszongya:
- Bár béjebb dobtatok vóna, akkó egy ötszázat hajtot
tam vóna a tengör fenekirű.
Hát ezek! Nagy csuda vót, hogy bedobták a tengörbe, és
ennyi birkát hajt a tengör fenekirű. Az egész falu ki a
tengör szélire! Egynek a derekára kötöttek kötelet, meg a
hóna alá, leeresztik, a tengör fenekire leeresztették, hogy
ha lesz birka, akkó integessen, ha nem lesz birka akkó ne
integessen. Hát persze, mikó az má fullákót, ugye, akkó

integetett, rángatta a kötelet. Az egész falu népe mind
beleugrott a tengörbe. így a szegény ember még máma is
boldogan él, míg meg nem hal.

JACSÓ ÉS A KATÓ

H

át vót a világon egy szegény ember, vót neki egy
fia, de felesége nem vót, úgy hittak, hogy Jacsó.
Nagyon régen vót. Má akkó is három nap vót egy
esztendő. Hát aszonta a Jacsó az apjának:
- Apuka, én emék szógálok!
Ement egy gazdáhon, beszegődött, kapott egy szép
bornyút három napra.
Hát vezette haza, nem akart menni a bornyú, ekezdte
húzni. Hazaért. Mire hazaért, megfulladt a kisbornyú.
Megkötötte az istállóba, ott vót pöjva. Rápisát a Jacsó, és
odadobta elibe, aszongya:
- Egyé, böcikém!
Hát bemén. Aszongya:
- Édesapám, gyüjön, nézze meg mit szógáltam! Milyen
szép bornyút!
Kimén az apja, aszongya:
- 0, basztad vóna meg fiam! - aszongya. - Eztet nem így
köllött vóna, szépen hajtani, hogy: tala böcikém, tala, tala!
- Nem baj édesapám, emék szógálok mégeccő!
Hát ement, még három napot szógát. A gazdának vót
egy szép lánya, úgy híták Kató. Ekapta a Katót három
napra. Jacsó a nyakára baszarintotta a kötelet, és hajtja
hazafelé:
- Tala böcikém, tala, tala, tala!
Hát kérem szépen bekötötte az istállóba, rápisát a pojvára, odadobta elébe. Kimén.

- Édesapám, nézze meg, milyen szép bornyút szógátam!
Kimén az apja.
- Ej fiam, bassza meg apád, ezt nem így köllött vóna!
Majd ez lesz a te feleséged, ez süt-főz nekünk!
Hát bevezették. Hát másnap, harmadnap múlik.
- Jacsó, e kéne mennünk haza, apámékhon!
Hát sütöttek egy tyúkot, meg kalácsot, meg levest vittek
a Kató apjáéknak.
Hát kérem szépen, mennek. Kató vitte a levest, Jacsó
vitte a kalácsot meg a tyúkot. Hát ott vót egy döglött kutya
a gödörbe, ki vót a foga vicsorítva. Aszongya Jacsó a
Katónak:
- Várja Kató, mosmá én is könnyen megyek!
- Há mé, te bolond Jacsó?
Aszongya:
- Vicsorgott rám a kutya, odadobtam neki a tyúkot,
hogy ne harapjon meg.
- Ej Jacsó, hát az döglött vót!
- Nem baj, no.
Mönnek. Vót ott egy olyan kis vízfojás. A kalácsot le
rakta, rálépett, csinát kis hidat, átment rajta.
- Hát Jacsó - aszongya - , a felesége neki , mosmá
apáméknak nem bírunk vinni semmit. De hogyha
ebédölünk, a labodát mögnyomom, az ebéddé rögtön hagyja
fő, ne egyé többet, me nem hoztunk semmit má nekik.
Hát ebédőnek, a macska ráüt a Jacsónak a lábára, a
kismacska. De mondják:
- Ögyé Jacsó!

- De nem köll!
Nem eszik, a levest megötte, neki nem kő semmi, jól
lakott. De nem öszik. De nem.
Hát este lefeküdtek. Vót jó mákos rétes sütve, hús, min
denféle. Eccő a Jacsó aszongya a Katónak:
- Kató, áj de éhes vagyok!
- Mondtam, hogy ögyé, te bolondos Jacsó. Mé nem ötté?
- Aszontad, ha a labodát megnyomom, ne egyé!
Aszongya:
- Eredj, ott a kuckóba van fönt, le van takarva a mákos
rétes, és egyé!
Előtte nap kölkedzett a macska kismacskát, a kuckóba
vót a szakajtóba. Jacsó éccaka főket, sütétbe bevette a
kilenc kismacskát.
Mikó visszamén a Katóhoz, aszongya:
- Áj Kató, de csicsögős rétest sütöttek apádék, de úgy
csicsögött!
- Te bolond, tán nem a kismacskákat ötted meg?!
Aszongya:
- Én nem tudom, kivű má olyan vót mintha szőrösödött
vóna, belű meg csicsögős vót.
- Aj, Jacsó, Jacsó!
Hát egy kis idő múva aszongya:
- Ej Kató, de pisáhatnám van!
Aszongya:
- Eredj, ott van a kémény alatt a bili, pisálj bele!
Hát kimén a Jacsó. Itt vót a liszteszsák, belepisát a
liszteszsákba. Bemén, mondja:

- Áj Kató, apádék, de fehéret pisának!
- Hát, tán nem a liszteszsákba pisátá?
- Nem tudom, de nagyon fehér vót.
- Jó van na, feküdje le!
Lefeküdtek. Kis idő múva aszongya:
- Kató, olyan szarhatnám van.
- Nem baj, ott a bili - aszongya - , szépen nyisd fel, és
végezd e a dogod!
Hát kiment, ott vót a mézesbödön, a Jacsó ráüt, hát
ugye azok nagy gázzá vótak, azok a kismacskák. Nyomta
erősen, főcsapódott a szájára a méz. Aszongya Katónak,
bemén, hogy:
- Te Kató, apádék olyan édeset szarnak!
Aszongya:
- Te bolond, tán nem a mézesbödönbe szarta?
- Nem tudom én, - azt mondja - , de nagyon édes vót.
Na, ekkor az apja kijön pisáni, éccaka. Valamikor olyan
bő fehér ing-gatya, abba aludtak az idős bácsik. Aszongya:
- Eredj, markolj bele, és vágd arra a kútágas felé!
Jacsó kiment a kémény alá, belemarkót, fövötte, durr,
odabaszta az apóshon, a Katónak az apjáhon. Elesett.
Bemén a Jacsó nagy hősen. Aszongya:
- Kató, ájde gyönge kútágastok van, hozzávágtam a
szart, edőt.
- Hát - aszongya - , Jacsó, a kismacskákat megötted, a
lisztbe belepi síté, a vízbe belekakítá, apámat megcsaptad a
szaroddá. Innen most nekünk menni kő, nem várhatjuk a
regget, hanem őtözzünk fel, és gyerünk!

Hát fölöltöztek, megindultak menni. Aszongya a Kató a
Jacsónak:
- Tödd be az ajtót!
Ez a süket meg levette az ajtót, és viszi.
- Várja Kató, te könnyen mész!
- Há mé, te bolondos Jacsó?
- Hát aszontad, hogy vegyem le az ajtót!
- Hát én aszontam, tödd be. Há most hozzad, ha eddig
ehoztad!
Hát rájuk estelödött, főmentek egy fára, fő vitték az
ajtót. Hát olyan tizenegy óra felé, szép csillagos vót az idő,
hallik, hogy nagy sivalkodás van. Lenéznek, tizenkét
haramia a bográcsot leállították oda a fa alá, a királykisaszszonynak a tőkére tették a kezét, és aprították paprikásnak
össze. Ott főzték a paprikást a haramiák a bográcsba, a fa
alatt. Hát a Jacsó aszongya a Katónak:
- Áj Kató, de pisáhatnám van!
Aszongya:
- Hallgass! Hát itt a haramiák észrevesznek, láttad mit
csinátak a királykisasszonnyá!
Aszongya:
- Pisálj a markodba, és szórogasd le!
Hát úgy is vót, belepisát a Jacsó a markába, és szorogati
le. Egy főnéz, és azt mondja:
- Ah uram, esik az eső, pedig csillagos.
Egy kis idő múva aszongya a Jacsó:
- Kató, olyan szarhatnám van!
Aszongya:
- Hallgass, hát észrevesznek, összedarabónak! - aszon
gya. - Kakíj a markodba, és szórogasd le!

Hát éppen a paprikás födőjére potyogott le. Aszonta az
egyik:
- Ah uramfia, esik a manna!
Amikó kimondta, az ajtó durr le, a tizenkét haramia
szétszaladt, egynek a fejire esött az ajtó, eharapta a nyelvit.
Ekezdte hajtani: empejó, empejó, empejó. Nem tudott
beszéni, én nem tudom tovább mesélni.

MIT ÁLMODTÁL CSUTORA?
zt álmodtam, minap a városba föl-alá sétáltam,
rátaláltam egy cigánysátorra. De az öreg dadré
A. A-koba vett, ilyen cifra szókra ekezdett tanítgatni:
anti, bozsó, pikuláris, gajszmonáris, kajgováris, csoló, veri,
csalamáris. Tüzes vassal az orromra suhintott, ám de én
úgy megvágtam, kirepedt a torka lika. Rik-ruk, szaladtak a
bábák, hogy az öreg dadrét a pokrócos ágyábú kigyógyíják,
de az öreg dadre akkorákat rikkantott, hogy a négy
sátorkaró csak úgy ringlogott.
Nosza, te bolyhos lány, mit tátod a szádat, eredj a szom
szédba, váltsd föl az aranyodat, csörgetik a kúcsot, pénzt
fogunk kapni, de a Máriás Annának meg fogom köszönni.
De aki az én mesémet füleive hallgatja, erszényébő
penészes petákot és bankót nem ád, szerecsen országba
pengárászok temessék el, és hatcsövű puska tusa legyen a
segge dugója.

Hol vót,
hol nem vót,
hetedhét ország
ellen vót, az Óperen
ciás tengeren tunnan vót,
az üveghegyen innen vót,
vót egy nagy hogy, annak a
hegynek a tetejibe vót egy nagy
nyárfa, a nyárfa tetejin vót egy rossz
szoknya, abba a rossz szoknyába vót
egy bóha, annak a bóhának a veséje
mellett vót a meséskönyv, abbú tanútam
én ezt a mesét.

SZŰCS NÁNDOR MESÉI

A SZAMÁRRA
Hát egy szamárka legel az úton. Mén arra egy medve. A
medve nem látott még szamárkát. Aszongya:
- M i vagy te?
- Én vagyok, ami vagyok! K i vagy te?
Aszongya:
- Én medve vagyok!
Aszongya:
- Én meg szamárka!
- Hát milyen erővel bírsz te, milyen erős vagy?
Aszongya:
- Ha az egyik fülem lecsapom, száz katona, a másik
fülem lecsapom, ezer katona!
Hú, a medve megijedt, milyen erős lehet!
Aszongya:
- Van itt egy kű, gyere rúgjunk bele ebbe a kűbe,
meglássuk, hogy melyikünk rúgi jobban meg!
Hát jó van, a medve megrúgta a küvet úgy, hogy
szikrádzott. A szamárka odament a kűhön, arra vetette a
farát, rápisát, mikó rúgott. Aszongya:
- Úgy könnyű megrúgni, hogy szikrázzon, így rúgd
meg, hogy víz follyon belüle!
Hát akkó ement a medve, megijedt, hogy ez milyen.
Tanákozott a farkas kollegájával másnap, mondja neki,
hogy ü milyen szamárkával tanákozott, milyen erős az. Ha
lecsapi az egyik fülit, száz katona, ha lecsapi a másikat,
ezer katona.

- Nem hiszem!
- De! Hát emegyünk hónap.
Hát emennek. Mennek, mendegélnek. A farkas curikóva, hogy má nem megy közelebb, de a medve mondja,
hogy „Gyere!"
- Nem.
- Kössük össze a farkunkat.!
Összekötötték a farkukat - hát a medve sokkal erősebb
mint a farkas - , és mennek, mennek közelebb, közelebb. A
szamárka ekézd ágaskodni:
- Nyih, nyih...
A medve megfordult: hajts az erdőbe! A farkas - össze
vót a farkuk kötve - az egyik fáhon, a másik fáhon. Addig
szaladt, hogy megdöglött a farkas.
Mikó beértek arra az erdő közelébe, megállt a medve.
Mosmá hátranéz. A farkasnak a foga ki vót vicsorítva,
aszongya:
- Komám, neked nevetség, de nekem ijedség ám!

A RÉZMONYOS
ót egy ember meg egy asszony, vót három család
juk: Pista, Jóska, János. Hát mind a három legén
•
vót. Eccő a Pista bemén, az anyjának meg az apjá
nak mondja, hogy hát, ű emén országot-világot kerűni.
Aszongyák, hogy:
- Ne menjé te, fiam, sehova se!
De emén. Egy szál kardot vegyenek neki. Hát jó van,
vesznek egy szál kardot. De a Jóska is má mondja:
- Hogyha a Pista emén, én is emék.
De mondja ám a János is:
- Ha ők is emennek, én is emék országot-világot kerűni.
Hát jó van. Vett nekik egy-egy kardot. Elmennek mind
a hároman. Mennek, rájuk esteledik, egy királyi palotáhon
bemennek. Mondják a palotába, hogy űk mi járatban van
nak, hogy ük országot-világot akarnak kerűni, járni, de egy
kis pénz is azé kellene. Aszongya:
- Adok én neked egy-egy lovat, három napig kő érte
dógoznitok. Három nap egy esztendő.
- Hát jó van!
- Válasszatok, egy-egy, amelyik köll a királyi ménesbői!
Hát a János az lovász lett a királynak, a lovakat őrizte.
Vót egy tátos ló, az tudott beszéni, meg ahogy ű akarta, az
úgy vót mindig. Azt mondja az a tátos neki, a Jánosnak:
- Hallod-e, János, nem bírunk mink itt sokáig lenni,
szökjünk mink! A lovat ha idadják, emegyünk innét.

Há azt mondja a János:
- Én nem bánom, édes lovam!
- Majd - aszongya - mikó a három nap letellik, az esz
tendő, akkó a királyná lesz egy ugratás, a királykisaszon a
harmadik emeleten egy arany almát fog kimutatni. Aki
fölugrat odáig, azé lesz a királykisasszony és az arany
alma. No, hát hónap kezdődik az ugratás.
Bárók, grófok, legények mentek szép lovakon, meg a
Pista is meg a Jóska is mentek. A János lova olyan, mint a
gebe, nagyszőrü csúnya ló vót. Leértek a völgybe,
megrázkódott, aranyszínű, sárga lett. Aszongya a Jánosnak
a lova:
- Édes gazdám, mienk lesz az aranyalma, nem másé,
meg a králykisasszony is!
Ugrattak, ementek ugratni oda az emeletre. Hát az első
ablakig a Jánosnak a lova fölugrott, az ablaknak a felső
rámájáig. Háromszó lesz ugratás, három nap. Mikó mentek
hazafelé - de a Jóska, Pista nem tudta, hogy az ü öccsük
vót - , möntek haza, leértek a völgybe, megint megrázkó
dott, újbó olyan rossz ló, csúnya ló, mint amilyen vót.
Akkó ebédőnek, mondják a Jóska meg a Pista, hogy
milyen derék legény vót, aranyszőrű sárgán, milyen szép
vót.
- Te ott se vótá, János, nem is láttunk!
- Dehogynem, ott vótam én, láttam én is - aszongya.
Jó van. Ideér a másnap. Megén ugrattak, a János megén
följebb ugratott. Ideért a harmadik nap, ugrattak, a János
lova úgy fölugrott, hogy a királykisasszonyt meg is csókó-

ta, meg az aranyalmát kivette a kezibű. Jó van, mennek
hazafelé. Azt mondta a lova a Jánosnak:
- János, mostan meglesz az ebéd, mink elmegyünk, itt
hagyjuk anyád, testvéreidet, de még az aranyalmát is. A két
testvérednek add oda!
Hát úgy is vót. Ebédőnek. Aszongya, majd ü kopog az
ajtóná, kint az udvarba:
- Gyere ki, János, köszönj el a szüléidtől!
Úgy is vót. Ebédőnek, a János meghallja a ló kopogását,
apját, anyját, testvérét megcsókolta:
- Isten áldja, én most má emegyek!
Elment, fölüt a lóra. Nem akarták engedni sehova se a
testvérei, meg az apja anyja:
- Ne menj!
A kapukat csukták be. A lova ment keresztü a kapun.
Aszongya a ló neki, a Jánosnak:
- Edös gazdám, most mondd meg, hogy hogy menjek,
mint a szél, vagy a gondolat?
Aszongya:
- Édes lovam, úgy eredj, hogy se tebenned, se énben
nem hiba ne legyen!
Hát jó van, úgy ment, mint a szél. Aszongya:
- Édes gazdám, amit láss, ne lásd, amit hallasz, ne halld,
mer úgy lesz a legjobb!
Hát jó van. Mennek, eccő, meglássa, hogy egy tóba egy
aranykácsa úszik. Aszongya a János:
- Édös gazdám, én azt az aranykácsát lelüvöm!
- Jaj, hát mondtam, amit látsz, ne lásd, amit hallsz, ne
halld! Hát jobb lesz, ha lelüvöd, mint ha nem!

Ráfogta: puff, és egy tollat löt ki, a kacsa elment, egy
szál tollat, arantollat belüle.
Hát mennek tovább, ahogy mennek tovább, akkó taná
nak egy aranhajszálat. Aszongya:
- Édes gazdám, azt az aranhaj szálat nézd, felvesszük
ott! Az érték.
- Jaj, hát mondtam, amit látsz, ne lásd, amit hallasz, ne
halld, vedd fő!
Fővették, mentek tovább. Rájuk esteledett egy királyi
palotánál, bementek hallást kérni. Hát adott a király a lová
nak is meg neki is helyet, meg mindenfélét. Minden este, a
lovászok mentek a király szolgálójához gyertyáé, amivel
reggé főkéinek és világítanak. Hát ez a János nem ment,
mer ő főtette a pócra az aranhaj szálat, meg a tollat. A ki
rálynak mondja a szolgálója, hogy:
- A János nem gyün - és aszongya - , olyan világosság
van nála, mint nappá vóna.
Behivatja a király a Jánost:
- János, hunnan szedted te azt az aranhaj szálat, aran
tollat? - aszongya. - Ha annak az arnhaj szálnak, meg arantollnak a gazdáját e nem hozod, vége az életednek!
János szomorú, mén ki az istállóba, lova meglátja:
- Mé szomorkodsz, édös gazdám?
- Hogyne szomorkodnak, mikó a királya fölsége aszon
ta, ha el nem hozom annak az arantollnak a gazdáját, vége
az életemnek.
- Mondtam, hogy amit látsz, ne lásd, amit hallasz, ne
halld. Mondd meg a királya fölségének, hogy adjon egy
köböl zabot a lovának, akkó majd ehozzuk!

Úgy is van, mondta a királynak, hogy:
- Ha ennyi zabot a lovamnak, akkó ehozzuk!
- Hogyne adnék, csak hozd el!
Az egy ördöngös vénasszonyná vót az a kacsa, a szobá
ba fölakasztva, az arankácsa. Hát el is mennek. Estefelé,
ahogy mén a János a lovon, odaérnek a kis házhon. Egy
öregasszony kigyün.
- Jó estét, öreganyám!
- Kik vagytok ti? Még az arravaló madárnak sem
szabad erre járni! Mit kerestek itt?
- Hát, öreganyám, hallást keresünk mink, hónap
akarunk menni tovább!
- Nem adok!
De addig erre, addig arra, hogy:
- Jó van hát, adok! Aludjatok meg!
De a János meg a lova megbeszélték, ha éfélkó, ha ő
zörög, kopog a lábává, akkó gyüjjön be, az öregasszon feje
fölött van az arankalickába a kacsa, akassza le, és hozza ki.
Úgy is vót. Ideért az éfél, kopog a ló, János főkéit, bement,
a kalickát leakasztotta, kiment. Aszonta a lova:
- Édes gazdám, mostan köszönj el jó! Mondjad jó
éccakát a mamának, mer még eccő e kell ide gyünni.
Hát így is vót.
- Jó éccakát, öreganyám!
Hü, fölugrott nagyon, nézi a kacsát, nincs.
- Megállj csak mindjárt, bitang!
Utána. Vasmozsárra, tüzes piszkafáva utána. Őneki vót
határa, tovább nem bír menni, akkó nem ment, nem érte

utó. Elment, a kacsát odadta a királynak, megvót az öröm.
Akkó a király behívatta a Jánost. Bement.
- Ha annak az aranhajszálnak a gazdáját e nem hozod,
vége az életednek!

Az meg az ördöngös vénasszonynak a lánya. Kimén,
mondja a lovának, hogy mi a baj.
- Mondtam, hogy amit látsz, azt ne lásd, amit hallasz,
azt ne halld! - aszongya. - Mondd meg a királynak, két
köböl zabot adjon, akkó ehozzuk!
Hát úgy is vót. Mondta a királynak.
- Adok én szívesen két köböl zabot!

Másnap estefelé elindultak. Mennek, mennek, megent
odamentek, de akkó mán másszínü vót a ruha is a Jánoson,
meg a ló is másféle színben játszott. Odamennek, az öreg
asszon nem ad senkinek se hallást.
- Tegnap is egy bitang itt vót, és evitte a...
- Nem olyanok vagyunk mink, mamám!
Hát, jó van nahát, akkó így hálhattak. Megint a
Jánosnak a lova mondta, hogy hát:
- N e aludja, majd én éjfélkó megint kopogok, odamész
az öregasszonyhoz, belü van a lánya, nyalábbód föl, és
hozd ki! Hozd, egész nyugodtan!
Úgy is vót éfélkó zörög a ló, János főkel, odament a
királykisasszonhon, nem királykosasszon, hanem az lesz
maj csak, az aranyhajú nőhön. Megfogta János, kivitte,
fölüt vele a lóra:
- De mosmá ne köszönje semmit se! - aszongya a lova.
Elvitték a királykisasszont. (nem, az aranhajút).
Elvitték.
Megin a király behivati a Jánost. Aszongya, e:
- Annak az aranpatkónak a gazdáját, ha e nem hozod,
vége az életednek!
Jaj, hát mondja a lónak. Azt mondja a lova:
- Ez má egy kicsit nehéz lesz. Kő tizenkét bivalybőr,
egy hordó szurok, és akkó... meg három mázsa zab, akkó
ehozzuk.
A király megadja:
- Csak hozzátok el!
Fölüt másnap a lovára János. Az aranpatkó, az a

Rézmonyosnak a patkója vót. Megbeszélték, hogy hát a
vízen túl van a Rézmonyos, harminchárom fiaskancáva ott
legel. Oda kő emenni. Mondta a Jánosnak a lova:
-Veszekszünk majd, átgyün a Rézmonyos, mink ütet
leverjük.
Úgy is vót. Rézmonyos aszongya:
- Édes öcsém, ne bántsál, megadom magamat, és a
harminchárom fiaskancát is átnyerítem ide, árgyünnek, és
a tied lesznek!
Hát úgy is vót. Nem bántották tovább egymást.
Nyerített a Rézmonyos, mind a harminchárom átgyütt a
vízen. Mert mosmá viszik a királyhon. Hát elvitték. A ki
rálynak megvót az öröme. De mosmá a Jánost ki kéne
fődeni! Mit csinálj ónak vele? - azon spekulát. De szilaj ok
vótak a lovak. De a Jánosnak nem, a Jánosnak mint a
bárány, olyanok vótak. Olyan teje vót a lovaknak, mint a
parázs. Megsült benne, amit beletettek. Aszonta a király a
Jánosnak:
- János, azt a harminchárom kancát meg nem fejed,
vége az életödnek.
Akkó megén mondja a János a lovának, hogy mit mon
dott.
- Mondd meg a királya fölségének, megfejem őket,
csak engessen engem is közibük!
A király megengedte, hogy közibük köthette a lovat.
Olyanok vótak, mint a bárán, úgy megfejte.
Hát, még most se bírta efődeni a Jánost. Mit csinálj onak vele? Aszonta a király:

- Meg kő neki fürdeni abba a forró tejbe! - olyan forró
vót, ha valami beleesik megsül.
Mondja a János a lovának, a király mit mond.
- Edös gazdám, mondd meg neki, hogy engessen engem
is odakötni közel hozzád, hogy lássam meg, hogy hogy
sülsz meg!
Hát a király megengedte, hogy kösse oda.
Beleugrott a János. Szép legény vót nagyon. Beleugrott,
megfürdött, százszorta szebb lött. A király meg elég randa
vót. A feleség, mer mosmá felesége lett neki az aranhajú,
a felesége meg szép vót, aszongya:
- Édes párom, király atyám, fürdjünk mink is meg abba
a vízbe, abba a tejbe, mink is szebb leszünk!
- Lehet, én megfürdök!
U is engesse az ü lovait, oda köze. Nagy kádba beleug
rott, az töpörtyűnek megsült. És mostan a János meg a
királykisasszony most is élnek, ha meg nem haltak.

A TEKNŐSBÉKA KELETKEZÉSE

M

ikó a Jézuska a földön járt Szent Péterre, akkó
mentek egy faluba, és bementek egy asszonhon,
és az asszony meg kenyeret sütött. Hát kértek
vóna tüle enni, de nem vót kenyere a néninek, azt mondta,
maj hajönnek visszafelé, akkó majd egy kis cipót süt a szá
mukra.
Na ementek, no mikó az asszony má ki is szakajsztotta
egy nagy kenyeret üneki, egy kis cipót a két menekütnek,
az utasnak, ha jönnek vissza, akkó odadja. Hát mikó
beteszi a kemencibe, a kis cipó nagyobb lett, mint az ő
kenyere. A kis cipó is nagyon nagy vót. Hát má nem akar
ta nekik, az utasoknak odadni azt a nagy kenyeret, hanem
inkább ü ebújik, inkább ebújik, és azt gondolják, hogy
nincs otthon. Hát a kenyeret a kerek teknőbe dagasztotta,
éppen a kerek teknőt mosta, mikó jönnek az utasok, hát
magára fordította a kerek teknőt, és hát nincs az asszon,
nincs az asszon. Hát ement a Jézuska meg a Péter. De a
Jézuska tudta, hogy az asszon hova bújt, hogy a kenyérda
gasztó teknő alá. Azt mondja a Péternek:
- Péter, nem kaptuk el a cipót, de az asszony a kerek
teknő alatt van - aszongya - , ne bírja a kerek teknőt a
hátárú levenni! Mindig hordja a hátán a sütő teknőt, a sütő
lapát nyele az meg legyen a farka!
Úgyhogy a teknősbékát meg kő nézni, szépen a teknő
rá van borítva, és a fejit kinyomi, az asszonnak még a
püttyös kendő is megvan a teknősbékán.

SZENT PÉTER ÉS A C S E R E S Z N Y E
Jézuska a fődön járt, a Péterre mennek. Hát na
gyon éhesek vótak, a Péter meg különösen. Hát mit
JL. A.ad Isten, tanának egy krajcárt. Hát, azt mondja a
Jézuska a Péternek:
- Hát, vedd fő ezt az egy krajcárt!
Hát ü:
- Ezé nem érdemes lehajulni - , ü nem veszi fő.
Jó van, a Jézuska fővette az egy krajcárt.
Ballagnak, mennek e, de a Péter nagyon éhes. Odaérnek
egy olyan kis piachon, a Jézuska vett az egy krajcáron
cseresznyét. Hát attak neki öt szem cseresznyét. Beletette a
zsebbe, mennek. Hát a Jézuska mén elő, a Péter utána. A
Jézuska mindig egy szem cseresznyét ledobott a fődre.
Péter nagyon éhes vót már, lehajult, fölvette, megette. No,
mikó a Jézuska mán az ötödik cseresznyét ledobta, a Péter
az ötödiké is lehajult, meg a másodiké, meg a negyediké,
ötödiké, akkó mondja neki a Jézuska:
- Látod, Péter, az egy krajcáré nem hajultá le, aztán meg
ötsző lehajultá az egy szem cseresznyéé.

A LUSTA LEGÉNY ÉS
AZ I G Y E S LÁNY

M

ikó a Jézuska a fődön járt, a Péterre mentek az
uton. Az útszélen vót egy körtefa, és alatta vót
egy legény. Még a szája is tátva vót neki.
Kérdezte a Péter:
- Mé van a szája tátva?
- Olyan lusta, hogy nem vöszi le a körtét, majd az le
pottyan az ü szájába.
De arább egy lány vót, az meg nagyon szorgosan
dógozott, kapát, dógozott. És mondja a Péter:
- Istenem teremtőm, a lány ilyen igyes, ez az embör
ennyire lusta, hogy még a körtét se veszi le, hanem várja,
hogy a szájába essen!
Azt mondja a Jézuska a Péternek:
- Látod-e, ennek a lusta férfinek ez az igyes lány lesz
a felesége!
- Uram teremtőm - aszongya - , hogy lehet egy ilyen
lusta embernek ilyen igyes felesége!
Aszondja a Péternek:
- Két lusta nem él meg sehogy se, de ha az egyik
igyes, a másik lusta, az igyes kiszolgálja a lustát és meg
van nekik a kenyerük, a mindennapi kenyerük.

BOHÓ MISI
F

E

lt egy fiú, de ez ilyen vót, amilyen vót. Hát annak
is az anyja azt mondja:
- Fiam, hát mosmá meg köllene nősüni!
Hát jó van, de ő nem mer emenni sehova, menjenek a
szülei vele. Hát az is vót valamikó a divat, hogy mentek a
szülők kérni a lányt. Misi ment, az anyja, az apukája. Hát
odaérnek, de közbe, a Misi, az a Misi is nagyon sokat evett,
az a Bohó Misi. És az anyukája mondja, hogy:
- Kisfiam, ne ögyé olyan sokat, mert a lányt nem kapod
el! Majd a lábodra lépek az asztal alatt, ha vacsorázunk, és
akkó tovább ne egyé!
- Jó lesz, anyukám.
Hát vacsoráznak, a macska szépen rálép a Misi lábára,
a Misi nem eszik tovább. Jó van, mosmá ebeszégetnek,
éccaka van. Azt mondja a gazda a Misiéknek:
- Ne menjenek kentek haza, aludj ónak itt, maj reggé,
világosra!
-Jó.
Nahát egyik szobába a Misiék aludtak, anyuka, apuka
meg a Misi, a másik szobába meg a lány meg az anyukája
meg az apukája. A Misi nem bír elaludni, éhes. Hát azt
mondja az anyja:
- Fiam, láttam én ott a szekrény tetején egy üveg
baracklekvárt, vegyed le, és akkó eszegesd meg!
Sötétben, nincsen világítás.

No, a Misi megeszegette a baracklekvárt. Lefekszik,
sürgelődik, forgolódik, gyün rá a nagydóga.
- Anyukám, gyün a nagy dogom, most mit csináljak? de az ajtó bezárva.
- Kisfiam, mit csináljunk, tödd bele abba a dunsztos
üvegbe, amibü kietted azt a baracklekvárt!
Beletette a Misi, szépen lekötötte, visszatette a szekrény
tetejire.
Jó van, reggé mennek haza. Azt mondja a lánynak az
apukája:
- Akkó, Misi, a másik vasárnap is gyere!
- Jó van, jövök.
Egysző csak a Misi azt mondja az anyukájának, ü nem
mén a lánhon. Hát most mit szónak, ha észreveszik, hogy
ü mit csinált. Nem is ment.
Hát másik vasárnap vásásár vót. Az apja, a Misi apja,
meg a lánynak az apja mentek a vásárba. Azt mondja a
lánynak az apja a Misi apjának:
- Há mé nem gyütt a fiad az este hozzánk?
- Hát má mi türés-tagadás, rágyütt az ínség, megette a
baracklekvárt, és utána meg rágyütt a nagydolog, tele tette
a lekváros üveget. És - aszongya - nem mert emenni.
- 0 - aszongya - , az nem baj. A héten az aszony sütötte
a palacsintát, belekenték. Mondom én, hogy olyan szarszagú ez a palacsinta. Hát, hogy vóna szarszagú, ha barack
lekvárt tettek az üvegbe. Úgyhogy, nászom, mink má azt
megettük.

r

JANCSI ES J U L I S K A
ót egy falu, ottan vót egy szegény bácsi a felesé
give. Született két családjuk, egy lánya meg egy
•
fia. Ez a bácsi favágó vót, járt az erdőbe fát vágni.
Naprú napra ű ment, és dógozgatott, mégis olyan
szegények vótak, hogy alig tudtak ük megélni. Közben a
Jancsi meg a Juliska megnőttek, de nagyon szépek vótak,
az anyukájuk meghalt. Hát ahogy az embernek etemetik a
feleségét, mindig sírt, kesergett, hogy otthon a két gyerek.
Mit csináljon? A szomszédba vót egy özvegyasszony, de
az nagyon huncut asszony vót. Hát a bácsinak behízelegte
magát, hogy ü milyen jó lesz ahon a két gyerekhen. Hát
csak akkó a bácsi evetté. Ű ment az erdőbe fát vágni, mikó
mén haza, hát a kislány meg a kisgyerek kinn vannak a
konyhába, a sporhet mellett összehúzódva, sírnak.
Aszongya az apjuk nekik:
- Há mi van, Jancsikám meg Juliskám, hát mé sírtok?
Aszongya:
- Nem kaptunk mást enni, csak krumplit.
Bemén, mondja az asszonnak:
- Hát micsinász te - aszongya - , hogy nem adsz a
gyereköknek enni, csak krumplit?
- Dehonnem - aszongya - , de annyit esznek, hogy...
- Nem vótak ezek ilyenek.
Megint az ember főkel, emén az erdőbe vágni a fát,
mikó hazamén a kisgyerek meg a kislány kinn van, megen
nagyon sírnak. No, az apjuk szedett nekik egy-egy tányér-

ba egy kis ételt, ott kinn a konyhába, a szobába már nem
vót szabad bemenni nekik. Ott megették. Eccő a Jancsika
hallgatózik, hogy az asszony nagyon magyaráz az apjának.
Oszt így a kulcslyukra tette a fülit, és hallgatta, hogy
aszonta:
- Mostan, hónap, ha mész fát vágni, ezt a két gyereket
nekem elvezesd magaddá!
Hát az ember nem akart ráérni, de el, de el, de el.
No, reggé aszongya az apjuk nekik:
- Keljetek föl, gyüttök segíteni nekem - aszongya - ,
gallyat szadni!
Aszongya a Jancsika a Juliskának:
- Tögyé pörnyét a zsebedbe!
Tött pörnyét a Juliska a zsebbe, de hó esett, oszt, ahogy
mentek, arra a fagyos hóra rászórta a pörnyét.
Hát vezette az apja üket, vezette, bevezette jól az erdő
közepire, oszt aszonta nekik, hogy:
- Maradjatok itt, majd én gyüvök értetek!
Hát várik, várik a gyerekekek. Sírnak, sírnak, nem mén,
nem mén.
Eccő a Jancsika aszongya a Juliskának:
- Eszórtad - aszongya - a pörjét mind?
-E.
- Gyerünk, keressük meg!
Arrú vissza tudtak menni. Há mikó hazaérnek, má sutét
vót. Az apja meg az öregasszon ettek. Az öregasszonnak
nagyon jó kedve vót, mer nincs a két gyerek má. Ezek meg
annyira néztek az ablakon, hogy leestek onnét.

Lezuhantak. Az apjuk kiment, hát a két gyerek hazament.
Hü, az öregasszon nagyon megharagudott megint, hogy
ezek hazagyüttek. De mán reggé megent vigye üket. Az
apja nem akarta, de Jancsika megent csak kihallgatta.
Aszongya a Juliskának.
- Hallod - aszongya - , tegye abbú a korpábú a
zsebedbe, mán megént e kő menni az erdőbe.
Hát ementek. A Juliska megent szórogatta a gyalogút
szélére a korpát. Beesteledett, de mán az ember még
messzebbre vezette üket az erdőbe. Ahogy besötétedett,
nem ment az apjuk értük. Aszongya a Jancsika:
- Juliskám - aszongya - , gyere menjünk vissza!
No, vissza tudtak menni a korpának a nyomán. Megén
az ablakba mentek, akkó megen onnan leestek. Új..., akkó
mán nagyon mérgelődött az öregasszon, hogy innen is
hazagyüttek.
Aszongya neki:
- De harmadnap énnekem úgy vezesd el, hogy ezek
haza ne tudj ónak gyünni!
De ezek nem tudták, hogy a kislány mindig szórt
valamit. Hát szegény, akkó mit csinát, búzát tett a zsebbe.
Ahogy ment, ü szórogatta, a madarak meg főszedték.
Bizony, azok vissza nem tudtak gyünni. Hát akkó nagyon
sírtak, keresték az utat erre-arra, oszt akkó be, az erdő sűrű
közepibe betanátak, akkó a Jancsika csinát olyan ágakbó
olyan kis gunyhót, abba bementek.
Hát ük ott föl is neveldtek, mer nem tudtak sehogy se
onnét kimenni. Jancsika mént mindig az erdőbe vadgyü-

mocsokét, meg ilyesmiket szenni. A Juliska meg kinn ül a
kunyhó előtt, egy nagyon szép kis őzike mén arra. És az
őzike odaszegült a Juliskáhon. A Jancsika hazamén,
aszongya neki:
- Nézd - aszongya - , Jancsikám, milyen szép őzikénk
van!
Hát az az őzike annyira megszokott, hogy nem ment e,
ott maradt náluk
Na, a király mén vadászatra, lóháton. Hát valahogy
megpillantották, hogy ottan van az a gunyhó. De a
Jancsika, az ement élelmet keresni az erdőbe. Oszt akkó
mondták a királynak, hogy ott van az a gunyhó, ott valami
van. A király odaáll az ajtóba:
- K i van itt?
Az őzike az kiugrott. Aszongya:
- Itt valami élőlénynek kő lenni - aszongya. - Akárki
van itt, az gyűjön ki, ne féljen, nem bántjuk!
Hát a Juliskának nem vót mit tenni, kiment. De nagyon
gyönyörű szép lány vót, hosszú nagy fekete haja. Kiment,
oszt a király nézi, nézi, hát aszongya:
- Hogy gyüttetek tik ide?
Akkó efakadt sírva, és esoróta a királnak, meg akkó
mán az összes vadász ott összement, hogy az ü édesanyjuk
meghalt, és az apukájuk elvett egy asszont, aki elűzette
üket, oszt kétsző vissza tudtak menni, de mán harmadszó
nem tudtak, mer a búzát a madarak megették.
Hát a királynak nagyon megtetszett a Juliska. A
Jancsika is hazaért, akkó a Juliskát felütette a király oda a

lóhátra, a nyeregre, a Jancsikát is elvitték, az őzike meg
szaladt velük.
Úgyhogy akkó élt a Juliska, nagyon szép lett. A király
elvette feleségül. Elvette feleségül, de ezt az öreg mustohaanyja meghallotta. Akkó lett neki egy nagyon szép
kisfia. A Jancsika meg ott az udvarba, meg nagyon szép
gyümölcsösük vót, ottan azon dógozott. Hát aszongya az a
gonosz mustoha, ü elmén, ü úgyis kivégzi. Hát ement,
megkopogtatta az ablakot, oszt a Juliska kinéz az ablakon,
oszt vitt valami kalácsfélét, hogy aranyos kislányom, egyé
ebbül, majd meglátod, milyen finom. Há, egy falatot
megevett belőle, többet nem, nagyon beteg lett a Juliska.
Akkó a király hazamén, nagyon beteg a felesége, a kis
gyerek meg ott van, annak nincs semmi baja. Kérdezi ott,
attú az őrtü, hogy nem látott-e itt valakit járni.
- Dehonnem, egy nagyon csúnya öregasszon vót itt, az
beszét a királynévá.
A király mindjárt kapcsot, hogy ez biztos az a gonosz
mustoha. Akkó rájuk parancsot, hogy ha az másnap
odamén, akkó áztat fogják meg, tegyék le a pincébe. Na,
ment az öregasszon. A Juliska odament az ablahon, és
mondta, hogy nem kő semmi. Az ekezdett rimánkodni,
erre-arra, ekapták az őrök, betették a nagy pincébe. Hát
hazamén a király:
- Há mi van?
Akkó mán az őrök soróták neki. Aszonta:
- Tegyék bele egy feneketlen hordóba, oszt lökjék be,
hadd menjen be a vízbe!

Hazamén a király, oszt a Juliska nagyon sír. De a
Jancsika is ott van, az vigasztalgati. Aszongya:
- Mié sírsz?
Aszongya:
- Én tudom, hogy az én édasapám az él még, de annak
nincs mit önni.
Aszongya:
- Hát e tudsz menni a házatokhon?
Hát akkó a Jancsika azt mondja, hogy ö tudja, hogy
milyen faluba, ott az erdő szélén egy nagyon alacsony kis
házban, az ü apukája ott lakik. No, akkó befogatott a hin
tóba a király, oszt odaüt a Juliska, mög a Jancsika, meg a
királ, meg a kocsis.
Hát a bácsi az ott kint üt a házvégén, nagyon sirdogát,
de mán nagyon öreg vót, nagyon rongyos vót. Akkó a
Jancsika mindjárt leugrott, odaszaladt, hogy:
- Édesapám, én vagyok.
Oszt akkó az ember, nagyon megörüt.
- Hát élsz, gyerekem?
AszQngya:
-Élek. .
No, akkó a Juliska is ment:
- Édesapám, én vagyok a Juliska.
Akkó kocsiba tették, és elvitték, és akkó boldogan élnek
még most is, ha meg nem haltak.

A MINDENJÁRÓ MALMOCSKA

H

ol vót, hol nem vót, vót egy szegény ember, annak
vót két kis ökörje, és ü avva dógozott, a födekbe
szántott. Ahogy ü járt oda ki, nem nagyon vót mit
önni, hát ment mindig, avva szántogatott, oszt eccő a ki
rálynak a kisfia ement arra, oszt meglátta ezt a két kis
ökröt. Hogy milyen aranyos, szép kis ökör. De a bácsi adja
ide, de adja ide. Aszongya:
- Hogy adnám én ezt oda - aszongya - , amikor én evve
keresem a kinyerem, evve élünk a feleségemmé!
- De mindegy - aszongya-, én királygyerek vagyok aszongya - , és maga együn az én apámhoz, és maga amit
kivan, az megad mindent magának, mer engem nagyon
szeret az én apám.
Oszt mennek, oszt a bácsi hajti az ökröket, a király
megláti. Akkó mondja a bácsinak:
- Bácsi, ha fölhívi magát az én apukám, akkó ne vállajon e, me kénál az magának sok mindent, de ne vállajon e
semmit, csak a mindenjáró maimocskát.
Hát gondokozik az ember, há most mi lesz avva a min
denjáró malmocskáva. Kénát neki búzát, kukoricát, akkó
nem tom mennyi aranyat. Nem, üneki csak a mindenjáró
maimocska. A királygyerek meg ott ugrál az apja körül,
hogy:
- Apukám, csak azt adja, édesapám csak azt adja, csak
azt adja!
Nahát, odadta neki.

Mén az ember hazafelé, búslakodik, hogy most mit
csinál ü evve. De ráparancsót, hogy ne szóljon neki sem
mit, majd csak ha hazaér. Hát nem bírta ki az ember, a
völgybe leért, letette. Nagyon éhes vót, aszongya:
- Mindenjáró malmocskám - aszongya- , adj énnekem
ennivalót!
Hát vót ám ott a bácsinak mit önnivaló. Hát eccő, mit lát
szemeive, gyün egy nagy fekete kalap, a kézibe egy nagy
bot. Most mi lösz? Egykettő összepakoltak ott a malmocskáva, oszt az odaér, az a kalap, hát az alatt vót egy embör.
Aszongya:
- No - aszongya - , na szögény embör, te énneköm add
ide ezt a kis maimocskát!
- Dehogy adom én - aszongya - , semennyi pénzé!
Aszongya:
- Ennek a kalapnak meg ennek a botnak te nagyon nagy
hasznát veszed.
- Hát minek nekem ez a nagy kalap meg ez a nagy bot?
- De add ide, add ide! - addig erre, addig arra.
- Hát jó van - aszongya - , úgy lehet, hogy ez a malom
má többet nem is ad enni.
Odadta annak a kalapos embörnek, a nagykalap
ottmaradt, meg a bot. Hát az embör búslakodik, mén ha
zafelé. Aszongya, most mit szól a felesége, ha hazaér.
Bemönt a komájáékhoz elsőbb, ahogy ment haza. Ahogy
bement oda, mondja a komája neki, hogy:
- Hadd kinn azt a kalapot meg a botot, ne hozd be!
Adtak neki vacsorát. Lefeküdtek. Aszongya a koma
asszony:

- Hallod, hé - aszongya - , lopjuk e ezt a kalapot, meg
ezt a botot, me ennek valami titka úgyis van!
Hát elvették a kalapot meg a botot.
A szögény embör főkel röggé, nincs a kalap meg a bot.
Hát keresi. Mondja a komájának:
- Hun van a kalap meg a bot?
Azt nem akarik odadni. Eccő aszongya a botnak:
- Bot, csinálj má valamit!
No, az a bot megindult, elverte úgy a komát meg a
komaasszonyt, hogy ágyba feküdtek. No, a kalap is mén a
bácsihon.
No, hazamén, hát otthon a felesége csak sír. Már a bot
ban gondolkozott, hogy mit tud csinálni. Hazamén,
aszongya az asszony:
- Na, most az ökröt mié adtad oda, a két kisökröt?
Aszongya:
- Hallod - aszongya- , kaptam a királytú egy minden
járó maimocskát, asztán gyütt egy ember, ecsalta tülem,
annak odadtam, kaptam ezt a kalapot meg ezt a botot.
- Há most ezze mit akarsz csinálni?
Hát eccő azt a királyt megtámadta a másik falusi király.
És hallik, hogy nagyon nagy háború van, és azt a királyt
leverik, akinek a kisökröket odadta. Aszongya az asszony
nak az embör, hogy:
- Hallod, én emék ezze a fekete kalappá, meg a bottá,
én megpróbálkozok!
Hát aszongya, ahogy odaér, aszongya neki a király:
- Hát te, ki vagy?

- Én vagyok, akinek ideadta azt a mindenjáró maimocs
kát!
- Hát hogy ez a nagy kalap van a fejedbe?
Aszongya:
- Ne törődjön, király uram - aszongya - , valamit majd
csinálunk!
Lötötte a kalapot, aszongya:
- Kalap, tüzelj!
Az ekezdett tüzelni, az egész hadsereget mind leverte. A
botnak meg aszonta:
- Bot, te meg eredj, verd üket!
Mindent levert. Úgyhogy aztán a király előtt akkora
becsületje vót a szögény embörnek, hogy emöntek a
feleségié is, és addig éltek ott, míg meg nem haltak.

A LUDASI NÉPMESE
Ludas (Supljak) Szabadkától 12 km-re keletre, a
Ludasi-tó partján található, 1427 lakost számláló település.
Az itt élők csaknem 90%-a magyar, őseik az 1740-es
évektől kezdve Szeged környékéről települtek a török
időkben szinte teljesen elnéptelenedett pusztára. Még nap
jaink népi kultúrájában is fellelhető a szegedi nagytáj
hatása, főleg a nyelvjárás, a népköltészet, a népi vallá
sosság, a népviselet, a dohánykertészet, a szőlészet
területén.
Ludason a népmesekutatás a hatvanas években
kezdődött.
1961-ben az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar
Tanszékének hallgatói végeztek néprajzi gyűjtőmunkát a
faluban. Az ekkor gyűjtött mesék egy részét, négy ludasi
tündérmesét és egy rászedett ördög-mesét Penavin Olga
közölt a Jugoszláviai
magyar népmesék
című
munkájában.' A fent említett gyűjtés anyaga részben a
budapesti Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárában is
megtalálható.
Az 1990-es években Beszédes Valéria és jómagam
újabb terepmunkák révén a ludasi népmesekutatást újabb
eredményekkel gazdagítottuk. Ennek a gyűjtőmunkának
köszönhetően jött létre a jelen kötet.
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Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék. I-II. UMNGY
XVI., XIX. Budapest-Újvidék, 1984.
Penavin Olga: Vajdasági népmesék. E A 5542
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A kötetben szereplő mesemondók közül Szűcs László
(1922-1998) igazi mesemondó egyéniség. Több alkalom
mal bebizonyosodott, hogy a hagyományozott szöveghez
való hü ragaszkodása mellett alkotó tehetségével is kitűnik
a többiek közül: a mese életszerű előadásában alkotott
nagyot. A családi örökségként kapott meseanyagot úgy
adta elő, hogy gesztusaival, arcmimikájával, hanghor
dozásával életre keltette a mesék szereplőit. Bátyja, a jóval
kisebb meserepertoárral rendelkező Szűcs Nándor
(1917-), a mesék előadásakor ugyanazt az édesapjuktól
örökölt szöveghagyományt őrizte meg, mesemondása
mégsem nyújt olyan élményt, mint öccséé. Előadásából
hiányzik az a lendület, ami öccsének előadásában a mese
hősöket hús-vér figurákként jelenítette meg. Szűcs Nándor
nem is mesélt nagy társaságban, csak gyerekei, unokái
szórakoztatására mondta el édesapja meséit. Ezt így ma
gyarázta: „Nem vótam olyan beszédes, mint a Laci!" Pedig
kitűnően emlékszik az egyes mesékre. Tanulságos a mind
kettőjük által elmondott Rézmonyos című mese vál
tozatainak összehasonlítása.
Akárcsak Szűcs Nándor, a kötetben szereplő többi
adatközlő, Barát Erzsébet (1922-) és Szalma Mária
(1923-) sem voltak gyakorlott mesemondók. Szalma
Máriának Beszédes Valéria által összegyűjtött mesereper
toárja egy hajdan nagyobb terjedelmű meserepertoárról
árulkodik. A gyűjtő a kötetben közölt meséken kívül Szalma
Máriától öt tündérmesét (MNK 400AXÁrgirus; AaTh 510A
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Hamupipőke; AaTh 511 Egyszemű, kétszemű, három
szemű; AATh 650 Erős János; AaTh 700 Hüvelyk Matyi;)
vett hangszalagra. Ezek a szövegek csupán a mesék vázát
tartalmazzák. Az adatközlő anyósa volt hagyományozójuk,
menye az ő meséire emlékezett vissza. A kötetben szereplő
mesemondókon kívül már csak a mesék vázára emlékezve
a faluban mások is el tudnak mondani egy-két mesét.
Meséik romlását mutatja, hogy a szövegek nem tartalmaz
zák a mesékben oly fontos szerepet betöltő állandósult
szószerkezeteket, a frappáns, tömör cselekményelbeszé
léseket, az ügyes helyszínváltásokat. Ezeknél az egy-két
mesét ismerő mesemondóknál jól megfigyelhető a műfaj
funkcióvesztése. A mesemondás az ő esetükben kizárólag
a gyermekek világába szorult vissza, ezért a mesék
emlékezetben való megmaradását, előadásuknak módját
pedagógiai szempontok szabályozzák.
Ugyanis egykor Ludason a mesemondás szokása a
családon belüli, gyerekeknek mondott mesélések mellett jó
néhány más alkalomkor is működött. Ilyenkor (például tár
sasmunkák alkalmával, vasárnap délutáni pihenéskor az
istállóban alvó legények között, téli összejöveteleken) a
mesemondás célja a felnőttek szórakoztatása volt. Főként a
dohánnyal kapcsolatos munkák végzésekor mentek
szívesen olyan helyre a falubeliek, ahol jó szavú mesélő
ember is jelen volt. A kötetben szereplő adatközlők közül
csupán Szűcs László vett részt mesemondóként ilyen
hagyományos mesemondó alkalmakkor.
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A mesemondás újabb formái figyelhetők meg
Ludason. A falu néhány éve megindult aktív művelődési
életének, Vörös Imelda lelkes munkájának és a vajdaság
ban évenként megrendezett mesemondó versenynek
köszönhetően, a mesemondás a faluban a folklorizmus
keretein belül újjáéledt. Néhány fiatal a falu meseanyagát
tovább éltetve ludasi népmesék színpadi előadására vál
lalkozik. A bizonyosan folklorizmus jelenségének
tekinthető mesemondás néprajzi érdekessége, hogy a fia
talok nemcsak az idősek meséit mesélik, hanem a mese
mondás módszereit is tőlük tanulják. Ennek a folyamatnak
köszönhetően a ludasiak körében a népmese és a mese
mondás hagyományához való viszony az utóbbi időben
megváltozott, a mese újra értékké vált.
A falucsúfolókon kívül minden mesei műfaj megtalál
ható a ludasi népmeseanyagban. Az eddig Ludason össze
gyűjtött ötvenhat népmese 39%-a tündérmese, 16%-a
erotikus mese, 8,9%-a állatmese, 8,9%-a novellamese,
7,1%-a legendamese, 5,3%-a tréfás mese, 5,3%-a
hazugság mese, 3,5%-a rászedett ördögökről szóló mese.
A tündérmesék magas száma azt bizonyítja, hogy
Ludason, a magyar mesekincs egészével egyező módon, ez
a legkedveltebb mesemüfaj. A tündérmesék bizonyos cso
portjaként számon tartott hősmesék közül Az égig érő fa
(AaTh 317) és Az égitestszabadító (AaTh 328A) mesetípus
több változata is megtalálható a környéken. Ezek közül
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különösen érdekes a Szűcs család A Nap és Holdas paripa
című meséje, amely az Égitestszabadító, a Párviadal a
hídon és a Hatan a világ ellen típusok típuskombinációja
( AaTh 328AX 300A 513A ). A Magyar népmesekatalógus csupán három ilyen összetételű mesét említ: egy
székelyföldi, egy nyírségi, valamint Kálmány egyháza
skéri meséjét. Szűcs László meséjével legtöbb rokonságot
a Kálmány által gyűjtött Csinosomdrága című variáns
mutat. Mindkét mesében az Égitestszabadító típus ritka
változatával van dolgunk, ugyanis ezekben a mesékben a
Nap és Holdas paripa képezi a mesekezdő hiányt az
elrabolt égitestek helyett. A mesékben az elnevezésen
kívül még utalást sem találunk arra, hogy a mesében sze
replő lovaknak közük lenne az égitestekhez. Egyik szöveg
ből sem tűnik ki, hogy miért nevezik így őket. A ló ilyen
formájú előfordulását még Ipolyi említi mitológiájában,
valamint előfordul az úgyszintén Ipolyi gyűjteményében
található szegedi népmese kezdő szituációjaként, ahol
Mátyás király sötétben világító, elrabolt holdas lovát
említik. Ezek az adatok a ludasi Nap és Holdas paripa
}
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Dömötör Ákos: Magyar népmesekatalógus 2. A magyar
tündérmesék típusai ( AaTh 300-749) Budapest, 1988.
Kálmány Lajos: Hagyományok. Mesék és rokonnemüek. I—II.
Arad, 1914/a. 23-29.
Valószínű egy Napos Holdas paripa > Nap és Holdas pripa vál
tozás. Emiatt a mese címének helyesírása is bizonytalan, lehetséges
lenne a Napésholdas elnevezés is.
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című mese szegedi mesehagyománnyal való rokonságát
mutatják. Ugyanez a rokonság feltételezhető A medve mög
a Jancsi című mese, A loncsos medve (AaTh 327C)
mesetípus ludasi változata esetében is. Ugyanis ennek a
mesetípusnak a változatai többségben a szegedi nagytáj
területéről kerültek elő.
Annak ellenére, hogy a fentiek a tündérmesék gyako
riságát bizonyítják, el kell mondanunk, hogy Ludason a
legkönyebben gyűjthető, még egyes esetekben nap
jainkban is mesélt szövegek más müfaj-csoportok köréből
kerültek ki. Az adatközlők többsége, főleg azok, akik nem
valódi „mesélő emberek" leginkább az unokáiknak mesélt
rövid állatmesékre, a társaságban előadott, felnőtteknek
gyerekeknek egyaránt érdekes rövid tréfás mesékre (ezen
belül is az MNK1684 Bolond Mihók típusokra), valamint
az erotikus mesékre emlékeznek.
A ludasi mesékben található mesei nevek archaikus
mesekincsre utalnak Figyelemre méltó A Nap és Holdas
paripa című mesében szereplő már említett Nap és Holdas
paripa neve, valamint a Király Kis Miklós név. Szűcsnél ez
az elnevezés a párbeszédes részeknél őrződött meg („Ha
Király Kis Miklós itt vóna, a tenyerembe tenném, és a
tenger közepibe fújnám."). A név mesei és irodalmi elő
fordulásával többen foglalkoztak. Kovács Ágnes a
Királyfia Kiss Miklós és a Kraljevic Marko neveket össze6
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Tarnócz Márton: Királyfia Kis Miklós alakja régi irodalmunkban.
Irodalomtörténeti közlemények, L X X (1967), 296-300.

hasonlítva felhívja a figyelmet arra, hogy annak ellenére,
hogy nem bizonyos a két személy közötti genetikus kap
csolat, a »vezetéknév« hasonlósága azonban jelez valamit,
ha mást nem, névadási divatot történelmünk egy sza
kaszán."
A mesében szereplő Rézmonyos név sem más mesében,
sem a Magyar Névtani Dolgozatok népmesékben szereplő
tulajdonnevekkel foglalkozó füzeteiben nem található
meg, sőt utalás sem hasonló név előfordulására. A mese
mondó értelmezése szerint a Rézmonyos név 'rézszínű
csődört'jelent. A monyas szó 'tojás illetve csődör, ménló'
jelentésben ismert.
A faluban több változatban összegyűjtött Bolond Mihók
típus esetében az azonos típus változataiban eltérő név
szerepel. A mese cselekménye, a típuskombináció elemei
azonosak, de a címadó szereplő neve egy-egy variánson
belül más. Szűcs László meséjében a főhős Jacsó néven
szerepel, míg a faluban gyűjtött változatokban kizárólagos
a Bohó Misi elnevezés.
Mesei formula tekintetében is gazdagok a ludasi
népmesék. A komolyabb kezdőformulákat, amelyek a
kötetben is egy-egy mesemondó első meséje előtt szere
pelnek, a mesemondók csupán a mesemondás alkalmának
7
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Kovács Ágnes: Magyar és délszláv hősök a magyar hősmesékben.
In Magdaléna Veselovic Sulc (szerk.): Zbornik radova XXXII kongresa folklorista Jugoslavije. I. Novi Sad, 1985. 133-141.
A magyar nyelv értelmező szótára V. kötet 1966.
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kezdetekor mondják el, nem pedig minden egyes mese
előtt. Ezek funkciója azonos a mesezáró formulákéval,
keretbe helyezik a történeteket, a valóságos világból a
mese világába vezetik az olvasót.
A ludasi és a szegedi táj meséiben is gyakran előfordul,
hogy a hőst a „Hol jársz erre, ahol még a madár sem jár"
helyett „Hun jársz te ere, te hitvány embör, ere még a
madárnak se szabad járni!" illetve „Hun jársz, hun kelsz,
mikor még aravaló madár se jár ere?" formulával fogad
ják. Szűcs László meséjében ez így hangzik: „Hun jársz te,
hun kelsz te erre, még az arra való madárnak se szabad erre
járni." Bátyja meséjében a következő formula szerepel:
„Kik vagytok tik? Még az arravaló madárnak sem szabad
erre járni." Viszont hiányzik a ludasi mesékben a fenti for
mulának a folytatása, „kelök-járok, hajt a nyomorúság",
amely Bálint Sándor szerint a szegedi nagytáj területén
ismert, és feltehetően a balkáni folklór hatásaként kell te
kinteni.
A Szűcs testvérek meseváltozatainak összehasonlítása
során a mesei formulákról szerzett tudásunk is gazdagabb
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Bálint Sándor: Tombácz János meséi. ÚMNGY XVII. Budapest,
1975. 48.
Kálmány Lajos: Hagyományok. Mesék és rokonnemüek. I—II.
Arad, 1914/a. 7.
" Bálint Sándor: Tombácz János meséi. ÚMNGY XVII. Budapest,
1975. 7.
Bálint Sándor: Tombácz János meséi. ÚMNGY XVII. Budapest,
1975. 7.
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lesz. Feltűnő, hogy ezekben a mesékben jóval több az
állandósult szókapcsolat, mint amennyiről általában a
mesekutatás az egyes mesék esetében említést tesz. A
párbeszédes részek jó néhánya („jaj j a j , még a másik apám
fia sem járt így") mindkettőjüknél azonos formában szere
pel. Valószínűleg ezek a formulák képezik a mese azon
szegmenseit, amelyek mesetanuláskor biztos pontként
ágyazódnak az emlékezetbe.
A mesék leírásakor szem előtt tartottam a nyelvjárási
jelenségek megtartását. A népköltési (folklór) alkotások
kritkai kiadásának szabályzata által ajánlott leírási módtól
csak néhány esetben tértem el. Nem jelöltem a magán
hangzók zártságát-nyíltságát, és a ly és j írásánál a
helyesíráshoz alkalmazkodtam.
A kötetben szereplő mesék illusztrálásához század
eleji mesekönyvek, tankönyvek és anekdotagyűjtemények
illusztrációit használtam fel,
gondolván, hogy a
környékünkön is népszerű régi kiadványok illusztrációi
megközelítik a mesemondóink által megálmodott, szavak
ban leírt mesei képiséget.
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Vöigt Vilmos - Balogh Lajos: A népköltési (folklór) alkotások
kritikai szabályzata. Budapest, 1974.
Benedek Elek: Ezüst mesekönyv. Budapest, 1914. ; Benedek
Elek: Piros mesekönyv. Budapest, 1911. ; Gyertyánffy István - Kiss
Áron - Radó Vilmos: ÁBC és olvasókönyv az elemi népiskolák I.
osztálya számára. Budapest, 1893. ; Tóth Béla: Anekdoták. Budapest,
1914.
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TÁJSZAVAK
abrincs — abroncs
akós - általában félhektónyi űrmérték
almárium - fiókos szekrény
csutora - kulacs
csürhe csorda - együtt őrzött disznók csoportja
ecsóréztam - elloptam
előke - kemence ajtaja
göböly - levágásra szánt szarvasmarha, főként ökör
göszös - göthös
gunyhó - kunyhó
köböl - koronként és helyenként változó űrmérték
kuckó - kemence és fal között lévő padka
lapocka - bot
lerni - sütő
lőcs - a szekér rúdhoz hasonló alkatrésze, amely a
szekéroldal felső részét tartja alsó végével a tengely külső
részére támaszkodva
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