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A RÉSZEGES ASSZONY
Volt egyszer egy Pyta nevű paraszt, akinek a felesége olyan rettentően

részeges volt, hogy sehogy sem boldogult vele. Egyszer rettentően leitta
magát az asszony, de olyan borzalmasan, hogy az ura azt sem tudta, mihez
fogjon. Nos, elég az hozzá, hogy végül is megnyírta a feleségét, olyan
kopaszra, mint a tenyerem, kivitte az erdőszélre és ott lefektette. Aludt az
asszony jóízűen. Egyszer csak fölébred éjszaka, már kissé kijózanodva, s
megtapogatja a fejét: nincs haja!

—      Vajon Pytáné vagyok én, vagy nem vagyok Pytáné? — kérdezi
magában. — Pytáné vagyok? Eh, nem, nem vagyok én Pytáné!

S gyorsan szalad haza, megáll az ablaknál, kopogtat és bekiált:
—      Hé, Pyta! Itthon van a feleséged?
Megszólal erre Pyta:
—      Itthon hát! Alszik szépen, tisztességes asszony, nem részeges ...
—      Akkor én nem vagyok Pytáné ...
Fogta magát és elment oda, ahonnan jött. Leült, s ott üldögél. hát látja:

tolvajok jönnek. Odakiált nekik:
—      Hogy vagytok, cimborák?
—      Jól — mondják a tolvajok.
—      Vigyetek engem magatokkal!
—- Jól van, jöjjön! — felelik. — De sok pálinkát kell adni kendnek...
—      Amiatt ne főjön a fejetek, én majd ügyesen lopok nektek.
—      No jöjjön kend, jöjjön! De szaporán, mert nem érünk rá. Pytáné

fölpattant, és elment velük. A tolvajok jól megvoltak
vele, mert ügyesen tudott lopni, csak sok pálinkát kellett neki adni.
Elküldték egyszer egy kamrába lopni. A tolvajok kint voltak a kertben, ő

meg bent a kamrában, és összeszedte, ami a keze ügyébe akadt. Addig
szedegeti ezt-azt, addig tapogatózik, míg a parasztba ütközik, aki ott alszik
a kamrában. Kikiált a tolvajoknak:

—      Cimborák! Akartok egy fél disznót? Van itt, jó nagy és zsíros!
—      Ide vele! Ide vele!
A paraszt, mikor érezte, hogy valami tapogatja, fölpattant s kiiszkolt a

kamrából, akkor aztán Pytáné fölmarkolta, ami csak kedvére volt, aztán
kapta magát és elment



A tolvajok meg, mikor már sokfélét összelopott nekik, ráuntak, mert
féltek: ha egyszer leissza magát, elárulja őket. Egyszer megint lopni
indultak — a plébániára mentek, mert jó zsíros disznók voltak ottan —,
Pytánénak adtak egy marék diót, s odaültették a templom mellé, a harangláb
alá, a templom meg ott volt mindjárt a plébánia mellett. Hát csak ül, üldögél
a harangláb alatt, és töri a diót. Egyszer csak legurul egy dió a földre, s ő
felkiált:

— Diócska, gyeride! Diócska, gyeride!
Hát éppen megy az egyházfi harangozni hajnali Úrangyalára, csakhogy

még sötét volt, és azt az egyházfit Diósdinak hívták.
Mikor meghallotta a hangot a harangláb alatt, rettentően megrémült, mert

azt hitte, hogy valamelyik megboldogult hívja, hogy „Diócska, gyeride!” —
hát szalad szaporán a paphoz a plébániára és azt mondja, hogy valamiféle
szellem ül a harangláb alatt, és kiabál neki, hogy „Diócska, gyeride!”

A plébános pedig annyira hájas volt, hogy nem tudott járni, azért hát
odavitette magát a harangláb alá; fölvette a kámzsáját, az egyházfi fogta a
szenteltvíz hintőt, úgy vitték a papot a harangláb felé. Mikor Pytáné
meglátta, hogy hoznak valamit, azt hitte, hogy a cimborái hozzák a hízót, s
felkiáltott:

— Már hozzátok? Ide vele gyorsan!
A pap rettentően megijedt, s bár nem tudott járni, megtanult hirtelenében

és elszaladt.
Közben pedig a tolvajok nyugodtan kihordták a disznókat. De azután már

nem akarták a tolvajok, hogy Pytáné továbbra is velük járjon, mert még el
találja árulni őket, hogy ők vitték el a pap hízóit, azért hát elkergették.

Ekkor Pytáné rettentő nyomorúságba jutott, és elment szolgálni egy olyan
mészároshoz, aki csak baromfit vágott: tyúkot, libát, kacsát... Hát ott
szolgált annál a mészárosnál, de a mészáros csak nem boldogult vele.
Elkergette volna, de az asszony nem akart elmenni; mit legyen, mivel
bosszantsa föl annyira, hogy odábbálljon? Adott hát neki annyi pálinkát,
hogy rettentően lerészegedjék. Le is részegedett rettentően, s akkor a
mészáros bekente a fejét csirizzel, aztán teleragasztotta tollpihével. Pytáné
fölébred, megint tapogatja a fejét, s kérdi magát:

—      Mi vagyok én, kacsa? Vagy tyúk? Vagy mégis Pytáné? Hiszen nem
vagyok én se kacsa, se tyúk, hanem Pytáné!



Fogta magát és megszökött attól a mészárostól. Megszökött attól a
mészárostól, és visszament a férjéhez, s könyörögni kezdett neki rettentően,
hogy fogadja vissza, soha többé nem iszik vodkát. Az ember azt mondja:

—      Látod, látod! Ne igyál vodkát! Látod, miféle tollak nőttek a fejeden
a pálinkától?!

Pyta jól megverte, azután vizet melegített neki, megmosta a fejét, és
elvitte a paphoz, hogy megjavuljon. Attól fogva Pytáné rendes asszony lett,
és minden részeges asszonynak azt tanácsolta, hogy ne igyon pálinkát, mert
tollak nőnek a fején.

BAJT KERESETT, BAJT TALÁLT
Egy gazdag boltosnak volt három fia. Mind a három segített apjának a

boltban. Különféle emberek jártak a boltjukba, s nemegyszer panaszkodtak
a sok bajra. A boltos legkisebb fia nem tudta, mi az, csodálkozott és
megkérdezte a nagyobbik bátyját:

—      Mondd, mi lehet az a baj, hogy annyit panaszkodnak rá az
emberek?

Azt felelte rá a középső, hogy biztosan valamilyen fehércselédet hívnak
bajnak, s az tör folyton borsot az emberek orra alá, hogy annyit
panaszkodnak rá.

Fejükbe vették hát mind a hárman, és az apjuk elé állottak, hogy világgá
mennek, megkeresni azt a bajt, hadd lássák, milyen. Az apjuk nem tudta
kiverni a fejükből, megengedte hát, hogy elmenjenek, és adott nekik pénzt
is az útra. A legkisebbik elvitte magával hazulról a kakast meg a tyúkot, a
középső a kutyát meg a szukát, a legnagyobbik pedig a kandúrt és a
macskát. Így indultak el megkeresni a bajt.

Elérkeztek egy faluba, ahol nagyon panaszkodtak az emberek, hogy nem
tudják, mikor keljenek fel reggel, mert nincs senki, aki fölkeltené őket.
Akkor megszólalt a legkisebbik, hogy van neki olyan állatkája, ami minden
hajnalban ébresztőt rikolt.

—      Jaj, ha ideadnátok nekünk azt az állatkát, mi összerakjuk a pénzt, és
megfizetünk érte becsülettel — mondták az emberek. Össze is gyűjtöttek
egy csomó pénzt, s a fiú eladta nekik a kakast a tyúkkal, szaporulatra.

Azután tovább mentek, és ez a legkisebb fiú kinevette a másik kettőt,
hogy neki már van pénze, azoknak meg még



semmijük sincsen. Elérkeztek ezután egy másik faluba, ahol panaszkodtak
az emberek, hogy nagyon sokat lopnak tőlük a tolvajok, mert nincs aki
megvédje őket ellenük.

—      Van énnekem egy olyan állatkám — kiáltott fel a középső fiú —,
amelyik nem engedi be a tolvajokat a házba; hangosan ugat, mihelyt
közeledik valaki.

—      Jaj, ha ideadnátok nekünk azt az állatkát, fizetnénk érte, amennyit
csak kívántok.

Adtak neki egy halom pénzt, s ő ott hagyta nekik a kutyát szukástul,
szaporulatra. Tovább mentek. Megérkeztek a városba, s mivelhogy
megéheztek, betértek egy vendéglőbe. Nézik, hát abban a vendéglőben
minden pincérnek ostor, korbács lóg a vállán. Csodálkozva kérdezik a fiúk:
miért járnak ostorral? Azok azt felelik, hogy az egereket kergetik vele, mert
annyi van, és olyan szemtelenek, hogy nem bírják a tányérokat az asztalra
tenni; mihelyt leteszik, az egerek rögtön odarohannak, és felfalnak mindent.

—      Van nékem egy olyan állatkám, amelyik nagyon szereti az egereket,
s kiirtja őket mind egy szálig — szólalt meg a legnagyobb testvér.

—      Mit akartok azért az állatkáért, fizetünk akármennyit! — kiáltották
a pincérek.

— Adjatok hát ennyit meg ennyit! ...
Kifizették amennyit kért, s odaadta nekik a macskapárt.
Másnap kora reggel tovább indult a három testvér, a bajt keresni.
Sötét volt már, mikor elérkeztek egy nagy, fekete erdőhöz. Az erdő szélén

megpillantottak egy alacsony, roskatag kunyhót, melynek az ablakából
világosság szűrődött ki. Bekukucskáltak s látták: egy rettentően magas,
sovány, csontos és aszott vénasszony matat a szobában.

—      Talán nem tagadja meg tőlünk az éji szállást... — gondolták a
testvérek, és bekopogtak a kunyhóba. Köszöntésül dicsérték az Úristent, az
öregasszony mindörökkével válaszolt, s alighogy beléptek, nyomban
megkínálta őket hellyel: három székre mulatott. De ahogy leültek, többé
nem bírtak fölkelni onnan, mert az öregasszony varázslattal odaragasztotta
őket. Mert éppen ő volt az a „Baj”, amit kerestek.

Másnap kora reggel fölkelt a vénasszony, begyújtott a kemencébe, s
odaállított egy óriási üstöt. Azután odalépett a legnagyobb testvérhez,
levágta a fejét, a testét pedig darabokra szabdalta, és bedobta az üstbe. A
pénzt meg, ami a legnagyobbik testvérnél volt, elvette. S a másik két testvér



csak nézte, és nem mert egy szót se szólni. Másnap ugyanígy csinált a
középsővel. Harmadnap a legkisebbre került a sor. A legkisebb tudta, mi
fog történni vele, de nem volt olyan buta, azért hát azt gondolta magában:

—      Hogyan lehetne megmenekülni a halál elől? Hogy lehetne becsapni
a banyát?

Így elmélkedik, és látja, hogy a banyának csak egy szeme van; azért hát
rögtön jó ötlete támadt, és így szólt:

—      Mi történt kenddel, hogy hiányzik a fél szeme?
— Hát, elestem és kivertem a szememet — válaszolja a banya.
—      Ó, majd én segítek kenden, tudok jól szemet javítani. Csak eresszen

el erről a székről, és adjon nekem drótot meg kalapácsot, megjavítom a
szemét nyomban.

A „Baj” hallgatott rá, s a fiú leültette, megtüzesítette a drótot a
kemencében, aztán hirtelen odaugrott a banyához, és beleverte a drótot
kalapáccsal az ép szemébe. Aztán kifutott a nyitott ajtón, és elbújt az ólba,
ahol a „Baj” a megevett birkák bőrét tartogatta. Mert a „Baj” birkákat lopott
mindenütt, s a bőrüket ebben az ólban őrizte. A „Baj” kiment oda, hogy
megkeresse a fiút. Fölforgatta a bőröket meg kidobálta — s kidobálta velük
együtt őt is, mert becsavarta magát egy birkabőrbe, s a banya nem vette
észre, mert már vak volt.

Mikor kidobta a bőrökkel együtt, nyomban fölpattant a legény és
elszaladt. A „Baj” észrevette, hogy nincs sehol, hogy megszökött, azért hát
kiment a háza elé, egy aranybaltával a kezében, és hókuszpókuszolni
kezdett vele, hogy magához csalogassa. A legény éppen hátranézett, s
meglátta az arany baltát. Nyomban megkívánta és visszafordult. De mikor
ki-nyújtotta a baltáért a kezét, a „Baj” elkapta az egyik ujját és levágta.
Nyomban a szájába dugta, s nagy élvezettel kezdte rágcsálni. A fiú ezt a
pillanatot használta fel; kikapta kezéből a baltát és elmenekült. Kihasználta,
hogy épp evésbe merült a banya, elrabolta a baltát és uzsgyi!

Mikor hazaért a szüleihez, elmesélte nekik, milyen az a „Baj”; hogy csak
akkor ismerte föl, mikor a bátyjait megette és a pénzét elvette — de végül is
így szólt:

— Azért az aranybalta mégiscsak az enyém!
 



MESE A DERÉK PARASZTLEGÉNYRŐL, AKI
KIRÁLY LETT, ÉS A TENGERBŐL HOZOTT
MAGÁNAK FELESÉGET

Volt egyszer egy király, akinek nem voltak gyerekei, pedig már öreg volt.
Nagyon bántotta, hogy nincs utóda, s azon törte a fejét: kit válasszon? Ha a
főurak közül választ: azok rosszak a néphez, nem tisztességesek, nem is
vitézek — azért a legjobb lesz egy paraszt. Meghirdette valamennyi
falujában, hogy amelyik gazdának szép és okos fia van, küldje el hozzá. Az
egyik faluban egy gazdának volt tizenkét fia, mind nagyon szép, derék,
bátor legény; elküldte hát mind a tizenkettőt.

Akkor az a király egy rettentő nagy árkot ásatott, amilyen széleset és
mélyet csak bírt, és megtöltette vízzel. Azután azt mondta, hogy amelyik
legény átugratja azt az árkot háromszor oda meg vissza, az lesz az utóda a
trónon. Először a legnagyobb fiút próbálta ki a tizenkettő közül, de nem
bírta átugrálni, beleesett az árokba. Próbálta a másodikat; ez sem ugratta át,
ez is beleesett az árokba. Próbálta a harmadikat, a harmadik is beleesett. És
utána a többiek is mind ugyanígy beleestek, míg végül a legkisebbre kerüli
sor. Ez kiválasztotta magának a legmagasabb és legszebb lovat, egy fekete
lábú szürkét. Mikor ráült, először visszafelé vágtatott egy jókora darabot,
azután megfordult, s nagy lendülettel átugratta az árkot. Azután megint
vágtatott egy darabot, és megint teljes lendülettel átugrotta az árkot.
Ugyanígy lett harmadszor is. A király nagyon csodálkozott, hogy a
legkisebb, aki még csak a tizenötödik évében járt, ilyen derék legény.
Nyomban ott tartotta magánál, és így szólt hozzá:

— Megtennélek királynak, mert mindent jól csináltál, csak ne lenne olyan
közönséges paraszti ábrázatod!

Azt mondja rá a legény:
—      Hát, olyan az ábrázatom, amilyet az Úristen adott, s olyan is marad

holtomig.
Azzal fölül a szürkéje hátára, és kilovagol a rétre, mulatni.
Egyszer csak látja, hogy egy gyönyörű toll repül el mellette, s azt

gondolja magában: „Bárcsak meg tudnám fogni ezt a tollat!”
Megsarkantyúzta lovát, és elkapta a tollat. Rettentően megörült, boldogan

vágtatott haza a királyhoz, és mutatta neki, milyen szép tollat fogott.



Azt mondja erre a király:
—      Kedvesem, alighanem tudod, hogy ezzel nincs vége, nem holmi

sétalovaglásért leszel trónörökös. Ha el tudtad fogni a tollal, fogd el a
madarat is, amelyiké a toll!

Azt mondja rá:
—      El is fogom!
De nem szólt többet, mert rettentően rosszul esett neki, hogy azt mondta:

el tudja fogni, holott nem tudja. Odament a szürkéjéhez és elpanaszolta:
—      Látod, milyen gondban vagyok! Azt parancsolta a király, hogy

fogjam meg a madarat, amelyiknek a tollát elkaptuk.
—      Ne félj semmit — feleli a ló —, csak vágd föl a hasamat, vedd ki a

belső részeimet, dugd be ezeket a belső részeket egy zsákba, aztán ülj a
hátamra, és menjünk ki a rétre.

Mikor kiértek a rétre, azt mondja neki a ló:
—      No most fűzd ezt a zsákot egy madzagra, de jó hosszú legyen az a

madzag, azután végy négy cöveket, verd be a földbe, és feszítsd ki rájuk a
zsákot, de úgy, hogy a belső részeim kilátszódjanak belőle. Te pedig mássz
föl a hátamra, és tartsd a zsáknak a madzagját a kezedben, én pedig úgy
teszek, mintha megdöglöttem volna. Mikor aztán a madár iderepül, és
csipkedni kezdi a belső részeimet, belebújik a zsákba; amint egészen bent
van, rántsd meg a madzagot, és máris megfogtad. Akkor fölkapod a zsákot,
fölülsz a hátamra és hazamégy. És megmutatod a királynak, hogy meg
tudtad csinálni, amit ígértél.

Úgy is tett, ahogy a ló tanácsolta. Megfogta csellel a madarat, s gyönyörű
madár volt az, a szivárvány minden színében pompázott; akkora volt, mint
egy liba, és rettentően vérszomjas ragadozó. Szabad kézzel nem tudta volna
megfogni soha. Hazavitte a királynak, és a király nagyon megörült, hogy
ilyen talpraesett, vitéz utóda van. Leveleket írt mindenfelé, hogy jöjjenek el
megnézni a különleges madarat. Neki pedig azt mondta:

—      Csak csinálnál valamit, hogy ne lenne ilyen közönséges ábrázatod!
—      Jól van, azt is meg tudom csinálni, hogy ne legyen ilyen közönséges

ábrázatom.
Kiment az istállóba, és tanácsot kért a szürkéjétől. Azt mondja neki a ló:
—      Nesze egy kulcs! Nézz be a fülembe! Van ott egy aranyos ládika,

abban a ládikában találsz egy kis üveget, fehér folyadékkal. Készíttess
magadnak tejből fürdőt, egy teli káddal, és hints néhány cseppecskét ebből



a folyadékból a tejbe. Azután fürödj meg. Olyan szép leszel, hogy a
szépségednek éppúgy csodájára fognak járni az emberek, mint ennek a
madárnak.

A fiú úgy is tett, de titokban, hogy meg ne tudja senki. Maga forralta föl
magának a tejet, s csöppentett bele néhány csepp fehér folyadékot, aztán
megfürdött — hát olyan szép lett, hogy maga sem győzte csodálni saját
magát. Odament a királyhoz és így szólt:

— No most már nincs közönséges ábrázatom.
Azt mondja rá a király:
— Most meg túlságosan szép vagy! Iskolába akartalak küldeni, de hogy is

küldhetnélek, hiszen nem tanulnál, mert a nők nem hagynának békén.
Így hát odahaza fogadott melléje házitanítót, kitaníttatta, és amikor már

eléggé művelt volt, azt mondta neki:
— Most keress magadhoz illő feleséget.
— Jól van! — bólint rá a legény.
Kiment az istállóba a szürkéjéhez, és így szólt hozzá:
—      Adj tanácsot! Azt kívánja a király, hogy keressek hozzám illő

feleséget.
A ló így válaszolt:
—      Tudod mit, nekem nagyon szép lányaim vannak, de a tengerben

élnek, ezért azt tanácsolom neked: díszíttess föl egy hajót szépen, rendezd
be minden pompával, boríttasd be a padlóját csodaszép szőnyegekkel,
készítsd oda a lehető legszebb ruhákat, tükröket, parfümöket, virágokat, de
annyit, hogy azt se tudják, melyiket válasszák! És tarts készenlétben egy
sebes csónakot, hogy ha megfogod valamelyiket, gyorsan elmenekülhess
vele, mert rögtön elsüllyed a hajó. De hátra ne nézz!

A legény úgy is tett. (Mert az a ló egy elvarázsolt tündérasszony volt, aki
éppen őt választotta ki arra, hogy megváltsa a lányát, akit az életénél is
jobban szeretett.) Mindent, amit csak bírt, összehordott a hajóra, telirakta
világszép holmikkal. Azután elbújt az egyik szekrény mögé és várakozott.
Látta, hogyan jönnek ki a lányok a vízből, s másznak föl a hajóra.
Bementek a hajó egyik termébe és így szóltak:

— Nézd, nézd! Be csudálatos szép holmik! Úgy látszik, valamilyen bál
lesz. Vegyük föl ezeket a ruhákat! Aztán megszökünk, és azoknak a
hölgyeknek, akik a bálba készülnek, nem lesz mit fölvenniük, és mi jót
kacaghatunk rajtuk!



Így tanakodtak-sustorogtak, s egykettőre felöltözködtek. De az egyik
semmiképp se tudott felöltözni, mert nem ment rá a cipő a lábára, szűk volt
neki, mégsem akart másikat fölvenni, mert ez tetszett neki a legjobban.
Akkor a legény kiugrott a szekrény mögül, átkapta a derekát, és kiszaladt
vele a hajóról a csónakba. Összekötötte a lábait, mert különben kiugrott
volna a vízbe, és hazavitte. A király nem győzött eléggé álmélkodni az
okosságán, hogy a tengerből tudott menyasszonyt hozni magának. Meg is
volt nyomban a lagzi, s rögtön ő lett a király utóda. Így élt azután boldogan
a feleségével, aki nagyon hálás volt neki, hogy abból a borzalmas
mélységből kimentette, mert addig el volt átkozva, azért lakott a tengerben.
 



MIT SEM ÉR A RAVASZSÁG
Egyszer egy özvegy parasztnak volt egy lánya a megboldogult

feleségétől, s egy özvegyasszonyt vett feleségül, akinek ugyancsak volt egy
lánya. Ez a mostoha nagyon igazságtalanul bánt a mostohalányával, hogy
minél előbb megszabadulhasson tőle, s a jószágát az édes lánya számára
kaparinthassa meg. Csak azon törte a fejét, miképpen szabaduljon meg tőle.

Volt pedig ebben a faluban egy malom, ahol éjszaka az ördögök őröltek;
az ördögök laktak benne éjszaka, az emberek éjszaka nem őrölhettek, mert
mikor eljött az óra, azontúl senki nem mert bemenni, mert az ördögök
letépték volna a fejét Hát ez a mostoha elkergette a mostohalányát egy
éjszaka ebbe a malomba, hogy őröljön meg egy véka búzát. A lány nem
ellenkezett a mostohájával, fogta magát és elment. Íme, oda is ér az
elátkozott malomhoz, leteszi a zsákot és leül rája. Fél a lány erősen,
odalapul a többi zsákhoz, nem tudja, mit tegyen: elfusson-e, vagy
maradjon? — de elfutni is félt, hogy le ne tépje valami a fejét. Ott ül a
zsákja mellett, odajön hozzá egy úr, cilinderben, frakkban, fehér
kesztyűben, csak a farka látszott ki hátul a frakkja alól.

Azt mondja neki:
—      Marys! Gyere táncolni!
Az meg így felel rá:
—      Ej, nem megyek én, mert nincs rokolyám!
Azt kívánta, hozzon neki fehér rokolyát. A frakkos fogta magát, elment,

hozott neki rokolyát és azt mondta:
—      Marys! Gyere táncolni!
—      Ej, nem megyek én, mert nincs ingem.
Az fogta magát, elment, s elhozta neki az inget: szépen hímzett, varrottas

ünneplőt. S megint hívta táncolni, de a lány nem akart menni.
—      Ej, nem megyek én, mert nincs pruszlikom.
A pruszlikot is elhozta, szép, kivarrott volt az is.
—      Marys! Gyere táncolni!
—      Ej, nem megyek én, mert nincs kötényem.
Hozott neki kötényt.
— Marys! Gyere táncolni!
— Ej, nem megyek én, mert nincs topánkám.



Hozott neki csinos, térdig fűzős topánkát, és kérte, menjen vele láncolni.
— Ej, nem megyek én... Hogy táncolhatnék? Hoztál nekem topánkát, de

harisnyát nem hoztál: hogy vehetném föl a topánt a mezítelen lábomra?
Hoz neki harisnyát, és hívja, hogy menjen táncolni, de a lány most meg

kalárist kér, azután fülbevalót, azután még gyűrűket...
Az mindet elhozta neki sorra, és unszolta, menjen vele táncolni.
— Ej, nem megyek én ... nincsen fésűm, mivel fésülködjem meg?
Hozott neki fésűt; akkor meg azt kívánta, hozzon neki pántlikát a hajába.

Az ördög meghozta a pántlikát is, s azt gondolta: „Ez már az utolsó! Most
már eljön velem táncolni.” És hívja, de a lány azt mondja rá: — Ej nem
megyek én! Hogy mehetnék, ha még meg se mosdottam?

— Miben hozzak neked vizet, ha egyszer nincs fazekam?
— Ebben ni! — s odaad neki egy rostát.
Az hordja a vizet, egyre csak hordja, de akármennyit merít a rostába,

mind kifolyik belőle, nem tudja odavinni a lánynak. Dühbe gurul, lába elé
vágja a rostát és fölkiált:

— Várj csak, boszorka! Gyere csak el még egyszer a malomba...
Mert már itt volt az ideje, ütött az órája, s el kellett mennie. A lány pedig

megfordult, körülnézett: hát teli van a zsákja liszttel, fölkapja a hátára és
hazamegy vele. Odahaza mindent zárva talált, mindenki aludt, mert nem
hitte volna senki, hogy hazajön a malomból élve. Márpedig nem történt
semmi baja, mert okos volt; azért kérte az ördögtől a holmikat egyenként,
sorra, hogy elteljék az ördög ideje, és ne kelljen vele táncolni, mert letépte
volna a fejét.

Hazaérkezik és bekopog.
—      Ki az? — kérdi a mostoha.
—      Nyissa ki, anyám! én vagyok az, Maryna; megjöttem a malomból a

liszttel.
A mostoha kelletlenül nyitott ajtót — bosszantotta, hogy a lány hazajött,

és nem történt semmi baja —, gyertyát gyújt, szemügyre veszi: csakugyan
az eleven Maryna-e, vagy csak a hazajáró lelke? Meg jobban szemügyre
veszi: hát új pruszlik van rajta, selyemrokolya, hímzett kötény, diónyi
kalárisok a nyakában, lábán térdig érő, gombos topán, fülében fényes
függő, mindkét kezén csillogó gyűrűk... Ámulatában fejéhez kapott, úgy
kérdezte:



—      Ki adta neked ezt a sok gyönyörűséget, Marys? Beszélj már! A
malomban kaptad?

—      Jaj, anyám, annyi csudaszép holmi van ott a szekrényekben! Ami
csak eszébe jut az embernek, mind magára öltheti nyomban, és egy jó
vágású úr kért föl táncolni, de én nem mentem, mert nem volt rá kedvem.

A mostoha majd elsárgult az irigységtől.
„Elküldeném az én Jagusiámat is a malomba — gondolta magában. —

Hadd cicomázza ki magát ő is ilyen szépen!”
Másnap elküldi Jagusiát éjszaka egy véka búzával, menjen a malomba

őröltetni. Jagusiának bizony nehezére esett kimenni az éjszakába, de azt
gondolta magában: „Hiszen én is szerezhetek olyan szép ruhát, mint
Maryna!”

Odaért a malomba és leült. Csak ül, ül és rettentően fél, végül odajön
hozzá ugyanaz az úr cilinderben, frakkban, és fehér kesztyűben. Az ördög
azt hitte, Maryna van itt megint, s eljött, hogy bosszút álljon rajta.

—      Hohó, Marys! Jössz velem táncolni?
Azt mondja rá a lány:
— De hiszen nincs rokolyám, ingem, kötényem, topánkám, harisnyám,

pruszlikom, kalárisom, fülbevalóm, gyűrűm, hajba- kötős pántlikám, meg
nincs mibe mosakodjam!

Az elment és elhozott neki egyszerre mindent, amit kívánt, még vizet is
hozott egy csöbörben, hogy megmosakodjék. És így szólt:

—  De gyorsan mosdj meg és öltözz fel, mert nem érek rá.
Föl is öltözött Jagusia gyorsan, megmosdott, megfésülködött és elment az

ördöggel táncolni. Mire háromszor körbe táncolt vele, azt se tudta,
háromszor volt-e, vagy egyszer. A negyedik fordulóban az ördög letépte a
fejét, és kidobta a malom mögé, a testét pedig félig kidugta az ablak rácsán
át, a másik felét a malomban hagyta.

Az anyja csak várja, várja, nem jön a lánya, de nem szól semmit, csak
sóhajtozik reggelig. Restelkedett volna panaszkodni Maryna előtt, hogy ki
ne nevesse. Maryna pedig tudta, miért sóhajtozik a mostohája, hogy
biztosan letépték az ördögök Jagusia fejét. Alighogy virradt, fölkelt a
mostoha, úgy gyötörte a borzasztó kíváncsiság, felöltözött sebtiben, kiment
a malomhoz, megtalálta az ő Jagusia lányának a fejét, és sopánkodni
kezdett:

— Jaj, édes Istenem, ki tette veled ezt a szörnyűséget, drága gyermekem!



Ahogy fölnéz az ablakba, ott a lánya teste. Nem mert senkinek egy szót se
szólni, se siránkozni, se jajveszékelni, mert mindenki kinevelte volna, hogy
olyan ostoba: tudja, mi van a malomban, mégis odaküldte a gyermekét, a
vesztébe. Hazament és megmutatta Marynának Jagusia fejét.

— Látod, Marys, látod? Mi történt az én Jagusiámmal!
— No látja, anyám, nem kellett volna odaküldeni, mert csak az okos

népek jönnek ki onnan élve.
A mostoha most úgy megszerette Marynát, hogy még a megboldogult

Jagusiánál is jobban szerette, mert immár ő volt az egyetlen leánya.
Mit sem ér a ravaszság! Sajnálta később, hogy olyan ostoba semmiségért,

cicomáért elveszítette szeretett gyermekét.

MESE A KISASSZONYRÓL, AKI
SZÖRNYETEGET SZERETETT

Volt egyszer egy nagyon gazdag kalmár, aki csak női ruhára való
anyagokkal kereskedett. Volt neki három lánya; közülük kettő a feleségéé
volt, mert özvegyasszonyt vett feleségül, egy pedig a sajátja, a legkisebbik.

Ez a kalmár elutazott egyszer a tengeren túlra, hogy új, divatos holmit
szerezzen be a boltjába. Mielőtt útnak indult, megkérdezte a lányait, először
a legnagyobbat: mit kíván, mit vegyen neki? A lány azt felelte, hogy
aranyszövésű ruhát szeretne. A kalmár megígérte, hogy meghozza, amit
kíván. Azután a középsőt kérdezte: mit kíván, mit vegyen neki? A lány azt
válaszolta, hogy a legszebb és legdivatosabb ruhaanyagot szeretné. A
kalmár megígérte, hogy meghozza. Végül megkérdezte az ő legdrágább,
legkedvesebb leánykáját is: mi a kívánsága? A leány azt válaszolta, hogy
olyan rózsát szeretne, amely örökké illatozik, és nem hervad el soha. A
kalmár megígérte, hogy teljesíti a kívánságát.

S el is búcsúzott a feleségétől, meg a kedves lányaitól, s útnak indult.
Szerencsésen kelt át a tengeren, megvásárolt mindent, amit csak akart, a két
nagyobbik lányának is megvette, amit kértek, de a legkisebbnek nem tudta
megszerezni, amit kívánt. Elment hát az aranyműveshez, s csináltatott egy
szép rózsát, csupa gyémántból. Be is illatosította gyönyörűséges illatú
rózsaparfümmel, s azután jókedvűen indult haza.

Hajóra szállt, el is indult a hajó; mikor már a tenger közepén voltak,
hirtelen hatalmas hullámok csaptak fel, vihar kerekedett, s a hajó elsüllyedt.



A kalmár elveszítette mindenét, ő maga is alig menekült meg. Kiúszott
valamilyen szigetre s körülnézett: maga se tudta, hova került, s hova lett az
a sok minden, amit vásárolt. De leginkább azt. a gyönyörű rózsát sajnálta,
amit az ő édes lányának szánt. Ekkor valami arra indította, hogy tovább
menjen. El is indul, s gondolkodik magában: „Mihez fogjon? S hogyan,
mivel menjen haza? Üres kézzel?” Egyszer csak mit lát: előtte egy domb,
rajta kert, sárgaréz kerítéssel körülkerítve. A kert kapuja tárva-nyitva állott,
besétált hát, s kedvtelve nézett körül: nagyon tetszett neki minden. Azt
gondolta magában: „Édes Istenem! Édes Istenem! Mennyi gyönyörűség van
itten, s én ilyen ázott és éhes vagyok.”

Végül a tekintete bal felé esett, s egy csodaszép várat pillantott meg; ez se
volt bezárva, ugyancsak tárva-nyitva állott. Belépett a kapun, fölment az
első emeletre, és benyitott az egyik szobába; ahogy nem volt senki az egész
várban, ugyanúgy nem volt senki a szobában sem. Végül is leült, s azt
gondolta magában: „Hm! ekkora vár, és üres! Akárcsak az én hasam ... Már
olyan éhes vagyok, hogy alighanem éhen is halok itten.” Ekkor odalépett
hozzá egy ember, akit egyáltalán nem látott csak a beszédét hallotta. Így
szólt hozzá ez az ember:

— Menj át a másik szobába! Mit ülsz itt és gondolkodsz hiába? Ott
legalább ehetsz valamit! Hoztam neked oda reggelit, friss ruhát,
mosdóvizet, meg az elveszett holmi is ott van, ami a tengerbe veszett.

Így szól erre a kalmár:
— Az a szép rózsa is?
Azt feleli rá a hang:
— Ej, az nincs!
— És miért nincs?
— Mert olyan szép rózsát találsz nálunk is, a kertben, ráadásul frisset.
Így hát a kalmár nem ellenkezett tovább, hanem bement a másik szobába.

Ott meg is találta, amit a hang ígért neki. Megmosakodott, felöltözött,
megreggelizett, s azt gondolta magában: „Tyű, de jóllaktam! Milyen jó az
Úristen! És milyen jó emberek laknak itt! De miért nem lehet őket látni...
miféle dolog ez?”

Azzal kiment a kertbe, hogy járjon egyet a jó reggeli után. Megy,
mendegél egy ösvényen, s megnéz minden virágot; egyszer csak megpillant
egy virágágyat teli gyönyörű rózsával, épp olyannal, amilyet a lánya kívánt.
Közelebb lépett a virágágyhoz, s kinyújtotta kezét, hogy letépjen egy szálat



a lánya számára. Ekkor valami hirtelen megragadta borzalmas karmaival a
karját, s rekedt hangon rákiáltott:

—      Tán te ültetted, hogy leszakítod?
Azt mondja erre a kalmár:
—      Könyörülj rajtam, a lányomnak szerelném elvinni ezt a rózsát!
Ekkor elengedte, s a kalmár megfordult: egy hihetetlenül rút, iszonyatos

szörny feküdt ottan, amilyet még senki a világon nem látott, s talán nem is
fog látni soha. Így szólt hozzá a szörnyeteg:

—      Odaadom neked akár az egész virágágyat, valamennyi rózsával, de
csak ha elhozod nekem egy év múlva azt a szépséges lányodat, akit annyira
szeretsz, az életednél is jobban.

Azt mondja erre a kalmár:
—      Jaj, édes Istenem! Hogy kívánhatod éntőlem, hogy az én drága

gyermekemet föláldozzam neked!
—      Ha ragadozó vad volnék — felelte rá a szörnyeteg —, te se

maradtál volna életben.
Azt mondja erre a kalmár:
—      Hát akkor mire kell neked az én gyermekem?
—      Kell, amire kell, azt te ne kérdezd! De biztos lehetsz benne, hogy itt

nem esik bántódása! Egy év múlva elhozod nekem, egy évig itt lesz nálam,
s azután megint elküldöm egy évre hozzád.

A kalmár ráállott, s kapott a szörnytől egy gyönyörű csokrot abból a szép
rózsából, amit a lánya kívánt (mert ez olyan rózsa volt. ami nem hervad el
soha, és örökké illatos marad). Nagyon megörült a szerzeményének, s
jókedvűen búcsúzott el a szörnytől; az meg ugyancsak gyöngéd volt hozzá,
apókájának nevezte és azt mondta, hogy két év múlva a veje lesz; azt
kívánta, hogy ígérje neki a lánya kezét, s ígérje meg azt is, hogy nem veti
meg, elfogadja vejének. Így hát a kalmár meg is ígért mindent, hogy
megszelídítse a rettenetes szörnyet.

A szörny olyannyira megörült annak, hogy a kalmár nem veti meg őt, azt
mondta, üljön a hátára, s a holmijaival együtt átvitte a tengeren. Közben
úgy csattogtak a karmai, mintha aszfaltos úttesten sétálna, mert neki nem
tenger volt ott, hanem szárazföld, csak sima kő volt, az embereknek meg
irtózatos tenger. Úgyhogy a kalmár nem bírta visszatartani a nevetését, s
megkérdezte a szörnyet:

— Hál le miféle úton mész?



— Császári országúton!
Így hát át is vitte a kalmárt a túlsó partra. A kalmár leszállt a hátáról, s a

szörnyeteg rákiáltott:
— Csókolj meg! Hiszen a vőd leszek!
A kalmár bizony undorodott attól, hogy megcsókoljon egy ilyen

ocsmányságot, de mégis megcsókolta, látszólag nagyon is gyöngéden.
Elbúcsúzott a szörnytől és hazament. Szétosztotta lányai közt az
ajándékokat, csak a feleségének felejtette el megvenni azt a vastag
gyöngysort, amivel meg akarta lepni. Bizony elfelejtette!

Így telt el egy hónap, meg egy második, s a kalmár csak szomorkodik,
búslakodik, s nem vidítja föl semmi. Már vége felé járt az esztendő, s ő csak
egyre szomorúbb lett. Odamegy hozzá egyszer a legkisebb lánya és
megkérdi:

— Édesapám! Mi bajod, hogy olyan szomorú vagy, mindig könnyes a
szemed, nem örülsz semminek, mintha én nem is volnék a világon!

Azt feleli az apa:
— Hogyan vigadhatnék? Elmégy tőlem, ki tudja, mi történik veled?

Hátha el is pusztulsz?... Hátha nem térsz vissza többet énhozzám? És akkor
mi marad nekem ezen a világon?

Azt feleli a lány az apjának:
— Ugyan, ne búsulj, édesapám! Hiszen jó dolgom lesz ottan, hisz nem a

vesztőhelyre megyek!
— És honnan tudod — kérdi az apa —, hogy nem a vesztőhelyre mégy?
—      Édesapám! Ha valakit az Isten valakinek teremtett, akkor az ember

akár meg is hal érte.
Az apa megharagudott rá:
—      Hál te meg akarsz azért az iszonyatos szörnyetegért halni!?
—      Meg hát! — mondja a lányka. — S te nem haragudhatsz rám ezért,

édesapám, hiszen megígérted neki, hogy vődül fogadod!
A kalmárnak eszébe jutott az ígérete, s megölelte, megcsókolta gyermekét

nagy szeretettel. Azután becsomagoltatta a holmiját, s elküldte a lányt a
borzalmas szörnyetegnek. Nagy bánatosan utazott a lányka; amikor
megérkezett, nem látott senkit, s a beszédét se hallotta senkinek, még
madárdalt se hallott (mert minden el volt varázsolva ottan, még a madarak
is).



Belépett a palotába, valamennyi szoba tárva-nyitva állt, és minden úgy
volt berendezve, ahogy ő szerette, s mindent ott talált, ami csak eszébe
jutott. S azt gondolta magában: „Hát volt az édesapámnál valaha is ilyen jó
dolgom? A testvéreim irigykedtek rám, anyám gonosz volt, mindent
elvettek tőlem, még meg is vertek. Ó, Istenem! Istenem! Milyen jó lesz
itten!”

Azzal nyomban letelepedett a legszebb szalonban, mely az ő ízlése szerint
volt bebútorozva, s volt ott az ő számára mindenféle játék: babák, virágok...
ami csak eszébe juthatott. Mikor már annyit játszott, hogy el is unta, azt
gondolta: „Játékot adtak, de enni nem!”

Abban a pillanatban egy láthatatlan személy pompás ebédet hozott be,
olyan nagyszerűt, amilyet odahaza se evett még. Amikor jóllakott, lefeküdt
a pamlagra aludni. Később szép csendesen kinyitotta a szemét s körülnézett,
de nem látott senkit.

—      Te vagy itt! — szólalt meg. — Jó, hogy nem mutatkozol előttem,
mert megijednék tőled.

S beszélgetni kezdett a szörnyeteggel, bár nem látta, csak a hangját
hallotta, és a mancsának érintését érezte a kezén. Nagyon bátortalanul
beszélgettek; a lány rettentően félt, a szörny igyekezett bátorítani, magához
szoktatni.

— Ne félj tőlem! — mondta. — Igaz, hogy rettenetes vagyok, de hiszen
hallod a hangomat! Nyugodtan, szelíden beszélek veled, s nem esik nálam
bántódásod.

A lányka már unta a beszélgetést, merthogy nem látta, kivel társalog, s így
szólt:

— Eredj már, hagyj, már unom a beszélgetést, hadd játsszak egy kicsit a
babáimmal; nem vagyok én ahhoz szokva, hogy ilyen komolyan
társalogjak.

A szörny a lány kérésére kezet csókolt neki és elment. Ő játszott egy
kicsit a babákkal, meg zongorázott is egy keveset, azután kiment a kertbe
sétálni. Föl-alá járt a kertben, nézegette a virágokat, szedett belőlük bokrétát
kötött, s azt gondolta magában:

„Mindenféle rózsám van már, de vajon hol lehel az a virágágy, amiről
édesapám szedte nekem azt a csokor rózsát?"

S csak járkált tovább a kertben és kereste, míg végül rátalált. Odalépett,
leszedett néhány szálat, hát egyszer csak észrevesz néhány lépésnyire



magától egy rettenetes, fekete valamit, Közelebbről is szemügyre vette, s
rettentően megijedt, majd elájult: a szörnyeteg volt az. Sokáig feküdt ott,
mert ő is elájult, csakhogy a vágyakozástól, és nem tudta, hogy az
ijedtségtől elájult az is, aki után így vágyakozott. Így hát egy idő múlva
magához tért a lányka, megdörzsölte a szemét, odament halkan a
szörnyeteghez és megtapogatta, megnézte közelebbről: hát látja, hogy
csukva van a szeme, és nem veszi észre, hogy tapogatják. Odaült hát
melléje, simogatni kezdte, s pajkosságból, gyermeki játékosságból a fülébe
fújt. A szörnyeteg megmozdult egy kissé; a lány félrehúzódott, mert félt
tőle, de azután tovább pajkoskodott, s belefújt a fülébe még egyszer. A
szörny lustán fölnézett rá, s ő ijedtében fölkiáltott:

— Jaj, de csúf szemed van!
A szörnyeteg elvigyorodott, s a lányka megpillantotta rettenetes agyarait.
— Jaj, de csúf fogad van!
De most már nem futott el tőle, hanem megnézte közelebbről, s már nem

találta olyan undorítónak, amilyennek előbb hitte. S így szólt hozzá:
—      Te szegény jószág, mért fekszel így itt? Olyan nedves vagy,

hangyák mászkálnak rajtad, s te csak fekszel itt, mintha rád parancsoltak
volna ...

—      Hagyj csak! Már nem sokáig fekszem így itten, csak te lennél jobb
hozzám! Hisz te kergetsz el magadtól, te akarod, hogy a hangyák csípjenek
engem.

És így beszélgettek egymással mindennap; a lányka lassacskán
hozzászokott a szörnyhöz, s már nem félt tőle. Egy kerek esztendőt töltött a
várban, s még csak eszébe se jutottak a szülei, meg semmi egyéb, olyan
kellemesen lelt az ideje az iszonyatos szörny mellett.

Már egy éve és hat hete volt ott, mikor megkérdezi a szörny, nem akar-e
elutazni az apjához?

Azt mondja rá a lány, hogy bizony el kéne utaznia, de nincs rá sok kedve.
—      Utazz csak! — biztatta a szörnyeteg. — Apád már rosszul érzi

magát nélküled. Mihelyt akarsz, visszajöhetsz ide.
—      No jó, akkor elmegyek!
Adott neki a szörny egy csengőt meg egy piros almát, s azt mondta,

hogyha az alma félig elhalványul, az azt jelenti, hogy ő beteg, s ha egészen
halvány lesz, az azt jelenti, hogy meghalt: akkor csöngessen rögtön a
csengővel:



—      És abban a pillanatban itt leszel mellettem!
Ekkor hát elbúcsúzott tőle a lány; a szörny előhívott valamiféle láthatatlan

embereket, s azokkal elvitette az apjához. Mikor odaért, nagyon megörült
az apja, és így szólt:

—      Mi az, rosszul érezted magad ott, hogy hazajöttél?
—      Nem — felelte a lány —, csak tudtam, hogy édesapám rosszul érzi

magát nélkülem, azért jöttem haza, de ha édesapám akarja, máris mehetek
vissza.

Nagyon rosszul esett az apának, hogy ilyet mond a lánya, s rögtön
kijelentette és megesküdött neki, hogy bármennyire is szeretne visszatérni
oda, még ha a feje tetejére állna, akkor sem engedi. A lány nevetett rajta, s
azt gondolta magában, hogy hiába, csak üres szóbeszéd, amit az apja mond:

„Hiszen itt az én kis csengőm, rögtön visszamehetek, csak meg kell
ráznom!”

Elrejtette az almát a fiókos szekrénybe, meg a csengőt is. Ám elfelejtett
legalább néha-néha belenézni a fiókba, az almára; s közben az alma
halványult, egyre haloványabb, haloványabb lett, míg végül egészen fehér
lett.

Egyszer rettentően megharagudott rá az anyja, s így kiáltott rá:
— Bárcsak mennél vissza oda, ahonnan jöttél!
A lánynak nagyon rosszul esett a dolog, s nyomban eszébe jutott az alma.

Benéz a fiókba, hát látja, hogy az alma egészen halovány! Nyomban
megrázza a csengőt, s egy szempillantás alatt ott terem az ő kedves
palotájában, ahova annyira kívánkozott.

Alighogy odaért, azonmód elment megkeresni a szörnyet. Mindenütt
kereste, az egész palotában, az egész kertben, s végül is a málnabokor alatt
akadt rá: le volt takarva szalmával. A lányka félrehúzta a szalmát, hát ott
feküdt elnyúlva, fogát vicsorítva, s már kissé büdösödött. Ahogy hirtelen
ráborult, sírva fakadt, könnyeivel öntözte, csókjaival borította,
föltámasztotta a döglött állatot. A szörnyeteg kinyújtotta feléje a mancsát,
és szemrehányón szólt:

— Látod, hogy elfelejtettél?! Csak akkor tértél vissza, mikor már
alaposan meggyötörtek, fölbosszantottak odahaza.

A lány nyomban bocsánatot kért tőle, kérlelte, ne haragudjék rá a
feledékenységéért. Azt mondja erre a szörny:

— Eredj a várba, s félóra múlva gyere vissza ide!



A lány megcsókolta és elment. Mikor megérkezett a várba, díszes, libériás
cselédséget talált ottan; mind rettentően hálálkodtak, hogy megváltotta őket,
s körülvezették az egész palotában, megmutattak neki mindent, de mindent,
ami csak volt ott, a gyönyörűségesen berendezett szalonokat, meg mindent;
ami kívánság csak kicsúszhatott a száján, az mind megvolt ottan.
 



Egy félóra múlva visszatért a szörnyeteghez, de már nem szörnyeteget
talált ott, hanem egy csodaszépen fölöltözött királyfit, maroknyi
katonasággal körülvéve. Mikor közeledett feléjük, gyönyörűséges
muzsikaszó zendült fel, s a katonák is mind hálálkodtak, amiért megváltotta
őket. Eljöttek a parasztok is a faluból, s azok is hálálkodtak, mert ők is el
voltak varázsolva: az egész falu el volt varázsolva, a várral együtt. Mert egy
másik herceg elátkozta ezt a királyfit, őt magát és az egész faluját. A
királyfi is hálálkodni kezdett a lánynak, s azután nyomban hozatott a
tengerre egy hajót, s fölszállt vele együtt meg az egész rezesbandával.
Úszott velük a hajó a tengeren, a banda muzsikált nekik, így utaztak a lány
szüleihez, s örvendeztek, hogy végre egybekelnek. S a királyfi olyan
csodaszép volt, hogy a lány nem győzte nézni.

Meg is mondta:
—      Milyen ocsmány, büdös voltál azelőtt!
—      De most aztán illatos vagyok! — felelte a királyfi.
Mikor megérkeztek a szülőkhöz, az apa nagyon megörült, hogy királyné

lesz a lányából, de a testvérei legszívesebben megfojtották volna egy kanál
vízben, annyira irigykedtek. Látta rajtuk, de nem bánta, mert tudta, hogyha
az apja megrendezi a lakodalmát, rögtön utána elutaznak.

S az apja rendezett is szép lakodalmat, valamennyien jól mulattak,
örvendeztek, minden jót kívántak neki. A lakodalom után elutaztak a saját
várukba, s ott éltek sokáig boldogan, éltek, éltek, míg meg nem haltak, s
meg nem rágták őket a férgek.
 



MESE A JUHÁSZRÓL, AKI ÉRTETTE AZ
ÁLLATOK BESZÉDÉT

Egy öreg juhász sokáig szolgált az uradalomban, s legeltette a juhokat.
Ott, ahol legeltette, állt egy vén tölgyfa, s ő mindig ez alatt a tölgyfa alatt
üldögélt. Egyszer, amint ott ült a tölgyfa alatt, kimászott alóla egy kígyó,
rátekeredett a nyakára, és megparancsolta, hogy vigye őt.

Azt mondja rá a juhász:
—      Hova vihetnétek, ha azt se tudom, hova akarsz menni?
—      Majd én megmondom — felelte a kígyó.
A juhász csak viszi, s a kígyó azt mondja neki:
—      Vigyél körösztül az erdőn, ott fölugrál majd rád mindenféle állat, de

te ne nézz körül, ne fordulj hátra, mert akkor fölfalnak.
És így mennek azon az erdőn át, s különféle állatok fölugrálnak rája, de ő

körül se néz, hátra se fordul. Átjutottak az erdőn, elértek egy kőházhoz; ott
egy varázsló lakott, és így szólt:

—      Mit adjak neked azért, hogy hazahoztad a fiamat?
—      Nem akarok én egyebet, csak hogy megértsem az állatok beszédét.
—      No jól van, ha megengeded, hogy háromszor a szádba fújjak, érteni

fogod az állatok beszédét,
A juhász megengedte, hogy a szájába fújjon, és attól fogva megértette az

állatok beszédét.
A varázsló azt mondta, hogy ne nézzen körül, ne forduljon hátra, mikor

visszafelé megyen az erdőn át, mert fölfalják a vadállatok. S ő által is ment
az erdőn, és eljutott arra a helyre, ahol azelőtt ült. A birkák ott legelésztek
egy csomóban, ő meg leült a tölgyfa alá. Odarepült két holló, leereszkedtek
a tölgyfára, és károgni kezdtek. Azt mondták egymásnak:

—      Ha ez az ember tudná, hogy itt pénz van elásva egy hordóban, nem
ülne itten.

Mikor ezt a juhász meghallotta, hazahajtotta a birkákat, és szólt az úrnak.
Kimentek és elkezdtek a tölgyfa alatt ásni. Előbb ő kezdte, aztán a béresek
kezdtek ásni, végül megint ő ásott, hát megcsikordult az ásója, beleakadt
valamibe. Kiemelték a pénzes hordót dorongokkal, elvitték a kastélyba, s
azt mondja az úr:

—      A fele az enyém, a fele a tied.



De a juhász nem állott rá; egy keveset adott az úrnak, a többit megtartotta
magának. Földeket vett meg házat, s gazdag ember lett. Volt két lova,
megházasodott, s éjszakára mindig kilovagolt a feleségével a határba. Egy
alkalommal, mikor így lovagoltak, az a ló, amelyiken a juhász ült,
felnyerített, s a kanca, amelyiken a juhászné ült, visszanyerített.

A ló elnevelte magát, s a kanca azt mondta rá:
— Csak nevess, hisz le egyel cipelsz, én meg hármat (Mert a kanca is

hasas volt az asszony is állapotos.)
Az ember megértette, mit mondott a kanca, s elnevette magát. S a felesége

azt mondja:
— Te tudsz valamit, mondd meg!
— Nem tudok én semmit — felelte az ember.
Haza is értek, a felesége kérte, mondja meg, de ő azt hajtogatta, hogy

belehalna, ha megmondaná neki. De az asszony egyre csak kérlelte, így hát
koporsót csináltatott magának, hazavitte s már megszólalt volna, mikor
hallja, hogy a kutyák keservesen vonítanak. Arra jön a kakas, s ott
ügyeskedik, mint mindig, a tyúkok körül. Rámordul a kutya és azt mondja:

— Látod, hogy a gazdánk beteg, mégis ilyen jókedvű vagy. Azt feleli erre
a kakas:

— Iszen nékem tizenkét tyúkom van, mégis elbánok velük, s ő egy
asszonnyal nem bír elbánni?

Mikor ezt a juhász meghallotta, azonmód fölkelt az ágyból, neki az
asszonynak a sodrófával... A koporsót elégette, s még sokáig élt azután.

A PAP MEG A KÁNTOR
Volt egyszer egy faluban egy pap meg egy kántor, és a kántor sírásó is

volt egy személyben. Ennek a papnak mindig elveszett mindene. Egyszer
egy nagyon szép disznaja is eltűnt Nem tudta, ki lop el tőle mindent: utána
akart járni, ezért azt mondta a gazdasszonyának:

—      Beültetlek egy ládába, és elvitetlek a kántorhoz, s azt mondom neki,
hogy elutazom veled a rokonaimhoz.

S csakugyan, hívatja a pap a kántort, és így szól hozzá:
—      Kedves kántor uram, elutazott a gazdasszonyom, és én is elutazom;

magára bíznám a ládámat teli drágasággal.



Be is pakolta gazdasszonyát a ládába, tett melléje kolbászt és mindenféle
finomságot, s ott állt a láda a kántornál.

A kántor legénye reggel kihajtja a marhát a rétre; a kántorné szel neki
kenyeret, de a legény hozzávalót is kér.

—      Nem tudok mit adni — mondja a kántorné.
—      Hogyne tudna — feleli a legény —, hisz levágták a pap disznaját.
Megszólalt erre a gazdasszony a ládában:
—      Megvagy!
A kántorné megijedt, szaladt ijedtében a kántorhoz, és elmesélte a dolgot.

A kántor kinyitotta a ládát, megölte a gazdasszonyt, s a szájába dugta a
kolbászt, mintha megfulladt volna.

Megérkezik a pap, hazaviteti a ládát: kinyitja, hát ott ül a gazdasszony,
szájában a kolbásszal, megfulladva. Dühösen kiáltotta:

— Ej, le szörnyeteg! Annyit ettél, hogy megfulladtál.
A pap bánatában magához hívatta a kántort, elmondta neki a dolgot

töviről hegyire s kérlelte, ígért neki fűt-fát, csak temesse el a gazdasszonyt
úgy, hogy senki se tudjon róla. A kántor azt mondta, jól van.

Azután hajnalban beültette a gazdasszonyt az árnyékszékbe. A pap kiment
reggel az árnyékszékbe, hát ott ül a gazdasszonya. Megijedt rettenetesen,
hívta a kántort, hogy temesse el még egyszer, mert följár kísérteni, s ott ül
az árnyékszékben; kérte, hányjon rá jó sok földet, s még többet is ígért érte,
csak tüntesse el a kántor szem elől.

A kántor pedig megörült, elment, fogta a gazdasszonyt, és kiment vele a
temetőbe.

Épp ássa az árkot, hát arra megy a komája, a temetőn át, vállán egy lopott
birkával. Mikor látta, hogy valami mozog ottan, megijedt, ledobta a birkát
és elmenekült. A kántor meg hazavitte a birkát, s a gazdasszonyt tette a
helyére.

Azt mondja a komája a feleségének:
— Gyere, hozzuk haza a birkát, mert ahogy a temetőn át hoztam, valami

mozgott a sírok közt, megijedtem, ledobtam a birkát és elmenekültem.
El is ment, vállára kapta a gazdasszonyt a birka helyett, hazavitte, és így

szólt a feleségéhez:
— Főzd meg nekem ebédre.
Azzal elment dolgozni.



A felesége fölment a padlásra a birkáért; mikor meglátta a gazdasszonyt,
úgy megijedt, hogy leesett a padlásról, majd belebetegedett. Szaladt ki az
emberéhez a határba, s elmesélt neki mindent. Az megrémült szörnyű mód,
nem is dolgozott délután semmit, hanem elment a kántorhoz, s kérlelni
kezdte, még egy tehenet is ígért neki, csak temesse el a ténsasszonyt.

Az egyik gazdának meg nagyon szép káposztája volt. Fogta a kántor a
gazdasszonyt, felöltöztette, lazsnakot kötött a hátára, kapát nyomott a
kezébe, s beültette a káposztásba, mintha káposztát szedne. A gazda kiment
éjszaka, látta, hogy valaki szedi a káposztáját, fogott egy karót, és fejbe
vágta a gazdasszonyt Az nyomban elvágódott. Megijedt a gazda, hogy
megölte a pap gazdasszonyát; elszaladt a kántorhoz, s egy borjas tehenet
ígért neki, csak temesse el a gazdasszonyt, mert ilyen baj esett vele: a
káposztáját dézsmálta, ő nem tudta, ki az, és megölte.

Csak akkor temette el végre a kántor a gazdasszonyt, s így
meggazdagodott szépen.
 



NE BÍZZÁL AZ ASSZONYBAN!
Két paraszt ment hazafelé a búcsúból, s az asszonyokról beszélgettek.
Azt mondja az egyik:
—      Nekem olyan feleségem van, hogy nem beszéli el senkinek, ha

valamit titokban mondok neki.
—      A kakas csípjen meg — hümmögi a másik —, ha ez igaz.
—      Hát fogadjunk.
—      Itt a kezem, nem disznóláb! Egy icce pálinkát kap kelmed.
—      Kelmed is annyit, ha megtudom, hogy kifecseg valamit az emberek

előtt.
—      De akkor tegye próbára kend, hogy ne várjunk egy esztendeig, míg

valami komoly titka lesz, s a pálinkát is jobb lenne mielőbb meginni: azért
csak guberálja elő a pénzt, mert olyan biztos vagyok a dolgomban, mint
abban, hogy hétfő után kedd jön.

—      Jól van, megcsináljuk.
Azzal elváltak.
Mikor hazaért az az ember, aki azt mondta, hogy a felesége nem beszéli el

senkinek, ha titokban mond neki valamit, nem szólt a feleségének semmit,
csak betett egy tojást az ágyába. Reggelre virradóra azt mondja a
feleségének:

—      Nézd csak, anyja, egy tojást tojtam az éjjel; de el ne áruld senkinek,
mert nagy szégyen lenne belőle, hiszen tudod, vőfélye vagyok az egész
falunak.

— Lelkem rajta, hogy nem árulom el — mondta az asszony, s boldogan
elrakta a tojást.

Másnap két tojást tett az ember az ágyába éjszakára, harmadnap hármat, s
így minden éjjel eggyel több tojást tojt. Megörült az asszony, s azt mondta
neki:

—      Te is tojsz, meg a tyúkok is tojnak, nem sajnálom tőled ezentúl a
rántottál, hisz hamarosan meggazdagszunk, drága most a tojás.

S annyira boldog volt, hogy nem bírta ki, nyomban elment a
komaasszonyához, és így szólt hozzá:

—      Jaj, komámasszony, mondanék kendnek valamit, de el ne mondja
senkinek, mert nagy titok.



—      Nem mondom én, dehogy mondom, igaz lelkemre, hogyan
mondanám, hisz kend a komaasszonyom! Beszéljen csak bátran.

—      Az emberem tojik, minden éjjel eggyel többet; már vagy két
szakajtóra valót tojt, vagy annál is többet.

—      De jó kendnek, komámasszony! Új rokolyát vehet magának.
S nyomban elment a komaasszony a szomszédasszonyához, és elmesélte

neki, hogy a komája négy szakajtóra való tojást tojt, a szomszédasszony
elmondta az ő komaasszonyának, s ő is hozzátett valamennyit, s így
csakhamar elterjedt a híre az egész faluban, hogy az az ember már vagy
tizenöt-húsz szakajtóra való tojást tojt.

Megtudta az az ember is, aki fogadott vele, s csak az alkalomra várt, hogy
meggyőzze a másikat: nem szabad az asszonyokban bízni.

Az, aki a szóbeszéd szerint, tojt, vőfély volt, s egy lakodalmon
összetalálkoztak. És ez az ember még nem tudta, hogy a felesége
elterjesztette a hírét faluszerte, az emberek nem merték a szemébe mondani
neki. Így hát az, aki fogadott vele, rendelt egy nagy icce pálinkát, odahívta a
vőfélyt, és így szólt hozzá:

—      Igyák, vőfély uram, igyék, mert kend fizeti!
—      Aztán meg miért?
—      Mert elveszítette a fogadást. — És a fülébe súgta: — A kend

felesége azt mondta, hogy vagy száz szakajtóra való tojást tojt kend!
—      Máris tudja kend?
—      Hiszen az egész faluban beszélik.
—      Az ebadta! Akkor hát elveszítettem, hiába. És tudja kend, hogy van

azokkal a tojásokkal tulajdonképpen?
—      Csak nem tojik kelmed igazán?
—      Azért rendeztem úgy a dolgot, hogy meglássam, milyen a

feleségem. Azt hittem, tisztességes fehércseléd, s most itt van ni! Micsoda
szemérmetlen hírharang! Hiszen a suszterpadlásról vettem el a tojásokat, s
észre se vette! Hogy a kakas csípje meg!

S nosza, szidja, átkozza a feleségét, elmondja mindennek, de a másik
félbeszakítja:

—      Vőfély uram, hagyja már, ne hőbörögjön itt, inkább rendeljen még
pálinkát, mert még csak az első icce végén járunk. Az asszonyban pedig ne
bízzék többet! Nemcsak a kelmedé ilyen, hanem valamennyi, mert hiszen



látja, itt van rá a legjobb példa: egyik a másiknak azt mondta, nem szól
senkinek a kend tojásairól, s lám, az egész falu tudja.

—      Ezentúl már lesz magamhoz való eszem, s kendtek is, kedves
lakodalmas vendégeim, tanuljanak az én káromból, és ne bízzanak az
asszonyokban! S most legalább tudják, mire véljék, ha az embere tojásairól
beszél a fehérnép.

Így aztán a gazdák is mind elismerték, hogy igaz, úgy van: fizetett erre
mindegyikük egy icce pálinkát, s jól leitatták azt, aki elejitől fogva azt
mondta, hogy nem szabad a fehérnépben bízni. A fehérnép rettentő dühös
volt rá, de hiába, már kitudódott az igazság.
 



MESE AZ EMBERRŐL, AKI NEM AKARTA
MEGADNI A KÖLCSÖNKAPOTT PÉNZT, S
HOGY MIFÉLE FURFANGOT ESZELT KI

Két koma, jó szomszéd, békességben élt egymással mindaddig, míg egyik
a másiktól nem kért egy kis pénzt kölcsön. A fiatalabbik komának be kellett
fizetnie az adót, s nem volt egy garasa sem. Elment hát az öregebbik
komához, és kölcsönkért tőle. Megállapodtak, hogy Kisasszony napja után
megadja neki.

Elmúlt Kisasszony napja, még karácsony is, de a fiatalabb szomszéd csak
nem adta meg a másiknak a tartozását. Nem csoda, még élnie se volt miből,
nemhogy tartozást fizetni. Nagy nyomorúság, nincs mit eladni, sem honnan
kérni. Kereset sehol, s még ráadásul kidobolják, hogy nyomban be kell
fizetni az adót, és még az iskolára is kell fizetni, meg más egyéb dolgokra
is.

Az öregebbik koma igencsak követelte a fiatalabbiktól a pénzét, már a
kamatot is szívesen elengedte volna. Ezért a fiatalabbik koma furfangot
eszelt ki. Így szólt a feleségéhez:

—      Ide hallgass, a koma már be akar pörölni a bíróságon, mit tegyek?
Erre még az asszony is ráförmedt:
—      Nem kellett volna kölcsönkérni.
—      No, ha így van, én lefekszem a szalmára, te meg betakarsz engem

lepedővel. Ha jön a koma a pénzért, egy halottal csak nem fog kiabálni.
Úgy is tettek, s el is jött a szomszéd koma. Mikor meglátta a halottat,

letérdelt, hogy imádkozzék bűnös leikéért. De kezében volt a szöges végű
fütyköse, s mikor letérdelt, a hegyes szög belement a halott lábába. Az
fölpattant s könyörögni kezdett a komának. Nagy kacagás lett a vége, szinte
rengett belé a ház, s a koma ráállott, hogy a szomszéd egy hónap múlva
megad neki mindent.

Mikor eltelt a hónap, a kisebbik koma kiment az erdőbe, s a földje végibe
ásott egy gödröt, aztán meghagyta a feleségének, hogy takarja be
fenyőgallyakkal, és szórja be földdel, mintha sírhalom lenne.

Eljött hozzájuk a koma a pénzért, hát nagy sírással-rívással fogadja az
asszony:



— Jaj, komámuram, ugyan hiába jött! Addig zaklatta az emberemet azért
az adósságért, míg belegebedt. Már el is temettük. Menjen ki, ott fekszik az
erdő szélin, nem messze az én földecskémtől, amit hozományba kaptam.

A koma elhitte, hogy úgy van, s kiment az erdőbe, hogy legalább néhány
miatyánkot mondjon a megboldogultért. Annyira jajveszékelt, kaparta tíz
ujjával a földet, hogy a másik koma azt hitte, vaddisznó turkál, s
megmozdult, mert iszonyú mód félt: meg ne fojtsa a kan. Megértette az
öreg, hogy a szomszéd lóvá akarja lenni; torkon ragadta s fojtogatni kezdte,
az meg rimánkodott, a szerencsétlen, s megígérte, hogy igazán megad
mindent egy fél esztendő múlva. Mit tehetett a másik? Kénytelen-kelletlen
ráállott.

Fél év múlva elment a kisebbik koma az üres templomba, s bemászott a
koporsóba, mely olt állt a templom közepén a ravatalon. A felesége tudott a
dologról, s mikor az öreg koma eljött, immár a hajdúval, hogy mindent
elhordasson, így szólt az asszony:

— Most már igazán menjen el a templomba, ott fekszik az emberem,
kend kergette a sírba.

A szomszéd hallgatott a szóra, s elment az üres templomba. Mikor
meglátta a koporsót, elfogta a búbánat, s darálni kezdte a miatyánkokat a
megboldogult lelkéért, de azért megvárta az éjfelet, hogy bizonyos legyen a
dolgában. Alighogy elcsitult a kakasszó, haramiák másztak be az ablakon át
a templomba. Nagy lármái csaptak, osztozkodtak a zsákmányon. Mikor ezt
a hulla meglátta, s észrevette a dukátokat — volt ott több száz darab —,
forgolódni kezdett a koporsóban, s mindenféle szörnyű hangot hallatott; a
másik koma pedig ijedtében az oltár mögül rikoltozott rémisztően.

A haramiák azt hitték, hogy gonosz lelkek szállták meg a templomot, s
nagyon megrettentek. Amikor pedig felbődült egy iszonyatos hang:
"Keljetek föl, élők és holtak, lássuk el a haramiák baját!” — s az a másik az
oltár mögül kiáltozta, hogy „Jövök!” —, nyakukba kapták a lábukat,
odacsapták a sok aranyat a templom padlójára és elinaltak. A komák
megvárták, míg hírük-hamvuk se maradt, azután megosztoztak a kincsen,
így fizette meg a fiatalabbik koma az öregebbiknek az adósságát
kamatostul.
 



MESE A LEGÉNYRŐL, AKI OSTOBA LÁNYT
VETT FELESÉGÜL

Egyszer egy falusi legény egy úrnál szolgált. A kastélyban, az úr gyerekei
mellett megtanult írni és olvasni, azután elküldték katonának. Néhány évig
katonáskodott, s főtörzsőrmester lett. Mikor hazatért a katonaságból, nem
találta életben sem az apját, sem az anyját. Elment az úrhoz, akinél
gyerekkorában szolgált. Ez az úr hozzá akarta adni a szobalányát feleségül,
de ő nem akarta elvenni, mert egy falujabéli lány tetszett neki, egy öreg
özvegyasszony lánya. Nagyon szép leányzó volt; legszebb az egész faluban.
S a legény el is vette. Elejivel egy tehenet neveltek. Azt mondja egyszer az
ember a feleségének:

—      Hallod-e, holnap kihajtod a tehenet az istállóból, s eladod a
vásárban, mert rendbe kell hozni a viskónkat.

Mert már düledezett a viskójuk.
Másnap fogta is az asszony a tehén kötelét, s elhajtotta a vásárba. Ahogy

közeledett a városhoz, szembejött a körösztanyja, már hazafelé a vásárból.
Nyomban köszöntötte:

—      Hogy van, körösztanyám? Honnét jön? A vásárból? Mit adott el?
—      Egy kakast — mondja a körösztanyja.
—      És mit kapott érte?
—      Öt hatost,
—      No, Isten vele, én is a vásárba megyek a tehénnel.
S ahogy megy, azt gondolja magában:
„Ha a körösztanyám öt hatost kapott a kakasáért, én öt forintot kaphatok a

tehenemért.”
És abban a városban volt a vásáron három mészáros testvér. A

legnagyobbik nyomban ráakadt az asszonyra, aki a tehenet árulta, s
megkérdezte:

—      Asszony, mennyit kérsz a tehenedért?
Azt mondja az asszony:
—      Öt rénus forintot.
Az meg így felel rá:
—      Ne légy olyan okos, mert megárt a szépségednek. A tehened pedig

nem öt forintot ér, hanem ötvenet.



Azzal fogta magát és elment. Keresi az öccseit, rájuk akad és azt mondja a
középsőnek:

—      Egy asszony egy tehenet árul amott, a tehén ötvenet ér, de mikor
kérdeztem az árát, azt mondta, öt rénus forint. Ki tudja, mit fog csinálni
vele.

Odamegy a második, megkérdi, mennyit kér a tehénért, ő megint ötöt
mond.

Azt mondja a mészáros:
—      Holnapig is itt állhatsz azzal a tehénnel, ha nem mondod meg,

mennyit kérsz érte.
S elment a testvéreihez, és így szólt hozzájuk:
—      Tudja szösz, mit akar érte, mert nekem is azt mondja, öt rénus

forintot.
Erre a legkisebb így szól:
—      Odamegyek én is, ha nekem is ötöt mond, tanúkat hívok s

megveszem ötért a tehenét.
Odament hozzá és megkérdezte:
—      Mennyit kér a tehenéért?
Az asszony azt mondta:
—      Jaj. uram, kegyelmed már a harmadik vevő. Nem is kérek sokat,

csak éppen hogy kapjak érte valamit, öt rénus forintot, s nem adják meg,
hanem elmennek.

Az elővett öt forintot, kifizette az asszonynak, és elvitte a tehenet. Az
asszony örömmel tette el a pénzt, s tovább ment a vásárba. Vett, ami kellett
a házba: sót, hagymát, fokhagymát, szitát, lábast, kanalakat, miegymást;
elég az hozzá, hogy kiadott tizenöt hatost, úgyhogy négy rénus forintja és öt
hatosa maradt.

Mikor hazaéri, azt mondta a férje:
—      De korán hazajöttél, biztosan jó vásárt csináltál.
—      De még milyen jót! — mondta rá az asszony. — Amennyit kértem a

tehénért, annyit adtak.
S odaadta a pénzt. Az megszámolta és így szólt:
—      Amit vettél, az tizenöt hatosba került, akkor hát összesen öt forintot

kaptál érte?
Az asszony meg:
—      Hát, éppen öt rénus forintot kértem, és annyit is adtak.



Azt mondja az ember:
—      Ezzel aztán jól rendbe hoztuk a viskónkat! Nem gondoltam volna,

hogy ilyen ostoba vagy, mert ha gondoltam volna, akkor megmondtam
volna, mennyit kérj a tehénért. Most aztán — azt mondja — nem akarlak
megverni, de nem is élek veled tovább; elmegyek világgá. Ha találok még
egy olyan ostoba asszonyt, mint te, akkor visszatérek hozzád, ha pedig nem
találok, nem jövök vissza soha többet.

El is indult, s ment vagy ötven-hatvan mérföldet. Egyszer csak egy erdőbe
ért. Az erdőben volt egy kastély meg kert, körülötte kőkerítés. A kastélyból
épp kifelé hajt egy béres. Megkérdi a bérest:

—      Ember, ki lakik ebben a kastélyban?
A béres azt feleli:
— A földesúr özvegye. Egyetlen fia van, de az épp elment vadászni, s az

özvegy egyedül van otthon.
Megkérdi erre az ember:
— És hogy hívták azt a földesurat, aki megholt?
A béres meg is mondta, hogy hívták a földesurat, és mi a keresztneve az

asszonynak, azután továbbhajtott. Az ember meg leült a kőpárkányra, és írt
egy levelet, a megboldogult földesúr nevében a feleségének:

„Drága jó feleségem, küldj nekem pénzt, ruhát, fehérneműt, meg a
pecsétgyűrűmet is küldd el, mert nincs semmim, elkártyáztam mindent, és
most nem állnak velem szóba az urak!”

Zsebre dugta a levelet, átmászott a kerítésen, be a kertbe. Az özvegy ott
üldögélt egyedül, és egy könyvet olvasott. (Mert az az özvegy férje utáni
bánatában meghabarodott.) Az em- ber fölmászott az özvegy háta mögötti
fára, majd meg leugrott a fa tetejéről, éppen elébe. Az özvegy zavartan
nézett körül és így szólt:

—      Ember, mit keresel itt?
Az fölnézett az égre.
—      Tessenek nekem békét hagyni, hogy el ne tévesszem az utat.

Küldönc vagyok, az égből jöttem.
—      Ki küldött?
—      Egy úr a feleségéhez.
Megkérdi az özvegy:
—      Hát levél van-e nálad?
Ő azt mondja:



—      Van.
Odaadta az özvegynek a levelet, az elolvasta s fölkiáltott (mert az ember

beleírta a földesúr nevét meg az özvegyét):
— Uramisten, hisz ez az én uram! Jöjjön be velem gyorsan a szobába.
Bementek a szobába, kinyitogatta a szekrényeket, ládákat, és minden

pénzét, gyűrűjét, fehérneműjét és amit csak tudott, mindenét odaadta neki
egy abroszba csomagolva.

—      Vigye el az uramnak, de gyorsan, mert azt írja, a lehető
leggyorsabban küldjem.

Az ember összeszedett mindent, kiment a kertbe, átdobta a batyut a
kerítésen, aztán így szólt:

—      Tessenek idenézni, hogy repülök föl az égbe.
Elkapta a kerítés szélit, s úgy átszökkent rajta, hogy az özvegy csak a

sarkát látta. Gyorsan vállára kapta a batyut, s uzsgyi! beszaladt az erdőbe.
Ott elásta egy gödörbe, betakarta haraszttal, és visszatért az útra, mert

sejtette, hogy üldözni fogják, ha visszatér a fiú a vadászatról. Így hát
átlépett az árkon, az országút szélin, a fák közt leguggolt, betakarta a
kalapjával, amit csinált, s azután fogta a kalapot két kézzel.

Közben az özvegyasszony fia hazaérkezett a vadászatból. Az anyja elébe
ment:

—      Képzeld, az imént volt itt egy küldönc édesapádtól az égből.
—      Mit beszél, mama? Mit beszél?! Hogy a csudába jöhetne küldönc

édesapámtól az égből?!
—      Márpedig itt volt, levelet is hozott édesapádtól. Adtam neki aranyat,

ezüstöt, ruhát, fehérneműt.
A fiú szalad be a szobába lélekszakadva, s csakugyan, üresen talál

mindent. Megkérdi az anyját:
— És merre ment el az a küldönc az égbe?
Azt mondja az anyja:
— A kertből a kerítésen át.
A fiú kirohant, s rákiáltott a legényre, kantározza föl a legjobb lovát.

Fölpattant a lóra, s elvágtatott az erdőbe. Nézi, hát ott ül egy ember, s a
kalapját a földhöz szorítja.

— Ember, mért ülsz itt?
Ő meg azt mondja:
— Eleven madarat tartok a kalapom alatt



— Régóta ülsz itt?
— Már vagy három órája.
— Nem láttál egy embert batyuval a hátán?
— De láttam, nemrég ment erre.
Azt mondja az úr:
— Nem iramodnál utána? Itt a lovam. Megfizetnék érte.
— Jaj, uram, nem tehetem, mert elkerget a gazdám, ha elrepül a madaram.
— Ne kérdezz semmit, csak ülj föl a lovamra, és vágtass utána, addig

tartom én a madaradat.
Azt mondja az ember:
— Nem mehetek kalap nélkül.
—      Nesze az enyém — mondja az úr.
Fölült az ember a lóra, elvágtatott az erdőbe a batyuért, azt is fölrakta a ló

hálára, s tovairamodott árkon-bokron át, haza a feleségéhez. Az úr nem
győzi várni, mert már sötétedik, s azt gondolja:

„Haza kéne ezt a madarat vinni.”
Hirtelen benyúl a kalap alá, hát nem madár van ottan. Kirántja a kezét, és

azt mondja:
—      Hogy az ördög vinne el ezzel a madárral.
Gondolt egy cifrát arról, aki az anyját meglopta, s odament a vízhez,

megmosta a kezét, elővette a zsebkendőjét, megtörölte benne, aztán
behajította a kendőt az árokba s hazament. Útközben azon gondolkodott,
mit mondjon az anyjának. Mikor hazaért, így szólt:

—      Drága édesanyám! Jól mondta kegyelmed, hogy édesapámtól jött az
a küldönc, mert még visszatért, hogy adjam neki a lovamat, a kalapomat és
a zsebkendőmet. Oda is adtam.

Azt mondja az anyja:
—      Látod, nem megmondtam, hogy küldönc volt az égből, s te nem

akartad elhinni. No látod!
Az égi küldönc meg hazament, volt miből élnie azontúl, s így szólt a

feleségéhez:
—      Találtam még egy asszonyt, aki olyan ostoba, mint te, ezértó hát

visszatértem hozzád.
 



AZ AGYAFÚRT VÁNDOROK
Volt egyszer három vándor. Nagyon szegények voltak; ezért

összebeszéltek. Azt mondta az egyik:
—      Te kenyérért mégy.
Azt mondta neki a másik:
—      Te meg húsért mégy.
Akkor az, aki kenyérért ment, vett kenyeret meg ennivalót öt krajcárért. S

azt mondta a boltosnénak, hogy adjon vele egy lányt, attól elküldi az árát.
Mikor az erdőbe értek, beleejtette az egyik kenyerei a sárba, s odaadta a
lánynak, hogy vigye vissza, és hozzon helyette másikat. Míg az visszament
a kenyérrel, ő elszökött azzal, ami nála volt. Meg is hozta a lány a másik
kenyeret, de a vándornak csak hűlt helyét találta.

A másik vándor húsért ment, s vett is egy negyed kilót. És kérte, adjanak
vele egy fiút, attól elküldi az árát Útközben betért a paphoz, és kérte,
gyóntassa meg a fiút. Azt mondta a pap, küldje be a szobába. A fiú be is
ment, a vándor meg kapta a negyed kiló húst és elszökött vele. A pap
gyóntatni kezdte a fiút, de az folyton csak azt hajtogatta:

— Tisztelendő páter, megfizetik azt a negyed kilót?
— Te buta paraszt — mondja erre a pap —, mit fecsegsz itt összevissza?
S nem tudta tovább gyóntatni; behívta a szolgáját, hogy kergesse el a fiút.

Így hát nem kapta meg a negyed kiló hús árát.
Most már volt a vándoroknak kenyerük meg húsuk. Bementek egy

vendéglőbe, és odaadták a húst a kocsmárosnénak, hogy süsse meg nekik,
és sört is adjon, egy-egy korsóval. Mikor jóllaktak, mindegyikük úgy tett,
mintha fizetni akarna. Végül

azt mondták a kocsmárosnénak, bekötik a' szemét, s próbálja megfogni
őket; amelyiküket megfogja, az fizeti ki a számlát A kocsmárosné egyre
csak körbe kergette őket; közben ők csendben kinyitották az ajtót és
megszöktek. Az asszony meg tovább kergette őket körbe. Végül megjött az
embere a templomból; a kocsmárosné megfogta és rákiáltott:

—      Te fizetsz!
Azt mondja erre az ember:
—      Te buta fehérnép, mit csinálsz itt?

 



HOGYAN HAZUDOTT A PARASZT
NAGYOBBAT, MINT AZ ÚR?

Egyszer egy faluban élt egy úr, aki nagy kópé hírében állott: örült, ha
megtréfálhatott, bolonddá tehetett másokat. Megtudta, hogy a birtokán van
egy paraszt, aki ugyancsak nagy huncut és agyafúrt, még őrajta is túltesz.
Maga elé hívatta és így szólt: — Hallod-e, azt hallottam, hogy jól tudsz
hazudni meg rászedni másokat. Ide nézz, ott van száz aranytallér, itt meg a
korbács. Ha nem mondasz nekem nyomban valamilyen szép hazugságot,
százat veretek rád; de ha szép hazugságot mondasz, száz tallér üti a
markodat.

Azt mondta a paraszt: — Jaj, uram, nem szedtem én még rá senkit soha
életemben, mert hiszen mindig azt parancsolták a szüleim, hogy soha ne
hazudjak, mert az nagy bűn.

De az úr így szólt: — Meg kell annak lenni, mert ha nem, máris
megkapod a száz korbácsütést.

Erre én azt mondtam annak az úrnak:
— No ha már így van, beszélek, de csak színigazat... Szent István napján

én is elmentem a templomba, és a pap éppen gabonát szentelt, és szétszórta
a templomban, s a nép buzgón szedegette, kapkodott utána. Én nem tudtam
nyomban odafurakodni, ezért nem jutott nekem más. csak egy szem árpa.
Azt mondom magamban: mihez kezdjek ezzel az egy szem árpával? Még
elveszítem. Azért rögtön elvetettem az ablakom alá a hóba. Reggel, mikor
fölserkentem, odanézek: hát látom, hogy az árpám már olyan magasra nőtt,
hogy fölér az égbe; nyomban elhatároztam, hogy fölmászom azon az árpán
az égbe, s már másztam is, míg az árpa végére nem értem — de még
hiányzott az égig egy jó darab. Mit tegyek? Hintázni kezdtem az árpán, míg
akkorát himbáltam rajta, hogy könnyedén fölugrottam az égbe. Láttam ott
mindenféle gyönyörűséget, de csak messziről. Elhatároztam, hogy tovább
megyek, és megnézem azt a sok gyönyörűséget közelebbről. De hát ez meg
mi? Egy csapat angyal repül felém, s fenyegetnek a botjukkal, hogy
kotródjak az égből, de nyomban. A nyakamba kaptam a lábamat, de mikor
ahhoz a likhoz értem, ahol beugrottam az égbe, hát nincs az én árpám sehol,
csak egy marék árpapelyva. Uccu, fogtam magam, kötelet csavartam, s
mikor elkészültem, odaerősítettem fönt, s leereszkedtem rajta. De mikor a



kötél végére értem, még jókora darab hiányzott a földig. Mit tegyek? Ezt
csináltam: levágtam egy darabot a kötélből fönt, s odakötöttem a végibe
lent. Tovább ereszkedem lefelé; mikor a végébe érek, megint hiányzik vagy
tíz-egynéhány rőf. Így hát mit tehettem, mit nem — leugrottam. Egyenest
egy agyaggödörbe estem, nyakig.

Azt mondja erre az úr:
—      Minden megeshet, igaz lehet ez is. Ezzel vége?
—      Jaj, uram, hogy lenne vége! Még sokat kiállottam azután, hogy

nyakig estem az agyaggödörbe. Mit tegyek? Csakhamar segítettem
magamon: hazaszaladtam ásóért, kapáért, s kiástam magamat. Ekkor
szakadni kezdett az eső. Hová bújjak, szegény fejem, hogy meg ne ázzak?
Körülnézek és megpillantok egy embert, amint ott áll a réten, egy széles
karimájú kalappal a fején. Nosza, megkérem, engedje meg, hogy
behúzódjak egy kicsit a kalapja alá, míg el nem áll az eső. Ő nem felelt rá
semmit, én meg nem sokáig kérleltem, hanem csak odafurakodtam a
kalapja alá. Körülnézek, mi dolga van ott annak az embernek, hát látom,
hogy disznót őröz. Mikor aztán elállt az eső, meg akartam neki köszönni,
hogy menedéket adott a kalapja alatt, s akkor látom, hogy a tekintetes úr
apja az az ember, aki disznót őröz ottan.

Felugrik az úr a székről:
—      Hazudsz, átkozott bugris! — kiált a parasztra.
S hatalmasat vágott a képibe, a gazda azonban nem szólt semmit, csak

eltette a száz aranyat, szépen megköszönte az úrnak és hazaballagott.

A VARÁZSSAPKA
Volt egyszer egy apa, s annak volt egy fia. A fiúnak csak három

aranytallér jussa volt, s elhatározta, hogy vándorútra indul. Így szólt az
apjához:

—      Apám, adja ki a jussomat, elmegyek világgá, szerencsét próbálni.
Az apja odaadta neki a három tallért, s vitt magával a fiú egy ócska sapkát

is.
Mikor vagy két mérföldnyit ment, betért egy kocsmába, s rendelt két

petákért pálinkát. Mikor a fizetésre került a sor, egy egész tallért adott a
kocsmárosnénak.



—      Kocsmárosné — mondta —, őrizze meg, ami visszajár, majd mikor
visszafele jövök, elfogyasztom.

Tovább ment, s addig ment, mendegélt, míg megéhezett. Megint betért
egy kocsmába, evett két petákért kenyeret, kettőért ivott pálinkát, s így
szólt:

—      Őrizze meg, ami visszajár, majd amikor visszafelé jövök,
elfogyasztom.

S megint csak ment tovább, míg ismét megéhezett. Végül betért egy
kocsmába, evett-ivott öt cseh húszasért, otthagyta a harmadik tallért, és azt
mondta a kocsmárosnénak:

—      Majd ha visszafelé jövök, elfogyasztom, ami visszajár.
Azután tovább ment, de már nem volt semmi pénze. Megint megéhezett, s

épp egy kocsma mellett ment el. A kocsmában három vándor lakmározott, s
hívták, egyék ő is az övékből. Leült közéjük, evett-ivott velük, azután így
szólt:

—      No pajtások, most gyertek velem, én adok nektek enni-inni, amit
csak akartok.

S elérkeztek ahhoz a kocsmához, ahol a harmadik tallért
hagyta, amiből öt cseh húszas árát fogyasztott el. Mikor betértek, előhívta

a kocsmárosnét:
—      Kocsmárosné, hozzon nekünk enni-inni mindenfélét.
Mikor pedig látta, hogy az otthagyott pénzt már elfogyasztották, marokra

fogta a sapkáját, megforgatta és így szólt:
— Kocsmárosné, már ki van fizetve.
A kocsmárosné azt mondta:
—      Rendben van.
Így szólt erre a legöregebb vándor a másik kettőhöz:
—      Öcskösök, vegyük meg ezt a sapkát.
Amaz észrevette, hogy miben törik a fejüket, s kiment a kocsmából.

Megállt az ajtó mögött, s hallgatódzott, miről tanácskoznak. A legöregebb
vándor azt mondta:

—      Öcskösök, adjunk érte háromszáz tallért.
A legény meghallotta, s azt gondolta magában: „Az bizony jó lesz, ha

annyit kapok érte.”
Nagyon megörült s kiment az útra, a vándorok meg utána, és így szóltak

hozzá:



—      Add el nekünk azt a sapkát, öcskös.
Azt mondta erre:
—      Adjatok érte háromszáz tallért.
Azt mondja erre a legöregebb:
—      Kétszázat adunk.
Azt feleli a legény:
—      Akkor gyertek be velem ebbe a kocsmába.
Mert közben odaértek, ahol a második tallérját hagyta előbb. Megint

hozatott ételi-italt, és így szólt:
—      Kocsmárosné, már ki van fizetve.
S megint megforgatta a sapkáját. Azt mondja a legöregebb vándor:
—      A miénk kell hogy legyen.
S amikor kimentek mind, újból unszolni kezdték:
—      Add el nekünk a sapkádat.
—      Adjátok ide azt a háromszáz tallért, akkor vihetitek — válaszolta a

legény.
Odaadták a háromszáz tallért, s azt mondták:
—      De meg egyszer meg kell hogy mutasd, hogyan kell forgatni.
Azt mondta erre:
—      Akkor gyerünk be ebbe a kocsmába, búcsúzásul még többet kaptok

enni-inni, mint előbb.
S betértek oda, ahol csak két petákot adott ki az első tallérjából, s mikor

jóllaktak étellel-itallal, így szólt:
—      Kocsmárosné, ki van fizetve.
S megforgatta a sapkáját a szemük előtt. A kocsmárosné azt mondta, hogy

jó, rendben van. Így szólt erre a legöregebb vándor:
—      No öcskösök, ezentúl meglesz az ételünk, italunk, mindenünk,

nincs szükségünk pénzre.
Azzal kijöttek a kocsmából mind a négyen. Kezet fogtak egymással,

elbúcsúztak, s az, amelyik a sapkáját eladta, igyekezett minél előbb eltűnni
a többiek szeme elől. Azok meg betértek a következő kocsmába, hozattak
ételt-italt garmadával. Mikor már jóllaktak, hívták a kocsmárosnét, s a
legöregebb forgatni kezdte a sapkát:

— Kocsmárosné, már ki van fizetve.
S a kocsmárosné azt mondta:
— Még nem.



Megszólal erre a másik vándor:
— Te tökfilkó, nem úgy kell, hanem ellenkező irányba.
S megint megforgatja ő is, és azt mondja:
— Kocsmárosné, már ki van fizetve.
— De hiszen még nem fizették ki!
Meghallotta a vitát a kocsmáros, s ő is bejött a szobába.
Azt mondja a harmadik vándor:
— Te ostoba tuskó, nem úgy kell!
Azzal a harmadik is megforgatta és felkiáltott:
— Most már ki van fizetve?
— Hát megfizették kendtek? — ripakodott rájuk a kocsmáros, s bezárta

az ajtót, majd fogta a korbácsot és azt mondotta neki:
— Majd megfizetek én kendteknek!
S úgy elagyabugyálta mind a hármukat, hogy cafatokra szakadt a

kabátjuk. Azóta nincs egy vándornak se rendes kabátja, csak rongyok
lógnak a hátukon.

Mikor aztán kijöttek a kocsmából, mindegyik a másikat okolta; hajba
kaplak, s hárman négyfelé szaladtak. Azóta is külön-külön járnak, s ha ajtó
elé érnek, megállnak előtte, nem lépnének be a szobába a világ minden
kincséért sem, mert félnek a korbácstól.
 



A GONOSZ TESTVÉR
Élt egyszer egy városkában két testvér; az egyik tehetős volt, a kisebbik

nagyon szegény. A szegény gyakorta eljárt a gazdaghoz, ezt-azt kérni.
Mikor egy alkalommal éppen megszorult és elment hozzá, azt mondta a
gazdag a feleségének:

— Már meguntam, hogy mindig adjak neki valamit; csak magamat
teszem tönkre, és ő nem lesz attól gazdagabb. Tudom, mit tegyek: kiszúrom
a szemét, akkor mehet koldulni.

A felesége nem szólt erre semmit, ő pedig behívta az öccsét a kamrába,
leültette és megmondta, mit határozott. Az öccse nagyon kérte, ne tegye ezt
vele, de a gazdag nem törődött a kérésével, kiszúrta egy árral az egyik
szemét, azután a másikat, így megvakította szegényt. Szerencsétlen öccse
arra kérte a kegyetlent, hogy legalább vezesse el a feszületig, a
keresztúthoz, hogy alamizsnát kérhessen a járókelőktől. A gazdag az
akasztófa alá vezette, ahol négy oszlop állt, fölül gerendával összekötve. A
világtalan kiáltozott, kéregetett, de senki nem ment arra, senki nem hallotta
meg.

Leszállt az éj, és ő nem tudta, hol van. A városkában, ahonnan a bátyja
kivezette, tizenegyet ütött az óra; akkor odarepült három ördög holló
képében, leültek az akasztófára, és ilyenformán beszélgettek egymással. Azt
mondja az egyik:

— A szomszéd falucskában egy paraszt felesége épp ma szül; elérhetnénk
ott valamit: a szolgálójának az a szokása, hogy amikor megteríti vacsorára
az asztalt, ahelyett, hogy hívná a családot, odavágja a kanalakat az asztalra
és elmegy; akkor a gyermekágyas asszony egyet tüsszent, de senki nem
fogja hallani, s nem mondja azt, hogy „Egészségére, Isten nevében!” Akkor
mi fölemeljük a telőgerendát, és elraboljuk a beteget.

Azt mondja a másik:
— Tudjátok-e, hogy három mérföldnyire innen, a városban, ahonnan

messzire kell a vízért járniuk, a bányászok ástak a piactéren egy mély kutat,
de nem értek vizet, és azért abbahagyták a munkát; pedig ha még egy
negyed rőfnyire átfúrnák a követ, annyi víz fakadna fel, hogy kiárad a kút
száján, és elönti az egész várost, de ha valaki beszalad az első házba,



elhozza onnan a dunnát, és betakarja a kutat, akkor leapad a víz, és csak
annyi marad a kútban, amennyi kell.

A harmadik meg azt mondja:
—      A páfrányosi úrnő már hét éve beteg, és nemsokára a mienk lesz; a

férje majd egész vagyonát elköltötte az orvosokra, de nem segíthet rajta
senki, mert egyik se tudja, hogy kiköpte a szent ostyát, és a béka, amelyik
lenyelte, ott ül a szobájában a nagy szekrény alatt. Csak akkor tér vissza a
beteg egészsége, ha szétvágják a békát, kiszedik belőle az ostyát,
megmossák és a betegnek adják, hogy vegye magához.

—      Én még többet tudok — mondta az első. — Nemrégiben
észrevettem, hogy itt az akasztófa alatt olyan fű nő, hogy ha egy világtalan,
még ha született vak is, bekeni vele a szemét, nyomban visszanyeri látását.

Akkor az óra tizenkettőt ütött, és a három holló hirtelen elrepült. A vak
tapogatni kezdte az oszlopokat és megállapította, hogy az akasztófa alatt
feküdt; tovább tapogatózott a fűben, lelépett egy fűszálat, azután egy
másikat meg egy harmadikat, míg végre rátalált arra, amelyik visszaadja a
látását; amikor megdörzsölte vele a szemét, csillogni kezdett benne valami,
azután egyre világosabb lett, és végül egészen kitisztult. Akkor,

mikor már virradni kezdeti, elindult Isten nevében szerencsét próbálni, s
mindenütt érdeklődött a falu meg a gyermekágyas asszony háza felől, akiről
a hollók tanácskoztak. Már alkonyodott, mikor odaért, és a házigazdától
szállást kért.

—      Nagyon rossz szállása lenne itten — feleli a gazda —, a feleségem
éppen most szült, s a gyerek egész éjjel nyugtalan; jobb lenne, ha a
szomszédhoz menne, annak nincsenek apró gyerekei.

—      Inkább fekszem én maguknál akár a lóca alatt — mondotta a
szegényember, és leült az ágy mellé; ott őrködött, és amikor a szolgáló
szokása szerint odavágta a kanalakat és elment, és utána a gyermekágyas
asszony tüsszentett, megszólalt:

—      Egészségére, Isten nevében!
Nagy zúgás támadt, mintha nagy vihar kerekedett volna, s a képek mind

lepotyogtak a falakról, mert az ördögök addigra már fölemelték a
tetőgerendát. A házigazda és az egész háznép nagyon megijedt, és csak
mikor szegény vak elmondta az egész dolgot, a házigazda nemcsak hogy
bőkezűen megajándékozta, hanem a városba is bevitette, ahol a kutat ásták.
Ő nyomban meghirdette, hogy vállalja: vizet talál a városban. Mondták



neki, hogy dolgoztak ott már különb mesterek is, mégse mentek semmire;
de ő nem hagyta magát elrettenteni, és megfelelő szerszámokat kért Mielőtt
leeresztették a mélybe, kikötötte, hogy ha felkiált vagy jelt ad, nyomban
húzzák ki.

Alig ásott egy óra hosszat, máris megnyíltak a források; kiabált, hogy
húzzák ki, s mikor fölért, a víz is kezdett kicsurranni a kút száján; elfutott
dunnáért a legelső házba, betakarta a kutat, s a víz leapadt. A város
elöljárósága busásan megfizetett a szolgálatáért. Nyomban vett magának
egy bricskát és egy pár lovat, s gyorsan elhajtatott Páfrányosba. Mikor
megérkezett, jelentkezett, hogy szeretné az úrnőt meggyógyítani. Azt
mondta a férje:

— Fizetek érte, amennyit bírok, csak tégy meg mindent, amit tudsz!
A vándor elrendelte, hogy tolják félre a hatalmas szekrényt, kettévágta az

ocsmány békát a kardjával, kivette belőle az os-tyát, leöblítette és odaadta
az aszott, már alig pihegő úrnőnek. Az néhány óra múlva már evett egy
kicsit, és fel tudott ülni; másnap járkált a szobában; harmadnap már kiment
a szabadba. A férje megfizetett busásan a csodadoktornak, s az sietve
visszatért övéihez.

Mikor a bátyja meg a felesége meglátta, igencsak álmélkodtak rajta, s ő
így szólt:

—      Látod, bátyám, rosszat akartál velem tenni, s végül javamra
szolgált; hallgasd csak, mi történt velem!

A bátyja nagyon megirigyelte a szerencséjét, s egy szép napon megkérte
az öccsét:

—      Tudod mit, öcsém! Te is tégy velem úgy, ahogy én veled tettem, s
vezess ki az akasztófa alá.

A szegényember nem akarta megtenni semmi áron, de a gazdag egyre
csak kérlelte, nem hagyta békén. Végül is nem tehetett mást, ráállott; azután
elvezette bátyját az akasztófa alá.

Olt üldögélt az, míg tizenegyet nem ütött az óra. Megint odarepült a
három holló, s nosza, beszélgetni kezdenek, mi újság?

Azt mondja az első:
—      Baj van, elcsapták a kezünkről a gyermekágyas asszonyt,

megtalálták a városban a vizet, és a páfrányosi úrnő is meggyógyult;
vigyázni kell, nem hallgat-e ki bennünket valaki itten.

Leszállt a bitó alá, s legott felkiált:



—      Ide gyertek! Megtaláltuk a jómadarat!
A hollók leröpültek sebtiben, s darabokra tépték a gazdag embert. Így

nyerte el büntetését érzéketlenségéért és kapzsiságáért az elfajzott, zsugori
testvér.

AZ ÖREG KÓDIS MEG A PÖTTÖM KÓPÉ
Egyszer régen pöttöm fiú voltam, az úton álldogáltam, s botocska volt a

kezemben. Arra jött egy öreg ember, én meg forgattam a botocskámat és
dudorásztam. Azt mondja az öreg ember:

—      Hehehe, meg ne bökj a botoddal!
Azt mondom erre:
—      Öregapó, ne forgassa a bunkóját, mert fejbe kólint.
Azt mondja az öreg:
—      Hát az meg mi?
Én meg azt mondom:
—      Öregapó, ne forgassa a bunkóját
Azt kérdi erre:
—      Mi történik ott?
Én meg rámondom, hogy pöttöm fiú vagyok.
Azt mondja erre, nem vezetném-e, én meg ráfelelem, hogy mért is ne.
Elérkeztünk egy faluba; mikor keresztülmentünk a falun, s elértünk a

végére, adott nekünk egy asszony egy darabka szalonnát. Kiléptünk a
kapun, s azt mondja az öreg, adjam oda a szalonnát, tegyük az ő
tarisznyájába. Mondom erre:

—      Öregapó, nem kaptam én csak egy darab kenyeret.
Ő meg azt mondja, nem igaz, érzi ő, hogy szalonna van nálam. Azután

egy másik faluba indultunk, s egy réten mentünk keresztül. Volt ott egy
patak, s a partján egy girbegurba tölgyfa. Én átmentem a pallón a túlsó
partra, s így szóltam hozzá:

—      Öregapó, itt nincsen palló, én átugrom a patakot, aztán ugorja át
kend is.

Odaállítottam a tölgyfa elé, azután azt mondtam:
—      Ugorjék, öregapó!
Ő nagyot ugrott, beleverte fejét a tölgyfába, és beleesett a patakba.

Odanyújtottam neki a kezemet, s ő azt mondta, fejbe kólintották, de nem



tudja, tölgyfa volt-e vagy körtefa. Azt mondtam erre:
—      Lám, öregapó, nem érezte, hogy tölgyfa-e vagy körtefa, az imént

meg azt mondta, hogy az asszony egy darabka szalonnát adott. Azt
megérezte, ezt pedig nem?

Elérkeztünk egy faluba, ahol sok tüske és csalán volt. Én az úton mentem,
az öreg a tüske és a csalán közt.

—      Fiacskám — azt mondja az apó —, itt alighanem sok csalán van.
Azt mondom erre:
—      Öregapó, ahol én megyek, ott még több van.
Megérkezünk egy helyre, s azt mondja az öreg:
—      Fiacskám, pihenjük ki magunkat.
Én azt mondom erre:
—      Öregapó, szép gyöpöcske van itten, pihenjünk hát.
Kenyeret vett elő a tarisznyájából, s félrerakta a világos darabokat az

egyik halomba, a barnákat a másikba. Pénzt is vett elő a zacskóból, s én
meglestem és elvettem néhány húszast. Épp egy uradalom mellett mentem
el, s megkérdeztem, nincs-e borjú eladó. Az udvaros kinn volt éppen, és azt
mondta:

—      Éppen van kettő is.
De én nem vettem meg, csak az egyiket; azzal kimentem az útra, és

nógattam a borjút, ahogy a mészáros szokta, meg taszigáltam is. Arra megy
egy úr a bricskáján, és azt mondja a kocsisnak, hogy ha utolér, vegye el
tőlem a borjút. Mikor utolérte, le is ugrott, elvette tőlem a borjút, és tovább
hajtott. És rohanok utána, és az mondom:

—      Uraság! Add vissza a borjúmat, mert háromszor elnáspángollak
érte.

De az úr nem hallgatott rám, csak tovább hajtott, s én nem tudtam a
bricskával versenyt szaladni. Mikor hazaért az úr, megfőzette a borjút, s
jóízűen megette.

Azután leégett ennek az úrnak a majorja. Jártak ott a majszterok, hogy
velük építtesse föl a majort, de hatszázat kértek érte. Én is megtudtam, hogy
föl akarja a majorját építtetni, s jelentkeztem, hogy majszter vagyok. Ő azt
mondja nekem, hogy volt már olt elég majszter, de túl sokat kémek.
Megkérdeztem, mennyit, és azt mondtam, háromszáz tallérért fölépítem
neki. Ő azt mondja, hogy ő is úgy gondolja, s nem ad többet. Kérdezem



akkor, van-e fa készen. S ő azt mondja, az nem kerül semmibe, ad szekeret
valamennyi majorjából, s azokkal egy nap alatt össze lehet hordani a fát.

— De — azt mondja —, majszter uram, nemsokára este lesz. Hogy érünk
ki az erdőbe? Majszter uram! Nem maradna itt éjszakára?

Azt mondom erre, megtehetem. Kaptam is vacsorát, reggelire meg fáin
kávét és jóféle vodkát. Az úr befogatta a szekereket, s kimentünk az erdőbe.
Egy nagyon szép fenyveshez értünk. Meghagyta az úr a kocsisnak, hogy
álljon meg az erdő szélin, s mi elindultunk az úrral gyalog kiválogatni a fát
az épülethez. Volt ott egy nagyon vastag szál fenyő. Azt mondom neki: —
Tekintetes uram, ez a fenyő éppen cölöpnek való.

Ő azt mondja:
— Majszter uram, én is úgy gondoltam, hogy fundamentoma legyen.
Azt mondtam erre:
— Meg kéne ezt a fenyőt mérni, de nincs itt a colstokom. Tudja mit,

uraságod, ölelje át a törzsét, én meg spárgával köréje húzom, s tudni fogom,
hány colos.

Elő is vettem a spárgát az iszákomból, megkötöztem mind a két kezét,
megfogtam egy husángot, s úgy elláttam a baját, hogy elrepedt a kabátja a
hátán. Mikor már eleget kapott, azt mondtam:

— Emlékszel, mikor elvetted a bornyúmat?
És otthagytam.
A kocsis végül nem győzte kivárni, s elindult a csapáson, a nyomunkban.

Odaér a fenyőhöz, hát az úr alig vinnyog. Megkérdi a kocsis:
—      Ez meg mi?
Azt mondja az úr:
—      Jaj, fiacskám, az a huncut, akinek elvettük a borjúját, így elbánt

velem: ő volt az ácsmester.
Nagyon beteg lett az úr, járt hozzá mindenféle doktor, de nem tudták

kigyógyítani. Én is megtudtam, hogy beteg, s elmentem, hogy
meggyógyítsam. Azt mondja az úr:

—      Volt már itt mindenféle doktor, de egyik se gyógyított meg.
Azt mondom neki:
—      Reggelre egészséges lesz uraságod.
Azt mondja erre az úr:
—      Maradjon itt, doktor úr, éjszakára.



Elém rakott egy icce pálinkát, s én abból iszogattam, meg sétáltam a
szobákban föl-alá. Mikor tizenegy óra lett, azt mondtam az úrnak:

—      Vetkőzzék le uraságod.
De ő azt mondja, nem tud. Akkor én azt mondom:
—      Majd én levetkőztetem uraságodat.
És ő azt mondja:
—      Vetkőztessen le, doktor úr.
Nosza lehúztam róla az ingét, a hasára fordítottam, odakötöttem a kezét

meg a lábát az ágyhoz, fogtam a husángot, s neki a hátának! Úgy
elagyabugyáltam, hogy a falra fröccsent a vére. S azt mondom neki:

—      Nesze neked, ezt azért kaptad, mert elvetted a bornyúmat.
Azzal elmentem, s azután vettem magamnak egy koldusgúnyát. Mentem

az úton, s az az úr a kocsiján mögöttem ment. Találkoztam egy lovas
huszárral, s azt mondtam ennek a huszárnak:

—      Vágj bele ennek az úrnak a bricskájába a kardoddal.
Azt mondja a huszár:
—      Nem tehetem.
Erre én előveszek egy tallért az iszákomból,. s odaadom neki. Akkor

aztán a huszár, mikor találkozott az úrral, belevágott a kardjával a
bricskájába, de úgy, hogy lyukat vágott rajta. Azt mondja az úr a kocsisnak:

—      Állj meg! Ülj föl a lóra, és nyargalj be a városba, hadd csukják
dutyiba, míg vissza nem érünk.

Kirántja a huszár a kardját, és azt mondja a kocsisnak:
—      Ha akarod, úgy leváglak a kardommal, hogy leröpül a fejed.
Ez eléggé sokáig tartott, s az úr folyton csak kinézegetett a bricskából, én

meg a bricska túlsó oldalára kerültem, kötelet dobtam a nyakába,
kirántottam a bricskából, és addig vertem, ameddig csak bírtam szusszal.
Azután így szóltam hozzá:

—      Nesze neked, uraság, ezt azért kaptad, mert elvetted a bornyúmat.
Megérkezik a kocsis, és azt mondja:
—      Ez meg mi?
Az úr pedig azt mondja:
—      Nézd, fiacskám, nézd csak, az a huncut, akinek elvettük a borjúját,

most koldusruhában volt!
Azután nem találkoztunk többet, elvégeztük egymással a dolgunkat.



 



A TEHÉNBŐR
Volt egyszer egy úr, és annak három lánya. Ez az úr egyszer nagyon beteg

lett. A falu végén volt egy kút, melynek az volt a híre, hogy szellemek
laknak benne. Az az úr rettenetesen megkívánta ennek a kútnak a vizét. Ha
abból a vízből ihatna, tüstént jobban lenne. Azt mondja a legnagyobbik
lánya:

— Édesapám, elmegyek én és hozok magának vizet.
El is ment. Ahogy meríteni akar, megszólal a kútból egy hang:
—      Nem adok ebből a vízből, míg meg nem esküszöl, hogy az enyém

leszel.
Azt mondja a lány:
—      Hogy lehetnék, hiszen nem látok semmit!
Hazament:
—      Édesapám, nem tudok abból a vízből hozni.
Megszólalt a másik:
—      Ha te nem hoztál, megyek én.
De ugyanúgy történt, mint az elsőnél, s éppúgy nem kapott vizet, mint az

első.
Ment a harmadik, a legkisebb. Mikor a kúthoz ért, merített vizet; s azt

mondja az a hang:
—      Ha megesküszöl, hogy az enyém leszel, viheted.
A lány így felelt:
—      Megesküszöm, hogy a tied leszek.
Estefele, mikor besötétedett, valami közeledett egy tehénbőrben. Bemegy

a pitvarba és kopogtat. A legkisebb lány siet ajtót nyitni. Mikor kinyitja,
úgy megijed, hogy keresztet vet magára szentelt vízzel. Amaz meg énekelni
kezd:

Enyém leszel, megígérted, Mikor azt a vizet kérted! Jöjj hát, kedvesem.
Nyiss ajtót nekem.

És mindenkinek ki kellett a szobából menni, csak ketten maradtak. Ekkor
így szólt hozzá:

Enyém leszel, megígérted, Mikor azt a vizet kérted, Jöjj hát, kedvesem,
Hálj együtt velem!



S nyomban ledobta magáról a tehénbőrt; hát olyan csodaszép úrfi lett
belőle, hogy nincsen párja a földön.

Mikor éjfélt ütött az óra, megint magára vette a bőrt, s el kellett mennie a
kútba.

Másnap megint eljött, megint kopogott az ajtón. A lány ment kinyitni,
most már nagy örömmel, mert nagyon kedvére való volt az úrfi. Megint ki
kellett mindenkinek menni, amaz meg így szólt:

Enyém leszel, megígérted, Mikor azt a vizet kérted, Jöjj hát, kedvesem,
Hálj együtt velem!

S nyomban ledobta magáról a tehénbőrt, és megint csodaszép úrfi lett
belőle; s kérte a leányt, hogy erről ne szóljon senkinek, míg meg nem váltja.
De a lány nem bírta ki, és megvallotta az anyjának, hogy csodaszép úrfi a
kedvese. Hogy mindig leveti a tehénbőrt, és bedugja az ágy alá. Harmadik
éjszaka, mikor eljön az úrfi, az anyja gyorsan befutott a kenyérsülő
kemencébe, s halkan besurrant a szobába, és a tehénbőrt a tűzbe dobta.
Közben az úrfi már ébredezett, és gyorsan föl akart öltözni, hát nem volt a
tehénbőr sehol. Nagyot kiáltottak mind a ketten:

—      Hol a tehénbőr?
Meghallotta az anyjuk, beszaladt és megmondta, hogy a kenyérsülő

kemencébe dobta. Nyomban összezsugorodott az egész; hiába húzták mind
a ketten, hogy beleburkolózzék, nem ért össze rajta. Így hál keserves búcsút
vettek egymástól; az úrfi azt mondta, el kell mennie a vörös tengeren túlra,
vezekelni.

Akkor a lány csináltatott magának egy vasbotot, vastopánkát és
vasfazekat, s elment a kedvesét keresni. Éjjel-nappal sírt utána, s a könnyei
a vasfazékba hullottak. Végül elérkezett egy messzi-messzi erdőbe. Abban
az erdőben volt egy házikó. A lány kopogott az ajtón; kijött egy
öregasszony:

—      Mit kívánsz, kicsi lány?
Kérlelni kezdte, hadd maradhasson ott éjszakára. Azt mondta az anyóka:
—      Jaj, gyermekem, nálam nem alhatsz, mert az én emberem a hold, s ő

mindenhova bevilágít. Hacsak nem bújsz a kemence mögé a sarokba.
Bebújt a kemence mögé. Hazajött a gazda:
—      Rontom-bontom, emberszagot érzek! Ki van itten földi lélek?

Mondd meg ízibe, kit bújtattál el?



—      Nincs itt, csak egy kicsi lány, aki a kedvesét keresi. Nem láttad
valamerre?

—      Én nem láttam sehol, de menj el a bátyámhoz, a naphoz, az
mindenhova bevilágít; hanem az még száz mérföldnyire van innét.

Azzal kiment, elvitte a lányt az erdőn túlra, s adott neki egy diót. Ment,
mendegélt a lány tovább, s folyton csak hullott a könnye a fazékba. Mikor
végre elért egy nagy erdőbe, fény pislákolt egy házikóban. Odament,
bekopogott az ajtón. Egy öregasszony jött ajtót nyitni:

—      Ki kopog itt?
—      Én vagyok az, öreganyám! A kedvesemet keresem.
—      És hogy jutottál ide? Nem jár itt a madár se, nem világít ide a hold,

még a szél se fú erre, s te olyan messziről ideértél?
Azt mondta erre a lány:
—      Lekoptattam már a vasbotomat, a fazekamat telesírtam, s mégse

találom őt sehol.
Megérkezett az ember, mikor tizenkét óra lett, rásütött a kemencére —

mert ő volt a nap — és így szólt:
—      Rontom-bontom, emberszagot érzek! Ki van itt evilági lélek?

Mondd meg ízibe, kit rejtegetsz?
Azt mondja az anyóka:
—      Egy lányka van itt, éjjeli szállásra, a kedvesét keresi. Nem láttad

valamerre?
—      Nem láttam, de menj el a bátyámhoz, a szélhez; az minden lyukba

belefúj, innen száz mérföldnyire lakik.
Adott neki egy diót, s a kislány tovább indult, vándorolt és hullatta a

könnyét. Mikor az erdőbe ért, megint világított egy házikó. Odament,
bekopogott az ajtón. Megint kijött egy öregasszony ajtót nyitni: — Ki
kopog itt? Hogy jutottál ide egyedül? Hiszen sem a hold nem világít ide,
sem a nap nem süt ide, sem a nyúl nem szalad idáig — te mégis ideértél.

—      Én a kedvesemet keresem. Már jártam a holdnál, jártam a napnál —
s a nap ide küldött a szélhez, hogy ő majd megtalálja nékem.

És szállást kért éjszakára, legalább a kemence zugában. Mikor éjfél lett,
hazajött a szél, és azt mondta:

— Rontom-bontom, emberszagot érzek! Ki van itt, mondd, evilági lélek?
Kit rejtegetsz?

— Csak egy kicsi lány van itt, a kedvesét keresi — nem láttad valamerre?



— Nem láttam én nyomát se, de holnap reggel nagy vihart bontok,
elvágtatok, hátha meglátom valahol.

Aztán megkínálta őt vacsorával. Tyúkot ettek.
— Szedd össze mind a csontját és tedd el — mondta a szél. Majd adott

neki egy diót, s elindult nagy garral. Meg is látta a legényt, s hazaérve így
szólt a lányhoz:

— Ott kutyálkodik a tengeren túl. Menj! Már felesége is van ... Ha a
tengerhez érsz, rakd ezeket a csontokat a lábad alá, szépen átsétálhatsz
rajtuk.

De szembejött egy kutya, s adott neki a lány egy csontot, ez azután
hiányzott; ezért levágta a kisujját, s azt tette a lába alá, úgy ért partra. Mikor
megérkezett, a kedvese a várban volt. Már megházasodott. Kérte, fogadják
föl cselédnek, legalább libapásztorlánynak. Föl is fogadták. Mikor kihajtotta
a libákat, feltörte az egyik diót, ezüst ruhát talált benne. Nagyon tetszett a
ruha a vár úrnőjének, s kérte a libapásztorlányt, adja el neki. Ő azt mondta:

—      Odaadom ajándékba, ha megengedi, hogy egy éjszaka az urával
háljak.

Az úrnő megengedte. Adott az úrnak álomitalt inni, azután bedobták
aludni a libapásztorlány mellé. Éjszaka kérlelni kezdte, sírva, zokogva
szólongatta:

—      Kedvesem, egyetlen kincsem, tehénbőr szerelmem, együtt húztuk
mi a bőrt, lejártam a vascipőt, vasbotomat elkoptattam, fazekamat
telesírtam, míg végre rád akadtam!

Az ablak alatt, a téren, ott állt egy strázsa; mindent hallott, amit a lány
mondott, s igencsak csudálkozott, mi légyen az. S a libapásztorlány reggelig
nem tudott elérni semmit, nem tudott egy szól se kivenni a kedveséből.
Azután a strázsa jelentette az úrnak, hogy a libapásztorlánnyal hált, s az
ilyeneket mondott neki:

— Kedvesem, egyetlen kincsem, tehénbőr szerelmem, együtt húztuk a
bőrödet, hogy beleférj, de hiába, nem ment.

Így megtudta az úr, hogy ez az ő első mátkája, aki megváltotta őt.
Másnap fölkelt a libapásztorlány, megint kihajtotta a libákat, s feltörte a

második diót. Ebben arany ruha volt. S a második éjszaka is az történt, ami
az elsőn. Panaszkodott is nagyon, mikor a kedvesét melléje fektették:

—      Édesem, egyetlen kin-



csem, szerelmem, ígéretes mátkám! Emlékszel, hogy húztuk a tehénbőrt,
hogy beléje burkolózhass!

A strázsa megint kihallgatta, s reggel elmondta az úrnak.
Mikor harmadik este itallal kínálta a felesége, a gallérjába öntötte. Azután

gyertyával égették a talpát, hogy érzi-e; de kiállotta, meg se rezdült. Mikor
aztán bedobták a libapásztorlány mellé az ágyba, az nyomban átölelte,
csókolgatta, úgy kérlelte, hajtogatta:

—      Édes egyetlen szerelmem, ígéretes mátkám! Emlékszel, hogy
húztuk együtt a tehénbőrt, hogy belé burkolózhass! Csináltattam vasbotot,
vasfazekat, vascipőt. Vascipőmet mind lejártam, vasbotomat elkoptattam,
fazekamat telesírtam, nem akadtam rád mégse. Most, hogy végre rád
akadtam, nem szólsz hozzám egy szól sem! Kincsem-szerelmem, tehénbőr
kedvesem!

Az hirtelen átölelte a nyakát, megcsókolta erősen és így szólt:
—      Mától fogva te vagy a feleségem, reggelre neked szolgál az egész

kastély.
Szólítja reggel az úrnő:
— Kelj föl, libapásztorlány, hajtsd ki a libákat.
Azt mondja az úr:
— Nem! Pihenjen csak, ő az úrnő, s aki eddig parancsolt, az őrzi a libákat

ezentúl!
És azután boldogan éltek, míg meg nem haltak; egészen a mai napig, ha

élnek, jól vannak, ha meg nem, a földet rágják.
 



A VARÁZSGYŰRŰ
Volt egyszer egy király, és annak volt egy lánya, és volt egy pásztorfiú is,

aki disznókat őrzött, és ez a fiú azzal a lánnyal úgy összebarátkozott, hogy
nem bírtak egymás nélkül élni, annyira, hogy a király megparancsolta az
öreg pásztornak: tartsa lakat alatt a fiát. Nagy búsan ballagott haza az apa:
mikor a fia látta, megkérdezte, min búsul olyan nagyon.

—      Ne búsuljon, édesapám, inkább mondja meg, mi nyomja a szívét.
—      Hogy lakat alatt kell tartsalak — válaszolta az apja.
—      Apámuram — mondta a fiú —, ne búsuljon, elmegyek én világgá.
Akkor elengedte az apja, szépen elbúcsúztak egymástól, és azzal a

királylánnyal is elköszöntek szépen, és megígérték egymásnak, hogy a lány
várni fog rá.

Útnak eredt hát a legény, s egy erdőbe jutott; találkozott egy emberrel,
akit egy kutya kísért. Kérte, könyörgött, adja el neki a kutyát. Az ember
nem akarta eladni, csak odaajándékozni, sőt, még ő fizetett a legénynek; az
madzagra kötötte a kutyát, és úgy ment vele tovább. Ahogy megy,
mendegél, találkozik egy emberrel, akit egy kandúr kísér. Ezt is kéri, adja el
neki. Az nem akarta eladni, csak ajándékba adni. A legény ezért is pénzt
kapott. Akkor fogta az állatait, a kutyáját meg a macskáját, madzagra
kötötte, s úgy ment tovább, míg egy tisztásra nem ért, melyet magasan
benőtt a fű. Parasztok kaszáltak itt, de mind csak szélről, a tisztás közepét
pedig kikerülték. Megkérdezte őket, miért így kaszálnak, s miért nem
gyűjtik a füvet garmadába? Azt felelték, hogy nem merik; egy nagy kígyó
lakik a tisztás közepén, s ha arra a helyre érnének, pórul járnak. Azt mondja
a legény: adják el neki azt a kígyót. Úgy megörültek ennek, hogy nyomban
elküldték a hivatalnokért: lám, küldött nekik az Úristen egy embert, aki meg
akarja a kígyójukat venni. Mikor a küldönc megérkezett a hivatalnok úrhoz,
az éppen ebédelt. Megkérdezte a parasztot, mi járatban van; mikor
meghallotta, azonmód kikocsizott az emberekhez. Akkor a hivatalnok
megkérdezte a legényt, mit kér a kígyó elpusztításáért. De ő nem akarta a
kígyót ingyen, hanem meg akarta venni. Így hát elköszönt a hivatalnoktól, s
az búcsúzóul azt mondta:

—      Adj a munkásaimnak, amit tudsz.



Adott hát nekik áldomásra meg némi kenyérre valót. Aztán odament a
tisztás közepére és fölkiáltott:

—      Bújj ki, kígyó, mert az enyim vagy!
A kígyó nyomban kiugrott, és a nyakára tekeredett.
Akkor továbbment a legény az állataival; volt már kutyája, kandúrja és

kígyója. Elmentek messzire, az erdő mélyire, ott kellett az éjszakát
tölteniük. A legény jó éjszakát kívánt az állatainak, és meghagyta nekik,
hogy őrködjenek fölváltva egy- egy órát, hogy el ne lopja valaki a kígyóját.
Először a kutyus őrködött; nem történt semmi bajuk. Eljött a következő óra,
a kandúr őrködött, de elszundított közben. Akkor ellopták a kígyót,
egyszerűen lába kelt.

A kandúr fölébredt és látta, hogy eltűnt a gazdájuk kígyója, s így szólt a
kutyushoz:

— Barátom, nagy baj van, meglopták az urunkat. Mit tegyünk? Biztosan
szigorú büntetést kapunk!

Föl-alá futkostak az erdőben, keresték a kígyót, fölmásztak a fákra, a
kutyus kapart, a kis kandúr kúszott, de nem találták sehol. Közben fölébredt
a gazdájuk:

— Jaj, mit csináltatok! Ezt bizony rosszul csináltátok — azt mondja —,
hogy hagytátok ellopni a kígyót.

Így hát fölkerekedtek mind, s elindultak a kígyót keresni.
Elérkeztek egy remetekunyhóhoz, s éji szállást kértek. Egy öreg ember

lakott ott; nem akart nekik szállást adni, hanem megkérdezte, miféle népek.
De mert a legény nagyon szépen

kérlelte a remetét, az végül is hajlott a szóra, s szívesen adott neki a két
állatával szállást. Vacsorát is kaptak az állatok meg a gazdájuk. Mikor
aludni készültek, azt mondja a kutyus a kandúrnak:

—      Édes barátom, itt keressünk, itt a mi kígyónk.
Azzal kiment a kutyus a szabadba, a kandúr meg ott maradt az ablakban.

A kulyus ugatott a kandúrnak, a legény kinyitotta az ablakot. Akkor a kis
kandúr kiugrott a szabadba, s körbe nyargalásztak a ház körül. Odafutottak
egy ablak alá, hát olt volt bent az ő kígyójuk. Jelentették a dolgot a
gazdájuknak. A legény így szólt a remetéhez:

—      Remete, add vissza a kígyónkat.
A remete nem ellenkezett. Így szólt a remete a legényhez, a kígyó

gazdájához:



—      Ne kívánj a kígyótól semmiféle pénzt, csak azt a kövecskét, ami
egy fehér zsinórra kötve lóg rajta, azt kérd.

Akkor a legény bement a pincébe és így szólt:
—      Kígyó, az enyim vagy.
A kígyó olt ült a bőre nélkül: gyönyörű hercegnő volt, a pincében üldögélt

nagy búsan, s most föl kellett a szobába jönnie. Akkor így szólt a
legényhez:

—      Uram, mit kívánsz azért, hogy kiszabadítottál a kígyóbőrből?
Mennyi pénzt adjak?

A legény nem kívánt semmiféle pénzt, csak azt a kövecskét, ami a
nyakában lóg. A hercegnő nem akarta odaadni. Mikor nem akarta odaadni,
így szólt hozzá a legény:

—      Ha nem teszed meg, amit kérek, megint belebújhatsz abba a bőrbe,
amiben voltál.

Megijedt erre a hercegnő, s odaadta neki a követ.
—      Nesze, uram, emlékbe, amért a kígyóbőrből kiszabadítottál.
A legény szépen elbúcsúzott a hercegnőtől. A hercegnő azt mondta neki,

hogy mindent, amit csak kíván vagy gondol, megkap nyomban, akármit is
óhajt, akármilyen fényes ruhát, ha a kövecskét a markába fogja; minden ott
terem.

Legelőbb elbúcsúzott a legény a remetétől, elbúcsúzott tőle szépen,
köszönetet mondtak egymásnak. Azután a kedves legény elindult az
állataival, kiment az erdő sarkába, napkelettel szemben. Akkor a markába
fogta a kövecskét és azt gondolta:

„Bár a szüleimnél lennék!”
Alighogy ezt gondolta, nyomban odahaza volt a szüleinél. Apja meg

anyja majd elájult meglepetésében. Nagyon szépen emlékezett meg apjáról
és anyjáról. Az Úristen meghallgatta kérését, mert olyan szépen emlékezett
meg apjáról és anyjáról; tehát elsőbben így szólt, a legény az apjához:

— Édesapám, szaladjon gyorsan a király őfelségéhez, s köszöntse szépen
az én nevemben a királyt és a királynét, meg a hercegnőt is.

Mikor az apja elment ebben az ügyben a királyhoz, a király nagyon
megharagudott rá, hogy hazajött.

— Királyom, ne haragudj, a fiam eljön holnap a királylányhoz látogatóba.
A királylány nagyon megörült.
Azt mondta a király a pásztornak:



— Eredj haza, és ha a fiad nem csinál nekem egy ötnegyed mérföldnyi
utat a palotámhoz, amin hintóval járhatok, ha ezt nem teljesíti, akkor
halállal sújtja a kardom; ha teljesíti, akkor a vőm lesz.

Akkor a pásztor igencsak búsan és gondterhelten ment haza. Mikor csak
néhány lépésnyire volt a fiától, nagyon megörült a fia, és jókedvűen szaladt
elébe.

— Miért olyan szomorú, édesapám? — kérdezte.
Az meg így felelt:
— Édes fiam, nagyon nem jó újsággal jövök.
— Ne aggódjék, édesapám, minden rendben lesz.
Még végig se mesélte az apa a fiának a dolgot —, amint a kedves legény

elgondolta, máris úgy lett.
— Édesapám, szaladjon hamar a királyhoz, holnap megyünk

lakodalomba.
A király igencsak elcsodálkozott rajta, hogy a kis pásztorfiú ilyen nagy

csudát telt az ő kedvéért.
Elment az öreg pásztor a palotába, s a király ezzel fogadta:
— Most, hogy a te fiad ilyen csudát művelt énnekem, a palotám ezentúl

mindig nyitva áll számára.
Akkor az apa jókedvűen ment haza. A fiú másnap fölvette a

pásztorruháját, s kora reggel, alighogy a nap fölkelt, elment hintón a
királyhoz. A király és a királyné meg a hercegnő az ablakból nézték, s
nagyon megörültek mind a hárman, mikor látták a pásztorfiút a hintón.
Készen várta mindenféle pompás ruha, de nem akarta fölvenni egyiket sem.
Mikor a királyhoz ment, éppen nagy vendégség volt ottan, voltak ott
különféle királyok, ott volt Arcián király is Eno városából, aki még
legényember volt és pogány (az másféle vallás, mint a mienk); ő időközben
összebarátkozott a hercegnővel, és nagyon nem volt kedvére való, hogy a
pásztorfiúhoz adták. A hercegnő nem is nagyon örült, hogy a pásztor
hazajött.

Együtt éltek egy évig és öt hónapig; akkor Auguszt Cinius király elutazott
vidékre, és ott volt három és fél hónapig. Köz-ben Arcián király látogatóba
ment a királynéhoz. Akkor a királyné már egy csöppet se szerette az urát,
Augusztot; elment hozzá Arcián király, és azt tanácsolta: kérdezze meg az
urát, mi van rajta olyasmi, amitől minden, amit akar, amit csak gondol,



azonmód teljesül. Hazaérkezett Auguszt király: hát a feleségét nagy betegen
találta, egyetlen orvos se tudta meggyógyítani.

Megkérdezte kedvesen az ura, mi baja.
Azt mondta a királyné:
—      Uram, Auguszt király, azt álmodtam, hogy ha megmondanád

nekem, mi van rajtad, nyomban jobban lennék.
—      Kedves királyném, ha te ezt nékem réges-régen megmondtad volna,

akkor már régen jobban lennél.
Közben Arcián király ott volt a pincében bezárva. A királyi pár együtt

vacsorázott az asztalnál, s azt mondta a király a feleségének:
— Egy olyan kövecske lóg a nyakamban, ha azt elveszteném, nagy

szerencsétlenség szakadna rám.
Akkor a királyné megkínálta Auguszt királyt jó borral. Ettől elaludt a

király; a királyné kivette az ura kését a tokjából, levágta a nyakáról a
kövecskét, és aztán kieresztette Arcián királyt a pincéből. Kimentek együtt
a palotából, majd fogta a királyné a kövecskét, és azt gondolta magában:

— Változzék ez a palota meg ez a királyság csupa sziklává, mindenféle
erdővé, bokorrá.

S elvonult Arcián királlyal a tengeren túlra.
Fölébredt Auguszt király, meg király-atyja s igencsak elámult, miért hogy

az erdőben hever a sziklák között. Mikor ezt látta a király, az ipa, nagyon
megharagudott:

— Szerencsétlen ember, mit kellett megérnem melletted! Volt pompás
palotám, pompás termeim, és most miattad az erdőben heverek, a sziklák
között.

Építtetett ott a réten egy falat, és abba befalaztatta a vejét, csak egy
akkorka kis ablakot hagyott, amin egy kismacska, vagy kutyus be tud
mászni. Nagyon búsult a fiatal király abban a falban. Azt mondta neki a
kutyus meg a kis kandúr:

— Ne búsulj, édes urunk, elmegyünk mi megkeresni a kövecskénket, de
előbb élelmet kell szereznünk, három évre való ételt-italt.

Mikor ezt mind odahordták Auguszt királynak, elegendő enni-innivalót,
akkor elmentek világgá.

Végül elérkeztek Arcián királyhoz, aki elcsente a gazdájuk holmiját. A
kutyus kiment a konyhába a szakácshoz, a kis kandúr pedig jelentkezett a



sáfárnál az istállóban; rengeteg patkány volt ottan, s a kutyus is olyan jól
szolgált, hogy nagyon megkedvelte a szakács. Odament a sáfárhoz:

— Sáfár uram, nagy újságot mondok: került hozzám egy kutyus, s olyan
hűséges, megbízható állat, hogy nem hagy senkit bármihez is nyúlni.

A sáfár meg azt mondta a szakácsnak:
—      Énhozzám is került egy kandúr, nagyszerűen pusztítja a

patkányokat.
Ott voltak Arcián királynál három nap és három éjjel. Harmadik este

nyolc órakor találkozott egymással a kis kandúr meg a kutyus, s így
beszélgettek:

—      Barátom, itt van a mi kövecskénk — mondta a kutyus a kandúrnak.
Aztán így szólt hozzá:
—      Hogy csináljuk?
Azt felelte a kandúr:
—      Addig pusztítom a patkányokat, míg a királyukra nem akadok.
Annyira pusztította a kis kandúr a patkányokat, hogy nagyon tetszett az

úrnak is meg a sáfárnak is, mennyire pusztítja őket. Már háromezret megölt,
de még nem akadt a királyukra; mikor másik háromezret megölt, mégse
akadt rá; a harmadik háromezret — végül ráakadt a királyukra. Így szólt a
patkánykirály a kandúrhoz:

—      Megállj, kandúr, ne bánts, hanem mondd meg, mit akarsz, ne
pusztítsd el a hadseregemet.

S a patkánykirály egyet cincogott, összeszaladt négyszázezer patkány, de
egyiknél se volt a kövecske; erre a kandúr nagyon megharagudott, és ha
eddig is pusztította őket, ezentúl még jobban.

Azt mondta ekkor a patkánykirály a kandúrnak:
—      Megállj, dicső lovag, ne pusztítsd el a hadseregemet, mert

megkapod a jószágodat.
Megint cincogott — összefutott hatszázezer patkány, meg egy sánta.

Annál volt a kövecske.
Nagyon megörült a kis kandúr, hogy megkerült a kövecske. Nyomban

jelentette a dolgot a kutyusnak; azt mondta neki a kis kandúr:
—      Barátom, mit csináljunk most a jószágunkkal?
Azt mondja rá a kutyus:
—      Holnap vendégség lesz a királynál; lesz a szakácsnál mindenféle

ennivaló, ott fog állni az a sok ennivaló az ablakban, és én nagyon vigyázok



rá, te meg kimégy, és kívülről kaparod az ablakot, én meg majd kiugatok
rád.

Ez este tíz órakor volt. A kandúr szót fogadott a kutyusnak, ahogy ez
meghagyta neki: fogta a kandúr a kövecskét a fehér zsinórral, rácsavarta a
kutyus nyakára, és a lelkére kötötte nagyon:

— Vigyázz a jószágunkra, barátocskám!
Akkor a kandúr odament az ablakhoz, és megkaparta az ablakot, a kutyus

meg bent volt a szobában az ablak túlsó felén. A szakács csodálkozott, a
kutyus meg nagyon ugatott a kis kandúrra; akkor a szakács megharagudott,
kinyitotta az ablakot és azt mondta:

— Nosza, kapd el azt az ocsmányt.
Így mind a ketten megszöktek Arcián királytól, s mindketten örvendeztek.

Elérkeztek a vízhez, a tengerhez, s ott így boldogultak:
Már nagyon megéheztek; a kis kandúr bement egy házba, bemászott a

kamrába, és elvitt egy kis ételt, azzal mind a ketten jóllaktak, és már
belementek volna a vízbe, mikor azt mondja egyik a másiknak:

— Barátocskám, vigyázzunk a jószágunkra.
Úszott a kandúr, szerencsésen elúszott a tenger közepéig: ott beleesett a

kövecske a tengerbe. Azt mondták egymásnak, mikor kiértek a partra:
—      Barátocskám. most mit tegyünk?
Föl-alá szaladgáltak a parton mind a ketten, és békákat fogdostak, addig,

míg a békakirályra nem akadtak. Mikor megfogták, a békakirály így szólt
hozzájuk:

—      Megálljatok, királyok, ne pusztítsátok el a hadseregemet, inkább
mondjátok meg, mit kívántok tőlem.

Brekegett egyet, összeszaladt százezer béka; nem volt a kövecske
egyiknél sem. Brekegett egy másodikat, összeszaladt még százezer.
Harmadszor is brekegett, összeszaladt kétszázezer, és végül meg egy, akinél
a kövecske volt. Akkor a kandúr meg a kutyus végre megkapta a jószágát; a
kis kandúr fogta a kövecskét, és rácsavarta a kutyus nyakára, s nagy
lelkendezve futottak az urukhoz.

Mikor odaértek, épp akkor ette meg az uruk az utolsó falatját, itta ki az
utolsó kortyot. Odaadták neki a jószágát; nyomban azt gondolta magában:

„Omoljon ez a fal porrá, én legyek azon a helyen, ahol megházasodtam,
és a királyi palota is, ha azelőtt pompás volt, most még pompásabb legyen!”



Nyomban úgy is lett, ahogy gondolta. Nagyon megörült az ipa meg a napa
is, hogy az erdőből és a sziklákból olyan pompás királyság lett, mint azelőtt
volt, sőt, még pompásabb. Az ipa nem tudta, hogyan hálálja meg, ezért
legelőbb megkérdezte a vejét. Azt felelte erre a veje:

—      Apámuram, először is rendezzünk vendégséget.
És vendégséget rendeztek este kilenc órakor. Mind az urak összegyűltek

ottan vendégségbe, meg a királyok is. A házigazda kiment a kertbe a két
állatkájával, a kis kandúrral és a kutyussal, kezébe vette a kövecskéjét, és
azt gondolta magában :

—      Legyen itt a feleségem öt perc múlva, az, akivel én annak idején
megesküdtem.

Még vissza se ért a vendégei közé, már olt ült a felesége az asztalnál, meg
Arcián király is. Amikor Auguszt király bement a szobába, a királyné nem
ismerte meg, de ő nyomban megismerte a feleségét, és mindenféle találós
kérdéseket adtak föl egymásnak, s mindnyájan találgatták.

Amikor az egyik hölgy a vendégségből, aki Auguszt király barátnője volt,
azt kérdezte:

—      „Mit érdemel az a feleség, aki a férjét megveti?” — akkor Auguszt
király felesége azt mondta:

—      Az olyan feleség nem érdemel mást, csak azt, hogy kinn a határban
máglyát gyújtsanak, s őt a tűzbe dobják.

Akkor Auguszt király így szólt:
—      Amilyen halált választottál, olyannal halsz meg.
És máglyát gyújtottak a határban, a királynét beledobták a tűzbe; azzal

vége volt. És Auguszt király lett a király. Ha élnek, máig is uralkodnak, ha
pedig nem, akkor a földet rágják, akárcsak mi.

Mikor Auguszt király lett a király, a kis kandúr meg a kutyus odaugrottak
az asztalra, és azt mondták az uruknak:

—      Uram, fogd a kardodat, és vágd le mindkettőnk fejét.
Nagy sírásra fakadt Auguszt király, sajnálta az ő kedves állatait; így szólt

hozzájuk:
—      Szívesebben vágnám le a saját fejemet, mint a tietekét —  de tudta, 

hogy meg kell tennie, elővette hát a kardját, és levágta mindkettő fejét.
Akkor két fehér galamb repült ki belőlük, odaültek a két vállára:

megköszönték szépen, és fölrepültek egyenest az égbe. Vége, ámen.



 



KUTYA-MACSKA BARÁTSÁG
Egyszer mi történik, mi nem, az Úrjézus rovást küld széjjel, hogy

valamennyi szent gyűljék egybe egy szempillantás alatt, hej. És jószerivel
tanácskoznak, tanácskoznak, míg végül úgy határoznak, hogy értelmet
adnak az embernek, merthogy azelőtt, kérem szépen, nem volt olyan tiszta
értelme, csak olyan, amilyen minden állatnak van, hej.

Hát mi történt, mi nem, megírták az angyalok az írást, az Úrjézus meg a 
mécses fölé tartotta a pecsétviaszt, s mihelyt meg volt valamelyik írás írva, 
gyorsan rányomta a pecsétet —  hej.

A kutya pedig nyomban előreloholt, és azt mondta, hogy majd ő elviszi az
írást az embereknek. Merthogy ő, kérem szépen, mindig örül, ha látja az
embert, hej. Azt mondja rá az Úrjézus:

—      Fuss egy kicsit, de jó sebesen, hadd lássam, hogy gyorsan odaérsz-
e.

A kutya, uccu, száguld árkon-bokron át. Befutott azonmód egy jókora
darabot; akkor az Úrjézus odaadta neki az írásokat, és így szólt:

—      Nesze itt van, szaladj gyorsan, és hordd szét az embereknek. Csak
vigyázz, hogy el ne veszítsd.

A kutya szalad, szalad, hogy a lába is belefájdul, mert hiszen az égből
mihozzánk az jókora távolság, hej. Lefutott a földre, s már épp szét akarta
osztani a határozatokat, amikor találkozott egy ismerős cicával, és
beszélgetni kezdett vele. S nem volt a kutya jó küldönc, mert földhöz vágta
a tarisznyát az iratokkal, és csókolgatni kezdte a cicát. Elfelejtette, hogy mit
mondott neki az Úrjézus, hej. Egyszer csak meglátta

a kandúr, nyomban fogta magát, fölkapta a tarisznyát és, uccu,
hazanyargalt vele. Eldugta a szobában a padló deszkái alá, hogy a kutya
meg ne találja. De ráakadtak az egerek, és megrágták a határozatokat;
lenyalták a betűket — hej! — csak alig egynéhány maradt belőlük.

És jószerivel, mikor a kutya visszatért az égbe, megkérdezte az Úrjézus:
—      Miért nem vitted el minden embernek az írásokat, ahogy

megparancsoltam?
Azt feleli rá a kutya:
—      Hogyan hordhattam volna szét mindet? Hiszen a kandúr ellopta

tőlem, rosszul dugta el, és megrágták az egerek, meg lenyalták a betűket,



hej. Miért is írták az édes angyalok olyan édes tintával?
Összehívatta az Úrjézus az embereket meg az egereket, és így szólt:
— Nem én tehetek arról, hogy nincs mindnyájatoknak teljes értelme,

hanem a kutya; vele számoljatok — hej.
Azért hát, kérem szépen, a rossz meg a buta ember mindig megdobja a

kutyát kővel, hej, vagy elveri bottal. A kutya meg a macskát kergeti mindig,
hogy bosszút álljon rajta az írásért. A macska meg az egereket fogdossa és
falja fel, merthogy ők a hibásak benne. Megrágták és lenyalták az írást —
hej.

Énnékem az a véleményem, hogy mindebben a kutya a hibás. Ha nem állt
volna oda a macskát csókolgatni, akkor nem feledkezett volna el a
tarisznyáról, hej. De hát minden fehérnép egyforma. Mindig orránál fogva
vezeti a férfiembert, akkora bajba viszi, hogy szörnyű, s aztán te, ember,
bűnhődj érte, hej. Ha az ember, kérem szépen, nem szeretné meg őket, és
nem hinne nekik, akkor jobb sora lenne, de hát hogy is ne hinne az ember a
fehérnépnek, hej?!

AZ EMBER TEREMTÉSE
Kérem szépen kegyelmeteket, különféle az ember, a bőre meg a csontja

szerint, hej.
Amikor az Úrjézus az állatokat megteremtette, magához hívta az

oroszlánt, és így szólt hozzá:
—      Uralkodj te az állatok fölött, én meg majd uralkodom az emberek

fölött.
De hát mi történt? Jószerivel összesúgott egymással az ökör, a szamár, a

borjú meg a kutya: mindenáron le akarták taszítani az oroszlánt a
királyságról, és maguk akartak királyok lenni, hej. Szövetségeseket
kerestek. A kutya elszaladt a táviratokkal, a borjúnak meghagyták, hogy
rettentő keservesen bőgjön, mintha éhes lenne, az ökör meg járkáljon föl-
alá, és beszéljen őhelyette, mert a borjú ostoba volt. Azt mondták, hogy az
oroszlán nem ad nekik enni, csak kínozza őket folyton. A szamár a fülét
hegyezte és hencegett, hogy ha ő így, akkor az oroszlán is így, ha pedig az
oroszlán így, akkor ő meg úgy.

És jószerivel megtudta a dolgot az oroszlán, behívta mindnyájukat a
szobába és így szólt:



—      Tudjátok-e, hogy rettentő ostobaságot csináltatok? Ki tanácsolta ezt
nektek?

Mindegyikük mentegetőzni kezdett, hogy nem ő; senki se volt, aki
magára vállalta volna.

—      Az ördög vinne el benneteket, hogy így megbutultatok, hej. Azt
hiszitek tán, hogy én szívesen uralkodom? Az Úrjézus megparancsolta, és
neki okvetlenül engedelmeskedni kell, hej. No, ha már vétkeztetek,
vezekelnetek is kell érte. Majd mindjárt kiszabom én a büntetést.

De jószerivel nem akarta egymaga megbüntetni mindannyiukat, sajnálta a
fáradságot, annyifélével vesződni. Megparancsolta, hogy az ökör falja föl a
kutyát, a szamár meg az ökröt. De a borjú nem tudta fölfalni a szamarat,
mert kemények a csontjai. Csak rágta a csontokat, rágta, hogy a fogai
egészen belevástak. Végül mi történt, mi nem, mégiscsak megette a borjú a
szamarat, de a feje megmaradt mindnek, mert az oroszlán kellett fölfalja a
borjút, s ő nem merte a fejüket is megenni, mert valamennyien,
megkövetem alássan, rettentően ostobák voltak. Azután az oroszlán fölfalta
a borjút, mert az volt a legjobb és a legpuhább, de a fejét ő is meghagyta,
hej.

Elásta azután a bőrüket meg a fejüket a földbe, és az ott rothadt. Szállnak
az évek, szállnak, rothadnak a fejek, rothadnak, meg a bőrök is.

Végül elgondolkozott az Úrjézus, hogy milyennek teremtse az embert.
Sarat vett föl, és abból gyúrta az embert De hiába, mert éppen azon a
helyen, ahonnan a sarat vette, voltak azok az ostoba jószágok elásva, hej.

Ezért aztán az ember, még ha a legokosabb gazda is, ezekből a barmokból
van megteremtve, kérem szépen. Ezért amikor fiatal, buta, mint a borjú.
Amikor pedig megnő, fut, rohan, mint a kutya, és nem állapodik meg sehol.
Mikor aztán megházasodik, húzza az igát, mint az ökör — s ha végül jön az
öregség, megint megbutul, mint a szamár, hej.

De csak a férfiembernél van így, a fehérnépet, azt később teremtette az
Úrjézus, hej.

AZ ASSZONY TEREMTÉSE
Az úgy volt: mikor, kérem szépen, az Úrjézus megteremtette a világot —

körülnézett, elnevette magát és így szólt:



—      Nagyon jól csináltam mindent. Csak azt nem tudom, hogy az én
Ádámom nem fogja-e elunni magát, merthogy egyedül van. hej. Okvetlen
kell neki valamilyen játékszert csinálni, hogy elszórakozzék vele néha,
hogy el ne unja magát.

Így szólt az Úrjézus. És jószerivel fölkiáltott:
—      Ádám, gyüssz ide!
Ádám oda is ment, de rettentően remegett a lába szára, mert rettentően

félt az Úrjézustól, hej.
—      Feküdj le! — mondta az Úrjézus.
Ádám nyomban lefeküdt az ágyra, de azt gondolta magában: „Ej, valami

nem jó lesz itten” — s még jobban reszketett a lába szára, mint előbb. Az
Úrjézus a kezével néhány mozdulatot tett fölötte az ágyon, attól nyomban
elaludt. Kivette azután, kérem szépen, a bicskáját a tokból, és kivágta vele
álmában a bordáját. De mert hogy rettentően mocskos és zsíros volt, ledobta
egy dombra, hogy megszáradjon.

Az ördög épp arra vitte a kutyát.
Odalopózott a gazfickó, fölkapta a bordát s uccu, elfutott vele a

Paradicsom kapuja felé. Az Úrjézus fölkapott egy botot és uccu, utána. De
merthogy a kutya fürge, az Úrjézus meg öreg, nem bírta

utolérni és megfogni, hogy a bordát kivegye a szájából. Futottak, futottak,
míg odaértek a Paradicsom ajtajába. A kutya már az ajtóban volt — akkor
az Úrjézus gyorsan berúgta az ajtót. Rácsapódott a retesz, és levágta a
kutyának a farkát, de a kutya elmenekült, hej.

Hát jószerivel, mit csinált az Úrjézus, mit nem: fogta azt a kutyafarkat,
nézegette, majd haragosan így szólt:

— Várj csak, te! Majd én megmutatom így is, hogy még érek valamit.
Azzal nagy mérgesen fogta a farkat, és ebből a farokból teremtette meg az

asszonyt, hej.
Ezért van az, kérem szépen kegyelmeteket, hogy az előkelő hölgyek

hosszú farkos ruhát viselnek. Mert egyik farok a másikhoz húz, és örül, ha
látja a magához hasonlót, hej.

Azért vannak, azt mondják, farkatlan kutyák, de a mi kuvaszainknak, a
fehér juhászkutyáknak, amik a juhokat őrzik, azoknak van farkuk.

Ők talán még azelőtt születtek, vagy más kutyáktól származnak — vagy
mi a csuda?



 



A GOMBA
Mikor az Úrjézus Szent Péterrel szegény ember képében a földön járt,

egyszer egy gazdasszonytól lángost kaptak. Tovább mentek, az Úrjézus
elöl, Szent Péter meg utána, egy erdei ösvényen. Szent Péter szerette volna
a lángost megkóstolni, de nem mert szólni az Úrjézusnak. Letört hát egy
darabkát, és titokban bedugta a szájába, mert azt hitte, hogy az Úrjézus nem
fogja észrevenni.

Akkor Krisztus, hogy bebizonyítsa neki mindentudó voltát, hátra se
nézve, megszólalt.

—      Péter!
Szent Péter, hogy nyomban válaszoljon, s el ne árulja falánkságát, kiköpte

a megrágott falatot, és gyorsan ráfelelt:
—      Tessék, Uram!
Az Úrjézus mondott neki valamit, s azután megint szótlanul mentek

tovább. Akkor Szent Péter megint letört egy darabka lángost és rágni
kezdte, abban a hitben, hogy Krisztus nem tud róla.

Az Úrjézus hátra se nézve, megint megszólította:
—      Péter!
Szent Péter nyomban kiköpte a megrágott lángost, és sietősen válaszolt:
—      Tessék, Uram!
Krisztus ezúttal is mondott neki valamit, s azután tovább vándoroltak az

erdei ösvényen.
Harmadszor is elővett Szent Péter egy darab lángost a tarisznyájából, de

mekkora volt az elégedetlensége, amikor Krisztus ismét megszólalt,
alighogy szájába dugta a falatot. S ami-

kor megint csak kiköpte a megrágott lángost, mert nem volt ideje lenyelni,
Krisztus hirtelen megfordult és így szólt:

— Vétkeztél, Péter, mert azt hitted, hogy én nem tudok mindent.
Szent Péter az Úr lábaihoz borult, s bocsánatért esdekelt. Jézus

megbocsátotta a bűnét, a kiköpött kenyeret pedig, hogy ne vesszen kárba,
gombává változtatta.
 



A TAPLÓSFÜLŰ LÓ
Egyszer egy betyár eleségért ment a városba, és azt is meghagyták neki,

hogy lábasokat meg fazekakat vegyen, amiben a pénzt tarthatják. El is
megy jószerivel a vásárba, válogatni kezd a fazekak közt, s ugyancsak örül,
mikor látja: nem ismerik fel, hogy betyár — hej. Okos ember volt, azért
ahogy kézbe fogott egy fazekat, nem kopogtatta meg, hogy szépen cseng-e,
hanem megfogta a kél fülét és húzni kezdte kétfelé, hogy a szeme is
kidülledt bele. De csak úgy mókából csinálta, kérem szépen kegyelmeteket,
mert nem akarta a fazekat szétlépni, hej.

Hát mi történik, mi nem, odajön egy asszony. S mert a fehérnépnek rövid
az esze, mikor látja az embert, hogyan húzza kétfelé a fazekat és
próbálgatja, hogy erős-e: ő is szeretné úgy válogatni, de csakugyan erővel
húzza, s két fazék ripityára megy.

Ez pedig nagyon szegény asszony volt; nem tudta, miből fizesse ki a
fazekakat, mert nem volt egy lyukas garasa sem. Azt mondja a betyár a
fazekasnak:

—      Nem kell megfizesse, hej, mert gyenge volt a fazék.
De a fazekas nem kérdezte, hanem elszaladt a hivatalba. Kijöttek a

hivatalnokok, és elvették az asszonytól az utolsó rokolyáját, hej. A betyár,
merthogy hibás volt a dologban, vett két egész fazekat, megfizette az árát
becsülettel, és elment, hej. De megsajnálta az asszonyt és visszajött; levette
a kalapját, és megkérte a fazekast, engedje el a kancáját, amelyik azelőtt az
övé volt, s most a fazekakat hordta, másnap egy kis időre őhozzája. Így
szólt hozzá:

—      A fia nálam telel, derék egy csikó, s holnap házasodik éppen.
Lakodalmat rendezek neki, mert igencsak helyre legény,

kedvemre való. S lelkemre kötötte, hogy hívjam meg az anyját, hej. Azért
jöttem, hogy elhívjam a lagziba.

Azt mondja rá a fazekas:
—      Szörnyen buta egy paraszt vagy te, hékás. Nem engedem én el a

kancámat semmiféle lakodalomba, mert szükségem van rá, hej.
Megkérdi erre a betyár, legalább azt megengedi-e, hogy néhány szól

beszélgessen vele. Nem nyúl a kanca, nem szökik el, se nem só, hogy
fölnyalja, hej.



A fazekas ráállott. A betyár eléggé soká sugdosott valamit a kanca fülébe,
azután megköszönte szépen a fazekasnak.

—      Mit mondtál neki, he? És ő mit mondott neked?
—      Ej, azt mondta, amit mondhatott, hej, hogy semmi áron nem engedi

el kend a lakodalomba, és szörnyen kínozza kend. De ha nem, hát nem, ő
így is segít magán. El táncolja itt a lakodalmast, hej.

Azzal elment, amerre vitte az útja, hej.
Alig egy-két perc múlva a ló fújni kezd, a farkát rázza, hányja-veti a farát,

s azután táncra perdül prüszkölve a fazekak közt, hej. Széttáncolta, kérem
szépen, valamennyi fazekat, pozdorjává, hej.

Mert az a betyár, kérem szépen kegyelmeteket, furfangos egy betyár volt,
és amikor a kancával beszélgetett, meggyújtott egy kis taplót, és bedugta a
fülébe. Ez borzasztóan égette a lovat, azért forgatta a fejét, és táncolta szél
valamennyi fazekat ripilyára, hej. Így állt bosszút, kérem szépen
kegyelmeteket, a betyár a fazekason a szegény asszonyért, hej.

A SZAFLARYI SZENT
Régente, kérem szépen, nem volt templom ilyen közel hozzánk, mint

most. Csak a városban volt templom, Szaflaryban, meg Czarny Dunajecben.
Azért egy ideig hol a dunajeci templomba jártunk, hol meg a szaflarybélibe.
Összeültek az emberek tanácskozni, tanácskoztak, míg végül úgy
határoztak, hogy föl kell ajánlani valamilyen ajándékot Szaflarynak, mert
néha oda jártak a népek. Nem akarták, hogy ingyen járjanak templomba. És
akkoriban nagyon szegények voltak az emberek, mert kérem szépen,
nagyon rossz esztendők járták, hej.

Akkor a bíró összehívta a népet, s mikor összegyűltek, hej, elrendelte,
hogy mondják meg, milyen ajándékot adnak. Megint tanácskoztak,
tanácskoztak, végül úgy határoztak, hogy egy Szent Györgyöt kell
fölajánlásba adni, mert hogy ő volt Szaflary védőszentje, hej. És jószerivel
el is ment két ember. Az egyik Bankówkiba való volt, a másik meg a
Pitonok közül való. El is mentek Jaworzynkába, hogy kiszemeljenek egy
vörösfenyőt, vagy jegenyefenyőt szentnek. Találtak is egy rettentő nagy fát,
kivágták és megfaragták. Addig faragták, farigcsálták, míg kifaragták a
szentet. Csakhogy rettentően kövér volt, hej. Oda, ahol a szeme lett volna,
tettek két követ, hej. Hitvány szobrászok voltak, azt meg kell adni. Mert



akkoriban, kérem szépen, nem volt nálunk olyan szobrászat, mint
manapság. Nem tudtak olyan csuda dolgokat faragni, amilyeneket most
faragnak, hej.

No, és jószerivel fontolgatják, hogyan lehetne a templomba elvinni, mert
két mérföldnyire volt a templom. Végül úgy határoztak, hogy nem vihetik
szekéren, mert mégiscsak szent. Igaz, hogy nincs fölszentelve, de ha
egyszer elnevezték szent-

nek, akkor már gyalog kell vinni, nem pedig kocsin, hej. De hol találni
olyan erős parasztot, aki el tudna vinni, hej, ekkora nagy fogadalmi szobrot!
Így hát jószerivel tanácskoznak, tanácskoznak, míg végül úgy határoznak,
hogy száz napi búcsút ígérnek annak, aki elviszi Szaflaryba. Azt gondolták,
csak akad olyan, akinek búcsúra fáj a foga. Meg is fájdult rá a foga a hrubei
Jasieknak; a hátára vette a szentet, s elindult vele. Viszi, viszi, elviszi
egészen Bankówkiig, de tovább nem bírja. Épp arra jön egy nagy darab
asszony. Nagyon szentes asszony volt, s tudta az ember, hogy az efféle
fehérnépnek igencsak fáj a búcsúra a foga. Azért így szól hozzá:

— Segítsen már ezt a szentet Szaflaryba vinni, és huszonöt napi búcsú a
kendé lesz, hej. Abból a százból.

Emeli az asszony, emelgeti, hogy ropognak a csontjai a hátában, még a
veséje is kimozdul a helyéből, de csak nem tudja megmozdítani a szentet,
hej. Lemondott hát a búcsúról. Az ember meg kipihente magát, aztán
megint fogta a szentet, a vállára vette, és cipeli tovább. Bialy Dunajecben
megint megkérdez egy embert, nem segítene-e néki, de az megrázta a fejét.
Nem akart segíteni, hej. Odaígérte már neki az egész búcsút, csak vigye, de
az nem akarta. Csak a fejét rázta.

— Hát ennyi ideig vittelek — azt mondja neki, ennek a szentnek, Jasiek
—, és nem kerestem rajtad semmit! Hisz nem is vagy megszentelve, akkor
hát nem is vagy szent.

Közelebbről szemügyre veszi, és így szól:
— Azt mondták nekem: Szent György, Szent György! Ez meg nem is

Szent György, hanem valamiféle lóitató vályú, hej.
Merthogy egy kissé odvas volt belül, kérem szépen.
Azzal bedobta a vízbe, és a víz továbbvitte, míg azután Szaflaryban

kifogták, és fölakasztották a templomban, hej.
Merthogy azt mondja a közmondás, hogy aminek lógnia kell, az nem

fullad vízbe, így hát a szent is megérkezett Szaflaryba.



Ilyen nagy fölajánlást találtak ki, kérem szépen, csak teljesíteni nem
tudták, mert a bűnös ember nem bír szentet vinni a hátán, hej.

AZ ALVÓ LOVAGOK
Koscielisko-Ófaluban, arra, amerre a Smytnia-tanya felé kanyarodik az út,

van egy magos szikla, amit Irottasnak hínak — hej! Hajdanán másképp
hítták, de mostanában átkeresztelték az urak, mert írva van arra a sziklára,
hej! Mindenféle mende- monda kering róla az emberek között, hogy ott a
szikla mélyiben van egy tó, és abból ered a Dunajec; és azon a tavon egy
aranyréce úszik, amely gyémánt tojásokat tojik, de csak egyel egy
esztendőben — hej.

Egyszer mi történt, mi nem: elindult egy juhász azért a récéért, de nem
jutott el odáig, mert az a víz rettentő hideg, és a vágás, amiben folyik,
igencsak szűk, és kis híja, hogy bele nem fulladt, hej. Kis vízi istennők
őrzik a tavat, és nem engednek oda senkit, inkább magukhoz csalogatják az
embert, hogy velük mulatozzék, hej.

Énnékem meg az öreg szélütött Fakla azt mesélte, hogy abban a sziklában
elvarázsolt hadsereg alszik, hej.

Az pedig, kérem szépen kegyelmeteket, így volt:
Elmegyek egyszer ehhez a Faklához, hát ott fekszik az öreg az ágyában, s

alig pislákol benne az élet. Leülök melléje az ágya szélire, és kérdem, mi
baja. Azt mondja nékem az öreg:

— Hej, erős Isten! nagy baj van énvelem, fiam.
Megbüntetett az Isten, és mint látod, hosszú esztendők óta fekszem itt.

mint a Lázár. Te fiatalabb vagy, gyerek, előtted még a világ, énelőttem meg
csak a ma meg a holnap. Ide figyelj, elmondom az én történetemet. Én is
markos, dologra termett legény voltam valaha, volt kovácsműhelyem, és
vertem a vasat, kinek mi kellett. Remekes kovács voltam, volt is munkám
mindig garmadával, hej.

Egyszer mi történik, mi nem, ott dolgozgatok estefelé, hát betér a
műhelyembe egy ember. Szépen, illendően köszöntötte az Úristent, és így
válaszoltam rája én is, s el tátottam a számat bámulatomban, ahogy
ránéztem, mert ilyen embert még nem láttam életemben. Mintha vitéz
lenne, páncél van rajta, a szakálla derekáig ér, a fején acélsisak, de az



ábrázata olyan szép, mint a mennybéli angyaloké. És jószerivel kér,
csinálnék-e néki aranypatkókat.

Azt mondom rá: „Miért ne, hisz azért vagyok kovács.” És jószerivel neki
is látunk a dolognak. Én verem, kalapálom, ő nyomkodja a fújtatót, s megy
is a munka, mint a karikacsapás. Rengeteg patkót meg patkószöget
csináltunk, akkor azt mondja az én vitézem, szedjem össze mindet a
tarisznyámba, és menjek vele. Azt mondom neki: „Miért ne, hiszen ember
vagy, és olyan becsületes az ábrázatod. Ha menni kell, hát megyünk. A jó
vadász nem habarász.” Fogtam magam, elindultunk. Ő megy elöl, én meg a
patkókkal hátul. Így mentünk Kiryn át Koscieliskóba. Elérkeztünk az
Irottashoz, akkor hátrafordul és azt mondja:

„Ne félj, csak viselkedj csendesen, s az Isten óvjon attól, hogy káromkodj,
amikor bemegyünk oda.”

Bebújunk valamiféle vágásokba és lyukakba, s a sziklák mintha
kettéváltak volna előttünk. Megyünk, megyünk, s elérkezünk a fenékre.

Nézem, hát annyi nép van itt, és mind fekszik, fejük a nyeregbe hajtva, és
mindnek derekáig ér a hosszú szakálla, hej. Én kérdezem halkan, mifélék
ezek, s azt mondja a vitéz, hogy ez olyan álomba varázsolt lengyel
hadsereg, és ha eljön az idő, akkor fölébred és elmegy verekedni a hitért, és
a háború valahol messze-messze fog kezdődni, s itt végződik a kuznicei
vashídon.

Kezdtük patkolni a lovakat. Én illesztettem a patkót a patájukhoz, s
vertem belé a szögeket, ő pedig a lábukat tartotta. És amikor már mindent
elvégeztünk, aminek híja volt, a vitéz összeszedte a forgácsot, ami a
patákról lehullott, beledugta a tarisznyámba, és azt mondta:

„Nesze a fizetség!”
Azt gondoltam, csúfot űz belőlem, de nem mertem ellenkezni, bár

búsultam erősen, hisz elment rá az egész napom.
Fogtam a tarisznyát, és ahogy jöttem kifele, kiszórtam a forgácsot. Mikor

kiérek a rétre, belenézek a tarisznyába, hát nem forgács van benne — mert
nem szórtam ki mindet, beleragadt néhány a tarisznya ráncaiba —, hanem
aranydukátok. Volt belőlük jó néhány. Ha azt a forgácsot ki nem szórtam
volna, egyszeriben megcsináltam volna a szerencsémet, így meg
elszalasztottam. Azt gondoltam magamban: „Nem való koldusnak paripa,
csak koldusbot meg tarisznya." Azzal eljöttem. Ahogy hazaérek, nagy
pöröléssel fogad az asszony:



„Hol jártál ennyi ideig, három álló napig?” — hej.
Nem tudtam, hogy ennyi idő elröpült fölöttem, mert én- nékem csak annyi

volt, mint egy pillanat, de gondoltam magamban: „Nem állok én oda ostoba
fehérnéppel vitázni, mert azt mondják: hosszú haj, rövid ész” — hej.

És vertem tovább a vasat, hol fokost, hol egyebet, ami akadt, míg azután
néhány esztendő múlva megint eljött az én vitézem, és megint csináltam
néki patkókat, s amikor már eleget csináltam, akkor megint elmentünk oda,
ahova először. Azt gondoltam, nem leszek már olyan ostoba, nem szórom ki
a forgácsot. Patkoljuk a lovakat sorra, egyszer csak ráverek az ujjamra, hej!
Káromkodok egy nagyot, hát mi történik, mi nem: hirtelen mind fölkelnek
körülöttem. Nagy rémület fogott el. Az egyik megkérdi:

„Itt az idő, testvér?”
De az én vitézem azt mondja:
„Nem, csak aludj tovább!”
Szigorúan nézett rám, és megfenyegetett az ujjával. Mikor elvégeztük a

munkát, megint fölmarkolta a forgácsot, és beledugta a tarisznyámba, hej.
Jövök vissza. Mikor kiérek, belenézek a tarisznyámba, gondolom, jó sok

pénzem lesz. Hál nincs a tarisznyámban, csak a patkóforgács, ami előbb is
volt. Elfogott a méreg, sajnáltam az elvesztegetett időt, de azután azt
mondtam: „Ettől még nem jutok koldusbotra.” Kiszórtam a forgácsot és
továbbmentem. Kiryben betértem egy csöppecskét a zsidóhoz, hej! Ittam
egy csöppecskét, s ha az ember felönt egy kicsit a garatra, megoldódik a
nyelve; így aztán kikotyogtam mindent a zsidónak. A zsidó aztán
széjjelhordta a hírét a világban annak, amit meséltem neki, hej.

És most, mi történik, mi nem, csak múlnak az évek, múlnak, s a lovak
nincsenek megpatkolva, mert most már nem engednek oda akárkit; annak
olyan legénynek kell lenni, aki nem jár a lányokhoz — hej. Én pedig
büntetésből azonmód leestem a lábamról, és így fekszem már sok-sok
esztendeje. Az Úristennel nem lehet cicázni, hej.

Ezt mesélte nékem az öreg Fakla, kérem szépen, s csak úgy csurgott a
szeméből a könny, hej.
 



JANASIK
Egyszer egy diák hazament az iskolából vakációra. Ment, mendegélt egy

nagy erdőn át, s ott érte az éjszaka. Eltévedt az erdőben, nem tudott semerre
kimenni belőle, s azt se tudta, merrefelé menjen? Fölmászott hát egy fára,
és megnézte onnan, hol az erdő vége, s meg is látta az erdő végét; s nem
messze egy kunyhó is volt arrafelé. Ledobta a sapkáját a földre abba az
irányba, hogy tudja, melyik irányba menjen, ha lemászik.

Lemászott és abban az irányban ment tovább, s el is ért a kunyhóhoz. És
ebben a kunyhóban egy vénasszony lakott, látta őt az ablakon át, mert égett
a gyertya. Belépett a diák a szobácskába.

—      Minek jöttél ide? — kérdezte az öregasszony.
—      Éjjeli szállást kérnék.
—      Hogy adhatnék neked szállást? Ha megjön a néném, nyomban

agyonver.
Mert boszorkányok voltak.
De a legény azt felelte:
—      Történjék velem akármi, nem megyek sehova, és punktum.
Hívja hát a vénasszony vacsorázni. Megvacsorázott vele, aztán eldugta a

tekenő alá, a kemence mögé. Megérkezett a boszorkány nénje, és így szólt:
—      Phű, miféle büdösség van itt? Bújj ki, Janasik!
Ki kellett hát bújnia.
—      Gyere vacsorázni.
Megvacsorázott hát vele újból.
—      Ha megjön a harmadik nénénk — mondja neki a vénasszony —, a

legöregebb, ha akarsz, menj el, mert agyonver.
—      Nem megyek én sehová — mondja a legény.
Megjött a harmadik, a legöregebb, és így szólt:
—      Miféle emberi büdösség van itt? Bújj ki, Janasik!
Ki is bújt.
Azt mondja rá:
—      Gyere vacsorázni.
Megvacsorázott vele is. Aztán lefeküdt aludni.
A vénasszonyok meg tanácskozni kezdtek:



—      Mit csináljunk vele? (Ő pedig nem aludt, csak mímelte, hogy alszik,
és hallgatta, mit beszélnek.) Tegyünk izzó parazsat a köldökére, ha kibírja,
és nem ébred föl, sokat tűrő, kemény legény lesz belőle.

Parazsat tettek a köldökére, ő szenvedett, de tűrte, míg a parázs ki nem
aludt.

Azt mondták a vénasszonyok:
—      Tűrni fogja a vallatást; adjunk neki mundért.
—      Én adok neki fokost — mondja az egyik.
—      Én adok neki inget — mondja a másik.
—      Én adok neki övet — mondja a harmadik. — Ha fölpattan a

fokosra, három mérföldnyire röpül, s az ingben meg az övben rettentő erős
lesz, nem bír vele senki.

Az, amelyik az inget kellett varrja, csak nyolc órakor vetette el a kendert,
s reggelre már készen volt az ing. Mikor Janasik reggel fölkelt, odaadták
neki a mundért, s imigyen szóltak hozzá:

—      Nem lesz már belőled pap, hanem rabló betyár. Itt ez a fokos, ha
fölpattansz rá, három mérföldnyire szökkensz, s megvéd akárhány
támadóval szemben; ebben az ingben pedig, meg ebben az övben rettentő
erős leszel. Most legelőbb az apádat kell kirabolnod, s attól fogva te leszel
minden betyárok betyárja.

Eldugta a mundérját, s a diákruhájában ment haza. Haza is ért, de nagyon
szomorú volt.

Az apja éppen vásárba indult, ökröket venni, s magához vett százötven
rénus forintot. Azt mondja neki Janasik:

— Ne menjen el, apámuram, mert kirabolják a betyárok.
Azt mondja rá az apja:
—      Nem vagyok én olyan, mint te, hogy a betyároknak adjam a

pénzemet!
—      Majd meglátja.
Azzal elment az apa a vásárba.
Ahogy az apja elment, másnap kilépett Janasik a szobából, fölöltözött a

betyármundérjába, fölpattant a fokosra, és elrepült az apja után. Az erdőben
útját állta, fokosával a földre ütött s megkérdezte:

—      Hová mégy?
—      Ökröt venni — felelte az apja, de nem jött ki több szó a torkán

félelmében.



—      Ide azzal a pénzzel!
Az apja elővette a pénzt és odaadta neki.
—      Mindet ideadtad? — kérdi.
Azt felelte, hogy mindet:
—      Még útravalóra se maradt.
Adott neki Janasik egy rénus forintot útravalónak, s eltűnt az erdőben, az

apja meg hazament.
Janasik a fokos hátára pattant, s egy óra múlva otthon volt, az apja meg

csak másnap. Eldugta a mundérját, és senki sem tudott a dologról semmit.
Hazajön másnap az apja sírva, és azt mondja:

—      Igazat mondtál.
—      Történt valami kegyelmeddel, apámuram?
—      Történt hát! Utamat állta egy betyár, oda kellett adjam neki az egész

pénzemet, nem hagyott csak egy forintot útravalónak.
—      Mondtam én kegyelmednek, hogy ne menjen! Megismerné azt a

betyárt?
—      Megismerném hát, mert rettentően félelmetes inge volt meg öve, s

egy hatalmas nagy fokosa.
Kiment erre a diák, fölöltözött a betyármundérba, s úgy jött vissza a

szobába.
—      Nem ez volt az?
—      De bizony ez volt!
Akkor visszaadta a pénzt az apjának, és így szólt:
— Nem lesz már énbelőlem pap, hanem rabló betyár! Isten áldja.
És elrepült a fokosán.
Elkezdett betyárkodni.
Tizenkét betyár volt a bandájában. Akit maga mellé vett, mindegyiknek

kellett valamilyen próbát csinálni: az egyik odaugrott egy fenyőfához, s
levágta a hegyét karddal, a másik kilőtte pisztollyal a fa hegyét a kezéből;
megint egy másik kettétörte a legvastagabb fát, a harmadik szétmorzsolta a
markában a legkeményebb sziklát; elég az hozzá, hogy mindegyik
megmutatta, mit tud. Azután elment Janasik Árvába, Liptóban lakott és ott
betyárkodott; ott volt lakása az erdőben.

Egyszer egy paraszt a vásárba ment, ökröket venni; megkérdezi Janasik:
— Mennyi pénzed van?
— Harminc rénus forint — feleli a paraszt.



Fogta és adott neki négyszáz forintot.
— Végy az egész pénzért ökröket, s ha majd hazafele hajtod őket, gyere

erre és mutasd meg nékem.
A paraszt el is ment a vásárba, de nem talált annyi ökröt, azért nagy

gondban volt, és kidoboltatta: „Kinek van ennyi pénzért ökre?”
De nem akadt, csak az uradalomban, s még azok se kerültek annyiba:

mégis kifizette és elhajtotta.
Ahogy hazafelé hajtja az ökröket, elébe toppan Janasik és megkérdezi:
— Mennyit adtál érte?
Megmondta, hogy maradt száz rénus forintja. De Janasik nem szólt rá

semmit, csak megparancsolta, vigye az ökröket haza.
Egyszer egy asszony ment a vásárba. Megkérdezte Janasik:
— Hová mégy?
— A vásárba.
— Miért?
— Csizmát venni, de kevés a pénzem.
—      Nesze öt forint, végy magadnak szép csizmát.
Az asszony elment a vásárba, de sajnálta kiadni a pénzt, és nem vett

magának csizmát, hanem úgy indult haza csizma nélkül.
Találkozott útközben Janasikkal.
—      Vettél csizmát?
—      Nem vettem én.
—      Aztán miért nem?
—      Mert sajnáltam rá a pénzt.
Akkor Janasik fogta és lenyúzta az asszony lábát térdig.
—      Azt parancsoltam, hogy végy csizmát, vehettél volna, most, nesze,

van csizmád ingyen.
Így csinálta mindig: csak az urakhoz járt rabolni, a szegényeknek meg

osztogatott. Megtudta egyszer, hogy Sacz mellett lakik egy gazdag úr.
Elküldött egy küldöncöt Mszanába, a kastélyba, hogy készítsenek ebédet
neki meg a tizenkét szolgájának. Jelt is adott a küldöncnek: egy darabka
abroncsot tekert a nyakára. Az el is ment és jelentette a kastélyban, hogy
Janasik jön ebédre a tizenkét szolgájával. Meg is ígérték, hogy lesz ebéd, és
a küldönc elment, közben pedig összeterelték az egész faluból a legerősebb
parasztokat, és az íjászok is fölkészültek ellene. Megérkezik Janasik, hát ott
állnak mind; akkor fölkapta a lovát a lábánál fogva, s ahogy körülsuhintott



vele, a fele nép elhullott. Aztán fogott egy bricskát, áthajította a kastélyon,
közben ő maga is álröpült a másik oldalra, és elkapta a bricskát röptében.
Aztán nagyon sok pénzt szedett össze ottan, és így betyárkodott.

Előfordult egyszer, hogy egyik király úgy üzent hadat a másik királynak,
hogy két lovag mérkőzzék párviadalban. Akkor az egyik király elküldött
egy svadrony huszárt Janasikért, meg egy lovat alája. Megérkeztek és
kérdezték, hol lakik Janasik? Az emberek megmutatták, hogy a hegyen, az
erdőben. Kérdezik tőle:

— Hol lakik itt Janasik?
Ő fogta magát, kitépett egy bükkfát gyökerestül, s megmutatta nekik,

hogy ott lakik a gyökerek alatt. A huszárok nyomban megértették, hogy ő
az, és megkérték szépen a király nevében, menjen velük párviadalban
mérkőzni, és odaadták neki a lovat, de ő nem akarta, hanem azt mondta
nekik:

— Előbb ott leszek én, mint ti.
Harmadnapra utánuk repült, s mire visszaérkeztek a huszárok, ő már ott

volt. Azután fényes lemezekkel akarták borítani a mellét, s egy szép, erős
lovat adtak volna alája, de ő nem akart még kardot sem, csak a puszta
fokosával indult neki. Ő ment elöl, a király a hadsereggel utána, s
összetalálkoztak egy nagy téren az ellenséggel. Amaz lóháton volt,
rettentően körül volt vasalva érclemezekkel, fel is volt fegyverezve
rettentően. Először birokra mentek, azután az ellenség le akarta őt vágni
karddal, s bele akart lőni pisztollyal; de Janasik elkapta a ló lábát, s csak
egyet ütött fokosával a földre: már nem maradt más, csak a ló lába a
kezében. Akkor a király el akarta őt vinni magával, de ő nem akart menni,
hanem azt mondta: — Fölérek én egy regementtel, a szolgáim meg egy
másikkal.

S felpattant a fokosára, s már el is tűnt a szemük elől.
Így érkezett meg Liptóba, mert ott volt neki lakása meg szeretője. S az

folyton faggatta, kérdezgette, miben van az ő roppant ereje? Végül
megvallotta neki, hogy az ingében, az övében meg a fokosában.

Egyszer épp jött valahonnan, felső ruha nélkül volt, s a fokosa bent volt a
szobában. A liptóiak meg lesben állottak, s borsót szórtak a lába alá, s
ahogy szaladt hazafelé, felbuckázott azon a borsón és elvágódott. Azok meg
ott voltak a közelében, néhány paraszt, és leteperték a földre. Nyomban



átvágták rajta az övét, megtépték az ingét, így elveszítette az erejét; a fokos
meg álfúródott nyolc vasajtón, s megakadt a kilencedikben.

Így elveszítette Janasik az erejét, úgy elgyöngült, hogy elfogták,
fölállítottak egy bitófát, kivezették alája, s már föl akarták akasztani. De
akkor jött a kegyelem a falusi bírótól, hogy ne akasszák föl. De ő már nem
akart a bitófáról lemászni.

— Ha elvettétek a becsületemet, vegyétek el az életemet is. Így aztán
fölakasztották a bitófára a bordájánál fogva, s még akkor is egy font bagót
rágott. Ilyen végre jutott Janasik a szeretője miatt.

És attól az időtől fogva, hogy Janasikot fölakasztották, a liptóiak évente
egy icce húszkrajcárost fizetnek érte a magyar császárnak.

És ez igaz is: egy icce húszkrajcárost fizetnek, mert ő egymaga fölért egy
regementtel, s a liptóiak halálra hurcolták.
 



MESE A CZARNY DUNAJEC-BÉLI KUBIK
BETYÁRRÓL MEG A PÉNZÉRŐL

A Kubik egyszer a cimboráival elrabolt Pesten egy hölgytől egy csomó
pénzt, és a betyárok le akarták vágni még a hölgy mellit is, de Kubik volt a
vezérük, s neki borzasztóan megesett rajta a szíve, és azt mondta:

— Hagyjátok békén, fiúk, hisz idead nekünk mindent, amije van.
No és aztán valahogy elfogták ezeket a betyárokat, csak ő maradt egyedül

Pesten, és az a hölgy valahogy megtudta, hol van, és adott neki két
gyönyörűséges aranygyűrűt, egy birtokot meg kétszáz birkát. Aztán
Dunajecbe ment Kubik, ott volt vagy három napig, de nem csinált semmit,
csak járt-kelt urasan. Mikor aztán valahogy leesett a lábáról, fogta magát és
odaadta a birtokot meg a birkákat az unokaöccsének, a rablással szerzett
pénzét pedig fölvitte magával az esztenára. Ott ásott egy lyukat, és magával
vitt még egy bakkecskét is, beszórta a pénzt abba a gödörbe, aztán
odanyomta a bak farát háromszor, és így szólt:

— Te, föld szelleme, őrizd itt a pénzemet, vigyázz rá, míg el nem jön egy
bakkecske, amely hétéves, de nem szopott kecskétől, hanem tehéntejen
nevelkedett, és ameddig az a bak ide nem koppantja háromszor a farát.

Azután elment és nem sokkal utána meg is halt.
Hallotta ezt egy öreg ember, és látta, amikor elásta a pénzt, s amikor már

egészen megvénült, és a Kubik öccsénél is már a második nemzedék nőtt
föl, akkor elment egyszer ez az öreg ember ezekhez a fiatal Kubikokhoz,
ezek pedig borzasztóan szegények voltak, és nem volt nékik csak egy
tehenük, és azt mondja:

—      Jártam én ide az apáitok idejében, de akkor itt másképp volt, volt
mindenből bőven, és most segítenék rajtatok, de csak ha lenne itt egy
bakkecske.

Azt mondja rá az egyik fiú:
—      Ej, nekünk nincsen bakkecskénk, de a nagybátyánknak van egy, el

kell hozzá menni és megkérdezni, hátha ideadja nekünk.
—      No akkor menjen el egyiktek — mondja az öregapó —, és kérdezze

meg, miféle egy bakkecske az.
No és el is ment egyikük ahhoz a nagybátyjukhoz, de az igencsak gazdag

volt.



Visszajön hát és azt mondja:
—      Ej, öregapám, az a bakkecske már hétéves, de ő még kiskorában

vette, és nem kecskétől szopott, mert a bácsi tehéntejjel táplálta, és azt
mondta a bácsi, hogy ideadja nekünk, de csak ha mi adunk érte egy tehenet,
márpedig hogy adhatnánk, ha egyszer magunknak is csak ez az egy van.

Így hát elment a bácsihoz a másik fiú is, merthogy az öregapó elküldte, de
neki is ugyanazt mondta, ő is hazatért hát és így búslakodott:

—      Ej, van a bácsinak bakkecskéje, de nem hallgat a szóra, mindenáron
a tehenet akarja.

—      Hát akkor — mondja az öreg — hajtsátok el hozzá.
Ki is mentek a fészerbe nagy búsan, kivezették a tehenet — és olyan szép,

kövér tehénke volt, hogy fájt a szívük, ha ránéztek —, sírva fakadtak, aztán
fogták és elhajtották láncon a nagybátyjukhoz, és úgy hullott a könnyük,
mint a záporeső, olyan borzasztóan fájt a szívük a tehénért. Így vezették el a
nagybátyjukhoz, és azt mondták:

—      No itt van, bátyó, vegye el a mi utolsó vagyonkánkat, s adja ide azt
a bakkecskét.

A bácsi oda is adta nekik a bakkecskét, s ők elvitték haza.
Akkor az öregapó elment velük az erdőbe, ott egy pálcikával kört írt le a

földön, és így szólt:
—      Fogjátok meg, fiúk, azt a bakot, egyiktek az elülső lábánál, a másik

a hátulsónál, s üssétek a farát háromszor a földhöz ezen a helyen itt, azután
pedig eresszétek el nyomban, én meg közben mondom a varázsigét.

Azok meg is fogták a bakot a lábánál; az öregapó mind a háromszor
elmondta a varázsigét, amikor odakoppantották, és harmadszorra, mikor
koppantottak vele, utána rögtön elengedték. Hát arról a helyről, a földből
egyszer csak kirepül egy fekete szellem, olyan, mint a görény, megragadja a
bakkecskét a bozontjánál fogva, és elszáll vele a levegőbe, s az csak annyit
mond, hogy — „Meee!” — a fiúk meg nézik, mi történik a bakkecskével, és
azt mondják:

—      Ej, nézze, öregapó. nézze, nézze, mi történik vele, odanézzen már!
— s el tátották a szájukat, és úgy néztek a bakkecske után, az öregapó meg
így szólt rájuk:

—      Ne oda nézzetek, hanem ide nézzetek ni, itt a ti kincsetek, itt a
vagyonkátok.



És zsákokat hozatott oda, meg mércét, és megmértek mindent, hát két és
fél véka pénz volt, csupa régi aranydukát. Volt nekik otthon egy nagy
üstjük, és maradt még egy kis fazékra való is, azzal elmentek haza, és
föltették a fazekat a mestergerendára, a nagy üstöt meg a dukátokkal
eldugták a szérűn, elásták a földbe, mert féltek a tolvajoktól. Azért a
fazéknyi aranyért pedig vásároltak csodaszép lovakat, teheneket meg
mindent, ami a gazdaságba kell, és elhatározták, hogy megházasodnak.

El is mentek egy gazdag úrhoz, olyan rongyos nadrágban, vittek
magukkal egy butykos lőrét, azzal beállítottak, s egyenest így szóltak ahhoz
az úrhoz:

— Tudja mit, nagyságos uram, mi lánykérőbe jöttünk, ideadná-e nekünk a
lányait feleségül, mert mi borzasztóan örülnénk, ha hozzánk jönnének, csak
vajon ők akarnak-e?

Azt mondja rá az úr:
— No jól van, megyek és megmondom a feleségemnek, hogy ő mit szól

hozzá; meg aztán a leányokkal is megtanácskozzuk a dolgot — mert nem
akart úgy egyszeriben hinni nekik, ilyen együgyű, rongyos legényeknek.
Bement a feleségéhez, és elmondott neki mindent, a felesége jött, megnézte
a kérőket, és

azután megint bement a leányokhoz, hogy elmondja, és azok is kijöttek,
hogy szemügyre vegyék őket. No és azután megkérdi az úr a leányait:

—      No, leányok, láttátok a kérőiteket?
—      Láttuk hát, de tudja, édesapa, meg kéne nézni a házuk táját, mert ha

van vagyonuk és rendesek, jól gazdálkodnak, akkor hozzájuk mennénk, és
mi is szívesen dolgoznánk a földjükön.

Akkor az úr fogta a bort, töltött mindenkinek egy pohárkával, és kiitták.
Aztán megkérdezte a legényeket:

—      Hát vagyonotok van-e, mert hiszen csak nem házasodhattok meg,
ha semmitek sincsen.

—      Ó, van, nagyuram, hogyne lenne.
—      No, akkor elmegyek veletek — azzal befogatott az úr a kocsijába

négy lovat, s elmentek együtt. Megérkeznek a legények falujába, hát mit
látnak: annyi itt a rét, akkora a gazdaság, olyan gyönyörűséges épületeik
meg földjeik vannak, hogy öröm nézni. Megállnak a csűrnél is, a fiúk
megmutatják az istállókat, lovakat, teheneket, a szérűt meg a magtárakat teli
gabonával; szemügyre vette az úr a házat is, s az is csudaszép volt, csupa



vastag, faragott gerendából. A leányok máris dicsértek mindent, az úr pedig
azt mondta:

—      Ej, énnálam sincs ennyi minden! Látom, hogy van vagyonotok
jócskán, de vajon pénzetek van-e?

—      Ej, hiszen az is van, nagyságos uram, valamicske, igaz, nem sok;
csakhogy azt nem itt tartjuk, hanem kinn a szérűn.

Azzal elmentek vele a szérűre, elhányták ásóval a földet, félretolták a
deszkákat a gödörről, aztán megfogták az üstöt a fülénél fogva, és kiszórták
belőle a pénzt.

Az úr majd a fejéhez kapott, és azt mondta:
—      Az élő istenre, mennyi arany meg tallér! Hisz borzasztóan sok

pénzetek van! Hogy nem féltek itt tartani a szérűn!
—      Ó, nem, nagyuram! Itt nem akad rá tolvaj, s a szobából bármikor

elvihetik, mert kinn dolgozunk a mezőn.
Azt mondja erre az úr:
— Tudjátok mit, fiúk, elviszem magammal én, nálam jó helyen lesz.
Így aztán később elmesélte a lányainak, hogy milyen vagyonos, jó gazda a

két legény, s a lányok ráállottak, hogy hozzájuk mennek. Azután vettek
maguknak a legények uras ruhát, s máris másképpen volt minden, rögtön
tiszták is lettek, és elmentek ahhoz az úrhoz kézfogóra. Az úr rájuk íratta a
fél erdejét, kastélyát meg földjét, a pénzt pedig magánál tartotta, úgy adott
nekik mindig részt belőle — és megházasodtak és földesurak lettek.

Micsoda urak lettek, hej, az egyszerű parasztok, faragatlan legények!
Mekkora bajuszt növesztettek, meg pofaszakállt! Hogy kinyalták magukat,
tisztára úrnak nézhette őket akárki! Ott voltam a lakodalmukon én is, ettem
és ittam, de végigfolyt minden a szakállamon, a számban semmi sem
maradt; azután egy ágyúba tettek és kilőttek, hogy repültem, repültem
messzire, egészen a Dunajecig, itt megakadtam egy fűzfán, s leestem róla,
de hiába, mert egy ágacska bennem ragadt, és ezt a botocskát már viselnem
kell halálomig.
 



A KIRÁLY KERESZTFIA
Egyszer egy parasztnak fia született, de nem volt, aki keresztvíz alá tartsa.

Épp akkor ment el a viskója előtt hintaján egy király, véletlenül benézett a
viskóba, és amikor megtudta, miről van szó, azt mondta, hogy elviszi ő azt
a gyereket a keresztelőre, s keresztvíz alá tartja. Azután adott nekik a király
egy nagy csomó pénzt, hogy legyen a fiúnak életre, s megparancsolta, hogy
ha felnő, menjen el hozzá, megkapja az ő lányát feleségül; azután tovább
hajtott.

A fiú pedig nőtt és nőtt, végül annyira megnőtt, hogy házasuló korba
jutott; akkor útnak eredt, hogy fölkeresse a királyt. Ahogy ment a lován,
eljutott egy erdőbe, ahol zsiványok laktak és elfogták. A zsiványvezér
megkérdezte, hova megy, és ő elmondta az egész igazságot. Akkor a
zsivány megeskette, hogy haláláig nem árulja el őt, hanem azt mondja,
hogy ő, a zsivány a király keresztfia, aki a királylányért megy, ő maga pedig
az öccse, s csak kíséretképpen megy vele. A legény meg is esküdött, hogy
nem árulja el haláláig, hogy meg ne ölje a zsivány. Így kettesben
poroszkáltak tovább, míg elérkeztek egy városba; ebben a városban volt egy
kút, és abban a kútban volt egy liba, amelyik mindenkit megevett, aki csak
oda ment vizet meríteni. A zsivány tudott erről a kútról, és megparancsolta
a legénynek, hozzon vizet onnan, mert az hitte, hogy a liba meg fogja enni.

Ki is bújt a liba a kútból, és így szólt a fiúhoz:
— Mivelhogy nem tudtál rólam, nem eszlek meg, hanem adok neked két

vizesüvegecskét.
És az egyikre ez volt írva: „Ha bekened, összenő” — a másikra meg ez

volt írva: „Ha bekened, föléled”. Megköszönte a
libának szépen, merített vizet, elvitte a zsiványnak, és nem vallotta be,

hogy a libával beszélgetett.
Így meg is érkeztek mind a ketten a királyhoz, de a királykisasszonynak

nem tetszett a zsivány sehogy sem; jobban tetszett neki a fiatalabbik,
faggatta is a fiatalabbat, hogy a bátyja-e a másik, de ő is erősítgette, hogy
úgy van. Amikor pedig már megkezdődött volna a lakodalom, a fiatalabbik
ment le mindig a pincébe sörért, és mikor egyszer lement, a zsivány utána
ment és megfojtotta, s azt gondolta, hogy most már biztonsággal
megházasodhat. De másképp történt, mert a királykisasszony lement a



pincébe a legény után, hogy megkeresse, hol lehet olyan sokáig, s ott találta
holtan. Kutatni kezdett, nincs-e nála valami, s megtalálta a zsebében az
üvegcséket és elolvasta; fogta hát és bekente a vízzel a legényt, az föléledt
és fölment vele a házba.

Mikor meglátta a zsiványt, így szólt hozzája:
— Azt ígértem neked, hogy csak a halálomig nem árullak el téged, de

most már a halálom után vagyok, mert megöltél engem, így hál
elárulhatlak.

És elárulta, hogy a másik — zsivány, és elmondta az egész igazságot;
akkor a zsiványt fölkötötték, ő meg elvette feleségül annak a királynak a
lányát, aki őt keresztvíz alá tartotta. Hetedhét országra szóló lakodalmat
csaptak, volt ott mindenféle finom enni- meg innivaló, sok finom falatot
ettek, sokat a zsebükbe tettek, s bár módjával falatoztak, bendőjüket
telerakták; most már van néhány gyerekük és boldogan élnek, mert most
lesz épp egy esztendeje, hogy náluk jártam, megkínáltak mindenféle
pompás étellel-itallal, s úgy jóllaktam, hogy most is szédülök tőle.

ÚT A GAZDAGSÁGHOZ
Volt egyszer egy faluban egy szegény paraszt, aki olyan szegény volt,

hogy nem volt semmije, és nem is tudott szerezni semmit, pedig arca
verejtékével dolgozott, és soha nem pazarolta a pénzt. A szegénység mindig
ott lakott a házában, bottal se lehetett volna kikergetni.

Egyszer átutazott a falun Szent Péter a lován, épp az égbe igyekezett,
mindenféle ügyes-bajos dolgot elintézni, s megállt a kocsma előtt
abrakoltatni. Erre a hírre összeszaladtak az emberek, mindegyik valamilyen
kéréssel állt elő, hogy vigye el Szent Péter az Úristenhez. Eljött ez a
szegény ember is, és kérte Szent Pétert, hogy kérdezze meg az égben, miért
olyan szegény, pedig szorgalmasan dolgozik és példás életet él. Szent Péter
nem akarta ezt a közvetítést elvállalni, azzal mentegette magát, hogy annyi
ügyes-bajos dologgal van teli a feje, könnyen megfeledkezhet a paraszt
kéréséről. De mikor a szegény ember könyörögni, rimánkodni kezdett, a
szent végül is megszánta a balsorsában: odaadta neki az arany nyerget,
amiben ült, az arany kengyellel, és így szólt:

— Nesze, itt van, őrizd, amíg vissza nem jövök. Ha az égben
észreveszem, hogy nincs meg a nyergem, eszembe jut a kérésed. Visszafelé



megint erre fogok jönni, akkor visszaadod a nyergemet.
Azzal tovább lovagolt, a paraszt pedig eltette az arany nyerget és az arany

kengyelt a kamrájába, s azután türelmetlenül várta napról napra, mikor jön
meg Szent Péter a mennyei hírekkel.

Mikor Szent Péter már valamennyi ügyes-bajos dolgát elintézte az égben,
és föl akart ülni a lovára, hogy visszatérjen a földre, észrevette, hogy nincs
meg a nyerge, s eszébe jutott a szegény paraszt kérése. Akkor visszatért az
Úristenhez és megkérdezte, miért nincs ennek a parasztnak semmije, holott
szorgalmas és becsületes.

—      Mert nem csűrős-csavarós — válaszolta az Úristen, ami azt jelenti,
hogy nem csapja be az embereket, nem tagadja le és nem sajátítja el a más
tulajdonát.

Még messze volt Szent Péter a falutól, mikor a paraszt már észrevette és
kiszaladt elébe, hogy megtudja, mi az oka, hogy nem tud vagyont szerezni.
Szent Péter rögtön megismerte, és odakiáltott:

—      Hozd ide a nyergemet, mert tovább kell mennem!
—      És mit mondott az Úristen? Miért nem tudok a nyomorúságból

kikecmeregni? — kérdezte a paraszt kíváncsian, mielőtt elszaladt volna a
nyeregért.

—      Mert nem vagy csűrős-csavarós — mondta a szent. — De siess már,
eredj a nyergemért.

A paraszt nyomban megértette a dolgot, mert nem volt tökkelütött, s hogy
azonmód hasznát vegye a tanácsnak, letagadta Szent Péternek a nyerget, s
csodálkozást színlelt:

— Miféle nyerget? — kérdezte. — Nincs énnékem semmiféle nyergem!
— Hogyhogy, nem emlékszel? Hiszen nálad hagytam a nyergemet, mikor

mentem föl az égbe; eredj gyorsan és hozd ide.
— Talán nem nálam maradt, hanem másnál!
S mivelhogy a szent nem ért rá, és nagyon sürgős volt az útja, hát

továbblovagolt, s a paraszt így könnyűszerrel hozzájutott az arany
nyereghez és az arany kengyelhez.

„Tovább is szerencsét kell próbálnom” — gondolta magában, és elment a
zsidóhoz, hogy eladja a szerzeményét. Alkudoztak, alkudoztak, végül
megegyeztek, hogy a zsidó száz forintot ad, meg egy tehenet a nyeregért és
a kengyelért. A pénzt nyomban leszámolta neki, a tehenet meg, azt ígérte,
odahajtja hozzá, mikor hazajön a legelőről: a nyerget is majd akkor viszi el.



Estefelé el is hajtotta a zsidó a tehenet a paraszthoz, s kéri a nyerget, de a
paraszt azt mondja:

—      Azért az egy tehénért nem adom oda a nyergemet!
—      Hogyhogy az egy tehénért? Hát nem kaptál tőlem már száz bankót

érte?
—      Miféle száz bankót? Mikor? Ki látta? Hordd el magad innen a

teheneddel, és hagyj nekem békét! — így csalta ki a paraszt a zsidótól a
pénzét.

De nem végződött a dolog olyan gyorsan és könnyen, mert a zsidó
bepörölte a parasztot a bíróságnál, s a bíróság kitűzte a tárgyalás napját.
Amikor a bíróságra kellett menni, a paraszt elment a kocsmába, és ott
üldögélt. Kérdik az emberek, miért nem megy a tárgyalásra.

—      Hogy mehetnék — feleli —, ha egyszer nincs subám.
—      Kölcsönadom én a subámat kendnek — mondta az egyik, levette a

subáját és odaadta neki. A paraszt magára kanyarítja a subát, de még
mindig nem indul el, azért megint kérdezik, miért nem megy, mikor már itt
az ideje.

—      Nem látjátok, hogy nincs csizmám? Hogy mehetnék?
—      No, itt a csizma, kölcsönadom kendnek, csak induljon már! — azzal

egy másik lehúzza a csizmáját, és odaadja az okosnak.
A paraszt a csizmát is fölveszi, de még mindig nem indul el a kocsmából,

mert hogy mehetne kucsma nélkül? Egy harmadik tehát kölcsönadja neki a
kucsmáját. Mikor a paraszt elment, az a három ember azt mondja: —
Gyerünk mi is, nézzük meg. hogyan folyik az a tárgyalás! — és elmentek.

A bíróság előtt mindent elmondott a zsidó, hogy s mint volt, és követelte,
hogy a paraszt adja vissza a száz rénus forintját. A paraszt azonban nem
akart beismerni semmit.

—      Kérem tisztelettel, bíró uram — mondja —, én már olyan 
szerencsétlen vagyok, hogy mindenki belőlem él, és mindenki lenyúzná 
rólam még a bőrt is. Mindent elvesznek tőlem az emberek, nincs énnekem 
semmim se. Ha hagynám magam, még a ruhát is leráncigálnák rólam. Az az 
ember például ottan —  és arra az emberre mutatott, akitől a subát 
kölcsönkapta —  képes lenne azt mondani, hogy az ő subája van rajtam!

—      Mert az az én subám! — kiáltott föl az ember.
—      Hát! — mondja tovább a paraszt. — Az meg ott képes lenne a

csizmát lehúzni a lábamról! — és arra az emberre mutatott, akié a csizma



volt.
— Mert az én csizmám van rajta, bíró úr kérem! — kiáltott föl az igazi

tulajdonosa.
— Tetszik hallani, bíró úr kérem? — panaszkodott a vádlott. — Az meg

biztosan leszedné a kucsmát a fejemről — s most meg arra mutatott, akitől
a kucsmát kapta.

— Mit beszél kend? Hisz az az én kucsmám!
A bíró elképedt, mert ilyenformán meggyőződött róla, hogy ezt az embert

ki akarják fosztani fényes nappal. Elkergette a zsidót meg a többieket, s a
parasztnak ítélt mindent. Így hát volt neki arany nyerge arany kengyellel,
száz forintja, subája, csizmája és kucsmája. Ettől fogva jól ment a sora,
mert lóvá tett mindenkit.
 



MESE A HÁROM TESTVÉRRŐL, AKIK AZ
ÖRDÖGNÉL SZOLGÁLTAK

Volt egyszer egy paraszt, és annak volt három fia. Ez a három fiú elunta
az otthon ülést, el akartak menni szolgálni, mert nem volt otthon mit
enniük. Úgy volt, hogy mind a hárman együtt mennek, de végül is csak az
egyik ment el.

A legnagyobbik indult útnak, hát ahogy megy, megy, elérkezik egy
erdőbe. Találkozik itt egy úrral, s az megkérdezi:

—      Nem jönnél el énhozzám szolgálni?
—      Jaj, uracskám, már hogyne mennék, hisz odahaza éhen halok, el

kell hát menjek szolgálni.
—      No, akkor gyere velem, nagyon könnyű szolgálatod lesz nálam.
Elvitte az úr magával haza, rámutatott egy csomó könyvre az asztalon, és

így szólt:
—      Nem lesz nálam más dolgod, csak ezeket a könyveket kell az

asztalomon letörölgetned, meg a szobát kisöpörnöd — s a szemetet ne dobd
ki, míg én meg nem jövök. S ha valaki jönne hozzád, senkinek se mondj
mást, csak amit én parancsolok neked; mert ha mást mondanál, legurul a
fejed. Ha bárki bármit kérdez tőled, csak ennyit mondj: „Mi hárman
testvérek.” S én majd visszajövök hozzád egy év és hat hét múlva. Itt,
ebben a szekrényben találsz magadnak enni-inni- valót, egy évre meg hat
hétre, ebben a másikban meg találsz ruhát, öltözz föl, ahogy kedved tartja.

Így hát a legény mindennap letörölgette a könyveket, kisöpörte a szobát,
és a szemetet egy halomba gyűjtötte.

Egy év és hat hét múlva eljön hozzá az az úr és megkérdi:
—      Hogy érzed magad itt?
S ő így felel:
—      Mi hárman testvérek.
—      Volt elég enni- meg innivalód?
Az meg így válaszol:
—      Mi hárman testvérek.
—      Akkor vidd el a szolgálatodért bérbe a szemetet, amit összesöpörtél.
—      Mi hárman testvérek — válaszolta a legény, s fölszedte a szemetet,

a vállára vetette a tarisznyáját, s elindult vele haza. S merthogy nagyon



nyomta a vállát, útközben belenézett, mi olyan nehéz a tarisznyában? Hát
mit lát: teli van a tarisznya arannyal.

Megérkezik haza, mindenki odasiet, hogy üdvözölje, s ő is köszönni akar
mindenkinek, de hiába, nem mond senkinek egyebet, csak azt, hogy:

—      Mi hárman testvérek.
Akkor így szólt az apjuk a másik két fiúhoz.
—      Látjátok, beszélni ugyan elfelejtett, az igaz, de fél zsák aranyat

hozott haza. Közületek is elmehetne valamelyik szolgálni. Mit árt az, hogy
nem tud beszélni, ha ennyi pénze van?

Így hát elindult a középső testvér is, szolgálatot keresni. Ahogy megy,
megy, ő is elérkezik abba az erdőbe, ahova a bátyja. S vajon kivel
találkozik? Ugyanazzal az úrral!

Megszólítja az úr:
—      Ember, hová mégy?
—      Megyek szolgálatot keresni.
—      Nem szegődnél be énhozzám?
— Miért ne, uracskám? Beszegődök én.
— Nagyon könnyű szolgálatod lesz nálam.
Magával vitte az úr ugyanabba a lakásba, s megparancsolta, hogy

törölgesse le a könyveket, és söpörje ki a szobát — s azt mondta neki:
—      Ha bárki kérdez tőled valamit, ne mondj semmi mást, csak annyit,

hogy: „Pénzért”; ha mást mondanál, legurul a fejed. S itt a szekrényben
találsz magadnak enni- meg innivalót, s másikban ruhát, felöltözhetsz,
ahogy jólesik.

Egy év és hat hét múlva megint eljön hozzá az az úr s megkérdi:
—      Hogy érezted magad itt?
S ő így felel:
—      Pénzért.
—      Akkor hát ki kell hogy adjam a béredet.
—      Pénzért.
S így minden szónál, nem tudott mást mondani, csak azt, hogy "Pénzért”.
—      Nesze, itt a szolgálatodért, dugd ezt a szemetet a tarisznyádba.
S a legény azt válaszolta:
—      Pénzért — s bedugta a szemetet a tarisznyájába, a vállára vetette a

zsákot, és elindult haza. De furcsállotta, hogy annyira nyomja a tarisznya a



vállát, alig bírta cipelni; belenézett, hát mit lát: teli van arannyal. Mikor
meglátta a sok aranyat, rohant haza, és folyton csak azt mondta:

—      Pénzért — mert nem tudott mást mondani.
Megérkezik haza, mindenki üdvözli, s az apjuk így szól a legkisebb

fiához:
—      Látod, fiam, beszélni ugyan nem tudnak, de megélnek ebből a

pénzből holtukig, s nem kell dolgozniuk.
Így hát a legkisebb fiú is elbúcsúzott a szüleitől, fogta magát és elment

szolgálatot keresni. Ahogy megy, megy, ő is elér abba az erdőbe. S vajon
kivel találkozik? Ugyanazzal az úrral. Megkérdezi az úr:

—      Hová mégy?
A fiú azt feleli, hogy szolgálatot keresni.
—      Nem szegődnél be hozzám?
—      Miért ne, uracskám? Beszegődnék én!
S őt is elvitte ugyanabba a szobába, s neki se adott más munkát, csak

hogy a könyveket törülgesse, kisöpörje a szobát, s összegyűjtse a szemetet
egy halomba egy éven és hat héten át. S azt mondta neki:

—      Ha bárki jönne hozzád, ne mondj semmi mást, csak azt, hogy: „Az
bizony jó lenne!” Ha mást mondanál, legurul a fe-jed. S itt a szekrényben
találsz magadnak enni- meg innivalót, ebben a másikban pedig ruhát,
felöltözhetsz, ahogy jólesik.

Az úr elment, a legény ott maradt, s akárki jött hozzá, mindnek így
válaszolt:

—      Az bizony jó lenne!
És senki nem tudott szót érteni vele.
Egy év és hat hét múlva visszatért az úr s megkérdezte:
—      Hogy érezted itt magad?
S ő így felel:
—      Az bizony jó lenne!
—      Akkor hát ki kell hogy adjam a béredet.
—      Az bizony jó lenne.
—      Vidd el ezt a szemetet a szolgálatodért bérbe, s menj haza.
S a legény azt válaszolta:
—      Az bizony jó lenne — s bedugta a szemetet a tarisznyájába, a

vállára kapta a zsákot és elindult.



De nyomta a vállát, azért benézett útközben a tarisznyába, hogy mi olyan
nehéz benne? Mikor látta, hogy teli van arannyal, nagyon megörült s rohant
haza. Mikor hazaért, mindenki üdvözölte, de ő csak azt mondta
mindenkinek, hogy „Az bizony jó lenne” — és senki se tudott vele szót
érteni.

Egyszer elindult a három testvér sétálni. Csak mentek, mentek, de nem
tudtak mást mondani, csak amit annál az úrnál tanultak. S egyszer csak
találtak az árokban egy meggyilkolt embert. Egyikük, a legnagyobbik, így
szólt:

— Mi hárman testvérek.
A középső így szól:
— Pénzért.
A legkisebb meg így:
— Az bizony jó lenne.
Végül is elszaladtak, hogy meg ne lássa őket valaki a meggyilkolt mellett;

még azt hinnék, ők ölték meg. S lám, ki siet utánuk? Egy úr, kétlovas
fogaton. Visszaviszi őket a meggyilkolt paraszthoz, s megkérdi a legidősebb
testvért, ki ölte meg azt a parasztot?

Azt feleli a legidősebb:
—      Mi hárman testvérek.
Azután megkérdezi a másodikat:
—      Miért öltétek meg?
Az így felel:
—      Pénzért.
—      Akkor hát fel kell benneteket akasztani — mondja az úr a

legkisebbnek.
Azt feleli rá a legkisebb fiú:
—      Az bizony jó lenne!
Így hát az úr beültette mindhármukat a kocsiba, s elvitte a bíróságra. A

bíróságon a bíró jegyzőkönyvet ír róluk; megkérdezi a legnagyobb testvért:
—      Ki ölte meg azt a parasztot?
Azt feleli rá:
—      Mi hárman testvérek.
Megkérdezi a másodikat:
—      Miért öltétek meg?
Az így felel:



—      Pénzért.
Azt mondja a bíró a harmadiknak:
—      Akkor fel kell benneteket akasztani.
S a legkisebbik így válaszol:
—      Az bizony jó lenne.
Így hát elvitték és fölakasztották őket. Mert az ördög volt az az úr, akinél

szolgáltak, s ő okozta vesztüket; mindegyiket megtanította egy mondókára,
azután odacsempészett egy meggyilkolt embert, s arra vezette őket, hogy
így akasztófára juttassa a három testvért.

Az orromban van két lik, a mesém így végződik.

MESE AZ ÖREG KOVÁCSRÓL, AKI
BECSAPJA A HALÁLT MEG AZ ÖRDÖGÖKET

Volt egyszer egy igen öreg kovács. Egyszer megunta az életet ezen a
világon, és így szólt:

—      Hol van már az a halál, hogy nem jön értem?
Míg egyszer csak eljön érte a halál:
—      Gyere, kovács — azt mondja —, elég embert rászedtél már ezen a

világon.
S a kovács éppen az asztalnál ült, és kenyeret evett vajjal a borítóból.
—      Mindjárt — azt mondja — elmegyek én veled, csak mássz be ebbe

a borítóba, és ülj benne, míg vissza nem jövök. Kiosztom a testvéreimnek a
munkát, melyik mit csináljon.

Azzal elment a kovácsműhelybe, kovácsolt egy abroncsol a borítóra,
visszatért a házba, megvasalta a borítót és odahajította a polcra.

Élt azután néhány esztendeig, míg megint el nem unta az életét ezen a
világon. Azt mondja magában: "Hol lehet az a halál, hogy nem jön értem?"

Akkor eszébe jutott, hogy ott a halál a polcán, odament és kieresztette. A
halál így szólt hozzá:

—      Soha többé nem jövök el érted.
Azután még jó ideig kérlelte folyton, hogy jöjjön már el érte. Végül el is

jött és így szólt:
—      Gyere már, ütött az órád, épp elég ócskavasat kalapáltál eddig, most

én foglak kalapálni téged.
—      Mindjárt megyek, csak várj, míg behozom a koporsómat.



Be is hozza a koporsót. amit ott tartott készenlétben, s azt mondja a
halálnak:

—      Mutasd meg, hogy kell a koporsóban feküdni?
A halál befeküdt a koporsóba, arccal fölfele, a kovácsnak meg ott volt a

fedél a keze ügyében, gyorsan rácsukta. Azután levitte a folyóhoz, és a
vízbe dobta a koporsót. Úszott, úszott a halál a vízen lefelé, míg végül az
emberek meglátták és kihalászták, mert azt hitték: valami fadarab. Mikor
észrevették, hogy koporsó, nagy rémülten kinyitották. A halál megköszönte
szépen a szívességet, s hálából megígérte, hogy az, aki kieresztette, tíz
évvel tovább fog élni a világon.

Egyszer megint csak elunta az öreg kovács az életét ezen a világon, s azt
mondta:

—      Hol vannak már az ördögök, hogy nem jönnek el értem?
Végül eljöttek hozzá hárman, és így szóltak:
—      No gyere, kovács, mi nem leszünk olyan ostobák, mint a halál.
—      Üljetek le oda a lócára, én megyek, elrendezek mindent a

testvéreimmel, aztán nyomban visszajövök.
De az olyan lóca volt, hogy aki egyszer ráült, az nem kelhetett föl. míg a

kovács el nem eresztette. A kovács a műhelyében ült négy napig, az
ördögök meg ott ültek a lócán, s hiába akart bármelyikük fölkelni, nem
tudott. Végül az ötödik napon bemegy hozzájuk a kovács.

Megkérdik az ördögök:
—      Mit csináltál ilyen sokáig, hogy alig győztünk várni?
—      Hál mondtam én, hogy várjatok? Ha egyszer láttátok, hogy nem

jövök, elmehettetek volna.
—      Hogy mehettünk volna — mondják az ördögök —, ha egyszer nem

tudunk a lócáról fölkelni!
Erre a kovács a hátulját mutatta feléjük és így szólt:
—      Hát tartóztatlak én benneteket? Ha egyszer leültetek, hát üljetek, ha

meg nem, eriggyetek.
Ott tartotta őket tizenöt napig, míg az ördögök le nem soványodtak

csontig-bőrig; csak akkor eresztette el őket. Azt mondták, hogy soha többé
nem jönnek el érte.

S megint élt néhány esztendeig, míg el nem unta az életét ezen a világon.
S megint azt mondta magában: „Hol van már a pokol valamennyi ördöge,

hogy nem jönnek el értem?”



Erre eljött érte tizenkét ördög. De volt a kovácsnak a kertjében egy olyan
almafa, hogy ha valaki le akart róla tépni egy almát, alighogy hozzáért,
odatapadt a keze, nem tudta elengedni többet. Azt mondja hát az
ördögöknek:

—      Szedjetek magatoknak egy-egy almát a fáról.
Föl is másztak a fára almát szedni, de mindegyiknek odatapadt a keze

egy-egy almához. A kovács meg, mikor látta, hogy mindegyik ördögnek
van egy-egy alma a kezében, keresztet vetett rájuk és elment, otthagyta őket
az almafán. Egy idő múlva kimegy hozzájuk és így szól:

—      Eleget ültetek már a fán, elég almát ettetek, másszatok már le,
elmegyek veletek.

—      Te kovács, szépen kérünk, eressz el bennünket erről a fáról, nem
jövünk érted soha többet.

Odament az almafához, s háromszor rávágott az öklével: az ördögök mind
lerepültek, lehullottak róla, s most már nem akarták a kovácsot elvinni.

—      Soha többé nem jövünk el érted — mondták.
Hosszú idő múltán megint elunta a kovács az életét ezen a világon, s most

már magát az Úristent kérte, hogy jöjjenek érte az ördögök.
El is jöttek érte huszonöten. Azt mondják neki:
— No, kovács, most már gyere velünk.
—      Ha már egyszer ennyien jöttetek értem, huszonöten, hogy is ne

mennék veletek? Kell hogy menjek, mert félek tőletek, de csak ha
meghallgatjátok, mit tanácsolok nektek.

—      Ej, minket ugyan nem teszel lóvá, mint amazokat, mert mi bizony
nem mozdulunk innen, míg velünk nem jössz.

—      Hiszen mondom nektek világosan, hogy veletek megyek; gyertek
velem a műhelybe.

Az ördögök bemennek vele a kovácsműhelybe, s azt kérdik:
—      Most meg mi lesz?
—      Nézzétek, azt tanácsolom nektek, másszatok be ebbe az ócska

zsákba; mert hogy is vezethetnétek engem ti huszonöten egyes-egyedül
végig a városon? Így sokkal jobb lesz, ha én viszlek benneteket, mind a
huszonötötöket, ebben a zsákban a városon át.

Meghallgatták a tanácsát, s bemásztak valamennyien a zsákba. S a
kovácsnak olt volt készen egy abroncsa, s megvasalta vele a zsákot. Aztán a
vállára vette s elcipelte, ki a városból. Kiért a csűrök közé, ahol a cséplők



csépeltek éppen, és azt gondolta magában: „Ki kéne ezt a zsákot
poroltatnom egy kicsit, mert nagyon poros.”

Ahogy ment, látott két parasztot csépelni, de keveslette, hát tovább ment.
Ahogy mendegélt, látta: hárman csépelnek együtt. Még tovább ment, hát
egy helyen négyen csépeltek. Odalépett hozzájuk, s megkérdezte őket,
ilyenformán:

—      Gazduraim! Legyetek olyan jók, poroljátok ki nekem ezt a zsákot,
mert nagyon poros.

—      Kiporoljuk mi szívesen, csak tegye le ide.
Mikor verni kezdték a cséphadaróval, rettentő kiabálás hallatszott a

zsákból. Egyszer csak kilyukadt, s ezen a lyukon át az ördögök egymás után
elmenekültek mind. A kovács meg fogta magát és hazament.

Míg végül megint elunta az életét ezen a világon, és azt gondolta: „Nem
kérek én senkit, hogy értem jöjjön, elmegyek a pokolba magam.”

Huszonegy napig készülődött a pokolba. Magához vett egy kilencszer
megszentelt ostort, kilencszer megszentelt vizet, kilencszer megszentelt
krétát, s ráadásul még egy öreg subát is felkapott.

Ment, mendegélt ötven teljes napig, míg a pokolba nem ért; s vitt magával
még egy csomó öreg gombát is, ajándékba az ördögöknek.

Odaér a kapuhoz és így kiált:
—      Nyisd ki, mert nagyon nehéz.
S az az ördög, aki épp őrségen volt, gyorsan kinyitotta, mert azt hitte,

hogy lelkeket hoz valamelyikük. A kovács belépett a pokolba, s köszönteni
akarta őket, de az ördög nagy rémületében elbújt a sarokba. A pokol
közepében a kovács egy kört rajzolt szentelt krétával, aztán odavette a
szenteltvizet, ostort, szenteltvízhintőt, s kezdte az ördögöket locsolni
szenteltvízzel. és amelyik közel volt a körhöz, arra rá is vágott az ostorral.
Úgy kicserzette a bőrüket, hogy mindannyian azt mondták: ráállnak, bármit
is kíván tőlük. De ő nem kívánt egyebet, csak hogy az öreg subával
háromszor megkavarhassa a nagy üstöt. Valamennyien engedték, csak az a
vén sánta ördög nem, amelyik az üstöt kavarta; de mikor a kovács közelebb
lépett hozzá, s hinteni kezdte rá a szenteltvizet, úgy meggyötörte, hogy azt
mondta a sánta:

— Kavard meg akár százszor, nem háromszor, csak engem hagyj békén.
Meg is kavarta háromszor az üstöt, s valamennyi lelkecske

belekapaszkodott a subába, úgyhogy négyen-öten lóglak minden tincsen:



csak egy maradt lent az üst fenekén, s a kezét nyújtogatta a kovács felé. Az
kissé mélyebbre engedte a subát, s a lelkecske belekapaszkodott a
többiekbe, mert a szőrén már nem volt több hely.

Kiment a kovács a pokolból, ment, mendegélt, míg egy tisztásra nem ért.
Megrázta a bundát, s a lelkecskék mind juhocskává változtak. Fújja a
furulyáját, s legelteti a báránykákat.

Azt mondja az öreg sánta az egyik ördögnek:
— Menj el azokért a bárányokért, és hozd vissza őket a pokolba.

Megmondom, hogyan. Versenyezzetek a juhokért, és amelyiktek megnyeri,
azéi lesznek a juhok. Van ott egy nagy hegy, s te ugyancsak fürge lábú vagy,
a kovács nem bír utolérni. Szaladjatok versenyt arra a hegyre, s amelyiktek
előbb ér föl, s érkezik vissza utána a juhokhoz, azéi lesznek.

Odamegy az ördög a kovácshoz s megkérdi:
— Kinek a juhai ezek?
— Az enyémek — feleli a kovács.
— És ki a juhászuk?
— Én.
Azt mondja rá az ördög:
— Akkor lesznek a tiéid, ha előbb érsz föl arra a hegyre, mint én, s azután

előbb érsz vissza ide.
Azt feleli rá a kovács:
—      Minek szaladjak magam? Van egy öcsém, elküldöm őt, előbb odaér,

mint te.
S épp volt a kovácsnál két nyúl, az erdőben fogta őket, s bedugta egy

zsákba.
—      Szaladj csak te magad, én elküldöm az öcsémet.
—      Hol az öcséd?
S a kovács megmutatja neki a zsákból kiálló nyuszifület és azt mondja:
—      Itt van ni.
Azt feleli rá az ördög:
—      Én nem bánom, küldd csak az öcsédet, ha előbb fölér a hegyre, tiéid

lesznek a juhok.
Eleresztette a kovács a nyulat; az ördög fölszaladt a hegyre, a nyúl meg az

erdőbe. Mikor az ördög visszaért, megkérdezi a kovácsot:
—      Az öcséd már itt van?



—      Hohó! Már félórával ezelőtt visszatért — s megmutatja neki a
másik nyulat a zsákban.

Az ördög fogta magát, és elszaladt a pokolba. Odaér a pokolba és így
szól:

—      Hogy is nyerhettem volna el tőle a juhokat? Úgy szaladtam, hogy a
fenyőket is elsodortam, ő meg nem is maga futott, hanem az öccsét küldte
el. s az előbb visszaért, mint én.

Azt feleli rá a másik ördög:
—      Mert te buta vagy; ha én elmegyek, visszanyerem tőle.
Odamegy az ördög a kovácshoz s megkérdi:
—      Kinek a juhai ezek?
—      Az enyémek.
—      És ki a juhászuk?
—      Én.
—      Akkor lesznek ezek a juhok a tieid, ha olyan erőset fütyülsz, mint

én.
—      Nem bánom; fütyülj le előbb.
Az ördög akkorát füttyentett, hogy a gallyak is lehullottak a fákról. A

kovács pedig nekiállt abroncsot faragni. Megkérdezi az ördög:
— Ezt meg minek faragod?
Hát mert amikor te fütyültél, lehulltak a gallyak a fákról, ha meg én

fütyülök, a fejem is szétrepülne, azért meg kell vasalnom előbb.
Megijed az ördög:
— Hát én mit csináljak? — kérdi.
— Csinálj, amit akarsz.
Az ördög kapja magát, ás a földbe egy lyukat és azt mondja:
— Akkor én ebbe a lyukba dugom a fejemet, hogy szét ne hasadjon.
A kovácsnak volt egy jó fütyköse, azzal olyat füttyentett az ördög

hátuljára, hogy az nem nézett többé se jobbra, se semerre, hanem egykettőre
visszarepült a pokolba.

Megérkezik a pokolba és azt mondja:
— Hogyan boldogulhatnánk vele? Ahogy akkor túljárt az eszünkön,

ugyanúgy túljár most is.
Megszólal erre az egyik:
—      Mert ti ketten tökfilkók vagytok; hadd menjek el én, mindjárt

idehozom a juhokkal együtt.



Fogta magát, elment hozzá, s magával vitte a pokol kapujának a reteszét.
Odaér és megkérdi:

—      Kinek a juhai ezek?
—      Az enyémek.
—      És ki a juhászuk?
—      Én.
—      Akkor lesznek a juhok a tieid, ha olyan magasra dobod ezt a reteszt,

mint én.
Az ördög fogja s ráparancsol a kovácsra: hajítsa a magasba a reteszt. Azt

mondja rá a kovács:
—      Ha el akarod nyerni a juhokat, hajítsd előbb te; hadd lássam, milyen

magasra dobod.
Az ördög úgy földobta, hogy csak negyednap esett le a retesz, s úgy

bevágódott a földbe, hogy ki se látszott. Azt mondja az ördög a kovácsnak:
—      Most fogd le a reteszt és hajítsd föl.
—      Hogy hajítsam, ha egyszer a földben van?
—      Akkor húzd ki.
—      Tán én hajítottam föl, hogy most kihúzzam? Húzza ki az, aki

fölhajította.
Az ördög megragadta, kirántotta a reteszt a földdel együtt, s odaadta a

kovácsnak a kezébe. A kovács meg fogja nagy erővel, hogy alig áll a lábán,
s folyton csak az ég fele néz. Az ördög nem bírja ki, hogy meg ne kérdezze:

—      Mért nézel folyton az égbe?
Azt feleli rá a kovács:
—      Tudni szeretnéd, mit nézek? Hát csak várj egy pillanatig, mindjárt

megtudod.
De az ördög csak tovább faggatja:
—      Mondd már meg, mit nézel folyton?
A kovács fölmutat a magasba és megkérdi:
—      Látod azt, ott a holdban?
—      Mit? — kérdi az ördög.
—      A testvéreimet. Látod, hogy dolgoznak, kalapálnak? Megvárom,

míg elkészülnek, csak azután fogom a reteszt földobni.
Az ördög ijedtiben, hogy föl találja dobni a kovács a reteszt a holdba, úgy

kirántotta a kezéből, hogy fölbukfencezett az öreg. Rohan a pokolba, s így
szól a többi ördöghöz:



—      Ez bizony jól kitolt volna velünk, nem tudtuk volna mivel
bereteszelni a poklot meg a lelkeket, amiket ezután hoz valamelyikünk. Én
bizony nem megyek hozzá többet. Ha elvitte a lelkeket, csak tartsa meg
őket. Majd elunja a legeltetést, s akkor magától fog jelentkezni velük.

De a kovács nem unta meg a juhocskákat: legeltette, legeltette, míg végül
galambokká változtak, s fölrepültek az égbe.

Az orromban van két lik, a mesém itt végződik.
 



MESE A HALÁSZRÓL MEG A HÁROM FIÁRÓL
Volt egyszer egy halász. Elment egyszer halászni, kivetette a hálóját, és

fogott egy halat, amelyiknek ezüstös farka és ezüst pikkelye volt. Azt
mondja neki a hal:

—      Eressz cl! Meglásd, még szebb halat fogsz.
Kivetette a hálót másodszor is, és olyan halat fogott, amelyiknek aranyos

farka és arany pikkelye volt.
Ez a hal is kéri:
—      Eressz el! Meglásd, még szebbet fogsz.
Kivetette a hálóját harmadszor is, sokáig nem fogott semmit, és rettentően

sajnálta, hogy azt az arany halat elengedte. De egyszer csak megmozdul a
háló, és olyan halat húz ki belőle, amelyiknek gyémántos farka és gyémánt
pikkelye van.

Megkérdezi a hal: van-e felesége, kancája meg szukája? Ő mindegyikre
azt felelte, hogy van. Akkor azt mondta a hal, hogy vágja őt három darabra,
és az egyik darabot etesse meg a feleségével, a másikat a kancával, a
harmadikat a szukával, de ő maga ne egyen belőle semmit. Azután meg,
hogy minden darabból vegyen ki egy szálkát és ültesse el a kertben, s
mindegyik szálkából egy tölgyfa fog kinőni.

—      És ilyen jelt adok neked — mondta a hal. — A feleséged három fiat
szül, a kancád három csikót ellik, a szukád meg három kutyakölyköt. Ha
valamelyik fiad elpusztulna, akkor a tölgyfája is kiszárad.

Mikor eljött az idő, az asszony szült három fiút, a kanca három csikót, a
szuka pedig három kutyakölyköt, s mind olyan egyformák voltak, hogy
nem lehetett őket megkülönböztetni egymástól, a fiúk is egyformák voltak,
a lovak is egyformák, meg a kutyusok is. Még az anyjuk se ismerte meg,
hogy me-

lyik fia idősebb, és melyik fiatalabb, azért szalagot kötött a kezükre
ismertető jelül. Később, mikor már fölcseperedtek, elunták az otthon ülést;
azért hát a legnagyobb fiú fogta a legidősebb lovat meg a legidősebb kutyát,
leakasztott egy öreg fringiát a falról, elbúcsúzott szépen az apjától meg az
anyjától, s elindult világgá, vándorútra. A szülei ugyan nem akarták
engedni, mert sajnálták a fiukat, de ő mindenképp megmakacsolta magát, és
világgá ment.



Ahogy megy, megy, végül elérkezik egy városba. Nézi, hát látja, hogy az
egész várost bevonták fekete posztóval. Nagyon elálmélkodott, mi lehet ez,
hogy az egész város be van fekete posztóval vonva. Elmegy a kocsmába,
megkérdezi a kocsmárost, mi lehet ez, hogy az egész város be van fekete
posztóval vonva? Azt feleli rá a kocsmáros:

— Szép ifiuram, van itt a városban egy sárkány, amelyiknek mindennap
oda kell adnunk egy embert ebédre, és éppen holnap esik a sor a királyunk
lányára; holnap viszik el a sárkányhoz, hogy megegye, és azért vonták be
fekete posztóval az egész várost.

Erre a szóra a vándor megkérdezi illedelmesen a kocsmárost, hogy hány
órakor viszik a királylányt? És a kocsmáros azt mondja: reggel hétkor.
Megkéri hát a kocsmárost szépen, hogy ébressze fel, amikor viszik: de már
el se tudott aludni, csak azt vigyázta, mikor viszik arra a királylányt.

Hát viszik is reggel hét órakor; a legény addigra már megabrakoltatta és
megnyergelte a lovát, s megetette a kutyát is. Odaáll az ablakhoz és vár.
Mikor látja, hogy viszik a királylányt, közvetlenül a bricska nyomába
szegődik. Már mindenki visszafordult, de ő elkísérte a királylányt egészen
végig; még a lány apja meg az anyja is, a király meg a királyné, azok is
elszakadtak tőle, csak a legény nem. Szépen letérdeltek mind a ketten annál
a kápolnánál, amelyiknél a sárkány feküdt, ott imádkoztak és várták, mikor
jön, hogy megegye őket.

Nem sok idő múltán megremeg a föld, s a királylány azt mondja a
legénynek:

— Eredj innen, mert még mind a ketten elpusztulunk.
Azt mondja rá a legény:
—      Úgy lesz, ahogy az Isten akarja.
Megremeg a föld másodszor is, s megint azt mondja a leány:
—      Eredj innen, mert mindketten elpusztulunk.
—      Úgy lesz — mondja rá a legény —, ahogy az Isten akarja.
Aztán így szól a lóhoz meg a kutyához:
—      Ha a sárkány kibújik az odújából, te, lovacskám, ugorj a hálára, le

meg kutyuskám, kapd el a farkát; én pedig a fejeit fogom levagdosni.
Hát ki is bújik a sárkány, kidugja az egyik fejét (a királylánynak pedig

meghagyta a legény, hogy álljon félre, hogy a sárkány be ne kapja). Mikor
már az egész sárkány kibújt, mind a tizenkét fejével, akkor a ló fölugrott a
hátára, a kutya meg a farkát kapta el, a legény pedig szabdalni kezdte a



fejeit, de olyan derekasan és erősen, hogy valamennyi lerepült, csak egy, a
középső, amelyik a legszilárdabbul ült, az tartotta még magát. De mikor
nekigyürkőzött, ezt is levágta, csak úgy elgyengült tőle, hogy belefordult a
kiömlött sárkányvérbe.

Mikor ezt a királylány látta, megragadta a fejénél fogva, kihúzta a
vértócsából, odavonszolta a vízhez, és addig mosta, míg egészen tiszta nem
lett. Amikor megmosta és észhez térítette, rögtön mondogatni kezdte neki,
hogy ő lesz a férje. Megesküdtek egymásnak a szabad ég alatt, hogy
egyikük se lesz a másé, míg el nem telik egy esztendő meg hat hét; egy
esztendő és hat hét múlva, ha egyikük nem kerül elő, a másiknak szabad
megházasodni vagy férjhez menni.

Akkor a legény kivagdosta a sárkány valamennyi nyelvét, bedugta egy
zsákba, és elásta zsákostul a kápolna mellett, ő maga pedig tovább ment,
világgá. A királyleány is összeszedte magát és hazaindult. Ahogy megy egy
erdőn keresztül, találkozik egy öreg úrral, és ez az úr erdész volt ebben az
erdőben. Utoléri a leányt és megkérdezi:

—      Hova szaladsz?
Azt feleli rá, hogy hazamegy.
Megkérdi a vadász, hogy miért?
Azt válaszolja a királylány, hogy azért, mert már akadt olyan, aki a

sárkányt megölte, s elpusztította ebből a világból. Azt mondja rá az erdész,
hogy az nem igaz, nem lehet. Azt mondja erre a leány:

—      Ha nem lehet, és nem akarod elhinni nekem, hát gyere velem, és
meglátod, hogy nem igaz-e?

Így azután visszafordultak mind a ketten, és mentek visszafelé a kápolna
felé. Odanéz — s látja, hogy igaz. Akkor az erdész így szól a királylányhoz:

—      Ha nem esküszöl meg nekem a szabad ég alatt, hogy én öltem meg
ezt a sárkányt, és én pusztítottam el a világból, akkor nyomban megöllek;
meg kell hogy esküdj nekem, hogy nem hagysz el engem halálomig, és én
se téged. Most az én feleségem kell hogy legyél egészen halálomig; gyere
velem, elmegyünk apádhoz.

De a lány nem akar menni, azzal próbál kibújni, hogy hiszen nem
esküdhet meg másodszor, nem szegheti meg előbbi esküjét (gondolja
magában), amit a másik legénynek tett. De közben azt gondolja: hogy a
kényszerből lett eskü nem számít igazinak az Úristen előtt; fölnézett hát az
égre, és azt mondta, hogy meg fog neki esküdni. Meg is esküdött, csak azt



kötötte ki, hogy nem megy hozzá előbb férjhez, mint egy esztendő és hat
hét múlva, mert hálát kell adnia Istennek a megmeneküléséért, ezért
gyászolni fog egy esztendeig és hat hétig.

Ezután fölkerekedtek és elmentek mind a ketten haza, a császári várba, az
apjukhoz meg az anyjukhoz, s jelenti nyomban az erdész a királynak meg a
királynénak, hogy megölte és kiirtotta a sárkányt. Azt mondja erre a király:

— Ha te ölted meg és irtottad ki a sárkányt, vedd el a lányomat feleségül.
Akkor az erdész azt akarta, hogy rögtön hirdessék ki őket a templomban,

de a királyleány kijelentette az apjának meg az anyjának, hogy nem megy
férjhez előbb, csak egy esztendő és hat hét múlva. Kérdi az anyja meg az
apja, hogy miért?

— Mert így gondoltam ki magamban — válaszolt a leány —, és
megesküdtem rá az Úristennek.

És telt-múlt az idő, míg eltelt egy esztendő és hat hét, de az első vőlegény
még egy esztendő és hét hét múlva sem jelentkezett. A nyolcadik
vasárnapon kihirdették a házasulandó párt a templomban először, a
kilencediken másodszor, a tizediken pedig harmadszor, és már indulniuk
kellett volna az esküvőre. Épp akkor érkezett meg az első vőlegény
ugyanabba a kocsmába, ahol először is járt, és kikérdezte a zsidót, hogy mi
újság? S a zsidó azt feleli erre, hogy most nagyon jó újság van, mert azelőtt
mindennap kellett egy embert adnunk a sárkánynak, hogy megegye, de
akadt egy ember, egyetlen, akit az Isten kiválasztott az egész világon, és az
megölte a sárkányt, úgyhogy nem fog több embert megenni, s az a vitéz
most megkapta a király lányát, a hercegnőt feleségül, és ma lesz az esküvő.
Azt feleli erre a legény a zsidónak, hogy szeretne azon az esküvőn ott lenni.

Azon nyomban elővette a tollat meg egy darabka papirost, és levelet írt a
menyasszonyának, aki Isten előtt megesküdött neki, és eljegyezte magát
vele. Beletette a levelet abba a kendőbe meg köténybe, amit a királylánytól
kapott emlékbe, rákötötte annak a kutyának a nyakára, amelyik segített a
sárkányt megölni, s megparancsolta neki, hogy szaladjon a császári várba.
De az a vár olyan erősen körül volt véve katonasággal, hogy senki se
juthatott rajta keresztül. A kutya azonban nem törődött vele, átsurrant a
katonák lába között, s így oda is ért a várba. Beszaladt a szobába, abba,
amelyikben a királylány ült és éjjel-nappal sírt a vőlegénye után. Mikor a
kutyát meglátta, nagyot sikoltott, s nyomban elájult. Meghallotta a király



meg a királyné, beszaladtak a szobába, ahol a leány ült, és megkérdezték:
— Mit csinálsz, leányom?

S a leány csak fekszik a földön, és nem szól egy szót sem. Nosza,
odasietnek hozzá és élesztgetik. Mikor fölélesztették, azt kérdezik tőle:

—      Mi bajod van, leányom, mi történt?
Azt feleli rá a leány:
—      Édesapám, édesanyám! Itt az én első férjem, akivel eljegyeztem

magam, és megesküdtem az Úristen előtt, hogy nem megyek máshoz.
Kifaggatják erre a szülei, hogy miféle dologról van szó? És ő elmesélte

nekik az egész történetet, hogy s mint volt, és hogy az erdész meg akarta őt
gyilkolni az erdőben, és arra kényszerítette: esküdjék meg rá, hogy ő ölte
meg a sárkányt, és hogy a felesége lesz.

Akkor az apa meg az anya megbeszélték egymás közt, hogy mihez
fogjanak, nyilvánosságra hozzák-e a dolgot, vagy sem. De az apa, aki bölcs
király volt, így szólt a királynéhoz:

—      Ne hozzuk nyilvánosságra, rendezzünk előbb mulatságot, hívjunk
meg sok vendéget, s nem indulunk el az esküvőre, míg a vendégek nem
felelnek néhány találós kérdésre.

Úgy is teltek, mulatságot rendeztek, meghívtak egy csomó vendéget, s ott
volt a vendégségben az erdész is. S beszélgetnek erről-arról, egyik ezt
mondja, másik meg azt; míg egyik vendég, aki tudta jól, hogy mit
határozott a király, végül ezt kérdezte a többiektől:

—      Van-e a világon olyan állat, aminek nincs semmiféle nyelve, se
fullánkja?

Erre a vadász kilép a középre, és azt mondja, hogy van.
Akkor a vendégek mind kérlelik, hogy mondja meg, miféle egy állat lehet

az? Az erdész fogott egy zsákot, elment a sárkányfejekért, elhozta őket és
megmutatta mindenkinek. Az a legény pedig, aki a nyelveket kivágta,
előhozta a tizenkét nyelvet és beleillesztette a sárkányfejek szájába, s
megkérdezte a vendégeket, hogy belevalók-e? És a vendégek mind
éljeneztek és azt kiabálták, hogy neki van igaza.

Akkor egy másik találós kérdést tettek fel: hogy mit kell azzal csinálni,
aki az erdőben elállja az emberek útját, és meg akarja ölni őket?

És mindenki azt mondja: hogy az ilyennel nem lehet mást tenni, hanem
csak négy paripát elővezetni, azokkal négyfelé tépetni. És ki volt az, aki ezt
kiáltotta? Éppen az, aki úgy cselekedett.



Akkor azonmód felkiáltottak a vendégek mind:
— Vivát! Te választottad magadnak ezt a halált.
Elővezettek négy paripát, odavitték az erdészt, és négyfelé tépették. A

másik legénynek meg kihirdették a jegyességét, diszpenzációval, gyorsan
egymás után először meg másodszor, aztán megesküdtek a templomban, és
az esküvő után lakodalmat tartottak.
 



Mikor már megvolt az esküvő, meg minden, elmentek aludni, hogy együtt
töltsék az első éjszakát, és a férj egy kardot fektetett kettejük közé, és azt
mondta, hogy ne szóljon hozzá egész éjszaka:

— Ha mondasz valamit, akkor ez a kard nyomban összeszabdal
bennünket.

És így aludtak egymás mellett első és második éjszaka, az első meg a
második héten, de később már beszélgettek egymással éjszaka is meg
nappal is, csak éppen az első éjszaka nem volt szabad a menyecskének
szólnia.

Eltelt néhány hét, míg végül az ember elunta magát; megkérte hát a
királyt, és azt mondta neki: eressze el vadászni. De az apa nem akarta
elengedni, mert tudta, hogy azok közül, akik vadászni mennek arrafelé,
ritka aki hazatér. De a fiatalember mindenáron a fejébe vette,
megmakacsolta magát és elment. Az apa, mármint a király, adott vele
három vitézt, hogy vigyázzanak rá, és kísérjék haza épségben.

Ki is lovagolt, s elérkezett egy rettenetes nagy erdőhöz. Egyszer csak mit
lát: megpillant egy szarvast, aminek aranyból van a szőre, arany az agancsa.
A kutya legott űzőbe vette a szarvast, a lovacska meg a kutyát — s a
vitézek nem bírtak velük lépést tartani. Visszatértek a palotába, és
jelentették a dolgot a királynak. A király bezáratta őket a börtönbe, és azt
mondta, hogy addig kell a börtönben ülniük, míg a veje haza nem tér.

Az pedig a szarvas nyomán eljutott az erdőbe, s abban az erdőben olyan
rettentő sötét volt, hogy egyik ember nem látta a másikat. Letört egy
fenyőről néhány gallyat, tüzet rakott, s ott melegedett a tűznél. Nem sok idő
múlva odajön hozzá egy vén banya, taknyos orrú, lógó szájú, ráadásul
púpos hátú; csupa jég az egész teste, reszket a hidegtől, és kéri, hogy
engedje meg: hadd melegedjék a tüzénél. Azt mondja az ember: — Én nem
tiltom meg, melegedj, lásd én is melegszem.

Azt mondja rá a banya:
— Jaj, uracskám, de úgy félek ettől a kutyától!
— Az én kutyám nem bántott még soha senkit, téged se fog bántani.
— Jaj, uracskám, verjen rá egypárat, hogy meg ne harapjon. Az ember

fogott egy gallyat, s rávert a kutyára; nyomban kővé vált a kutya, kővé vált
a lovacska, kővé vált az ember is.

Közben odahaza, az apjánál a legnagyobbik tölgynek, a legnagyobb fiú
fájának a teteje elszáradt Azt mondja akkor a középső fiú az apjának meg az



anyjának:
— Édesapám, édesanyám, rossz újság van: biztosan meghalt a bátyám

valahol, mert kiszáradt a tölgyfája.
Fölkerekedik hát, útra készül, azt mondja az apjának, anyjának, hogy

megy megkeresni a bátyját.
Megnyergelte magának a középső lovat, magával vitte a középső kutyát,

leakasztott egy öreg kardot a falról, búcsút mondott a szüleinek, és nosza,
útnak eredt.

Végül elérkezik ugyanahhoz a kocsmához, ahol a bátyja is járt, s
kérdezősködik, mi újság? A kocsmáros meg üdvözli, és így szól hozzá:

—      Hiszen az úr úton volt, vadászaton, ennyi ideig, több hétig. Az úr
biztosan több újságot tud mondani.

A legény nem felel rá semmit, csak azt gondolja magában: „Ez meg mi?
Először lát engem életében, és így beszél velem?”

Azt gondolja: „Nem lesz az másképpen, hanem biztosan itt van valahol a
bátyám a közelben.”

Közben a zsidó, amíg ott beszélgettek, hírül adta a császári várba, hogy a
király veje ott van nála. A király nyomban elment érte négylovas hintón.
Betessékeli a hintóba és megkérdezi :

—      Hol jártál, vőmuram, ilyen sokáig?
Azt feleli rá a legény:
—      Ugyan mit kérdezősködik, papa, lesz még rá időnk, hogy

beszélgessünk; most nem érek rá, mert nagyon fáradt vagyok.
Hazaér, szalad elébe a felesége és kérdi:
—      Kedves férjem, hol jártál ilyen sokáig?
Azt mondja rá a legény:
—      Elmondom én neked, de csak majd később — nem válaszolt erre a

kérdésre, akárcsak az ipának, a feleségének sem, mert meg akart győződni
róla előbb, hogy hol van és kicsoda most tulajdonképpen?

Az első éjszaka ő is odatette a kardot maguk közé, és így szólt a
feleségéhez:

—      Nehogy szólj hozzám, és ne is beszélgess velem egész éjszaka, mert
ha megszólítasz, ez a kard összeszabdal bennünket.

Azt mondja rá az asszony:
—      Hiszen csak az első éjszaka kellett úgy lenni!



—      Jól van, az első éjszaka, de olyan sokáig nem voltam itthon, hogy ez
az első éjszaka.

Már jó ideig ott volt, de sehonnan sem sikerült a bátyjáról megtudakolni
semmit; végül kérlelni kezdte az ipát, eressze el egy kicsit vadászni.

—      Csak most eresztettem ki a börtönből azokat a vitézeket, akik nem
kísértek haza a múltkor — válaszolta a király.

—      Kedves apám — mondja rá a legény — most már hazajövök én
egyedül, meglássa.

—      Nem eresztelek el így, őrség nélkül: adok melléd hat vitézt, csak
nem szöksz meg előlük, mint a múltkor.

Elindult hát vadászni, ő lovagolt középütt, s a hat vitéz mellette: három a
jobbján, három a balján. Végül elértek az erdőhöz, kijött legelni a szarvas,
amelyiknek arany a szőre, arany az agancsa; a kutya meglátta, futni kezdett
a szarvas után, a lovacska a kutya után, a vitézek űzőbe vették őket, de nem
érték utol, vissza kellett fordulniuk, és jelentették a királynak, hogy nem
bírtak velük lépést tartani.

A legény pedig belovagolt az erdőbe, mélyebben, mint a bátyja, s hirtelen
rettentő sötét lett az erdőben, annyira, hogy nem lehetett senkit se látni.
Kegyetlen hideg volt, úgyhogy nem bírta ki, gallyat tört egy fenyőről, és
tüzet rakott. Ott melegszik a tűznél, hát megjelenik egy vén banya, taknyos
orrú, lógó szájú, ráadásul púpos hátú; csupa jég az egész teste, reszket a
hidegtől és így szól hozzá:

—      Édes uracskám. engedje meg, hogy a tűznél fölmelegedjek egy
kicsit, mert nagyon fázom.

Azt feleli rá a legény:
— Nem látod, hogy én is melegszem? Gyere és melegedj te is.
Azt mondja a banya:
— De félek ettől a kutyától; fogjon az úr egy gallyat és verjen rá, vagy

legalább fenyegesse meg, hogy meg ne harapjon ...
— Az én kutyám még soha senkit sem harapott meg, hát nem harap meg

téged sem; ne félj, gyere ide, melegedj, nem kergetlek el; de a kutyámat
nem fogom miattad megverni, vén boszorkány!

De a banya tovább kéri, hogy legalább fenyegesse meg. A legény fogott
egy gallyat, és megfenyegette a kutyát; a kutya is kővé vált, a lovacska is
kővé vált, a legény is kővé vált.



Közben odahaza kiszárad a második tölgyfa. A legkisebb testvér, aki
odahaza maradt, és akit a legbutábbnak tartottak, így szól a szüleihez:

—      Rossz újság van, édesapám, édesanyám, elpusztult a másik bátyám
is, mert már az ő tölgyfája is kiszárad.

S azonmód kérlelni kezdi az apját meg az anyját, engedjék meg, hogy a
két bátyját megkeresse. Az apja meg az anyja pedig tiltja neki erőnek
erejével; ne induljon világgá a testvéreit keresni, mert ő is ugyanúgy
elpusztul. De azt feleli rá a legkisebbik fiú:

—      Ha nem engedtek el, megölöm magamat; ha nem pusztulok el ott,
akkor elpusztulok itt, ha pedig megengeditek, talán megadja az Isten, hogy
a két bátyámat is megtalálom, és nekem sem esik semmi bajom.

Nyomban kivezette a lovát, megabrakolta, és mikor már megetette a lovat
meg a kutyát is, fölpattant a lóra, fogta a kutyát, elbúcsúzott a szüleitől, s
nosza, elindult világgá a két bátyját keresni.

Ahogy megy, mendegél, ő is elérkezik ahhoz a kocsmához, ahol a két
bátyja is járt. Kérdezi a zsidót, mi újság? S azt feleli rá a zsidó:

—      Semmi újság, csak annyi, amennyi máskor.
És rögtön hírül adta a kocsmáros a királynak, hogy a veje hazaérkezett.
Eljönnek érte hatlovas fogaton, s megkérdezi az ipa, a király:
—      Kedves vőmuram, hol jártál ennyi ideig, hogy ilyen soká nem jöttél

haza, s a feleséged a szemét is kisírja utánad, már azt hitte: elpusztultál
valahol?

Ő meg odaszalad király-ipához, és bocsánatot kér tőle:
—      Hát csak elmulattam egy kicsit itt is, meg ott is.
Megérkeznek haza: kérdi a felesége:
—      És hol tettél-vettél ennyi sok ideig?
—      Jaj. feleségem, majd egyszer elmondom, ha lesz rá időm — feleli a

legény.
Eljön az éjszaka, s ez a legény is kardot fektet közéjük, és azt mondja:
—      Ne szólj hozzám egy szót se egész éjszaka, mert hogyha szólsz, ez a

kard összeszabdal bennünket.
—      Hiszen már két éjszaka odatetted a kardot — feleli az asszony —, a

harmadikon már nem kellene.
—      Ha egyszer ilyen sokáig nem voltam itthon, megint oda kell

tennem, míg el nem jön az idő, amikor beszélgethetünk, és azt csinálhatunk,
amit akarunk.



S telt-múlt az idő, míg végül elunta a legény, hogy olyan sokáig ül egy
helyben, és nem tud a két bátyjáról semmit. Azt gondolja magában: „El kell
innen valamerre indulnom, hátha megtudok valamit a testvéreimről, mert
idehaza nem tudok meg semmit.”

Odamegy az ipához, a királyhoz, s kéri, eressze el vadászni: azt feleli rá
az ipa:

—      Kedves vőmuram, nemrégen engedtem szabadon azt a hat vitézt,
aki miattad ült a börtönben, s most megint elmégy, s akkor ők megint
börtönbe kerülnek.

De ő azt mondja a királynak:
— Most már nem leszek olyan ostoba, hogy olyan sokáig időzzek ottan, s

közben a vitézek a börtönben üljenek miattam; most, ha vadászni megyek,
nem vadászok tovább, mint huszonnégy óra hosszat.

A nagy könyörgésre végül elengedte vadászni a király, de adott vele
kilenc vitézt, őrségbe.

Kilovagolt hát vadászni, s csakhamar elért ahhoz az erdőhöz, ahol a két
bátyja elpusztult. Egyszer csak mit lát: kiszalad az erdőből egy szarvas,
aminek aranyból van a szőre, arany az agancsa.

A legény meg beérkezett egy borzasztó nagy erdőbe: kegyetlenül sötét
lett, úgyhogy egyik ember nem látta a másikat. Reszketni kezdett a
hidegtől; azt gondolja magában: „Mit csináljak? Nincs más mód, tüzet kell
raknom, mert nagyon fázom.”

Ő is letör egy gallyat, tüzet rak, és ott melegszik. Hát megint előjön a
taknyos orrú, lógó szájú, púpos hátú banya, és remeg, a hideg rázza, csupa
jég a teste. Megszólal:

—      Jaj. de fázom, de fázom!
És így szól vagy háromszor:
—      Fázom, jaj de fázom!
Azt mondja rá a legény:
—      Hát nem látod a tüzet, hogy melegszem? Ha fázol, gyere és

melegedj te is.
—      Jaj, uracskám, félek a kutyától; fogjon, uracskám, egy gallyat és

verjen rá!
—      Ostoba vén banya! Hogy én megverjem a kutyámat a te kedvedért?

Az én kutyám többet ér, mint te.
—      Jaj, édes uracskám! Csak legalább fenyegesse meg!



—      Mindjárt téged fenyegetlek meg; s ha egyszer megfenyegetlek,
megdöglesz nyomban.

De a banya nem törődik vele, hanem tovább kérleli, hogy fenyegesse meg
a kutyát. Végül a legény megharagudott, odaugrott a tűzhöz, verni kezdte a
banyát s megkérdezte:

—      Hol van a két bátyám?
Azt mondja a banya, hogy nem tud a testvéreiről semmit, hogy ő is csak

úgy jött az erdőbe, mint a legény, s ő is csak melegedni akar.
—      Hát te vén boszorkány, mért akartad annyira, hogy verjem meg a

kutyámat? Mert nekem ebből az a gondolatom támadt, hogy ha azt
kívántad, hogy mindenáron verjem meg a kutyámat, akkor biztosan tudsz
valamit a két bátyámról; mert ha én is megvertem volna a kutyát, vagy
megfenyegettem volna, akkor talán velem is valami baj történt volna.

Azt mondja rá a banya:
—      Jaj, édes uracskám! Ha megfenyegetted volna a kutyát, akkor

kivilágosodott volna ez az erdő.
—      No várj csak, vén boszorkány; ha egyszer ilyen okos vagy, akkor

mondanod kell valamit a két bátyámról; ha nem mondasz róluk semmit,
megöllek.

S úgy elagyabugyálta a banyát, hogy az végül kivallotta az egyikről:
—      Itt beljebb — azt mondja —, itt az egyik bátyád, de a másikról már

igazán nem tudok.
—      No, gyere, mutasd meg, hadd lássam.
Elvezette oda és megmutatta neki az egyik bátyját; de nem a bátyja volt

ott, hanem egy kődarab.
—      Csinálj valamit, hogy föléledjen, mert különben megöllek.
Akkor a banya tépett valamilyen füvet, s elhúzta a kutya orra alatt;

nyomban megelevenedett a kutya, megelevenedett a lovacska, és
megelevenedett a legidősebb testvér is. S nyomban kizöldült otthon a
legnagyobb tölgy, s megörültek a szülők, hogy a legkisebb fiuk megtalálta a
bátyját, s az megint él.

Mikor a legnagyobb testvér föltámadt, így szólt:
—      Jaj, de jót aludtam!
Azt mondja az öccse:
—      Aludtál hát, mert kő voltál.
—      Ne bolondozz már; hogy lehettem volna kő?



—      Ha nem hiszed, gyerünk a másik testvérünkhöz, akkor
meggyőződsz róla.

S faggatni kezdik a banyát mind a ketten:
— Hol van a harmadik testvérünk?
— Nem tudok én a harmadik testvéretekről semmit —  mondja a banya.
— Ha nem mondod meg, szépen megölünk és darabokra szabdalunk.
S úgy elkezdték vagdosni, hogy levágták az egyik kezét, de a banya még

mindig nem akarta bevallani; s alighogy levágták a kezét, nyomban odanőtt
újból. Azt mondja akkor a két testvér:

— No látod, micsoda boszorkány vagy, levágtuk a kezedet, és újból
odanőtt. De ha nem mondod meg, hol a harmadik testvérünk, úgy elbánunk
veled, hogy nem nőnek vissza a tagjaid többet.

A banya meg csak azt hajtogatja:
— Ha meg is ölnétek, akkor se mondom meg nektek, mert nem tudok róla

semmit.
Akkor elkezdték szabdalni a kardjukkal mind a ketten, a banya meg

kiabált torkaszakadtából, úgy kérlelte őket:
—      Hogy nem féltek az Istentől, emberek! Legalább az életemnek

kegyelmezzelek!
Azt mondják rá a legények:
—      Kegyelmezünk az életednek, de csak ha megmondod, hol a

harmadik testvérünk.
—      No gyertek — mondja a banya —, megmutatom a harmadik

testvérteket is.
Beljebb vezette őket az erdőbe, mint ahol az a testvér állt, aki föléledt,

rámutatott egy kőre és azt mondta:
—      Ez itt ő!
Nyomban ráparancsolt a két testvér, hogy támassza föl, különben

megölik. Akkor a banya fölvett egy füvet a földről, elhúzta a kutya orra
alatt, s nyomban megelevenedett a kutya, megelevenedett a lovacska,
megelevenedett a legény is, és így szólt:

—      Jaj, de jót aludtam.
Azt mondja rá a másik kettő:
—      Aludtál hát, mert kő voltál, s a kutyád meg a lovacskád is.
S nyomban kizöldült a tölgyfája odahaza, s a szülők még jobban

megörültek, hogy a másik fiuk is föléledt. A vén boszorkányt pedig ott az



erdőben kalodába szorították a legények, s a kardjukkal kaszabolni kezdték;
de mihelyt egy darabka leesett róla, nyomban visszanőtt. Meghagyták hát a
kutyáknak, hogy mihelyt egy darabka leesik, kapják el és ássák el a földbe.

A kutyák úgy is tettek: amint leesett egy darab, nyomban elkapták, és a
földbe ásták legott.

Végül megpillantottak egy kőasztalt, körülötte kőszékeket, meg
mindenféle holmit, s emberek is ültek körülötte, de mind kőből voltak.
Fölfektették a banyát az asztalra, olt elkezdték mind a hárman szabdalni a
kardjukkal, míg egészen apró darabkákra nem vágták; s mihelyt egy darab
lerepült belőle, a kutyák nyomban elásták a földbe úgy, hogy nyoma se
maradt. S akkor hirtelen hallják: dobpergés, trombitaharsogás, s erdő helyett
egész város van körülöttük. S a város közepén egy hadsereg masírozott,
olyan gyönyörűen, hogy azt se tudták, hova legyenek ámulatukban.

Akkor a legnagyobb testvér fölült a lovára, és a hadsereg élére állt.
Elmasíroztak a vár elé; a király látja az ablakból az óriási hadsereget, s

neki is eláll a szeme-szája, nem tudja, mi történt, honnan került ez ide? De
hiszen ott a sereg élén a veje lóháton, s ő vezérli a katonákat!

Nyomban kisiet a várból, magához hívatja a vejét, és megkérdi, mi légyen
ez, s honnan vette ezt a hatalmas sereget?

— Felséges királyatyám! — feleli rá a veje — abból az erdőből, ami ott
volt, most város lett, s abban a városban ekkora elátkozott hadsereget
találtam.

S akkor rendre elmesélt mindent, hogy mi történt vele, és hogyan vált
kővé: hogy azután keresésére indult az öccse, s ugyanaz történt vele is;
végül a legkisebb és legbutább öccsük indult keresésükre, s az meg is
találta, s életre is keltette őket, visszaváltoztatta kőből emberré.

— És hol van a két öcséd? — kérdi a király.
— Ők hátul vannak, a sereg mögött; megparancsoltam nekik, hogy

vigyázzanak: ne szökjön meg egyetlen vitéz se, vezessük valamennyit a
császári várba.

A király nyomban megparancsolta, hogy hívja őket elő.
A király veje hátralovagolt, és előhívta az öccseit:
— Gyertek, a királynak szüksége van rátok.
Odalovagolnak a király elé, s a király megkérdezi a legkisebbet:
— Hogyan tudtál ekkora hadsereget életre kelteni?



Akkor aztán nagy bált rendezett a király, rengeteg vendéget hívott meg a
bálba, s azok ettek-ittak, lakmároztak, s a három testvér ott ült az asztalnál.
Akkor a király a lányáért küldetett, s felszólította: válassza ki közülük az
urát.

— Ismerd meg, melyik a te embered?
S odamegy hozzájuk a királyleány, nézegeti őket sorra, de semmiképp se

tud közülük választani, annyira egyformák. Végül az igazi ura mutogatni
kezdte a gyűrűjét, integetett neki azzal a gyűrűs ujjával. Akkor aztán
észrevette, hogy ez a férje; odaszaladt hozzá és így szólt:

—      Ez az én uram, aki engem a haláltól megváltott.
A vendégek mind éljenezni kezdtek, s megdördült valamennyi ágyú.
Én is ott voltam ezen a bálon. S volt ott egy vak tüzér, aki nem látott a fél

szemével. Én is ott voltam a pad alatt. Hát az a kutyaházi előhúzott,
bedugott az ágyúba, és úgy kilőtt, hogy repültem, repültem, míg egy
malomban arra a valamire nem estem, amire a búzát szórják... Most nem
tudom, hogyan fejezzem be a mesét, ha valaki meg nem mondja, hogy
hívják azt, amire a búzát szórják?

—      Garat!
—      Hát nyaljátok ki a v ... gamat!

 



MESE AZ EMBERRŐL, AKI MINDIG PÖRÖLT A
FELESÉGÉVEL

Egy ember folyton pörölt a feleségével, hogy nem segít neki semmit,
holott nincs odahaza semmi dolga, mindig csak otthon ül. Végül az asszony
megelégelte a folytonos pörölést, és azt mondta egyszer az embernek:

—      Ha én nem csinálok semmit, hát maradj te idehaza, és végezz el
mindent helyettem, én meg kimegyek helyetted a határba. De el ne mulassz
semmit: őröld meg a lisztet a kézimalomban, dagaszd be a kenyeret, őrözd a
tyúkot a csirkékkel, hajtsd ki őket az árokszélre, s a vajat is köpüld meg.

—      Jól van, jól, menj már — mondja az ember, s azt gondolja magában:
„Egy óra alatt elvégzek mindent, azután majd pihenek.”

Előbb őrölni kezdett, s közben odakötötte a köpülőt az övéhez, mert
egyszerre akarta megőrölni a lisztet és kiköpülni a vajat. Őrli is, és közben
köpüli a vajat, de közben leszáll egy varjú, és vágni kezdi a csirkéket, hogy
a szobába is behallatszik; szalad ki az ember a csirkékhez, odavágja a
kézimalom botját, és úgy szalad, de közben kiömlik a tejszín, mert oda volt
kötve a köpülő az övéhez, és amikor megmozdult, a sajtár fölfordult, és a
tejszín kiömlött. Rohant a tyúkhoz, hát a varjú már csak alig hagyott néhány
csirkét... Gondolkozott, mit csináljon a többivel, érdemes-e alig
egynéhányat őröznie; fogta, agyonverte a többit is, és nekilátott a
kenyérdagasztásnak ... De csípik a legyek, hát ahol a légy csípi, odavág a
tésztával. Összefröcsköli magát a tésztával egészen, s mikor a falon lát meg
egy legyet, puff! tésztát csap a falra is. Elég az hozzá, hogy az egész tésztát
szétcsapkodta a legyekre, annyira csípték.

Akkor azt mondja magában: — Mit csináljak, hogy ne csípjenek így a
legyek?

Fogta magát és bekente a képét szurokkal, hát így még cudarabbul érezte
magát. Végül maga se tudta, mit tegyen, kiszaladt hát a határba a
feleségéhez.

A felesége meg azt hitte, hogy az ördög szalad feléje, nyakába kapta a
lábát, s uccu, haza; hát micsoda rendetlenséget talál itt, a tejszín kiöntve, a
csirkék megölve, a kenyértészta szétfröcskölve a falon, ebédnek se híre, se
hamva. De berohan utána a házba az ember is, és így kiált:



— Ne félj tőlem, feleségem, én kentem be magam szurokkal, mert nem
bírtam a legyekkel. De hadd el, már én soha többé nem maradok idehaza, s
most már elhiszem neked, asszony, hogy itthon is van dolog.
 



AZ ELVARÁZSOLT KECSKE
Egyszer egy paraszt elment a vásárba kecskét venni. Kapott is tíz tallérért

egy fáin fekete foltos, duzzadt tőgyű kecskét, s nagy örömmel vitte haza. A
falu végén volt egy kocsma. Kikötötte a kecskét, s bement a söntésbe, hogy
igyék egyet. Az egyből tíz lett, s estefelé fogta a kecskét és hazavitte.
Bekötötte az ólba, és így szólt az asszonyhoz:

—      Fogd a sajtárt és eredj, fejd meg a kecskét. Duzzadt a tőgye, és
vastag a csecse, biztosan sok tejet ad.

Az asszony megörült, és kiment az ólba. Leült a kecske mellé, és meg
akarta fejni: hát nincs a kecskének se tőgye, se csecse, mert amíg az ember
a kocsmában ivott, holmi csibészek elvitték a kecskéjét, bekötötték a
kocsmáros óljába, s odakötötték helyette egy szegény paraszt bakkecskéjét,
amelyik ott legelt a sövénynél, és ugyanolyan volt a színe, mint amannak. A
paraszt ittasan nem vette észre. Az asszony mérgesen szalad be a szobába, s
kiabálni kezd az urával:

—      Te disznó, te részeg kanfajzat, hát fejőskecskét vettél te? Hova
letted a sütnivalódat? Az ördög megzavarta pálinkával az eszedet! Hisz
bakkecskét hoztál haza, te állat!

Az ember megijedt, szép csendesen kiment az ólba, és megnézte a
kecskét, hát csakugyan! Bakkecske volt. Azt gondolta magában: „De hiszen
én fejőskecskét vettem! Alighanem holmi csirkefogók rendezték velem ezt
a komédiát, míg a kocsmában voltam, s kicserélték a nőstény kecskét
bakra.”

Fogta a bakkecskét, és visszament vele a kocsmába. Kikötötte a kecskét a
kerítéshez, és bement a kocsmába, s kiabálni kezdett a kocsmárossal, hogy
engedte elcserélni a kecskéjét. A kocsmáros erősítgette, hogy ő nem tudott
semmiről, s a paraszt biztosan nőstény kecskét vitt haza, s az asszony csak
azért pörölt vele, mert olyan sokáig volt a kocsmában. A paraszt maga sem
tudta biztosan, hogy volt, kiment hát a kocsmárossal megnézni a kecskét.

Amíg ezek ketten ott veszekedtek, a csibészek megint elvitték a
bakkecskét, és a nőstényt kötötték a kerítéshez. A kocsmáros kiment a
paraszttal a kecskét megnézni, s most csakugyan nőstény volt.
Megtapogatták a tőgyét meg a csecsét, s a paraszt nagyon örült, mert most



aztán jól összeszidhatja a feleségét. Visszamentek hát a kocsmába, és ittak
egyet a kibékülésre.

Estefelé fogta a paraszt a kecskét és hazament vele. Odahaza bekötötte az
ólba, és így szólt az asszonyhoz:

— Te tyúkeszű vén boszorkány, te azt se tudod, mi az, hogy bak vagy
nőstény, mindent bakkecskének nézel! Eredj, fejd meg a kecskét, mert
szétpukkan a tőgye.

Az asszony fogta a sajtárt, és kiment az ólba. Miközben pedig a paraszt a
kocsmárossal a kibékülésre ivott, megint odajöttek a csibészek, és
kicserélték a nőstény kecskét bakra. Az asszony meg akarta fejni, hát
megint bakkecs-két talált. Nyomban futott be a sajtárral a szobába, s legott
verni, szidni kezdte az urát:

—      Te pityókos marha, te egészen meggárgyultál, te aztán csakugyan
nem tudod, mi az, hogy nőstény vagy bak! Ha bolonddá akarsz tenni
valakit, tedd bolonddá az öregapádat, de ne engem!

A paraszt dühbe gurult, fogta a széket, s azzal verni kezdte az asszonyt,
mint a répát, az asszony meg ütni kezdte az urát. Olyan mérges lett az
ember, hogy kiszaladt a konyhába, és valamennyi lábast meg fazekat
összetörte. Végül fogta a fejszét, kiment az ólba, és agyonütötte a kecskét.
Az asszony lámpással kifutott a férje után az ólba, hát mind a ketten látták:
egy nőstény kecske feküdt olt, duzzadt tőggyel, megölve!

—      Ördögi kecske — sírt az asszony. — Most miből veszünk másikat?
De az embere megvigasztalta:
— Ki tudja, ki varázsolta el ezt a kecskét! Mégiscsak jobb, hogy

megöltem a sátánfajzatot!
Pedig nem volt az a kecske elvarázsolva, se megátkozva, hanem amíg a

paraszt verekedett a feleségével, a csirkefogók megint elvitték a fészerből a
kecskebakot, és bekötötték helyette a nőstényt.
 



MESE A PARASZTRÓL, AKINEK ROSSZ
FELESÉGE VOLT

Egy gazdának olyan rossz felesége volt, hogy azt se tudta, mit csináljon
vele. Elment egyszer az erdőbe, s talált ott egy mély kutat, s abban a kútban
ült az ördög. Azt gondolja magában a paraszt: „El kéne vele erre jönni
sétálni és bedobni ebbe a kútba.”

Egyik vasárnap éppen jó volt hozzá az asszony, s elindultak együtt ketten
sétálni. Arrafelé sétáltak az erdőben, és az ember mindenfélét mutogatott
neki; végül odaértek a kúthoz, az ember fölébe hajolt, lenézett és azt
mondja:

—      Nézd csak, milyen szép víz van odalenn.
Az asszony lehajolt, és ő is nézte, az ember meg úgy meglökte a térdivel,

hogy puff, beleesett a kútba, az ember pedig megfordult és hazament.
Vagy két hét múlva kíváncsi lett, mi történt az asszonnyal, kimászott-e,

vagy mi? Oda is ment a kúthoz, hát az ördög kikukucskál a vízből és azt
mondja:

—      Jaj, öcsém, hogy bírtad ki vele? Mennyi ideig bírtad ki? Az Isten
szerelméért, húzz ki engem innen, mert én nem bírom tovább!

Azt mondja rá a paraszt:
—      De hogyan húzzalak ki?
—      Törj le egy hosszú ágat, nyújtsd le nekem az egyik végét, a másikat

meg fogd, akkor én belekapaszkodom az egyik végibe, és te kihúzol. Ha
segítesz, urat csinálok belőled.

A paraszt ki is húzta. Akkor így szólt hozzá az ördög:
—      Én most elmegyek egy úrhoz, annak van három lánya, és én

belebújok az egyikbe. Hívnak majd hozzája mindenféle doktort, s egyik se
tudja meggyógyítani; de ha te megjössz, én rögtön elszaladok. Az az úr
ezért majd rengeteg pénzt ad neked. Azután meg elmegyek egy úrhoz,
akinek egyetlenegy lánya van, abba is belebújok, te oda is eljöhetsz, és
onnan is kiűzöl, azok is fizetnek neked, és akkor már lesz elég pénzed.
Amikor pedig egy harmadik helyen bújok bele valakibe, oda már ne gyere
utánam, mert ha eljössz, azon nyomban szörnyethalsz.

A paraszt elbúcsúzott tőle és hazament. Az ördög meg elment ahhoz az
úrhoz, és belebújt az egyik lányába: hívtak hozzá mindenféle doktort, de



egyik se tudott segíteni rajta, — akkor eljött az a paraszt, és a gonosz lélek
magától elmenekült. Az úr adott a parasztnak egy csomó pénzt és
hazaküldte. Az ördög pedig elment ahhoz az úrhoz, akinek egy lánya volt,
és belebújt; semmiféle doktor nem tudott segíteni rajta, de odament megint
az a paraszt, s az ördög elmenekült. Az úr jól megfizetett érte a parasztnak,
úgyhogy máris úr lett belőle.

De híre ment a környéken, hogy mit tud, hogy milyen okos. Amikor tehát
az ördög belebújt egy harmadik helyen a kisasszonyba, nem is kérdeztek
semmit, csak rögtön elmentek azért a parasztért. Ő meg búslakodott, mert
nem tudta, mit tegyen, ha érte jönnek. El is jöttek érte, s el akarták vinni
arra a harmadik helyre. A paraszt magyarázkodik, hogy beteg, mindenféle
ürügyet talál ki, de azok csak nem engednek, makacskodnak, hogy
mindenáron menjen velük. Végül a paraszt azt mondja, elmegy, de várnia
kell még egy napig, hogy fölkészüljön. Azon a napon elment a kúthoz,
kihúzta a felesége holttestét, becsavarta egy lepedőbe, és másnap elindult
vele. Mikor odaértek a városba, az ember nem akart azzal a kocsissal a
beteghez menni, akit érte küldtek, hanem így szólt:

— Van nékem itt egy s más ügyes-bajos dolgom, itt kell maradnom, de te
csak menj, és én ha elintéztem, utánad jövök én mindjárt.

Fogta magát, elment és vett magának egy taligát; az asszonyt fölültette a
taligára, mintha elevenen ülne ottan, és úgy indult el vele. Ahogy tolja a
taligái a kövezeten, csikorog a kereke; az ördög meghallja a csikorgást,
kinéz az ablakon abból a kisasszonyból, meglátja az embert és felkiált:

— Ide is utánam hozza!
Mikor a paraszt megállt, s be akarta vinni az asszonyt a szobába, az

ördög, uccu, kiugrott az ablakon át az udvarra, elmenekült és soha többé
nem jött el. Az az úr meg rengeteg pénzt adott a parasztnak. Így történt, és
vége.
 



AZ ELCSERÉLT ASSZONYOK
A bystrei öreg Ciostkowian egyik vasárnap nem ment templomba, mert

volt előző héten Istebnán, hanem otthon maradt. A felesége ott sürgött-
forgott a szobában, ő meg csak ült a lócán, gondolkozott magában, és nem
szólt egy szót sem. Egyszer csak, mintha eszébe jutott volna valami, így
szól az asszonyhoz:

—      No, Maryna, főzöl-e nekem valamit, mert el kell mennem hazulról.
—      No, hova mennél?
—      Hogy hova? Hát Cieszynbe a lóvásárra: holnap első hétfő, hát

eladnám a kancánkat, s vennék egy nagyobb lovat.
—      No, ahogy jónak látod! — azt mondja az asszony. — Csak nehogy

aztán eben gubát cserélj. Mindjárt melegítek neked egy kis disznólábat,
aztán eredj.

Az ember fölszedelőzködik, elkészíti a szekeret, elébe fogja a lovat, az
asszony megfőzi a disznótérgyet: aztán kimángorolta neki a frissen mosott
ingét, az ember meg közben elrendezett mindent a szekéren, odakötött egy
marék szénát az útra, szórt egy kis ocsúval kevert szecskát az abrakoló
zsákba, aztán bement a szobába, merített az üstből egy csupor vizet,
teleszedte a száját, aztán kiköpte a kezére, és megmosdott egy csöppet,
megfésülte a haját, s megtörülközött az inge ujjában. Aztán levette a
piszkos ingét, fölvette a jobbikat, és leült az asztalhoz, hogy egyék valamit.

A felesége elébe tett egy tálat levessel, egy másikat kolompárral, s a
harmadikat meg káposztával, ami a reggeliből maradt, és így szólt:

— Egyél, a csülköt meg majd bugyorba kötöm úlravalónak.
El is készített neki mindent, s addigra éppen dél lett. A ló is evett már

valamit, s azt mondja Ciostkowian:
—      Kympéig lesz legrosszabb az út, azután már lassacskán csak eljutok

Ciornowskiéig. Ott meghálok, s reggel már könnyen elhajtok a vásárba.
Azzal elbúcsúzott az asszonytól, fölült a szekérre, keresztet vetett magára,

és gyí, fakó.
Hogy az Isten óvjon az olyan úttól, amilyen Bystréből Kympéig viszen!

De az ember nem mászott le a kocsiról, mert volt jó fékje, marékra fogta az
ostorát, és úgy hajtotta a lovát. Mikor már a gidres-gödrös, kátyús úton,



gyökereken és fatörzseken majd kizötyögte a lelkét, végre leért a sima útra,
és azt mondta:

—      Most már szundíthatok egyet, s időm van bőven, betérek hát
Siglához, fölhajtok egy negyed liter pálinkát, és aztán már repülünk
egyenest Ciornowskie fele.

S be is tért Bulawába, kikötötte a lovát egy karóhoz és így szólt:
—      Töltsön egy negyed litert!
A kocsmáros töltött, elibé rakta a fiaskót meg a poharat; Ciostkowian

fizetett neki is egyet, boldogan, hogy már benne van az egyenesben, s
üldögélt, iddogált és elmélkedett. Egyszer csak megérkezett Hyrciawéból az
öreg Korbas, és látta, hogy ott áll egy ló, fejjel Jablunków felé; kitalálta,
hogy biztosan a vásárba mén valaki, s merthogy ő is odakészült, hát leszállt
a kocsiról. Belép az ivóba, köszön szépen, s meglátja ott az öreg
Ciostkowiant; legott megkérdi:

—      No, hova mégy?
—      Cieszynbe, a vásárba; szeretnék egy nagyobb lovat venni, ezt a

kancát meg eladni.
—      Az Isten küldött; én is afféle járatban volnék. Derék jószágom van,

csak egy csöppet aprócska.
—      No. akkor nekem is töltsön egy negyed liter tisztát.
Most aztán megoldódott a nyelvük: beszélgettek a lovakról, az időjárásról,

az asszonyokról meg a gazdaságról, s mikor már megittak egy-egy iccével,
újabbat rendeltek, hiszen ráértek. Azután azt mondja az egyik:

—      No, máris indulunk, csak igyunk meg még egy negyed litert együtt.
Töltsön, hé!

A kocsmárosnak se kellett kétszer mondani, mindjárt tele lett a fiaskó, a
parasztok meg csak ülnek és isznak. Mikor már a fenekére értek, azt
mondja a másik:

—      Az előbb te rendeltél felesbe, most még én is rendelek egyet.
Töltsön még egyet, kocsmáros!

Máris ott állt a teli negyed literes.
És ahogy olt isznak, azt mondja a hyrciawebéli:
—      No, mi az ördögnek megyünk mi a városba? Jó lovaink vannak,

oszt meg akarunk szabadulni tőlük. Inkább üldögéljünk itt még egy
órácskát, igyunk még egy keveset, oszt menjünk haza.

Azt mondja rá a Cioslkowian:



— Hisz jól beszélsz, cimbora, de mit szólnak majd az asszonyok?
— Az asszonyok? — kérdi Korbas. — Neked is van egy jó kancád,

nekem is van, hát cseréljük el, s az asszonyoknak azt mondjuk, hogy
útközben jó lóra akadtunk, ezért a magunkét eladtuk, s másikat vettünk.

—      Áll az alku — mondja a másik. — Gyerünk, cseréljük ki a
kancákat, aztán igyunk áldomást.

Ki is mentek, mindegyik kifogta a lovát, s befogta a másik szekere elé,
aztán megint asztalhoz ültek és ittak, míg be nem sötétedett odakünn is,
meg a fejükben is. Akkor a kocsmáros látta, hogy már elég van bennük, és
hazaküldte a két gazdát.

Fizettek hát, a kocsmáros kikísérte őket, segített mindegyiknek fölszállni
a szekérre, mert, tudják kendtek, már fölszállt a fejükbe, amit dél óta ittak,
volt az már néhány liter is. Így hát ahogy fölültette őket a kocsijukra,
kezükbe adta a gyeplőt, s elindultak. De nem sokáig hajtottak, mert gőzös
volt a fejük. Eleresztették a gyeplőt, befordultak a kasba és aludtak, a lovak
meg mentek maguktól. A hyrciawebéli ló elvitte Ciostkowiant Hyrciawéba,
a Cioslkowian kancája meg fölvitte Korbast Bystre felé. A két ember aludt,
merthogy jólesett nekik az alvás, tudják kendtek, úgy elringatta-zötyögtette
őket a szekér azon a gidres-gödrös, kátyús úton. A lovak meg szépen
hazaértek, mindegyik a maga falujába, megálltak a pitvar előtt, mert tudják
kendtek, mifelénk minden ház egyforma, és az ágy ott van az ajtóval
szemben; és az emberek fölébredtek, mikor nem ringatta őket tovább a
kocsi. Még nem tisztult ki a fejük, hát nem is néztek semerre, mindkettő
tudta, hogy már otthon van, lemászott a szekérről, és beesett a szobába,
egyenest az ágyba, és egyik se tévesztette el, mert amilyen a Korbas
kalibája, olyan a Ciostkowiané is, és mindegyik odadörgölőzik az
asszonyhoz az ágyba. Az asszonyok meg a sötétben nem ismerték meg,
hogy nem a saját emberük, csak azt gondolták: „Ma már nem szólok
semmit, mert italos a fejed, inkább holnap, ha kitisztul egy kissé a gőz a
fejedből.”

Még le is húzták az emberről a bocskort meg a gatyát, aztán lefeküdtek és
aludtak, az ember meg mellettük.

Míg azután reggel, ahogy virradni kezd, nézi az asszony, hogy ébred-e
már az ember, mert már neki is viszket a nyelve — hát csak ámul-bámul,
mert nem ismeri meg az emberét. Az meg csak alszik.



Fölkap az asszony egy darabka aprófát, meggyújtja és odavilágít, hát látja,
hogy nem az ő embere.

—      No, az ördög hozta ide kendet!
Az ember kinyitja a szemét, csodálkozik, mert nem a saját asszonyát látja,

és azt mondja:
—      Miféle asszony dörgölőzik hozzám itt az ágyamban?
Néhány pillanatig csak bámészkodnak, egyik a másikra, s pörölnek

egymással — végül aztán föláll az ember, kinéz az ablakon, s csak akkor
kezd világosodni az eszében; kikérdezi az asszonyt, s fölszedelőzködik az
útra. Az asszony meg sza- lonnál süt neki, reggelit készít az embernek. Az
jól belakik, megköszöni szépen, fölül a kocsira és elhajt.

Így történt Hyrciawéban is, meg Bystrében is. Mikor leért Cioslkowian
Hyrciawéból Bukowiecbe, s közeledett Kympe fele, hát látja, hogy ott
csörtet Bystre felől Korbas az ő kancájával. Köszöntek egymásnak szépen,
betértek a kympei kocsmába, leültek az asztalhoz, töltöttek a poharukba, és
elbeszélgettek, hogy melyikük hogyan aludt, és mit evett reggelire, de
legjobban azon mulattak, hogy a kancájukat akarták elcserélni, és az
asszonyukat cserélték el, a kancát pedig nem.
 



A TOLVAJ
Volt egyszer egy úr birtokán egy paraszt, aki úgy elszegényedett, hogy

nem tudta, mihez fogjon, így hát otthagyta a gazdaságát, és kiment az
erdőbe, levette a bundáját, fölakasztotta egy fenyőre, és úgy lopódzott oda
ahhoz a fenyőhöz, a saját bundájához, mintha a lopásban gyakorolná magát.
Arra hajtott épp az úr és megkérdezte:

—      Mit csinálsz ott, Maciej?
—      Egészen elszegényedtem — mondta a paraszt —, nincs mit ennem,

meg kell tanuljak vénségemre lopni.
Azt mondja rá az úr:
—      No jól van, ha ellopod ma éjszaka a ménemet az istállóból, kapsz

száz rubelt, de még ma ellopd ám!
—      Jól van, tekintetes uram, ellopom.
Maciej elment, otthagyta a baltáját zálogba a zsidónál, vett érte három

üveg pálinkát, s még a nap folyamán elvitte az istállóba; az egyiket bedugta
abba a köteg szénába, amit a mén számára készítettek oda, éjjeli abraknak, a
másikat a zabba dugta, a harmadikat pedig a jászol alá abba a szalmába,
amit a mén lába alá készültek teríteni. Az úr pedig odarendelt három őrt: az
egyiket fölültette a lóra, keltőt meg az ajtóba állított, vigyázni, hogy Maciej
semmiképpen ki ne vezethesse a mént. Odaadták az őrök a ménnek a
szénát, hát megtalálták a széna közt a pálinkát, fogták és kiitták; aztán zabot
adtak neki, megtalálták a másikat, azt is kiitták. Szalmát szórtak a lába alá
éjszakára, megtalálták közte a harmadik üveget, azt is kiitták. Rettentően
lerészegedtek, úgyhogy azt se tudták, mi történik velük, és elaludtak.

Akkor aztán eljött Maciej éjszaka, fogta azt, amelyik a lo-von ült,
fölültette a kerítésre, és a kezébe adott egy kötelet kantár helyett, annak a
kettőnek meg, akik az ajtóban vigyáztak, összeragasztotta a haját csirizzel;
aztán kivitte a mént az erdőbe. Az úr reggel fölkel, kiszalad az istállóba,
mert kíváncsi, hogy ott van-e a mén, vagy sem? Nézi, hát a ménnek hűlt
helye, az őrök pedig alusznak. Az egyik a kerítésen ül, az, amelyik a ménen
ült, a másik kettő meg ott hever az ajtóban. Keltegeti őket, azok meg
kiabálni kezdenek:

—      Mért húzod a hajamat? Mért húzod a hajamat?



Mert nem tudták, hogy össze vannak ragasztva a hajuknál fogva. Akkor
az úr elkezdte őket ostorral verni, amiért nem vigyáztak. Aztán elhivatta
Maciejt. Megkérdezi az úr:

—      No, Maciej, te loptad el a mént?
— Én hát — mondja a paraszt —, az úr parancsára, mert megparancsolta,

hát elloptam.
Azt mondja rá az úr:
— Hozd vissza, és megkapod a száz rubelt érte — mert afféle móka volt

az egész —, de ha akarsz még száz rubelt keresni, lopd el ma éjszaka a
pénzes ládámat.

— Miért ne? — mondja Maciej. — Ellopom én!
Kapta magát, kiment a temetőbe, kiásott egy hullát, odavitte az úr szobája

elé, betörte az ablakot ököllel, odaállította a létrát, és bedugta a hullát az
ablakba, ő maga meg meghúzódott mellette. Az úrnak pedig meg volt töltve
a flintája, fogta és kilőtt rá. A paraszt elengedte a hullát, az beesett a
szobába, ő maga meg olt állt a falhoz simulva. Az úr behívta az inast,
megfogták a hullát, és csendesen levitték a pincébe, hogy ott elássák.
Alighogy lementek a pincébe, Maciej beugrott a szobába, fölkapta a pénzes
ládikát és hazaszaladt. Visszajön az úr és azt mondja a feleségének: — Már
megöltem és el is takarítottam, nem kell kifizetnem a száz rubelt.

Másnap reggel fölkel az úr, nézi, hát nincs a ládika sehol. Elgondolkozott,
mi lehel ez. A csuda vigye! Maciej a halála után is ellopta a pénzes ládikát.
Másnap reggel jelentkezik Maciej a pénzes ládikával, az úr látja, hogy
elvesztette a másik száz rubelt is, és azt mondja:

—      Hát, olyan ügyes vagy, hogy kerestél nálam kétszáz rubelt! Most
pedig, Maciej, lopd el a gyűrűt a feleségem ujjáról ma éjszaka, akkor még
száz rubelt nyersz, s lesz összesen háromszáz rubeled.

—      Miért ne? Ellopom én!
Lefeküdt az úr meg a felesége aludni, az ablaktáblákat becsukták.

Gondolkodik a paraszt, mitévő legyen? Elment, összeszedett emberi ganéjt
egy törött csuporba, fölhígította vízzel, aztán fölmászott a padlásra az
uraság hálószobája fölé, az ágyuk fölött fúrt egy lyukat, és lecsurgatta
közéjük a ganéjt. Fölébrednek az uraságék éjszaka, rettentő büdösség van,
nem tudják, mi törlént, hát látják, ganéj van az ágyukban. Az úr az úrnőt
okolja, az úrnő meg az urat, mit tegyenek? Nem lenne illő a szolgákat
fölkelteni, el kell hogy intézzék a dolgot valahogy maguk. Éppen nyár volt,



meleg, s a szobájuk közelében volt a kertben egy tavacska. Azt mondja az
úr a feleségének:

—      Maradj te itt a szobában, én meg kimegyek és megfürdök a tóban.
Ha majd visszajöttem, akkor menj te mosakodni, és én addig majd fogom a
gyűrűdet, hogy a Maciej el ne lopja.

Azzal kiment, levetkőzött, letette a ruháját a fűre, és bemászott a vízbe. A
Maciej meg odalopódzott halkan, suttyomban, magára kapta az úr
slafrokját, és bement a szobába.

—      Már megfürödtél? — kérdi az úrnő.
Az ember nem beszélgetett sokat, csak annyit mondott:
—      Meg. — Ezt az egyetlen szót mondta.
Az úrnő lehúzta az ujjáról a gyűrűt, odaadta neki, és kiszaladt fürödni a

tóba. Az úrnő kiszaladt a tóhoz, a Maciej meg hazaszaladt a viskójába a
gyűrűvel. Odaér az úrnő a tóhoz, hát látja, hogy az úr még fürdik.

—      Ki van itt? — kérdi az úrnő.
—      Én vagyok — mondja az úr. — Minek jöttél ki? Ahá! Maciej

biztosan ellopta már a gyűrűt?
—      Bizony oda van, már ellopta!
Így történt a dolog. Maciej jelentkezett másnap, visszahozta a gyűrűt, s az

úr kénytelen volt a háromszáz rubelt kifizetni. Így megint gazda lett belőle.

MESE A BUTA LEGÉNYRŐL, AKI SEMMITŐL
SE FÉLT

Valaha a nemeseknek rengeteg joguk volt, és nemegyszer megesett, hogy
a szegény embereket büntetlenül bántalmazták. Azért nem egy közülük a
pokolba került, másoknak meg hosszú éveken át kellett a földön
kísértetként vezekelniük, míg valaki el nem jött, és meg nem váltotta őket.
De nem mindenkinek volt mersze, mert nagyon bátor legény kellett hozzá.

Akkoriban történt, hogy volt egy apának két fia: az egyik okos volt, a
másikat meg ostobának tartották. Igencsak szegényen éltek, s ha nagyon
elkeserítette őket a szegénységük, bizony az is előfordult, hogy megverték
az ostoba fiút. De az az ostoba amellett legény volt a talpán, és semmitől se
félt. Történt pedig, hogy egyszer a nagyobbik fiú azt gondolta, meg kell már
az öccsét ijesztenie. Mikor az ostoba egyszer késő este ment haza a
határból, a bátyja parazsat vett a szájába, s elállta az útját, mintha ő lenne a



gonosz lélek. Az ostoba azonban nem ijedt meg, hanem kupán vágta a
botjával úgy, hogy csillagokat látott Erre az okos ráripakodott, hogy miért
veri. Az ostoba azt felelte:

— Nem tudtál rögtön szólni, hogy te vagy az? Akkor békében hagytalak
volna. Azt hittem, hogy a gonosz lélek állja utamat Amit most kaptál, az
már a tied, nem veszi el tőled senki!

Az okos azonban legott előreszaladt haza, és bepanaszolta az apjánál az
öccsét, hogy megverte őt. Rettentően megharagudott az apjuk, és elkergette
az ostoba fiút a háztól.

— Végül még mind a kettőnket megölsz a buta fejeddel. Fogd a
tarisznyádat és eredj, amerre a szemed lát!

Így hát az ostoba hóna alá csapta a tarisznyáját és elindult.
Végül elérkezett egy faluba. Itt megkérdezték, mi járatban van. Azt

mondta rá a legény:
—      Megyek kísértetet keresni!
Az emberek kinevették, és azt mondták, hogy ostoba. De ő betért a

kocsmába, hogy egyék valamit. A kocsmáros is megkérdezte nyomban, mi
járatban van, s az ostoba legény megint azt felelte:

—      Megyek kísértetet keresni.
—      Itt a faluban nincsenek kísértetek — mondta a kocsmáros —, de a

falun túl, ha mégy egy darabot, van egy elhagyott major. Ott azért nem
lakik senki, mert olyan kísértetjárás van, hogy mindenki szörnyethal
rémületében!

—      Akkor én elmegyek oda! — válaszolt az ostoba legény. A
kocsmáros sajnálta, hogy olyan fiatal legényke, s ki akarta verni a fejéből.
De hiába, az ostoba fiú megmakacsolta magát. Csak annyit kért, hogy adjon
neki a kocsmáros néhány szem krumplit, meg egy kis kását a tarisznyájába,
s mutassa meg a majorba vezető utat.

A kocsmáros el is kísérte egészen a major konyhájáig, s azután gyorsan
visszairamodott, mert már alkonyodott. Az ostoba meg ott maradt egyedül a
kísértetjárta majorban, ahol nem volt rajta kívül senki élő lélek. De ő nem
félt egy cseppet sem.

Keresett egy fazekat, öntött bele vizet, tüzet gyújtott, kiszórta a krumpliját
a tarisznyából, leült és hámozni kezdte. Mikor mindent elrendezett szépen, s
javában főzött a tűzhelynél, egyszer csak fölüvölt valami fönt a kéményben:

—      Jövök már!



—      Ne gyere még! — kiáltott vissza az ostoba. — Épp vacsorát főzök,
és szétvered a tüzemet.

Úgy néhány pillanat múlva újabb üvöltés:
—      Jövök már!
—      Még egy percig várj! — kiáltott az ostoba legény. — Még nincs

kész a vacsorám!
De közben már egy fél ember — deréktól lefele — leesett a kéményből a

tűzhelyre. A buta legény azonban nem ijedt
 



meg egy csöppet sem; kidobta a tűzből a fél embert, odavágta a konyha
kövére, s tovább főzőcskézett.

Úgy néhány pillanat múlva megint üvölt valami a kéményből: — Jövök
már!

—      Várj egy percig! — kiáltotta az ostoba. — Mindjárt végzek a
főzéssel.

De hiába, az ember másik fele is leesett fejestül a kéményből a tűzhelyre.
—      Várhattál volna egy kicsit! — mondta a legény, s odavágta a másik

felet is a kőre. S tovább főzte a vacsoráját. Mikor már megfőzte, beöntötte
egy tálba, s az asztalhoz ült enni. Csak most látja, hogy egy nagy darab
ember áll a konyhában, derékig érő szakállal. De nem ijedt meg egy csöppet
sem, és így szólt:

— Gyere te is enni.
— Nem akarok! — feleli a kísértet.
—      Ha nem, akkor nem — felelte a legény. — Legalább több marad

nekem.
És tovább evett, mintha nem történt volna semmi. Mikor már csak egy

kevés maradék volt hátra, megkérte a kísértet:
— Add nekem azt a maradékot, hadd egyek!
— Ha nem akartál az előbb enni — válaszolt az ostoba —, most már nem

kapsz!
És megevett mindent, hogy a tál is fénylett utána.
Mikor már így jóllakott, odalépett hozzá a kísértet, és így szólt:
— Most bírokra kell kelned velem!
— Nono — válaszolt az ostoba —, így rögtön evés után birkózni, azt nem

akarok. Előbb pihenek egy szemernyiy. Azután majd birkózhatunk!
Mikor aztán már kipihente magát, a kísértet megint odalépett hozzá:
— De most már gyere birkózni!
— Miért ne — felelte az ostoba.
S összeakaszkodtak nagy erővel. De az ostoba legott a földhöz vágta a

kísértetet, hogy csak úgy nyekkent.
— Most megkaptad, amit akartál — mondta az ostoba.
A kísértet pedig fölkelt, és így szólt:
— Ha nekem adtad volna a maradék ételedet, elbántam volna veled. De

azáltal, hogy legyőztél, megváltottál engem, s nagy szerencse vár rád! Tudd
meg, öcsém, hogy én életemben nemesember voltam és nagy úr, és ez a



birtok meg az egész környék az enyém volt, és ma is az enyém, mert
halálom óta itt még senki sem bírt ki egy éjszakát élve. De én rettentő
kegyetlen voltam az embereimhez; ha nagyon megharagudtam,
idefektettem a parasztokat a tűzhelyre, és kettéfűrészeltem fűrésszel. Azért
halálom után az ördögök ugyanezt csinálták velem, s így kellett kísértenem,
míg el nem jön egy olyan merész és erős ember, aki kibír egy éjszakát
ebben a házban és legyőz engem. Te megtetted ezt, azért most ez az egész
major a tied, s én nem fogok itt kísérteni többé. Itt alattunk pedig a
pincében rengeteg sok pénz van. Azt el kell osztanom. Fogj egy gyújtóst, és
gyere le velem!

Akkor az ostoba fogott egy égő fahasábot, és azzal világított, s lementek
együtt a pincébe. Hát mit lát: vagy egy tucat hordó áll ottan, mind tetézve
teli pénzzel. Azt mondja a halott:

—      Ezt a pénzt három részre osztod: az egyiket a rokonaim kapják, a
másikat az egyháznak adod a lelkemért, a harmadik rész pedig a tied. És ez
a major is, meg a földek körös-körül, ez is mind a tied.

Azzal eltűnt a halott nemes, és soha többé nem mutatkozott Az ostoba
legény pedig fekvőhelyet csinált magának a konyhában, és ott aludt egészen
reggelig. Így hát volt birtoka és pénze is.

Amikor kialudta magát, lement a pincébe, és teleszedte a tarisznyáját
pénzzel, azután pedig elment a faluba, a kocsmába. A kocsmáros ugyancsak
elcsodálkozott, mikor meglátta élve, a buta legény pedig rögtön enni-inni
kért, mindenből a legjobbat A kocsmáros kinevette:

—      Az kéne csak neked! Nézzék, micsoda nagy úr! Hát fizetni mivel
fogsz?

Erre a szóra az ostoba fogta és odavágta a tarisznyát az asztalra úgy, hogy
megrepedt, és szanaszét gurult a sok pénz a padlón.

— Ide nézz — kiáltotta —, mennyi pénzem van! Most pedig adj enni-
inni, akár egy úrnak!

Bezzeg erre a kocsmáros már sürgölődött szaporán. Mikor aztán az ostoba
legény jóllakott, elmesélt neki mindent Azután pedig maga mellé vett
néhány embert, s elmentek elosztani a pénzt

Ott maradt az ostoba legény a majorban, s odahívatta az apját is, akivel
aztán együtt gazdálkodtak, míg meg nem haltak.
 



AZ EGÉRBUNDÁCSKA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy házaspár, s volt nekik egy lányuk.

Egyszer az asszony nagyon megbetegedett, s már halálán volt. Ezért
meghagyta a férjének, hogy ne vegyen feleségül senkit, csak ha olyat talál,
amilyen a lánya.

—      És ha nem találok olyat, akkor mi lesz?
—      Ha nem találsz olyat, mint ő, akkor őt vedd feleségül.
Jól van, meghalt, eltemették. Eltelt néhány hét, az apa elindul, utazik,

keresgél, de hiába, nem talál olyat, amilyen a felesége volt, és amilyen a
lánya. Hazatért és így szólt a lányához: — Elveszlek feleségül.

Legott sírva fakadt a lány:
—      Hogyan mehetnék én az apámhoz férjhez?
Erre az apja megparancsolta, hogy menjen ki a temetőbe az anyjához, és

kérjen tőle tanácsot.
Ki is ment, odament az anyja sírjához, és zokogni kezdett keservesen.

Meghallotta az anyja:
—      Miért sírsz, gyermekem?
—      Az apám el akar venni feleségül.
—      Menj és mondd meg neki, hogy csináltasson neked olyan ruhát,

mint az éjszaka, csak azután vegyen el.
Haza is ment a leány, és megmondta az apjának, amit az anyja üzent. Hál

jól van. Bejárja az apa a külföldi országokat, de sehol nem talál olyan
anyagot, ami sötét, mint az éjszaka ... Utazik, utazik, végül mégis ráakad.
Hazavitte, csináltak belőle a lánynak ruhát.

—      Most már megvan a ruhád, elveszlek feleségül.
—      Ne, még egyszer megkérdem az anyámat.
Kiment a sírhoz, és az anyja azt parancsolta, hogy ne menjen férjhez, míg

az apja olyan ruhát nem csináltat neki, mint a nappal. Mikor már ezt is
megkapta, még olyan ruhát is kellett kérnie, mint a nap, meg mint a hold.
Így telt el több, mint egy esztendő. Utoljára pedig egy egérbundácskát
kellett hogy csináltasson az apja. Egérfogókat állíttatott fel mindenütt, az
istállókban, valamennyi majorjában. Így aztán összefogdostak annyi egeret,
hogy bundácskát készíthettek a bőrükből. A lány kiszaladt még utoljára az
anyja sírjára. Az anyja adott neki egy gombolyag selymet:



— Fogd ezt a gombolyagot, fogd meg a szál egyik végét, és ereszd el a
gombolyagot. Amerre gurul, menj utána. Egy rettentő nagy tölgyfához fog
gurulni. A tölgyfában csodaszép, óriási szobák lesznek. Ott meglesz
mindened, és az apád nem fogja tudni, hol keressen.

Így hát a leány fogta és elgurította a gombolyagot. Gurul a gombolyag,
gurul, végül egy tölgyfába ütődik, a tölgyfa kinyílik, hát micsoda paloták
meg majorsági épületek vannak ottan, meg a ruhák, amiket az apja
csináltatott, meg minden! Volt ott étele, itala, vetett ágya. Három napig ült
benn, akkor megjelent álmában az anyja és így szólt:

— Minek ülnél tovább itt ebben a tölgyfában? Ki kell bújnod okvetlenül.
Menj át az erdőn, nem nagy darab út, s rögtön az erdőn túl ott egy kastély.
Menj be abba a kastélyba, és kérd meg az uraságot, vegyenek föl szolgálni.
Vedd föl az egérbundácskádat, és ne csinálj semmit, csak járj mindig ebben
a bundácskában. Ha nem lenne hely, kérd meg őket, hogy vegyenek föl akár
ingyen is, csak enni adjanak, mert van ott három felnőtt úrfi, legényember,
azok közül az egyik elvesz téged feleségül.

Jól van, fölvette az egérbundácskát és elment. Elszegődött a kastélyba
kemencefűtőnek. Kinevették, de ő ott maradt, csak azt kötötte ki, hogy
engedjék el minden vasárnap a templomba. A szakács keze alá adták.

Az első vasárnap az úr vizet hozatott vele a mosdótálba. Ahogy vitte,
kiloccsant egy kis víz a padlóra. Az úr rácsapott a törlővel:
 



—      Ó te, te ügyetlen, lefröcskölted a padlót! Eredj már, eredj a
templomba.

A szakács kinevette:
—      Ó, te szurtos, hogy mehetnél a templomba? Hisz nincs egyebed,

csak ez a csúf bundácskád!
De ő mindenáron a templomba kéredzkedett, így hát elengedte a szakács,

csak ráparancsolt a szolgálókra, figyeljék, hol fog állni, és mit csinál. A
lány nyomban elszaladt a tölgyhöz. Volt ott egy kád meg fürdő, megfürdött
szépen, fölvette azt a ruháját, ami olyan, mint az éjszaka, s máris előállott a
hintó. Beleült és elment a templomba. Letérdelt a főbejáratnál. Rengeteg
nép gyűlt össze, különféle uraságok; csak nézik, miféle kisasszony térdel
ottan? Még soha nem látták. Kérdik a kocsist, hová való, az azt mondja:
Törlővertéből.

A leány megint az egérbundácskában jár egész héten át, a kemencéket
fűti, szurtos, kormos nyakig-fülig. Vasárnap megint vizet visz be a
mosdótálba, és kiloccsantja a padlóra. Az úr rácsap a mosdótállal. A
szakács megint megengedi, hogy elmenjen a templomba; odamegy a
tölgyfához, fölveszi azt a ruhát, ami olyan, mint a nap, abban megy hintón a
templomba. Az emberek ámuldoznak, mi lehet ez: nem láttak még ilyen
szép hölgyet az egész környéken! Kérdik a kocsist, hová való, s az azt
mondja: Tálvertéből. Mise után megint hintóba ült, elhajtatott.
Csodálkoztak az urak, de nem tudtak meg róla semmit, pedig rettentően
megtetszett nekik. A harmadik vasárnap az úr azt parancsolta a leánynak,
húzza le róla a csizmát. Hiába, nem tudta lehúzni a lábáról, még hanyatt is
vágódott; az úr meg rácsapott a csizmával. Azután elment a templomba,
abban a ruhában, ami olyan, mint a hold. Az urak kérdik, hová való, azt
mondja a kocsis: Csizmavertéből. Akkor az urak összedugták a fejüket, s
tanakodtak: mit csináljanak, hogy leessék a csizmácska a lábáról, és így jel
maradjon utána? Foglak egy kanna szurkot, s kiöntötték azon a helyen, ahol
okvetlen át kellett mennie. Ahogy ment, ott ragadt a csizmácskája, de
röstellt lehajolni érte, beült a hintóba és elhajtatott. Az urak pedig — éppen
abból a kastélyból valók, ahol szolgált — fogták a csizmácskát, és
mindenfelé körbe jártak vele, s mindenütt fölpróbálták, melyik kisasszonyra
jó. De hiába, senkinek a lábára nem illett. Nosza, előhívták a cselédeket,
nevetség okából, s rájuk is fölpróbálták sorra! Mindhiába. Előhívják a
kemencefűtőt.



— Talán az övé! — s úgy nevetnek, hogy az oldalukat fogják. Elő is jön,
szurtosan, az egérbundácskában, és ő is kacag:

— Ugyan, hogy illenék az én lábamra!
De hiába, föl kellett hogy próbálja, és éppen az ő lábára illett. Akkor aztán

bevallott mindent. A legnagyobbik úrfi kérte feleségül, elmentek a
tölgyhöz, a leány fölöltözött szépen, és elhajtottak az esküvőre, azután
pedig haza, a lány apjához — és itt a vége, fuss el véle!

A SZAKÁLLAS APÓKA
Volt egyszer egy úr. Ez az úr nagyon szeretett vadászni. Egyszer elment az

erdőbe vadászni, s fogott egy csuda teremtményt: rőfnyi volt a teste, rőfnyi
a szakálla. Nagy örömmel tért haza a vadászatról, és bezárta zsákmányát a
magtárba. Azután elment vendégeket hívni, hogy gyűljenek össze mind, és
nézzék meg, miféle egy teremtményt fogott. A fia pedig, az úrfi, egyetlen
szülötte, kíváncsi lett: szerette volna látni, mi van a magtárban, bár az apja
megtiltotta a feleségének is, meg mindenkinek, hogy benézzenek oda.

A kíváncsi fiú bekukucskált az ajtó résén át, s a fogoly nyomban kérlelni
kezdte:

—      Édes lelkem, szépen kérlek, eressz ki innen, s én mindent, amit csak
kérsz, megadok neked.

Azt mondja erre a fiú:
—      Hogy nyithatnám én ki öregapónak az ajtót, mikor édesanyámnál

vannak a kulcsok?
—      Menj csak, lelkem, kérd meg édesanyádat, s ha nem akarja odaadni,

támaszkodj a térdére, s vedd ki a kulcsokat a zsebéből.
A fiú elment, elcsente anyjától a kulcsokat, és kieresztette a fogoly

öregapót. Az apóka megköszönte szépen és kijelentette, hogy mindig
segíteni fog neki, ha szüksége lesz rá — azután elment világgá. Az úrfi
pedig, miután kieresztette az apókát, a kulcsokat megint becsúsztatta
észrevétlenül az anyja zsebébe.

Közben az úr sorra ellátogatott valamennyi barátjához, és meghívta őket:
jöjjenek el hozzá, nézzék meg a vadászzsákmányát. Amint hazaért,
nyomban nagy bált, lakomát rendezett a

vendégek tiszteletére: a szakácsok sütöttek-főztek. Mikor a vendégek már
mind megérkeztek és teleették, teleitták magukat, rázendített a zenekar, és



az úr elment kinyitni a magtárat. Hát látja, hogy nincs benn senki.
Elcsodálkozott, de nagy sopánkodásba is fogott nyomban, mert micsoda
gond meg szégyen, hogy ennyi vendéget idefárasztott ok nélkül. Nosza üti-
veri a feleséget, hogy:

—      Te voltál az, nálad voltak a kulcsok, te eresztetted ki!
Az esküdözik, hogy feléje se járt, színét se látta — de:
—      A gyerek itt settenkedett körülöttem — mondja —, biztosan ő vette

el a kulcsot, kinyitotta és kieresztette.
Azt mondja erre az úr:
—      Kedves vendégeim, tisztelt uraim, akik egybegyűltetek itten,

bocsássátok meg, hogy hiába fárasztottalak ide; egyetlen fiam van, mégis
megöletem engedetlenségéért a szemetek láttára.

Azonmód előhozatta a fiát, s kivitette a határba, hogy a kocsis ölje meg,
és hozza el neki a szívét meg a kisujját. A kocsis el is ment az úrfival a
határba, s ott futott mellettük a kutya is; a kocsisnak megesett a szíve a fiún,
az úrfi megölte a kutyát, és kivette a szívét, a kocsis pedig levágta az úrfi
kisujját, bekötötte kendővel a kezét és eleresztette. Elment hát a legény
világgá. A kocsis pedig megvitte az úrnak a jeleket, a kutyaszívet meg a
kisujját, papírba csomagolva. Így szólt az úr a vendégeihez:

— Bocsássátok meg, uraim, akik egybegyűltetek itten, hogy csalódásban
volt részetek; de a fiam az oka; íme, itt van a szíve és a kisujja, megölettem
az engedetlenségéért.

Közben pedig a fiú elment világgá. Ment, mendegélt, míg egy nagy
kastélyba nem ért. Ott beállott kuktának; s mivelhogy jól viselte magát,
néhány évig ott maradt annál az úrnál. Volt ennek az úrnak négy lánya.
Egyszer egy másik úr a szomszédból meghívta ezt az urat a négy lányával
lakodalomba. El is mentek; s a kukta megkérte a főszakácsot, hogy engedje
el őt is a lagziba az uraságék után. Az el is engedte. Ekkor a kukta kiment a
magtár mögé, és így szólt:

— Rőfszakállas rőfapóka, teremjen itt minden pompa, finom öltözék,
mert lagziba megyek.

Alighogy ezt kimondta, ott termett előtte egy ló, díszesen
fölszerszámozva, ékes nyereggel, takaróval, s a ló hátán pompás, ragyogó
ruha. Felöltözött a kukta szépen, a ló hátára pattant és elvágtatott. Még
előbb ért a lagziba, mint az urasága; velük együtt vendégeskedett, s ők nem
is sejtették, hogy a kuktájukkal szórakoznak, nem ismerték meg.



Sorra táncolt a kisasszonyaival. S volt ott mindenféle torta meg sütemény;
s ő előzetesen megkérte az egyik kisasszonyt (akkor, mikor a kisasszonyok
beültek a hintóba), hogy hozzon neki egy darabka süteményt.

A kisasszony azt felelte:
— Jól van.
S éppen e mellé a kisasszonya mellé ült le; hát látja, hogy a kisasszony

kivesz az ő számára egy süteményt, és a kendőjébe rejti. Azt mondja neki:
— Talán nincs mit enni a kisasszonynak odahaza, hogy eldugja azt a

süteményt?
A kisasszony rettentően elszégyellte magát, rögtön megparancsolta, hogy

álljon elő a hintó, s hazament a lagziból a szüleivel és a testvéreivel együtt.
De a kukta még előbb hazaért mint ők. A lovát eleresztette a réten, a
gondviselésre bízva, s ő maga átöltözött a maga köznapi kacatjaiba.

Reggel, mikor fölkeltek, kiment az a kisasszony a konyhába; a kukta ott
volt, és így szólt hozzá:

— Mit hozott nékem a kisasszony a lagziból?
Azt feleli a lány:
— Eredj innen, te csibész! Miattad majd megevett a szégyen! A lagzin

egy olyan finom, szépen öltözött úr ült mellettem, és azt mondta: „Mi az, a
kisasszonynak nincs mit ennie odahaza, hogy ezt eldugja és hazaviszi?”
Majd a föld alá süllyedtem szégyenletemben.

Még négy ilyen lagzi volt, és mindegyiken megszégyenítette őket a kukta,
sorra mindegyik kisasszonyát, mert természetesen ő is ott volt mindegyiken,
mindig más ruhában. Elmentek végül az utolsó lagziba, hát megint ott a
kukta. Az apjuk pedig, a kisasszonyok apja, odament akkor a lányaihoz és
így szólt:

— Édes lányaim, voltatok négy lakodalomban; ki melyik gavallért
szemelte ki magának valamelyik lagzin, azt válassza férjének.

— Én ezt — én ezt! — felelik mind a négyen, s mind ugyanarra a
legényre: a kuktára mutattak.

A kukta meg nagyon sokat ivott ezen a negyedik lagzin, s mikor
hazaértek, nem bírt levetkőzni. A lovát eleresztette, s ő meg a pompás
ruhájában bújt be a konyhában a kemence mögé, a farakásra, a kukta
vackára. A legkisebb lány pedig utána futott, benézett a kandalló mögé;
látja a vackán, és megismeri, hogy ő az, ugyanaz, aki a lagzin volt, és azt
mondja neki hangos szóval:



— Apuskám! Én a kuktát választom! — átöleli apja, anyja térdét, hogy:
— Én a kuktához megyek!
— Eredj már! Hogy mennél a kuktához! — felelik a szülei. Az úr rákiált a

lakájra:
— Menj és hozd ide azt a tökfilkót, de tüstént!
Kimegy a lakáj a konyhába, és hívja, hogy jöjjön be. Akkor a kukta még

szebb ruhában ment be az úrhoz, mint amilyen az úré volt. Akkor az úrnak
szeget ütött a dolog a fejébe, és így szólt:

— Miféle egy kukta vagy te, hogy beléd szeretett a lányom?
— Úri származék vagyok! — és elmondott mindent sorra, hogy s mint

volt. Nosza, nyomban kézfogót tartanak, lakodalmat csapnak, s ő még
szebb ruhában van, mint előbb.

Összegyűltek a lagzira az urak az egész országból. Eljött az apja meg az
anyja is, a kukta szülei.

Mikor asztalhoz ültek, ő ott ült a mátkájával az asztalfőn, és így szólt:
— Hölgyeim és uraim, mit érdemel az az apa, akinek volt egy fia, de egy

teremtmény miatt, amit az erdőben fogott és bezárt, és a fia kieresztett,
megölette egyetlen gyermekét?

Az apja pedig csak hallgatja az asztal túlsó felén, s nem ismeri meg a fiát.
— Emlékszik, apám, hogy megparancsolta: vegyék ki a szívemet, és

vágják le az ujjamat? — és föltartja kezét a magasba, hadd lássák, hogy
nincs kisujja. — De apám cselédje jobb volt, mint ő maga, s
megkegyelmezett az életemnek.

Mikor ezt az apja meghallotta, fölkapott egy kést, és ott helyben, a
lakodalomban szíven döfte magát.
 



TWARDOWSKI
Twardowski igaz nemes volt, apai és anyai ágon. Okosabb szeretett volna

lenni, mint a többi tisztességes ember, s orvosságot keresett a halál ellen,
mert nem volt kedve meghalni.

Egy vén könyvből kiolvasta, hogy kell ördögöt idézni; elindult hát
éjféltájban Krakkóból, mert ott gyógyított, s elérvén a Hegyaljára, harsány
hangon szólította. Meg is jött az ördög nyomban, s ahogy akkor ez szokás
volt, legott szerződést kötöttek. Az ördög a térdén tüstént írt egy hosszú
cirográfot,(* Az ördöggel kötött szerződés) s Twardowski a kisujjából
fakadt vérrel aláírta. A sokféle feltétel közt legfőbb volt, hogy se testéhez,
se lelkéhez nincsen joga az ördögnek, míg Twardowskit Rómában el nem
csípi. A szerződés erejével az ördögnek, szolgájának, elsőbben azt
parancsolta, hogy az egész lengyel földről hordja össze az ezüstöt mind egy
helyre, és homokkal szórja jól be. Olkuszra mutatott, és a szófogadó szolga
teljesítette is a parancsot, és ebből az ezüstből lett a híres olkuszi
ezüstbánya.

Második parancsa az volt: vigyen a Kutya Sziklához egy magas sziklát, s
fordítsa lefelé a vékonyabb felével, hogy úgy álljon ott örökké. Az
engedelmes apród, ahogy az úr parancsolta, a sziklát oda állította, s az máig
is úgy áll ottan, és Sólyom Sziklának hívják. S minden más is, amit kívánt
és elgondolt, meglett nyomban; festett ló hátán vágtázott, repült a
levegőben szárny nélkül, kakason ülve ment messzi útra, s gyorsabban,
mint szelek szárnyán; csónakázott a Visztulán kedvesével az ár ellen, evező,
vitorla nélkül, s ha egy üveget vett a kezébe, falvakat gyújtott fel véle száz
mérföldnyi távolságban.

Megtetszett neki egy kisasszony, s feleségül akarta venni; de a kisasszony
egy bogárkát őrzött egy üvegcsében, és azt a feltételt szabta, hogy a kezét
annak adja, aki kitalálja, miféle bogár az. Twardowskinak is helyén volt az
esze, s kolduscondrát vett magára, úgy ment el a szép kisasszonyhoz. Az
nyomban megkérdi, messziről mutatva az üvegcsét:

Miféle állat, kígyó vagy bogárka? Az lesz a férjem, aki kitalálja.
Azt feleli rá Twardowski:
— Méhecske, kegyes kisasszony!
Csakugyan eltalálta, s feleségül is vette.



Twardowskiné Krakkó piacán agyagból házat tapasztott, s fazekakat,
tálakat árult. Twardowski gazdag úrnak öltözve, arra hajtott mindig nagy
kísérettel, s meghagyta a szolganépnek, valamennyit törjék össze. S míg
felesége dühében átkozta az eget-földet, ő a szép hintóban ülve kacagott
szívből, vidáman.

Aranya mindig volt annyi, mint a szemét, mert az ördög, amit kívánt,
mind elhozta. Így mulatozott sok évig, s egyszer egy sötét erdőbe ért
varázsszerszámok nélkül. Gondolkodni kezdett mélyen, s rátámadt az ördög
nyomban; követelte, hogy azonmód induljon útnak Rómába. A varázsló,
haragjában, szerződésük erejével menekülésre késztette az ördögöt, s az
mérgében agyarait vicsorítva egy fenyőfát gyökerestül kitépett, és úgy
rávágott Twardowski mindkét lábára, hogy az egyiket tönkrezúzta. Attól
fogva sánta volt, és úgy csúfolták: bicebóca.

A gonosz lélek megunta végül, hogy olyan sokáig kell a varázsló lelkére
várnia, nemes udvarnok képét öltötte magára, s mint híres orvost, meghívta,
amint mondta, az urához, hogy legyen segítségére. Twardowski a küldönc
nyomában a közeli falucskába siet, s nem tudja, hogy ott a fogadó Rómáról
van elnevezve. Alighogy a fogadó küszöbét általlépte, hollók, baglyok sűrű
rajban megszállották a háztetőt, s üvöltöző vijjogá-suk betöltötte a levegőt.
Twardowski nyomban megértette, mi vár rá, és a bölcsőből egy gyermeket,
akit nemrég kereszteltek, a karjába vesz reszketve, ott ringatja, dajkálgatja,
mikor saját személyében az ördög lép a szobába. Bár föl volt öltözve
szépen, háromszögletű kalapja volt, meg német frakkja, a mellénye hasig
ért le, a nadrágja szűk és kurta, cipellője pántos, csokros, mégis mindenki
tüstént megismerte, mert a kalapja alól kilátszott a szarva, cipellőjéből a
karma, hátul meg a hosszú farka. Már el akarta ragadni Twardowskit, de
észrevette az akadályt: a csecsemőt a karjában, akihez nem volt joga. De az
ördög talált rája módot nyomban: odalépett a varázslóhoz és így szólt:

— Igaz nemes vagy, így hát verbum nobile debet esse stabile. (* A nemes
ember megtartja a szavát (latin).)

Twardowski belátta, hogy a nemesi adott szavát meg nem szegheti, letette
hát a bölcsőbe a gyermeket, és társával kirepült a ház kéményén.

Örömteli vijjogásban tört ki a bagoly-, varjú- és hollóraj. Egyre följebb,
följebb szállnak, de Twardowski nem ijed meg. Lenéz, s látja lenn a földet;
olyan magasra repülnek, hogy a falvak szúnyogocskák, a városok meg
légyformák, s akkorának látja Krakkót, amekkora két kövér pók. Szívét



bánat hasogatta, mit szeretett, mind ott hagyta, mindent, ami édes-kedves;
ezért, amint följebb szálltak, oda, ahol szélszárnyával nem érinti a Kárpátok
csúcsát még a sebes sas sem, honnan szeme alig lát le, elkínzott, bús
kebeléből gyenge hangját kiereszti, s rázendít egy szent énekre. Ezt az
ájtatos dalocskát valamikor ő költötte, réges-rég, ifjúkorában, amikor még
tiszta lelke a varázslást nem ismerte, s a Szent Szűz tiszteletére mindennap
ezt énekelte. Hangja a légben szertefoszlik, bár szívből énekel, őszintén; de
a gurál pásztorok, kik legeltetnek a hegyekben, csodálkozva bámulnak fel a
magasba, honnan szállhat feléjük a fellegekből szövegestül a szent ének.
Mert a hangja nem szállott fel, de hozzátapadt a földhöz, a lelkek épülésére.
Mikor a dalt befejezte, csodálkozva vette észre: nem repül még
magasabbra, hanem ott lebeg egy helyben. Körülnéz, hát útitársa sehol
sincs, csak egy erős hang harsog fennen a magasból, kékesszürke
fellegekből:

— Itt fogsz lebegni, ahogy most, az ítélet szent napjáig!
S ahol megállott, máig is ott ring, s bár régen elhalt ajkán az ének, bár

hangját senki már meg nem hallja, az öregek, kik még emlékeznek a régi
időkre, ha a telihold ragyog, még néhány évvel ezelőtt is mutattak egy sötét
foltot, hogy Twardowski lebeg ottan az ítélet szent napjáig.
 



UTÓSZÓ
Nagy haszna van annak, hogy ez a kis gyűjtemény a lengyel népmesékre

s rajtuk keresztül az egész lengyel népköltészetre felhívja mind a magyar
közvélemény, mind tudományos kutatásunk figyelmét. Igen, a tudományos
kutatás figyelmét is fel kell hívnia, mert az igazság az, hogy a lengyel és
magyar népköltészet összefüggéseit sem ismerjük, nemhogy magát a
lengyel népköltészetet. Csak a közelmúltban tartott előadást Helsinkiben a
magyar népmeséről Kovács Ágnes, egyik kitűnő mesefolkloristánk, s a
többi közt megállapította, hogy az egy időben megvolt szoros állami,
történeti kapcsolataink ellenére lengyel hatás mégsem található a magyar
népmesékben. (Kovács tanulmányát 1.: Kotiseutu, 1961: 159 kk.) Mi ugyan
eleve nem beszélnénk csupán lengyel hatásról, mert az ilyen szóhasználatot
megtévesztőnek tartjuk. Ha volt — aminthogy volt — a két nép közt
történeti kapcsolat, akkor a magyar népmesének a lengyelre való hatásáról
is lehetne beszélni — két nép között sohasem egyirányú a ráhatás,
befogadás. Az igazság inkább az, hogy egyáltalán alig tudunk valamit a
magyar és lengyel népköltészet (s ezen belül a két nép mesekincse) közötti
kapcsolatokról.

Ez a kötet önmagában is egyrészt bizonyíthatja majd, hogy
tartózkodnunk kell a sommás előítéletektől, másrészt arra késztet, hogy
ismerkedjünk meg jobban a lengyel népköltészettel. Hiszen ezeket a
népmeséket olvasgatva nemegyszer a magyar népmesei fogalmazással
legbensőbb rokonságot mutató változatokkal találkozunk, olyan
változatokkal, amelyek önmagukban felhívják a két nép, a két műveltség
közötti kapcsolatokra a figyelmet.

Sajnálatos fogyatékosságai vannak a magyar népköltészeti — de
általánosíthatunk: néprajzi — kutatásnak. Nem is egyszer teljesen
indokolatlanul fontos láncszemeket, a nemzetközi összefüggések fontos
csomópontjait hagyjuk ki munkánkból. Számunkra az európai néprajzon
belül különös fontossága van a kelet-európai össze-függések kutatásának.
Igaz, Erdélyi János száz esztendeje már figyelmeztetett erre, s ha csak
Bartók Béla kutatásait említjük, már elegendő a bizonyság, hogy e téren a
magyar kutatás érdemes munkákra hivatkozhat. A lengyel népi műveltség
megismerése, összehasonlító kutatása terén azonban a legutóbbi időkig alig



történt valami. Greguss Ágost 1866-ban megjelent kis zsebkönyve, a Népek
lantja egyetlen lengyel lírai dalt vesz fel gyűjteményébe, s különböző
antológiáinkban azóta sincs nagy szerencséje a lengyel népi alkotásoknak.
(Egyedül Pákozdy Ferenc szép kis fordításkötetének, a Furulyaszónak
köszönhetjük a lengyel népdal ismeretét.) Az ifjúságunk számára
szerkesztett Népek meséi sorozat III-ik kötetében a közép-európai anyagot
tartalmazó mesék közt szerepelt vagy tizenegy átdolgozott népmese, és a
Dégh Linda szerkesztette Népek meséi c. kis kötet szintén tartalmaz két
átdolgozott lengyel mesét. Mindez aligha ád útmutatást a kutatásnak. És
nem sokkal több, amire hivatkozhatunk még folyóiratok, napilapok
hasábjain. Honti János ugyan egyik értékes tanulmányában a lengyel epikát
is bevonja a Szilágyi és Hajmási ballada történeti előzményei közé, de azért
jobban ismerjük az angol és skót népballadákat, mint a lengyel balladákat,
epikus énekeket — holott, állíthatjuk, történeti népballadáink nem is egy
rokonát megtalálhatni a lengyel népköltészetben.

Ahogy az egyik ágon érdemes gondosabban ügyelnünk a délszláv
énekmondással való kapcsolatainkra, annyira szükséges lenne a szlovák,
morva mellett a kárpátukrán és a lengyel epikus költészet tanulmányozására
időt szentelnünk egy másik, ugyanolyan fontos, vagy tán még fontosabb
ágon. S ahogy keveset tudunk a lengyel népmeséről, keveset tudunk a
lengyel balladákról, epikus énekekről is. Hiába keressük a tanulmányokat,
amelyek a lengyel népi kultúra történetében eligazítanának — a magyar
szakirodalom szinte semmit sem mond. (Csak a legutóbbi években kezd
egy-egy kutatónk eléggé meg nem becsülhető módon e terület felé fordulni.
Utószavunk egyik nem leplezett célja, hogy ennek a kutatásnak
jelentőségére is felhívja a figyelmet.) Néhány újabb könyvismertetés,
speciális cikk kivételével a múlt-kutatás alig ád segítséget. Egy példát erre:
a néprajz központi folyóiratának, az Ethnographiának ötven évfolyamához
készített index tanúsága szerint három kisebb tanulmány és egy adalék az,
ami a lengyel népre, a lengyel nép kultúrájára vonatkozik — ez is szinte
mind egyik érdemes kutatónk. Ernyey József érdeklődésének köszönhetők.
Azóta sem történt ebben a vonatkozásban sokkal több. Jogos tehát az
elégedetlenségünk, s bizton reméljük, hogy a lengyel népmeséknek ez a
válogatása indítékot ád az elmélyültebb kutatásra. Hadd álljon majd később
a magyar közvélemény előtt jóval elevenebben mindaz a gazdag ösztönzés,



termékenyítő kapcsolat, amelyet két népünk kultúrája csak e
népmesegyűjtemény alapján is oly világosan tanúsíthat.
•

Elégszer elismétlik a különböző népmese-monográfiákban, egyes
típusokra, motívumokra vonalkozó tanulmányokban, hogy Eurázia
mesekincse egyetlen nagy s összefüggő költészeti terület, ahol csak
bizonyos „tartományok” közölt lehet különböztetni. Ezért aligha kellene, a
lengyel népmeséről szólva, sokat beszélnünk erről az alapvető euráziai
összefüggésről. Hiszen mindjárt a második mesénk (Bajt keresett, bajt
talált) felidézi az euráziai epikumok egyik legcsodálatosabb hősköltészeti
kifejezését, a homéroszi epikát: ebben a mesében a Polüphémosz-monda
egyik változatára bukkanunk, s nekünk, magyaroknak, azért is tanulságos
ez a változat, mert a mi parasztságunk meséi közt is megtalálhatjuk ennek
az archaikus mesei történetnek egyik formáját. A kutatónak is, az érdeklődő
olvasónak is sokszor éppen az az érdekes, hogy más és más
történetitársadalmi korszakban, más és más népnél ugyanaz a történet
miként őrzi meg azonosan egyes vonásait, tartalmi, formai elemét, s hogyan
ölti magára egy másik korszak, másik nép eltérő hagyományát, ízlését,
kifejezésmódját. Ha a Polüphémosz-monda itt említett három változatát
egymás mellé tennők, szinte alig van összekötő közöttük, s mégis
mindhármon átüt az azonosság bélyege.

De nemcsak arról van szó a lengyel és a magyar népmesék
kapcsolatában, hogy különbségeik emlékeztetnek az azonos magra, az
archaikus előképre. Emlékeztetnek rokon formálású, azonos funkciót
beltöltő tartalmi és formai elemek, s emlékeztetnek a két nép kapcsolatára
valósággal azonosan formált, azonos fordulatokon perdülő mesék is.
Nemcsak a mi Csanád-mondánkban is jelentős funkciót kapó nyelv-kivágás
motívuma jelentkezik azonos szerepben a két nép meséiben vagy a tejfürdő
motívuma, amit az egész szláv mesekincsben is megtalálhatunk, s amit
Solymossy annak idején népmeséink ősi, keleti rétegéhez tartozónak ítélt. S
nem is csak a papnak és kántornak azonosan anekdotikus és bíráló
szemlélete, vagy a férj, asszony paraszti trufákban való rokon
jellemzésében mutatkozik meg a kapcsolat nem is egy eleme, hanem egész
mesékre is kiterjed. Kötetünk erre is kínál tanulságos példákat. A mese az
öreg kovácsról, aki becsapta a halált meg az ördögöket nemcsak egyes



motívumaiban mutat rokonságot ennek a csoportnak magyar változataival,
hanem az egyes elemek szövésében, a motívumok egymáshoz
kapcsolásában, a szemlélet tréfás-tündéries hangvételében. Vagy ott van egy
csöppke tréfás példázat: Mese az emberről, aki mindig pörölt a feleségével
— ennek magam jegyeztem le rokonváltozatát az egyik székely mesemondó
asszonytól. (Ne essék most szó ezeknek a meséknek, trufáknak más
nemzeteknél meglelhető közelibb-távolibb rokonairól.) Ilyen az a
példázatos mese is, amely az állatok nyelvén értő juhász történetét mondja
el az asszonyok megregulázására — bízvást befogadhatnék a magyar
változatok közé is. Pedig erről a meséről is tudjuk, száz éve lesz, hogy az
összehasonlító mesekutatás egyik alapítója: Theodor Benfey 1864- ben az
Orient und Occident c. folyóiratban a mese keleti eredetét kutatta, Aarne, a
kiváló finn kutató pedig a százával vizsgált változatok után tovább kereste
eredetét, vitázva Benfey egyoldalú indiai elméletével.

Azt mondjuk, hogy a lengyel mese elférne a magyarok közt? Vagy
fordítva tán, hogy a magyar mesei változat inkább a szláv változatok nagy
sokaságába illik? Hiszen a lengyel változatok e mesetípus történetében csak
részei az orosz, ukrán, kárpátukrán mesék sorozatának. Annyi bizonyos,
hogy rokon hangot hallani mind a két mesében, a magyarban is, lengyelben
is. Vagy nem tanulságos az Igazság és Hamisság mesetípusának egyik
lengyel ágazata: A gonosz testvér, amelyet e kötetben is olvashatunk, s
rokon alakját csak alig néhány éve jegyeztem le öreg tiszaberceli
mesemondóm, Lacza Mihály elmondása nyomán. S maradjunk csak
Szabolcs megyében. A Nyíri és rétközi parasztmesék c. kötetemben
(Gyoma, 1935) adtam közre Korpás László egyik szép meséjét (79 skk.),
amelynek teljességgel belső rokona e gyűjteményben A varázsgyűrű
meséje. Összevethetnék a Hogyan hazudott a paraszt nagyobbat, mint az
úr? meséjét a mi hazugságmeséinkkel s a mi Csalóka Péterünk annyi más
euráziai rokona mellett igen közeli barátságot tartana a szegény lengyel
furfangos tolvajjal, Maciejjel.

Mindez az összehasonlító utalás elegendő lenne arra, hogy a magyar és
lengyel népmese kapcsolatát gondosabban vizsgáljuk. Hi- szen ezekben a
mesékben (pedig csak egy szemelvényes válogatás néhány példájáról esett
szó eddig) nemcsak egy-egy tartalmi vagy formai elem kapcsolatáról
beszélhetünk csupán, hanem elsősorban az egész mesei előadásmód
menetéről, az egyes részek kapcsolatáról, a jellemzés, ábrázolás



módszeréről, a mesei világképről. Ennyi is elég azonban annak igazolására,
hogy a lengyel népköltészet tüzetesebb ismeretére van szükségünk ahhoz,
hogy a magunk népköltészetét is jobban megértsük — eredetében is,
formálódásában, kelet-európai és európai összefüggéseinek rendszerében. S
bízvást állíthatjuk, áll ez a lengyel epikus népköltészetre is, nemcsak a
mesékre, trufákra, a prózai epikumok megannyi műfajára,

S a kapcsolatok történetének kurta elemzése valósággal kívánja, hogy
végezetül a Ludas Matyira is emlékeztessünk. Korompay Bertalan bizonyos
ukrán és orosz változatokra utalt már egyik dolgozatában, s az itt közölt
lengyel mese (Az öreg kódis meg a pöttöm kópé) ebbe a rokonsági sorba
tartozik. Ha a Ludas Matyi nem is népmeséink figurája, Fazekas Mihály
„eredeti magyar regé”-jén keresztül maga a lázadó magyar nép szólal meg,
ahogy a lengyel, ukrán népmesékben ugyanez a lázadó, diadalmaskodó
szenvedély lobban fel újra meg újra.

S az különösen megkapó lehet számunkra, hogy a lengyel népmese 
felfedezésének, elismerésének története mennyi rokon fordulatot mutat a 
magyarral. A korai lengyel krónikás, egyházi ítélet —  mint Európában, 
szinte formula volt mindenütt — az anilis fabuláról, a vénasszonyos
meséről csak lenézően beszél. Ugyanúgy, mint a mi Névtelen Jegyzőnk,
Anonymus is a parasztok locska-fecske meséiről, s mégis, mint nálunk is a
krónikások, egyházi szerzők, az első lengyel irodalmi alkotások különböző
álöltözetekben mindegyre beemelik a lengyel irodalomba a népmesét.
Tanulságos olvasnunk J. Krzyzanowskinak, a neves lengyel összehasonlító
irodalomtörténésznek és folkloristának idevágó tanulmányait — szinte
ugyanazt a történeti folyamatot ábrázolja a lengyel irodalom és népmese
történetében, amire mi is kísérletet tettünk a magyar népmese történetének
vázolásakor. A lengyel krónikások előadásában, a különböző ún.
címermondákban, legendákban a népmese jelenik meg álöltözetben, mint a
mi krónikásainknál is. A Gesta Romanorum, a Hét Bölcs, a Salamon és
Markalf történetei mind ott van a két nép irodalmának és népmese
kincsének középkori történetében. S azt is érdemes lenne nyomon
követnünk, hogy az irodalmi átköltés, hamisítás milyen önkéntelen és
szándékos rokon eseteivel találkozunk a lengyel és magyar népmesék
történetében. Csak egyetlen példát erre is: Wojcicki nem rímelő, nyolc
szótagú epikus versformába költötte át az egyik tündérmesét, mert úgy
érezte ő is, kortársai is, hogy ily módon az elveszett ősi lengyel eposz zeng



vissza. Emlékezzünk csak Vörösmarty, Arany János s kortársaik sóvárgó
nosztalgiájára az elveszett magyar őseposz után — e nosztalgiának
köszönhetjük a magyar irodalom néhány legjelentősebb alkotását. A
népmese irodalmi funkciója mindkét nép történetében azonos jelentést
hordozott tehát.

S a lengyel népmese XVIII—XIX. századi újabb felfedezése szintúgy
rokon vonásokról vall. Abban is, ahogy a nemzeti felszabadító törekvések
és a népköltészet felfedezése elválaszthatatlan egységben jelentkezett,
abban is, hogy Mickiewicz, Slowacki munkásságára éppúgy hatott, mint
Petőfi, Arany költészetére, s azt is jellemzőnek tartjuk, hogy a lengyel
népmese újkori felfedezése sokat köszönhet a Grimm testvéreknek; tudjuk,
a magyar is. 1837- ben jelenik meg Klechdy (Népmese) címmel K. W.
Wojcicki népmesegyűjteménye, majd Józef Lompa adja ki a sziléziai
lengyel népmeséket — a német elnyomás elleni szenvedély is élteti
munkáját —, s a múlt század derekán jelenik meg A. J. Glinski Bajarz
Polski (Lengyel Mesemondó) c. népszerű gyűjteménye, amely nemcsak
idegen nyelven jelenik meg, hanem hazájában is vagy tíz kiadást ért el. Az
első gyűjtemények — európai jelenség ez is — teli vannak átírással,
irodalmias változtatással, szépítgetéssel, bár Lompa gyűjteményének
nyelvi, előadásbeli hitelességét nyomatékkal hangsúlyozzák a lengyel
kutatók. Csak a század végén, a nyelvjárási kutatások kibővülésével együtt
kezdődik meg a tudományos módszerű, pontosságra törekvő lejegyzés;
elsősorban O. Kolberg érdeme a népmesék hiteles, teljességre törő, az
előadók sajátosságaira is ügyelő kiadása. S elmondhatjuk, hogy a
századfordulótól kezdve a lengyel gyűjtők kezdik megkülönböztetni a jó és
gyönge mesemondókat egymástól, ha a megfelelő tudományelméleti
következtetést nem is vonták le észrevételeikből. Jellemző a mesemondók
iránti szeretetre, hogy az egyik nevezetes mesélőnek, Sabalának,
Zakopanéban szobrot is emellek.

S mint ahogy a magyar irodalomban felbukkan a népmese témaként,
költői eszközként, hol formai, hol szemléleti funkcióban, a lengyel
irodalomban is mindegyre megjelenik, s része, indítéka az irodalmi
alkotásoknak. Mickiewicz költészetétől kezdve Sienkiewicz irodalmi
alkotásain át (Sienkiewicz különben népköltészeti gyűjtéssel is
foglalkozott) Reymont munkásságáig, a mai lengyel irodalomig hű kísérő a



népmese: nem lehet a lengyel irodalmat a lengyel népköltészettől,
népmesétől külön tárgyalni. Egységes az.

Néhány tájékoztató megjegyzést kívántunk a lengyel népmeséknek
ehhez a szerencsés kézzel válogatott gyűjteményéhez fűzni. Aligha ez az
Utószó hivatott arra, hogy a lengyel népmeséknek általánosabb érvényű
jellemzését adja. Néhány mondat mégis ide kívánkozik. Ezek a mesék sem
gyermekmesék, mint ahogy általában a népmesék közül igen soknak a
gyermekek csak véletlen ott sündörgő hallgatói lehettek. Többnyire vaskos,
néha kegyetlen és keserű mesék vannak e paraszti mesék közt, érezni az
erdők mélyén az orrfacsaró füstöt lobbantó tűz mellett üldögélő favágók
dörmögő, nehézkes meseszavát, a lengyel borozók alacsony boltozata verte
vissza a tréfákat, vándorok, kereskedők, parasztok bólogattak rá, nehéz
sorsú katonák mondtak mesét egymásnak, csavargók, börtöntöltelékek —
ez is mind, mind része a meseszónak. Talán ez a lengyel gyűjtemény a
népmeséknek ezt a keményebb, durvább hangú változatát erősebben
érezteti, mint néhány előző gyűjtemény.

Súlyos, nagy erejű hang, sokszor valósággal kegyetlen erő feszíti a
lengyel meséket, még a tündéries fordulatok mögül is nemegyszer ez a
kegyetlen hang szólal meg. Ezt az erőt csak fokozza az előadásmód gazdag
realitás-érzéke. Más nemzetek népmeséiben is elbűvöl bennünket a paraszti
reális szemléletmódnak és a tündéries, csodás mesék valóságfölötti
világának kettős egysége. Semmi más műfaj ennyire nem tudja egyesíteni a
valóság szinte földhöz tapadt, földhöz tapasztó erejét és a felröppenő,
valóságon túli csodavilágot. Azt hiszem, ebben az előadásmódban különös
tehetségük van a lengyel mesemondóknak. Nemcsak arra a páratlan
realitás-érzékre gondolunk, ami anekdotáikban, trufáikban megmutatkozik;
hiszen ezekben a műfajokban a reális előadásmód magától értetődő. (Bár
párját ritkítja a szemléletességnek az a teljessége, mely az útra készülődő
gazda és felesége jellemzésében megmutatkozik Az elcserélt asszonyok
kedves trufájában. S akár kis tanulmányt lehetne írni ennek az egyetlen
trufának előadásmódjáról, a történet ritmizálásáról, sunyin somolygó
humoráról, aprólékos, de sohasem kicsinyes ábrázolásmódjáról.) Maguk a
lengyel kutatók is úgy látják, hogy ez a kissé nehézkesnek ható, tömör,
reális előadásmód az egyik ékessége a lengyel népmesének, s jellemzi a
csodás, tündéries mesék előadását is. Krzyzanowski mondja egy helyen,
teljes joggal: „Az ilyen realisztikus éleslátás magas költői feszültségű



hatással jár” — s elemzi, hogy a középkori misztériumok reális-irreális
egységének költői hatását is nemegyszer felülmúlja a lengyel népmeséknek
ez a sajátos tehetsége.

Ha hosszas késedelem után, évtizedek mulasztása után is jelenik meg ez
a lengyel népmesegyűjtemény — az eddig leggazdagabb lengyel
népköltészeti gyűjtemény magyar nyelven —, annál nagyobb az örömünk,
hogy megismertethetjük vele hazánkat. Kívánatos, hogy ez csak az első
lépés legyen a lengyel népköltészet teljesebb megismerésére.
ORTUTAY GYULA
 



JEGYZETEK
Azok számára, akiket érdekel az egyes szövegek forrása és származási

helye, az alábbiakban közöljük a mesék bibliográfiai adatait, eredeti címét
és (zárójelben) származásának helyét.
A részeges asszony. Helena Kapeluś i Julian Kpyżanowski: Sto baśni

ludowych. Panstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1957 r. Nr 61.
O Pycinie. (Kraków)

Bajt keresett, bajt talált. Sto baśni ludowych. Nr 79. Szukał i poznał biede.
(Kraków)

Mese a derék parasztlegényről, aki király lett, és a tengerből hozott
magának feleséget. Sto baśni ludowych. Nr 38. O jednym dzielnym
shlopie, co został królem i z morza sobie zonę przywiózł. (Kraków)

Mit sem ér a ravaszság. Sto baśni ludowych. Nr 32. Czego to chytrosc nie
może. (Kraków)

Mese a kisasszonyról, aki szörnyeteget szeretett. Sto baśni ludowych. Nr 25.
O jednej pannie, która potwora pokochała. (Kraków)

Mese a juhászról, aki értette az állatok beszédét. Sto baśni ludowych. Nr
49. O owczarzu, co rozumiał, jak zwierzęta mówio. (Łańcut)

A pap meg a kántor. Sto baśni ludowych. Nr 81. O księdzu i organiście.
(Zaleźe [Rzeszów]).

Ne bízzál az asszonyban! Sto baśni ludowych. Nr 75. Nie dowierzaj babie!
(Dukla)

Mese az emberről, aki nem akarta megadni a kölcsönkapott pénzt, s hogy
miféle furfangot eszelt ki. Powieści ludu rzeszowskiego. Wydawnictwo
Literackie, Kraków, 1956. 35 p. 0 takim, co nie chcial oddać
pożyczonych grajcarów. (Jastków)

Mese a legényről, aki ostoba lányt vett feleségül- Powieści ludu
rzeszowskiego. 79. p. O jednym chłopaku. (Łańcut)

Az agyafúrt vándorok. Lucjan Malinowski: Powieści ludu na Śląsku,
Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1954. Sprytni wędrowni. (Slask)

Hogyan hazudott a paraszt nagyobbat, mint az úr? Malinowski i. m. 98. p.
Jak chłop pana w łgarstwie przewyzszyl. (Slask)

A varázssapka. Malinowski i. m 71 p. Cudowna czapka. (Slask)
A gonosz testvér. Sto baśni ludowych. Nr 45. Zly brat (Slask Opolski)



Az öreg kódis meg a pöttöm kópé. Malinowski i. m. 59 p. Chłopiec figlarz
wobec starego dziada. (Slask)

A tehénbőr. Sto baśni ludowych. Nr 24. Krówska skóra. (Uciszkowe
[Kozielsk])

A varázsgyűrű. Sto baśni ludowych. Nr 40. Pierścień magiczny. (Lance
[Kozielsk])

Kutya-macska barátság. Sto baśni ludowych. Nr 6. Nieprzyjazn psa kota.
(Zakopane)

Az ember teremtése. Sto baśni ludowych. Nr 98. Wiek ludzki. (Zakopane)
Az asszony teremtése. Sto baśni ludowych. Nr 99. Stworzenie ko- biety.

(Zakopane)
A gomba. Sto baśni ludowych. Nr 100. Grzyby. (Nowy Sącz)
A taplósfülű ló. Sto baśni ludowych. Nr 91. Kon z hubka w uchu.

(Zakopane)
A szaflaryi szent. Sto baśni ludowych. Nr 71. Święty w Szaflarach.

(Zakopane)
Az alvó lovagok. Sto baśni ludowych. Nr 54. Rycerze śpiący. (Zakopane)
Janosik. Sto baśni ludowych. Nr 68. O Janasiku. (Zaryte [Rabka])
 



Mese a Czarny Dunajec-béli Kubik betyárról meg a pénzéről. Sto basni
ludowych. Nr 69. O zbóju Kubiku z Comego Donajca i jego piniadzach.
(Czarny Dunajec [Nowy Targ])

A király keresztfia. Sto baśni ludowych. Nr 35. O krzesniku królewskim.
(Skawa [Żywiec])

Út a gazdagsághoz. Sto baśni ludowych. Nr 56. Droga do bogactwa. (Nowy
Sącz)

Mese a három testvérről, akik az ördögnél szolgáltak. ’Sto basni ludowych.
Nr 18. O trzek braciak, co u diebla służyli. (Rabka)

Mese az öreg kovácsról, aki becsapta a halált meg az ördögöket. Sto basni
ludowych. Nr 16. O starym kowalu, co śmierć i diabły zwodził. (Rabka)

Mese a halászról meg a három fiáról. Sto basni ludowych. Nr 8. O rybaku i
jego trzech synach. (Rabka)

Mese az emberről, aki mindig pörölt a feleségével. Sto basni ludowych. Nr
76. O mezu, co na zune gadał. (Przasnysz)

Az elvarázsolt kecske. Sto basni ludowych. Nr 77. 0 uroczony kozy.
(Kaszuby)

Mese a parasztról, akinek rossz felesége volt. Sto basni ludowych. Nr 74. 0
jednym chłopie, co mniai zło zune. (Przasnysz)

Az elcserélt asszonyok. Sto basni ludowych. Nr 72. Chłopi, co chcieli
zahandlowac kobyły, a zahandlowali baby. (Wisła [Cieszyn])

A tolvaj. Sto basni ludowych. Nr 78. O złodzieju. (Lukowiec [Garwolin])
Mese a buta legényről, aki semmitől se félt. Sto basni ludowych. Nr 14. 0

glupym, co strachu ni mniol. (Kaszuby)
Az egérbundácska. Sto basni ludowych. Nr 36. O mysim kożuszku.

(Jozwów [Lublin])
A szakállas apóka. Sto basni ludowych. Nr 33. Brodaty dziad. (Lublin)
Twardowski. Sto basni ludowych. Nr 59. Twardowski.
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