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B E V E Z E T É S 

"A magyarországi népmesegyujtés és kutatás eddig a 
mesélőt szinte teljesen kikapcsolta vizsgálódási köréből. 
Kutatóink megelégedtek mesegyú'jtés közben a mesélő nevé
nek, hellyel-közzel egyéb körülményeinek túlságosan is 
vázlatos megrögzítésével (életkor, foglalkozás, módosság) 
- állapítja meg Ortutay Gyula. * S ez a tétel önként adó
dott abból, hogy Ortutay egy olyan nagy koncepciójú mesé-
lovel akadt össze, akibó'l csak úgy ömlött a sok szép me
se, mint csépléskor hombárba a tiszta búza! Ez a tény ma
gával hozta, só't kötelezővé tette azt a feladatot, hogy a 
meséiével is foglalkozzunk! 

Ortutay könyvéró'l Korompay Bertalan így ír: "A Fedics 
Mihály mesei tudását közreadó könyv új mtffajt hozott iro
dalmunkba: a mesemondd monográfiáét.v Korompay ezzel egy
részt elismeri e kötet újszerűségét,másrészt nagyszerűsé
gét az által, hogy mindjárt kategorizálja. Ezek után azt 
várnók, helyesli azt a módszert, amit Ortutay Gyula az új 
műfajjal kapcsolatban alkalmaz, lényegi leg:a mesemondó e-
gyéniségének vizsgálatát! írásának további részében azon
ban ennek éppen az ellenkezője tűnik ki. * 
Ortutay Gyula tulajdonképpen nem új dolgot produkál,amint 
maga is írja: "A népmese-kutatás történetében az orosz ku
tatóké az érdem, hogy a mesevizsgálat körébe a mesemondók 
egyéniségének vizsgálatát is belevitték. " 3 

Az eddigi kutatási eredmények igazolják az egyéniség 
vizsgálatának szükségességét, annál is inkább,mivel a kö
zösség is sok egyéniségből tevődik össze. Külünálld egyé
niségek pedig egy újfajta és egységes közösségi szellemet 
alakítanak ki. Ez által viszont lehetővé válik az is,hogy 
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a kutató egy adott zárt terület néprajzi kincseit össze
gyűjthesse. Ebben a teljesben viszont benne van az egy me
semondó által tudott összes epikum. így értelmezi Arany 
János is, amikor ezt írja: "Dseposzunk eltűntével majd 
semmink sincs, hol az egyetemes népszellem nyilatkozását 
megleshetnők, kivéve a mese." * 

Arra már rámutattunk, hogy a mesélő a meséibe - nyíl
tan vagy burkoltan - belemondja saját vágyát, mely szinte 
észrevétlenül kiszélesedik a közösség vágyává. Azonban 
nemcsak a vágyát viszi bele a meséibe,hanem családi élet
viszonyát is. Ez megint csak azért történik így, mert a 
mesemondó egy egyéniség, azaz véleménye van mindenró'l, ami 
vele és körülötte történik. Vonatkoztatom ezt a véleményt 
ebben az esetben különösen saját jövendó'jére. A jövendő', 
mint terv: összekeveredik fantáziájában az illúzióval, 
ez teszi számára és hallgatói számára a mesélés idejét 
ködösen széppé, elrendezetté, megnyugtatóvá. Mint aktus -
alkotáslélektani lag - az álom és az ébrenlét közötti át
meneti pont. Mivel pedig átmeneti, így csak átmenetileg 
megnyugtató, idó'szakilag pihentető', de hiszen nincs is más 
célja. Az élet küzdelmében kapott sebeket ezzel az igaz
ságszolgáltatással akarja helyreütni.A megnyugtatót azon
ban csak a szorosan vett tündérmesékre kell érteni,mert a 
tréfás mesék célja egészen más, pl. a mulattatás. Kovács 
Agnes ezt a differenciálódást szabatosan elvégzi, amikor 
azt írja: "A tartalmi és formai eltérésen kívül van még 
egy igen lényeges különbség a tündérmesék és a tréfás me
sék között: az előbbiek szép előadásához, megfelelő' hangu
latához szükség van a téli tú'zvirágos esték meghittségére 
és nyugalmára, vagy a nyári megfeszített munka utáni tes
ti elernyedésre; az utóbbiak inkább munkáéiénkítők. Nagy 
becsülete van a tréfás meséket tudó embernek a kalákában, 
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a közös munkában: hamarabb jár a kéz, gyorsabban telik az 
idő - mulatságos beszéd, nevetés közben." * s ezzel, az 
eszmei célon túl meghatároztuk a mesemondás gyakorlati 
célját is. Azonban a gyakorlati cél tulajdonképpen bele 
van ágyazva az eszmei célba, úgyannyira,hogy attól nem is 
választható el. 

Ezen a célon belül jelentkezik a családi élet rajza, 
mint a népmese egészébe beleszó'tt töredék-gondolatsor, ami 
igyekszik realizálni a mesei illúziót. Mivel hol itt, hol 
ott bukkan fel,ezért hol a földi valóságban követjük lel
ki szemünkkel a hőst, hol pedig mint egy álom szárnyán a 
színesen gazdag mesei régiókban.Szépen írja le ezt az ál
lapotot Degh Linda: "Amikor mesélni kezd (Pandúr Péter), 
érezzük rajta a megragadottságot, hogy nincs már közöt
tünk. Valami sajátságos feszültséget kelt hallgatóiban, 
fokról fokra távolodunk a valóságtól,a mese kezdeti vilá
gából a másik régióba, és ugyanilyen fokozatossággal hoz 
vissza, mint valami hosszú kirándulásról; eközben annyira 
beleéltük magunkat a mesébe,hogy észre sem vesszük,milyen 
nagy utat tettünk meg." ° Ha már itt tartunk,vessünk egy 
pillantást a mesei valóságra, mint élményre. Ez a valóság-
élmény éppen olyan illúzió, mint minden a mesében, és ép
pen olyan átmeneti is, mert csak addig él, míg a fó- és 
mellékalakjai,a természeti és természetfeletti tárgyai és 
megnyilvánulásai, vagyis: az elmondás idejéig. Minden jó 
mesélő felébreszti a valóságélményt, mégpedig nemcsak a 
hal Igatói ban .hanem saját magában is. Ortutay idézi Halász 
Gábor meghatározását erról a valóságéimenyről: "Dlvasas, 
színjáték-nézés közben elfogadjuk azt a feltevést, hogy 
valóság az, amit látunk, miközben nagyon is jól tudjuk, 
hogy az nem igaz. " ' Ez híven kifejezi azt a tényt, hogy 
nem igazi, csak látszat valóságéiményró'l van szó, amelynek 
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legnagyobb realitása az, hogy bennük valóban lejátszódik 
az élmény.Viszont más vonalon semmi köze sincs a valóság
hoz! Maga az élmény azonban oly erősen reálisnak mutatko
zik, hogy még az ösztönszerűen fakadó jelei is mutatkoz
nak, a kísérő' gesztusként! Urtutay Gyula írja Fedics Mi
hályról: "...annyira azonosul a meséje eseményeivel, hogy 
gesztusaival, só*t rokonszenvvel és ellenszenvvel követi 
saját meséje menetét. » 

Ezzel nagy általánosságban meg is határoztuk azokat 
a vonásokat, amelyeket minden valamirevaló meséidnél azo
nos módon megtalálunk, tehát Görbedi Istvánnál is. 

Az általános jegyek felmutatása után vizsgáljuk meg 
azokat a különbözőségeket, és kiemelkedő' jegyeket, amelyek 
Görbedi Istvánt jellemzik, mint mesemondót; majd környe
zetének, életkörülményeinek és jellemzésének leírása után, 
a hagyományos népi szellem fenntartásában, illetve to
vábbépítésében betöltött szerepét jelöljük meg. 

1. A mesemondd életrajza 

Görbedi István Tiszalökön született, 1866-ban. Apja: 
Görbedi Mihály Sényón volt gulyás-legíny. Különösen szép 
ember lehetett, mert mikor egyszer Nyírbátorból gulyát 
hajtottak, meglátta az ottani tanító lánya, beleszeretett 
és utána szökött. El is vette feleségül. 9 

Hét éves volt, amikor meghalt az apja. öt árvát ha
gyott maga után. Nagy szegénységben, keservesen nó'ttek fel, 
amiró'l gyönyörű,meseszerű "igaz történetében" fájó önval
lomást tesz. (Az alábbiakat 1949. január 31-én mondotta 
el, magnószalagra.) 

Következzék tehát az: 
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Ilétem történeti 
Itt születtem Tiszalökön. Mindig itt íItem,református 

hitbe. ídesapám félszemű* ember vöt. Vöt egy öccse. Oszt 
eccer csizmát varrt. Az öcsém megfogta a kézibe az árt, a 
nagyapám meg rákijátott: 

- Engedd el, te! 
Elengedte. Am meg visszacsapódott, oszt egyenesen a 

szemíbe vágódott, kiszürta. - így bizony! 
Mink oszt korán árván maradtunk. Szeginyek vótunk.De 

mi jjen szeginyek! Eccer, lehettem nyóc éves, idó'sebb test-
virem: Zsófi, a kanapin varrt. Idesanyám szitált.Mink meg 
a patkán ültünk, öten maradtunk árvák. Úgy iltunk,hogy i-
desanyám font,mosott.Oszt akkor ezt tanálta mondani,hogy: 

- Addig íjjünk, mig ebbül a lisztbül tart! 
Ém meg meg akartam nizni, mennyi van a kosárba? Oszt 

ráléptem ara a székre,amméken a néném ült. Néném meg fel
állt, a szék felborult, ém meg lejestem, a liszt a fejem
re borult. Hát! Meg akartam nizni,hogy meddig ijjünk! így 
oszt! íjjedtembe bebúttam az ágy alá, idesanyám kihdzott: 
seprűnyéllel ütött.Gyött a szomszíd ember,az engedett ki: 
Azt mongya: 

- Csak nem üti mán azir agyon?! 
így folyt az ilétünk sora. 
Én osztán ídesanyámmal jártam dohánt törni, a rázomi 

tanyára. íppen csak annyit fizettek,hogy íppen otthon nem 
vótam. Tíz krajcárt egy napra. Pedig letörtem annyit,mint 
más.Anyámnak negyven krajcárt adtak, annyi vöt a napszám. 
Tiz krajcárir lehetett ekkor venni egy font sót. Egy font 
nem vót egy ki la. Mán azt se kellett a zanyámébúl venni, 
avval is több vót. 

Vót egy néném, am mán szdgált. 
A többiek kisebbek vdtak, otthon maradtak. Magokba. 

7 



Rábízta a szomszídókra.Ótán a Szomjas-tanyára jártam kom-
pert szedni, meg tengerit törni. Adtak: enni, meg harminc 
esd tengerit, meg egy félvlka kompért. Akkor meg ezt csi
náltam. 

TIZENEGY éves koromba egy ember, M. I. vitt ki magá-
ho. Három évig vdtam nálla kondásbojtár: csak azír.am mir 
enni adott, meg egy kis ruhát. 

Itt törtínt, hogy újévkor egy disznót öltem,úgy,hogy 
sarogján vittík be. 300 falka vót a disznónyáj. Gazdám í-
tetls után hazament früstökölni. Magam maradtam. Ere ment 
harminc, ara meg húsz. Mírges vótam, hogy min! 

Eccer a Gyomán-lapos felé ment, ém meg utánna! Kija-
báltam: - Kicika, te! - mert csak így értették.Vót nállam 
egy fiefabot, végi nagyon vastag vót. Visszafordítottam ŰT-
ket. - Majd adok a zutolsónak, mer biztoson av vezette! -
Hát, látok is egy fürge süldó't; neki haj intőm a botot, am 
meg egyenesen a szemíbe! Még meg is állt benne! Felhömpö-
rödött mingyán. Megyek oda, kötögetném, de nem kél. Meg
döglött, íjjedtembe elkezdtem bó'gni. Nagyon béfgtem. Vót 
egy szomszíd-kondás. Mongya: 

- Mir bffgsz? 
Mondom neki. 
- B...d meg! Mir hajigálod?! 
Annyit bó'gtem, hogy estére férreállt a szám. Gyön a 

kondás-gazdám. Én a nyáj eló'tt kavargók, mert haza akart 
mán menni. (Ügy kell azt akkor, elébeállni!) 

- Megájj, a varbuncki isten a zanyád! Úgy döglessz 
meg, mint a dísztó! 

Szaladtam háturrúl bőgve. Hídon kellett átmenni. Ara 
nem mertem menni, mer a gazda ott vót. Nekivágtam a jég
nek, am meg beszakadt! így oszt: ki-be, ki-be! Átevicke-
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lődtem valahogy a partra. Szerencse, hogy nem vöt mijj. 
Hazahajtottunk. Megettik a malacok, amit adtak nekik. A 
gazda nem szólt többet. Mécsgyútatkor,mikor gondoltam,mán 
nem bánt, szid a gazda: 

- Gyere csak! 
Mennem kellett.Kötél vót a kézibe.Nagyon fi Item,hogy 

felakaszt. Akkor tudtam meg, hogy nem akaszt fel, mikor 
elhattuk a fát. A malacot belekötötte a kötélbe,nekem meg 
azt mongya: 

- Segíccs feladni! 
Feladtam a hátára,bevittük.Betettük abba a züres ól

ba, ammékbe a hízó vót. így oszt nem tudódott ki, mer hát 
ki tudja, hogy döglött meg?! 

Vót a gazdámnak egy testvíre, az is kondás vót.Eccer 
összetanálkoztak. Nyűttya az én gazdám a dohánzacskót: 

- Gyúccs rá! 
A másik is nyúttya az övét. Am meg aszongya: 
- Te meg ebbül gyúccs rá! - Akkor kédezi: - Hát oszt 

nem verted meg a kölyköt? 
Azt mondja az én gazdám: 
- Nem, mert filtern, hogy rágyön a csúnyabaj! 
- Hajj - gondoltam -, csak tudtam vóna akkor, hogy 

csúnyabaj is van, még visítottam vóna is,meg meghömpörög-
tem vóna a fó'dön. Oszt lehet, hogy rám is jött vóna:Dehát 
nem tudtam én akkor, hogy ijjen is van! 

Majd úgy jártam vóna, mint Gyürgó' gulyás! Gyön fel a 
dombon, látja, hogy egy róka egeret akar fogni,félig ben
ne van a lyukba. Megfogta a farkát, végigvágott rajta. Am 
meg ijjedtibe pofon fosta! Odakap a kípihe, szítkeni. Ad
dig meg a róka elszaladt. 

Tavasszal meg at törtint, hogy hitt a gazdám hörcsö
göt fogni. Eggyik jukba u döfködte a botot, nekem meg a-
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szongya: 
- Püföld csak a másikba, ott gyön ki a hörcsög! 
Én oszt döfködtem. Mondom: 
- Híjába döfködöm, nem visít e! 
- Fordítsd meg a bot döfővígit, úgy döföld! 
Kihúzom a botot, hát csupa "pocsík" vöt. A gazda be

lecsinált a jukba, én meg ma.jnem megmarkoltam. 
Vacsoránál kérdeztík a többijek, hogy: 
- Pista fijam, mi törtínt? 
- Nem mondom, mert együnk. - Annyi eszem vöt,hogy e-

vísnél nem mondom. Na. majd a vacsora után leültem a pat-
kára. Mondom oszt. Kacagták, hogy bolonddá tesznek. 

HATOSZT megtanultam vóna én olvasni is nagykoromba, 
merhogy gyerekkoromba nem jártam eskolába. A szomszídunk-
ba lakott egy kántor. Egy kis ílelemír megtanított vóna. 
Csakhogy én mindig P. Z.-t figyeltem. 48-as függetlensígi 
vót ez a P. Z. - Én meg ah helyt,hogy olvasni tanútam vó
na, mindig mentem hallgatni,hogy mit olvasnak az újságbúi 
P. Z.-rúl. Csakhát nem lett abbul semmi, mer a vígin ösz-
szevesztek. 

TIZENNÍGY éves koromba idesanyám hazavitt. Elküdütt 
egy felesgazdáho, D. A.-ho. El is mentem, vesztemre.Rossz 
hej.iem vót itt. Annyit keMett dógozni.még a lípem is be-
ledagadt. Nappal vigéztük a paraszti munkát, mikor mit, íc-
caka meg - májustűi Szemmihálynapig - a lovakat őriztem. 
Ott aludtam kinn a gyepen,meg a tallon.Ha megtörtént,hogy 
elszunnyadtam, oszt tilosba mentek a lovak, harminc kraj
cárt lefogtak a bírembül. Akkor kezdtünk dógozni, mikor a 
nap meg fel se gyött. 

Eccer olyan hejjen dógoztunk, ahun vót egy darab la-
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poss. Be vot fuvesedve. Ezt kellett felszántani. A lű nem 
bírta, kemény vót. Én hajtottam. Akkor kikapta a kezembül 
azt ostort, ütött-vert. A kerülök gyöttek ara. Rákijátot-
tak: 

- Micsinál. András bácsi? 
De acs csak ütött. Én meg hattam,nemhogy elszaladtam 

vóna. Ógya! Olyan bolond vótam.hogy ott maradtam.Pedig mi 
bírem vót? Tizennigy forintot kaptam egy esztendőre, meg 
ammit megettem. - Oszt még a harminc krajcár váltópízt is 
lefogta! Rossz, rí szeges ember vót a gazda. Nem is laktam 
nálla, csak egy esztendejig. 

EGY MÁSIK gazdánál mentem, E. I.-nál. Ennek tíz köb
lös fóggye vót. Ez jó gazda vót. Itt mán nem kellett any-
nyit dógoznom. Meg is gyógyult a lípem. Itt úgy dogoztam, 
ahogy akartam. 

Bizom má jól megviradt, a tyúkok lejöttek a recérül, 
a zaj tó még mindig zárva vót. Odamentem a zajtóho, beki-
játottam: 

- Borcsa néném, kejjík mán! 
- Te bolond! Még te késztecc? 
Akkor adott tarisznyát, ém meg mentem kapálni. Magam 

kapáltam. Szerettem kapálni. Itt egy évig vótam. 

INNÉT jó gazdánál mentem. Három gyönyörű lova vót es 
három köblös fóggye. B. G.-nek hittak.Itt huszonöt forint 
bír és három forint mosásbír járt. Kevés bír vót e! Az ír 
nem szerettem itt maradni, pedig meg akartak marasztani. 
Azt mondja a gazda, hogy: 

- Három forinttal megtóggyuk! 
Mán akkor kaszálni is tudtam, űgy ahogy az eró' jött. 
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Eccer azt mondják,hajtsam a csürhére a nyájat.A sar
kon meg kellett állni. Megállok a palánknál. Odajön a gaz
da, V. S., belől a palánknál. Tizenkét köblös fó'ggye vöt. 

- Oszt nem jössz mán hozzám? 
- Még mehetek, soká lesz Szemmihály-nap! 
- Elgyösszi hát? 
- Ha megaggya, ammivel Cs. J. szegődött. 
- Mennyi annak a bíri? 
- Negyven forint, egy pár csizma, egy víkás föd a mo

sási r, egy szekér szalma! 
A gazda megadta. Itt laktam két évig. Azír haragud

tam, hogy akkinek sok vdt, am még kompírnak se adott fő
det, aza másik, em meg megadta. Igaz, hogy nem a sajáttyá-
bul ment! "Okos" vdt a gazda: annyival töf földet válalt 
munkára, hogy a csel id bíre kigyójjfk! Két köblös borsót 
válalt a gazdám, adott az uraság.Mink meg betakarítottuk. 
A borsót kisőbb kell aratni, mint a búzát, hogy beírjík. 

Tokaji vásárkor a gazdával elmerült a hidas. Sokan 
mentek rá: emberek, asszonyok, gyerekik. Egy csomó marhát 
is ráhajtottak. Nagy vihar vót, oszt, hogy el ne merüjjik 
a hidas, valaki kitanálta, hogy a marhákat bele kell haj
tani a vízbe. Mikor a marhák a vígire írtek, lenyomták a 
hidas vígit.a ráömlő víz meg a másik vígirtfl leseperte az 
embereket. Nagyon sokan belevesztek a vízbe. 

Az én gazdám a kötelet fogta meg.Húzták a kötelet ki 
a partra, akkor látják,hogy ember van a vígin. A sok álat 
meg kikerú'lt valahogy. Vót egy ökör, annak csak a zórahe-
gye, meg a félszarva láccott ki a vízbJl. Aszongya egy em
ber: 

- Húzzuk ki mán ezt a szegíny ökröt! 
Kihúzzák! Hát lelekm! A másik szarva azír vót lenn a 

vízbe, mert egypár cseléd kapaszkodott bele. Az ember az 
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egyik kézivel fogta az ökör szarvát,a másik kézivel meg a 
felesíge derekát. íletbe is maradtak! Ettűl az évttfl kez-
ve minden évbe egy hód f«5d termísit vitte el annak, akki 
kihúzta! Egísz Hetekbe betegek vótak, akár az én gazdám. 
Köszvíny, keh, attűlfogvást mindig bántotta. Meg az erő' is 
kiment bel ól le. 

Avval jött haza a gazdám: 
- Baj van.fijű! Kaszálni kell a borsót,de én nem bi

rok, a terremtísit! Tán lekaszálod a héten. 
Tarisznyát raktak. Vót két jánya. Azt mongya: 
- Majd Erzsi jányom viszen szeredára ebídet! 
Kimentem a két köblös fó'det kaszálni. Mikor ki írek, a 

fó'dszomszíd két fija mán kinn vót. Ojjanforma idősek vó
tak, mint én. A zeggyik kát esztendó'vel idősebb, a másik 
ugyancsak két esztendővel fijatalabb. Kijabálnak oszt ne
kem: 

- Hé, gyere mán! 
Akkorra űk levágtak jó pár rendet. Ém meg nekifogtam 

früstökölni. Nekifogtunk aztán a kaszállásnak, hát mindig 
csak avval vótak elébb, ammit addig vágtak. Kedden estére 
mindet lekaszáltam. Amazok meg ozsonnyára. A pájinkát is 
megittam, megvacsoráltam, összefogtam három öl borsót,egy 
csomóba hordtam, belefeküdtem a szűrömbe! Jó szűröm vót 
akkor. Aludtam.Mán felgyött a nap,mikor felíbredtem.Gyött 
Erzsi. Aszongya: 

- Tan beteg, István bátyám? - Tizenegy éves vót. 
- Nem vagyok én! 
- Hoztam enni. Nem éhes? 
- Dehogynem! Hiszen még nem früstököltem. 
Jóllaktunk Erzsivel. Azt mondja: 
- Mi lesz a borsóval? Idesapám fii, hogy nem lesz le! 
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- Akkor mehetünk haza, mer lekaszáltam. 
- Mind? 
- Mind.Idesapád egy hetet adott rá.azír aludtam most 

tovább. 
Hazaindultunk. Útközbe aszongya Erzsi: 
- Bemennyünk a szó'llöbe! Ojjan jó szol left ettem. 
Bementünk a szó'llöbe, itt is jóllaktunk. Hazaírtunk. 

Kérdi a gazda: 
- Mi van a borsóval? 
- Le van. Fekszik. 
- A terremtísit, de filtern! 
Eladta a borsót, oszt kipótolta a bíremst. A másik 

gazdára azir haragudtam, hogy harminc köblös fó'ggye vót, 
mégse pótolt semmit. - Ott így mondta a gazdaasszony va
sárnap : 

- Vágjatok kenyeret, lesz ebid! 

MOST megin elmentem egy jó gazdánál. Ott szíp öt lű 
vót. P. J.-nak hittak. Hatvan forint vo't a bírem.egy sze
kér szalma, meg egy vikás fődet adott a mosásír. Ojjan 
gazda vót, hogy pisszenni se mertünk.Vót egy fija,Bálint
nak hittak. Eggyütt ddgoztunk. Én is Bálintnak hittam. Av 
vót a szokás. Nem kellett "gazduramozni ". 

Itt két évig laktam. 

1887-BE HATTAM OTT, mikor egy jány a szemembe káp-
rásztatott. Ugy mentem utánna, mintha húzott vóna. Ojjan 
szíp jány vót, olyat azúta se láttam. El is vettem 1888-
ba. Semmink se vót! Akkor neki a kapának, feszt! Szerdán 
végeztünk a lakodalommal, csütörtökön szíthordtam a sá
tort, attul kezve: kapáltunk, arattunk, mindent együtt csi
náltunk. Aratás után annyi búzánk vót, hogy még el is ad-
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tarn. Utánna én géphe is mentem, s zasszony otthom maradt. 
Itt is kerestem. Száz mázsábul három mázsát kaptunk, ti
zenhatan. Aratásnál minden tizenegyedik kereszt vót a mi-
jénk. 

Csípi is után következett a tengeritöris, kompirásás. 
Annyit kerestem, hogy kifizettem a testvéreket:lett saját 
házam! Úgy jártam, mint a fogolymadár: kettó' vót, de mire 
a tojásokat kikó'tötte - huszonöt lett! 

Deosztán: ebbül csak nem lehetett vdna kifizetni a 
házat, hanem mikor a mezeji munkának vígé vót, mentem más 
munkát keresni. 

AKKOR tőtöttík a Tisza-gátat másvidéki kubikosok,oszt 
azok elmentek, minket fogadtak meg. Akkor mentem kubikol-
ni. Negyvenöt krajcárír egy méter fődet toltunk ki. Három 
forintot kerestem egy nap. Arany vót az akkor!Egy kellett 
még hozzá, adtak azír ety pár csizmát. Vót nekem olyan ö-
römöm, tám még a királynak se vót! 

("Miért?" - a gyújtó' kérdése. ) 
Annyit kerestem a kubikolással,hogy a szemmihályi vá

sárba egy tehenet tudtam venni! Az is ócsó vót! Negyvenöt 
forint egy tehén! Ugy mentem ón nyargalva egísz nap le-
fel a deszkán, mer megfizettík.De hasztalan,csak szöszír, 
borlr, akkor nem nagy kedve van dógozni senkinek se. 

Eztet oszt befejeztük. Szorították azt akkor,mer fíl-
tek a tavaszi víztűl, hát kiszen kellett néki lenni. 

AKKOR elmentem a rítre nádat vágni! De ott csak egy 
krajcárt fizettek a kivi ír: amír levágtam, meg bekötöt
tem. A báró. ("Báró Vay Arnold. " M.S. ) En vágtam kétszáz 
kivit egy nap akkor, mikor másik ember csak hetvenet. Hát 
hogy dogoztam én? Meg hogy dógozott a?! En kaptam két fo-
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rintot, J meg hetven krajcárt. Csakhogy ín mán nígy óra
kor mentem, mikor harangoztak. Nem is hitte a szomszíd. 
Megkérdezte a kerüló't, az meg megmutatta a könyvet: 

- Annyit a! Be is írtam. 

NYÁRON gyík int vágtam. Nígyszáz kivit kötöttem be egy 
nap, a másik meg nyócvan kivit! Megváltottam a dézmát, 
hogy a házam be tudjam tetejázni. 

Utánna mentem a nagyvilágba dolog utánn! Jártam én 
hegybe is szó'ló't ültetni (Tokaj. M.S.), hetven vagy nyóc-
van krajcárt kaptam napszámba, mán nem tudom. 

Mán akkor ott vót a Jányom is, meg a fi Jam is. A já-
nyom csak egy festíkes katuját kapott:ha sima vesszut 
dugtunk el, befestette. így beon! 

HANEM osztán meg olyanokat is csináltam, mint mikor: 
átszaladtam Dadára. (Tiszadada.M.S.) Am meg úgy vót,hogy 

a Tisza tó*tlssin kaszáltuk a dudvát, ammi kinyó'tt a tó'tís 
ódalábul. Mer nem vót a mingyán kikövezve! Előbb fó'd vót, 
parázsfőd. Jött a gátór, ety papír vót a kézibe: 

- Ki viszi el Dadára? Többet kap egy napszámmal! 
Napszállatkor vót. Azt mondták: nem mennek, mer min

gyán este lesz, oszt reggel meg akkor nem tudnak munkába 
állni. Jött oszt énfelém. 

- Tessík csak ideadni azt a papírt! - mondom. 
Otthon nyűtotta, csattogtatta a felesígem a tisztát. 
- Hé! - mondom. - Nincs valami ennivaló? Mer mennék 

Dadára. 
- Ebbe a percbe kiszén lesz a galuska. - mondta. 
Gondolkoztam ety kicsit.Várok is,meg még a zing elit 

meghányom galuskával,hát hogy megyek én Dadára?Akkor fel
kötöttem a gatyámat, hogy ne akadozzík bele a térgyem.Bu-
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gatyánk vót még akkor mindenkinek, meg ráncos. Kocogva o-
dájjig. - Kocogva vissza. - Még a zasszonyok kinn ültek a 
kapu előtt, mán visszagyöttem. Azt tudták,Rázómig mentem. 

- Fenébe vötál te, nem Dadán! 
- Pedig onnan jöttem mán vissza! 
Jól belakmároztam galuskából! Jól is esett, mer ü*t-

közbe még jobban megéheztem. Reggel mentem megint kaszál
ni. Egy napszámmal mán több vót, mint a többinek! Hát így 
van e! 

Mer vót nekem egy sógorom, akki mindig a sert itta. 
Azt kérdeztem tú'lle: 

- Mirú'l isszák? 
- Nyavalyatörísrűl. 
- Akkor csak igyátok, mer nekem olyan nincs! 
(Hát akkor mit ivott? - A gyújtó' kérdése. ) 
- Én csak pájinkát ittam, ha ittam, utánna meg sza

lonnát sütöttem. Vasárnap se ittam bort. így lett házam, 
meg tizenkét köblös fó'dem. Még a! Hanem nyóc gyereket is 
felneveltem úgy, mint más, ha nem külömbül! Egy meghótt a 
debreceni bombázáskor. 

IMÍGY éves házas vótam, mikor megin elálltam cseled
nek. 

Eccer vittem a gazdám szekerén, ökörszekéren. A gaz
dám hátul űlt, deszkán, ém meg eló'l hajtottam a zökröket. 
Rossz vót a csizmám. Azt mondom néki: 

- Tekintetes úr! Tessék megokosítani! 
- Mir, he? 
- Mer rossz a csizmám, meg malacot is akarok venni. 
- Vam ma malacod? 
- Van nyóc. Kettó' kéne még, hogy tíz legyík! De csiz

mám sincs. 
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- Eljársz mán bocskorba is. 
Én oszt azt gondoltam, igaza van! A malacok kosztyá-

rul nem kellett gondoskodni,mer a zugaron megílt. B.S.vót 
a gazdám. Sok fó'det hagyott ugaron mindig. Szerette, ha a 
szógájji gyütögetnek. A henyéket nem szerette.Eccer a lu
cernát kellett lekaszálni. Nagy esó' vőt. Nem vőt jukass a 
kalapom, de rossz festíkkel vőt befestve, mer ócsóír vet
tem, hogy több maraggyík. Folyt a festíklé a kípemen.Asz-
mongya a gazdám felesige: 

- Jaj, te István! Mi van veled? Jukass a kalapod? A-
dok neked egy zód kalapot, ha kell. 

- Hogyne kéne! 
Olyan deják kalap vőt. Kiöntötte beló'lle a kikkövet, 

kiporolta e kicsit, ém meg a fejembe tettem. 
Rongyos vőt a kabátom,mer nem ruhát vettem,hanem le-

geló't. A rongyos ruhába még jobban szeretett a felesígem, 
mer u is szerette a legelőt.Hoz a gazdám felesige egy ka
bátot. Megörültem,lecseréltem a rongyost. Ad egy nadrágot 
is. Ótán azt kérdezi: 

- Hát a csizmád is rossz? 
- Nem rossz a, csak tátogattya a szájját! 
- Van itt apjának ety pár bakkanccsa. Felhúzod? 
Hogyne húztam vőna mán, mikor jő vőt a talpa, jő vőt 

a feje, nem vót ázom még csak egy szakadás se. 
- De meg ne mutasd apjának, ha kimegy! 
- Haj! - gondoltam. - Egér legyek,lyukba bújjak?Csak 

abba vótam. Mibe lettem vőna? - Vetettem.Jön a gazda: 
- Na, jó puha? 
- Az. 
- Puha lehet mán másoccor. Jól bevesd mán! 
A másik cseléd vitte haza, ökörfogaton. Várta a fe

leségi. Szól: 
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- Annya, te! Minek adtad Görbedinek azt a ruhát? A-
szittem valami ispán jött át! 

- Én nem adtam! 
- Nem, te?! 
Énhozzám nem szólt semmit. Jó vöt an nékem, ha neki 

mán nem vót jó. 
Nígy évig laktam ennél a gazdánál. Közbe jöttek a 

gyerekik sorjába: Sándor, Julis, János, Pista, Zsuzsi,La
jos, Maris, Bandi. Mikor János született, még bába is vó-
tam.Csak látom én,hogy a zasszon háromszor-néccer kimegy. 

- Tán az a baj, annyok? 
- Nem a. 
- Idejibe szdjjál! 
- Majd szólok. 
De bizon csak av vót! Mer aszongya eccer: 
- Fogjál be, nem bánom... 
Befogom a két ökröt a szekérbe, szalmát hajintok a 

deríkba, ki a dunnát, párnát. Lefektetem a felesígem, még 
a szűröm is ráterítettem,mer csepergett az esó\ Eccer csak 
jajgat a zén felesígem! Úgy feleűttyán járhattunk. Zú'röm-
zavarom az ökröket, úgy szólt a horpassza, mintha tarisz
nyát ráznának. A zén felesígem: csak jajgat. 

- Fogg meg a dunnacsücskit, oszt szorícsd! - mondom 
neki. Mikor benn vótam ilyenkor, tudtam, mit kell csinál
ni. Meglett a gyerek! 

- Mám meg bele kék csavarni valamibe! 
- Ott van egy rossz kabát a fejem alatt. - mondja a 

felesígem. 
Beletekertem a rossz kabátba. 
- Várjál mán, a ködökzsinórját el kék vágni. 
- Ugy a! - Én oszt a körömmel szítvágtam. Jó nagyra 

hattam. Hajtok oszt tovább a bábáho: 
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- Maris néni! 

- Hallom, fiam! 

- Baj van, néni! 

- Megyek, fijam! 

Mondom: 

- LÍjjik ide az ülísre, ém mellém! 

- Hátul a zén hejjem! - Megtapogattya a felesigem. -

Nincs itt semmi, fijam! 

Aszongya a felesi gem: 

- Itt vam má mellettem. 

- Na, nem baj! 

Mikor hazaírtunk, azt mondja a bába: 

- Nem szabad a zasszont talpraálítani! 

- Ara maj lesz gondom! 

Ismertem a szekeret jdl. Levettem a kasfart, leszed

tem a zódalát. Áthíttam a sógort.Ott lakott a szomszídba. 

Alátettük a szúrt a felesígemnek: én összefogtam a feji

nél, a sógor a lábánál,szípen lefektettük az ágyba.Aszon

gya a bába: 

- Ez igen! Em megérdemli a zasszont! Tudja,hogy kell 

bánni vele! - Ótán elvígezte, ammit kellett! 

Mán akkor meséltem, meg sok huncutságot csináltam! 

Eccer tengerit törtek az aratók. Még akkor is itt 

szógáltam: B.-nál. Este öt fiú lefeküdt a padra: a színá-

ba. Én is menni akartam feküdni. Rettenetes nagy beszídbe 

vótak a gyerekik. Oszt,hogy íjjen rettenetes beszídbe vó-

tak,gondoltam,még én is visszamegyek beszílgetni. Ott vót 

egy színatartó, benne egy lábtó. Setít vót. Megyek a láb

tón felfele, oszt mikor kötísig vótam a padnál, így csi

náltam: 

- Korgyava pfff! Pfff! 
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Úgy megijedtek azok a kölykök,hogy egymást vertik le
fele a lábtón. Akkor ém mán húv vótam! Csakoszt nékem a 
zeggyik arató mondta,hogy megíjettek. Úgy hebegték: "ördög 
van a padon. " 

- Micsináltál vélek? 
- Csak nem íjjettek tám meg? 
- Megíjjettek azok. Miklóst nem lehetett a sudbúl 

kihúzni! 
A fene tudta, hogy megíjjettek. Sokat meséltem nekik 

a boszorkányoknál, biztoson azír. 
Ótán oszt: elgyöttem ettül a gazdátúl is. 

JÖTT a nagyháború, tizennígybe! Én nem vótam katona. 
Csak osztán ettül fogvást nem a'ltam el többet. Tizenöt é-
vig jártam K. naccsagos drho Sándor fiammal aratni. Úgy, 
mint azeló'tt, minden tizenegyedik keresztyiir. Mikor a fi-
jam jól bírta a dogot, akkor én ety párszor otthon marad
tam. Bandába jártunk aratni. Sz. M. vót a bandagazda. Ak
kor még csak öt köblös fó'dem vót. 

Harmincegybe hótt meg szegíny felesi gem.Majcsak negy
venen álltuk körül a koporsójját: tesvírek, fijak,unokák. 
Most 43-an vannak, akkik éntüllem származnak! 

Akkor osztán Julis jányomho mentem.Ünálla laktam há
rom évig. Akkor oszt újra megnősültem. AaajíDe milyen há
zasság vót a?! A jányom ajánlotta, mer odajárt az asszony 
a szomszídba. Azt mondja: 

- Megkértem N. nénémtul, firhe menne-i? Azt monta: 
"Magamformáho. " Jó lenne idesapámnak! 

így kerültünk össze. De hisz húv vót az az én gyönyö-
rúszíp felesígemtül? Csak úgy gyött el, hogy kdci.jdt csi
náltunk a közjedzó'nél. Nígyszáz pengó't kapott vóna a gon-
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dozásir. Az oszt olyan asszony vót,még a hűslevest se et-
te.Aszónta:"Disznónak való!" így oszt bánatomba en se et
tem, mer attűl filtern, megmírgez. 

Megtudta, hogy hosszúi létű fajták vagyunk. Idesanyám 
is nyócvannyóc éves korába halt meg. Mi lesz vél le,ha még 
tizenhét évig kell gondozni? Osz mán majcsak ott vagyunk, 
mer tizennégy éve vagyok Zsuzsi jányomnál. Nem azir nem 
ett a, hogy nem szerette, hanem azir, hátha szólnék neki 
egy rossz szót. Csakhogy én nem szóltam,mer a kócijóba az 
is benne vót: hotyha én zavarom el, akkor meg kell fizet
ni a nígyszáz pengó't, de ha magáttil min el, akkor nem! A-
zir nem szóltam én neki egy szót se, hátha magátűl menne 
el. Úgy is lett! 

Mikor raktuk a húmmiját a szekérre, aszmondom neki: 
- Köszönöm mán, ammír gondomat viselte! 
Aszongya: 
- Csak esz ne mondja mán legalább, nehogy elkezdjük 

a rivást! 
Akkor oszt hazavittik Dadára. Nem kellett megfizetni 

a nígyszáz pengó't! így beon! 
Mer mikor a zelsö felesigemmel összekerültünk, nem 

nem vót semmink, oszt mégis jó vót, mer vót szeretet és 
fijatal eró"! Emitt meg mán minden vót, csak an nem, amrni 
a zelsőbe a zíletet adta. Nem is írt a semmit! 

Azúta oszt itt vagyok Zsuzsi jányomnál... Haragszik, 
ha mesélek. Nem szereti. 

Kiegészítésként szabad lesz elmondanom, hozzáfűznöm 
Görbedi István mesemondó önéletrajzához azt is,hogy az é-
let értelmét mindenkor a szeretetben látta. A szeretet 
volt az,ami minden akadályt legyó'zött életében,amely len
dítő ereje voltj akárcsak mesehó'seinek, s amelynek segít-
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ségével ugyanolyan könnyedén, vidám optimizmussal jutott 
célba, akárcsak "Mackó Feri!" Nem hiába ez a legkedvesebb 
meséje! 

Haláláig Zsuzsi lányánál lakott abban a házban, amit 
még testvéreitől megváltott.Itt mesélgetett,f61 eg a gyer
mekeknek, akik gyakran felkeresték,különösen tavasszal és 
nyáron, amikor a kerítés eló'tti kispadon üldögélt. 

Nem járt sehova, mert nem nagyon látott, mivel szür-
kehályog húzódott a szemére. 1954 nyarán meghallotta,hogy 
Sándor fia a feleségével krumplit ásnak a vasút mellett, 
az o házához nem messze. Elindult, hogy megkeresse őket. 
De eltévedt a földek között. A fia meglátta, mondja a fe
leségének : 

- Am meg idesapám. Eriggy mán, vezesd ide, biztoson 
minket keres! 

Csak akkor ismerte meg a menyét, mikor már egészen 
közel volt: 

- Te vagy a, jányom? 
- Én vagyok, idesapám! - Azzal karonfogta, vezette a 

fiához, közben tréfálkozott vele. - Na,idesapám, mennyünk 
Pócsra, de most én mondom, hogy: "cancékos, öreg! " 

Nevettek mind a ketten:az aranyszívű öreg,meg a sze-
retó'szívű fiatal! 

3. A MESEMONDÓ EGYÉNISÉGE 

Kiindulási pontul vizsgáljuk meg,mit mond sajátmagá
ról, hogyan ábrázolja önmagát? 

"De, hogy iskolába nem jártam,nem tudtam olvasni.Vót 
ott bibiija, abbúl olvastak! Azt jobban szerettem én ta
nulni, mint ezt a haszontalan mesét." 

A bibliát állítja szembe a mesével, mégpedig olyan 
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ellentétbe, hogy az elsőt hasznosnak tartja, a másodikat 
haszontalannak. Ez az egyetlen pont, ahol nem őszinte. Ez 
azonban könnyen megbocsájtható, mert ezzel tulajdonképpen 
legfájóbb önelégedetlenségét: az analfabétizmusát akarja 
elkendőzni. Sándor fia azt állította, hogy iskolás koruk
ban édesapjuknak fel kellett olvasni a bibliából. 

Egyéniségének legmélyebb megnyilatkozása tárul elénk 
akkor, amikor a Krisztus keresztrefeszítésének történetét 
mondja. Ilyenkor hangja remegő lesz, majd elcsuklik: sír, 
könnyei hullanak, de olyan valóságosan,hogy elö kell ven
nie a zsebkendőjét, hogy megtörölje a szemét. "Szegény 
Krisztus!" - mondja. Ez már több, mint élményszerűség.Nem 
hiszem, hogy az átlényegülésnek ilyen magas fokát megta
lálhatnánk más mesemondóknál is. Mesélés közben is el-el-
kapja ez a rezignáció, ha nem is ilyen túlságosan felfo
kozott hévvel. 

Lássuk most,hogyan állunk a "haszontalan" me
sékkel? Az egyik mesében Mackó Feri mesehős ezt mondja: 
"Majd visszajövök annyi mesével, hogy nem győzi apám hal-
gatni!" Ehhez a mesemondó hozzáfűzi, hogy: Majd ezt el
mondja, amit én most! 

íme! Görbedi István olyan magasra értékeli a mesét,s 
ebben a saját mesekincsét is, hogy egyenesen a mesetanu
lást tartja a főhős legfontosabb feladatának. Mégpedig a 
tőle való mesetanulást, mert hiszen arról van szó, hogy 
Mackó Feri azokat a meséket hozza majd haza,amiket ő tud. 
Ennek elmondása után megértettem, hogy a mesemondó ekkor 
arra volt kiváncsi, hogy én is haszontalannak tartom-e a 
mesét? (Azt hiszem sikerült őt meggyőznöm ennek ellenke
zőjéről, máskülönben valószínű, hogy a mesemondást abba
hagyta volna.) Valójában Görbedi István csupán egy olyan 
paraszti életszemlélethez igazodott,mely szerint a biblia 
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a hasznos, a mese pedig haszontalan. Mindent ezen a szem
szögön keresztül néz és tesz. Az életnek van hasznos és 
haszontalan oldala; ^ az emberek közt van olyan, aki a 
társadalomnak hasznára van, illetve kárára van, azaz van
nak hasznos és haszontalan emberek. 

Radikalizmusa a mese társadalmi képletéből eredeztet
hető, mert a mesében csak két társadalmi réteg található, 
egyik a jók (hasznosak), másik a gonoszok (haszontalanok) 
társadalma. A mesei igazságszolgáltatás nála mindenkor a 

Jók diadalát eredményezi. 
A Fanyövő mese hőse; Mackó Feri nemcsak azért húzgál

ja ki a fákat tövestül, hogy erejét fitogtassa - mint er
ről a hasonló típusú mesékben olvashatunk -, hanem azért, 
mert az építkezésekhez szükség van a fákra!Soha semmi nem 
történik nála ok nélkül, a legkisebb epizódban is benne 
van az utilista szempont. 

Görbedi István egyéniségéből adódik, hogy mesemondás 
közben nem azt tartja fontosnak, amit elmond, hanem azt, 

ahogyan teszi "láthatóvá" a mesélő egyéniségét. A mese
mondás olyan terület, ahol legnagyobb szerepe az egyéni
ségnek van, a népköltészet összes ága között. Ám ebben az 
esetben is kötelezők az alkotáslélektani szabályok!A nép
költészeti alkotás - sem a népdal, a balláda,sem a mese -
nem vonhatja ki magát az alapvető alkotáslélektani erők 
hatása alól. Minden alkotáá mögött végső fokon egyéni al
kotót, egyéni formálót kell feltételeznünk. ^ A népmese
mondás esetében ez az alkotó mindig és kizárólagosan 
hallgató is! Népdalt, vagy népballadát, annak recitálója 
- legtöbbször és általánosan - saját gyönyörűségére ad e-
lő; a népmesét azonban annak elmondója mindig mások gyö
nyörködtetésére szánja! 

így jutottunk el vizsgálódásaink során ahhoz a leg-
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fontosabb tételhez,hogy az egyéniség vizsgálata, a mesélő 
lélektanának elemzése csak akkor vezethet eredményre,ha a 
mesélőt:mint a közösség alkotórészét vizsgáljuk. 
Az egyén vizsgálata önmagában is sok mindent elmondhat 
nekünk.De ha csak Öt magát vizsgáljuk elszigetelve,körül
határolva, akkor eleve hiányos néprajzi munkát végzünk, 
mert csak egy ember tudását írjuk le és nem a paraszti 
közösség alkotását! 

4. A gyűjtésről 

Azt írja Degh Linda: "Szinte közhely, hogy a mese 
kollektív ízlést,nem egyénit akar kielégíteni, - éltetője 
egy hatalmas közösségi ízlés, tehát bizonyos értelemben: 
tömegcikk. 12 £ z a megállapítás Görbedire csak bizonyos 

fokig érvényes, u már túlnőtt ezen. Jobb ízlése és vele
született értelmessége nem a tömegízlést akarja kielégí
teni, hanem ezen túlmenően hasznára is akar lenni a közös
ségnek. Ez érthető is az elmondottakból. Egy alkalommal 
határozottan megkötötte magát, mondván: 

- Nem szeretem ezeket mondani (a "haszontalan" mesé
ket M.S.), most majd mondok komolyat! (Tanító meséket. M. 
S.) S azon a napon valóban csak ilyenek kerültek sorra. 
Ebből látszik, hogy nem abban akar kielégülni,hogy az ol
csó sikereket zsebrevágja, hanem abban, hogy hasznára le
gyen másoknak.A siker élvezése csak mellékes cél nála.Ha
bár erre is nagy súlyt helyez, mert amikor kb. 30 mesét 
lejegyeztem tőle, akkor egyszeriben csak kijelentette: 

- Most mán nem tudok többot! 
- Az baj. - feleltem. 
- Mir? 
- Mert Ortutay Gyulának Fedics Mihály 40-et mondott. 
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Erre egyszeribe megélénkült, szinte a verseny lázá
val kérdezte: 

- Oszt az enyím még nincs annyi? 
- Nincs. 
Akkor hirtelen elkezdett erősen gondolkodni. Kis idó' 

múlva megszólalt: 
- Annak pedig meg kell lenni! 
Már mondta is az újabb "haszontalan" állatmesét,amit 

előkotort emlékezetéből, s amit ő nem sokra becsült, mert 
ezeket csak "gyerekiknek " szokta mondani. Az igazi "ha
szontalan mesék"-nek tulajdonképpen ezeket tartotta. 

Harminc és negyven között sú'rú'n kérdezte: 
- Van mán annyi, mint amannak? 
Végre elértük a 40-et. Nagy megnyugvással vette tu-

tudomásul és ezt közölte velem: 
- örülök, hogy elírtem azt az embert, hogy mondtam 

annyi mesét, most mán nyugodtan alszok. 
Másnap és a következő" napon összesen még 12-t mondott 

el, de ez már nem jelentett semmit a számára, csak addig 
volt izgalmas, míg "alul" volt. Nem akart különb ember 
lenni, mint a másik, de alábbvaló se! 

5. A mesemondó hitvilága 

Már említettem, hogy mesemondónk az öntudatos refor
mátus voltát nemcsak büszkén,hanem hitébe belegyökeresed
ve vallja. Mint mondotta: "Én református ember vagyok, de 
ha valaki mondaná, legyek katolikus, nincs most pízem, de 
adnék neki, mer én semmi más nemleszek, mint református!" 

Mindezt szükse'gesnek tartottam megjegyezni, hogy meg
értsük :hogy miért olvastatott fel Görbedi István oly sok
szor gyermekeivel és unokáival a bibliából.Talán ezért is 
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fogadja el az ótestamentum miszticizmusának azt a megje
lenési formáját, miszerint Isten angyalai úgy járnak-kel-
nek a földön, mint Isten üzenetének hordozói, vagy ítéle
tének végrehajtói. 13 itt hivatkoznom kell a magyar mese
világra, mivel a nagy mesemondók hite szerint régen az an
gyalok és a gonoszok (ördögök) a földön jártak ós a nép 
között elvegyültek. 14 Isten angyalai természetfeletti 
lények, emberi formába rejtve természetfelettiségüket. 1$ 
Görbedi István is ilyenképpen hisz valóságos létezésük
ben. Valószínűleg azért, mert a legenda népszerű' alakjá
nak, Péternek a földön való megjelélenését így magyarázza: 
"Megyén Péter az öreg kódus - nízni. Ugy járt u mindig,a-
kármere járt, hogy ne esmerjík - öreg kódusnak."(9. sz. me
se. )A legendák általában Jézus Krisztus kíséró'jeként tün
tetik fel Pétert. 

Még egy ótestamentumi ismeretró'l szerzünk tudomást a 
meséiből: A világ teremtését Isten müvének tartja,s ebben 
a kronologikus sorrendet is megtartja. 1& 

Jézus csodáival nem foglalkozik, hanem egyenesen be
levág in medias res; "Megtudták, hogy Krisztus szentember 
vdt, Isten fi ja. "Az ó' fogalma szerint a szentemberek an
gyalok, akiknek a csodák végrehajtása is mesterségük.Ezért 
Jézus Krisztus csodáit is természetesnek tartja. Úgy hisz 
Jézusban, mint Krisztusban, aki Isten fia! De nemcsak Is
ten fia, hanem a Szentháromság második tagja is. A Szent
háromság harmadik tagjának Sztízmáriát tette meg a Szent
lélek helyett, s ez csak a realitásban való gyökerezését 
bizonyítja: Szűfzmáriát el tudja képzelni, de a Szentlelket 
nem. 

Jézus istensége és a Szentháromság-tan a református 
dogmatika fo kérdései. Ezekben való hitét akarja bizonyí
tani. Erre szüksége is van realista érzéke miatt, mert e 
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bizonykodás mellett állandóan Istenre hivatkozik, mint a 
Szentháromság fő tekintélyére,aki - szerinte - mégis csak 
több, nagyobb Jézusnál, nem is beszélve Szcfzmáriáról: "mán 
akkor azt a jó Isten bocsássa ara a nemzetre. Mer úgy ér
demlik!" (Jézus virágvasárnapján. ) Vagyis hite, ha öntu
datos református is,realitása az unitarizmus felé hajlít
ja el. Ez az elhajlása azonban öntudatlan, mert hiszen azt 
sem tudja, hogy létezik unitárius vallás. Erre nemcsak ó', 
hanem minden református ember hajlamos. 

Újtestamentomi ismerete szerint a gonoszokat (haszon
talanokat) szembeállítja a jóval. Kik a gonoszok? "Akik a 
jót elpusztítják!" A népmesékben tévedés nélkül el lehet 
választani a gonoszoktól,mert mind a két tábornak legfel
tűnőbb jegye e tökéletesség; nem így az életben, mert u-
gyanaz az ember: jó és gonosz is egyszemélyben. 

Görbedi István keresztyéni életének kicsúcsosodása 
abban van, hogy hűségesen felzárkózik Jézus mögé. Tehát 
gyakorolja a jók és gonoszok szétválasztását. Meglátszik 
ez józan ítéleteiből: "innét jó gazdánál mentem", illetve 
"rossz hejjem vót itt. " (Ilétem törtíneti. ) 

A gonoszokkal szemben nem vezeti bosszú az életben,a 
mesében azonban igen. A "bölcset" például négyfelé vágat
ja, amiért hazudott. Ez a mesei igazságszolgáltatás.Elér
hetetlen vágya az igaz emberek életközössége. Mackó Feri 
édesanyja a fiának az emberek jóságáról beszól. A jóság 
már csak azért is első' helyen áll Görbedi Istvánnál, mert 
szerinte azonos a hasznossággal. Aki hasznos,az jó! Hasz
nos pedig csak a szegény, tehát jó ember csak a szegény
ember lehet. Ez a szegényember mindig főhőse a mesének. 

Isten úgy személyesül meg életében, mint megközelít
hetetlen és bírálhatatlan fenség: "Hát mondja meg, hogy 
míjjen rosszul esik az embernek, ha a jó Isten ígír vala-
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mit, oszt nem tejjesedik." Benne van ebben Isten akaratá
ban való megnyugvása is. 

A jók teljesen együtt vannak a jókkal: egymás segít
ségére és hasznára,de sohasem egymás ellen.A gonoszok so
hasem imádkoznak, mert hitetlenek; fellázadnak Isten tör
vénye ellen. Nem törődnek a következményekkel sem. Ez az 
elvetemült gazság! Ilyeneknek hiába szól a tanítás: "vír-
ontással nem lehet mennyországba jutni!" (Jézus virágva
sárnapján. ) így mond ítéletet Görbedi István az erőszakos 
cselekedetek ellen. A jogtalanság mélyen bántja és sérti 
igazságérzetét. Ez azonban külső' cselekvésre nem készteti, 
legfeljebb önmagában kesereg. 

Még egy jellemzó'je van Görbedi István Isten-hitének, 
annak az erőteljes kimondása, hogy az ítélet Isten szuve
rén joga: "ha rossz ember vóna.az Isten nem segítene any-
nyira, amennyire segíti!" "Akármibe fogott, hát haladt, 
boldogult... " - Azaz nem biztos,hogy mindaz rossz,ami em
beri megítélés szerint annak látszik. Nem az a gonosz em
ber, akit a többi gonosznak ítél, hanem az, aki a jót go
nosszá teszi saját ítéletével. 

Görbedi vallási felfogása szerint a jók a mennyor
szágba, a gonoszok a pokolba kerülnek. Középen van a föld. 
A népmesei elképzelés egyaránt alkot vízszintes, illetve 
függó'leges régiókat. Az ótestamentum csak függö'leges ré
giókat ismer. 

A menny, föld és pokol határai sérthetetlenek, egyik 
régióból a másikba csak természetfeletti erők segítségé
vel lehet átjutni. Görbedi István "A piripócsi katona" c. 
meséjében pl. arról van szó, hogy a katonának "nem szabad 
vót" a mennyországba menni, "mer mán az ördöggel vereke
dett. " Az ördög a földre még feljöhet, de a mennybe soha. 
Az Isten a mennyben lakik, olykor megjelenik a földön (de 
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inkább a követeit küldi ide), de a pokolba soha nem megy. 
A ne'pmesei hit szerint minden ördög Belzebub fia, 

vagyis az ördögök nem társadalmi,hanem családi kapcsolat
ban élnek egymással.A pokol benépesítő! még a kígyók, sár
kányok, boszorkányok, óriások és a törpék. 

A kígyó az ősvallásban a segítő, azaz a jó szellem 
szimbóluma. 

A sárkányt a biblia a kígyótól származtatja: "A kí
gyó magvából bazilikus jó' ki, amelytől a szárnyas sárkány 
származik." •*' Görbedi szerint is a sárkány az alvilág 
lakója, palotában lakik.Az alvilág főúri rendjéhez tarto
zik, mégpedig a léha tobzódók közé,mert szép lányokat ra
bol, hogy azokkal szeretkezzék. Ezért gyűlöletes mindenki 
eló'tt. Görbedi így festi meg az arcképét: "Kígyocsíkok a 
burin! Olyan szeme vót, mint egy ökörnek. " Tehát szerinte 
is a sárkány a kígyótól származik. 

Az alvilág matrónája a boszorkány. A népmesékben a 
sárkánynak is és az ördögnek is az anyja, meg a törpének 
is. Gonosz értelemben szól róla a biblia is: "És találko
zik a vadmacska a vadebbel és a kísértet társára talál, 
csak ott nyugszik meg az éji boszorkány és ott lel nyug
helyet magának." 18 

Görbedi István kétféle törpét ismer.Az egyik (Hidra-
kó) jó, a másik (Torzalak) gonosz. Hídrakó a földön él; 
szorgalmas munkálkodással keresi a kenyerét. A másik az 
alvilág tagja: léhűtő, potyalesó'; mikor éhes, feljön a 
földre, hogy ennivalót raboljon,mivelhogy rettenetes ere
je van. 

Az óriások szintén kétlaki életet élnek, akik állan
dóan a földön laknak. Itt van a palotájuk,de állandó kap
csolatuk van az alvilággal is. 

A pokol keletkezéséről Görbedi ezt mondja: "özönvíz-
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kor összedűlt két hegy, alatta egy üreg maradt." 
Ezek után rátérhetünk azokra a mozzanatokra, amelyek 

Ősvallásunk tükröződései Görbedi István meséiben. 
Legfeltűnőbb jelenség nála ezirányban a totemizmus és 

a tabu. Tudvalevő,hogy a primitív népek magukat egy bizo
nyos állattól származtatják. Mackó Feri mesehős medvétől 
származik. Gőrbedinek ez a meséje a közismert Fehérlófia 
mesetípus változata.A főhősnek mindkét esetben természet
feletti ereje van, amit első esetben a medvének, második 
esetben a fehérlónak lehet tulajdonítani.Erősebbek az al
világ legerősebb gonosz szelleménél is! Az a tény,hogy ez 
a mesénk híven megőrizte nemzetünk állattól való szárma
zásának tudatát, kétségtelen bizonyítéka annak, hogy ős-
vallásunkban nagy szerepet játszott a totemizmus. A hon
foglalás idején meglévő fehérló-áldozat igazol ja,hogy eb
ben az időben totemállatunk a fehér ló. Etelközben a tu
rul. (Lásd: Emese álma.) Az ugor korban a medve, mert hi
szen a voguloknál ma is szent állat a medve. A finnugor 
korban, vagy azelőtt a vadkacsa is totemállat volt. 

A tabu is megtalálható Görbedinéi, mégpedig szósze
rinti értelmezésben. Pl.: "Kiírtek az erdőbűi. Nyomukba 
vót a két medve. De nem mertek utánnok menni,mert ott mán 
nem vót hatalmok." (2.sz. mese.) Ez is ősvallásunk kezde
ti stádiumának bizonyítéka. 

Ezek után lássuk a babona'katr Ismeretes, hogy a mai 
babonáinkban egy rég letűnt múlt hitbeli hagyományait 
kell látnunk.Görbedi babonás meséi sok elevenséggel jele
níti meg a szellemvilág letűnt alakjait. 

A totemizmus gyakorlati formájaként alakulhatott ki 
az animizmus. Ha visszatekintünk a népek történetére,min
denütt fellelhetjük. Őseink is szellemimádók voltak. Hit
tek a jó és gonosz szellemben. Tökéletes javító és rontó 



'• 

hatalommal ruházták fel őket, mint minden szellemimádo 
nép. 

Görbedi István meséiben a jó szellemet az általáno
san ismert táltos képviseli. Amiképpen minden népmesében, 
így Görbedinéi is csak varázslat által nyeri vissza szün
telenül elveszített aktivitását. "Én tátos vótam. A vín 
Belzebukk elvette a hatalmamat. Csak úgy nyerem vissza,ha 
két zápfogát előhozol." (A piripdcsi katona c. meséből.) 

A varázslat arra való, hogy a nyomorgattatást elhá
rítsa a szenvedó'ről. Néha "kultikus" cselekedetet kell 
végrehajtani. "Akkor eredj be vele a kovácsnál, oszt va
saltasd meg mind a nígy lábára! Meg is vasalták. " (A meg
patkolt boszorkány. ) Hogy hihető' is legyen a hihetetlen, 
Görbedi e hiedelemmonda hitelét két tanúval is bizonygat
ja, így aztán nehezen hihető' ama bizonygatása, hogy: "Ezt 
nem hiszem, hogy ilyen meg tudna törtínni. " Másik helyen 
meg így vall: "Ilyen babonaságok vannak. " Mindebből követ
kezik, hogy a mese és valóság közt éles a határ a parasz
ti tudatban. 

A varázslat végzőjének a varázslat végrehajtása által 
sikerül a gonosz szellem aktivitását megrontani. Sokszor 
olyan kultikus cselekedetet kell a varázslónak végrehaj
tania, amit nem szívesen végez. "Csak úgy nyerem meg em
beri alakomat, ha fejemet levágod! "Az eredmény csodála
tos: "Feltámadt egy fekete felleg ahun úk vdtak, a fejek 
felett addig forgott, addig forgott lefele, hogy egy sze-
recsenkirály lett belőlle, mire fődet írt." (2.sz. mese.) 
így aztán eleget tett a mese íratlan törvényének,a jó va
rázslat által diadalmaskodott a gonosz felett. Máskor nem 
"kultikus" cselekedettel, hanem pusztán ráolvasással tör
ténik a varázslás. 

Görbedi hitvilágával kapcsolatban még egy dologról 
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kell megemlékeznünk: a pápista hatásról. 
Tiszalök lakossága túlnyomó többségben református.Van 

ugyan katolikus templom,abban azonban Görbedi soha életé
ben nem járt. A katolikus vallást lenézte,mert babonaság
nak tartotta. Ismerte a búcsút. Tudott arról,hogy a kato
likus templom egész nap nyitva van. Arról is, hogy nem 
prédikál a pap, hanem misézik. A misét azonban hókusz-pó-
kusznak tartja, minden alkalommal kifigurázza. 

Görbedi István az egyik meséjében ezt mondta: "Hal
lottam a madárnak hírit,a jezsuiták templomába énekel.Nem 
torn, mijjen vallás lehet a. " - Tehát a katolikus rendek 
létezéséről semmit sem tud. Viszont tud a remetékről és a 
szentekró'l! Mint mondja: "Vótak a zerdóbe ojjan öreg pa
pok magányos egyedülbe. " Másutt mondja: TÍ meg átszaladt a 
víz tetejin, mint a fó'dön. Bizon! Szent fijú vót!"Ez sem 
egyezik a katolicizmus hivatalos felfogásával. 

6. Mesél esi alkalmak 

A hagyományos mesélési alkalmakról ma már egyáltalán 
nem beszélhetünk Tiszalökön. Görbedi István gyermekkorá
ban, amint azt az életrajzában említi, még szokásban volt 
a fonó. A fonó pedig egyenesen termóTielye volt a mesének. 
Bizonyára Görbedi is itt tanulta a legtöbbet, mert vallo
másában az van, hogy édesanyja font, azaz fonóba járt, a-
hová nyilván elkísérte István fia is. A fonal sodrása kü
lönösebb figyelmet nem kíván,így hát nyugodtan lehet mel
lette mesélni. Só't, kívánja is a mesét ez az alkalom, mert 
sokan vannak együtt, s a szótlanságban unatkoznának. Gör
bedi István meg elleste: "Amit hallottam,mindet megtanul
tam." - mondja magáról. De még azt is hozzátette; "Tizen
öt éves koromba mán tudtam mesélni. " Ez a körülmény vi-
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szont eleve feltételezi, hogy a legtöbb mesét tizenöt éves 
kora előtt tanulta. Hogy hol? Erró'l 6' maga így nyilatkoz-
zik: 

- Nem egy hejjen! Itt is,ott is! Ha eccer meghallot
tam, tudtam. 

Most már csak az a kérdés,mi foglaltatik ebben? "Há
borúból, fogságból élményekkel és mesékkel megrakodva tér
nek haza a katonák." 19 - írja Kovács Ágnes.Miután Görbe
di nem volt katona,így ez a lehetőség elmarad.Ez bizonyos 
szempontból hasznos körülmény is számunkra, mert így fel
tételezhető-, hogy sokkal inkább egy zárt területi egység 
mesekészletét gytfjtötte magába. 

Nemhogy katona nem volt, de Tokajnál és Erdőbényénél 
messzebb, huzamosabb ideig nem volt. Erdőbényén egy Somo
gyi nevű meséló'vel került össze, a szólómunkánál, akivel 
mesemondó-versenybe kezdtek esténként. Saját vallomása 
szerint Somogyi is úgy tudott mesélni, mint 6'. Fia elbe
szélése szerint, aki vele volt Erdőbényén,a verseny a kö
vetkezőképpen folyt: 

- Idesapám is mondott egy mesét,meg amaz is.így ment 
felváltva. 

Sajnálatos körülmény,hogy a mérkőzés abbamaradt,mert 
Somogyit egyik meséjéért,amelyben a katolikus papot kifi
gurázta, megrótták a társai. Megsértődött és attól kezdve 
nem mondott több mesét.Különbem ezt a mesét meg is tanul
ta Somogyitól, melynek "A cigány meg a szentiílek" címet 
adta. - Az "itt is, ott is" fogalmába tehát beletartozik 
mindaz a hely, ahol munka céljából megfordult. 

Elsó'rendü fontosságúak mesemondói életében az aratá
si és csépi esi alkalmak. Ugyanis megfelelő' mesemondói al
kalom csak ott kínálkozik, ahol többen összeveró'dnek. 

Az aratás nagyobb gazdánál, vagy uraságnál mindig a-
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ratóbandában történt. Tagjainak száma különböző volt. Leg
általánosabban: 10-16 pár. Élükön a bandagazda állott, a-
ki nemcsak a közvetítő szerepét töltötte be közöttük, va
lamint a munkaadó között, hanem felügyelt a rendre,ő volt 
az első kaszás! Valamennyien engedelmességgel tartoztak 
neki. Ahol ennyi ember összeverődik, ott akad mindenféle, 
csak olyan nem, aki a mesét ne szeretné! Esténként,ha rö
vid ideig is, sokszor csak altatóként felhangzott a mese: 
Görbedi István ajkán! De nemcsak esténként, nappal is,ka
szálás közben. K. földbirtokos,akinél évről évre aratott, 
azt a furcsa szokást vette fel, hogy kaszálás közben is 
meséitette: 

- Ahogy idesapám kaszált,am meg mindenütt sétált mel
lette, oszt hallgatta a meséket. - mondta Sándor fia. 

Amikor szombaton mentek hazafelé a pusztáról "tisz
tálkodni", szaladtak köré a lányok meg a legények, mind 
hallani akarta a mesét, amit útközben mondott. Mondta is 
szívesen! Erre vall ez a mondása: 

- Mondtam én mindenütt, mindenkinek, aki kívánta! 
És vajon ki ne kívánta volna azok közül a kérgeste-

nyerű munkások közül, akik vele dolgoztak, s valamennyien 
igazságot kerestek sajátmaguk számára? Szinte belefárad
tak ebbe a szüntelen keresésbe.Azért volt megnyugtató,él
tető számukra a mesében elcsattanó költői igazságszolgál
tatás. 

öreg korában Tedejen lakott vejével, aki itt a vasú
ti Őrházban teljesített szolgálatot. Sokak szerencséjére, 
vagy szerencsétlenségére az őrház egyben megállóhely is 
volt. Mint ilyen: rendelkezett a tanyasi utasok számára 
egy kis váróhelyiséggel. A tanyasi nép meg különösen sze
reti hallgatni a mesét, hiszen sem ideje, sem alkalma nem 
igen van a közösségi életre. így regrutálódott hallgató-
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sága öreg korában a vonatra várakozók közül. Bizony, sok
szor megesett,hogy az utazni szándékozok inkább a vonatot 
szalajtották el, mint a mese végét! - így aztán mehettek 
gyalog Büdszentmihályra, jelenlegi nevén: Tiszavasváriba. 

Tedejrol, miután a veje nyugdíjazását kérte, beköl
töztek Tiszalökre. Ezzel a felnó'ttek számára való mesélé-
si alkalom szinte egészen megszűnt. Ott éldegélt Görbedi 
István - csendesen, családja körében - egészen haláláig. 

Legutóbb már nekem is nagyon nehezen mondott mesét, 
mert - amit életrajzában is említett - haragszik rá a lá
nya, ha mesél. Mikor megkérdeztem a lányától, hogy mi az 
oka a haragvásának, azt felelte: 

- Annyiszor hallottam mán azokat a meséket,hogy ret
tenetesen meguntam, oszt folyton csak mondja, mondja. 

Külön meg kellett kérnem a lányát egy alkalommal,hogy 
biztassa meg Esván bátyámat (szerette, ha így szólítot
tuk), mert valóban nem akart mesélni. 

Hallgatósága ebben az időben arra a néhány gyermekre 
csökkent, akik a környéken laktak. Ezeknek mondta a "ha
szontalan" meséket, ami alatt az állatmeséket kell érte
nünk. Szószerint ez a véleménye róla: 

- Ezek olyan haszontalan mesék, csak a gyerekiknek 
szoktam mondani. 

Kovács Ágnesnek is hasonlót ír az állatmesékkel kap
csolatban: "Gyermekeknek valóknak tartják. Felnó'ttek, fér
fiak egymást közt soha nem kerítik sorját. " 20 

Ha unta Görbedi István a gyermekeknek való mesélést, 
ezzel ütötte el: 

- Elkudtem mán Pestre, nincs nekem mán egy se! (Ezt 
azért mondta, mert abban az időben már csaknem valamennyi 
meséjét lejegyeztem, s valóban elhoztam Pestre.) 

Felnőtteknél is használt hasonló kibúvókat: 



- Nem jut mán eszembe. (Vagy:) Nem tudok ém má! 
Ha már a kategorizálásnál tartunk, meg kell emlékez

nünk arról, hogy alkalomszerűen mást ás mást mond az asz-
szonyoknak, a leányoknak, legényeknek, és amint láttuk, a 
gyermekeknek. A lányoknak nagy előszeretettel mondta a 
boszorkányos meséket: hadd ijedjenek meg} 

Egy alkalommal bevittem Nyíregyházára mesélni, s ott 
a mesélés eló'tt fiatal lányok népi táncot mutattak be. Ké
sőbb minden alkalommal szememre vetette, hogy mennyire el 
akarta mondani azoknak a lányoknak azt a mesét, mikor a 
lány hét évig fffzte a szeretó'je kapca ját: 

- Dehát nem vót idő'. Alig meséltem valamit! (Pedig 
egy órahosszáig mesélt!) 

Egy epizódszeru,különös mesélési alkalomról kell még 
megemlékeznem. Nyíregyházi szereplése alkalmával egy ju
hászt is szerepeltettem, Tiszalök szomszéd községéből,Ti
szadadáról. (Juhásztáncokat mutatott be.) Együtt utaztunk 
visszafelé az autóban. Ütközben azt kérdezte Esván bátyám 
a juhásztól: 

- Hát oszt, maga tud-i mesélni? 
- Nem én, csak táncolni. 
- Na, majd ém megtanítom! - Kezdte a bevezető' formu

lát az öregasszony ráncosszoknyájáról.(A szipen szóló pe-
likánymadár c. mese kezdő' sorai. ) - Na, most mondja maga! 

Mondta volna, de nem tudta az istenadta. Később elé
gedetten szólt erró'l a tanításról: 

- Akkor elmondtam egy vagy tán két mesét is. Eccer 
látom, elaludt a dadái juhász! Hát az ilyen nem tanul meg 
mesélni ! 
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A mesemondó nyelvjárása 

Görbedi Istvánra is, akárcsak más mesélőkre nagy ha
tással volt az a körülmény,hogyha tanult embernek mesélt. 
Kálmány Lajos így ír erró'l az érdekes tünetről: "Mondjam-
e, hogy hatással van a mesemondóra,ha tanult embernek me
sél? Urasán akar beszélni. " 21 A z a z ; keveri az irodalmi 
nyelvet a tájnyelvvel. Ezen a bajon űgy segítettem, hogy 
jómagam is tiszalöki dialektusban beszélgettem vele, mire 
feloldódott, s bátorságot vett, hogy ó' is saját nyelvén 
mondja a meséket. Ezért, mint láthattuk is az előzőkben, 
aránylag nagyon kevés helyen fedezhetjük fel stílusában 
az irodalmi hatást. Ilyen pl. a jövő' idő'használata; T e 
ezeken fogsz uralkodni!" Egyébként a jövő" idó't egyszerűen 
a majd időhatározdval fejezi ki; "Te majd ezeken uralko
dói ! " 

Ezek eló'rebocsátása után vizsgáljuk meg a tulajdon-
k éppen i nyel vjárását. 

Horger Antal nyelvjárási térképe szerint Görbedi Ist
ván lakóhelye az északkeleti nyelvjáráshoz tartozik. Ez a 
nyelvjárásterület magába foglalja: Abaűj, Zemplén, Sza
bolcs, Szatmár, Hajdú, Szilágy, Máramaros, Ugocsa, Bsreg, 
Ung megyék magyar lakosságú területét. Részben Bihar me
gyét is ide sorolja. Ez azonban teljes egészében, Hajdú 
megyével együtt a Duna-tiszai nyelvjárásterül éthez tarto
zik. Legfontosabb sajátosságuk:az ízes. 

Az általam újólag elhatárolt Duna-tiszai nyelvjárás
területen belül van egy földrajzilag is elkülöníthető' kü
lönbözőség: az e és e használata. - E-vel beszélnek Nagy
kunságban és Hajdúságban, "e"-vel a többiek. 

Görbedi István lakóhelye: Tiszalök, mely település e 
két nyelvjárásterület határsávjában fekszik. Nevezetesen 
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általános nála az "ízes", illetve az e használata. E sze
rint a Duna-tiszai nyelvj áras terűlethez tartozik; ragozá
sát és mondatszerkeszteset tekintve pedig az északkeleti 
nyelvjárásterülethez. Ezeknek igazolására hozom fel a kö
vetkező példákat: 

Az "ízes. " Horger Antal szerint."... ez abban áll, hogy 
Dunántúl északnyugati vidékein,Pest megye északi felében, 
továbbá az egész Tiszántúlon és az onnan települt Bácská
ban még a XVI. század eló'tti korban minden már akkor is 
meglévő "ó" helyébe egy fokkal zártabb hang, az "í" lé
pett. 22 Például: tájik - tájék; piz - pénz; szomszid -
szomszéd: marikkal - marékkal; setít - sötét, stb. 

Ezek az alakzatok, amelyek bőven fordulnak eló' Gör
bedi meséiben ("eresszél bel", "mit latol?", "nyúj jál I ", 
stb. ) - Györffy István szerint - a kedveskedő' kifejezések 
közé tartoznak. 23 

A tesz ige általános népi ragozása a Duna-tiszai te
rület "e"-vel beszélő' részein: a jelentó'mód, jelen idő' e-
gyes szám 2. és 3. személyében: "teszesz", "teszen. " 

Görbedi István ugyanígy ragozza:"Mir teszesz te jén-
gem bolonddá?" 

A Horger-féle nyelvjárási térkép megjelöl egy ferde 
sávot Budapest - Nagyvárad irányában,ahol általános hasz
nálatúnak mondja az: eé, eő^ aó diftongusokat. 24 £z 

is hiányos, és éppen ezért téves megjelölés, mert ezen a 

sávon kívül esik mind a Nagykunság, 25 mind a Hajdúság. 

Pedig pontosan e területeknek élesen elkülönülő sajátos
sága: a három megjelölt diftongus használata, azok közül 
is a legerősebben az "aó" diftongusé. IP1. : jaó, vadt.) 
Már említettem, hogy Görbedi lakóhelye az átmeneti határ
sávban volt. Ez az oka annak, hogy a megnevezett difton
gusok közül csak az "ee'" található meg nála, ez is csak 
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elvétve. Pl.: "a kéét törpét. ": "Kiseétált. ") 
Ennél gyakoribb nála az "ié" diftongus használata: 

Pl. : "gyönyörűszióp". Ha azonban a táji hatás erósebb az 
irodalminál, akkor nem az "i ", hanem az "é" a csökkentett 
nyomatékú hang. 

És most lássuk az északkeleti nyelvjárásterület Gör
bedinéi megtalálható példáit: 

A magánhangzók megnyúlása. "A magánhangzók megnyúlá
sának egyik nevezetes esete az,hogy az északkeleti nyelv-
Járás terű le ten megnyúltak a rövid magánhangzók, ha velük 
ugyanegy szótagba tartozó 1, r,J következett utánuk. *o 
Görbedi Istvánnál: "lelkem", "ara", "maj", "mekhdtt". 

Görbedi a beszédében általánosan "e~-t használ,azon
ban röviden ejti:"e". De a többi magánhangzót is! Ebben a 
munkában éppen ezért az "a" nem illabiális (palóc), hanem 
Görbedi rövid kiejtését jelöli.Ennek következménye az is, 
hogy az "é" nagyon sokszor egy fokkal zártabb lesz nála: 
"e". Pl.: "Szemet" (szemét), "villanyéi" (villanyél), "kö
tél " (kötél). 

A birtokrag szintén zártabb lett egy fokkal a szó
használatában. Pl.: "Híri " (híre). 

Legfeltűnőbb mondattani sajátossága, hogy a jelentő' 
mód jelen ideje helyett minden esetben a felszólítómodnak 
többes első' személyét használja. Pl. : "Mennyünk "(megyünk). 

Ragozásban a -hoz, -hez, -höz helyragok helyett a 
"-nál, -nél" ragokat használja. Pl.: "Kűdött egy gyereket 
a bátyjánál." "Ereggy be vele a kovácsnál. " 

A tárgyrag kötóhangzdja nyelvhasználatában: az e egy 
fokkal zártabb: ö - üköt (2.sz. mese). 

Végezetül:Görbedi István nyelvjárásában is megtalál
hatók azok a jelenségek, amelyek az összes magyar nyelv
járásterületen általánosan észlelhetők. így pl. az "l"ki-
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esése: "Kúcs", "kódus", "ótözött", "asztarra", "mónár". 
Zártabbá válás: "U" (ö), "ku" (kő), "fúbevákta" (fó-

bevágta), "lú" (ló). A szuffixumok (ragok) esetében min
denkor : "házbúi ", "kerbul ", "asztarrúl ". 

Határozók népies változatai : "Attűl fog vast" (azóta), 
"nem rígibe" (nem régen), "közelesen" (közel), "eccer o-
jan nagy" (mégegyszer olyan nagy). 

Az egykori lágy "ly" hang helyett, mint e területen 
általában, Görbedi is kemény "j"-t ejt. Pl.; kiráj.fojik. 

Egyéb népies kifejezések: "Azt a csókot oszt nem ol
vastam ém meg,amennyit raktak." ^7 "Adott hejjette másat" 
(másikat). "Kinyissa a zaj tót". "Akkor lássa". "Mengyek". 
Tódozott"( foltozott). "Dutötte"( öntötte). "Varnyú". "Ta
nált". "Tövisk". "Humlokon". "Lakadalom". "Dnokám". "Be-
rena". "Szdllejek". "Gyerekik". "üdó'". "Eledó". - Ezek a 
hangváltozások mind általánosak a Nagykunság, illetve a 
Hajdúság nyelvjárásaiban is. 

Hangátvetések: "Kelebemet" (kebelemet), "lembegeti" 
(lengeti), "beleegyvérettek " (belekeveredtek). 

7. Táj szavak 

Az alábbiakban ismertetjük a Görbedi István meséiben 
eló'forduló tájszavakat, a mesék számozási sorrendjében: 
l.sz. 
csörmő - száraz forgács, lyen megkülönböztetett 

gally, káka, hordalék használata 
fattyú - serdülő' ifjú. Van- karikás - rövidnyelu, kötél-

nak vidékek, ahol a bó'l vagy szíjból font 
törvénytelen gyerme- ostor 
ket nevezik fattyúnak bátyámuram, nénémasszony -
(Tiszalökön nincs i- ismeretlen megszólítása 
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ebadta - káromkodás 
kend - maga 
garas,krajcár - régi pénz

nemek 
sipka - sapka 
hömpörög - hengergŐdzik 
meghŐcögtette - meghenger

gette 
cancékos -Görbedi sem tud

ta, hogy mit jelent 
hadonászik - ide-oda csap

kod 
csűröskert -az udvarnak az 

a része, ahol a szálas
takarmányt tartják 

lábtó - létra 
2.sz. 
hidas - komp 
rudas szína - amennyit két 

ember két rúdon elbír 
megkeni - megveri 
kaska - kosár 
hajkurászta - hajtotta 
viselős - állapotos 
meglógázta - meghimbálta 
betanyáztak - beköltöztek 
górta - dobta 
3. sz 
tallú - toll 
mijent - mikor 
baráber - ördög 

5.sz. 
szamukiáit - keresgélt 
hömpörög - hempereg 
dürgött - dübörgött 
szütyÖ - zacskó, kis zsák 
kasu - együgyű, buta 
pászma - matring 
zabi gyerek - törvénytelen 
kiokádta - kihányta 
bedürgetett - begörgetett 
könnyű - könny 
rí - sír 
süvötö - síp 
multkorjába - múlt 
7.sz. 
tanyázás - beszélgetés 
dünnyözte - dögönyözte 
háborodott - gyenge elméjű 
8.sz. 
kancsi - kancsal 
9.SZ. 
beleteregette-beletérítette 
10.sz. 
zajda -"ammibe a dunna vót" 
mécs - lámpa 
13/b.sz 
furmányos szekér - forspon-
tos, szállítási szekér 
kumpér - burgonya, krumpli 
19.sz. 
csíp - cséplőrűd 
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21.sz. 
surján - tövis-bokor 
22.sz. 
nem tom - nem tudom 
elvetélt - korán szült 
23. 
truttyog - rotyog 
26. sz. 
álló - a marhák heverő-helye 
27. sz. 
vacok - deszkaágy 
28.sz. 
kalamol - motoszkál 
palánk - kerítés 
31.sz. 
szacsi - csacsi, szamár 
állás - jószágkifogd hely 
zsarátnok - parázstűz 
bünkosbot - bunkdsbot 
32. sz. 
buti - böjti 
rihákol - kiabál, lármáz 
34. sz. 
gangázol - kényeskedik 

35.sz. 
dranka - ? 
36. sz. 
ót (dtán) - aztán 
37.sz. 
túlnét - odaát 
38. sz. 
katuja - doboz 
44.sz. 
garmada - halom 
szűrű - gabonahalom 
45.sz. 
pár - amiből a kovászt csi

nálják 
52.sz. 
isztike - ekevastisztítd 
félszer, fészer - féltetős 

deszkaépítmény 
éhen! - itt van! 
"íletem törtíneti"-böl: 
egy pár cseléd -férj és fe

leség 
padka, sud - a kemence tar

tozékai 

Végül tisztáznunk kell azt, hogy milyen általános a-
dottságok befolyásolták Görbedi István szerkesztési mód
ját? 

Tudnunk kell, hogy a művészeti alkotás és szájhagyo
mány alkotás között lényeges különbség van. A művészi al
kotónak nem állnak rendelkezésére motívumok, amelyből mű
vét megalkothatja, a szájhagyományozodásnak viszont igen. 
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Úgyannyira,hogyha nem ezeket használ ja,akkor eltér a szo
kásadta szabálytól. 

"A népi szájhagyományozásban a formálás már nem egy
szer már maga az alkotás,új teremtés."- írja Ortutay Gyu
la. En a "nem egyszer "-t kihagynám, mert a mesélónél az 
"ahogyan"-on van a hangsúly, azaz ahogyan a motívumokat 
egybeszerkeszti, s amennyiben ez a szerkesztési mód uj, 
annyiban alkotó. Ez a leszűkített meghatározás egyben ki
zárást is alkalmaz, ugyanis ami nem uj, az nem alkotás! 
Természetesen ennek az újnak nagy mértékben irányt szab a 
hagyomány is. Ennek az alkotásbeii szerkesztfíkészségnek 
fokmérője is van; mint ahogyan Arany János írja: "A pa
raszti mesemondó amit költó'i lélekkel s alkotó ösztönnel 
javít (újít) a mese szerkezetén, azonnal átadja a népnek, 
mely ha elfogadja, jele, hogy a módosítás életrevaló, s a 
mese új alakban él tovább - míg az ügyetlen betoldás,vagy 
ferdítés magától lehámlik azon hatalmas ellenőrzés mel
lett, melyet a nép ízlése, ösztöne az egyéni újítások i-
rányában folyvást gyakorol." 

Mindezt azért írtuk le, mert Görbedi István ennek az 
újításnak igen szakavatott mestere volt! 
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1. 

CANCEKOS, ÖREG! 

Amikor a grófé vót a rít, meg a bárójé, akkor, mikor 
mán a színát letakarították, meg be is hordtak,akkor min
den uraság a gulyájját beleverte a rítbe, oszt temírdek 
nádat,gyíkínt összegázolta a lábával. Akkor,amikor az ár
víz kigyött tavasszal, amit a töve nem tartott meg, mind 
felvette a víz, oszt azt verte ki a vízszí lire, azt mink: 
"csörmo"-nek hittük. Akkor, amikor ez megtörtínt, a víz 
visszament, a gazt otthatta a szil in, a nap meg sütötte. 
Vót abba forgács, meg gally, meg káka, amit a víz az er
dőkről hozott. Na,jól van. Hátosztán oda jártak az asszo-
nok tuzrevalojir. Vittik haza, onnan sütöttek kenyeret.Na 
jóvan. Dehát osztán mink meg májústul kezdve ott vdtunk a 
lűval. Kezdtük üsszekaparni a szárazzát, meggyútottuk és 
örültünk neki, hogy lángol. 

Énrajtam vót egy szúr, azt letettem a gazra,amit ka
partunk. Dehát ahogy égett a tüz, száradt a káka, csörmő, 
oszt odaírt a szűrhö, osztám megígette a szűröm. - Hát ez 
íjjem mese, egye meg a fene! Ezt nem lehet könyvbe megta
lálni, ezt csak én csináltam! 

Hát eccer mán gyúccsuk a tizedik tüzet is,egy fattyú 
gyön ara. Aszmongya: 

- A szűröd meg megégett! 
Odamegyek, hát csak a csattya vót meg, meg a bicska. 

Az nem ígett meg,mer vasbúi vót. Megijedtem borzasztó.Hát 
osztán ment egy fattyú két lóval hazafelé, idesapam meg 
gyött kifelé én elibém.A disztd fattyú meg megmondta,hogy 
megígett a szűröm. Idesapam meg mán messziről mutogatta a 
karikást, hogy maj megver vele. Elszaladtam, osztán hát 
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nem vártam meg, hogy odaírjík. Hát bejírtem egy faluba. 
(Pedig hát fene vót ott, a nem vót falu,hacsak Tiszadadá
ra nem mentem vóna!) Mán akkor kezdett setitedni, kezdtem 
filni. Osztán piszegve,félríva mentem az úton. Nem otthon 
vótam, hát filtern. Hát akor, hogy megyek, hát ott áll egy 
öregasszony, kint a kapu eló'tt. Kérdi tu 1 lem: 

- Hová mígy, te gyerek? 
- Jaj! Nem tudom én,nénémasszony, nagyon fílek. Meg

halnék én valahun. 
Akkor azt mondja: 
- Gyere hát eló', ebadta! 
Odamegyek hozzá. Hát akkor azt kérdi éntűllem: 
- Nem álnál-i el szógálni, te? 
- Dehonnem. Elálok én! 
- Nahát - azt mondja - nem kell itt dógozni, ebadta! 
Akkor megörültem. 
- Egy öreg vakember van, azt kell vezetgetni csak, a 

vásárra, mert a mostani vezetó'jje ott akarja hagyni. 
Nahát osztán, vállalkoztam rá. 
Oszt kérdezte mingyán: 
- Nem vagy éhes? 
- Dehonnem! 
Behívott és ennem adott. Akkor, mikor mán ettem,eló-

gyött egy öregember.(Mondta az asszony,azt várja most is, 
azírt ált a kapu eló'tt. ) Nahát, mikor eló'gyött az öregem
ber, hát mondja az öregasszony: 

- Egy új vezetó're akadtam, aptya! Mán elmehet Jancsi, 
úgyis rigen kisztfl! 

Nahát osztán azt mondja a zöregember a felesiginek: 
- Vezesd eló'azt a gyereket, hagy tapogassam meg!(-) 

Űgy érzem, hogy ügyes gyerek lesz e! - azt mondja. 
Nahát osztán, másnapra felviradtunk. 
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- Mennek kentek a vásárra! - mondja a zöregasszony. 
- Mere menjek, bátyámuram? 
- Látod,ebadta, mere hajcsák a sok marhát! Mind oda-

hajcsák azt! 
Nahát osztán, ammikor mennyünk, akkor azt mondja az 

öregember, hogy: 
- A marhavásárba vezessél elébb,a portíkások nem ad

nak addig, míg nem árulnak! 
Nahát osztán, akkor odavezettem a marhavásárba. Hát 

osztán inekel az öreg! En is segítettem neki, itt-ott. De 
mán éhes vdtam, oszt nem adtak egyebet,mindig két garast, 
két krajcárt, ammi vót. Belenízek a sipkába, hát majnem 
félig vót mán a sipka, dehát azt nem lehetett megenni.Hát 
a pecsenyesütők feló'l pedig, ippen árul fútt a szil, oszt 
roppant jószagú* csapkodott meg. 

- Hát - gondoltam -, húzom én ere a zöreget, hátha 
kapok valamit?! (LÍ ara gyött, amere a botot vezettem. Gye 
lea fene!) 

Alig írek oda, hát egy nagy kövér hentesasszony hoz 
nekem oda egy darab kolbászt. Visszanízek az öregre, meró' 
fej irháiyog a szeme! - Nem adok én ebbül az öregnek, mert 
úgy se lássa meg a friss kolbászt! 

Nahát osztán,csak ínekelgetünk. Eccer, jó idő múlva, 
azt mondja az öreg: 

- Vannak még soka, fi jam? 
Azt mondom: 
- Mán szedik a sátrak karójit fel. 
- Na jdvan, akkor mennyünk haza, fijam. 
Elindulunk az öreggel. Hát aszongya nekem: 
- Fijam! Mir nem adtál nekem a kolbászbúi? 
El szí gyeitem magam: 
- Nem vdt nekem! 
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- Ugyan, ne tagadd tu1lem, fijam! Nem tucc éntűilem 
megenni egy cseresznye szemet se, hogy meg ne érezzem a 
szagját! 

Nahát, mennyünk osztán. Hajtanak eló'ttünk egy nagy 
csapat marhát, hazafele mán. Hát akkor eló're iparkodtak. 
Egy csengósnyakú, fekete bika visszaszaladt! Nagy botokkal 
eloztík, de nem bírtak vele. Hát oszt,akkor mán közel vót 
mihozzánk. Megijedtem a bikátűl én is! Elkeztem ugrálni a 
bot vigivel, hogy hova bújjak? Mere menjek? A zöreg meg 
kérdi, hogy: 

- Mija, fijam? 
- Jaj - mondom -, gyön a pap gyóntatni,a minisztráns 

gyerekik csengetnek! 
Az öreg mingyán letérgyepelt, hanta magára a keresz

tet. A bika meg, neki! Hömpörgette ki a szűribűl, meg be! 
Kapkodott fűhö, fáho. De a bika oszt ráunt, nagy morogva 
elment.Én pedig beugrottam az árkon,oszt lelapultam a tök 
közzé. (Gyé le a fene!) Akkor kiugrottam: 

- Mennyünk mán, bátyámuram! 
- Hát mir nem mondtad, hogy bika gyön? 
- Hát nem érezte a szagját, mint a kolbásznak? 
- Halgass, ebadta! Hát nem vöt a fokhagymás! 
Nahát osztán, mentünk oszt haza. Panaszt tett osztán 

otthon, hogy a bika meghocölgette a szűrbe! Azt mondja a 
zöregasszony: 

- Nem mennek kentek többet a vásárra, mennek kentek 
Pócsra, a búcsúra! 

Nahát, el is indultunk másnap. 
- Mere mennyek, bátyámuram? 
- Látod, ebadta! Viszik a póznát!(Mer a zászlót vit-

tík.) Meg elhánnyák a dinnyehajat.(Mindig a búcsúra járók 
ettik azt.) Majd, ha odaírunk aho a nagytemplomho (kűfal-
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lal körú'l van kerítve), a kufalon kivCfl egy kis vízfolyd-

árok; ne mondd nekem, hogy: "ugorgyík kend!", csak annyit 

mondj: "cancekos, öreg!" Maj tudom én, hogy micsiná.j.jak! 

Odaírtunk a falho, kijátok: 

- Cancékos, öreg! 

Oszt akkor olyat ugrott,hogy nekiugrott a falnak!Ne

ki vágta a zdrát a falnak. 

- Mir nem mondod, te, hogy itt a fal? 

- Nem érzi a szagját, mint a kolbásznak? 

Nahát akkor, körülvett a níp. hogy ki se tudtunk vó-

na szabadulni közulle. Bevittek a templomba, besodort a 

többi. Hát oszt, mikor oszt benn vótunk.ott meg csakugyan 

csengettek a minisztránsgyerekik. Azt kérdi a zöreg.hogy: 

- Mija, fijam? 

- Jaj - mondom -, öreg! Gyön a bika! 

Akkor kirántotta a kezembül azt a nagy akácfabotot, 

elkezdett vélle hadonászni: ütött-vágott, akit írt! Ráro

hantak, lefogták. Ém meg ki! - a többinek a lába közt,hogy 

meg ne tudják, hogy év vezettem azt a veszett embert oda! 

így osztán útnak indultam hazafele. Éhes vótam. Nem 

hitt a fene se be enni. Pedig mán megettem vóna a sú'lttÖ-

köt is, csak lett vóna! Odaírek egy nagy tanyáho. - Na,i-

de bemegyek,kírek az asszontúl valamit. - De nagyon ugat

tak a kutyák; nem mertem bemenni. 

- Micsinájjak? - mondom. - Hun hájjak?- Akkor bemen

tem a csuröskerbe. Ott vót egy boglya megvágva, félig le-

hánva, a lábtó mellette. Felmásztam. - Na, ide nem gyön 

fel a kutya! - Akkor vágtam magamnak egy lyukat a színá-

ba, ahová beleültem, és hát nem is laccottam ki. Ahogy ott 

ülök, hát eccer látom, hogy gyön egy eladójány, meg egy 

legíny. Egyenesen a boglyáho! Ém meg asz tudtam, hogy meg 

akarnak engem verni. Behúzódtam égiszen. Hát akkor hallom 
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ém mikor odagyöttek: rettenetes kír a fijú valamit a ján-
túl. 

- Jaj istenem! Csak nekem is adna! Mennyire ehetnék! 
- így gondolkoztam. 

Hát oszt elcsendesedtek.Hát akkor kapaszkodók,mondom: 
- Tán esznek? - Lenízek. Hát látom, hogy szeretkez

nek. Hmm! De még hogy! Egísszen egymásba vótak! 
Akkor egy csomó szína megcsúszott, rávágódtam a ján 

hátára! Megijedtek, oszt elszaladtak. A szú'ri le vót te
rítve a fijúnak, azt otthatták. Kijabálták, hogy: 

- ördög! 
A fijú meg azt kijabálta, hogy: 
- Ember vót! 
Pocsikúl nízhettem ki, mer megijedtem. (Hát hogy níz 

a zijedtember ki?) Na, nem törődtem én egyébbel, hogy a 
szúrt otthatta; mingyán a szúrt felkaptam, összehajtogat
tam, oszt megindultam hazafelé. így mertem oszt hazamenni. 

Nem kaptam ki, mert lett szűröm, még jobb, mint vót! 

2. 

MACKÓ FERI 

Egy Varga nevű kereskedő' elvette egy másik Varga ne
vűi kereskedő' lányát, oszt egybekeltek. Hát nem tudott mi
vel kedveskedni az új menyecskének. Hát oszt kiment vele 
az erdó're, hogy ott vadászik; múlatást, kedvét csinál ne
ki. Elfáradt a menyecske -, úgy mondta, mikor kiirtek,osz 
lefeküdt egy nagy fa alá, egy tó'gyfa alá. Akkor egy gyö
nyörű szíp madár odaszált a fára. Az ura pedig le akarta 
lűhi; nem merte, hogy megíjjed a felesíge a puskátúl. Ak
kor elkezdte a madárnak, hogy: 
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- Hej te! Hiss te! 
A madár felszilt a farul, elment másikra. Akkor me

gint cílozza, de megint eszibe jut, hogy meghajja,mer kö
zel van. Akkor megin hajtotta tovább - de messzire ment. 
Akkor a Varga kereskedő mindig ment utánna! Míg a madarat 
hajkurászta, két nagy lompos medve odament a zasszonho. 
Oszt az egyik medve megnyalta a kípit; akkor nyitotta ki 
jaz asszony a szemit. Hát oszt a zasszony elkezdett kíja-
bálni, megíjjedt, a zurának: 

- Varga! Varga! 
Dehát messzi vót! A madár után elment. Biz,elment a! 

A medvék meg elkezdtek ojjan bohó táncokat táncolni, ami
lyet ok tudtak; mer látták, hogy meg van ijjedve a zasz-
szon. Nem adott rá semmit se. így oszt a medvék nem tud
tak tenni egyebet, az egyik medve a háta megé állt, a má
sik elibe. Kijes dörmögíst mormolt az egyik, hátul, hogy 
íjjesztette az asszont, a másik meg dörmölt elöl, ijesz
tette az asszont, hogy mennyik! Ama meg hítta! Megpróbál
ta a zasszony a kitéríst a sorbűi,de ja medve csúnya mor-
mogást csinált akkor, hogy: nem szabad kitérni! 

Hosszú gyaloglás után odajírtek egy kúszikláho.Akkor 
a kúszikla mellé vót támasztva egy nagy kü. - A két medve 
megfogta, oszt elborította onnét. Oszt maradt egy olyan 
lyuk,mint egy kemence szájjá! Azon bebútatták a zasszont. 
Megtette oszt Isten jóvoltábul,avval a tudattal,hogy most 
nem éhesek a medvék, de ha éhesek lesznek, maj megeszik! 
Nagy flszek vót ottan színábűl, falevélből. Vót ott enni
való is: gyümócs. Av vót a háza a medvének, fiszek. Úgy 
bizon! 

Hát oszt, azír minden nap megengedtík a medvék, hogy 
bújjon ki, mosgyík meg. Vót ott egy kis forrás, ó'tözíkit 
igazítsa meg. Azt megengedtík, minden nap. Akkor betessí-



keltik vissza! A követ odaborította, oszt akkor űk elmen
tek ílelem után, a medvék. Hát e minden nap így folyt! 

De josztán törtínet lett, mer mán viselős lett a me
nyecske, oszt megszületett a gyerek! E lett oszt MACKÓ FE
RI! Mer mackdbaralangba született. Bizon. LÍ maga keresz
telte meg, a zannya: 

- Feri leszel, Mackó Feri! - Pedig hát Varga vót az 
apja. 

Jól van. Hát csak nyó'tt a gyerek. Mikor oszt nyó'tt, 
kivitte az annya magával a napfínyre.Tanította imátkozni, 
mikor mán olyan vót.Meg beszílt neki az emberek szípsígí-
rul meg .jósagárul. Meg a szíp házakrűl. Aszmongya a gye
rek : 

- Anyukám! Hát mir nem mennyünk mink oda.ahun a szíp 
emberek laknak? 

- Hát nem látod,hogy elfelejtik azt a nagy követ el
görgetni, osz nem tuggyunk kimenni! 

- Hisz a nem baj, anyukám! Elhárítom én! 
- Nehéz a, kisfijam. 
De ja fiju oda jis ment,oszt úgy meglógászta mán ak

kor elsó' intrádába, hogy majd elesett a kú' onnét. Bizon! 
Hát osztán,másik nap mán estefele megín hozzáfogott a kö
lyök, a fattyú, oszt el is lökte. 

- Jaj, te gyerek! Húzzuk vissza, mer gyönnek mán i-
lyenkor haza a medvék, oszt útbatanálnak: szíjjelszednek! 
Maj reggel elmennek a medvék, akkor lökik el! 

El is löktík, másnap reggel. Akkor ugyanazon a gya
logúton, ammeken a medve odahajtotta, azon visszament a 
tŐgyfáho, ahonnét elment. A zura meg akkor is ott vót a 
tó'gyfa alatt. Várta. Mi Ilyen öröm lett ott! (Csak tessík 
meggondolni, hogy ment az asszon, de mán a fi jávai! Nem 
maga!) A zasszon elkezdett kijabálni: 
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- Varga,Varga! - Jobban megismerte,mint az ember is
merte vóna meg a zasszont. Annyit mondott a szóra: 

- Ó, asszon! Tán valami cigányasszon, eltívedtél a 
zerdöbe? 

Nem nízte ja magát,hogy milyen rongyos. - Hát osztán 
összeírtek az urával. Folyt a csők, meg a zöröm! 

Mán kijertek a zerdöbül,mentek haza gyorsan. Nyomok
ban vót két medve. De nem mertek utánnok menni, mert ott 
mán nem vót hatalmok, mert mán kiírtek a zerdöbül. oszt 
visszamentek a medvék. Szerettík a szíp asszont! 

Ennek oszt az örömíre olyan vendígsíget csapott a ke
reskedő, hogy majnem az egísz város ott vót. A gazdagab
bak: ítélt, italt; a szeginyek: ruhát kaptak. (E sok,egye 
le a fene! Húv vam még ennek a vígé;?) 

Itt oszt a lett a következő dolog, hogy a fijút isko
lába adni! Tudatlan vót a fijú.de nagyon hamar tanúit.Mán 
nagy vót. A lett a hiba az iskolába, ha kiengettik uket 
jáccani (láttam ott Tedejen is, hogy kiengedtík a gyere-
kiket az iskolába), oszt akit Of meglökött,vagy tíz lípíst 
csúszott, vagy elesett! Oszt ú' csak kacagta. Nem tudta, 
mir! Azír, mer ff eró'ss vót! Annak a gyerekeknek a szüleje 
mentek panaszkodni az apjának,hogy rosszul dogozik a gye
reke, fellökdösi, buktassa az övíket. Hát oszt, mit tehe
tett a szüle, minthogy pirongatta: 

- Ne csinájj rosszat!(Tudom a magamérúl. Nekem is vót. 
Jókat neki mondani,rosszakat ne csinájjík! Fenyítemi kel
lett! ) 

De mán oszt annyira nyó'tt.hogy eró'ss lett. Oszt akkor 
a tanárjok kivitte tűiket a cíllövészetre, azt a nagyját,az 
eró'ss fijúkat. Egy se tudott cílba lffni, csak Mackó Feri 
maga! Akkor elkezdtík a többijek csúfolni: 

- Mer te mackóbarlangba születtíl! Oszt ott tanultál 
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meg! így, meg úgy! - sz, így gúnyolták. 
Akkor megfogta két fijúnak a hátát, oszt úgy össze

verte üköt, hogy csupa vires lett; megfogta a hátát, oszt 
jól összepüfölte. Akkor megint azoknak az apja panaszra 
ment, hogy: 

- Parancsojjík a fijának,mer összeverte ükét, hát el
vette az egíssígit! 

Hát akkor megin pirongatta az apja. Nem tehettek e-
gyebet. Ez magával érthető. Aszongya: 

- Apám!Én nem tudok lenni ebbe a fülledt szobába,en-
geggyík engem,amere a kedvem tartja!Maj visszagyövök any-
nyi mesével, hogy nem gyó'zi apám halgatni ! 

- Na, fi jam! Hát itt van a fegyvertáram! Magad vagy 
a háznál, terád marad, de ne menny sehova! 

- Jaj, apám! Hisz csak játíkszer az a fegyver! Nekem 
nem olyan kell. Egy nagy bot. De erőss legyik az a bot! 

Kiküdött az apja kit embert az erdó're, hogy hozzanak 
egy tó'gyfa rudat! - Amilyet elbírtak, hozta is a kit em
ber, úgy, hogy folyt a zizaccság mindeggyikrul. Lelöktík 
otthon. - Akkor kiment Mackó Feri, megfogta a fílvígít, 
megcsavarta a feje felett: mind olyanokra hasadozott,mint 
egy masinszál (gyufaszál). - Ha e nem igaz, a többi se! 

- Engedje meg,apám,hogy én rendejjek magamnak botot! 
Elment a vasgyárba, oszt olyan botot rendelt, mint 

erkélyek alatt vannak: vasoszlopok! 
így vót! Hát így van írva akkor. 
Na, hozzák a gyárbul a Mackó Feri botját: négy igás-

lú! Bezon. A vót oszt a valami! Mikor megállt az apja há
zánál a nígy igáslú,hát az apja futkosott,hogy híjjon em
bereket, aki levegye. Feri meg kilépett, oszt megfogta a 
vígit, megforgatta a feje felett, oszt olyat vágott a fó'd-
re, hogy elhemperedtek, akik ott vótak. Hát oszt: e lett 
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Mackó Feri vándorbotja! 
Az apja csináltatott neki olyan ruhát bú'rbül, hogy 

könnyen meg se lehetett sebezni, olyan eró's ruha vót. Az 
annya meg olyan tarisznyával sütött neki pogácsát,hogy én 
nem bírtam vóna el. De Mackó Feri vitte a botot is! Nem 
kereste a jó utat! Mindig az erdőben bukdácsolt, a legsű
rűbb hellyeken. 

Tátottszájjal ment neki eccer az oroszlán. Hjaj,lel
kem! A nagy bottal vígigvágott rajta:ott maradt azon szent 
módón, mint egy lángos! Nem fiit a! Úgy bizon. 

Kiírt az erdőbú'l, nagy városra akadt. Látja, hogy pán
célos vitézek rettenetes készülnek ott. De sokon,nem csak 
egy-kettő. Egísz csapatjávai! Tudakolddzik: 

- Hova mennek ezek olyan borzasztó erővel? (Herceg-
fijúk vdtak, segédjek vöt. - Maga jobban tudja, hogy mi
lyen segédjek van az úri fijúknak, aki megy segédkezni.) 

- Hát osztán azt mondják: 
- Hát te nem tudod, hogy a királykisasszont ellopták 

a toronszobábúl? Most azután mennek, oszt aki megtanájja, 
azé lesz! A toronszobába aludt,nyitva vöt az ablak,komor
nak őriztík, ott vihettik ki! Három komorna őrizte az aj
tónál, ott vihették ki! (Az ablakon kihúzták,egye le a fe
ne a bélit! Mindig vót ellenségi a jó embernek!) 

Gondolta oszt Mackó Feri, hogy neki is jó vóna azon 
az úton indulni. Hát ügyi: egy ember,maga? Néki nincs se
gédje, mint a többijeknek, hát lemondott rúlla. Nekiment 
az erdőnek megint. Hát ahogy mengyen, hát lássa, hogy egy 
ember nyövi ott a fát, az erdőbe. Meglehetős vastag fát: 
tövestú'l húz kifele, rak csomóra. E se játík vót! Köszön 
neki Mackó Feri. De csak olyan fél fejjel fogadta; fogad
ta, de típte a fát tovább. 

- Nem jó vóna, ha segítenék egy kicsit? 



- Savanyú lenne neked akkor az alma, öcsém! - Látta, 
hogy fijatalember. 

Feri nem szólt semmit. Letette a nagy tarisznyát,meg 
a botot,hozzákezdett cibálni a fát. Akkor mondja a másik, 
hogy: 

- Nem jól níztem meg a zidegent, mert még vastagabb 
fát kihúz, mint én! 

Nahát osztán; cibálták egymás kedviírt! Eccer aztán 
aszmongya, ammék kezdte: 

- Jól van, rendbe van! 
Mackó Feri kérte tűile: 
- Hát nem kell tovább? 
- Nem - aszmongya -,amit rámbíztak,azt rendbetettem. 
- Mit akarnak itt csinálni? 
- Valami nyaralót, egy herceg. 
Ettül is asz követelte, hogy: 
- Nem tudod a királyrúl, hova ment? 
- Nem a rossznyavalyát, dehogynem! 
- Hogy hínak tíged,kedves barátom? - kírte Mackó Fe

ri attúl, aki cibálta a fát. 
- Engem "Faírtó"-nak hínak, ahun szüksíg van rám, a-

jánlkozok. 
- Hát akkor te a világot járod? 
- Igen - aszongya -, én asz járom. 
- Hát én is asz járom. - mondta Mackó Feri. - De én 

megszerettelek tíged, hát jer velem! 
Elindultak ketten, a két erős ember. Hát oszt, oda-

jírtek egy folyóho. De jött nem láttak semmit se,hogy la
dikot, vagy hidast vagy valamit. Ekkor lássák,hogy egy kis 
törpe ott frostokol. Meg se látták vóna.ha egy csomó sza
kálla nem lett vóna.mint egy rudas széna,mellette. Aszon
gya neki Mackó Feri: 
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- Hó lehet itt átmenni?Nincsen se csónak,se semmi se. 
Aszongya a cseppember: 
- Mire való vagyok én? Atteszem a szakállam, oszt ki-

szen a híd! (Míg ez is valami, ügyi?) 
Közbe, míg beszílgetnek,hát gyön egy kocsi a túlsó ó-

dalon. Kiját a kocsis, hogy: 
- Rakd a hidat! 
Feláll a cseppember,átteszi a szakállát,kíszen a híd! 

Gyön rajta a kocsi keresztül. íugyi, hogy valami vót! Nem 
játík!)Akkor megin rimánkodnak annak a cseppembernek,hogy 
mennyik vélek, a két naggyal. 

- Mennék én - aszongya -, de a futkosás esik nehezem
re! 

Na, ügyi, ezt el lehet hinni is, hogy nehéz vót vinni 
a szakállát annak a kis embernek! - Ha elfárad,akkor fel
veszik a vallókra, asz válalta a két ember. (Hát még sok 
híja van! Ne haggyuk hónapra?) 

- Bejírtek egy hercegi udvarba. Rettenetesen csudál-
koztak a kit ember naccságának, meg a törpe kicsisígének. 
Ez így jött jóra. Eltartották vóna hónapokig üköt, de nem 
maradtak. Beleegyveredtek megint egy nagy erdőbe. 

Hát osztán mi lett ott, lelkem? Akármere mentek, nem 
tudtak kijutni beló'lle! Hát osztán Mackó Feri, csak-csak, 
mert eróss ember vót, meg a másik is, de szegi törpínek 
lípten-nyomon megakadt a szakálla, beéleakadt a sújjába, 
hát tudnivaló, - lemaradt hátúrra! 

De, hogy Mackó Feri ment elől, eccer örömkijátással 
fordul vissza: 

- Gyertek csak, hamar! Mit láttok? 
Odamennek, lelkem, ahun Mackó Feri állott, hát ollyan 

egy kastíly előttük, hogy olyan tám még Budán sincs! Bi-
zon! Akkor osztán mentek oda. 
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- Gyerünk csak, oszt kirjük meg a kastílly urát, en
gedje meg, hogy pihennyünk egy kicsit. 

Senkit,egy lelket se tanáltak abba az irtózatos kas
télyba. Istálló is vót, gyönyörű, de jószág nem. Egy szö
kőkút, ami örökké folyt beló'lle egy medencébe. Meg annyi 
virág, meg olyan, hogy ha ja mijénket százszor nemesíte
nék, még akkor se lenne olyan szíp, mint a vót. 

Hát oszt Faírtó megkóstolta azt a vizet, oszt a leg
finomabb bor vót! Kezével vett a markába. Aszongya, hogy
ha újbűl nem folyt vóna bele, hát kiitta vóna a mi három 
három utasunk, úgy nekidűltek. (Szerettík a bort, jobban, 
mint én. )Bementek oszt a kastíllyba a házigazdát keresni, 
de nem leltek senkit, hogy engedelmet kírnek tú'lle. Okos 
emberek vótak azok! Megkerestík a konyhát, oszt betanyáz
tak abba, hogy nem tanáltak senkit. Nem vót ott egy lílek 
se! Hozzákezdtek fó'zni. 

De vót a zudvaron egy kis harang. (Megájjunk csak!) 
Kettó' kiment vadászni. Megmondta neki Mackó Feri, hogyha 
kíszen lesz a zítel, húzza meg a harangot. Uk meg gyönnek 
hazafele. De nem szólt a harang, lelkem! Várják, oszt nem 
szólt. 

Hát mos mennyünk vissza a kis törpéhe! 
Mán sercegett a serpenyőbe a fácánpecsenye,meg a le

vesnek a zillata terjedt szíjjel, hát azon veszi észre, 
hogy egy rettenetes torzalak ott van a háta megett! Oda
fordul hozzá: 

- Hát te hunnét jöttél ide? 
- Áztat é kérdezhetném tetú'lled! 
R,odavaló eszköz vót,gye le a fene! Av vót a cseléd! 

De csak akkor látta valaki, ha ű akarta, hogy lássák, szt 
erővel neki vót azon, hogyha mán megfó'tt a leves, hát eszi 
meg. 

62 



- Hát, nem neked fó'ztem! 
- Te csak annyit fó'ztél.hogy nekem élig. - aszongya. 

Mán akkor ette is! 
A kis törpét meg el akarta lökni az ítél túl. Am meg 

felugrott, oszt úgy fó'dhö vágta, hogy fel se tudott kelni, 
tűzhelyre. Egy darab fával meg verte! Meg ha mozdult, ak
kor is megfenyegette. így osztán, ügyi, nem vöt mit várni 
a vadászoknak. Hazamentek maguktúl. Nev vót harangozni a 
kis törpe, mer feküdt a betegágyba. 

- Hát nem fó'ztél? - kérdte a kettó' túl le. 
- Beteg vagyok -aszongya -.borzasztó nagy lázam van. 
Nahát, ettek oszt, ami van.(Mán hónap Fairtó marad 

otthon!)Mán hónap a kis törpe nem maradt vóna semíír ott
hon. Na de, Mackó Feri mondja mostan Faírtónak: 

- Te csak nem fosztol meg a zebídtűl? 
- Hát - aszongya -, csudálkoznék, sose vótam beteg, 

mi ír lennék ippe mámmá? 
Hát akkor osz mán megyén a törpe, meg Mackó Feri va

dászni. Otthom marad Faírtd, fó'zni. Ippen úgy jár, mint a 
másik! Mikor má sercegett a fácánpecsenye, meg terjengett 
a jó leves szaga, ott lett a torzonborz alak megin! Ippen 
úgy kérdezte tulle Faírtd, mint ama, hogy: 

- Húnnan jöttél ide? - mer akkor látta meg. 
Am meg visszakérdte: 
- Te hunnen jöttél ide? - megin ment neki az ítél

nek, enni. Hát ez a Faírtd derík eró'ss ember: 
- Ha kírtéi vóna, adtam vóna! 
- De csak nekem elíg! - aszongya. 
Hát oszt, ú' is el akarta lökni a levestűi. Hát oszt, 

űtet is úgy fó'dhö vágta, mint amaztat. Megpüfölte! Beteg 
lett az is. Most megint várják a harangszót! Hazajönnek, 
nincs ebíd! Megin kérdi Mackó Feri: 
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- Hun az ebíd? 
- Halálos beteg vagyok -aszongya -,magoss lázam van, 

meg mi a fene! 
Hát aludnak reggelig. Osz reggel,maj mám Mackó Fe

ri marad otthon! így mondta ama kettó': 
- Te tán nem fosztol meg a zebídtú'l? 
- Hát igyekszek - aszongya -,hogy ne maradjatok e-

bíd nélkül! - Bión. 
De, mikor a leves csakugyan megfőtt,megin ott lett 

a torzalak ismét. De Mackó Feri azt mondja, hogy: 
- Na, hál istennek! Csakhogy hozott az Isten vala

kit, akkinek átadhatom az üdvözletemet, hogy ne haragud-
jík, hogy betanyáztunk! 

De a torzalak rá se hederített a hizelgó' beszídnek, 
csak neki: a pecsenyének, meg a levesnek! Eztet oszt mán 
Mackó Feri nem nízhette; megfogta a törpét, oszt elhajin-
totta. Mackó Feri meg se gondolta,hogy olyan ereje legyík 
ennek, de az u erejivei mégse bírt meg! Kor belevágta a 
fejszét egy nagy tuskóba, oszt vót ennek a torzalaknak is 
nagy szakálla; beletette a hasadikba, oszt kivette a fej
szét - odaszorúlt a szakálla!Akkor betette a kemenceszáj-
jába, bedugta, rázárta az ajtót, tuskóval együtt. Akkor 
ment harangozni a többinek.Azok szaladva jöttek haza,hogy 

- Mi törtínt? 
Nahát mos mán ebídelnek, mer az ebíd kíszen vót, a 

törpe be vót dugva a kemencébe. Nem látta senki. Rázárták 
az ajtót. Megebídélnek,oszt Mackó Feri egy kis furcsát a-
kar mutatni ama ketto'nek. Kinyissa a kemenceajtót, hát 
nincs a torzalak! 

- Húmm! Itt vót, de mán nincs itt! 
Szaladtak oszt körú'l az í pill éten. Fel bútt a kímínyen, 

oszt lement. Vót ott egy nagy fűcfa, annak a gallyára rá-
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lipett, oszt nyargalt a gyalogúton, a tuskoval együtt.Hát 
oszt, mán Faírtó ki is húzott egy fát, hogy maj megkeni 
vele.amír kikapott ott a leves mellett. De Mackó Feri nem 
hattá: 

- Nem lehet,barátom - aszmongya -,mer akkor nem gyö-
vünk a titoknak nyittya'ra, ha agyonüssük. 

Mackó Feri oszt elővette azt a törpét, azt a csudaa
lakot, hogy mondja meg, ammit csak tud, mindent, hogy ki
je, mije a kastélly? Hát aszongya, hogy: 

- Uram! Látom,hogy becsületes úri ember vagy - mond
ta Mackó Ferinek -,hát megmondom mindent: én csak egy má
siknak eszköze vagyok!A kastélly nem az enyím.az egy sár
kányé! 

Osztám megmondta nekik az a törpe, a torzalak, hogy: 
- Mennyének a tájíkrúl addig, míg a sárkány meg nem 

tudja, mer tejjes lehetetlen avval megbírni, mer tüzet, 
mírget köp! (Jóízű lenne vele csókolödzni,egye le a fene. 
Nem kis mise e!) 

- Hát hun van az a sárkány? -azt kírte Mackó Feri -. 
Azt mutassa meg! 

- Uram, ne zaklass vele, mer úgy is mírget köp,tüzet 
okádik! 

- Ne törődjík vele! 
- Uram, ez a sárkány az alvilágban van. özönvízkor 

összedűlt két hegy,alatta egy üreg maradt. Odabútt ilyen
kor, mer egy királykisasszont mos lopott el nem rígibe, 
oszt avval múlassa magát, odale. 

- Hát mutasd meg, hogy hun jár le? 
- Egy nagy kötelén, kaskába. 
Hát oszt, lementek ezek, de lement a torzalak is ve-

lek. 
- Na, várjatok meg - aszongya -,hogy mennyek el meg-
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nízni, mer dílbe aludni szokott. Osztán, ha alszik, akkor 
visszagyövök, oszt megmondom nektek, hogy alszik. Kor le
het, tudtok vele valamit csinálni. 

Bezon. Mentek oszt a három vitéz. De visszaníz Mackó 
Feri, hát Hidrakónak úgy rezeg minden szó'ri-száli, mint a-
kit rángatnak!Filt! Nahát osztán...De a torzalak nem ment 
egy lípíst se (aki a levest megette), nem ment. Hát osz
tán, mikor látták a sárkánt,kérészbe feküdt a kapuba,oszt 
annyira hortyogott,hogyha hetvenhét fúvót hoztak vóna mü-
ködísbe.úgy nem zúgott vóna annyira (azt mondta a könyv). 
Méghozzá kígyócsíkok a burin! Olyan szeme vót,mint egy ö-
körnek. Akkor aszongya Faírtó: 

- Uram! Nem gondoltam, hogy egy ördöggel kell vere
kedni, hát én ezt nem birom. 

Felníz, lelkem, Mackó Feri a kastílly ablakára, hát 
egy gyönyörű szép jány lembegeti a kendó'jit, hogy mentse 
meg utet. Akkor Mackó Feri aszongya magába: 

- Egy ilye szíp jányír érdemes meghalni! 
Mackó Feri felkapta a botot, oszt odagyútott a sár

kánnak! Am meg sokféle módon elkezdett visítani,oszt fúj
ja, lelkem, a tüzet, meg a mírget. De mindig férreugrott 
Mackó Feri, mer megmondta neki a törpe: "Ugorgyík férre!" 
Kor megin vágta a másikat rá! Hármat vágott rá! Harmadik
ra mán nem kó'tt fel. De a világbúi való kimúllása olyan 
dörreníst csinált, mintha az ég dörgött vóna. 

Szaladt a kisasszonho a zemeletre,mer am meg hanyatt 
esett, úgy megijedt, oszt ara meg víz kellett! Hüm,de kí
vánta a szerencsét a többi Mackónak. Na,akkor osztán Mac
kó Feri karonfogta azt a gyönyörú'szíp jánt (jaaj, de szíp 
vót,lelkem),osztáv vezette lefele a feljáratho. Csak most 
azon tunó'dött mán, hogy üvele nem mehet fel a ján, mer u 
elíg nehíz maga, meg a botja. 
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Felkűdte Faírtóval. A két törpét együtt. Majd osztán 
utdjjára ú' lesz! Mosmán tf várja lefele a kosarat. Oszt nem 
teszi bele csak a botját, oszt hátha elvágják a kötelet, 
oszt hátha lejesik. Ha a botot nem ejtik le, akkor ú'tet se. 
LÍ megállt férrehellyen egy kicsit. Várt egy darabon. Oszt 
akkor lepüffent a bot,leejtettík,elvágták a kötelet. Tud
ta, hogy mán ú'tet nem viszi fel senki se, mer azok nem 
mondják. 

A kisasszont meg elviszi Faírtó,hogy ú' mentette meg. 
Megeskettette a kisasszont Faírtó, hogyha azt nem mondja, 
hogy ú mentette meg, hát agyonüti! Hát nem merte asz mon
dani a világír se, hogy nem Cí mentette meg, mer mán Mackó 
Feri odale maradt. Asz tudták, odamarad örökre. (Csalás 
vót, egye le a fene!) 

Mackó Feri csinált egy nyílpuskát,oszt járkált ott a 
zalvilágba vadászni, össze-vissza. Vót ott madár is. Hát 
nem tudott micsinálni, múlatta magát,ahogy tudta. Hát ec-
cer, níz szíj jel, hát mit lát? Egy trucc-madarat, egy kis
sziklán. Cílbaveszi. De ja madár megszólal, aszongya: 

- Ne ltfjj, ne lú'jj! Mer magadat tanálod! 
Aszongya Mackó Feri: 
- Ugya, hogy lehet az, hogy felfelé tartom a fegyve

rem, oszt engem írjén? Mondd el hát,miféle módon írne en
gem, ha tíged cílozlak? 

- Hát csak azír - aszongya -,hogy év vagyok az az e-
gyetlen lény, aki felvihetlek a nap alá! De, ha meglussz, 
senki fel nem visz soha! 

- Akkor vigyél hát! - mer ú mán szeretett vóna rög
tön felmenni. De nem lehetett! 

Aszmongya: 
- Hallgass meg! Van itt egy fehír nyúl az erdőbe,asz 

meg kell fogni, osz megnyúzni! Segítek maj én megfogni! A 
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buribűi zacskót csinálni, oszt huszonkét fele a hússát 
szíjjelosztani! Mindenik legyen egy félfont, de híjjá ne 
legyík! 

Hát oszt meg es fogták a nyulat.A madár mondta,hogy: 
- Hagy nyó'ne még e kicsit, nem lesz huszonkettő'! 
Hát J azír csak megnyúzta, szí j jel is osztotta. De hí

jába, nem lett huszonkettő', egy híjjá lett!De ju azt alí
totta, hogy megvan, a madárnak. 

- Nahát, ha megvan, Isten segítsígível kezdjük meg a 
felmenist! Kötözd hozam magadat! Majd mikor én kiírek.egy 
darabot a számba vágol! 

Akkor osztán odakötözte magát a madárho, oszt mentek 
felfele. Mán nagyon magosson jártak, oszt még nem kírt a 
madár. Mán jó magosson jártak, akkor mondja a madár,hogy: 

- Adj! 
De mán nem vót a zacsdba. Gondolta Feri, csak kime-

gyen mán úgy is! Akkor lássa, hogy a madár meg lefele ha
lad mán. Megíjjed,lelkem! Kikapja a páncílost a zsebébtfl, 
jó vastag lábikrájja vót, kikanyarít egy darabot beló'lle, 
asz vágta a madár szájjába. El lett a huszonkettedik! Ak
kor kigyöttek. Aszmongya a madár: 

- Na, látod, mindig pontos ember lígy! Ammír mos nem 
vótál pontos: saját testedbú'l kell fizetni! 

(Na,ügyi! Nem pászol egyik szó a másikho?) Mer ammír 
eltívesztette,hogy eggyel kevesebb lett a hús,a saját hú-
sábu kellett lakolni. 

Most Mackó Feri kérdi a madártúl, hogy: 
- Mivel háláljam meg, hogy felhoztál? 
- Semmivel. Mer én gazdag ember vagyok. Még neked is 

adhatok. De én is a királykisasszont kerestem,oszt a sár
kány struccmadárnak változtatott. Csak úgy nyerem meg em
beri alakomat, ha fejemet levágod! 
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- Ééén? Hát hogy vágjam én le annak a fejit, aki en
gem a nap alá hozott? 

- De vágd le, űgy segíthetel rajtam! 
Akkor lett, feltámadt egy fekete felleg, ahun űk vó-

tak. A fejek felett addig forgott, addig forgott lefele, 
hogy egy szerecsenkirály lett beló'lle, mire a fó'dre írt. 

- Látod - azt mondja, mondta Mackó Ferinek -,én is a 
kiralykisasszont akartam megmenteni. Te mentetted meg.ti-
ged illet ak keze! 

Mosmán mentek afféle a város felé, ahun a királykis-
asszon vót. Hát mán mikor abba az országba írtek, hát ök
rök sültek a nyárson. Borzasztó eszem-iszom! Aaaj,lelkem! 
Olyan asszonyok,kinek olyan fara vót,mint a dézsa; el vó-
tak nyúlva: sokat ittak! Kérdi Mackd Feri: 

- Minek a jele ez, hogy ilyen nagy vendigsíget csi
nálnak? 

- Hát, hozzád hasonló fijatalember megmentette a ki-
rálykisasszont, annak csinálták a vendigsíget, hát mán a 
lakodalom vót, mos lesz az esküvó'jje! - aszongya. 

Akkor mingyán, a királlyi kastílly eló'tt rettenetes 
tömeg vót, éljeneztek borzasztó! Ez a két ember odatola
kodott, búttak a níp közt, oszt mentek elő're a kastílly e-
libe. Oszt víletlenűl kijött az a zasszon, meglátta a két 
embert: megesmérte Mackó Ferit! Beszaladt vissza. Kigyött 
az apjával, meg az anyja, vagy negyedmagával. 

- Ez az ember mentett engemet meg! Ez a másik, akki 
most vó'legíny akart lenni, csak kierőszakolta beló'llem az 
esküt, hogyha nem azt mondom, hogy u mentett meg,agyonüt! 

Hát! Azt tudta ez a kisasszony is, hogy nem jön az 
onnét ki soha se, ott vész. Hát osztán, akkor asz monta a 
király Mackó Ferinek: 

- Gyere, fijam, itt vannak a csalók! - Mer a két pű-
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pos is ott vót. A másik szobába vótak. - Hát eridj,osztán 
fizesd ki üköt úgy, ahogy érdemlik! 

Kor Mackó Feri bement, kinyitotta az ajtót: 
- Lássátok, hogy nyitva az ajtó? Kifele rajta! - e-

gyikhe se nyúlt hozzá se. 
Szípen kimentek, sose látták többet. Ere aszmondta a 

királly: 
- Ez az ember még az ellensígit se bántja, hát a ní-

pit hogy ne szeretné? Ebbú'l lesz jó király! 
Mentek esküdni. Heeej! Mi vót ott? Micsoda? Vót ott 

hetvenhétfíle ítél is! 
Mán akkor eljöttem, mikor vígefele vót. - Ez a vígé, 

mikor megesküdtek. 
A szerecsenkirállyfi meg jó lett kereszkomának. At 

tudott venni kelengyét! Otán elhítta az apját, anyját a 
lakodalomba. Annak is elmondta, mi törtínt. Vót mit hal-
gatni ! Megmondta: vi szén annyi mesét, csak gyó'zzík halgatni! 

3. 

TÖKMAGON VETT FÁZIK 

Aszmondta az ember az asszonnak, hogy: 
- A tökmagho ne nyűjjál, te! Mer ak kell vetni! 
Oszt pízt tett egy zacskóba:felakasztotta a kímínbe. 

Az asszom meg levette. Aszmonta a fazikasnak: 
- Tökmagír nem adna fazikat? 
Mikor a fazikas megnízte, tiszta aranpíz! Meg ezüst-

píz vót! Lerakta írta a fazikas mindet a szekérrú'l, a fa
zikat. Vót benne nagy is, nagy fázik, olyan, mint a lako
dalomba szoktak fó'zni benne. Akkor a kertek sövinnyel vót 
körülkerítve, az asszon hozta be, oszt minden karóba a-
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kassztott egyet. Egy nagy meg lemaradt! Nem lett neki ka
ró, mer mán ráaggatta az apróbbakat. Hát járta körűi az 
asszon. 

- Adjatok anyátoknak hellyet! Megjárjátok,ha nem ad
tok anyátoknak hellyet! - Elővett egy karót, oszt leverte 
mind! Oszt felakasztotta azt az egyet. - Na, térjél anyó! 
Térjél! - aszongya. 

Kor hazament az ura,bement a kerbe takarmányír a jó
szágnak, hát meglátta a cserepet. Aszongya, hogy: 

- Micsoda sok cserép a, te? 
- Halgass! - aszongya. - Azír a kis tökmagír, ammi a 

kímínbe vót, egy bolon fazikas mind lerakta a fazikat,ami 
a szekerén vdt!Oszt a bolondok az annyoknak nem adtak he
lyet, ém meg bezzeg lepüföltem űket! - Felakasztotta az 
egyet! 

Akkor csattant fel az ember: 
- Ennye, hogy vesztél vóna a zanyádba! - Hát osztán, 

összepüfölte az ember az asszont ezír! Megrakta! (Nahát, 
mit érdemelt egyebet?) 

Akkor kiált a kapu elibe, a kisajtóba, osztán ott 
rítt. A tehém meg hazament a csordánál, oszt nem eresztet
te be, mer ű ott ált. A tehém meg hozzáfogott kíró'dzni. U 
meg asz tudta, hogy utet csúfójja. 

-Jó! - aszongya. - Törjík ki a nyavalya, majd adok 
neked is! - Beszaladt a baltájír, osz belevágta a fejibe 
a tehénnek. Am meg összerogyott, megdöglött. 

Akkor az ura megint elővette. Behúzta a házba,kibon
totta a haját az asszonnak,osz bekente szurokkal! Szerte
szíj jel ügy ált a szűrkos haja! Oszt akkor kibontott egy 
tollús párnát, oszt beverte tallűval a szurkos haját. Ak
kor beleállította a tükörbe, hogy nízze meg magát! Oszt 
úgy megijedt a zasszom magátúl, hogy elszaladt a háztul! 
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Hát valahun oszt mégis meg kellett neki hálni, hát 
bement egy mihesbe, beleült egy üress kasba. Két fijú meg 
nekiberetválkozott: 

- Mennyünk el, lopjunk egy kis mízet! asz hozzuk el, 
ammék legnehezebb! 

Azt tettík a saroglyára, ammékbe a zasszon vót. Hát, 
mikor oszt mán vittík, hát kinyútotta a kézit, setít vót, 
oszt tarkónvágta a fi jut! Am meg aszongya: 

- Ne bolondozz mán! hát mir vágtál nyakon?- asz tud
ta, ama vót. 

Akkor meg a hátűlsót vágta szájjon! Nahát osztán ész-
revettlk, hogy a kasbúi nyúlkál ki valami. Elgórták. Oszt 
akkor elkezdtek szaladni, a két fijú. Az asszon kijugrott 
a kasbúi, utánnok! 

- Várjanak meg, lelkem - aszongya -, én is ara men-
gyek! 

Hát hallották az asszonbeszídet, oszt akkor megáltak 
a fijúk, megníztík. Hát hogy asszony beszílt, nem ijedtek 
meg annyira. 

- Nízzük meg, miféle asszony? 
Nahát osztán, mikor níztík, osztán látták azt a bor

zasztó borzos haját tallúval beverve,hát egyebet nem gon
doltak: boszorka,ördög! Ment az asszony vélek. Mentek ke
resztül a kerteken. A kert derekán vdt egy kúp rípa. Asz-
mondták az asszonnak: 

- LÍjjík rá a rípakúpra! - LÍk meg mennek, lopnak egy 
báránt, hozzák. - Megfó'zi a farkatövit rípával ! 

Nem mentek azok vissza a világír se! 
Ott ült a zasszon. Világos reggel vót mán. Felkó'tt a 

gazda,kiment a kerbe pisilni,meglátta a rí pán az asszont! 
Hogy ott ül. Körulment rajta, de hozzá nem szólt,hozzá se 
nyúlt. Csúnya vót haláloson. Bement a felesígihe, osztán 
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aszongya: 
- A ripakúpon valami baráber ül! 
- Hát mi lesz annak, hogy gyön le onnan? 
- Hát, csak a tisztelendő' imátkozza le! 
Hát oszt, el is ment a gazda a tisztelendő" úrho.Osz-

tán fijatalember vót a tisztelendő'. De mijent arúl vót 
szó, hogy barábert kell leimátkozni, mingyán rettenetes 
fájt a lába a tisztelendó'nek: 

- Még tennap kiment a bokájja a hellyibül.- aszonta. 
- Asse baj - mondta a gazda -, eljön a zén két fijam 

a saroglyával, elhozzák tisztelendő' urat! 
Nem vót mit tenni, muszájj vót ráülni a saroglyára. 

Hát, vitte oszt a két fijú! Mikor oszt a ker derekán vit
te a két fijú, hát elkezdett kijabálni a zasszon: 

- Hozzák, hozzák! Jó lesz a farkatöve rípávai! 
Micsoda! Lett a papnak olyan lába, mint a nyúlnak! 

Leugrott a saroglyárúl, oszt álló, haza! 
Az asszony alól oszt kiitettik a rípát, a lúval. így 

sikkat el a kerbul. 

4. 

A SZÍPEN SZÓLLÓ PELLIKÁMMADÁR 

Eccer vót, hun nem vót, az óperencijás tengeren túl, 
vót egy nagy görbe fücfa. Annak vót hetvenhét ága. Minden 
ágra vót akaszva egy ráncos szoknya. Mivel a szoknyát na
gyon szerettem harmincéves koromba, felmásztam a fára,an
nak a szoknyának a ráncát mind kiforgattam. A mesémet, a-
mit mondani akarok,azok közt tanaltam. De aki a mesém meg 
nem hallgassa, a mennyeknek országát soha meg ne lássa! 
(Am mán nagy baj lesz pedig!) 
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Vót egy király, akinek nagyon szíp jánya vót. Hát, 
aszmonta az apjának: 

- Apukám! Mondd meg mán, mir kacag az egyik szemed,a 
másik meg mindig sír? - kérdte az apjátúl. 

- Hát, ídes jányom, neked mán megmondom. Hetedhétor
szágot bejártam, nálIádnál szebbet nem láttam! A zegyik 
szemem azir kacag. A másik pedig azir sír, hogy vót nekem 
egy szípen szólló pel likam madaram, oszt azt sirassa! El
lopták tullem. Z olyan madár vót, hogyha egy hatvanéves 
ember hallotta a zíneket, mingyán harmincéves lett belől-
le! Úgy megfijatalodott. - Bion. Hát oszt, asz siratta az 
egyik szeme. - Akki azt nékem előkerítené, kedves jányom, 
annak adnálak fírhe! 

Meghallotta a kukta. (Szakács mellett vót valami víz
hordó. ) Annak vót egy rígi lúkantára. Oszt kiment a sze
métdombra: fó'dhövágta, rögtön egy paripa termett oda! Fel
pattant a hátára, szt elvágtatott, keresni a madarat. 

Ment, mendegélt. Ráakadt egy kunyhóra egy erdó'szílin. 
Kibűtt belólle egy százéves öregasszon. 

- Jó napot, öreganyám! - szólt a fijú. 
Kor a vínasszom meg: 
- Aggyonisten, fi jam! De jól jártál, hogy öreganyád

nak szólítottál! Hát mos mondd el, hogy mi járatba vagy? 
- Hát elveszett a királynak egy szípen szólló pelli-

kám madara, azt keresem! 
- Hénnye, fijam! Hallottam máh hirit, de nem tuom, 

hogy hun lehet. - (Egye meg a fene!) - Hanem én is százé
ves vagyok, de van nekem egy néném, am mán kétszáz éves. 
Hátha többet tud! Eridj ezen az ösvényen, egyenesen oda-
zet! Meg fogod tanálni. (Ki se tudná kerülni!) 

Annak is úgy köszönt, mint emennek, csakhogy minden
kit anyámnak szólított. Hát osztán, mondja neki: 
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- Hallottam a madárnak hírit, a jezsujiták templomá
ba énekel. - (Nem torn, millyen vallás lehet a?!) - Hát a-
zok lopták el a királytül valahogy. - Nahát oszt akkor: -
Hát eredj,fi jam! Ém mán kétszázéves vagyok; van nekem egy 
néném, am mán háromszázéves. Az űtraigazít, mer úgy hal
lottam, u a gonnoka! 

Hát lement oszt oda a fijú. Mongya, hogy mi járatban 
van. 

- Hát, ídes fijam! - aszongya. - Hát,ha odajuthatol, 
ha oda tudol menni, akkor meglesz a madár! Nigy oroszlán 
van a zútba láncolva, attúl bemenni nem lehet, csak úgy, 
ha én ott vagyok! - Annyi hatalma vót az öregnek, hogy Cf 
tudott parancsolni az oroszlánoknak. Lefeküdtek, ha u 
szólt nekik. 

Ment vele a kukta is. Nehéz vót megfogni a madarat: 
reptflt össze-vissza a templomba. Mentette magát. Dehát a 
kukta csak megfogta, sz ki is hozta. Nahát, akkor oszt,az 
öregasszonnak nem torn hogy köszönte meg,csak: elvitte ha
za. Lett öröme a királynak! Fijatalember lett beló'lle me-
gin! Hozzáadta a kuktáho a jányát, meg fele királyságát! 
Osztán íltek, mint Marci Hevesbe! 

5. 

JANCSI MEG A TIZENKÉT ÓRIJÁS 

Vót még itt egy Jancsi nevű gavallér! Kunyhóba laktak 
csak, erdőbe. Hát oszt,Jancsi akadt egy olyan helyre,hogy 
palota vót csinálva,tizenkét órijásé vót. Osz Jancsi meg
ölt tizenegyet, a tizenkettediknek meg kiszúrta a szemit! 
(Na, még az enyím nincs kiszúrva, még se látok!) Hát am 
micsinált? 
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Bevitte a tizenkettedik szobába a dögöket, halotta
kat, azt is.ammeknek kiszúrta a szemit, bezárta ükét,oszt 
a többi üressen maradt. Úgy vitte az anyját oda, szobába. 

- Na, anyukám! Nem kell kunyhón gondolkoznunk,ebbe a 
palotába meg lakhatunk, míg íjjünk is! 

Nahát osztán,Jancsinak menni kellett ílelem után,mer 
ha nem fogott vadat: nem ettek, avval íltek ük. Szarvast, 
nyulat, vagy foglyot. A vinasszony meg maga szamukiáit 
oszt,mikor a fija nem vót otthon. Bejárta a szobákat,min
dig keresett valamit. Hát, tizenkettedik szobában ottan, 
valahogy íszrevette az ílő órijás, hát kiszólt osztán: 

- Nem tudom, nó' vagy, vagy fírfi vagy? 
Mongya az asszony: 
- NŐ vagyok! 
Akkor rimánkodott az órijás: 
- Eressze ki, ha csak teheti! 
Hát a vinasszony, mikor hazament a fija: 
- Hát, fi jam! Hogy lehet a, hogy a tizenegy szobának 

a kúccsát idadtad, a tizenkettedikét meg megtagadtad tűi-
lem? 

- Nem szükséges am mamának. - aszongya. (Pedig szük
séges lett, fene egye meg!) 

Hát az órjás ara kírte az asszont, hogy: 
- Tegye beteggé magát, hogy nagyon beteg. De van ott 

az erdőbe egy fijas farkas; annak a fijának a máját akar
ja megenni! 

Tudta Jancsi,hogy hun van a fijas farkas.El is ment. 
Ott szoptatta a farkas a kis kölykeit. Egyet felvett Jan
csi. Megszólalt a farkas: 

- Jancsi! Ha elviszed a fÍjamat,ha nem lesz rá szük-
síg, szípen ereszd vissza! Hanem, megájj csak! Adok neked 
egy süvó'tó't; netalán valami bajod lesz, megfűvod, osztán 
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megyek seg í tse'gedre ! 
Fó'dhö akarta vágatni az anyja vágatni a kis farkast, 

mikor meglátta: 
- Vágd fó'dhö azt a csúnya fi rget! 
Mán jobban vót akkor. Jancsi nem vágta fó'dhö. Nem bi-

zon. Eleresztette szípen, visszament az anyjáho. Az asz-
szon meg az óriásnak mondta: 

- Nem típte szíj jel a farkas a fÍjamat,elhozta a kis 
fiját, mán vissza is eresztette. 

- Ennye, ennye! No de van itt egy fíjas medve, annak 
a májábül ehetnél, Jgy mondd! Szíjjel típi a! (Gye le a 
fene! Hát kípes lett vóna szíjjeltípetni a fiját! De maj 
mi lesz még ezután!) 

Elviszi a medvének a fiját,mint amaztat. Na,jól van, 
hát elvitte. Meglátta az anyja: 

- Vidd vissza, ere meg ara! 
De Jancsi nem vitte vissza. Ugyanott is kapott egy 

süvó'tó't. Ha netalán baja lesz, maj segítkeznek neki. (Hát! 
A zállatok is szerettík, amír űket nem bántotta.) 

Nahát, akkor megmondta az óriásnak: 
- Elhozta Jancsi a medve fiját, de nincs rá szüksíg. 

Akartam, hogy agyonüsse, de eleresztette. 
- Na, jól van! - aszongya. - Hát van itten egy fíjas 

oroszlán, oda kú'dd el! 
Elkudte oda is.El is vitte annak a fiját is. Mán me-

gin nem kellett, mint amazok nem kellettek. 
- Ereszd vissza! Üsd agyon! - Meg: - Górd el! Meg mi 

a fene! Mint a többit. 
Visszaeresztette. Oszt a zoroszlán is adott neki egy 

süvó'tó't. Lett neki három süvó'tó'jje. 
- Bajod lesz, fúdd meg! 
Hát osztán megtudta oszt a - mi a fene - az órjás, 
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hogy az se szakította szíj jel. 
- Nem úgy lesz a! Hanem mongyad.hogy nem leszel job

ban, ha az ördögök malmábúl lisztet nem hoz, pogácsát nem 
gyúr! Attúl leszel jobban! (Gye le a fene a huncuttyát!) 

Hát el is ment Jancsi az ördögök malmába. Oszt mikor 
ippen tizenkét órakor odaírt, föd alatt vót a malom, hal
lotta, hogy jár, mer dörgött. Fel vót húzódva a vasajtó 
mikor odaírt, hogy tudjík bemenni. Tudták azt az ördögök, 
hogy megy. Tud am mindent! Oszt lement, fene tuggya, hány 
grádicson.Lefele a fűdbe! Szegíny Jancsi. Nahát oszt.meg-
tanálta a ládát, addig tapogatódzott,ahova folyt a liszt. 
Telerakta a kis szütyó't, ammit az anyja adott neki, hogy 
abba vigye a lisztet. Fel is ment u a zajtóho, de le vót 
záródva mán. Tudta azt az órjás, hogy így lesz, onnan mán 
nem jön ki! 

Hát ahogy ott hömpörög a grádicson, hát töri az óda
lát valami. Belenyúl a zsebíbe.hát a farkasnak a süvó'tó'j-
je akad a kézibe. - Hát, aszmonta nekem, ha bajom lesz, 
fújjak bele! 

Belefú kéccer, háromszor! Felugrik,lelkem, a farkas, 
a físzkíbe! 

- Jancsinak baja van! - szalad a medvéhe. 
- Hallottam! Mán az enyémbe is belefútt! - aszongya. 
- Mennyünk csak az oroszlán sógorho! (E lesz osztán 

valami!) 
Ke'rdik tulle: 
- Jancsinak baja van! - mondják neki ketten is. 
- Tudom - aszongya -, sz mán az enyímet is megfútta. 
- De hun lehet? 
A medve fe'rretartotta a fejit: 
- Ugy vettem észre - aszongya -,hogy az ördögök mal

mábúl fütyó'tött. 
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Oszt ezek is tudták, hogy huv van! Elindult a három 
eross álat, oszt mentek együtt. Mikor odaírtek: 

- Aggyunk nevet egyik a másikdnknak! 
Majd az oroszlán lesz Vasminterős! A farkas meg Jói-

látó! A medve Johalgató! - nagy kasu fejével, gye le a 
fene! 

- Na, nízzél le! farkasnak mondták. 
- Látom, hogy ott sír. - aszongya. 
- Halgasd meg csak, mackó! 
- Hallom, hogy ott kesereg. 
- Te meg oroszlán sógor, eridj el messzire,oszt sza-

kíccs be a zajtót, szaladj neki! (Nagyot döbbenhetett, e-
gye lea fene! ) 

Beszakította az oroszlán. így oszt kigyött Jancsi. 
Mennek haza mos mán. Hát hazamennek oszt a liszttel,a há
rom álat is, Jancsival. Esznek-isznak a két vín dög ott
hon! Úgy írtík űket. De Jancsi rögtön bezárta a vín óri-
jást. Csak az anyja maradt kinn. Nincs mán neki semmi ba
ja! (Maj lesz még.) Meggyógyult! De Jancsi jól tartotta az 
álatokat is. Ű nem felejtkezett el arül se, ügy eresztet
te el a fijaiho. Akkor aszongya a vín vak órijás az asz-
szonnak: 

- Hallod? Csinálj fürdővizet, osztán fürdesd meg a 
fijadat! Oszt veregesd meg a hátát, mikor mosod, osz mon-
gyad neki: "Heeej, fi jam! Apád olyan eross ember vót.ösz-
szekötöttem hátul a kézit egy pászma pamuttal,oszt elsza
kította! összekötöttem egy karika dróttal is..."' 

- Én nem vagyok olyan eross,mint apám vót. - aszmon-
gya Jancsi. (Zabi gyerek vót.) 

- Próbájjuk meg, fi jam! 
Nem tudta elszakítani szegín Jancsi a drótot! Akkor 

kieresztette a vín vak órijást, oszt egy baltával fontnyi 
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darabokra összevagdalta a vín vakórijás! Beleszedtik egy 
kaskába, kiöntöttík a szemétre. 

Hát a farkas mindig éhes. Ara ment szamuklálva, lelt 
egy darab húst a szemetén; megette: 

- Ennye, de jó ízú hhűs e! - Oszt akkor kereste töb
bit. Megtudta,hogy a Jancsi húsa. Megette mindet. Elment. 

Vót egy vínasszony. Ott kiokádta, am meg összerakta, 
ínnyútófuvet fó'zött, oszt annak a levivel mosogatta! Még 
külömb ember lett, mint vót! 

Most akkor elment haza Jancsi, osz bedörgetett egy 
kádat abba a kamrába,ammékbe a tizenkét driás feküdt hal
va. Megölte a vakot is! Az idesanyját hozzáláncolta a kád-
ho. Oszt aszongya: 

- Addig íjjík kend, míg ezt a kádat könnyűvel tele 
nem ríjja kend! Meg azt a tizenkét óriást meg nem eszi 
kend! - így oszt otthatta az anyját! (Még a múltkorjába 
jártam ara, félig se vót a kád. Mikor lesz a tele?) 

Elvette annak az öregasszonnak a jányát, am mék ösz-
szerakta. ílnek boldogul! Micsoda szép pár cseléd! íf, ha! 

így jön e sorjába. 

6. 

RÓBERT KÁROLY 

Vót egy rettenetes jó király, Róbert Károlynak hit
tak. Av vót a legnagyobb bajok,hogy nem vót gyerekek.Jár
tak a templomba, hátha a zisten adna nekik! Nem sikerült! 
így az asszon megbosszankodott, oszt aszonta: 

- Aggyon a zördög, ha a zisten nem ád! 
Mingyán viselős lett a zasszon. Na oszt,lelkem! Meg

lett az öröm, mer gyereket vártak! Eló're mán megfogadták 
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a bábát is, a dajkát. Meg is gyött a zaz üdó', hogy meg kel
lett neki lenni. Három íjjel kínozta a zanyját, meg három 
nap. Bezon.Meg kellett írté adózni! Felfürösztöttík.Tisz
tába tettík. Adták a dajka kézibe rögtön. Szájába adta a 
mejjit; rögtön leharapta a mejje bimbójját! 

Nevelőt fogadtak mellé, azt meg agyonzúzta eccer,mi
kor aludt. Mán mikor oszt felcseperedett, akkor meg a leg-
rosszabbakat cselekedte. Mindig. Feltörte a templomokat, 
meg ellopta a szípasszonyokat,meg a sziép jányokat.Oe nem 
maga. Társat keresett magamellé. Ollyan cimborákat, mint 
umaga. Jártak panaszra a zapjáho, ahun iIlyen csint csi
nált, hogy: 

- A fijad esz csinálta,meg asz csinálta! Ellopta kin
csemet !Felesigémet! Meg a jányomat! - IIlyeneket csinált! 

Bandájja vót neki. Kinn laktak, hegybe-i, mibe? Csak 
nem a kastíllyba laktak. 

Eccer meghallotta, hogy az anyja a nyaralókastíllyá-
ba van. Lúra tflt. Akkor oszt magábaszállt, hogy megnizi a 
zanyját. Ezt meglátták a cselédek, hogy megy, hát mondták 
az anyjának, hogy: 

- Gyön Róbert! 
Az anyja kiment elibe, letérgyepelt, osztán azt mon-

gya a fijának, hogy: 
- ölj meg engemet! Mer a te szerencsitlensígednek én 

vagyok az oka! (Hát! Mikor kírte az ördögöt, hogy aggyon 
a zördög, ha az Isten nem ád!) 

De nem bántotta a zannyát! Nem. Csak megtudta, hogy 
hun a hiba. Ekkor osztán elment vissza a barlangba,ahun a 
többi vót.Kírte űket.hogy térjenek meg!Nem hallgattak rá. 

- Nincs szüksigünk paposkodásra! - mondták. 
Ekkor, íppen akkor ment oda egy fijatalember, hogy 

bejálna oda társnak a bandába. Akkor Róbert felvett egy 



baltát, osztán belevágta egy ílőfába, ötven lípísrú'l egy-
hajintásra,úgy, hogy megált a fába! Akkor odadott a fijú-
nak egy másik baltát: 

- Na, nesze! Te meg eztet hajincsd bele abba a fába! 
Hogy elgórta a fijú, a Róbert baltájjának a nyel it 

kétfelé hasította, oszt ügy ált meg a fába. (Valami fickó 
vdt a zis!) Annyit mondott neki csak: 

- Hát, idővel nagyfijú lehetne beló'lled! 
Akkor felkírte még a többit, hogy: 
- Megtértek, vagy nem?! 
Asz felel tik, hogy nem térnek, nem kell nekik a pa-

poskodás. Akkor mind agyonltftte,a zösszest. Még azt a fi-
jút is, akki akkor akart jelenkezni hozzá! Mind, mind egy 
cseppig! A lovakat elcsapta, mennyik, amere akar. 

Akkor u elindult zarándoknak. (Vótak a zerdőbe olyan 
öreg papok,magányos egyedülbe.) Hát olyat keresett. Attűl 
kérdett tanácsot, hogy micsinájjík? A za pap mondta neki: 

- Hájjal itt, fijam! - Adott neki vacsorát. - Maj 
reggel megmondom, micsinájj! 

Reggerre megálmodta a za pap. (Az ollyanoknak az an
gyal szokta megjelenteni, amit kívánnak!) Hát oszt, asz-
monta neki a pap reggerre: 

- Én is tudok tanácsot adni, de itt lakik egy másik 
pap - mondta,hogy mék iránba -, a több tanácsot tud adni! 

A zis ugyanazt mondta neki, hogy hájjon ott! Hátoszt 
ott hált. Mán reggel aszmonta neki, hogy: 

- Alázd meg magad, hogy az úton nevetnek, meg jácca-
nak, gúnyolnak a gyerekik. Oe ne szójj semmit! Kutyákkal 
egyél! Kutyákkal feküggyél! 

Hát oszt,bekerült egy kastíllyba! Nagy vendígsíg vót. 
Hát oszt, akkor adtak vdna tányírba neki levest. Nem fo
gadta el, nem vette el! De mindígcsak ott ált a zajtófé-
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len. Hát, valamék úriember egy nagy darab csontot odalö
kött a kutyáknak. (Vótak ott olyan vizslakutyák.) Felkap
ta a kutya.Ű is odaugrott,oszt megfogta a szájjávai ö is. 
így oszt próbára löktek még többet is. Róbert utánnaszök-
dösött, mint a többi kutya! 

A király meg a szomszíggyával összetűzött.(Mer a ki
rályháznál vót.) Háborüba kezdett. Mindig gyött az avizió, 
hogy mán itt vannak,mán ott vannak. (Mint az oroszok.)Ak
kor kapta magát, vót azoknak virágoskert, gyümöcsöskert,a 
közepibe egy kút. Megált a kútnál, összetette a kézit, i-
mátkozott valamit, ott termett rögtön egy fehír lú, szer
számmal, mindennel, cakk-pakk! Kivágtatott a harctérre. 
Dűlt előtte az ellensig! Visszaverte mán azt is, amennyin 
bejöttek. 

Megin ment az avizió,hogy egy szűrkelovas vitéz nagy 
aratást csinált!(Nem ismertík azt!) Királynak vót egy ní-
ma jánya.Am meg a zemeletrűl látta, mikor a kűttűl elment. 
Azt is látta, mikor visszagyött. A lü eltűnt a kútnál, Q 
ment a kutyák közzé megin. Ez megismétlődött még kéccer. 
De ezt mind a három ízbe látta az a nima jány. 

Hát oszt, ennélfogva megnyertík a háborút. Mikor mán 
meg vót nyerve, akkor a vezér, aki hadvezér vót, megkérte 
a királykisasszon kézit! A níma jánnyal vót egy olyan em
ber, akki mutogatással tudott vele beszilni. Hát oszt,mi
kor megmondta neki,hogy ki kírte meg a kezít, akkor muta
tott a jány,hogy aho megyén,akki ott a kutyákkal fekszik. 

Hozzáadta a király. Mer ammikor mán harmaccor ment, 
meg akarták fogni a vezéreji, meg akarták nízni, hogy ki 
ja? De hogy az ott vágtatott, a vezérek elébeáltak a szu
ronnyal, oszt a lábszárába szúródott a zegyik vezér szu-
ronnyának a hegyi, oszt beletört. Kutyák nyaldosták orvos 
helyett. 
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A ján erossen alította, hogy ú' aho megy fírhe. Akkor 
kezdtík vizsgálni, hogyhát mégis tűnni kék, hogy ki hát, 
a vagy mi ja? Meglel tik a lába szárába a szurony hegyit! 
A vezér szuronnyának a hegyit, ammi letört. 

így osztán elkezdődött ám a zeljedzis, mer bebizo
nyult, hogy u vót az a vitéz, mer ott vót a lába szárába 
a vezér szuronnyának a hegyi. 

Mán mostan következik az, hogy mentek esküdni. Mikor 
a nó*nek mondani kellett, hogy "én", hát ippen úgy meg tu
dott szóllalni, mint más akárki. Hát oszt, el lehet kíp-
zelni azt az örömet, ammi ott vót, hogy a nima jánbul mi 
lett! 

Nem lett a zördögnek többet hatalma rajta. 
Dehát mán most, mit tanulunk ebbűl? Nem egyebet,mint 

áztat, hogy hát ammit a zisten rámír valakire, oszt azt 
pontoson betartja,hát megbocsát neki - akki azt megérdem
li! A pap átal jelentette meg Isten, hát az Isten megbo
csátott neki. így lett szentember beló'lle. 

Hát ez így van. Nem vót játík asse! 

7. 

BEDÚR KIRÁLLY TÖRTÉNETI 

Még egy királly van ottan. Asz meg Bedúr királlynak 
hittak. Az ollyan jó királly vót, hogy nem vetett a nípre 
harmincháromféle adót, mint a maji! 

Hát, hogy ilyen vót, keletrul egyött három bó'cs, va
lami szentemberek lehettek azok. Ajándíkot hoztak neki, 
meg ügyi, hogy megtisztejjík azt a három jó királyt. (Na
gyon rígen meséltem eztet.) 

Egyik hozott kilenc kis pávát. Másik egy trombitát. 
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Harmadik egy bűvös lovat, akki a levegőbe járt! (Csak meg 
kellett a zódalán csavarni egy csapot,oszt akkor úgy ment 
fel, mint egy villám!) 

A trombitát meg ara lehetett használni, hogyha azt 
megfútta egy vezér, akkor a hadsereg rögtön előált! A ki
lenc kis pávát pedig ara használták, hogy mikor bú' termís 
akart lenni (vót annak háza,olyan kis bódéjja),akkor kinn 
sétáltak; ha rossz esztendő'következett, akkor benn ta
nyáztak. 

De joszt e lett a nagy hiba,hogy a királynak vót mán 
egy legín fija. Az se nem kérdett,se nem hallott,csak rá
kavarodott a lúra, ammit a bocs hozott! Asse kérdte, hogy 
hogy lehet visszajönni, vagy valami? Azt kérdte a király 
a bőcstú'l: 

- Hát oszt, nem mondták meg a fÍjamnak, hogy bánnyík 
vele? 

- Nekem nem vót ara üdóm. - aszmonta a bó'cs. 
- Hát oszt, mikor gyön vissza? - kérdte a király. 
- Maj, ha feltámadás lesz! - asz felelte a bó'cs. 
Hát oszt, úgy elment az avval a lúval akkor,hogy egy 

idegen király birtokába szállt le vele. De ügyi, hát míg 
ment - okos ember vót az a fijatalember -, esz tudta, ha 
úgy csinálták, ha felfele megy, úgy is lehet, hogy lefele 
mennyik! Az oszt tapogatta: ha a jobbódaiát csavarta meg, 
felfele ment, ha a baloldalon, akkor mán lefele! 

Hát leszállt oszt, mondom, a királlyi kastíly tete-
jire. (Itt is olyan templomot akarnak csinálni, hogy la-
poss lesz a teteje. Az is olyan vót.) A lovat otthatta o-
dafenn, kereste a folyasót. Járt ű ollyan hellyen máskor 
is. 

Uttyába akadt egy órijás! Ott feküdt a zajtóba, ké
részbe. Ott aludt. Elvette a kardot tűi le. Akkor odament 
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az ajtóho, felnyissa, lelkem! Hát ott van e gyönyörű szép 
királykisasszon, aaj! Három komorna körülötte! Hát, hijá-
ba vótak mellette a komornak, ű fel tudta kőteni ügy,hogy 
azok nem vettík észre. 

Meglátta a szép fijatalembert! Hát nem szólt a komor
náknak, hanem avval beszíIgetett csak. Csak a szép ember 
kellett neki. De mijjen aranyos vöt az a kisasszon! Hogy 
csillogott az a gyönyörű szép két szeme! 

Erre felíbredtek oszt a komornak is. Hát ment is az 
órijás neki, hogy: majd így lesz, hogy lesz! De mán akkor 
kézibe vöt az órijás kardja. Meg akarta fogni, de jobbnak 
látta: hátraugrani - kettőt, mint egyet előre! 

Na osztán:jelentettik a királynak! Ak király osztán, 
ammír meg merte becstelen!teni az ű házát,királyi iletit, 
hát: ütközetbe hitta! 

Akkor egy század katonaságot egy olyan tisztáson:ösz-
szeállitottak - karikába! Károlynak is adtak vóna lovat, 
de neki nem kellett, csak az övé. Lehozatta onnét a tető-
rül, oszt azt állította a karika közepi re: oszt ű arra 
ült. Ammikor elhangzott a rohamszó, akkor ű megcsavarta 
csak: oda, oszt fel, mint mikor a fecske száll! A katona
ság meg összeszaladt,oszt egymást szurkálták össze. Akkor 
ment a vezér jelenteni a királynak, hogy: 

- Uram! Felsiges uram! Em maga a zisten vót! 
Na, élig ez egynek! 
A jánt elvitte, de nem akkor, máskor ment írté. Le

szállt az ípűlet tetejíre, oszt onnan szálltak el,az ípű-
let tetejirűl az apjáho haza. 

Mikor hazaírtek - azt tessik meggondolni - nem akar
ta rögtön hazavinni a kastíllyba, hanem bevitte a kertísz 
lakásába a lüval együtt. Az akkor elment az apja házába a 
kastíllyba, hogy nagy finyessiggel mennek irte. 
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De nagy lett a baj. Az a bocs, akki a lovat adta ne
kik, megtudta,amíg azok a fínyessíggel kíszűltek, - addig 
a kisasszont ellopta a lúval együtt. Akki a lovat adta. 
Akkor kérdezte a kisasszon, hogy: 

- Nincs a királynak más szdgájja? - Halálos csünya 
ember vdt! 

- De igenis, van nagyon sok, csak én vagyok a legi
gazabb ! 

Hát ráült a lüra a kisasszon. Ellógott vele a bocs! 
Elvitte. Mentek fínyessíggel, hát üres vdt a kertisz-szo-
ba! Elvitte! Messzi, messzi egy pusztára. Dönnyözte,ütöt
te, ammir nem szerette azt a vin csűnyát! Ez meg kijabát 
segíccsígír. 

Annak a pusztának a királya meg ott vadászott. Meg
hallotta a kijabálást, oszt odalovagolt. Azt kérdte: 

- Mir bántsa? 
Azt mondta a bocs: 
- Hűtlensígír lakol! 
De a kisasszon is kibontotta ám a szájját, oszt meg

mondta neki, hogy űtet ellopta. Oszt azir kínozza, ammir 
nem szereti! 

Felvette oszt a király magáho, oszt bevitte a kastí-
lyába! A lovat is bevitette. A vin bőcset bezáratta.A lo
vat a kincseskamarába! A bőcset a börtönbe! 

A nagy fínyessíg elkészült ám a királyi háznál, hogy 
mennek a kisasszonyír. Mentek is. De mikor odamentek: ü-
ress vdt a kertiszhaz! A fene tudja hun jártak mán akkor! 
Hát osztán, akkor annyit mondott a király a fÍjának: 

- Fijam! Hát mir tíszesz te jengem bolonddá? 
Hát erre csak azt mondta a fijü: 
- Apám! Engem megcsaltak! Ellopták tűilem! 
Az úgy vdt. 
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Nem is ment a királyi házho az apjával a fijű. Mint 
orvos, űgy járkált a világba: össze-vissza az országokba. 
Hát oszt: ráakadt! Mert a világrdl, ahunnan csak tudta az 
a király, ahun a királykisasszon vót: összeszeette az or
vosokat, mert olyan háborodottnak tette magát a kisasszon. 

Ű is jelentkezett: mint orvos. Hát ez egy különszoba 
vót, a kisasszon ott feküdt valami ágyon. Hát: ez az or
vos osztán, akki orvosnak jelentette magát, bekírte, hogy 
u egyedül akarja meglátni. Mikor oszt bement Cí egyedüli 
maga: észrevette a kisasszon, hogy valaki bement,oszt el
kezdett kapkodni!Akkor e meg azt mondja szép lassan,hogy: 

- Haj! Irénkém! Irénkém! Decsak: nagy ravasz vagy! 
Kinyissa ám a jány a szemit, rámereszti az orvosra: 

Ki tudja az ű nevit? 
Akkor megint mondja neki: 
- Hej! Muncikám! Muncikám! Űgy csinálj mindent,ahogy 

mondom! Mos mán egy kicsit értelmesebb legyél, mintha mán 
azt fogja mondani a király, hogy: gyógyultál e kicsit! 

Na, akkor kiment a jántúl a királyho. A királly kér
di , hogy: 

- Mit látott? Vagy mit tud? 
- Azt tapasztaltam, hogy a n8t: valami bűvös jószá

gon hozhatták ide. Nem is tudom helyrehozni, csak hogyha 
arra a bűvös lüra ráültetjük. Temjénfüsttel körülveszi a 
katonaság, én pedig másik temjénfüsttel a lu körűi füstü
lök. - Pedig csak azír, hogy ne lássák, hogy ű micsinál! 
Esze vót annak! 

Mikor a temjénfüst körűivette mindenütt, felpattant 
a jánho a lüra, megcsavarta a jobbcsapot, oszt gyerünk, 
mint a villám,fel a levegőbe! Kijabált mán oszt a király: 

- Nyilat! Nyilat! 
De mán messzi vót. fgy lopta haza. 
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Jaj lelkem! Lett ollyan lakodalom! Hm mi vót ott?! A 
trombitát csak akkor futták, ha hadsereg kellett. Mán ak
kor oszt elgyöttem onnan, áztat nem tudom, hogy használ-
ták-i. 

A vín bocs meg ottmaradt a királynál. Mikor hazamen
tek, a fijű meg a jány, a böcset nígyfele vágatta (a ki
rály), hogy nem mondta meg mire lehet használni a lovat! 
Szerette vóna felesígűl venni a királyjánt. Gyönyörű szép 
kisasszon vót a! Sz láttam én! 

8. 

GONDOLD MEG, MIT BESZÍLSZ! 

Egy ember vetette a kölest,oszt mikor elszórta az u-
tolsó marikkal, csak annyit mondott: 

- Na! ördög vigyen! 
Hát nem vitte el, de odaállt mellé egy ördög rögtön, 

őrizni. Szájjík hát oda egy vadgalamb! - De az ördög mind 
kancsi, meg sánta! - Ollyat ordított,hogy két düllörűl is 
elment a madár! 

Hát kikőtt a köles, oszt nyőtt. De eccer azt mondja 
a födszomszidja: 

- Szomszíd! Pereg a köles! 
- Megyek hónap kaszálni! 
Ki is ment. De, hogy odament, lássa, hogy egy vínem-

ber ott áll a vígibe. Letette a kaszájjat,oszt kezdte fen
ni a kaszát. Aszongya a vínember: 

- Mit akar maga itt? 
- Kaszálni akarom ezt a kölest! 
- Asz bizon nem kaszájja! Hát nem tudja? Mikor elve

tette, nekem adta! Azűta mindig őrzöm. Most írjem meg av-
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val, hogy Őriztem, oszt nem lesz kölesem? Nem adom! Az e-
nyim a köles! 

Dehát: ű szeginy ember! Nagy szüksíge vóna rá. Addig 
okoskodtak, hogy azt mondta a vínember: Hozzík neki olyan 
lovat,amilyet még ű nem látott. Hát odadja neki a kölest. 

Felvette a tarlsznyájját, oszt elment haza. Vót egy 
nagyfene füstös felesíge: 

- Mir jöttél haza? 
- Hallgass! Ott van egy halálos pocsik vínember! Nem 

hagyja a kölest, hogyhát: vigyek neki olyan lovat,amilyet 
ü nem látott! 

- Hogy a görcs fogja meg a szemit! Na megájj.majd a-
dok én neki lovat! 

Mikor odaírtek, mán közel vótak a vinemberhe,az asz-
szony nígykézláb állt,nyakába hajtotta a szoknyájját:s..-
..Ive ment az ördög fele. Az ember meg keresztül tette a 
lábát az asszony fejinél, mintha lovon ült vóna! Akkor o-
das....lt az ördöghö. Am meg nízte a kancsal pofájjával, 
hogy mi lehet a? Mikor odaírtek az ördöghö: 

- Hó! mondta az ember. 
Megállt az asszon. Az ördög meg nízte. 
- Hun vette maga ezt a lovat? Be rettenetes egy jó

szág! - aszongya. - hasa alatt a serínnye, de a serínnye 
közt a szájjá! Hogy eszik a? (Egye le a fene!) 

Akkor az asszony ugy tett a farával,mintha fel akar
ta vóna lökni a farát.Az ember meg rákijátott az ördögre: 

- Vigyázzík, mer felágaskodik! 
Úgy elszaladt az ördög, hogy tán még most is szalad! 

Az asszon meg ment kacagva hazafele. Az ember ott maradt: 
kaszálni a kölest. 

A fene egye le! A nagyvilágba megtörtinhetett ilyes
mi ! 
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9. 

A PIRIPÓCSI KATONA 

Ez olyan soká szdgálta a császárt, hogy harminckét 
fogábul: kettő lötyögött a pofájjába. Hát oszt szabadsá
got kírt, hogy hazamenne mán Piripócsra,a rokonnyait meg
látogatni. Hát osztán olyan huszonöt botot kapott a fará
ra, hogy atyafiságbúi se érdemelt vdna többet,vagy jobbat 
a szabadságkírísír! (Egye le a fene!) 

Őtán oszt nem kírt szabadságot,hanem csak kimaradást 
kírt.Azt adtak neki. Addig sétált a nagy városba,hogy ki
sétált a városbúi. - U nem megy vissza, megyén Piripócsra 
haza, oszt jól van! - Tapogassa a zsebit, hát három kraj
cár az egíssz! 

- Na de, maj jól lakok én valahun - aszongya - ebbűl, 
kocsmába. 

Hát ahogy megy, mendegél, hát megy rá szemközt egy 
kddus. Kíri, hogy segítse valamivel! 

- Jó ember! Sz én is olyan szegin vagyok,mint te! De 
adok egy krajcárt, na! 

Még neki maradt kettő! Evvel - Szent Péter vót a kd
dus - felment mingyán a jó Istenhe, oszt megmondta: Egy 
jólelkű katonára akadt, felhozza a mennyországba? 

- Hát eridj kérd meg tülle, hogy kell-i neki? 
- Hühü! Az maj jó lesz, ha meghalok! - aszongya. -

Mengyek én Piripócsra. - 0 csak megyén Piripócsra. Na de, 
mondta a katona: - Nem mennyország kéne nekem, hanem egy 
teli kulacs,hogy mindig csókolhatnám,oszt mindig teli ma
radna. Disznósonka! Mindig vagdalnám, oszt mindig egísz 
maradna! Meg egy búzacipó! - Mindig szekdelné, de csak e-
gísz vdna! 
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- Nahát mos kérdezd meg tülle.mer jó van dolga,kel1-
i neki a menyország? Ehetik, ihatik! 

- Nem kell annak! 
Hát osztán azt mondta a jó Isten: 
- Adjuk a sátán kézibe,hátha kínnya közt hozzánk fo

lyamodik ! 
Hát eccer lelkem! Hideg szél fú, esik a havas eső! 

Emberek lakását sehun se lát. Verődik össze a két csontra 
foga! 

- Hej! De jó vóna - aszongya - a jó meleg hellyen 
lenni! Na de ugy látom, amoda tűz világít! Arra veszem 
líptejimet. Na de úgy látom, hogy Belzebukk embereji! -
Mer hosszú farkajikkal sürgölődtek a tüz körül. 

De szígyen vóna egy kiszógált katonának meghátrálni! 
Odament oszt akkor azt kérdte: 

- Adtok-i e kis meleget? - köszönís helyett. (Nem is 
kellett azoknak köszönni.) 

- Gen igen! Azt akarunk! Adunk meleget! Ide csak a 
búzacipót! Minek neked disznósonka? 

Lekapták a húszkörmirül: összekötöztík a kézit, lá
bát, összevertík! Nyögött, mint a bornyú. Nem kellett vó
na csak annyit mondani: Isten segíts! - Mingyán nem ütöt-
tík vóna! 

Hász hallgatta Péter, meg a jó Isten: szól-i nekik? 
Nem szólt. Kutya termiszét vót! Ütöttík.míg csak pára vót 
benne! Akkor oszt otthatták, mikor mán félhótt vót. 

Hát osztán ott feküdt reggelig. Mikor feljött a nap, 
megyén Péter, az öreg kódus - nízni. (Úgy járt ű mindig, 
akármerre járt, hogy ne esmerjík - öreg kódusnak. ) Nahát 
osztán mondja neki a katona fekve: 

- Gyere mán! Gyere mán! - Odament osztán. - Ödd el 
ezeket a madzagokat, mer elvágja kezem, lábom! - Hát az 
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oszt elvagdalta. - Oszt elvittík a búzacipót, meg a kula
csot, hát: add vissza! Mer annélkül nem írek semmit! 

Kérdi tülle: 
- Nem kell a mennyeknek országa? 
- Ááá! Megyek é Piripócsra! - (Ikább odamegy, mint 

mennyországba.) 
De még hiba van. Aszongya: 
- Kell nekem egy furkósbot! - Amméknek aszongya: üs

se!, hát üti! - Megyek én, ütközetet jelentek Belzebukk-
nak. - Visszaadja! 

Megy osztán. Mán cipó nálla vót. Meg a kulacs! Meg a 
sonka! Meg egy makrapipa, amék mindig ígett! Úgy kírte, 
hogy am mindig ígjen. 

Hát osztán ahogy ment, mán úgy gondolta,hogy mán tíz 
óratájon z idő reggel, oszt mán setít vót! 

- Itt lesz a pokol! - mer tudta, hogy a pokolba se
tít van. Eccer beleragadnak hátúrrúl, belecsimpajgddznak. 
Ű meg parancsolt a botnak: 

- üsd fúrkós! Nem apád! 
Mintha valaki hátán dübögött vóna. Hallaccik, hogy: 
- Pardon! Pardon! - szóval, hogy ne bántsa! 
Akkor szólt a botnak, hogy ne bántsa! 
- Hát mir fogtál meg? 
- Azír.mer én a pokol határán csősz vagyok! Nem sza

bad senkit beeresztenem a pokolba! 
- Annál jobb! Mutazsd meg nekem, mék úton lehet Bel-

zebunkóho jutni! Ha te csősz vagy! 
Megmutatta, de aszonta: 
- Én tátos vótam. A vín Belzebukk elvette a hatalma

mat. Csak úgy nyerem vissza,ha két zápfogat előhozol.Gon
dol j rám, ha sikerül! 

Hát bement oszt egíssz a kastéllyig a gyalogúton.Ott 

93 



ráakadt a grádicsra, ahun fel kellett menni. Hát oszt fel
ment. Bejutott egy szobába. Tapogatott egy asztalho: meg 
egy szék mellette! Ráült arra ott. Kitette a tarisznyáját 
az asztarra; levetette az ingit,hasított rongyot belőlle, 
oszt vakart késsel a sódarbűl, megkente zsirral, oszt al 
lett a mécs. Meggyiította a félvígit. Ivott! Evett! 

Eccer berohant vagy hetvenhét legín, tíz óra tájon, 
este. Mind olyanok vótak: akár a sáska, olyan éheseknek 
látszottak. Bizon. Mind éhesen ment. Hát osztán, eccer 
oszt addig játszottak - mer játszottak azok, nem ültek 
szípen, - nagy csend lett! 

Jön, bűvik befele az öreg Belzebukk! Oszt a katona 
meg az ű hellyire tanált ülni. Azt kérdi tűile: 

- Te meg hun jöttél ide? 
- Hát nem egyebütt, mint az ajtón! - azt mondja. 
Akkor parancsolt a fijúknak: 
- Fogjátok meg mán azt a porfirget! 
Rohantak is neki a fijűk.Oe látta a katona,hogy nin

csen mán üdő a tréfálódzásra: 
- Üsd furkó! 
Ugy verte agyába, fűbe, p-.csán űket, hogy asse tud

ták merre bdjjnak?! Bebúttak a székek alá, ott is s...be 
vágta a fűrkós. Látta az öreg oszt,hogy a fijűkkal elbír. 
Mondta oszt (Belzebukk); 

- Na, te! Hlyének, ollyanok! Majd elbánok én vele! 
- Fogta vóna meg, hosszd karmajival. 

A katona meg: 
- Fogát fúrkós! - Kipengyűrte az öreget,rögtön kikö

pött két zápfogat. Bizon. 
Zsebrevágta a katona, oszt üttette tovább a fűrkós-

sal. Kiklángba borult, oszt ott süllyedt el a fődbe! Min-
gyán megfehíredett az ország, világos lett! Megdöglött 
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Belzebukk, az ország meg megfehíredett. Mán osztán a ka
tona összeszedelőzködött. A király meg, ammék abba az or
szágba lakott, azt kérdezte: 

- Mit kívánsz írté, fijam? - Igírte. hogy hozzáadja 
a jányát. 

Nem kellett neki semmi: 
- Ammit tettem, barátságbül tettem. Megyek Piripócs-

ra. (Akkor is oda akart menni.) 
Kiment a csSszhö. A csősz elibe. 
- ÉYirúllam megfeledkezet t - i? 
- Na, jitt van a zápfoga! 
- Na - azt mondja, - hát mivel háromszáz esztendejig 

írne a hazájjába, én egy óra alatt odateszem mosmán. 
Tátos vót. Rájült, osztán repült vele. 
így osztán, mikor leszállt, mán ott vót a piripdcsi 

határon. Hát mellette megy egy bárán.meg egy másik, meg a 
harmadik! Egy csapat,egy kis csapat. Mer belejírt a mánt-
lija az üstbe, ahun főttek a lelkek, oszt minden szálba 
csimpajgódzott egy. Hát. Azt főztík ott a pokolba! (Vesz-
szenek meg!) Űgy bizon. 

Akkor oszt hajtotta vígig Piripócson a Főuccán. De a 
saját házoknak, rokonnyoknak: még csak a fülebottyát se 
mozgatta, hogy lettek vóna. Elhaltak azok mán. 

Meglátta két csendőr: 
- Adjik rédiját, vagy mutassík igazoló levelet, vagy 

valami! 
Nem vót semmi se nálla. Be akarták a börtönbe hajta

ni. Ű meg rárivalt a fűrkdsra. Az osztán hátbaverte a 
csendőröket! Azok oszt elszaladtak lovastul, mindenestül. 

Akkor jött osztán Szent Péter megint: Mennyír adja el 
neki a báránt? - Ez mán mind: váltottlílek vót! 

- Azír a három krajcárlr neked adom,akit én neked ad-
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tarn. De csak úgy,ha mehetek veled juhásznak! - Am meg nem 
szabad vót, mer mán az ördöggel verekedett. 

Hát osztán dgy rendeltlk el: 
- Mondjad neki Péter, hogy jöhet ű is juhásznak;oszt 

nyitva legyík a mennyország kapuja! 
- Egy elmaradt! Eridj csak, hajtsd azt is! Kergesd 

utánna! 
Em meg egy nagy ürűnek a hátára ugrott! S...belökte 

a tárgyivei, oszt beugrott vele a mennyországba! Hagy le-
gyík, ha ott van! 

Hüüüm! Szaladt Péter az Istenhe, hogy: 
- Am meg beszaladt egy nagy ürüvei! 
- Ha beszaladt, mán had legyik ott a kapunál! Ne e-

ressz tovább! 
Oehát tud ott legelni a bárán? 
Eddig vöt. Mán odabe van. 

Csak az a baj,ha keresztelő,vagy lakodalom van:Szent 
Péter elkiredzik! Pedig Cf ereszti be a lelkeket a kapun. 
Katonára bízza. Megmondja neki Péter: 

- Ha katona gyön, zörget a kapun, kérdje meg tülle: 
Vdtál katona? "Vótam!" Tágasabb odakiI - De jezt Péter 
mondja. 

A katona meg azt mondja: 
- Gyere be! - ha katona vót. 
Mán annyi a katona a mennyországba, hogy az angyalok 

mind egy sarokba vannak szorulva. Bezon. 
Mám meg én is fi lek, hogy nem ereszt be, mer én se 

vdtam katona! 
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10/a. 

HALOTTVŐLEGÉNY 

Akkor is ilyen világ vdt, mint mos, ni! 
SzeretÖjje vdt a jánnak, osztán elment a háborüba, 

oszt elesett valahun. A jám meg mindig főzte a kapcájját, 
egisszen hét esztendejig. Nahát osztán, mikor a hét esz
tendő mán eltelt, iccaka kopogtassák az ajtót: 

- Lelkem, nyisd ki jaz ajtót! 
Kinyissa, hát a szeretöjje, a kedves szeretöjje jött 

haza. Olyan örömöt! Folyt a csók egyre-másra! Hát osztán, 
egy kis id8 múlva aszongya a fijü, hogy: 

- Jössz velem,vagy itt maracc? Mer nekem menni kell! 
- Hogyne mennék! Nem maradok én tülled semennyir se! 
Ment vele. Bizon. Ment. Mikor mennek, akkor mondja a 

fi jű: 
- Jaj de szí pen süt a hód, 

Egy el evem meg egy hótt! 
Nem fílsz, rózsám? 

- Hogy fílnék, mikor veled megyek? - Ráníz a lábára, 
hát látja, hogy kacsalába van a leginnek. 

Kor harmadszor kimondta, hogy: 
- Jaj de szí pen süt a hód, 

Egy el evem meg egy hótt! 
Nem fílsz, rózsám? 

Odajírtek egy sír szájjáho! Egy lyukho, ahonnan ki
jött a fijú. Fílt mán a jány! 

- Jaj! Fi lek én! Te bújj beléje elébb! 
Beleugrott a fijú. A jám meg bedugta a ruhájjávai, a 

zajdájjávai, ammibe a dunna vót: a lyukat,oszt elszelelt. 
(Mer a hátán vót egy batyuba!) 
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Na de látta a jány, hogy szaladt, messzirOl, jó tá-
vojrúl pislog egy mécs. Hát szaladt,beszaladt oda. De ott 
nem vót senki, egy lílek se, csak egy halott vót kiterít
ve a ház közepin. Kor bezárta a pitarajtót, oszt beült a 
sutba. 

Akkor kis idő mülva kopogtatták az ajtót odakint. Sz 
mondja: 

- Hótt! Add ki az elevent! 
Féllábát lenyútotta a halott! Bizon le ja! Mikor má-

soccor mondta:a másodikat nyútotta le.Má harmaccor szólt: 
akkor mán fel akart állni, hogy kinyissa az ajtót. 

De ja kokas megszólalt, oszt - visszabukott! 

10/b. 

HALÓT TVÖLEGÉNY 

Hát, most mesélek a jányokrJl. 
Egy rettenetes szép jánnak vót egy szeretőjje. Olyan 

háborű lett, mint mos vót, oszt oda lett a szeginy fijű: 
elesett a háborúba. Igen. 

Hát osztán: a jám meg előkereste a kapcájját annak a 
fijűnak, oszt hét esztendejig mindig főzte. (Azír kellett 
főzni, hogy gyűjjík haza a szeretője.) Hát mikor az utol
só íccaka főzi, hát kopogtatnak lelkem az ajtón. 

Kinyissa az ajtót, hát:a kedvessé! Hát ollyan cupók-
tatást, csókolódzást lelkem! Minek mondjam? Úgyis tudja, 
aki látott mán olyat.De mikor üti a tizenkettőt,azt mond
ja a fijú: 

- Na lelkem! Gyössz velem? Vagy itt maracc? Mer ne
kem mennem kell. 

- Dehogy maradok.Ha mán megkerestél,nem maradok túl-

98 



led el. Megyek, ahova te mígy. (Ezt akartam Nyírityházán 
elmesélni a jányoknak.) 

Hát,mentek együtt. Osztán mán mikor jódarabon elmen
tek, azt mondja a fijű: 

- Jaj de szí pen süt 3 hód, 
Egy elevent meg egy hott! 
Nem filsz, rózsám?! 

- Hogy fílnék, mikor veled megyek, - azt mondja. 
Mikor harmaccor kimondta, megin kérdte: 
- Nem fílsz, rdzsám? 
Na, még mentek egy kicsit,de nem sokat. Odalrtek egy 

sírho: ott vdt egy nagy gödör, ahun kibűtt a szegín fijű! 
(Ezt nem hiszem, hogy ilyen meg tudna törtínni. ) Libalába 
vdt. Oszt mikor meglátta a jány,eliszonyodott. Osztán azt 
mondta a jány, hogy: 

- Te eredj bele, mer fi lek,hogy leesek. Megyek után-
nad! - Oszt a zajdájjával bedugta a lyukat, oszt elsza
ladt. (Mer a ruhajja benne vdt a zajdába a hátán.) 

Nahát osztán, addig szaladt, hogy egy kis faló ott 
nem messze ott vdt. Egy háznál mécs vdt. Beszaladt oda. 
Ott nem vdt senki,csak egy halott a házba. Bezárta az aj
tót, osztán beült a sutba. Fiit. 

Hát osztán, egy kis idő műlva kopogtassák az ajtdt. 
Aszongya: 

- Hdtt! Add ki az elevent! 
A hdtt meg lenyűtotta a féllábát. 
Megin szólt. Akkor meg felült. (Szorult a s...e a 

jánnak!) 
Mikor mán harmaccor sztílt vdna, akkorra a kakas meg

szólalt; hányat esett vissza. 
Em mán a vígé ennek a mesének. 
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11. 

A SZÜRKE LÚ 

Eccer panaszkodik a szürke Id a gazdájjának, hogy ű 
minden lűnak párját lát, Ű meg mindig magába voncojja a 
szekeret, hát mir van a? 

- Hát nem tudod - aszongya, - hogy nincs pízem? Nem 
tudok venni másikat! 

- Eressz el egy napra szabadon, kéritek én lüra va
lót! 

Hát elindult az erdőbe, lefeküdt egy rókalyuk száj-
jába. Hát oszt,kijön a kis róka! Beszaladt vissza. Aszon
gya az annyinak: 

- Anyukám! Hó van! 
- Hogy vona te? Sz aratásidS van! 
Na jó! Hát osztán, kiment a vinróka. Hát lássa, hogy 

egy nagy szürke lü fekszik a lyuk szájjába. 
- De, hát ezt el kék húzni innét, ki se tudunk járni 

tŰlle! 
Elment a farkas komáho: 
- Gyere komám, hűzzuk el,mer ki se tudunk járni tűi-

le, osz járhatunk rá egy hétig is ketten! 
- Hogy hűzzuk el? 
- Hozzákötjük a farkadat a lűjého: te húzod, ém meg 

tolom a fejit. 
Kor a lú felugrott, jól s...be-toszította a farkast 

az egyik lábával! Mingyán szaladt vele hazafele, verte e-
gyik fátűl a másikho! 

Megnyúzta az ember a farkast,oszt eladta a bűrit.ab-
bűl vett másik lovat! 
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12. 

A CIGÁN MEG S2ENTLÍLEK 

A kathólikus pap hirdette ki, hogy áldozócsütörtökön 
mindenki mennyik templomba, mer a szentlelket megláthassa 
a szemível! Mindig saját szemível! - így adta elő. 

Hát osztán: a papnak vót egy olyan galambja, hogyha 
mondta .-Jövel szén ti í lek! Odaszallt a vállára. Megtanulta. 
Hát megmondta a szakácsnénak: 

- Vigye fel a padra, a templom padjára a galambot! 
Maj - ha íí mondja, hogy "jövel szentlí lek!", vót ott egy 
lyuk kíszítve, hát - eressze le azon! 

Hát, csakugyan! 
A cigány is elment a templomba. Az is ott vót a töb

bi közt. 
Nade, tessík egy cseppet várni! A szakácsné mind kö

vér. Ez is kövér vót, a papé. 
Hát oszt, mikor mondta a pap, hogy: 
- Jövel szentlílek! - hát ott sürgölődött,osz letört 

a deszka a lába alatt,a pallás.Hónajjánál fogva felakadt. 
Hát erre felnízett a pap, a reccsenísre. Hát mingyán 

látta, mi a baj! Aszongya: 
- Fel ne nízzen senki, mer a szeme kijíg! 
Mindenki lesütötte a szemit azír, hogy olyan fínyes-

síggel jön az a szentlílek,hogy kijíg a többinek a szemi. 
Akkor mondta a cigán: 

- En ót egyitet rárectírozom! - Akkor felnízett, ak
kor mondja: - Hej de szemtelen e szentlílek, hogy illyen 
ünnebbe se beretválkozik meg! 

Valamit látott! 
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Osztán hűnnen hoztam én ezt? Erdőbényérűl. Egy fija-
talember mondta. Az is úgy tudott mesélni, mint én. Oszt 
összeszidták a többijek azír, hogy: mondott vóna akármit, 
csak a maga egyházát bele ne kavarta vóna! - Nem mesélt 
többet! 

13/a. 

NAGYÍTÓ-MESE 

Idesanyámmal mentem mosni a Tiszánn.Mikor idesanyám-
nak letettem a széket, akkor teli lett a gatyámszára:var-
nyúfijókákkal! Elszállt velem a varnyü a Tiszán át! 

A többi mosóasszony kijabált: 
- Őbé! Marija! 
Én meg azt értettem, hogy: óggyam meg a gatyám! Meg-

ódtam a gatyám, a varnyük errepültek, ém meg beleestem a 
Tiszába.Egy csomó halat kicsaptam,hogy egy furmányos sze
kér nem bírta. 

Arra gyött egy cigány,anyaszült mezítelen, gyócsing-
be, gatyába - mind elvitte az inge ajjába! 

13/b. 

NAGYÍTÓ-MESE 

Elmentem én idesanyámmal a Tiszára: mosni, szapulni. 
Én vittem a széket, idesanyám meg hozta a ruhát; mikor jó 
idő vót, májusba, nem vöt hideg a Tisza-víz. 

De nemcsak egy asszony vót ott. Vót ott tíz is, akki 
mosta a ruhájját. Én meg odadtam idesanyámnak a széket, 
mer azon mosta a ruhájját. 
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Oszt odaállt mellé. ílyen (mutatja, M. S. ) hosszú lá
ba vót a széknek, hogy kijált a vízbűi. Ém meg nem tudtam 
micsinalni. Hát idesanyám mosott, felmásztam a fára, mer 
temérdek varnyúfíszek vét ott, vírcse... Teleraktam a ke
lebemet, amennyi csak tért,az ingem derekába! Mán oda nem 
tért: bekötöttem a gatyám szárát. (Bűgatyába jártunk aze
lőtt. ) Teleraktam azt is. Mikor oda nem tért, mentem vdna 
le. 

Hát elrepült velem az a temérdek madár,oszt a Tiszá
nak a túlsó ódala fele ment.Egy asszony meg azt kijáccsa: 

- Óbé Marija! De nagy madár! 
Én meg úgy értettem:Őggyam meg a gatyám! (Maj kacag

nak az asszonyok!) Nahát, megődtam a gatyát,szíjjelrepűlt 
a sok varnyú! Otthagyott! 

Ém meg lejestem a Tisza közepire,kicsaptam annyi ha
lat, tizenkét furmányos szekér nem bírta el. Arra jött egy 
cigánygyerek anyaszült mezítelen: gyócsingbe, gatyába; 
elvitte az ingeújjába! 

Hlyen ez a mese: valami kezdődik, oszt semmivé válik. 

14. 

ELDORÁDÓ 

Van egy falu: Eldorádó! 
Abba vóna lakni ám jó! 

A halastó ídestejbűl van. A fűcfán terem a zsemlye, 
oszt hull bele, csak kanál kell a gyerekiknek, oszt enni! 

Dehát még mi, lelkem! 
A sövín kolbászbúi van fonva 
Törhet akármék gyerek, ammilyet akar rúlla! 
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Disztó meg megsülve járkál: a farába szúrva egy nagy 
kés! Minden kapun bekiját: 

- Nem vágnak egy darabot? 
Kimegy a gazdasszony,vág amennyit akar.Mehet a disz

tó tovább! Bezon. A kisajtó, kapu: csokoládébúi van, oszt 
nyáj ja öt-hat kölyök! A kapufél meg mízesbot! Abbúl tör
nek, meg rágják a fattyúk! 

15. 

AZ ISZÁKOS SZEGÍNYEMBER 

Az ecceri ember nagyon szegínyember vöt, mégis nyak-
hajlásig itta a bort. Azt kérdeztík tűlle: 

- Mire iszik? (örömére, bánatára? M.S. ) 
Hát am meg aszongya: 
- Hun kenyírre, hun húsra! 
- Nade, mi bűi? Mii yen pénzből, honnan van rá? M.S.) 
- Hun csuporbúi, hun üvegbűi! 

16. 

AZ ISZÁKOS SZEG ÍNYEMBER HALOTTJA 

Ugyancsak ennek a szegínyembernek "megnőtt" a gyere
ke. Elment a báróho, temetisrevalőt kírni. Osztán azt da
nolta: 

- Hej szegínsíg szeginsíg! 
De nagy a kítelensíg! 

Oszt kapott pízt. De nem temetísre kellett: megitták 
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azok azt. A báró meg ment arra, hallotta, hogy danolnak. 
Kérdezte: 

- Nahát, eltemettík? 
- El, méltóságos! 

- Hallottam, hogy ínekeltek. 

Pedig tudta, hogy nem ínekeltek, hanem danoltak. 

17. 

A CSUDA-FECSKENDŐ 

Egy fijatal uri ember megnősült. Ollyan szíp derík 
felesiget vett, hogy csuda! Az is űri ján vót,nem szegíny 
ember gyereke. Bizon. 

Oszt vót szakácsnéjjok is. Osz mikor kíszen vót az 
ebíd - az ember hívatalbúl ment haza, az asszony otthon 
vót -, kor ügyi a cseléd,vagy az a fijatalasszony is,meg
terítették az asztalt,oszt űlt az ember mellé az ítélnek! 
Az asszony meg mellé, mint menyecske, hát ügyi,mint fija
tal pár. 

De az asszony egy kanállal nem evett semmiből se.Hí
jába biztatta az ura: 

- Egyél mán, lelkem! Tennap se ettél,mámmá se eszel? 
Tudta az ember, hogy éhen nem lehet. 
Hát lefeküsznek este lelkem,egymás mellé. Feküsznek, 

hevernek. Az ember úgy tette magát,mintha aludna. Az asz-
szom meg tizenkét óra tájon: lekavarodik az ágyrűl, pa
pucsba dugja a lábát, felkapja az űberrokkot, oszt ki jaz 
udvarra! Az udvarrúl meg az útra! 

Ott közel vót a temető, mint itt minállunk: kűfallal 
körűikerítve,azon mászott be. Az ember meg utánna, lesbe! 
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Azon a hellyen felmászott a kűfalra: benizni, hogy hova 
ment az asszony? Hát akkor lássa mán, hogy egy vínboszor-
kány kihúzott a sírbul egy hóttember combját, oszt etteí 
Marta! Elkíszítettik neki, csak enni kellett. 

(Már én nem szerettem volna mellefeküdni. M.S. ) 
Ugy bizon. íllyen esetek vannak. 
Hát az ember elszaladt oszt vissza. Ment az asszony 

is nemsoká. Oszt szipen mintha semmi se törtint vánarmel-
léfeküdt az urának. Hát akkor oszt aludtak reggelig. 

Reggel nem ment hivatalba az ember.Bement a virágos
kert jekbe. Ott sétált. Gondolkozott, hogy micsinájjík?! 
Hogy jelentse meg neki, hogy mit evett? Addig sétált,hogy 
kiment írté a szőgállö: 

- Kiszen a reggeli, tessik jönni reggelizni! 
Haj! Haj! Bizon.Ott is vót baj! Ez így törtinhetett, 

máskípp nem! 
Hát oszt, bement. Hozzáfogott reggelizni. Az asszony 

is ott ült, megint nem evett. Aszongya neki a férje: 
- Egyél mán! Hisz asziszem jobb ez, mint az a hulla 

vót! Akit az Iccaka ettél?! 
Akkor megharagudott az asszony úgy, hogy: elkezdett 

tajtíkzani a szája mírgibe. Akkor kivett a zsebíbGl egy 
fecskendőt az asszony, oszt megfecskendezte az urát! Ku
tyának változott! 

Bezon. Ev vót a valami! 
Elkergette a háztúl! 
Csudálkozva nizte a négy lábát,meg a farkának árnyí-

kát.Bezon. Akkor oszt ment a városon vígig avval a tudat
tal, hogy ű örökké így vész. Hát nem tudott egyebet mit 
gondolni. 

Hát akkor iccaka azír: egy miszárszékbe hált,de sem
mi hibát nem csinált, t az esze megvót annak. 
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Mikor ment a miszárossegéd reggel, kinyissa az ajtót, 
a kutya meg kiszaladt, mihelyt megnyílt az ajtó. 

- Nééé! A fene! Em meg itt hált?! - De nizett szíj
jel, hát semmi hiba nem vót. 

Addig sétált a kutya, odaírt a pék kapujába. A pék 
meg akkor jött ki, kisírt ki egy asszont.aki vásárolt va
lamit a péktűi. Hám meglátta a kutyát az asszony: 

Ej, de szomorú ez a kutya. Tán éhes? Kutya! Né, gye
re be! - Kapott egy darab nyers tisztát, oszt megette. 
Farkcsóválva megköszönte. 

Hát ez oszt így ilt oszt a péknél egy darabkájig.Nem 
sokájig. Semennyír se ment a péktűi, mer kapott enni ren
desen . 

Eccer hallja a kutya, hogy veszekedik a pék egy asz-
szonnyal. Rossz píszt vitt az asszony, oszt a pék nem a-
karta átvenni. Lecsapta így (mutatja, M.S.) a pudlira ni! 
A pék: 

- Szt a kutya is megismerheti, nem jó píz! 
Felállt a kutya, ott feküdt, oszt a lábával kihúzta 

a többi közzűl a rossz píszt. Akkor elesmerte az asszony, 
hogy: 

- Lehetetlen, hogy jó legyík, mikor a kutya is meg
esméri! - Adott hellyette másat. 

Hát osztán, próbáltak oszt oda többen is rossz píszt 
vinni, de a kutya mindig kihúzta a lábával. Nem adta vóna 
azt ap pék semennyír se. Mennyi beszldtűl megmentette ű-
tet! Nem kellett mondani, hogy: ílyen píz, meg olyan píz! 
A kutya megmagyarázta mingyán: a rosszat kihúzta a többi 
közzűl. Úgy bizon. 

Hát eccer egy olyan asszony ment, akinek olyan jánya 
vót, hogy az tudott valamit! Mondta az anyjának, hogy: 

- Intsík annak a kutyának, hogy jöjjík el! Szeretném 
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látni azt a kutyát! - mondta a fijatal ján. (Lehetett mán 
huszonöt éves is, nem tizennígy éves kisján vdt mán!) 

Hát oszt, elment az öregasszonnyal a kutya.. - Hogy 
hátha szerencsétlen állapotán tudna segíteni! - így gon
dolta. 

Akkor a vínasszon bement: 
- Jányom, itt van a kutya, akinek híri van! - mer ak 

különszobába vdt. 
Akkor kinyitotta az ajtót a kisasszon: 
- Kutya! Ne! Gyere be! 
Bement osztán. Akkor ugyanaz is elővett a /sebíbűl 

egy fecskendőt, sz evvel a szdval: 
- Na! Ha kutya vdtál, lígy kutyává! Ha ember vdtál, 

Ügy emberré! Oszt megfecskendezte ű is. 
Ugyanaz az ember lett, akki vdt! Akkor lássa, hogy: 
- Jaj! Kedves komámuram! Ennyire vetemedett a komám

asszony? Saját urát kutyának változtatta?! Itt van komám
uram, adok egy fecskendőt. Komaasszon nem lesz otthon, de 
megy haza mingyán. Meglássa magát:szaladni fog! Osz fecs-
kendje meg avval a fecskendővel,lesz belőlle egy kancalü. 
Húzza be az istáldba serínnyinél fogva, oszt kötőfiket a 
fejibe! Kantárt, oszt űjjík rá! Lovagdjja meg! 

Űzte a falun körül. Verte a sarkával a két víknyát, 
csak úgy szdlt a s...i! 

Eztet pedig a király, utazott, oszt meglátta. Hát a 
közsígházára ment megkérdeni, hogy: 

- Mir kínozza az az ember azt a lovat? 
- Nem tudják - aszongya - Most egy pár napja tudjuk. 
Hljják be azt az embert, mondja el,hogy mir kínozza! 
Elmondta a felsiges királynak,hogy mir. (Úgy mint én 

elmondtam most.) De a király meg aszonta, hogy: 
- Kínozza tovább, mer megérdemli! 
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Bizon. Az is azt mondta.így kínozta oszt tovább.Tud
ja a fene, megvan-i még? Dehát elvínhedett mán a. 

(Nem hiszem, hogy hajjanak ilyet Pesten!) 

18. 

AMMIKOR MEGETTE A SAS A BAGOLY FI JÁT 

A sas repült keresztül a pusztán. Tanálkozott egy ba
gollyal. Kérdi a bagolytűi a sas, hogy: nem tud-i valahun 
sok bagolyfijókat, mer Q nagyon éhes. 

- Van ott, ahun én lakok - mondta a bagoly. - Jűjj, 
csak az enyímet meg ne edd! 

- Hát mirűl ismerjem meg, hogy a tijéd, hogy azt meg 
ne egyem? 

Aszonta a bagoly, az övé a legszebb! 
Elment a sas meg a bagoly a maga útján. A sas keresi 

a bagolyfijakat. Legelőször is annak a bagolynak a fiját 
tanálta meg, amékkel beszílt. Csúnya vót. Nagyfejű, nagy-
karú. 

- Megyek - mondja a sas, - hátha van ennél csúnyább 
is.- De nem tanált csúnyábbat,így megette a bagoly fiját. 

Amikor tanálkozott a bagollyal, aszongya neki a ba
goly: 

- Megetted a fijam! 
- Aszóntad a tijéd a legszebb, én meg a legcsúnyább-

nak tanáltam. 
- Nízted vóna az én szememmel mi Ilyen szíp vót! 

* * * 
Níztem a fijaj imát én is. Nyócan vannak. Egy hótt meg 

belőlle a debreceni bombázásnál. 
A cigánnak is aszonták: 
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- Nesze ez az alma, add a legszebb gyereknek! - Hát, 
az az övének adta. Pedig vöt ott mennyi sok szíp. 

A bagoly szerint az ű fija vdt a legszebb. 

19. 

CSUPAERÖSS 

Egy fijú ment munkát kírni a királyho, oszt a király 
mondta neki: 

- Ott van az az egy asztag búza. csipeld ki! - (Nem 
vöt még akkor tán a világon se gép.) 

Elébb csépet csinált,amivel ütötte. Szálfábűl! Szál
fa kellett nyelinek, hadarojjának meg felannyi! (Amivel 
ütötte a büzát.) 

Rájutott az asztagra.osz mingyán szíjjelbomlott! Ki-
csipelte. Az anyjának megmondta, hogy: 

- Szedjen össze a kössígbe ponyvákat,oszt varja ösz-
sze! 

Beleszedte még a polyvát is! Eross vöt, bírta. (Az 
is kihúzta vóna a fát a fodbűl!) 

Hát, hogy vitte mán a zsákot? Még a csipet is a zsák 
tetejire tette. Meglátta a király: 

- Eresszítek ki ja bikát! - aszongya. - Am mék soha 
embert nem látott, hagy ölje meg! 

Am meg nyargalt oda, ahun embert látott. Letette a 
zsákot, oszt a csippel vígigvágott a bikán! Am meg össze
rogyott, megdöglött. (Milyet dübbent az a nagy fene fa a 
hátán?) Megfogta a bika szarvát,oszt hűzta haza. Lesz hűs 
is az anyjának! Lett búza, lett hűs! 

Ettek, ittak! Haaaj,micsoda ember lett belőlle! Dor-
bízoltak, a2 én öreg szakáilamrül nem is gondolkoztak. 
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20. 

A BODNÁR SZÉP FELESÍGI 

Rettenetes szép felesigi vót egy bodnár mesternek. 
Elment a városba. Oszt lakott egy zsidd, közelesen. 

Oszt annak a fija, egy húszéves fijatalember, átment,sze
rette vóna a szip asszont! A bodnármester meg jött haza a 
piacról. 

- Te Móric! A fene ett vóna meg! Űjj bele a hordóba, 
mer jön az ember; meglát! 

De az észrevette.Mikor hazairt,melléállt a hordónak: 
- Te asszon! Te! Hozd csak el8 a fenekelőmet! - Rá-

pászított egy feneket szípen, rápászitotta. - Na, asszon! 
FSzzél vizet, oszt ezt a hordót ki kell forrázni! 

Oehát, mégis az asszon nem akarta megigetni, elsza
ladt az apjáho: 

- Móric bebűtt a hordóba, oszt tessik megvenni, mer 
nekem ki kell forrázni! 

- Jaj! Minek bútt bele? 
Megy oszt a zsidó. Azt mondja: 
- Szomszíd! Nekem egy terhes hordóra vóna szüksigem! 
- Van itt! - aszongya. - Forrázd ki, felesigem! 
- Nem kell - aszongya - annak semmi se csinálni! 
Mikor kifizeti a zsidó, hát a bodnár bevitte a másik 

szobába eltenni a piszt. A vinember meg odahajolt a hordó 
csepp lyukáho: 

- Mhóric! Hogy thértél be csepp lyukon,oszt nem tucc 
kijönni? 

- Hallgasson apám! Nem ott thértem én be! 
- Hát hun tértél be, hogy ki nem tucc jönni? 
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Görgette az apja hazafele: összetörte órát, szájját, 
mer hömpörgött a hordóba. 

21. 

"RITKA ÁRPA, RITKA BÚZA, RITKA ROZS... " 

Eccer úgy törtínt, hogy egy szeginyember kiment az 
erdőre, oszt egy kis szárazgallyat szedegetett. Hát,ahogy 
tördeli a gallyat, megyén egy zsidó. Egy tallúszedő vöt, 
egy zsák a hóna alatt. Hát, aszongya neki az ember, hogy: 

- Az elébb a surjánba vótam gallyat tördelni, oszt 
egy dunna van annak a közepin! Egy rabló tehette oda. 

így mondta a zsidónak. (A surján olyan vót, amibűi 
berenát szoktak csinálni.Berenatövisknek híjjuk mink azt. 
Nem nŐ nagyra, csak ilyen nagyra,mint én vagyok. Nagy,bo
zontos szára van.) 

A zsidó benn van már közte: 
- Nem lelem! 
- Eredj odébb! 
Hát kérem, mikor hajjá a szeginyember,hogy a közepí-

rűl diskurál. Vót neki egy bűvös süvőtöjje, abba belefű! 
Felegyenesedik a zsidó, elkezd lelkem, táncolni! 

- Ritka árpa, ritka búza, ritka rozs...! 
A ruhájját leszagatta, meg a bűrit összecsikargatta, 

mikor törekedett kifele a bokorbúi! 
Jelentette osztán csendörsígnek, járásbíróságnak: Ű-

tet meg akarta ölni! Kihasgatta késsel! (Hazudott.) 
Hát osztán elitíltík, hogy felakasszák a magyar em

bert! Heeej! Mentek a zsidók! Olyan kövér is, alig bírt 
lípni, hogy hogyan akasszák a magyar embert? A zsidojír! 
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Nagy kövér, szotykos s...ü zsiddasszonyok mentek nízni! 
Hát oszt, egy nigylovas szekér is megállt nízni. Am 

mellett állt a zsidd, aki meg vdt verve. Hát mondja oszt 
a járásbírő, hogy: 

- Na, jóember! Mán mingyán kimúlik a világbtil, hát mit 
kíván utoljára? 

- Hát semmi egyebet - aszongya, - csak a süvőtömbe 
hagyjanak még belefűni! 

Esz meg meghajja a zsidd, aki táncolt: 
- Jaj,akkor engem kössenek meg,mer én mingyán Járom! 
Odakötöztík a vendígádalho. Rázta a farát! 
De nemcsak ű,a többi is táncolt mind! Egyenkint men

tek oda, oszt vertík agyba-fűbe, hogy: 
- Ha the thuthad, mir nem monthad? 
Leeresztettík az embert, mert megbizonyosodott, hogy 

úgy vdt, ahogy mondta, hogy: Ű nem csikarta.se nem marta, 
hanem ott ugrált a gally közt. 

22. 

A TÖRŐK FOGOLY 

Hát oszt, Magyarországról egy katona, mán egy ember, 
fogolynak került Törökországba! És szántottak rajta! A-
mennyit elbírt húzni. 

A felesígi olyan inget adott rá, hogy: 
- Tudd meg, míg ez az ing szennyes nem lesz rajtad, 

addig hű leszek hozzád! (Mán vdt pedig két nagy fijok!) 
Hát oszt, szántottak rajta,oszt mindig űtet ütöttík, 

mer mondták: 
- Te nem ddgozol, mer terajtad nem izzad az ing! 

Mindig fehír vdt. 
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Hat osztán, de ügyes fattyü vöt. Hát fijatal vót. A 
török szultán kiválasztotta a többi közzűl. Vöt egy öreg
anyja, ahho küdte inasnak, gondviselőnek, szóval. 

Jő is vöt mán ott dóga. De eccer mégis csak megnőtt 
az öregasszon. Eljött néki. Rítt is mingyán. Elkezdett 
sirni. De nem az öregasszont siratta, hanem ű magát, hogy 
mi lesz vele? Vittík kifele, mindig rítt! 

A szultán meg szemmeltartotta, hogy a katona mindig 
rí. - Hogy sajnálja az ű anyját ez a katona! 

- Na, meg is hálálom neki! - azt mondta magába. 
Mikor oszt el vót temetve, behitta magáho: 
- Láttam fijam, hogy hűsiges vótál az anyámho, hát 

most megemberellek tíged. Hazaeresztelek Magyarországba,a 
hazádba! Adok neked tanácsot: 

- A járt utat el ne hadd a járatlanírf Az esteli ha
ragot mindig hónapra hadd! Ha este megharagszol, mindig 
másnap vígezd el! De jazt is megmondom neked, hogy: Magad 
nekűl a felesígedet mulatságba ne bocsásd! Hát osztán még 
azt is megmondom neked, hogy: A magad jószágát más kézire 
ne bízd! 

Ez így ment. Akkor hazairt. 
De még adott neki egy fegyvert is, hogy minden esz

tendőbe egy embert agyonlűhet, aki neki vit! Ógy bion.Na
hát oszt ez így van. 

Más faluba való vőt az asszony.Eccer csak gyön az i-
zenet, hogy: Mennyének haza, mer az asszon jántestvére: 
firhement. Dolog is van, meg lakodalom lesz! 

* * * 
Hát oszt, elfelejtettem mondani, hogy két fija vót.A-

zok meg kollégijumba vőtak, osz hazamentek vakácijőra,osz 
csókolták az anyjokat. Az ember meg be akart lüni. Asz 
tudta, hogy k...a a felesíge. De joszt mondta a szultán, 
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hogy, hónapra hagyja az esteli haragot! Akkor meg mán meg
tudta, hogy az övé a két fijűl 

Meglett az öröm!így oszt csókolódzott ű is a két fi-
jűval, meg az anyjával. 

* * * 
Na, így osztán a lakodalom... 
Azt mondta a gazda, hogy Cl semennyi r se megy a lako

dalomba, mer a gazdaságát nem hagyja másra. Az asszony me
het. Am meg nyűgösködött, hogy nem megy magába. 

- Mir ne mennél? Eredj! Te mehecc! Bepólyálod a kis-
fijüt, osz viszed, nem lesz semmi baj. (E meg azűta szü
letett, mijűta hazajött!) 

Elmentek. Az esküvő elmdlt, következett a vacsora. 
Hát oszt, ekkor ű álarcot kötött magára, az ember, 

oszt felŐtözött abba a török ruhába, ammékbe hazajött.(én 
nem torn, milyen az az álarc.) Akkor odaállít lelkem,a la
kodalmas házho. Odajáll az ajtóba, ahun benn vöt a nász-
níp. Oszt aszongya, hogy: 

- Jóestét, hazámbélijek! Borzasztó nagy az örömöm, 
hogy a magyar nipet ilyen vígasságba tanálom! A szip ma
gyar nípet! Mos jövök Törökországrdl. 

A násznagyok: 
- Tessík bejjebb sétálni! Csak nem teccik az ajtóba 

állni? 
- Jó nekem itt is, csakhogy szemlélhetem a szip ma

gyar nípet! 
A násznagy felállt. Odavezette, ahun ű ült, magáho 

vitte. Na, jolaktak osztán. Ettek, ittak! Hát vacsora vót 
ippen. Beszílgettek. Bezon. Felállt a vacsora, kihordták 
az asztalt. 

Ráhúzta a cigán,táncraperdűltek a menyecskék. Minden 
menyecske egy-egy fijatalemberrel, osztán járták világba! 
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Mán kéccer,háromszor is elhatta a cigám meg ráhúzta! 
A katona mindig ott ült a násznagy mellett.De a násznagy 
bíztassa: 

- Kérem. Tessik mán egy szip asszont megforgatni! 
- Kérem - aszongya, - a háziasszonnyal szeretnék 

táncolni! (Az anydssát mondta.) 
Behitták az anydssát. Hát oszt, mikor táncol a ma

mával, a mama nem ösmerte, súgja neki: 
- Mamám! Most jöttem Törökországbúi. Rígen nem vdtam 

magyar növel, hát keritsik nekem. Megfizetek. Pizem van. 
Másikszor ráhúzta a cigány, mán akkor vezette a já-

nyát, a valdságos felesigit. 
- Itt van lelkem! - aszongya. - Ev való magáho, nem 

én! Én má öreg vagyok. (Egye le a fene! Be tudta ükét 
csapni!) 

Mondja annak is: 
- Lelkem! Ne tessik megneheztelni, ríg vötam magyar 

növel... Ha lenne szíves? Megfizetek én magának. 
- Tudja a Jóisten mit mondjak? - aszongya. - Látja, 

olyan együgyű uram van, hogy magam eresztett a lakodalom
ba. Rátér az emberre, ha kap valahun. 

- Annál inkább eszem a szájját, ha olyan ura van! 
Kor kiment a kamarába, sz a kisfijú meg ott feküdt a 

teknŐbe. Oszt a katona "meghúzta", az ura. Akkor mentek 
megin táncolni. 

Elhatta a cigány, megint a kamarába! Megint "meghúz
ta" az ura! Olyan kedve lett az asszonnak, mint a tűz,úgy 
pattogott! Meg lett kenve a kereke. (Valami asszonkézbe 
kerül, kacag rajta egy nagyot! Gondolja: igaz lehet-a?) 

Megín ráhúzza a cigán! A katona meg szunyókált az 
asztalon. Asszony meg híjjá megin. 
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- Csak eredj, lelkem! - aszongya. - Mos bágyadt va
gyok! Én pihenek egy kicsit. 

Az asszon bement táncolni. A katona ottmaradt a ka
marába a gyerekkel. Akkor mingyán mikor a cigán rákezdte, 
az asszon tácolt! Az ember bepólyálta a gyereket, ölibe
kapta, oszt aló vele haza! 

Mikor elhagyja a cigány, megin ott van az asszony a 
kamarába. A katonával lett vőna. Lássa,hogy nincs: se ka
tona ! Se gyerek! 

- Idesanyám! Ez a büdös katona ellopta a gyereket! 
TeremtÖisten! Hogy menyjek haza gyerek nékűl? 

Az anyja meg aszongya, hogy: 
- Csitt! Csitt! Diszndságos teremtette! Mit tudtál 

vélle ilyen hamar egyessigbe lenni? Sült a beled? 
Mer akárkinek adta vóna, mint ahogy ennek is odadta, 

azt tudta: más! 
Az anyja aszongya: 
- Egy kukk se tovább! Maj mikor a cigány megin rá

húzza, meggydtom a házat! - Osztán addig ne szdjjík a me
nyecske, míg le nem omlik az összes tető. 

Akkor oszt óbégatta a menyecske: 
- Jaj! Jaj! A gyerek! (Nem cserép vót még akkor, ha

nem nád. ) 
Nem tudott irte bemenni senki se. Evvel ment haza. 
Az ura fenn vót mán. Várja a kisajtónál. Járkál. Mán 

akkor megföröstökölt. Osztán akkor jön az asszony. Még be 
sem írt a kapun, rettenetesen nyög, jajgat! 

- Mi lelt? - kérdi az ura. 
- Tudod,valami lelketlen huncut meggyűtotta a házat, 

oszt beleígett a kedves gyerek! 
- Hát hogy nem tudtátok kivinni hamar? 
- Apja! Se köpni, se nyelni! Egy perc alatt lángba-
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borult az eglssz! (Lehet, jó" száraz zsupbűl vdt! Ment a 
könnyen. Maj sopánkodik ezen valaki.) 

- Hánd le magadrul a gdnyát, oszt eredj hozzál nekem 
egy kancsó bort, mán megfröstököltem. 

Lement a pincébe oszt az asszon. Hát a kisfijd meg 
ott alszik a csap mellett. 

- Jaj istenem! Ez a gyerek meg hogy gyött ide? Én 
nem megyek fel! Jaj i stenem! Ez a huncut ember "tekert" 
meg keccer! 

Felvittik oszt a gyereket. Hijába jajgatott oszt az 
asszony. Tudta mán az ember,hogy be van csapódva: ű csap
ta be! 

- Mit jajgacc? - aszongya. - örűjj neki, hogy én vó-
tam, nem más! Megpróbáltam, lehet-i? Csak mink tudjuk így 
ketten, de amúgy tudta vóna más is. (Úgy bizon. Ritka la
kodalom, ahun ne törtínjik olyasmi!) 

* * * 
Azt mondta a szultán neki, hogy: 
- Magad jószágát más kézire ne bocsásd! 
Nahát osztán, a komja meg odament, hogy szabadrako

dással vett az erdőben fát, amennyit fel bir rakni. 
- Adjík egy lovat, komámuram, hogy nagyobb csomót 

tudjak elhozni! 
- Ott a Szajkó, komámuram! Jó erőss lű, bírja a. Jó 

hasas ld! 
Ráraktak annyit, hogy mint egy erdő, ügy libegett az 

úton. Egy villanyél forma rudat adott a szógájja kézibe,o-
daállitotta a Szajkó mellé, lógóra fogták, kéz alatt le-
gyík. 

- üss oda a Szajkónak! Bírja a! Az ura erre, arra! 
Eccer megállnak, ott sürgölődnek egy kicsit. 

118 



- Látom, hogy türűlik a Szajkót! Énnye, micsinálnak 
azok? - Bebúttam a híd alá! - aszongya a gazda, a Szajkó
nak a gazdája. 

Mikor mentek a hidon,akkor megfogta a kis csikó nígy 
lábát, behajintotta a híd alá. 

- Eridj az istenbe! Ott nem keres senki! 
Mer elvetélt a Szajkó. A szekerén vót a döglött csi

kó. Kivertík belőlle; a borzasztó hűzás! 
Hazavitte a gazdája, nem is mutatta meg a fel esi gi

nek se. Ellökte. Majd osztán kezdett setitedni. A komája 
hazavezette a Szajkót: 

- Itt a Szajkó, komámuram! 
- Kösse többi közzé! - Nem ment oda se. 
- GyÖjjík mán egy kicsit, komámuram! 
- Nem megyek, mer otthon a gally a szekerén! 
- Hagy 1 egyik! Hát maj lerakják reggel! Nem szalad 

el! Mennyik evvel az asszonnyal a pincébe, hozzanak mán e 
csepp bort! 

Lemennek. Hát a kiscsikó ott van a csap mellett. 
- Na, komámasszon, nekem vigem! - aszongya. 
- Mir, komámuram? 
- Hát itt a Szajkó, elvetélt! én nem torn, hogy gyött 

ez a csikó ide! 
Hát oszt, diskuráltak. Az asszon mindig hajtotta: de 

űvele micsinált?! 
- Jaj de kitanult Törökországon! Jaj de borzasztó 

kitanult! Mit csinált én velem?! 
Oszt odament a gazda a pinceajtóho, mer nem gyöttek 

ezek a szentnek se. 
- Gyertek mán te! Mit nyöszörögtök ott? 
- Nem megyek én! Lűjjik itt agyon komámuram,ha akar! 
- Mir lűnélek mán agyon? 
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- Heeej, tudja komámuram! 
Az asszon meg mindig asz hajtogatta: ű vele mit csi

nált? 
Oe bebizonyult,hogy az asszont se jó magába elenged

ni, meg a jószágot se odaadni. 

23. 

A FIJATALEMBER MEG A VÍNASSZONY 

Vót a városba egy ilyen sován fijatalember, mint itt 
az onokám a szomszidba, ni. 

Tanál egy öregasszont. Azt mondja az öregasszon: 
- Hát, hogy vagy öcsém? 
- Beteges vagyok, nénémasszon! -így mondta. 
- Meg is halsz fijam, nemsoká! - Bizon. - Mert, ügyi 

elmígy a szeretSdhö este, ott vagy tizenegy órájig. Akkor 
elmigy haza. Lefekszel. A szeretőd pedig elmegy utánnad, 
mikor elaludtál, oszt bejárja veled még a Centgellérthe
gyet is. Nem bírod soká. 

- Hát, micsinájjak, kedves néném? 
- Úgy aludjál, mintha ébren vónál,olyan ébrenformán! 

Dörzsöld a fejedet a párnáho,mer mán a fejedbe lesz a bű
vös kantár. Ha azt kidörzsölöd, az az ember leszel, aki 
vdtál. Osz szljjelnízel! Maj megfogod látni, hán lű lesz 
olyan, mint te vdtál! Egy sor nyárfáho kötözve. Minden 
nyárfáho egy! 

Hát akkor mán, mikor ott állt a nyárfa mellett,szlj-
jelnízett. Bál vót! Nagy sátor vót. Az ű szeretője vót a 
vezér! Lűkörömbűl itták a bort! (Egye le a fene!) Csere
bogarat ettek pattogó helyett! (Ilyet meséjjík valaki!) 

Akkor megmondta neki az öregasszon: 
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- Maj kiugrik a te szeretőd a többi közzűl, oszt el
kiáltsa magát: Elveszett a lovam! Te jánhangon kijátsd: 
Meg van mán! De vágd hozzá a kantárt! Ű lesz a lú! Űjj a 
hátára, osz mondjad, hogy: Menyjetek előre, most én hát
ramaradok ! 

Mentek azok lelkem! Olyan zúgással, hogy hároméves 
kazlak is fenékkel forogtak felfelé!(Hazudjak még nagyob
bat?) Verte a sarkával a két vlknyát össze,mint a sarkan
tyúval! Csak úgy truttyogott a lyuka! 

- Akkor, mikor a falutoknak a határára írtek,... 
Megkerülte háromszor a határt. 
- Akkor eridj be vele a kovácsnál,oszt vasaltasd meg 

mind a nígy lábára. 
Meg is vasalták. 
- Akkor eridj ki a legelőre! Húzd ki ja fejíbűl a 

kantárt, osz vágj vígig rajta: Eridj, egyél! Te meg eridj 
haza, osz feküdj le, pihenj!(Gya! Hogy lehetett esz meg
tanulni? Megkereshetné eglssz Lökön: nem tanálna senkit.) 

Beteg lett a jány. Kezín, lábán ott vöt a vaspatkő! 
A legín meg felment a közsígházáho, kírt egy esküdt-em
bert, hogy keres valamit! Hát legyenek vele. Ment még egy 
bakter is. 

Kerestík, mentek. Tudta a fijú, hova kell menni! A-
zír nem egyenest oda mentek. Mikor ott mentek a szeretőj-
je kapujába, azt mondja a bakter: 

- Nem mennyünk be, te? Hátha kiníz valami? 
- Mennyünk na, oszt nízzünk szíjjel! 
Bemennek, oszt lássa a fijú, hogy fekszik a jány: az 

ágyon. 
- Hát te beteg vagy? - oszt ment hozzá. 
- Jaj! Ne jöjj ide! Jaj! Ne jöjj hozzám! 
Felcsapta a dunnát rúlla, oszt a kezín lábán ott vdt 
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a vaspatkó! Azír visított, hogy ne lássn meg. Oszt esküdt 
ember, bnkter: meglátták, osztán felírták. 

Hát másnap megy a vinasszon: 
- Hát fi jam! Megnőtt a ján! 
- Hallottam! - aszongya. 
- Eridj hát oda rögtön, oszt ammék náddal megmirik, 

hogy milyen hosszú koporsó kell, oszt lopd el, mer arra 
szüksig lesz, nagy! 

Elvittík a koporsósnál a nádat, ott kellett keresni 
a fijúnak. 

- A koporsó vigibe vágnak deszkát,azt is lopd el,mer 
akkor nekünk bajunk lesz, szüksig lesz rá! Akkor eridj a 
temetőbe, oszt ammék ásó fődet először kilöknek, azt is 
lopd el, nagy szüksig lesz rá! (Bezon. Nem csak olyan já-
tik e. ) 

Szűre alá csapta, oszt ellopta! Okosabb a vinasszon, 
mint a jány! A jány is olyan vót! T oszt: eltemettik oszt 
a jánt. Mikor koporsó, minden rendbe vót, sir is kiszen 
vót, vittik temetni bele. Na, e dílután törtint. 

Akkor mikor kezdett mán a nap leszállni, vagy le is 
szállt, megy a vínasszony oda: 

- Na, gyere fijam! Menyjünk! 
- Hova néném? 
- Hm, fijam! Mink itthon nem lehetünk. (Most jön a 

hadd el hadd!) Menyjünk a temetőbe fijam! 
Na aszongya: 
- Megvan a főd, ami a legelső ásóval mondtam, hogy 

tedd el? 
- Megvan, néném! - aszongya. 
- A nád is megvan? 
- Megvan. 
- Akkor gyere, menyjünk, mer itthon nem lehetünk! 
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Hát kimentek lelkem a sírho.A vinasszony a fődet el
terítette ott a sir vigibe. karikára szijjelmorzsolta, o-
lyan szílesre,hogy mind a ketten rá tudjanak állni! Akkor 
ráálltak. Azt a nádat, a sir felől igy maga elé (mutatja: 
függőlegesen:M.S. ) tartotta a fijú. A vínasszon meg a há
ta megett állt, ügy hogy közel hozzá. 

- Majd akkor szólj - aszongya, - ha jén szólok ne
ked! - Akkor a fejire tette a deszkát a fijünak! 

A fijú meg tartotta így (mutatja M.S. ) maga előtt a 
nádat, mint egy pácát ni, egyenesen maga előtt. Na mosmán 
várnak egy kicsit. Az asszony is odaállt a háta megé a 
fijünak. 

Eccercsak lássák, hogy omlik a sir kétfelé, lelkem! 
Búvik a ján kifele a főd közzűl! (Mos lesz cifra! Megijed 
tűlle még a tanár is!) Hát, kibüjt a sirbül a jány, oszt 
odaült a sír tetejire. Elkiáltotta magát: 

- Gyertek elő kedves szógájjira! Osz menyjetek,hozzá
tok elő az én szeretőmet! - A nádtül.a deszkátül nem lát
ta, (flyen babonaságok vannak.) 

Annyi lett az ördög, hogy ezerannyi vöt kinn,ami még 
nem fért be a temetőbe! (Mondjunk eleget: telik abbül!) 
Szíjjelszáladtak,keresni a fijűt. Ebbe a kis karikába be
le nem tudott lípni egy ördög se; ahun a főd vót, oda nem 
tudott bejutni. 

* * * 
Eccer gépesjányok közt besziltem, oszt elkezdett az 

egyik visítani. Setít vőt. 
- Te bolond,hát nincs itt! - mondja a másik.- Mese! 
Aszongya: 
- Hallod, hogy - aszongya - itt van! 
Elhitte, hogy ott van a sok ördög. 

* * * 
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Oszt visszagyöttek osztán; nem látták a fi jut! 
- Nem lejjük sehun! - avval jöttek vissza. 
- Hé, menyjetek, mégeccer parancsolok! Ha csak ürge

lyukba van: onnét is vegyítek ki, hozzátok elő! 
Hát, elmentek keresni az ürgelyukba az ördögök. (Maj 

jönnek vissza mingyán.) 
Ugyanígy jöttek vissza, hogy, nem lelik sehun. 
- Mégeccer parancsolok! Ez a harmadik parancs! Töb

bet nem fogok parancsolni.Hacsak zsuppszálba van a tetőn, 
még onnét is hozzátok elő! (Bezon. Nem játik!) 

összedűrkálták a mások házatetejit.Visszajöttek meg
mondani, hogy: 

- Nem lejjük sehun! 
- Nahát mosmán nem fogok nektek parancsolni, elve

szett a, a, (hogy is mondjam mán?)... az erőm, hogy nek
tek parancsoljak. Menjetek ki-ki a maga szállására! 

Szíjjelment lelkem, a sok ördög! Olyan zúgással,hogy 
tízéves akácfák dűltek ki! Olyan vihar lett! (A fene egye 
meg! ) 

Akkor mikor mán elmentek az ördögök, a cimboráji,ak
kor ottmaradt a sír szélén. Akkor azt mondja a vinasszony 
a fijúnak: 

- Mondjad neki, hogy: Itt vagyok! Mit akarsz? 
- Jaj! Gyere elő lelkem! Hagy öleljelek meg mégec

cer! Varrtam neked egy olyan inget, hogy soha piszkos nem 
lesz. Soha el nem nyövik. Ezt neked kíszitettem, gyere 
hozzam! Adom neked! 

Mondja a vinasszony: 
- Oda ne menny! Nyújtsad a nádat, hogy tegye rá! Úgy 

vedd el! 
De ha megfoghatta vóna a fijú kézit, hát mondta is: 
- Jó jártál, te kutya, hogy ide nem gyöttél! Mer a 
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mák apró, de még apróbbra ráztalak vóna! (Hát, ördögi erő 
vót abba! Nem maga rázta vóna, hanem a többi cimboraJjá
vai !) 

Lement vissza a sírba,oszt ráömlött a főd. Hát akkor 
mentek a vínasszonnyal, mán ki ja temetőbűi, a fiju. Mán 
mentek haza. 

Még nem irtek a temetőkapuho, akkor meg ott állt egy 
rettenetes nagy sápadt ember, nagy fogajival! Aszongya a 
fijű neki: 

- Jaj de sárga a kend foga! 
- Sok embert megevett mán a! - Aszongya: - Hamm!!! 

(Ijesztve csattogtatta a fogát. M. S. ) Tíged is megeszlek I 
Ügy megíjjedt a fijű, hogy összefettyentette a ga-

tyáját! A vínasszony meg aszongya: 
- Gyere mán te! Ne bámíszkodj! (ílyem mesét nem mond 

magának senki!) 
Av vínasszonnak: egy szíp jánya! A lett oszt a fele-

síge a fijűnak.Milyen boldogok lettek! A mutkorába jártam 
arra: tündöklik ott minden! Kivált ha a nap süt! 

24. 

AZ ECCERI GULYÁSGYEREK 

Gulyásgyerek vót, ott született a pusztán. Ott nyőtt 
fel. Osztán látta,hogy szűrbe őtözve mennek a pusztán ke
resztül. Kérdezte: 

- Hová mennek? 
Aszmonták, mennek a templomba. 
Aszongya: 
- Várjanak meg, én is megyek! (Hát am még sose vót 

templomba.) 
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Oe azok nem várták meg,míg a marhákat az álldra haj
totta. (Jó helyre terelte.) Ü nem törődött vele,hogy:men
jenek, oszt akkor utánnok szaladt. 

Oszt vdt ott egy folyd. Azok ladikon mentek keresz
tül amazok! Mán a fijűt nem várta meg a többi, átmentek a 
csónakon. U meg átszaladt a víz tetejin.mint a fődön! Bi-
zon. Szent fijű vdt! Hijába nyőtt a mezőn; imátkozni se 
tudott! 

Kürűl vót a kunyhdjja: egy kis árokkal, hogyha esik 
az eső,ne befollyik a viz,hanem abba a kis árokba. Am meg 
el issza. Nem esik a kunyhóra annyi eső, hogy kiöntene,ha
nem elissza az árok.Ű csak annyit imátkozott; átugrotta 
az árkot, azt mondja: 

- Ez az én Istenemé! 
Még átugrotta, azt mondja: 
- Ez meg az én apámé! 
Még átugrotta: 
- Ez meg az enyém! 
Na jigen! Oszt ű szentember lett! 
Elment a templomba a többi utánn. Oszt meglátta ott 

az angyal társát,elmosolyította ott magát. Mán nem tudott 
visszajönni a vízen! Csak a ladikon. 

(Bzon. Nem tudja az ember, mikor mit szól! Imátkozni 
kellett vón ott. így mán bűnös lett!) 

25. 

JÓTETT HELLYIBE JÓT VÁRJ! 
Jézus a csontokat bárányokká változtatja 

Jézus Péterrel nagyon sokat utazott. Odaírtak a pusz
tán egy kunyhóho. Mán messzíllettík, hogy várost írienek. 
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hát meg akartak hálni a kunyhónál. Kérdik a pásztort,őri
zett ott egy birkanyajat, hogy meghálhatnának ott a kuny
hóba? 

- Meg! - aszongya. - Eltérünk hárman a kunyhóba! 
- Hát osztán, lehetne ebbűl a birkábűl egyet levág

ni? Mert éhesek vagyunk. 
- Hát, ebbül nem lehet - aszongya, - mert ez mind a 

másé. Nekem csak egy van, azt le lehet vágni. 
- Hát akkor neked nem marad egy csepp se: 
- Hát, mi Ilyen fijatal vagyok! Ád még nekem a jó Is

ten többet is! 
Erre nem szóltak semmit, se Jézus, se Péter. Csak a 

fijűval megfogatták a báránt, levágták, oszt megettík.Be-
zon. Mikor ettík, azt mondja Jézus Péternek: 

- A legkisebbik csiklócsontját is szedd össze! 
Hát, amikor osztán Jézus felkőtt.meg Péter is, a bá

rány csontja ott vöt összeszedve egy halomba. 
- Eridj Péter, oszt szórd szíjjel, ezt a csontot a 

nyáj közt! 
Minden csiklócsontbúl egy bárán lett! Ugyanavval a 

bilyaggal, ami a juhászé vót. Nem tudta szegin fijú: mi 
csinájjík örömibe! Hogy:eccer olyan lett a nyáj,mint vót, 
oszt mind az ű bilyagja majdnem! Bezon. 

Nagy az isteni hatalom! Meglett a bárány helyett sok 
lett. Borzasztó öröme vót. Áldotta oszt a két embert, pe
dig azt se tudta, kik vótak. 
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26. 

A HÁROM KÍRÍS 

Űgy járt egy másik faluba, (Jézus, M.S. > hogy beszólt 
az ablakon: 

- Nem adnának az íccakára szállást? 
Sz...nem tudták azok,kivel beszílnek. Kiszóltak,hogy 
- Nem tér! Mer szövő van a házba! 
Kor ment a másik szomszídba.Ott egy kisebb házba egy 

szegínyember lakott. Kérdezi ott is,hogy nem hálhatna meg 
az éjjel? 

- Dehogynem! - aszongya. - Szorítunk annyi kis hely-
lyet. Az nem igaz, hogy annyit nem lelünk az ípöllétbe! 

Nahát, bement osztán Jézus. Kezdtek beszílgetni. A 
gazdasszony vacsorát készített. Hát,Jézus közbe aszongya: 

- Büszke lehet a maga szomszídja, ügyi? 
- Nem lehet büszke - mondta a gazda, - mert ha rossz 

ember vóna, az Isten nem segítené annyira, amennyire se
gíti. 

Akármibe fogott, hát haladt, boldogult... 
Hát osztán ment Jézus tovább,reggel.Azt kérdi a gaz-

dátűl, hogy: 
- Hát maga, nem szeretne e hellyett a rossz kis ház 

hellyett egy jobbat, szebbet? 
- Hát, a jó Isten tudja - aszongya, - hogy érdemej-

jük-i? 
Dehát Jézus el is ment mingyán. 
S gazda meg visszafordult a kaputül, hát látja, hogy 

egy órijási szíp ház van azövé hellyin! Két ember meg dé
zsába viszi be a tejet a konyhába. A gazda,meg a gazdasz-
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szón örömibe: rítt! Mer nem tudta,hogy micsoda csuda tör-
tínt. Mer csuda vót a! Bizon. 

De felkél ama gazda, az a másik, ahun elább kirte... 
Elmegy pisilni. Arccal vót egyenesen, ahogy kiment. Hát, 
azt tudta, hogy nem Jól lát! Csak türCílgette a szemit. 
Szalad be ja felesigihe, hogy: 

- Gyere mán! Nízzed! Még az este olyan szeginyek vó-
tak, mint a templom egere, mos meg a mi házunk csak kuny
hó az övékhe képest! 

Szaladtak által: kérdezni mind a ketten... 
Hát Gk nem tudják - aszongyák, - egy ember hált ott, 

am mondta: kívánjanak hármat,akármit, üáltalok meg fog a-
datni. 

- Merre ment az az ember? - tudakolja emez. 
- Itt ezen az úton, egyenesen. Még nem is messze le

het azóta. (Nagy az isteni hatalom!) 
Felnyergeltette a szógájjávai Csillag nevQ lovát.Osz 

szaladt utánna. Hát! 
- Ne haragudjík - aszongya,- hogy az este nem adtunk 

szállást. Ha tudtam vóna, ikább kihajigáltam vóna azt a 
szövőt! - De mán kíső vót! - Adja meg nekem is, hogy kí
vánjak hármat! 

- Nem lesz magának hasznára! 
- Csak igírje meg! Tudom én mit kell kívánni! 
Gondolkozott is ü, hogy mit kivánjík? Píszt nem kér 

sokat, mert azt el kell tenni, azt nem lássak. Csak olyat 
kívánni akart, hogy azt lássa mindenki. 

Dehát a lű bukdosott vele. 
- Na! - aszongya.- A nyakad törjík ki! Még felbukik. 
Fel is bukott, ki is tört a nyaka. Megdöglött. 
- Na - aszongya, - van még kettő! Kívánok olyat,hogy 
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ak kipótolja az egy lü, hogy megdöglött.- Oehát a nap meg 
erŐssen kisütött. 

- Nem hagyom így, mer még valaki elviszi a nyerget, 
míg nyúzójír járok. 

Akkor meg elkezdett a nap erŐssen sütni. Vitte a 
nyerget, pokrócot, mit - hazafele. 

- Heeej - aszóngya, - hogyha látná az asszony, hogy 
kacagna! Hogy ülne a nyeregre! 

A nyereg elszállt a vállárul, otthon (lit rajta az 
asszony. 

- Jaj, te! - aszongya. - Hát azt kívántad,hogy űjjek 
rajta? Ezen a száraz nyergen? Biztosan ezt kívántad! Azír 
szállt ide! 

- Hisz nem is bánnám én, jóasszony! Csak tudnál fel
állni mégeccer! 

Akkor felállt az asszon. 
Al lett a harmadik kívánság. 

27. 

A VILÁG TEREMTÉSI 

Az Isten mikor a világot teremtette, összehitta az 
összes angyali sereget, mer más még nem vöt akkor. Akkor 
a Lucifer,akit mongyunk az ördög vezérinek, hát Q térgye
peit az Isten trónjáho legközelebb, mer ű vót az első an
gyal akkor. 

Akkor az Isten kijelentette, hogy u csak egymagába 
van, de hármat kell imádni szeméilyibe - Jézus Krisztust, 
Szűz Máriát! 

Akkor Lucifer felállt: 
- Hajjátok-e? Nem elíg,hogy maga zsarnokoskodott fe-
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lettünk, még másik kettőt zúdít a nyakunkba? (Akkor is 
vdt baj.) 

Kétfelé vált az angyali sereg.Fele a jó Istennél ma
radt, fele meg Luciferne csatlakozott. 

Száznegyvenezer esztendejig várta a jó Isten megté
réseiket ezeknek. Nem, nem! Hanem még mindig dűtve vdt a 
bünpohár, csordultig! Nem hogy higgadt vóna. 

Akkor eljött az idő arra, hogy össze fognak csapni. 
A jó Isten - egy villámcsapásával - mind a pokol mílysi-
gire vágta űket! Akkor osz szájtátva hallgatták a többi-
jek Lucifert, hogy milye kibúvót tanál? 

Akkor mondta a többijeknek: 
- Várjatok! Teszek egy körutat. Hallottam, hogy az 

Isten embert teremt mi helyettünk. 
El is indult.Tanálkozik egy hajdani embertársával,de 

a levegőbe. De mán akkor, mikor összeirtek, (I is átválto
zott olyan angyali Ötözíkbe.mint mikor angyal vót. Tudott 
változni az is. Kérdi oszt az angyal tűi: 

- Nem tudod? ... Úgy hallottam, hogy az Isten embert 
teremtett a maga hasonlóságára? 

Úgy hallotta íi is: 
- De nem láttuk még - aszongya. - Eredj oda a napho, 

a napba Uriel angyal van! Az azír van ott,hogy minden el-
tívedt embernek utat mutassík. (Mer ha setít van,nem lát. 
De ha kisüt a nap, tudja magát tájikozni. Hát ügyi, hogy 
úgy van?) 

Hát odament oszt a napho Lucifer. Kérdezi oszt attűl 
az angyaltúl, hogy: 

- Nem tudja, hun van az az ember, akit az Isten te
remtett? 

- Látod azt a fekete pontot? 
- Látom! 
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- Az a főid. Ott van az ember, amit az Isten terem
tett! (Mán az állatok mind megvótak ott; madarak,minden.) 

Hájj, Hájj! Elindult oszt oda. Szárnyon ment, hamar 
odajírt,mint most a repülIS. Hát oszt odairt. Hát,nem tu
dott a kerbe bemenni,mer minden sarkát egy angyal őrizte. 
Hát, leszállt kivűl. Ott mingyán ez a rongy Lucifer ügy 
hazudott... 

Hát osztán gondolkozott, hogy hogy jussik be? Hát a 
nagy fii közzűl felkelt egy nagy kigyd. Még akkor a farka
hegyin ment,nem úgy csúszott,mint most. Kiszen vót a ter
vivel: átváltozott szellemnek, belebütt a kígyóba. Annak 
úgy vezérelte az útját, hogy menjen be a kertbe. Be jis 
ment. 

Mindenfélle állat mán ott vdt. Hát osztán, báránsze-
lídsigbe iltek egymással. A bárán farkassal feküdt egy 
vackon. A sas, meg a szelíd galamb egy fiszékbe ültek. 

Oehát, Ádámot az Isten megteremtette agyagbúi,lelket 
lehelt bele. Akkor megmutogatta neki az állatokat: 

- Na, látod? Te ezeken fogsz uralkodni! Többet nem 
fogok teremteni, mindegyik a maga faját fogja nemzeni. 

Akkor nízett Ádám szíjjel az állatok közt, magához 
hasonlót egyet sem látott.Ezt az Isten hamarbb tudta,mint 
Ádám; kigondolta! 

Elaltatta Ádámot, alkotta Évát - egy ódalcsontjábúl! 
így osztán, így lett párja Ádámnak. El lett a párja.Mikor 
felébresztette a jó Isten Ádámot, hát mellette állt Éva. 

- Na - aszongya,- az én csontom van benned,az én hú
som van rajtad, az Isten nekem teremtett! 

így oszt akkor,mikor a kígyó bement a kerbe, felkelt 
Ádám és Éva, osztán a virágokat ölelgettik. Azokat igaz
gatták, a virágok bokrajit. (Nem vót azoknak más dogok.) 

Hát oszt, mondja Ádám Évának akkor: 
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- Éva! Ne légy tűllem messze távol mámmá,mer rosszat 
álmodtam! 

- Ejnye na! - aszongya Éva.- De jérezteted velem em
beri hatalmadat! Nekem is van magamho való eszem! (Bezon. 
Mán akkor is el kezdett fecsegni az asszon.) 

Hát akkor oszt, ölelgette Éva a virágokat. Megszólal 
a háta megett egy hang. Visszaníz: kigyó! 

- Esmérem fajodat - aszongya, mer vót ott több kí
gyó, - de hunnan nyerted emberi hangodat? 

- Ha tudnád,nem kérdeznéd! - aszongya.- Jöttem mesz-
szi fődről - aszongya, - fáradtan, alíltan. Leszálltam a 
kert közelibe. A kert közepibűi olyan illat csapott meg, 
hogy nem is láttam, mégis éreztem a szagát...Erösebb let
tem, okosabb lettem! 

- Jaj! Te a tiltott fának a gyömőcsibűl ettél! 
- Eridj, egyél tej is! Olyan okos leszel,mint maga az 

Isten! Azír tiltotta meg, hogy uralkodhassík rajtatok. 
Addig míg en nem törtínt, hát: gyönyörűszíp zöd gye

pen ezüstszínbe csillogott a gyönyörű harmat, falevelén, 
mindenen! Mikor ezek az almát megkóstolták? Száradt fel
fele a harmat! Zsugorodik összerfaknak leveleji! Rúgja az 
Slyv le a szelíd galambot! Ontsa a farkas ki ja bárán bé
lit! Ádám és Éva elbűnak. 

De nagy vendíge lesz ám az Édenkertnek! Jön a jó Is
ten maga! 

- Hol vagy, Ádám? 
EIS kellett állni. 
- Elkövettítek a bűnnek kezdísit; vires verejtíkkel 

keresitek a kenyeret! Halálnak halálával halsz meg! Te 
pedig Éva: Fájdalommal fogod szülni a gyermekedet! 

Hát osztán a jó Isten akkor megmondta... De mivel az 
asszon okozta a bűnnek elkezdi sit .-asszon fogja szülni an-
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nak a megmentojjit! El lett Szűz Marija, a Dávid jánya! 
Annak született Jézus Krisztus. 

Ez a vígé ennek. 
Húnnan tudom én ezt? A jd Isten adta! 

28. 

.' A RÓKA MEG A FARKAS 

Hát ez olyan mese vót: a rdka ette a halat, a farkas 
meg odament hozzá, szt kírt tűlle, hogy adjík neki. A ró
ka meg azt mondta, hogy: 

- Kerííjj be a búzába, oszt szaladj ki az útra, oszt 
feküdj le! A halasember odaír, oszt feltesz a szekérre, 
oszt kaparszle magadnak, amennyit akarsz - úgy tett a rd
ka is, - oszt ugorgy le, szedd össze! 

dá hát oszt akkor, oda is feküdt a farkas. De mikor 
odaírt a halasember, a vasvillát vette elő,oszt olyat vá
gott rá, hogy csillagot látott. Nem tette fel, mint a ró
kát. 2 visszament megin a rókátúl kérni halat. 

- Hát mir nem kapartál? - aszongya. (Zír.mer nem ju
tott hozzá.) 

Hát oszt panaszkodott a rókának,hogy: Nem kérdett az 
az ember semmit, csak egy retteneteset vágott a fejire. Ű 
nem kaparhatott. (Nem jutott hozzá.) 

Hát oszt, csak rettenetes ehetnék vót, egye le a fe
ne! Oszt kírte a rókát, vezesse valami prédára, potyára; 
lakhassík jól. Hát oszt tudta a rdka, hogy egy kántornak 
igen szíp kövér bárányja van az udvaron: 

- Na,eridj be - aszongya, - ott van az istállóba! 0-
lyan csapóajtó van, fel lehet tolni, de visszacsapódik. 
Csak eridj! 
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Na osztán, hogy tudja meg a kántor, - nyitva vőt a 
konyhaajtó, íppen ebédelt a kántor, - beszaladt a kántor-
ho a róka! Kikapott egy sültkappant, oszt kiszaladt; az 
ólajtónál lelökte, oszt kiszaladt a palánkon. 

A kántor utánna - még a széket is felborította, 
bottal! (Gondolni való, a sültkappanír.) Na osztán, nagy 
morogva vette fel a kántor a kappant. Oszt hallja, hogy 
valami kalamol az istállóba! Benízett, hát akkor lássa, 
hogy a báránnyát fojtogassa a farkas. 

Embereket osztán szólított elő,osztán rettenetes el-
vertík a farkast! Olyan vót, mintha mán döglött vóna. Ei
gen. Osztán elment a nyüzójír, hogy megnyúzassa. Am meg 
addig felíledt, a nyavalya üsse ki,oszt kiugrott a palán
kon, oszt elment. 

Ez így vót. 

29. 

A RÓKA, MEDVE MEG A SZEGÉNYEMBER 

Verekedett a nyúl a medvével. Makogott a kis nyűl. 
Hát osztán, az ember meg ment szántani,osztán lássa, 

hogy a medve verekedik a nyúllal. Elkezdett kacagni. 
A medve meglátta. Aszongya: 
- Na, megájj, ördögadta embere! Maj nem kacagol te! 

Megeszlek tehenestül, mindenestűi! 
De addig rimánkodott az ember, hogy: 
- Ne egyél meg, had vessem el ezt a kis gabonát! Le-

gyík a családomnak enni. Ne egyil meg dilig! (Hm, hm.) 
Dílbe osz mán búsult az ember nagyon,mert ment a med

ve, hogy megeszi. Nahát, odament egy róka: 
- Mir búsulsz, te szegínyember? 
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- Hogyne búsulnék - aszongya, - mikor mingyán mege-
szen a medve, tehenestül. 

Csakhogy azt mondja a róka: 
- Többet ésszel,mint erővel! Majd én belebúvok a bo

korba, osz maj ha előjön a medve, fogok makogni. Megíjjed 
a medve, oszt azt kérdi: Jaj! - aszongya.- Jönnek a vadá
szok, hova bújjak? - Bűtasd a zsákba! (Egye le a fene! Ér
demes evvel bajlódni?) Ém meg előgyövök, oszt azt kérdem: 
Mi van a zsákba? Te meg azt mondod, hogy: Szenestöke! Ém 
meg azt mondom: Vágg bele a fejszédet! Te még belevágod a 
fejlbe. Tijed lesz a medve, megmarad a tehén is. 

Nahát osztán: 
- De mit fizetel? - kérdi a róka. 
Megegyeztek kilenc tyúkra, meg egy kakasra. De nagy 

tarajos! asz kírte. Bizon. 
Másnap hajnalra mán ment is írté.Kopogtatott. Az em

ber meg Őtözni kezdett, oszt elkezdett vakogni, odabe az 
ember. Méghajja a róka: 

- Mi van odabe? Nem valami koppó tán? 
- Abbizon! Van belől le vagy három. Nem tudom hűnnét 

került ide. (Megtanította a róka,hogy: Többet ésszel,mint 
erővel!) 

- Jaj! Csak addig el ne ereszd, mig elfutok! - Vitte 
az ingét! Elszaladt. 

Hát osztán, mán ennek vígé van. Ott maradt a kilenc 
tyúk, meg a kakas. 
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30. 

MEGIN A "MEDVÉRŐL ~ 

Van még itt a medvéről egy mese. De ott is a róka a 
vezető, mer a mindig lop. 

E szegíny ember, nagyon sok gyereke vót mint nekem, 
sok kényír kell olyan hellyen, hát elindult munkát keres
ni az a szegínyember, hogy keressik a családjának. Oszt 
ment másik közsigbe. Ment a falu kertje alatt el, hát ott 
egy róka, bele van akadva a hurokba. Roppant rimánkodott, 
hogy: 

- Ments ki! Ments ki! Meglesz a hála, ha kimentei! 
Na Jó. Hát osztán,lehúzta a hurkot a nyakárűl. A ró

ka szaladt el, mint a veszett. Az ember utánna kijátott, 
hogy: 

- Hát a hála?! Hé? 
- Két szál fűcfavessző! - azt kijátotta vissza. (A 

rossz törje ki!) 
Hát oszt, rettenetes készültek ott egy nagy városba, 

beírt, fegyverekkel, botokkal, lúhátas ember...Hát kérdi, 
hogy hát: 

- Hova mennek ezek ilyen rettenetes felfegyverkezve? 
- Nem tudod? - aszongya. - Hát a király erdejibe van 

egy órijás, oszt egy gallyat se lehet tűile elhozni, min
denkit megöl, szíjjelszakít,ha ott íri! - Hát azt akarták 
megölni. Egy társzekér píz vót annak igírve, aki elejti. 

Hát, ez az ember is ment a többi utánn. Oszt az erdő 
szílin csakugyan: levágott két szál fucfavesszöt, az óda-
lábtíl. (Olyan űjj jövís, kisarjadzik. ) 

Hát ez jóformán oda se irt, ez az ember, a többijek 
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mán szaladtak vissza,mert az az driás cibálta szíjjel lo
vastul !. . . 

Annyira, hogy ez az ember maradt utoljára, a többi-
jek szaladtak vissza. Ment neki az őrijás,hogy fogja meg. 
Em meg megijedt,oszt avval a vesszővel csapkodott az óri-
jás szeme közzé. Am meg elkapta tűlle, sz el akarta törni 
a vesszőt. Am meg nem tört el, hanem hajlott mindenfele, 
oszt megpukkadt mírgibe! 

Hát e nyerte el a társzekér pizt. Mikor mentek a pí-
zír, ott szaladt el a róka: 

- Lyukas társzekér! - asz kijátotta. 
Lyukas társzekérre rakták a piszt, mer azt mondta a 

róka, hogy: Lyukas társzekér! így oszt vittík a piszt ha
za. Oszt potyogott a píz az űton. A rablók meg megtudták, 
oszt rohantak utánna. Szedtik a piszt, oszt agyonütöttik 
egyik a másikat irte, hogy sokat szedett. 

A társzekér meg elment. Mégis haszna lett a rókának! 
Ügyi? 

így osztán elvitte a társzekér piszt. E lett a hasz
na, mer a többi megmaradt. 

(Ezek semmi mesék. Nem érdemes ezt mondani.) 

31. 

SZEBENI MUZSIKUSOK 

A szeginy fuvarosnak vót egy szamara. Kifogta este, 
sz beeresztette az istállóba, megkötötte. Lehiízta az ól 
tetejírdl az utolsó kíve gazt. Elibe lökte: 

- Na,egyél! Rágg meg még ezt! Majd reggel a bűröddel 
számolsz! 

Ezt megértette a csacsi: 
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- Heej! - aszongya. - Hát azír hurcoltam én a talyi-
gám olyan sokszor? Lenyűzza a bűrömet? Nem tűröm ezt a 
csúnya halált! Csizmát csinálnak belöllem. Sárba, vízbe 
szaladgálnak. 

A kapufélfátül elbúcsúzott,osztán elrágta a kötelet, 
oszt ellógott. Hallotta,hogy Szebenbe jó keleti van a mu
zsikusnak. Hát mengyen oda, a bandába beáll. 

Hát, ahogy megyén, szalad felé egy koppókutya. Meg
szólította: 

- Hova, hova, koppó koma? 
- Gazdám agyon akar lűni! Attül menekülök. 
- Ájj! De jó tetted, hogy nem tűröd azt a pocsík ha

lált! Gyere velem Szebenbe muzsikusnak! 
Megin mentek tovább. Akkor szalad egy nagy kandúr-

macska. 
- Hová, hová, kandúr Isoma? (Egye le a fene!) 
- Jobb szeretek a tűznéllyen heveriszni, mint a pal-

láson egér után szökdécselni. A gazdasszony a seprűtűvel 
agyon akar verni! 

Naaa. Mennek osztán. Mán jóidéje mennek, odaírnék a 
szebeni allomásho. (Ezelőtt minden közsigbe állás vót.Nem 
a vonat szaladt el az emberrel,hanem napokat szekerezett. 
Kocsma, istálló minden városnál vót, szilen.) Hát lelkem) 
Ott kukoríkol egy veres kakas a kapufél fán. 

Sztán akkor azt mondja neki a szamár: 
- Ugyan te tűzbevegyűlt veress pajtás! Mir óbégacc 

ilyen nagyon? 
- Hallottam, hogy gyönnek a vadászok vacsorára,az én 

húsom lesz nekik kirántva. Kidanolom magam utójjára. 
Aszongya a szamár: 
- Ne túrd azt a csúnya halált! Gyere velünk Szebenbe 

muzsikusnak! 

139 



Nahát,így osztán elindultak onnét Szebenbe. (Mer Sze-
ben még odébb vöt.) De mán íccaka tizenkét óra vót, mikor 
odaírtak. A szélső háznál mécs vdt, t oda benizett a sza
már. (Ö vót a legnagyobb.) Oszt akkor visszafordult a töb-
bihe: 

- Itt szüksíges lesz egy tust húzni, mer esznek, isz
nak odabe! Pízen osztoznak! (Rablók vótak odabe.) 

Hogy minnyájan belássanak, a szamár hátára ugrott a 
kutya, a kutya hátára a macska, macska hátára a kakas. Ak
kor osztán ki-ki magamódja szerint elkezdett óbégatni: a 
szamár ordított, a kutya vonított, a macska nyávogott, a 
kokas kukorikolt! Megijedt a tizenkét ember,hogy mi lehet 
az? Nem tudták elgondolni mi lehet. Otthatták a házat! 

Ezek meg bementek,az ottmaradt ítelbül jóllaktak,osz 
lefeküdtek. A macska lefeküdt a tűzhelyre. A kutya meg a 
konyhazugba összekuncsorodott. A szamár meg kiment a sze
métdombra a házelibe.oda feküdt.Kakas meg a ház tetejire. 

Nahá, mostan megállt a tizenkét ember tanácskozni: 
- Te! Ne mennyünk vissza megnízni, hogy mi vót az? 
Egy vállalta, hogy ű visszamegy,megnizi, szijjelniz. 
- Na, várjatok meg! 
Ezek elótották a mécset, osztán setit vót a házba. 
Akkor kap egy gyufát a zsebíbűl: látja, hogy fínylik 

ott valami a tűzhellyen. Azt tudta, zsarátnok maradt ott. 
Szt a macska szeme fénylett, aho nyomta a gyufát. Am meg 
nekiugrott lelkem! Oszt csikarta, rúgta, vágta, harapta. 
Szaladt kifele, oszt ráhágott a kutya farkára. Am meg be
lefalt a lábikrájjába, ügy, hogy alig tudta kikapcsolni. 
(Egye le a fene!) Akkor szaladt a szemétdombon keresztül. 
A szamár meg ugy hátbarugta, hogy hasoncsüszott. 

Na, odament a többiekhe mosmán. 
- Na mit láttál? 
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- 0, hallgassatok! Egy fin varázsló szemen mart, maj 
kirúgta a belemet.Konyhába meg úgy a lábom ikrájjába kap
csoltak valamit, hogy alig tudtam kiakasztani. Jövök haj
játok a szemétdombon keresztül, ott meg egy bünkősbottal 
úgy hátbavágtak,hogy hasoncsűsztam egy darabon. Táguljunk 
errül a helyről, fel vagyunk fedezve! (Furcsa ez, ollyan 
hellyen, ahun sok fiatalság van, röhögnek rajta.) 

Eltágúltak oszt. 

32. 

A RÓKA MEG AZ OROSZLÁN 

Az oroszlány elkűdte a medvét, hogy híjjá a rókát o-
da, az oroszlánho, hogy engesztelje ki, mer igen nagy a 
bosszúsága. (Nagy a király haragja.) Oszt mondta a medve 
a rókának: 

- Tudom öcsém, hogy vannak alagútjaid, ha ostromolna 
a király, hátrtudnál menekülni. (Melepartus várába lakott 
a róka. ) De ugyan mondjad mán - kérdte tűi le a medve, -
hát hogy kaptál arra, hogy a bárányokat megedd? 

- Hát ott lakott apám, ahun a bárányok jártok,oszt a 
kis bárány bégetís rettenetes teccett a fülemnek.Közzéjek 
vegyültem, csókolgattam őket. S egyet úgy megcsókoltam, 
hogy a számba buggyant a víre. Olyan jóízű vót, azóta nem 
tudom megállni, hogy ne fogjak el belől le, ha csak tudom. 

Hátosztán,dehát menjünk a medve után,aki azt mondta: 
- Menjünk a királyho! 
Aszmondja a róka: 
- Elmennék én urambátyám magával, de ez a buti ele

dellel úgy megterheltem a gyomromat, hogy beteg vagyok. 

141 



- Mi vót az a buti eledel? - kérdi a medve. 
- Aszongya: 
- Lípes míz. 
Aaa! Erre nagyot nyelt a medve a szájján. Avval ű is 

szeretne jóllakni! 
- Hát, ehet urambátyám! - aszongya.- Elvezetem én o-

lyan helyre, hogy ehet akár egísz Hetire. (így mondta a 
kis könyv.) 

Tudta a huncut róka, hogy egy gazda ember egy nagy 
fát akart szíthasítani az udvarán, de abbahatta. Ott ma
radtak az íkek is benne. Odahítta a medvét: Húzza a lábá
val szít,oszt ott van a hasítíkba! Ö meg az drávai kilök-
döste az íkeket: összecsapódott a fa,odaszorította a med
ve lábát! Csak az inakat húzta ki. Odamaradt: körmi,bűri, 
mindene. 

De elkezdett ám ordítani, hogy összecsődült az égisz 
falu. Elkeztík ütni, verni ott. A kántor is egy görbebot
tal. Jutka asszony a nyújtófával. De mikor a falu kovács-
csa odament egy nagy pöröllyel, olyat vágott a homlokára, 
olyannak látta az eget mint egy klárnét. 

Akkor rántotta ki a lábát a medve, mikor a kovács o-
davágott neki. Elkezdtek oszt hátrálni, az ütlegelő se
reg. Jutka asszony beles...elt a folyóba. Azon rimánko
dott a kántor, hogy azt húzzák ki, mer ki főz neki túrós 
csuszát? (Jó is a, mikor az ember éhes. ) 

Nahát osztán, a szegíny medve mezítláb, hogy enyhít
se a fájdalmát, beleúszott abba a folyóba, ammékbe Jutka 
asszon beleesett, ott átúszott a túlsó partra, oszt lefe
küdt a fűbe. Nagy fu vót ott. 

Oszt arra jön a róka másnap. Kérdi túl le,a medvétűl: 
Na, hogy ízlett a míz, öreg? 
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- Hallgass, te lelketlen bitang! Az ember a halállal 
vivődik, oszt gdnyolódol? (Hát gúnyolódott is am mindig.) 

Nahát,akkor osztán lefeküdt a Cselfi. (Mer igy mond
ta a könyv.) A fűbe hanyatt. A nyelve hosszan kinnlőgott. 
Hát osztán két holló akarta megnizni, hogy il-i vagy ha
lott? 

- Hát gondold meg felsig - mondta a királynak a má
sik állat, - hogy szegimy felesigem odament megnizni: il 
vagy halott? Szegíny felesígemnek a fejit a begyijig el
harapta! (Egye le a fene!) Ez megin bűni lett a rókának. 

Am medve elment a királyho, az oroszlánho. Megmutat
ta neki, hogy mezítlább tudott elmenni, mer micsinált ne
ki a róka? 

- Na! - aszongya. - Maj megyén - aszongya, - elkűgy-
gyük a cirmost, a nagy macskát, az ügyes állat, azt nem 
tudja becsapni! 

Elment osztán a macska. Nagy kandűrmacska.Vadmacska. 
- Na - aszongya,- Cselfi barátom! A király irted kű-

dött, hát mos mán gyere velem! 
- Hát elmennék - akkor is aszmongya,a buti eledellel 

megterhelte a gyomrát, - de teveled elmegyek, mer te nem 
vagy olyan durva, mint a nagy medve. 

Dehát aszongya: 
- Jóllaktam avval a buti eledellel... 
- Mivel? - kérdi a macska. 
- Egérrel. 
Hm! Nagyot nyalt a macska a szájján. 0 is szeretne 

avval jóllakni. 
El is vitte egy mónár félszeribe. Annyi egér vőt, 

hogy nem gySztik pusztítani. Tyükot is elvitte. A mónári-
nas tőrt vetett neki, oszt a hurok ráhtizódott a macskának 
a nyakára. 
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Nahát. Elkezdett rihákolni a macska, mikor a hurok a 
nyakán vót. A mdnárinas meg a vasvillával kiütötte a fél-
szemit. Mán vakon ment haza a macska. Az is kddus lett, 
mint a medve. Annak papuccsá nem lett, ennek szeme nem 
lett. 

Hát oszt akkor mán harmaccorra a borzot kudte el a 
király. Azt mondta: 

- Az unokaöccse a rókának, áztat mán csak nem teszi 
csúffá? 

Hát oszt a borz elment írté. Mondta oszt, hogy mir 
ment. A róka azt mondta neki: 

- Hát öcsém! Teveled elmegyek. 
El is ment vele osztán. Mennek az úton. Azt mondja: 
- Hát öcsém! Fi lek a király elibe menni, mer bűnös 

vagyok. Szeretnék megáldozni,hogy tiszta lilékkel szeret
nék a király elibe menni. 

- Hát mondd el minden bűnödet, ém meg mondok egy pár 
latin szót! Török egy hosszú gallyat,oszt végigütök a há
tadon, (egye le a fene!) nagyot ugrassz, oszt meglesz a 
penitencija! 

Akkor oszt addig diskuráltak, hogy megéheztek. Ott 
vót egy kolostor, annak az ajjába egy tó. Ott úszkáltak a 
kacsák. Abbűl egyet megfogtak, oszt megettík. Hát. 

- Hát tudod kedves öcsém! A farkas mindig éhes,avval 
csináltam legtöbbet. Megyek tudod az erdőn keresztül, or
dassal. Ott eszik egy gyönyörű szíp kanca lú.egy háromhó
napos kiscsikoval, (millyen szíp lehetett a!) egy tisztás 
gyepen. Aszongya az ordas: 

- Heeej! De jó vóna a csikóbúi jóllakni! 
Hát osztán odakűdött engemet, hogy kérdezzem meg: 
- Nem eladó a csikó? 
Mondta a kanca: 
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- Hogyne! Jő pizir! 
- Mi az ára mégis? 
- A bal hátulsó talpamra van írval 
Elmentem a farkasho: 
- Eladó a csikó, de a bal hátulsó talpára van Írva. 

Eredj, olvasd el! 
Hát odament lelkem,oszt olvasni akarta. Oszt ügy fű

be rúgta! Tehetek én rúlla.hogy a patkószegsarok belement 
a koponyájjába? 

A kanca meg elballagott. 
Odament a róka: 
- Na, hogy ízlik a csikópecsenye? 
- Hallgass,te lelketlen! Látod,hogy a halállal küsz

ködök, még mersz figurázni? 
- Hát a nem élig - azt mondja. - Csak éhes vót. 
Odairt a felesige is. Azt kívánta, legalább azt tár

csám jól. (A nyavalya törje ki!) 
Tudta, egy juakólba, hogy kikaparta a palánk ajját, 

de ű nem bütt be. Hát oszt,a farkasné asszonságot kínsze-
rítette, hogy bújjík be ű, ha ehetnék! Ab be is dugta a 
fejit, oszt a füle megakadt, oszt nem tudta visszahúzni a 
fejit. A huncut róka meg nekiesett a farkasné farának. 
(Mindig szerette vóna farkasné asszonságot megvágni, most 
alkalom vót.) A farkas messzirűl látta. Mondta a ponci-
juspilátussát! 

- Láttam,hogy járt a farod! Láttam,hogy micsináltál! 
- Nem igaz! - aszongya. - Én csak ki akartam húzni! 
Elszaladt a róka. 
Megfogta az ura a farkát,oszt húzta. Kiszakadt. Meg

kapta a két hátulsó lábát, annálfogva csavargatta. 
Oe a komondorok szaladtak,ugattak. (Nem tréfa vót az 

mán akkor.) Hát osztán (lássa milyen haszontalanság, oszt 
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mennyi babra van vele? Pedig ott is mit ír e, ha valaki 
olvassa?) elszaladt oszt a farkas a felesigivei együtt, 
kihúzta onnét. 

Ordas aszongya neki: 
- Hát, ha már igy Jártunk, a felesigem is éhen ma

radt, nem tucc valami prédát? 
- Hát láttam én, egy gazdaember egy disznót megölve, 

felhordott a padjára. (A kakasülőre szokták felaggatni. 
Ott van Jó helye a szalonnának, Járja a levegő, fagy. Jó 
egissiges.) 

Eztet panaszba tette a róka a királynak:a rókát köd-
te fel a farkas a padra a húst lehánni! A farkas meg vár
ta idele. Ammit a róka lelökött, a farkas mindig megette. 
Neki a fa maradt, amire ki vót a hús peckelve. Ezt meg ű 
tette panaszba a királynak. Panaszba tette, hogy: 

- Asziszed - aszongya,- hogy ordas annyira panaszko
dik, hogy igy meg úgy; nem adott nékem sémit a húsbúi,csak 
a fát, ami megmaradt. (Elárulta egyik a másikát.) 

dtán azt mondta a király: 
- Nem al lesz! Hanem Jöjjön ide minden állat, madár, 

minden! Akkinek panasszá van, mondja el! 
Lett olyan sipogás! Mindenki csak a rókára panaszko

dott: Kismadárját megette! Tojását megette! (De hisz am 
meg is ette.) 

A kis pacsirtának három madara vót. Odament hozzá: 
- Adjál egy fijadat, mer szántom fel a fődet! 
- Ne edd meg te, ezt az ártatlan kis Jószágot! 
- Adjad ide, mert szántom! (Oúrt az órával.) 
A pacsirta odadta. Bekapta. Jön a másiker egy kis i-

dŐ múlva. Mán csak egy maradt. 
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Akkor odament a kis kutya, egy kis sárga kutya: 
- Mir sirsz, te pacsirta? 
- Hogyne sírnék - aszongya,- három kisfijam vót,ket

tőt megett a róka, g ha előjön, ezt is megeszi. 
Aszongya a csepp kutya: 
- Ha előjön, maj mondjad neki,hogy szántsa fel a fő

det! Ém meg elbúvok egy bokorba, osz majd előjövök. 
Hát osztán, jaaaj! Odament a róka meginn. Ott rette

netes nekifogott a róka, dúrta az órával a fődet. Meg a 
lábával kaparta. Oszt akkor odaszaladt a kis kutya. Hehő! 
Lelkem! Belefalt a farkába. Hm! Hogy szaladt a róka visz-
szafele a lyukába! A kis kutya nem irte el. 

Odabe a róka, a lyukba aszongya: 
- Na te első lábom, az Isten áldjom meg, hogy olyan 

jól tudtál kapaszkodni! Nem irt el az a kutya! Te is, te 
hátulsó lábam, olyat löktél rajtam, hogy haladtam egy ö-
let! Hanem te lompos farkam!Alig bírtalak magam után húz-
ni! Most, kiteszlek a lyukon! 

A kis kutya meg ott vót, oszt farkcsikjába: kihúzta, 
ótán meg megfojtotta. 

(A kölykök oszt ennek örülnek, hogy mi Ilyen prémi 
lett a rókábúl a kisasszonyoknak! Tám még az én unokámnak 
a kötŐjjire van varrva, még a szeme is megvan.) 

Hogy kihúzta, megfojtotta, en nincs tovább! Megdög
lött, hát nincs tovább. 

33. 

IGAZ TÖRTÍNET 

Hát egy igaz törtinetet mondhatok-i? 
Jött a gulyásho a kondás: 
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- Jó napot komim! - Nyűtsa a dohányzacskót. - Gyüjt-
sík rá! - Úgy szokták azok, mingyán a pipával kezdik, e-
gyik a másikábiíl. 

A másik meg: 
Itt az enyim is. Maga meg ebbűl gyűjtsík rá! 
- Hajjá komám, hogy megjártam most! Ahogy jövök, lá

tom, hogy egy róka fáiig benne van a lyukba,kaparta az e-
geret. Megfogom a lompos farkát, jól ráhúztam! Am meg po
fon fosott! Ém meg odakaptam a kípemhe, a róka meg addig 
addig elszaladt. Csak legalább ne engedtem vóna mán el! 

34. 

EGY MÁSIK IGAZ TORT ÍNÉT 

A juhászember ment vóna a komjáho. Úgy másik juhta-
nyáho. Egy farkas meg szembe ment vele mingyán. 

Hát, dgy hallotta, hogy hótt embert nem bánt a far
kas! Hát hanyatt feküdt az ember, ügy várta a farkast oda. 
Oszt a farkas meg mingyán vígig szagolta, oszt elkezdte 
nyalni az álla ajját. Annyira,hogy mán vir serkent belöl-
le. Oszt akkor, tudta, hogy a farkas ha virt írez, bele
fal. Akkor hirtelen így megölelte a farkast (két karjával 
mutatta. M. S. ) magáho szorította. 

- Komám! Komám! - Felugrott, vitte a farkast. 
Meglátta az is. (Nem aludt mán a.) Rögtön egy kötél

lel szaladt. Nyakára kötötték a farkasnak, fel a kűtgámre! 
Na, maj gangázol ott! Egyen ki a rossz! 
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35. 

A NAGY KUTYA, MEG A KIS KUTYA HANGJA 

Tarisznyába rakta a juhász, hogy mi szüksiges neki. 
Ráírta egy papírra, oszt a kutya nyakába akasztotta. Be
vitte a kutya oszt a kocsmárosho. 

Két pakli gyufa! Két pakli dohán! Ki la só! 
A kutya meg kivitte a gazdájjának. Piszt nem kűdött 

írté, azt bevitte maga. Nem fiit a többi kutyátül,farkas-
fogú kutya vöt a! A farkast is megfogta. 

- Na, kihoztad? - mondja neki a gazdájja.- Nem bán
tottak a kutyák? 

- Egyet felkaptam, oszt elvertem vélle a többit, -
mondja a kutya. 

- Derík állat vagy! Na, mingyán levágok egy báránt, 
neked adom a máját, ami ír ilyen jd kutya vagy. 

A kutya oszt jóllakott. Feküdt a dranka mellett.Vdt 
ott egy kis puli is, am meg mellé feküdt. Érezte a nagy 
kutya, hogy jön a farkas: 

- Gyü má! Gyü má! 
A csepp kutya meg felugrott mellőle: 

- Itt va má! It va má! 
A nagy kutya is felugrott: 

- Hű! Hü! HJ? - Faldosott. 

36. 

A RÓKA MEG A FARKAS PÁRBAJA 

A rókának párbajra kellett menni a farkassal. A ma
jomasszonyok behítták, megoktatták. 
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Sokat egyik, sokat igyík, sz ne mennyik vizelni. Maj 
reggel, kor kergeti a farkas, hu...zzík a farkára, oszt 
szaladjík a farkas előtt, mer az erősebb, osz verje tele 
a szemit h....al, ót meg rúgja teli homokkal! (Ki vót o-
koskodva. Akkor maj vakon legyőzi, hirtelen visszafordul. 

Nem győzte le azír. Abba a csepp könyvbe ev vót az u-
tolsó levél, azt lehetett olvasni: 

- Kedves bátyám! Bocsáss meg, hogy megütöttelek ví-
letlenül! - mondja a róka. - Nem akartalak. 

Mer akkor mán csak rajta vót a farkas: lenyomta,oszt 
ott rimánkodott alatta. Ez ennyi vót. 

37. 

KACÚR KIRÁLY 

Hát, ahun gyött, itt a hajdü kapujába, nagy sár vót, 
viz vót. Vót egy nagy tő, ahun a kacsák Úszkáltak. Egy 
macska ott sétált a viz szilin. Egy róka meg tUlnét. Niz-
te a macskát nagyon, mer még nem látott ollyat, hogy mi. 
Nem esmérte. Átkijátott: 

- Nem esmérem személyedet, 
Kérdezném becses nevedet! 

Aszongya: 
- EV vagyok a kacur királly, 

Aki mindenkivel kijáll! 
Aki körmöm közzé kerül, 
Onnan senki nem menekül! 

Úgy megijedt a róka, még most is veress a szőre. 
- Meghínám kegyedet egy kis esti ebídre.Elfogadná-i? 
Elfogadta a macska, és elmentek. Megkerülte a vizet, 

oszt odament a rókáho. 
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Mentek oszt együtt. A macska dorombolt, feltartotta 
a farkát. A rdka meg mindig tekingetett rá, hogy nem ug-
rik-i az ű hátára? 

Elmentek. Oszt vót ottan ürgehüs,kisliba hűs,fogoly
pecsenye. (Igen, hát megfogja a rdka a kis fácánt is.) 
Jóllaktak. Kor lefeküdtek. A róka kiült a lyuk szájjába.a 
házának a szájjába. Oszt akkor megy arra a nyúl.Aszongya: 

- Rókaház előtt ne járj! 
Mer alszik a kacur király. 

A nyúl kérdi: 
- Milyen az a kacúr királly? 
- Feltartott zászlóval, dobszóval jár, tarka dolmánt 

visel. (Tarka vót a macska, egye le a fene!) 
Űgy megíjjedt a nyúl, hogy elkezdett szaladni. Elve

szett a szeme fínye, mint az enyím, oszt: nekiszaladt egy 
fának,szíjjelütötte a fejit. Ippen arra járt a farkas,mer 
annak is mondta a róka, de an nem döglött meg, am megette 
a döglött nyulat. (Tye le a fene a béleket!) 

Na de oszt, megíjjedtek a nagy állatok! A tigris, o-
roszlán, meg a medve! összegyülekeztek, hogy csináljanak 
egy kis vendígsíget. 

Hát mikor kíszen vót a leves, megfőtt, akkor megfo
gadták a varnyűt: postahorddnak. Ment a varnyű, repült e-
gyik ágrúl a másikra: 

- Jöjjenek mán rdka koma, 
Kíszen van a nagy lakoma! 
Mán az ürge a nyárson, 
Olyan puha, mint a bárson! 

- Várj egy cseppet varnyű pajtás, 
Ammíg tart egy szempillantás, 
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Hagy huzza fel a nadrágját, 
Üsse össze a bokajját! 

De mán megint ment a varnyú: 

~ Jöjjenek mán róka koma, 
Kiszén van a nagy lakoma! 
Mán az ürge a nyárson, 
Olyan puha, mint a bár son! 

Várj egy cseppet varnyú pajtás, 
Ammíg tart egy szempillantás, 
Hagy kösse fel aranykardját, 
Pödörje ki a bajusszát! 

Na oszt, akkor mentek osztán csakugyan. Akkor meg 
annyira megijjedt azok a nagy állatok,hogy felborongatták 
az ítélt. Oszt elszaladtak. Szaladnak,akar a veszett mar
ha. Hát tanálnak egy kutyát. 

- Hova szaladtok? - kérdi a kutya. 
- Jön a nagy Kacűr királly! Aki mindenkinek kijáll! 
De a macska meglátta a kutyát,rögtön szaladt a fára. 

Kutya felnizett a fára: 
- Aáá! Király vagy te az egereknél, 

Aki tűi csak a gyáva fél! 
így vót e. Űgy megszigyelték magukat a nagy állatok, 

hogy azúta mindig külön járnak. Szigyellnik egymástül. 
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38. 

AZ OROSZLÁN, MEDVE MEG AZ EMBER 

Hát oszt, azt mondta az oroszlán,hogy űnálla erSsebb 
nincs! Azt mondta neki a medve, hogy: 

- Az ember erSsebb! 
Hát egy ember kiment az erdőre,oszt megtanálta az o-

roszlán. Azt kardi tíílle: 
- Te vagy az ember? 
Azt mondta az ember: 
- Én nem vagyok ember. 
- Hát mi vagy? 
Aszongya: 
- Ács. 
- Hát osztán, ha ács vagy te,minek jöttél az erdőre? 
- Azir, hogy nizek olyan fákat,ammibül csinálok nagy 

katulyát. 
Hát oszt, azt mondta neki, csinájjik neki is! - azt 

mondta az oroszlán. 
Úgy egymásba rakta a fákat, egymást fogta. Nem vőt 

abba szeg egy csepp se. Mikor kiszén vőt, mán az utolsót 
kellett rátenni, akkor azt mondta: 

- Na, űlj bele! - mán az oroszlánnak mondta. 
Beleült. Rátette oszt az utolsó fát, amivel fogta, 

rákopogtatta a baltával. Aszongya: 
- Na, gyere ki! (Jó is vőna! De nem lehetett.) 
- Látod - aszongya, - én vagyok az ember. 
- Ej! Csak mondtad vóna, míg odaki vótam! 
Szíjjeélszakította vóna. Bizon. 
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39. 

AZ EMBER TEREMTÍSE 

A jó Isten bundával teremtette az állatokat, a medvét 
is, meg az oroszlánt is. Azt embert meg meztelen. 

Fázott. Hát rettenetes rimánkodott az istennek, hogy 
mir ű olyan meztelenül van teremtve? 

- Hát - mondta a jó Isten, - annak bundát adtam, ne
ked eszet adtam; íjjél vele! 

Mán másik hónapba rajta vó*t a medve bűri az emberen. 
Lenyúzta a medvérűl, tőrt vetett neki, oszt lenyúzta. 

Bezon. Ez igaz lehetett. 

46. 

A JÁNY APÁCA AKAR LENNI 

Egy ember felültette a jányát a szekérre,mer ű aszon-
ta, hogy apáca lesz! Felültette a szekérre, oszt mán vit
te is. 

Hát osztán,ahogy mentek,az út mellett két bivaly meg 
ott evett az árkon belül, a laposson. (Egye le a fene!) A 
ján meg aszongya: 

- Apukám! Nem viszket annak a nagy fekete állatnak a 
bűri? 

- Nem hát. Mir viszketne? 
- Nekem e csepp hell yen fekete, oszt maj megveszek 

vele. 
Akkor fordult vissza a szekérrel. 
- Hát mir fordul vissza, apám? 
- Nem való vagy te apácának, jányom! - Vitte vissza. 
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41. 

ISTENNEK AJÁNLOM 

Egy embernek: világtalannak született egy jánya.Osz-

tán vinni akarta Pdcsra, abba a szent templomba. Vi szén 
egy kas mi net, hogy majd odadja az egyháznak1. 

Osz mikor nem messzi vót mán, aszongya a jány a sze

kerén, hogy: 

- Idesapám! Az a pócsi templom? Az a magos? 

Aszongya: 

- Az. Hát - aszongya az apja neki, - látod? 

- Látom én! - aszongya.- Ollyan szíp magoss templom! 

Igen, hát osztán, azt mondja a jány, hogy ü lássa. 

- Hát akkor minek menjünk? - aszongya, oszt vissza

fordult. 

A míhkast meg eleresztette. Kiszállt a kasbúi mind a 

raj, oszt odaszallt a templom eressze alá, egy lyukba, a-

hova akarta vinni. (Hallottam,akik odajárnak a búcsúra... 

mondják, hogy ott van.) 

A jánnak meg visszajött a vaksága! 

* * * 

Hát mondja meg, hogy mi Ilyen rosszul esik az ember

nek, ha a jd Isten ígír valamit, oszt nem teljesedik. 

Azt a míhkast a jd Istennek szánta az ember, oda is 

repült, ahova szánva vdt. 
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44. 

EL fLEK TÁN ÖRÖKKÉ 

Mikor öregedtünk, hozta a felesigem a pájinkát. Egy 
fél hét alatt elfogyott egy félliter. Egy liter kellett 
egy héten! Mondják ám az asszonyok: 

- Hogy pirossodik a vín Görbedi! 
Olyan melegem vót sokszor, hogy megsült vóna a tojás 

a hónom alatt. Akkor oszt elmentem az orvosho. Levetkez
tet, minden, megvizsgál. Aszongya: 

- Iszik maga? 
- Iszok. 
- Mennyit? 
- Egy héten egy litert. 
- Hát ez a baj! - aszongya az orvos.- Ha csak annyit 

iszik, amennyi jólesik, av virré változik! 
Adott oszt olyan orvosságot,hogy elment az étvágyam. 

Azúta nem iszok pájinkát,oszt: elilek tán örökké, mint az 
örökíltű zsidó. 

Mikor Jézus vitte a keresztet, ott vitte a zsidópap 
kapujába, oszt letette pihenni. A zsidópap elhajtotta on
nét. Annyit mondott Jézus: 

- Na, eredj te is! De ne halj meg soha! 
Bement a zsidó a szobájjába, de nem lelte hellyit, 

nemhogy a konyhába, még a pipázóba se. Akkor osztán, vé
szen puskát, mondja: 

- Oszt mulatom magam, az erdSn vadászok. 
Nem jött este haza.Megtámadta az oroszlán.Bezon meg. 

Meg is vírezte, de meg nem ölte. 
Szt elment olyan szigetre, ammék sziget egyik vere

kedett a másikkal, hogy majd ott agyonlövik. Nem luttík. 
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Megvíreztik, beteg vdt. (Hát bizon, az meglehetett, meg
tört! nhetett nagyon szipen.) 

Ha az ember valami nagy bűnt cselekszik,az Isten meg
bünteti harmad-, negyedíziglen. Hát osztán a zsidó(t) hi-
jába vireztik meg, vagy meg is lűttík, de nem hótt meg. 

Akkor összefogta kézit, lábát, oszt lehömpörgődzött, 
hogy majd agyonüti magát. - így gondolta. Oszt a fenét! 
Nem lett semmi baja! Leesett a hegyöbölbe, a szakadíkba. 

A két inassá meg ott vöt: összevertík rögtön. Mingyán 
elŐvettík - ütni. 

- Te mondtad, hogy üssük! Mink nem bántottuk vóna! -
Megtudták, hogy Krisztus szent ember vdt, Isten fija. (A 
papok vígeztík ki.) 

* * * 
Ez a zsidó még most is ott van. Azt mondják, a var-

nyúk minden aratáskor odavannak egy hétig. Minden varnyű 
viszen egy szem búzát neki. Azt kűvel megtöri, abbűl Hős
ködik. 

Miűta eljöttem, nem tudom micsinál azdta! 

43. 

A NYULAK MEG A BÉKÁK 

Ezek a nyűlak összejöttek az egísz országbűi,hogy űk 
megölik magokat. Rettenetes szerencsétlenek! Űket minden
ki bántja, mindenkitűi félnek, elszaladnak. 

Hát oszt, összeszegődtek nagy csapatba, - űk mennek, 
osztán beleölik magokat egy nagy folyóba. 

De kérem! A folyóbúl a bikák kiültek a víz szilire. 
Mikor a nyulak mentek: megijjedtek,mind beleugrott a víz
be. Nagyokat cuppant, hogy ugráltak bele a vízbe. 
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Akkor megáll egy kannyúl legelői: 
- Idehallgassatok! - aszongya.- Van nállunk aki job

ban fíl! Mijénk a bátorság! Menjünk mos mán paszulyindát 
enni, meg lucernát! 

Ezóta vannak meg a nyulak. 

44. 

TANI TS ÍK MEG MAGA ARRA, AMIT TUD! 

Egy fijatal asszony odakerült egy jó gazda házho.Na 
hát oszt akkor aszongya a fijatalasszony az anyóssának: 

- A maga fi ja elvett engem, maga nekem anyósom. 
- Hát igen, hát av vagyok - mondta az anyós, - hát 

mit akarsz vele? 
- Hát tanitsik meg maga engem arra, amit maga tűd! 
- Hát mit gondolsz te, mit tudok én? 
- Hát én nem tudom - sz mondja, - csak a magok disz-

nójjuk mindig kövérebbre hízik,mint a másé. A magok tehe
nek mindig több tejet ad, mint a másé. Magok gabonafődjök 
mindig több termíst ad, mint a másé, hoggy a? 

- Hát akkor ügyi, te szeretnél megboldogulni? 
- Hát szeretnék - aszongya. 
- Nahát, gyere menjünk fel a padra! - Felhítta az ö-

regasszony a padra. 
Felmentek a padra. 
- Bújj be oda a kimín megí, oszt ami a kezedbe akad, 

hozd ki! 
- Nem leltél még semmit? 
- Egy puha akadt a kezembe. 
- Hozd ki hát! 
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Akkor felállt onnét, nigykízláb vdt a menyecske,oszt 
felállt ott, ahun lehetett. 

- Na gyere, menjünk le! - aszongya.- Maj jobban lás
suk odale. Ammi a kezedbe van, nízz meg jól! 

Forgassa a menyecske. Kérdi az öregasszon: 
- Hát mit latol? 
- Hát semmit - aszongya, - egy agyonfődozott rósz 

ködmön ez. 
- Nahát, nyűjj el úgy minden gúnyádat,meg fogol bol

dogulni! Ne menj a divat utánn! - Bizon.- Azt mondod,hogy 
a mi disztónk kövérebbre hízik? Tanuld meg,ha kettő lesz, 
ájj mellette amíg eszik, mer ammék jobban eszik,vagy erő-
sebb, hát megeszi amattúl! (Hát nem úgy van? Úgy van.) A 
tehenünk több tejet ád, aszondod? Hát tanúid meg fijam, 
hogy mindig, ammikor le akarsz feküdni, eridj ki jaz is
tállóba, vedd fel a kis bundát,alá a lámpást, (messzi vdt 
az istálló) nízz bele a tehén jászlába! 

- Oszt ne csinájjak semmit? - kérdte a menyecske. 
- Ebadta! Ha nem lesz előtte, csak lököl neki vala

mit? Hát hogy adjík, ha te se adol neki? (Tudom erre is 
aszongyák, ha elolvassák: ez így igaz.) Maj mikor a gabo
na a szűrűn (az udvar közepin: összetolva; nem gyött min« 
gyán szipen a zsákba, mint most) lesz mán, akkor iccaka 
tizenkét óra tájon,kőtsd fel az uradat:vegye fel a szűrt, 
alá a vasvillát, menjík kerülje körűi a garmadát! 

- Jaj! Jaj! Jaj! Hogy mondta nekem az anyósom! Még 
eccer se kötöttem fel ezt az embert.Nade,felkötöm estére! 

Alszik az ember, az asszony meg elkezdi lökdösni: 
- Apja! Kelj fel! 
- Minek, na? Alhatnám én! (Ddgozott an nappal,el vót 

fáradva.) 
De nem hagyott neki bíkít az asszony, felkötötte: 
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- Kerüld körűi a szőrűt! 
Felvette a szűrt csakugyan,oszt alá a villát,kiment. 

Az asszony ottmaradt az ágyon. Az ember ment ki csak. A-
kor hallja az asszony, hogy roppant nagy kijabálás van o-
daki. Szalad ki, hogy: 

- Mija, te? Mir kijabálsz? 
- Azir, hogy a szőga mán egy félzsák gabonát húzott 

a törek alá, lopta! - aszongya. 
Ez arra tanít meg mindenkit, hogy: hogy legyen fi

gyelmes a maga házánál. Hogy legyik meg a mázsa menyisig, 
ha ellopkodják? 

- Jaj! Jaj! Hogy mondta az öreg mama, hogy nízzek be 
a tehén Jászlába, mielőtt le akarok feküdni! Itt van ni! 
Nem ád a tehén tejet! Nade, megnizem estére. 

Vöt egy húszéves szógálójjuk, kifejt egy liternyit 
este, mikor szokták, a többit meg bennehatta. Osz maj mi
kor lefeküdt a gazdasszonya is, akkor fejte ki a többit! 
Hát! Szeretöjje vöt, mán annak pogácsa kellett. Oszt abba 
kiszí tette a tejet,hogy minél jobbat csinájjik a fijűnak. 

Akkor oszt ű meglátta kivűlrűl, hogy világosság van. 
Odament az ajtóho,hallgatódzott. Hallja,hogy zubog a tej. 
(Na, tessík jó gazdasszonnak lenni!) Bement az asszon, a 
gazdasszon. (Hát teccik gondolni, mit mondhatott?) 

- HeeejI Disznóságos teremtette! Meg így! Meg úgy! 
Vigyázott máskor, oszt lett tej megint. 
ügyesnek, szorgalmasnak kell lenni, úgy haladhat a 

gazdálkodás rendesen. (Még errül tanúihat a többi is,nem
csak hogy mese.) 

Em mán a vigi. 
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45. 

A PÓRÚLJÁRT PAPAGÁJ 

Egy naccsagos úrnál vót egy papagáj, oszt oda is járt 
a szógállóho valami fijűféle. Rátottát sütött neki a szó-
gálló. Bevarrta a s...it a madárnak a szőgálló. 

- Rátrotty! - Még azt is mondta,hogy: - Varrta Kati! 
Varrta! - De azt nem mondta, hogy mit. 

Megdöglött oszt a madár. Hát rettenetes sajnálta a 
naccsagos asszony,mer az megmondott mindent,ha valaki va
lamit el akart vinni. 

Hát mondja oszt a szőgálló: 
- Tessík hát letenni a karikagyűrűjjit az asztarra, 

hogy nem tudja a papagáj megmondani: ki vitte el! 
Osztán letette. Kiment a konyhábúl mindenki. Mikor a 

madár nem nizett oda,a jany lehajolt az asztal mellé, hát-
osztán: a nyakába csapta a kabátját hátűrrűl. Csupasz fa
ra vót befele a madár fele; oszt felnyúlt a gyűrűir, oszt 
levette. Na, akkor ment a naccsagos asszonyho: 

- Na! Tessík megkérdezni tűlle, hun a gyűrű? (Matyi 
madár vót. Mátyásnak hittak.) 

- Na, hun a gyűrű, Matyi? 
Aszongya: 
- Elvitte! Elvitte! Nagy szakálla! Nagy pofájja! El

vitte! 
Eltűnt. 
Azután öltik meg. 

* * * 
Meg vót egy majom. Am meg rettenetesen piszkolt. Am 

mán nagyobb vót, mint a madár. 
Megítettek vele sütíshe való port. (Kovászt csinál-
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nak belől le.) Oszt megitattak rá egy félliter borecetet. 
MegkÖtt benne! Meg kellett neki dögleni... 

(Nem lehet azt kibeszílni, hogy ahun két nagy jány 
van, hogy micsoda huncutságot tudnak elkövetni - szógál-
lók! ) 

46. 

A TÓTEMBER MEG A KUKORICA 

Hát osztán, a farkas, meg a medve azon okoskodtak, 
hogy: űnálla nincs erősebb, mondta a medve. 

- Az ember erősebb! - mondta a farkas. 
Aszongya a farkas: 
- Na, várjunk egy kicsit,maj gyön itt egy ember,oszt 

avval birkózz meg! 
Hát megyén ott egy ilyen vínember, mint én vagyok. 
- Na - kérdi a medve, - ez az ember? 
De a farkasnak több esze vót, mer aszongya: 
- Em mán csak vót ember! 
Megyén egy gyerek, egy fattyú. 
- Na, ez az ember? 
- Dehogy! - aszongya. - Em még csak lesz ember! 
Na jigen, akkor megyén egy huszár. Kérdi a medve: 
- Na, ez az ember? 
- Na! Em már talpig ember! 
Ki is ment. Két lábra állt. Am meg elkezdte: lövö-

dözni. 
- Heeejj! - aszongya. - Csak úgy sodorta a hátamrúl 

a szSrt,meg a bűrt! - azt mondja.- De még as semmi! 
Mikor a s...ibűl kirántotta a fínyes nyelvit, oszt avval 
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nyalogatott, feslett rűllam a hűs, szőr, minden! Ezt mán 
kibírni nem lehetett! 

Hát, a huszár oszt elbánt vele. 

48. 

A DUDOGÓS JUHÁSZ 

Ott állt a juhász az útfélen. De dudogós ember vdt. 
Olyan dudogdsan beszílt. 

A huszár meg tudta. Szt azt kérdi a huszár, mikor o-
daír: (A beszélgetés orrhangon történt, M.S.) 

- Jó napot aggyonisten! Barátom! 
- Jó napot! 
- Mongya mán, micsoda az a sok apró?! 
- Kis bárány. 
- Oszt nem harap a? 
- Jámbor nagyon - azt állította a juhász. 
- Hát az a kis fekete közte, micsoda? 
- Kisbárány az is. 
- Heeej! de szeretném látni! 
Megfogja ö a kampóval mingyán. Ment, a kampót belea

kasztotta a lábába. (Csak úgy foghassa meg. Hátulsó lábá
ba akassza, osz mán fogja is a hátát, am meg nem visít az 
ártatlan.) Vitte oda a huszárnak: 

- Jaj, de fi lek! - aszongya. 
- Nem bánt e! - csak mondta a juhász. 
Akkor megsarkantyúzta a lovat a huszár, oszt: álló 

vele. Lássa a juhász, hogy viszi mán. Akkor kijabál: 
- Harám meg bárányom! Harám meg! 
Visszakiját: 
- Az apám is juhász vót! Nem fi lek tűi le! 
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Akkor parancsolt a kutyájjának mingyán a juhász: 
- Gavallér! Hajcsad a birkákat a zrankába.az akolba! 
Oszt ment mingyán a huszár utánn a parancsnokságho. 

Jelenti. Hát oszt a tiszt aszongya: 
- Megesmérné? 
- Meg én! - aszongya. 
Kijállította mind a katonát, sorba. (Lehet, hogy az 

az egy nem is vót közte.) Megy a juhász: 
- Nem ev vót! Nem ev vót! Nem ev vót! Nem ev vót! 
Akkor odaírt ahho, ammék vót: 
- Ev vót ni! Ev vót! 
Am meg rárivalkodott, dehát nem dudogóson: 
- N i ! - aszongya.- A zistenfájját neki! A héten kinn 

se vótam a kaszárnyábűl, oszt még énrám fogja! 
- Bocsánatot kérek! - aszongya. - Nem maga vót, mer 

az ilyen beszédű vót, mint én. 
Nem lett am meg... 

49. 

A CSACSI LAKODALMA 

Megyén ott kampóval egy juhász az ütőn.Kézibe a kam
pó, mer annélkűl nem megy. Kalapjánál a tűzoktallű,mer az 
szokott lenni a kalapjánál. (Fehír, kérészbe piros csíkok 
vannak. Olyan is van, hogy a félódala tiszta fehír, a má
sik részi meg tarka. Szip a. A daru szip, a darutallű!) 
Na, megy a juhász. 

Jön ré szemközt két csacsival egy fazikasszekér, fa-
zikat hozott. Köszönnek,mikor odaír a juhász. Kérdi a ju
hász: 
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- Húnnen jön, barátom? 
Aszongya: 
- Korondrúl. 
- Hát ott mindenki fazikas? - kérdi a juhász. 
- Majnem mindenki, mer alkalmas a főd hozzá. 
Na igen, hát osztán: 
- De jó - aszongya a juhász, - hogy tanálköztünk,mer 

mos jövök a hortobágyi pusztánál, oszt ennek a szamárnak 
a testvírnénje firhe ment, oszt azt izente.hogy kérdezzem 
meg tűlli, hogy elmennek a lakodalmi mulatságba, vagy itt 
járják el az úton? - Súgta a juhász a szamárnak, oszt ad
dig, míg súgott: tüzes taplót dugott a szamarak fülibe. 

Kérdi a fazikas: 
- Mit mondtak a szamarak? 
Ö meg azt felelte: 
- Azt mondták a szamarak, nem mennek annyira, eljár

ják az űton! 
De még ötven lípísre se ment a juhász,mán akkor rán

gatták a szekeret erre, meg arra! Hát mondja a fazikas: 
- Mi az istennek mondta meg? Még be se állt a lako

dalom, mán viszik a szekeret össze-vissza! 
Sütötte a tapló! Dugta a fejit a surjánba, az akácfa 

közzé! Dörzsölte! Ki akarta dörzsölni. (Pásztor emberek 
avval gyutanak rá. Kell annak gyufa? Fene!) A szekeret is 
beleborították az árokba, összetört a sok fázik! 

Ügy bíz a! 
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50. 

A RÓKA HEG A SAJT 

A róka belenízett egy kútba. A hddvilág meg belesü
tött. Hát azt tudta a bolon rdka, hogy sajt van odale. 

(Két veder járt a kútba,ne felejtsük el.) Az egyiken 
ű leszaladt, a másik meg fennmaradt. (Két gémnek is kel
lett lenni.) 

Dehát osztán hát, nem sajt vdt, csak a hódvilág lác-
cott. Hát osztán mingyán tudta, hogy bajba került. 

Megy a farkas koma: 
- Mit csinálsz odale? 
- Sajtot eszek. 
- Ááá! Adjál nekem is! 
- Gyere le! - aszongya. (0 mindig a rdkátúl kírt.) -

Ojj bele - aszongya - a másik vederbe, osz mingyán le-
gyössz! 

Bele is ült. De a farkas nehezebb vót, rögtön lesza
ladt vele, a róka meg fel! Ekkor osztán a farkas maradt a 
posvánba, a kútba. 

Hát így szabadult meg a róka,a farkast meg otthatta. 
Hát osztán törtínt, hogy reggel megyén a fijatalasz-

szony, mingyán lássa,hogy mi van a kútba. Kicsöditette az 
urát, a két szomszídot, osztán hát felhúzták a farkast.de  
úgy, hogy meg is fogták, osztán eladták a bürit, megnyúz
ták. 

(A rókabűr tám még többet írt vóna, dehát mán az el
ment. > 
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51. 

KIS KOLOZS MEG NAGY KOLOZS 

E csak egy testvír vöt, két ember. 
Kis Kolozsnak vöt egy lova, a báttyának meg három. 

Hát oszt égisz héten mindig Nagy Kolozsnak szántottak, 
csak szombaton szántottak Kis Kolozsnak,mer neki csak egy 
lova vdt. Akkor ű hajtotta a lovat, Kis Kolozs - szomba
ton. (Hehehe! Le van?) 

Nahát oszt, Kis Kolozs igy gondolta,hogy égisz héten 
mind a nígy lű a báttyáé, szombaton az övé. Csak úgy szó
lította a lovakat: 

- Gyű te! Mind a niégy lovam! - szombaton. 
- Ne mondd többet te! - azt mondja a bátyja. - Hisz 

tudod, hogy csak egy a tijéd. 
Oe megin mondta. A báttya megharagudott.Fűbevágta az 

isztikevel az öccsijet. Felbukott a lű, megdöglött. Sírt 
Kis Kolozs. Siratta. 

De mi 11 yen is a szegíny: enyím vdt, mán enyím nincs! 
Na dehát, a bűrit csak lehúzták. Nahát oszt, hazavitte, 
felterítette a házpadra, a kokasülöre. Annak szikkadni 
kellett. 

Mikor mán osz megszikkadt a búr, beledugta e zsákba, 
vitte eladni. Hát ment a pusztán keresztül.Hát tanált egy 
tanyát. így gondolta, majd ott meghál. Kirt az asszontúl 
szállást. Hát an nem adott neki, csak a fészernek a tete-
jin. Nahát, ű ott hevert. Felvitte a zsákot is,mer kutyák 
vótak ott, hogy el ne húzzák tulle. 

Hát lássa, hogy mán úgy estefele, napszállatkor me
gyén egy fijatalember oda az asszonho. Akkor ú nem tudta, 
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ki jaz, mi jaz, de megtudta. Hát a katholikus harangozó 
vót, lelkem! 

Az asszon megsütött egy tyúkot. Egy kulacs bort az 
asztalra tett, még a tyúkot is sülve! Meg egy fonatos ka
lácsot. Hát! 

Egy kis idő múlva lelkem, lúdobogást hall,hogy a Kis 
Kolozs meghallotta. A gazda jött, az asszonak a gazdája. 
Az asszom meg meglátta. A harangozot a kamarába zárta az 
asszony egy üres ládába. 

De az ember, mán a gazda, kérdezte Kis Kolozstúl: 
- Hát maga micsinál ott? Mir űlt ide? Vacsorált mán? 
- Felültem ide a kutyáktúl! Nem! - aszongya,felelte. 
- Hát akkor gyöjjík le, osz vacsorájjunk meg! 
Karimás kását totött a tálba az asszony, felrázta, 

oszt: 
- Ehen, egyetek! 
De Kis Kolozs a zsákkal behúzta a lúbürt, hogy el ne 

vigye a kutya, oszt odatette az asztal alá. Nahát, akkor 
megnyomta a bűrt a lábával Kis Kolozs.Am meg mán zörgött, 
mer megszáradt a padon. Aszmongya a gazda: 

- Mija? 
- Varázsló! - mondta a Kis Kolozs. 
- Mos mit varázsol? 
- Most asz varázsol ja,hogy odakinn a konyhába a vak

lyukba van egy sűlttyúk. 
- Eridj csak ki felesígem, nízz meg! 
Hát vitte be. Akkor tette oda! 
Dehát, mondja a gazda: 
- Mán megin nyöszörög. . . 
- Bizon nyöszörög. Azt nyöszörgi, hogy ott van egy 

kulacs bor. 
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Hát kűdte az asszont meginn, hogy kűggye be, ha ott 
van. 

Ott vót. Hát mi vót azt bevinni onnan? 
Mingyán egyezkedett vele a gazda: Nem adja el azt a 

varázslót neki? 
- Egy víka píz! (Nem is öt-hat pengő! Hehehe!) 
Megmondta még a fonatos kalácsot is. Azt is betítet-

te vele. 
Na, megvan. Hát osztán aszmongya: 
- Még tud ez a varázsló egyebet is. Hát - azt mond

ta, hogy - a kamarába a ládába van az ördög! 
Mondta a gazda, hogy: 
- Menjünk hát, nízzük meg! 
Ment Kis Kolozs is a gazdával, szt mondta neki: 
- Csak kicsit tessík felemelni,ki ne ugorgyík! - Nem 

igen örömmel űlt mán az ott. 
Felnyitotta egy kicsit: 
- Hütty, erre, arra! Harangozó pofát vágott! 
Lecsapta vissza, oszt mondta: 
- De harangozó pofát vágott, az anyjának erre arra! 

De ezt is vigye el! ... Nem viszi el ezt az ördögöt? 
- Egy víka pízír! ... Kössük le - mondja Kis Kolozs, 

- mer: felnyissa, kiugrik az úton! 
Nahát osztán egy targoncára tettík (nekünk is van o-

lyan targonca), na, ezen eltolja. 
Oszt tolta, amerre menni kellett Kis Kolozsnak, hogy 

egy hídon kellett átmenni. Nagy víz alatta, íllyen űj Ti
sza ni, mint mos csinálnak. Hát oszt azt mondja a Kis Ko
lozs: 

- A fene tolja oda a targoncát, ahun lakik,arra foly 
a víz, oszt maj kifogja. 

A harangozó meg meghallotta.Hát hogyne hallotta vóna! 
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- Hajjá! Ne lökjík bele az Isten álgya meg! Megfize
tek én írté! 

De mán akkor billentett is a targoncán,mintha dűtöt-
te vona. 

- Jaj! Ne lökjík bele, az Isten áldja meg! Kiveszem 
a pízt a perselybűi, oszt mind magának adom! (Avval nem 
törődött, hogy maj mivel számol. ) 

Hát osztán, elvitte megint haza a másik víka pízt. 
Lett neki sok píze osztán. Oszt mán a harangozó adta. 

így osztán mikor hazairt, hát neki nem vöt víkájja, 
kűdött egy gyereket a báttyánál, víkáír. 

- Adj mán neki! - mondja a felesíginek a bátyja. 
Mit mir a? fletíbe nem vöt mit mírni neki. 

- Szurkozzuk be a víka fenekit, sz beleragad egy pár 
darab! 

Hát meglátták arriíl - pízt mírt! Megtudták. 
- Húv vetted azt a sok pízt te?- kérdte a bátyja,át

ment megnízni. 
- Nízzed csak mennyi! Mán kát víka pízem van! 
Hazament a bátyja, mondja a felesi ginek: 
- Két víka pizér adta el azt az egy lovat! Hát én ha 

a hármat agyonütöm! Mennyit adnak azír? 
Agyonverte a három^ lovát. Háááj! Há! (Teccik látni? 

Aki iskolába nem jár, ilyeneket tanúi egyedül magába!) 
Vitte a bürit osztán eladni ü is, mint az öccse. Nahát 
oszt elvitte Nagy Kolozs a három lúbGrt,kijabálta a nagy
városba a pijacon: 

- LúbQrt vegyenek! Lúbűrt vegyenek! 
Mentek oszt a tímárok, de víka pízt emlegetett írté! 

Megkentík a lábszíjjal jól. 
- Asziszed nekünk víka pízünk van? Erre meg arra! 
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Micsoda! Nahát oszt, elment haza a bátyja, nem tudta 
eladni a lúbűrt. Azt tudta: becsapta az öccse. 

- Nem csapol be többet! 
Akkor megtudta,hogy a bátyja agyon akarja ütni űtet. 

Tudta, hogy mák ágyon szokott aludni. 
Jazt mondja az anyóssának Kis Kolozs: 
- Anyukám! Feküdjik az én ágyamba most, ám meg a ma

ga jjéba! 
- Hát feküdj na! - Megcserél tik. 
Elment a bátyja, oszt: anyonütötte az anyossát aman

nak. A Kis Kolozs meg kírt egy talyigát, sz beültette az 
anyossát, körülrakta hummi-rongyokkal, hogy el ne dűjjik. 

Na, jól van. Hát akkor, bement a nagy városba. Oda
állt a vendiglő elibe, beszaladt: 

- Tessík csak töteni kát pohár sert! Egyet az anyám
nak, odaki ü... a talyigán.- De mán elszedte a cók-mókot. 
- Nagy szót hall egy kicsit, keminyen tessik vele beszíl-
ni! 

Oda se nízett. Hászen hogy nizett vóna: halott vdt!) 
Megbillentette egy kicsit: nizzik oda. Am meg eldűlt. Ki
szaladt a fi..., a veje: 

- Mit csinált az anyámnak? Sert kűdök neki, oszt ma
ga meg megölte. 

- Jaj az Isten áldja! Fizetek én csak fel ne jelent
sík! 

- Egy víke pízír nem szólok semmit! 
Megadja ű, csak: 
- Fel ne jelentsík! 
Nahát, most hazamegyen. 
Oszt agyonüti az annyját: Nagy Kolozs! Megtudta,hogy 

egy víka pizt kapott az anyóssájir. 
- S anyám még nagyobb darab! - aszongya. 
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Hát eztet mikor elvitte, az anyját, eztet bezárták 
mingyán, Nagy Kolozst. Oe hamar kiszabadult,hát azt mond
ta: 

- Nem teszel te engem többet bolonddá{Beleduglak egy 
zsákba, belefojtalak a Tiszába! - Elővette,a zsákba bele
dugta, bekötötte a száját, oszt vitte a Tiszára. 

Vitte vőna, de ef falun ment keresztül, oszt ippen 
misét tartott a pap. Letette egy cseppet, mond egy könyör-
gist, hátha könnyebb lesz! (Most Jön a veszettje!) Most 
ott fekszik Kis Kolozs a templomajtóba, a zsákba. Egy gu
lyás meg hajt vagy hdsz darab marhát; szipeket, nagyokat. 

- Nem leszek Nagyváradon vicispán! Nem leszek Nagy
váradon vicispán! 

- Gyere ki, az instenit az anyjának, maj leszek én! 
Kibűtt Kis Kolozs, ama meg bele! 
E mikor kijött, Nagy Kolozs a templombűi,azt mondja: 
- Még tán nehezebb e.mint vőt! - Nagy csontos gulyás 

vót. 
Nahát osztán, Kis Kolozs hazahajtotta a sok marhát. 

Nahát oszt, ha mirajtunk törtint vőna, nem azt mondta vő
na: 

- Hun a nyavalyába vetted ezt a sok marhát? 
- Jójártam - aszongya,- hogy belegőrtál: a Tisza fe

neke ilyenbűi van kirakva! Csak ennyivel bírtam! 
Na osztán, megtudta kérem a kössig. Ahun laktak, hí-

ri ment. Nem elíg, hogy csak ü boldogüjjon, hanem: 
- Menjünk, oszt fogjunk magunknak! 
Hát oszt,kiment az égisz közsig. Kis Kolozs a marhát 

odahajtotta. Oszt ment a víz szil in az ű marhájja, oszt 
láccott a vízbe az árnyéka. Kor feláll a pohos birő: 

Mivel én vagyok a közsignek a feje, engem illet,hogy 
én menjek bele először. Ha nem birok vele,majd integetek! 
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Integetett u mingyán! Fuldoklott,hát kapkodott az ár
va! Hát mán micsinajjik? Nem látott Cí egy tehenet se. Fe
nét látott! Fuldoklott Q, avval küszködött. Hogy látott 
vóna? 

Hát itt vígit írtuk. Belefulladt a közsígi bíró, meg 
aki nem tudott úszni. 

52. 

A TOLVAJ CIGÁNYOK 

Két cigán elindult tengerit lopni. Egy-egy zsák min
denkinél. Abba törtík. De tivédtek, mer a csősz bement a 
tengeribe. 

Az egyik cigányon vöt e rossz ködmön. ..t odalopódz-
kodott lassan a csősz, szt a bottal egy rettenetes nagyot 
vágott a ködmönös hátára. Nem kírtík azok, hogy: Lesz-i 
több? - hanem szaladtak, szaladtak, ahogy csak bírtak. 

Mikor mán elfáradtak szaladni, megcsendesedtek. Ak
kor azt kérdi az egyik: 

- Te, lűtt ezs vagy ütött? 
- Biztoson lutt, mer csupa vir a gatyád! 

53. 

AZ EMBER BÁBA LESZ 

Bába vöt a felesíge az embernek. Veszekedett vele az 
ember: 

- Jó. hogy telefalod magad itt is, ott is; én meg é-
hezek itthon. 

- Hát eredj te is! Mir nem mígy, mikor kell? 
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- Hát nem mondtad még. - mondja az ember. 
- Egyél,igyál! ... Na megájj! Most éppen a komámasz-

szony viselős, majd oda el fogol menni, oszt megtanulod! 
Izent az asszony. 
- Na, eridj! 
- Oszt mit kell csinálni? 
- Csak tegye alá a fara alá a markát! 
- Add meg uramisten, de most mingyán! 
A huncut asszony meg nagyot fo..tt,telesz..ta a mar

kát. 
- Jaj! A kŐdökzsintírját vágja el! 
- Nincs itt, csupa sz.r! 

54. 

AZ APÁCA MEG A PAP 

Eccer bál vöt a zárdába. 
Hiába apáca vdt, csak szerette a férfiakat. Megsze

retett egy fijatal papot. Megsúgta neki, hogy menjik le a 
gyümŐcsöskertbe! Az asszony mondta neki. Oszt akkor majd 
ű is lemegy hozzá. Megmondta, hogy a körtefáho. 

Nahát oszt, akkor a keller meg kihallgatta Cíket.oszt 
ű ment ki hamarébb,felment a fa tetejire. Mikor mán a pap 
ott vdt,akkor az asszony is ott vdt.Mutogatta neki a mej-
jit, combjait. 

- Em mind a tijed! Nízd lelkem! A legszebb asszonyra 
tettél szert! (Ezt meghallotta a keller a fatetejin.) 

Osz akkor le is dűtötte az asszont a papnövendík... 
Mikor osztán mán kenegettík vóna, megrázta a fát: 

- Hát nekem mi marad, ha mind annak ígíri? 
A pap megijedt, elszaladt a letolt gatyába. 
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A keller meg lejött a farul... Az asszony asse tudta 
mi törtínt! 

Ű lett a hatalmasabb! 

55. 

A HARANGOZÓ, PAP, MEG A KOVÁCS 

Eccer az asszonho járt a harangozó, ótám meg ment a 
pap. Kurva lehetett, essen bele a fene, mer még a kovács 
is szerette. Elébb a harangozó ment oda, ótám meg a pap. 
Harmaccorra megy a kovács: 

- Lelkem! aszongya. - Eresszél be! 
- Nem lehet - aszongya, - itthon van az uram. 
- Gyere hát elő, tartsd ki a szádat, had csókoljam 

meg! Én se leszek itthon hónap. 
Kitartotta a pap as...it. 
- Ejnye lelkem, de dohos a szád! 
- Sok törtpaszúlyt ettem, jó hagymás vót.nem jól bü

fög fel. 
Hanem majd el is felejtem,mikor a pap ment, a haran-

gozót elbűtatta az asszony a ládába. 
A kovács hazament, meggyútotta a tüzet,megtüzesített 

egy vasat. Beszólt az asszonynak: 
- Tartccs még ka szádat! 
Kitartja a pap as...it. A kovács húzogatja rajta a 

tüzesvasat. A pap meg kijabált: 
- Tűz van! Tűz van! 
A harangozó meg: 
- Csak a ládát vigyík ki! - Ű mán aszitte, lángol az 

az ípűlet teteje! 
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56. 

FITYFIRITTY 

A kovácsnak nagyon szíp felesíge vdt. A cigány bele
szeretett. 

- Hogy lehetne nekünk szerencsénk egymással? 
- Könnyen, cigány. Maj ketten gyertek, leengedi egyik 

a másikat a kiminyen. 
- Mirűl tudjam meg, hogy jöhetünk mán? 
- Majd én azt kijátom: Fityfiritty! - oszt akkor jö

hettek. 
Az asszony meg megmondta az urának, hogy mit akarnak 

a cigányok. Am meg megtüzesített egy vasat. 
Kiátja az asszony: 
- Fityfiritty! 
Engedi a cigány a másikat lefele,az ember meg hozzá

nyomta a tüzesvasat a mezítlábos talpáho. Kiját amaz oda-
ki: 

- Jólesik? 
- Gyere le maj megtudod! (Gye ki a fene a rossz bű

nt!) 

57. 

A KEMENCETAPASZTÓ ASSZONY 

Nem szerettem a jányokkal cicázni, filtern, hogy el
rontanak. 

Egy asszony tapasztotta a kemence ódalát, hogy ki ne 
lyukadjík. Hát, odament valaki. Az asszony kötísig vdt a 
kemencébe, a fara kinn vdt. 
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Am meg dugta befele... Az asszom meg jött vóna kife
le. Mikor elvégezte a dögét, elment ügy,hogy mire az asz-
szony kibútt a kemencébűl, sehun se vöt. 

Kérdi a szomszédasszonyátűl: 
- Nem látta, ki p...zott meg? 
- Én nem láttam! 
- Hogy a nyavalya törje ki, ippen olyan monya-járása 

vöt, mint a kisbírönak! 
(Ezt tudva: próbálta mán, millyen a járása!) 

58. 

A JÁNY NAGYBAJA 

A jány odament a vínasszonyho: at többet tudott,mint 
a jány. 

- Nénémasszony! Tessík mán megnizni, hogy mi ír nem 
szeret engem a mi szögánk? 

- Tedd fel csak a lábod arra a karszékre! 
Felteszi. 
- Jaj! Kedves jányom! - aszongya.- Hát kajács a p.-

..d! 
- Nem lehetne megigazítani? 
- Dehogynem! - mondta a vénasszony. - Még lehet. 
Bebutatta a kemencébe, osztán hát Jancsit meg kie

resztette a kamarábúl. Hát: neki Jancsi! 
Azt tudta,az öregasszony igazgatja a hüvelykujjával: 
- Ott, ott néném! Ahun a hüvelykujja jár! 
Hát akkor kijabált a fijűnak, hogyhát: 

- Kajács p. . .a igazodj, 
Te meg Jankó rugaszkodj! 

A Jankó oszt abbahagyta. A jám meg elment haza. 
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títán nem kellett vezetni se a jánt, se a fijűt, tud
ták egymás dőgát! 
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F Ü G G E L É K 

B i b l i a i történetek 

* * * * 

1. 

ÁBRAHÁM 

Kegyes,istenfi lő ember vdt. Szerette a jó Istent. De 
bajok vót annyi, hogy mindenek vót, de gyermekek nem vót! 
Hát kírtík az Istent mindig. Hát rimánkodtak az Istennek 
mindig. 

Hát lett oszt az asszonnak egy fija,fijacskájja. Ezt 
neveztík: Izsáknak. Mikor mán szíp nagy vdt a fijú, hát 
angyal által az Isten megjelentette neki,hogy áldozza fel 
neki, mán az Istennek. Zűgolódott az asszony: 

- Minek adta, ha mám meg elveszi? 
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Hegszólitotta Ábrahám a felesigit: 
- Ne búsulj te semmit set A jó Istennek jobban kell, 

mint nekem; áldott legyen irte! 
Nahát osztán, el is jött az idő,amikor csakugyan ál

dozni akarta. Hátára kötött egy kivé rőzsegallyat, akivel 
maj megégeti. Hát oszt, mikor vitte a fijú a gallyat, azt 
kérdezte, hogy: 

- Mit fogunk feláldozni? 
Mondta az apja, hogy: 
- Majd az Isten gondoskodik arrűl. 
Hát mikor osztán mán na, fente a kést, vágni akarta 

el a fijú nyakát, akkor hallaccott a szö: 
- Megájj, Ábrahám! Itt az áldozatnak való! - Egy bá

rány ott vót, megakadt egy gallyba. 
Igen Azt kellett tűzre tenni. 

- Megáldom a világ minden nipit: a te fíjadba,Izsákba! 

2. 

DÁVID KIRÁLY 

Először áztat mondom meg,hun született. Dávid város
sába! Ügyi, Isainak vót három fija, Betlehembe. 

Na osztán, mostan a fi lisztéjjusok serege nagy szám
mal megtámadták a zsidókat. Hát oszt akkor, egy Góliját 
nevű ember kivált a filisztejusokbűl, oszt igen fennyen a 
zsidókkal, hogy nincs köztük egy ember,aki megvina űvele. 
Gúnyolta űket. 

Hát oszt akkor mán Dávid királynak két bátyja mán 
ott vót a táborba,azoknak vitt elesiget. Hallá a Góliját
nak a gúnyos beszídjeit,hát Q azt mondta a két bátyjának, 
hogy ű bizik az Istenbe.Hogyha űtet megmentette az orosz-
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Ián karmajibdl, hát meg fogja segíteni, azt az embert le
győzi ! 

Hát oszt, mikor ment felé: 
- Meghalsz! - mondta neki Góliját. 
Bot vót nálla, Dávidnál. 
Hát minek nizel engem: ebnek, hogy bottal jössz rám? 
- Én nem bottal megyek, Izrájel Istenének a segitsi-

gível megyek. 
Akkor kivett a tarsolyábdl egy sima követ, beletette 

a parittyajába, oszt megcsóválta. Ügy humlokon vágta ve
le, hogy hanyatt esett Gdliját. Ö meg odament,oszt elvág
ta a nyakát. 

Hát így győzte le! Majd azután oszt lett ű király, 
kísőbb. 

3. 

DÁNIEL 

Mint fogoly került, nem tudom mék királynak a birto
kába. Hát osztán nagyon okos ember vót Danijel,meg jő.Hát 
rábízta a király valamennyi tartományát az országnak. I-
rígyei te az ott szülött emberek. 

Azt kívánták a királytül, hogy: 
- Ne hagyjík imátkozni, legalább egy hónapig senkit 

se! - Ezt azír fogadtatták a királlyal, mer tudták, hogy 
ezt Dánijel nem tartsa be, fog imátkozni akkor is. 

Hát lestík osztán mingyán a többijek,hogy legyík mit 
bejelenteni. 

- Nahát, lökjitek az oroszlánok vermibe! 
De Dániel elment köszönni azír, hogy vittik a verem-
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be. Sajnálta a király, de visszavonni a parancsot nem a-
karta. Csak annyit mondott: 

- Tartsom meg tígedet az Istened, akinek olyan sokat 
imátkoztál! 

Mán másnap reggel kűdte az embereit: 
- Menjetek, nízzitek meg Danijelt! - Bizon. 
Benyitották az ajtót, hát olyan egízsiges vót, mint 

mikor bement. Minden állat hason feküdt. Kor felvezettík 
a királyho Danijelt. Akkor oszt azt mondta: 

- Ha nem mindenki úgy imátkozik, mint Danijel, az a 
halál fi ja! Mer nem egyéb, csak a jó" Isten tartotta meg. 

Hát igaz vdt a! Igaz vót a! 

4. 

JÉZUS VIRÁGVASÁRNAPJÁN 

Virágvasárnapján Jézus Krisztusunknak - mer utánna 
nem sokájig ílt,nagypénteken felfeszltettík, - zengett az 
örömínek előtte, utánna; zöd gallyakat terítettek útjába. 
Nímellyik a felső gúnyáját terítette nyomába. 

- Jő a nagy király! Hozsánna, hozsánna! Áldott le
gyen, aki jó az Úrnak nevébe! 

Osz lássák, akik körülte valának.hogy hull a könnye-
ji Jézusnak. Hát kérdik túl le: 

- Uram! Mindenbe ríszesítünk, amit tehetünk. Hát mit 
könnyezel? 

- Sajnálom a hazámat, mer eljön az idő, hogy kű kö
vön nem marad; annak palotáját, kertjeit... 

Sorfalat állnak az öldöklő angyalok,oszt azoktúl me
nekülni nem lehet, akik szltverik Jeruzsállemet! Mert mán 
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akkor azt a Jó Isten bocsássa arra a nemzetre. Mer űgy 
érdemlik! 

* * * 
Akkor az utolsó vacsoránál oszt ettek,a tanítványok

kal Jézus is. Nahát oszt, akkor mondta az utolsó vacsorá
nál, hogy: 

- Engem közülietek egy el fog árulni. 
Hát osztán rájöttek, mert azt mondta Jézus, hogy: 
- Az fog árulni, akivel ezt a falatot eszem. 
Júdással ette. Ö nem! - aszongya.- ű nem árulja! Meg 

így, meg ügy! De csak elveszett a többi közzűl, mikor ki
mentek a Gecsemáné kertbe. 

A többi tanítványok elaludtak mind, pedig Jézus meg
mondta : 

- Vigyázzatok! - Férre ment szegín, oszt úgy imátko-
zott. - Atyám! Ha csak lehet, mújjík el tííllem a keserű po
hár! De ha nem, legyen meg a Te akaratod! 

Kor fegyvercsörgís hallaccik.Jönnek a pogány zsidók. 
Júdás vezette űket, oszt megmondta nekik: Al lesz Jézus, 
akit ű megcsókol. (A harminc ezüst pízír. Adta vdna mán 
Júdás másnap, mikor nálla vót, de nem vette el senki.) 

Egy közzűlök, a tanítványok közzűl, nagyot csapott a 
kardjával, oszt egy filisztejus katonának, aki bántotta 
Jézust, levágta a fül it! Azt mondta Jézus: 

- Tedd a hüvelybe a kardodat,mer vírontással nem le
het mennyországba jutni! - Felkapta a fülit, odaragasz
totta. . . 
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5. 

SAUL KIRÁLY MEGTÉRfSI 

Saul királyt nem okolom azír, hogy nem keresztelke
dett meg. Mer ű még Krisztus előtt ílt. 

Én református ember vagyok, de ha valaki azt monda
ná: legyek katolikus! - nincs most pizem, de adnék neki, 
mer én semmi más nem leszek, mint református. 

Hát Saul király is így gondolta,megtartotta az orszá
gába a rígi vallást. De Keresztelő János megkeresztelte 
Jézust. 

Jézus azt hirdette, hogy mindenkinek szüksiges megke
resztelkedni. Nade, Saul meg azt hirdette, hogy aki mér 
keresztelkedni: a halál fija! Mer neki a rígi vallás tec-
cett! 

Nahát osztán, akkor kiszolt egy nagy várossába Saul 
király, hogy kiadja a kemíny parancsot, hogy: aki mér ke
resztelkedni, hát mi lesz! Hát akkor, mikor indult vóna, 
egy nagy fínyessig vette körűi a levegőbűi. Jézus hangja 
hallatszott, hogy: 

- Mir kergetsz te engem, Saul? Nehéz neked az ösztön 
ellen rugódzni! 

Saul megfílemlik, leborul. 
- Mit tegyek hát uram, hogy előtted kedves legyek? 
- Eredj oda, ahova indultál! Majd ott megmondják. 
(Nagy emberek várták azt. ) 

* * * 
Ev vót a Sajdl megtérísi eddig.Mert ott papok várták, 

főpapok. Oszt ott elmondta Sajúl.mi törtínt vele az indu
lásnál. Akkor egy főpap megérintette így a vállát, hogy: 
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Nyíjjon ki mán a szemed, uram! Mer amit Jézus ha
gyományozott, az mind emberek javára van. 

Temérdeken megkeresztelkedtek vdna addig is, de M i 
tek a törvíntűl. Akkor oszt, az Isten tudja hányan, meg
keresztelkedtek. Akkor mán a király is megkeresztelkedett, 
merték a többi is! 
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Görbedi István mesél 
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JEGYZETEK 

1. Általános tudnivalók 

Dr.MAKRA Sándor, a nagy mesegyűjtő a bevezető tanul
mányában páratlan gondossággal, tudományos felkészültség
gel mutatja be Görbedi István életútját.A kitűnő mesemon
dójáról egyik levelében azt írja, hogy: "Ezeket a meséket 
egy tiszta erkölcsű ember, nagyszerű ember mondotta el!" 

Úgy véljük, hogy ez a kötet nem lenne teljes, ha nem 
szólnánk MAKRA Sándorról, a folkloristárdl. 

MAKRA Sándor 1915. július 14-én született Tűrkevén. 
Elemi és polgári iskolai tanulmányait szülővárosában vé
gezte el. Innen a debreceni Református Tanítóképzőbe ke
rül, ahol 1935-ben tanítói oklevelet szerez. Már ez év ő-
szén a Túrkevéhez tartozó Lőrinchalom tanyai iskolájában 
találjuk, "vándortanító" beosztásban. Űgy látjuk, hogy az 
1935. esztendő ennek az élénkszemü,fürgemozgásű fiatalem
ber életében fordulópontot jelentett, mivel ekkor kezdett 
tanítani, népköltészeti hagyományokat gyűjteni, néprajzi 
cikkeket, szépirodalmi tárcákat írni; de ehhez az évhez 
kötődik az önképzés, továbbtanulás kezdete is. 

Tanítói pályafutása idején, 1940-1942 között elvégzi 
a szegedi Polgári Iskolai Tanítóképzőt, többek között SÍK 
Sándor tanítványaként. 1942-ben az "öregdiák" visszatér a 
túrkevei polgári iskolába, de már tanárként! Innen 1945-
ben Balmazújvárosba vezetett az útja, ahol mindössze egy 
esztendeig tanított a polgári iskolában. Tanári munkája 
mellett e városban népfőiskolát szervezett és vezetett,a-
melynek országszerte híre kerekedett. Ekkor a pedagógiai, 
folklorisztikai, írói tevékenysége és érdeklődése a köz
művelődéssel is bővült. Nem kis mértékben az utóbbi terü-
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léten folytatott munkásságáért 1946-ban Nyíregyházáról 
felkérő levelet kapott Szabolcs vármegye Szabadművelődési 
Felügyelői Hivatalának vezetésére. Ezt a felkérést elfo
gadta ! 

MAKRA Sándor Nyíregyházán a kitűnő közművelődési mun
kája mellett továbbra is gyűjtött, írt és tanult, össze
gyűjtötte Görbedi István tiszalöki mesemondó anyagát. U-
gyanakkor levelező hallgatója a budapesti Református Teo
lógiai Akadémiának is, ahol 1953-ban diplomát szerez. Te
ológiai tanulmányai nemcsak növelik látókörét,tudását,ha
nem meghatározzák további hivatali pályafutását is. 

MAKRA Sándor 1953-ban már segédlelkész Csillaghegyen, 
azután Pestszentlőrinc-Szemere telepen, később Monoron. 
1956-1963 között Zsámbékon előbb helyettes, majd missziói 
lelkész. Rövid ideig Mórágyon is működik. Végül 1970-1981 
között Simontornya lelkésze. 1981-ben nyugdíjba vonul,Bu
dapestre költözik. Ettől kezdve - csodálatos intenzitás
sal - egyedül a néprajztudománynak szenteli az életét! 

Most nincs terünk arra,hogy MAKRA Sándor szakirodal
mi, irodalmi munkásságát a maga teljességében számba ve
gyük és értékeljük. Szabad legyen ezek közül néhány ered
ményre utalnunk, időrendisorrendben. 

MAKRA Sándor 1935 óta rendszeresen publikál. Joggal 
büszke arra, hogy húsz éves korában az első írása, az ak
kor rangosnak számító KIS ÚJSÁG Képes Családi Lapok mel
lékletében megjelent.Ugyancsak 1935-től az ÚJ IDŐK folyó
irat külső munkatársa lett.Ezekben és más irodalmi folyó
iratokban néhány év leforgása alatt közel száz elbeszélé
se, rövidebb írása jelent meg. 1936-ban a PESTI NAPLÓ i-
rodalmi pályázatán sikeresen szerepel a "Lilla" című el
beszélésével . 

Mondanunk sem kell,hogy MAKRA Sándor gazdag néprajzi 
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gyűjteménye, melybe szerencsére a népi humor is beépült, 
írásaihoz kiapadhatatlan forrásanyagnak bizonyult. Az el
ső önálló kötete Tavaszi szántás címmel Szegeden (1942) 
jelent meg, melybe mesterien beépítette a szeretett szü
lővárosában, Túrkevén ("Keviben") gyűjtött néprajzi anya
gának jelentős részét is. Ehhez hozzátartozik meg, hogy e 
kötet elnyerte a Kultuszminisztérium Tóth Endre- és Oko-
licsányi Krisztina-alapítvány irodalmi díjat. Ugyancsak 
Szegeden és 1942-ben, népmesegyűjtéseit felhasználva je
lentette meg a Csodaágis című könyvét. 

A II. világháború és az 1945.évi megszállás után jó-
néhány év kellett ahhoz, hogy MAKRA Sándor is újra színre 
léphessen. Ezt a következetes,tényeken alapuló pozitivis
ta történeti és néprajzi szemléletével, teológiai felké
szültségével érte el. S úgy tűnik, hogy ebben az új szín
relépésben a fáradhatatlan munkával összegyűjtött szájha
gyománnyal, továbbélő népköltészettel (köztük Görbedi Ist
ván meséivel) minden politikai irányzattól távol, MAKRA 
Sándor újra magára talált! 

Ha csupán az MNK köteteit lapozzuk át,láthatjuk,hogy 
MAKRA Sándor munkásságára lépten-myomon hivatkoznak, köz
tük a kisújszállási (EA 9466), a tiszalöki (EA 4877) nép
mesegyűjteményeire, valamint a Kisújszállás népe című kéz
iratos monográfiájára. 

MAKRA Sándor tudományos munkásságának egyik jelentős 
eredménye az a disszertáció, amelyet A népmese katalogi
zálásának uj módszere címmel írt az 1950-es évek végén. E 
disszertációval a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyete
men bölcsészettudományi (filozófiai) doktori címet nyert 
el! Ez a disszertáció nyomtatásban is megjelent magyar és 
angol nyelven. (Béri Balogh Ádám Füzetei 8. Szekszárd, 
1967.) Ebben a magyar népmeséket hét részre tagolja: tré-
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fás mese, tündérmese, jellemmese, eseménymese, jelmese, 
drasztikus mese és "nem osztályozható mesék" csoporcímek-
kel. Az AaTh nemzetközi népmesekatalógus (1962) és az MNK 
kötetei (1987-tol) csak ezután jelentek meg, más mesetí
pus rendszerrel. Azonban MAKRA Sándor rendszerezése a ma
gyar népmesekutatdk számára továbbra is figyelmet érde
mel. A szolnoki bég vérdíja (Bp.1972.) című könyveaz iro
dalom és a néprajz iránt érdeklődőknek egyaránt tanulsá
gos olvasmány. Nem utolsósorban szólnunk kell a (talán) 
legnagyobb életművéről is. A mágia (Magvető Könyvkiadó, 
Bp. 1988.) című könyve e témára vonatkozóan nemcsak Euró
pára, hanem a világ mind az öt földrészére kitekint; szé
leskörű szakirodalmi áttekintéssel.E kötetben a teremtés
történetek, az ősember világa, a primitív totemizmus és a 
primitív animizmus vallási képzeteinek kérdéseit vizsgál
ja, tegyük hozzá: a tudós folklorista és a teológus néző
pontjából. Ez a könyv nagy érdeklődést keltett; nem kell 
csodálkoznunk azon, hogy angol nyelven is kiadták. 

Végül szabad legyen elárulnom azt,hogy ezt a mesekö
tetet Szabóics-Szatmár-Bereg megye, s ezen belül Tiszalök 
tisztelete jeléül 1990-ben, MAKRA Sándor 75. születésnap
jára szerettük volna megjelentetni. Reméljük, hogy ez a 
kis késés, ami a könyvkiadásban sajnos nem szokatlan,meg
bocsátható számunkra. 

Idéztük MAKRA Sándor egyik, 1990. március 30-án kelt 
levelének részletét,melyben az analfabéta Görbedi István
ról, a tiszalöki nagy mesemondóról írta, hogy tiszta er
kölcsű, nagyszerű ember volt. Nem összehasonlításként, de 
e nézőpontból kiindulva, MAKRA Sándor nagytiszteletű úr
ról, tisztelt folklorista kollegánkról is el kell monda
nunk (jelenidőben), hogy tiszta erkölcsű, nagyszerű em
ber; kitűnő folklorista, teológus, író és népművelő! 
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Jó lenne, ha MAKRA Sándor a számunkra még ismeretlen 
gyűjtéseit, szellemi értékeit - feldolgozva ás publikálva 
közkinccsé tenné. Ehhez a munkához hosszú életet és jó e-
gészséget kívánunk! 

* * * * * 
A fentiekben nem szóltunk arról, hogy MAKRA Sándor a 

magyar nyelvjárásoknak is kiváló ismerője,s a népi szöve
geket, köztük Görbedi István által elmondott népmeséket is 
a nyelvjárási szabályoknak megfelelően jegyezte le. Saj
nos, ezt a módszert, a lejegyzésben bármennyire is nagy
fokú hitelességre törekszünk a néprajzi publikációkban, 
ezt nem tudjuk maradéktalanul alkalmazni. Egyrészt azért, 
mert a nyelvjárás (diftongusok, labiális illabiális han
gok, hosszú magánhangzók, mássalhangzó hasonulások, stb.) 
jeleinek feltüntetése a nem szakemberek számára olvasha
tatlanná teszik a szöveget; másrészt azért, mert ez által 
a nyomdaköltségek megsokszorozódnak. Kompromisszum alapján 
a magyar nyelvjárások egyezményes hangjelölési rendszerét 
(KÁLMAN Béla: A mai magyar nyelvjárások. Bp. 1953.) vet
tük alapul. 

Görbedi István mesemondó tájszólása az északkeleti 
nyelvjárásterül éthez tartozik, s ezen belül a"Duna-tiszai 
nyelvjárásterület"-hez. A jellegzetes beszédmódját, nyel
vének zamatát, a fentiekből adódóan csak részben sikerült 
érzékeltetnünk. 

Görbedi István nem tett különbséget a "ly" és " j " kö
zött, mindkét esetben kemény " j " hangot ejtett. Ezért, ha 
a helyesírás megkívánta, " j " helyett "ly" jelet alkalmaz
tunk. Pl."kiráj" helyett "király", "fojóvíz" helyett "fo
lyóvíz. 

Irodalmi helyesírással jelöltük azokat a (mássalhang
zó hasonulású) szavakat, amelyeket a köznyelvben sem ej-



tenek ki másként. Pl. : "aszmonta" helyett "azt mondta", 
"fokta" helyett "fogta". Nem jelölhettük a félhosszú ma
gánhangzókat, ezért pl. a "borzasztó" helyett "borzasztó", 
"ément" helyett "elment", az "ára" helyett "arra" szava
kat írtunk. 

Ne soroljuk tovább, lényeg az, hogy a lehetőségein
ken belül igyekeztünk a legnagyobb pontossággal visszaad
ni Görbedi István sajátos nyelvjárását. Viszont, a nyelv
járáskutató szakemberek számára a "Görbedi István mesél" 
kötet kéziratos anyaga mind a nyíregyházi Jósa András Mú-
zeum Néprajzi Adattárában, mind az EA-ban rendeélkezésre 
áll. 

2. A mesék Jegyzetei 

Az egyes mesék jegyzeteiben a típusszámot az MNK-ból 
közöljük, amely a nemzetközi (AaTh) katalógus típusszáma
it, annak hiányában a magyar (MNK) katalógusok típusszá
mait közli. A korábbi gyakorlattól eltérően a változato
kat nem soroljuk fel, mivel azokat a hivatkozott MNK ka
talógusok és a BN katalógus tartalmazzák. A mesék jegyze
teiben utalunk e kötetekre: számuk, megjelenési évük, ol
daluk jelölésével.Néhány esetben hivatkozunk népmesegyüj-
teményekre is. Ezt azért tettük, mert igen közeli rokon
ságot láttunk Görbedi István jelzett meséje és a hivatko
zott népmese között. 

MAKRA Sándor Görbedi István meséit Tiszalökön gyűj
tötte: 1949-ben január 28-30 között, 1952-ben október 5-7 
között, 1953-ban február 6-8 között és 1954-ben július 5-
7 között. Sajnos nem tudjuk, hogy a felsorolt időpontok
ban az egyes meséket mikor jegyezte le, ezért a mesék 
gyűjtési idejét külön nem jeleztük. 
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1. Cancekos, öreg! 
Egyedülálló novellamese, melyet valószínűleg maga a 

mesemondó szerkesztett egybe. Az utolsó epizód rokonságot 
mutat az AaTh 1355C (Majd eltartja a Fennvaló) mesetípus
sal . 

2. Mackó Feri 
Típus: AaTh 301B (Fehérlófia). 
A mese kissé töredékes, eltérő. A főhőshöz csak Fa-

nyüvő csatlakozik (Vasgyúró és Kőmorzsolő elmarad!) és a 
"nagyszakállú Törpe". Az alvilágba ereszkedés előtt,már a 
nagyszámú változatoknak megfelelően, újabb törpe tűnik e-
10, akit a mesélő "Torzonborz"-nak,"Hidrakó"-nak, illetve 
"Törpe,a torzaiak"-nak nevez. A hősnek az alvilágban csak 
egy (egyfejű) sárkánnyal (vagy ördöggel?) kell megküzde
nie, és csak egy királykisasszonyt kell kiszabadítania. A 
mesemondó említette, hogy ezt a mesét könyvből tanulta. 

Változatok: MNK 2. 1988. 65-69.; BN II. 1957. 208. 

3. Tökmagon vett fázik 
Típus: AaTh 1293 * Az együgyű asszony minden fazekat 

összetör,hogy egy csupornak helyet csináljon. + AaTh 1383 
Az együgyű asszony nem ismeri meg önmagát. 

A befejező "Jó lesz a farka töve répával" motívum az 
AaTh 1791 (Fájóslábű pap a harangozó hátán) típus III. e-
pizódjából ismert. 

Változatok: MNK 6. 1990. 124-126.; MNK 7/A. 1986.82-
84.; BN II. 1957. 514-515. 

4. A szí pen szolid pel likánmadár 
Típus: AaTh 550 Madár, ló és királylány. 
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A mese nagyon vázlatos.A változatokban többnyire há
rom királyfi indul útnak. 

Változatok: MNK 2. 1988. 315-317.; BN II. 1957. 192. 

5. Jancsi meg a tizenkét óriás 
Típus: AaTh 315 A hűtlen anya. 
Közismert mesetípus, az MNK 50 változatát ismeri. 
Változatok: MNK 2. 1988. 117-121.: BN I. 1957. 356. 

6. Róbert Károly 
Típus: 756B Megölő Istefán. - Eltér. 
E mese forrását nem ismerjük; a gyűjtő ponyvából 

származtatja. Róbert háborúzása és a királykisasszony ke
zének elnyerése epizódok rokonságot mutatnak az AaTh 514 
(Az aranyhajú kertészbojtár) mesetípussal is. 

Változatok: MNK 3. 1982. 41-43. 

7. Bedur király történeti 
Típus: AaTh 575 A repülő királyfi. + 561 Aladdin. 
Ez a mese több - keleti eredetű - témából keletke

zett. A mesemondó az első epizódban három bölcsről beszél. 
Erről Makra Sándor írja: "Kétségtelen, hogy ezt az epizó
dot a bibliából vette és az Jézus születésével kapcsola
tos." A mese az említett két mesetípustól eltér. Görbedi 
meséje töredékes: nem szól arról, hogy mire használták a 
termésjós kilenc pávát és a bűvös trombitát. 

Változatok: MNK 2. 1988. 341-343., 358. 

8. Gondold meg, mit beszílsz! 
Típus: AaTh 1091 Ki tud egy ismeretlen fajtájú lovat 

hozni? 
Görbedi ördögmeséje csak a címében rokon az AaTh 1562 
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(Háromszor gondold meg, mielőtt beszélsz) mesetípussal. 
Va'ltozatok: MNK 5. 1982. 199-202. 

9. A piripócsi katona 
Típus: AaTh 330B Krisztus és a katona. 
A változatoktól annyiban tér el, hogy a katona nem 

kísértetekkel,hanem ördögökkel viaskodik. Figyelemre mél
tó hiedelem-motívum a táltos=ördög két zápfogának vissza
szerzése. 

Változatok: MNK 2. 1988. 160-162.; BN I. 1957. 330.; 
BENEDEK E. II. 455-459. 

10/ a. Hal ottvől egény 
Típus: AaTh 365 A halott vőlegény (Lenore). 
Ez a népmese azonos a következővel. Ezt a mesét két 

alkalommal mondta el, néhány év különbséggel. A két vál
tozat utal a mesemondó "formabontó", alkotó képességeire. 
A két változata közül a következőt teljesebbnek, sikere
sebbnek tartjuk. 

Változatok: MNK 2. 1988. 176-178.; BN I. 1957. 484-
487. 

10/b. Halottvőlegény 
L. az előző mese jegyzeteit. 

11. A szürke lu 
Típus: AaTh 47A A szürke ló. 
Görbedi meséje, több változattal együtt, ARANY Lász

ló hasonló című meséjének a származéka, mely a népkönyvek 
és iskolai olvasókönyvek nyomán vált népszerövé. 

Változatok: MNK 1. 1989. 76-77.; MNGY I. 474.; BENE
DEK E. II. 1989. 210-212. 

195 



12. A cigán meg a szentiilek 
Típus: AaTh 1837 A Szentlélek. 
Népszerű cigányadoma, számos változatát ismerjük. 
Változatok: MNK 7/C. 1989.165-166.; BN 11.1957.611.; 

ÚJVÁRI Z. 1986. 75.; UJVÁRY Z. 1988. 85. 

13/a. Nagyító mese 
Típus: AaTh 1962 Apám lakodalma. 
Görbedi által elmondott képtelen kaland kissé töre

dékes, azonban e típus V., IV. és VI. epizódjainak egybe-
fűzésével mégis egységesnek tekinthető. A következő vál
tozat (13/k) kerekebb, teljesebb formát mutat. 

Változatok: MNK 8. 1989.184-186.; BENEDEK E.11.1989. 
82. 

13/b. Nagyító mese 
L. az előző mese jegyzeteit. 

14. El doradó 
Típus: AaTh 1930 Eldorado. 
Eldoráddrdl és János pap országárdl szőlő elképzelé

sek világszerte ismertek; nálunk egyrészt szépirodalmi 
feldolgozások, másrészt ponyvák által. Ez a mesetípus ro
konságot mutat a tejjel-mézzel folyő Kánaánról szóló bib
liai történetekkel. A témáról több tanulmány is készült. 

15. Az iszákos szeg ínyember 
A kétértelmű válaszok tréfás meséinkben nem ismeret

lenek. Görbedi e meséjének változatait nem ismerjük. 

16. Az iszákos szegínyember halottja 
Ez a tréfás mese az előbbi folytatása, mely az ének-
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lés és dalolás közötti különbségekre, népi értelmezésére 
épül. 

17. A csuda-fecskendő 
Típus: AaTh 449 A cár kutyája. 
A mese bevezető része az ismert magyar változatoktői 

eléggé eltérő, mely az AaTh 363 (Vámpír, Hullaevő mesetí
pushoz tartozik. Magyar változatok híján ez nem került be 
az MNK-ba. 

Változatok: MNK 2. 222-223.; BN II. 1957. 302-303. 

18. Ammikor megette a sas a bagoly fija't 
Típus: AaTh 247 Minden anyának legszebb a maga fia. 
A mese elmondása után Görbedi utalt arra a közismert 

cigányadomára, amelyben a cigány a legszebb gyermeknek: a 
saját gyermekének adta át az almát. 

Változatok: MNK 1. 1987. 180.; BN I. 1957. 180. 

19. Csupaerőss 
Típus: AaTh 650A Erős János. 
Sajnos, itt hiányzik a bevezető epizód: Az anya va

lami ok miatt a fiát dolgozni küldi. 
Változatok: MNK 2. 376-377.; BN II. 1957. 218-226. 

20. A bodnár szép feleségi 
Típus: AaTh 1730A * Az erényes asszony. 
A hordóba fenekelt zsidó történetének mindössze két 

változatát ismerjük. 
Változatok: MNK 7/C. 1989. 130-131. 

20. ""Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs... " 
Típus: AaTh 592 Szent Péter muzsikája. 
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Világszerte ismert mese, a magyar nyelvterületen is 
közkedvelt,a "Tüske közt táncoló zsidó" és hasonló címek
kel. Itt az első epizód hiányzik. Ugyanis a mesélő nem 
szól arról, hogy a szegényember a bűvös furulyát kitől és 
miért kapta ajándékba. 

Változatok: MNK 2. 1988. 262-364.; BN II. 1957. 203. 

22. A török fogoly 
Típus: AaTh 910/A A három jőtanács. 
Görbedi meséje eltérő, töredékes. E mesetípus több 

változatban világszerte ismert. 
Változatok: MNK 4.1984. 199-203.; BENEDEK E.III.1984. 

97-99. 

23. A fijatalember meg a vínasszony 
Típus: HMK L/l.IX., BN 355 *** Megpatkolt boszorkány. 
Ez a hiedelemmonda általánosan ismert a magyar nyelv

területen, a nagy mesemondók repertoárjában rendszerint 
megtalálható. Nem véletlen, hogy BN mesekatalógusában is 
önálló típusszámot kapott. Az utolsó epizód (találkozás a 
sápadt emberrel) az AaTh 336 A lábát mosó halál mesetipus 
kissé eltérő variánsa. 

Változatok: HMK 1980. 78-79.; BN I. 1957. 453. 

24. Az ecceri gulyásgyerek 
Típus: AaTh 827 Az árkot ugráló fiú. 
A mese második része (a fiú a templomban) közel áll 

az AaTh 826 mesetípushoz. 
Változatok: MNK 3. 1982. 84-85. 

25. Jótét hellyibe jót várj} 
MNK 750 II * Krisztus megszaporítja a juhász juhait. 

198 



Ez a mese irodalmi forrásokból jutott Görbedi anya
gába. 

Változatok: MNK 3. 1982. 39-31.; BN II. 1957. 347.; 
BENEDEK E. II. 1989.204.; MNGY I. 496-498. : LAMMEL - NAGY 
1985. 419-421. 

26. A három kírís 
Típus: AaTh 750A A kívánságok. 
Közismert gyermekmese, olvasókönyvekben is gyakori, 

így kerülhetett Görbedi meseanyagába. 
Változatok: MNK 3. 1982. 28. 

27. A világ teremtési 
Görbedi István e meséjében több biblikus legendát fűz 

egybe. Az angyalok lázadásáról, a pokol létrehozásáról és 
az első emberpár bűnbeeséséről szóló mitikus történetek 
nem ismeretlenek a magyar népi elbeszélésekben sem. E té
mára a szerző kitér a bevezető tanulmányában (e kötet 28. 
oldal) és a 13-16. sz. jegyzeteiben (16.o.). 

Változatok: LAMMEL - NAGY 1985. 39-40, 59-60, 75, 81. 

28. A róka meg a farkas 
Típus: AaTh 1 A "döglött" róka halat lop. + MNK 30A* 

A róka a farkast csapdába csalja. 
Változatok:MNK 1. 1987. 45-47, 63-64.; BN 1.1957.135. 

29. A róka, medve meg a szegényember 
Típus: AaTh 154 A róka, a medve és a szegény ember. 
Az MNK 24 változatot sorol fel. Közöttük Görbedi me

séje is a BENEDEK Elek egyik átdolgozásának származéka. 
Változatok: MNK 1. 1987. 131-134.; BN I. 1957. 169. 
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30. Meg in a "medvérűl" 
Egyedi állatmese,az AaTh 150-199 (Az ember és a vad

állatok) típuscsaládhoz tartozik. 

31. A szebeni muzsikusok 
Típus: AaTh 1301 A szebeni muzsikusok. 
Az MNK 9 változatát tartja nyilván. Valószínűleg i-

rodalmi áttátellel került Görbedi meserepertoárjába. 

32. A róka meg az oroszlán 
Típus: AaTh 53 Reynard, a róka az udvarnál + AaTh 38 

A medve mancsa a fahasítékban + AaTh 56A * A róka halott
nak tetteti magát és megfogja a madarat + MNK 30 * A róka 
és a macska egymást tőrbe csalja + AaTh 47B A csikó ára + 
AaTh 36 A róka eröszakot követ el a nőstényfarkason + Aa
Th 56A A róka azzal fenyegetőzik,hogy kivágja a fát + MNK 
54 * A róka és a farkas. 

A mesélő itt több állatmesét köt egy csokorba,tegyük 
hozzá: sikeresen, alkotó módon. Forrásai a népszerű isko
lai olvasókönyvekre vezethetők vissza. Erre utal a mese
mondó egyik megjegyzése is: "így mondta a kis könyv." 

Változatok: MNK 1. 1987. 64, 72, 73, 77, 83, 84-87.; 
BN I. 1957. 149.; BENEDEK E. III. 1989. 28-29. 

33. Igaz törtínét 
Típus: AaTh 1961A * Lagziban mulatság. - Eltér. 
Műfajilag és a mesecím szerint is "igaz történet"-

nek tűnik. Viszont a kutyaüldözéssel kapcsolatos "megfog
ta a farkát, lefosta a karját" rímes meseformula és pró
zai változatai közkedvelt mesevégző epizódok. Itt figye
lemre méltó az,hogy a mesemondó ennek az epizódnak a fel
használásával egy (szinte hihető) történetet alkotott. 



34. Egy másik igaz történet 
Ennek a történetnek a valódiságát bizonytalanná te

szi az, hogy az állatmesék sorában az ember és a vadálla
tok közötti viaskodások (AaTh 150-190) nem ismeretlenek, 
de a halottnak tettetés (AaTh 56 * ) sem. Viszont az is 
lehetséges, hogy ez a kerek történet valamilyen valóság
élmény alapján keletkezett. 

35. A nagy kutya, meg a kis kutya hangja 
Kétségtelenül ez hangutánzó, állathang értelmező me

se. Rokonságot mutat az AaTh 236 (A vadgalamb és a szar
ka) mesetípussal. 

36. A róka meg a farkas párbaja 
Változat nélküli állatmese. Az AaTh 2 mesetípus egyik 

redakciójának tekinthetjük. 

37. Kacur király 
Típus: AaTh 103A * Kacor király. 
Ezt a mesét valamelyik iskolai olvasókönyvből olvas

hatták fel Görbedi Istvánnak,mely ARANY László és BENEDEK 
Elek meséiben egyaránt megtalálható. 

Változatok: MNK 1. 1987. 104-106.; BN I. 1957. 156. 

38. Az oroszlán, medve meg az ember 
Típus: 157A Az oroszlán keres egy embert. 
A magyar nyelvterületen az AaTh 157 (Az ember a leg

erősebb) mesetípus igen népszerű. Viszont kevésbé ismert 
a Görbedi által elmondott és itt közölt altípus, amelynek 
forrása a XVI. század közepére vezethető vissza. 

Változatok: MNK 1. 1987. 139. 
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39. Az ember teremtíse 
Görbedi Istvánnak e meséje részben az emberteremtés-

rol szóló biblikus legendák, részben a természetmagyarázó 
mesék és mondák közé tartozik. Az utóbbiak katalógusa még 
nem jelent meg. 

Változatok: LAMMEL - NAGY 1985. 60-65. 

40. A jány apáca akar lenni 
Tréfás mese, változatait nem ismerjük. 

41. Istennek ajánlom 
Nyírségi eredetű, djszerü legendamesének kell tekin

tenünk. Meg kell jegyeznünk, hogy a máriapócsi templom e-
resze alá fészkelt méhcsalád - napjainkban is liturgikus 
látványosság,melyről Görbediéhez hasonló történeteket is
mernek. Sajnos, ezek összegyűjtése nem történt meg. 

42. Eli lek tán örökké 
Típus: AaTh 777 A bolygó zsidó. 
Ez a népi elbeszélés a biblikus történetek közé is 

sorolható. Görbedi forrása ismeretlen; ezideig csak egy 
magyar változatról tudunk. 

Változat: MNK 3. 1982. 58. 

43. A nyulak meg a békák 
AaTh 70 Gyávább a nyúlnál. 
Ez az állatmese már a XVI-XVIII. században - szólás

mondás magyarázataként is - elterjedt volt. 
Változatok: MNK 1. 1987. 93-94. 
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44. Tanítsík meg maga arra, amit tud! 
Típus: AaTh 910/A A három jótanács. - Eltér. 
Változatok: MNK 4. 1984. 199-203. 

45. A porul járt papagáj 
Típus: MNK 243A * A szolgáló titkát kibeszélő papa

gájt megölik. 
Mindössze két változata ismeretes. 
Változatok: MNK 1. 1987. 178. 

46. A tótember meg a kukorica 
A férfi nemiszerv mutogatása kukoricacsö vagy hurka 

gyanánt, nem ismeretlen a magyar anekdotakincsben. 
Változatok: UJVA'RY Z. 1966. 157, 212.; UJVÁRY 2.1988. 

184, 254. 

47. Hetem tör ti ne ti 
E kötet sajtó alá rendezése során ezt a "mesei" élet

történetet, mely MAKRA Sándor inspirálására állt össze, a 
bevezető tanulmányba tettük át. Meg kell jegyeznünk, hogy 
a magyar néprajztudomány egy-két évtized óta fontos fela
datának tartja az életrajzok gyűjtését a parasztság köré
ből. Nos, az "ílétem törtíneti" fejezet az e témával fog
lalkozó kutatóknak módszertanilag is hasznára válhat. 

48. A dudogo's juhász 
Anekdota, változatait nem ismerjük. Rokon mesetípus: 

AaTh 1712 (Anekdoták dadogókról). 

49. A csacsi lakodalma 
A tüzes tapló más típusú anekdotákban a tréfacsinálő 

emberek kedvelt eszköze. 
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50. A róka meg a sajt 
Típus: AaTh 34 A sajtnak nézett hold + AaTh 32 A far

kas leereszkedik a kútba az egyik vödörrel, a rókát fel
húzza a másikkal. 

Népszerű állatmese, az iskolai olvasókönyvekben gya
kori volt. 

Változatok: MNK 1. 1987. 67-70.; BN I. 1957. 145. 

51. Kis Kolozs meg Nagy Kolozs 
Típus: AaTh 1535 Kis Kolozs és Nagy Kolozs. 
A cím is mutatja,hogy irodalmi forrásból került Gör

bedi meseanyagába. 
Változatok: MNK 7/B. 1988. 134-140.; BN 11.1957.537. 

52. A tolvaj cigányok 
Cigányadoma. A magyar adomák és anekdoták tipologi

zálása még nem történt meg. 

53. Az ember bába lesz 
Anekdota az együgyű emberről, változatait nem ismer

jük. 

54. Apáca meg a pap 
Az ehhez hasonló anekdoták,adomák közismertek a nép

hagyományainkban; nagyrészük ezideig publikálatlan. 

55. A harangozd, pap, meg a kovács 
Típus: AaTh 1730 A pap, a kántor és a harangozó a 

szépasszonynál. 
Elterjedt, kedvelt mesetípus. Görbedi e meséjénél a 

befejező rész megegyezik az AaTh 1361 (A póruljárt szere
tő) mesetípus III. epizódjával. 
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Változatok: MNK 7/A. 1986. 52.; MNK 7/C. 1989. 127-
129.; BN II. 1957. 599-601. 

56. Fi tyfiritty 
Típus: MNK 1730C * A tanító meg a kántor a szépasz-

szonynál. 
Ez a cigányadoma - cselekményét tekintve - azonos a 

jelzett mesetípussal, csupán a "hősei" mások. 
Változatok: MNK 7/C. 1989. 131-132. 

57. A kemencetapasztó asszony 
"Menyecske a kemencében" anekdotatípushoz tartozik. 
Változatok: UJVA'RY Z. 1986.160.; UJVÁRY Z. 1988.187. 

58. A jány nagybaja 
L. az előző anekdota jegyzeteit. 

3. .4 bibliai törtenetek Jegyzetei 

A bevezető tanulmányban olvashattunk arról, hogy a 
mesemondó gyermekeinek "iskolás korukban édesapjuknak fel 
kellett olvasni a bibliából." Ez és a következő négy bib
liai történet egyrészt a bibliából, másrészt a szájhagyo
mányból származhat. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy Görbedi István bibliai 
történetei anakronisztikusak; a bibliai személyek szárma
zásáról, a történetek időbeliségéről mondottak eltérnek a 
Bibliától. A történetek bibliai forrását a KAROLI Gáspár 
által fordított "Szent Biblia" ószövetségi,illetve újszö
vetségi fejezeteire való hivatkozással jelöljük. 
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1. Abraham 

Ószövetség: Mózes I. könyve 22. rész. 

Változatok: LAMMEL - NAGY 1985. 147. 

2. Dávid király 
Ószövetség: Sámuel I. könyve 17. rész. 

Változatok: LAMMEL - NAGY 1985. 191-193, 193-196. 

3. Dániel 
Ószövetség: Dániel próféta könyve 6. rész. 

Változatok: LAMMEL - NAGY 1985. 248, 248-249. 

4. Jézus virágvasárnapján 
Újszövetség: Jézus bevonulása Jeruzsálembe: Máté e-

vangéliuma 21. rész.; Márk evangéliuma 11. rész.; Lukács 

evangéliuma 19. rész 29-44 vers. - Júdás árulása: Márk e-

vangéliuma 14. rész.; Lukács evangéliuma 22. rész. 

Változatok: LAMMEL - NAGY 1985. 467-468, 468-469. 

5. Saul király megtér isi 
Újszövetség: Apostolok cselekedetei 9. rész. 

Változatok: LAMMEL - NAGY 1985. 492-493, 493-494. 

* * * * * 
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AaTh = A. AARNE - S. Thompson: The Types of the Folktale. 
Second Revision. FFC 184. Helsinki, 1961. 

BEMEDEK Elek 
1987, 1989, 1989. Magyar mese és mondavilág I-III.Máso

dik kiadás. Budapest 
BN = BERZE NAGY János 
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ta. Budapest 
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Budapest 
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dapest 
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Agnes. Budapest 
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M.S. = a gyűjtő (Makra Sándor) megjegyzése, vagy kérdése, 
mesélés közben. 

KOVÁCS Ágnes 
1943 Kalotaszegi népmesék. (ÚMNGY V-VI.) Budapest 

KOROMPAY Bertalan 
1941 Népköltési kiadványainkról. = Ethn. LII. 169-179. 

ORTUTAY Gyula 
1940 Fedics Mihály mesél. (ÚMNGY I.) Budapest 

UJVÁRY Zoltán 
1988 Adomák Gömörbol. (Gömör Néprajza XIII.) Debrecen 

UJVÁRY Zoltán 
1986 Menyecske a kemencében. Budapest-Debrecen 

ÚMNGY = Új Magyar Népköltési Gyűjtemény (Szerk.: ORTUTAY 
Gyula). Budapest 

/Wo 



TARTALOM 

BEVEZETÉS 3 

MESÉK 49 

1. Cancékos, öreg! 49 
2. Mackó Feri 54 
3. Tökmagon vett fázik 70 
4. A szípen szólló pel likánmadár 73 
5. Jancsi meg a tizenkét óriás 75 
6. Róbert Károly 80 
7. Bedur király történeti 84 
8. Gondold meg, mit beszílsz! 89 
9. A piripdcsi katona 91 
10/a Halottvőlegény 97 
10/b Halottvőlegény 98 
11. A szűrje lú 100 
12. A cigán meg szentlílek 101 
13/a Nagyító-mese 102 
13/b Nagyító-mese 102 
14. Eldorádó 103 
15. Az iszákos szegínyember 104 
16. Az iszákos szegínyember halottja 104 
17. A csuda-fecskendő 105 
18. Ammikor megette a sas a bagoly fiját 109 
19. Csupaerőss 110 
20. A bodnár szép felesigi 111 
21. "Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs..." 112 
22. A török fogoly 113 
23. A fijatalember meg a vínasszony 120 
24. Az ecceri gulyásgyerek 125 



25. Jótét hellyibe jót várj! 126 
26. A három kírís 128 
27. A világ teremtési 130 
28. A rdka meg a farkas 134 
29. A rdka, medve meg a szegínyember 135 
30. Megin a "medvérűl" 137 
31. A szebeni muzsikusok 138 
32. A róka meg az oroszlán 141 
33. Igaz törtínet 147 
34. Egy másik igaz törtínet 148 
35. A nagy kutya, meg a kis kutya hangja 149 
36. A róka meg a farkas párbaja 149 
37. Kacűr király 150 
38. Az oroszlán, medve meg az ember 153 
39. Az ember teremtíse 154 
40. A jány apáca akar lenni 154 
41. Istennek ajánlom 155 
42. Eli lek tán örökké 156 
43. A nyulak meg a békák 157 
44. Tanítsík meg maga arra, amit tud! 158 
45. A pórul járt papagáj 161 
46. A tótember meg a kukorica 162 
47. íletem törtíneti 7 
48. A dudogós juhász 163 
49. A csacsi lakodalma 164 
50. A róka meg a sajt 166 
51. Kis Kolozs meg Nagy Kolozs 167 
52. A tolvaj cigányok 173 
53. Az ember bába lesz 173 
54. Az apáca meg a pap 174 
55. A harangozó, pap, meg a kovács 175 
56. Fityfiritty 176 



57. A kemencetapasztó asszony 176 

58. A jány nagybaja 177 

FÜGGELÉK 

Bibliai történetek 179 

1. Ábrahám 179 

2. Da'vid király 180 

3. Dániel 181 
4. Jézus virágvasárnapján 182 

5. Saul király megtérísi 184 

JEGYZETEK 187 

1. Általános tudnivalók 187 

2. A mesék jegyzetei 192 

3. A bibliai történetek jegyzetei 205 

IRODALOM ÉS RÖVIDÍTÉSEK 207 

211 



JŐSA ANDRÁS MŰZEUM KIADVÁNYAI 

1. Csallány Dezső: Jósa András irodalmi munkás
sága. Bp. 1958. p.116. (elfogyott) 

2. Jósa András régészeti és múzeumi vonatkozású 
hírlapi cikkei 1889-1900. Bp. 1968. p.225.(elfogyott) 

3. Jósa András régészeti és műzeumi vonatkozású 
hírlapi cikkei 1901-1907. Bp. 1968. p. 225.(elfogyott) 

4. Csal lány Dezső: Népvándorlás- honfoglalásko
ri bizánzi régészeti kapcsolataink. Nyíregy-
egyháza, 1965. p.22. (elfogyott) 

5. Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban I. 
Néprajz. Nyíregyháza, 1975. p.132. 12.- Ft 

6. Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban II. 
Babus Jolán: Néprajzi tanulmányok a beregi 
Tiszahátról. Nyíregyháza, 1976. p. 163. (elfogyott) 

7. Honismereti kutatások Szabolcs - Szatmárban 
III.Helytörténet. Nyíregyháza,1976.p.104. (elfogyott) 

8. Néprajzi kutatások Nyírlugoson I. Népi épít
kezés. Nyíregyháza, 1977. p. 145. 20.- Ft 

9. Nyíregyházi szlovák ("tirpák")nyelvjárási ós 
néprajzi emlékek I. Nyíregyháza,1977. p.171. 15.- Ft 

10. Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban IV. 
Néprajz. Nyíregyháza, 1977. p. 145. (elfogyott) 

11. Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban V. 
Gombás András: Lapok Tiszavasvári történeté
ből I. Nyíregyháza, 1978. p. 128. 13.- Ft 

12. Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban VI. 
Páll István: Szabolcs-Szatmár megye néprajzi 
bibliográfiája I. Nyíregyháza,1978. p.155.(elfogyott) 

13. Jósa András régészeti és műzeumi vonatkozású 
hírlapi cikkei 1908-1918. Nyíregyháza, 1978. (elfogy.) 



14. Honismereti kutatások Szabolcs - Szatmárban 
VII. Ipari üzemtörténet. Nyíregyháza, 1979. 22,50 Ft 

15. Néprajzi kutatások Nyírlugoson II.Gazdálko
dás. Nyíregyháza, 1979. p.172. 17.- Ft 

16. Honismereti kutatások Szabolcs - Szatmárban 
VIII.Hunyadi József:Lapok Tiszavasvári tör-
ténetőből II. Nyíregyháza, 1980. p.157. (elfogyott) 

17. Bodnár Bálint: Kisvárda környéki népmesék. 
Huszár István illusztrácidival. Nyíregyháza 
1980. p. 174. (elfogyott) 

18. Honismereti kutatások Szabolcs - Szatmárban 
IX. Helytörténet. Nyíregyháza, 1981. p.168. 17.- Ft 

19. Nyíregyházi szlovák ("tirpák") nyelvjárási 
és néprajzi emlékek II. Nyíregyháza, 1981. 10.- Ft 

20. Virágh Ferenc:Adatok Kisvárda történetéhez. 
Nyíregyháza, 1981. p.149. 15.- Ft 

21. Balogh László:Dolgozatok Szamosszeg népraj
zából. Nyíregyháza, 1985. p.169. 15,50 Ft 

22. Hadházy Pál: Néprajzi dolgozatok Túristván-
diböl. Nyíregyháza, 1986. p.190. (elfogyott) 

23. Nyíregyházi szlovák ("tirpák") nyelvjárási 
és néprajzi emlékek III. Nyíregyháza, 1986. 14,50 Ft 

24. Ratkó Lujza: Mesék,mondák Biriböl. Nyíregy
háza, 1987. p.235. 21.- Ft 

25. Nagy Ferenc: Ibrány. Egy rétközi település 
társadalomtörténete a XX.századig. Nyíregy
háza, 1987. p.127. 50.- Ft 

26. Takács Péter: A Dél-Nyírség és Hortobágy 
melléke parasztjainak vallomása 1772-ből. 
Forráskiadvány. Nyíregyháza, 1988. p.318. 26.- Ft 

27. Nyíregyházi szlovák ("tirpák") nyelvjárási 
és néprajzi emlékek IV. Nyíregyháza, 1988. 20.- Ft 

213 



28. Kurucz Katalin: A nyíri Mezőség neolitikuma. 
'Nyíregyháza, 1989. p.170 + LXXXV. tábla. 55.- Ft 

29. Szabó Gyula: Történeti és néprajzi dolgozatok 
Tarpárái. Nyíregyháza, 1989. p.163. 44.- Ft 

30. Makra Sándor: Görbedi István mesél. Nyíregy
háza, 1991. p.211. 75.- Ft 

214 





CSAK FELNŐTTEKNEK! 


	Oldalszámok������������������
	1��������
	2��������
	3��������
	4��������
	5��������
	6��������
	7��������
	8��������
	9��������
	10���������
	11���������
	12���������
	13���������
	14���������
	15���������
	16���������
	17���������
	18���������
	19���������
	20���������
	21���������
	22���������
	23���������
	24���������
	25���������
	26���������
	27���������
	28���������
	29���������
	30���������
	31���������
	32���������
	33���������
	34���������
	35���������
	36���������
	37���������
	38���������
	39���������
	40���������
	41���������
	42���������
	43���������
	44���������
	45���������
	46���������
	47���������
	48���������
	49���������
	50���������
	51���������
	52���������
	53���������
	54���������
	55���������
	56���������
	57���������
	58���������
	59���������
	60���������
	61���������
	62���������
	63���������
	64���������
	65���������
	66���������
	67���������
	68���������
	69���������
	70���������
	71���������
	72���������
	73���������
	74���������
	75���������
	76���������
	77���������
	78���������
	79���������
	80���������
	81���������
	82���������
	83���������
	84���������
	85���������
	86���������
	87���������
	88���������
	89���������
	90���������
	91���������
	92���������
	93���������
	94���������
	95���������
	96���������
	97���������
	98���������
	99���������
	100����������
	101����������
	102����������
	103����������
	104����������
	105����������
	106����������
	107����������
	108����������
	109����������
	110����������
	111����������
	112����������
	113����������
	114����������
	115����������
	116����������
	117����������
	118����������
	119����������
	120����������
	121����������
	122����������
	123����������
	124����������
	125����������
	126����������
	127����������
	128����������
	129����������
	130����������
	131����������
	132����������
	133����������
	134����������
	135����������
	136����������
	137����������
	138����������
	139����������
	140����������
	141����������
	142����������
	143����������
	144����������
	145����������
	146����������
	147����������
	148����������
	149����������
	150����������
	151����������
	152����������
	153����������
	154����������
	155����������
	156����������
	157����������
	158����������
	159����������
	160����������
	161����������
	162����������
	163����������
	164����������
	165����������
	166����������
	167����������
	168����������
	169����������
	170����������
	171����������
	172����������
	173����������
	174����������
	175����������
	176����������
	177����������
	178����������
	179����������
	180����������
	181����������
	182����������
	183����������
	184����������
	185����������
	186����������
	187����������
	188����������
	189����������
	190����������
	191����������
	192����������
	193����������
	194����������
	195����������
	196����������
	197����������
	198����������
	199����������
	200����������
	201����������
	202����������
	203����������
	204����������
	205����������
	206����������
	207����������
	208����������
	209����������
	210����������
	211����������
	212����������
	213����������
	214����������


