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AJÁNLÁS A MAGYAR MONDAVÁLOGATÁS 
ELÉ

Aki végigolvassa a könyvben található, százat megközelítő 
mondaanyagot, talán meglepve tapasztalja, hogy ezek az olvas
mányok sok tekintetben hasonlítanak azokhoz a korábbi olvas
mányokhoz, amelyeket mesének, népmesének ismert meg. Ennek 
a tapasztalatnak van is némi igazsága, hisz válogatásunkban elő
forduló mondákban is sok esetben olyan hősök, személyek és 
szereplők fordulnak elő, mint némely mesében. E látszólagos 
hasonlóság ellenére is alapvető különbség van a mese és a monda 
között.

Ha a népmesét röviden jellemezni szeretnénk, akkor azt 
mondhatnánk róla, hogy olyan elbeszélés, amely a nép ajkán él, 
az élőszó útján terjedt, s csak néhány tucat évtizede került írásos 
lejegyzésre. A népmesék csodás, kitalált történetek, a bennük 
előforduló eseményeket, a mesélő sem tartja igaznak, elhihetőnek. 
A mesehősök csodálatos, rendkívüli erejű alakok, akik olyan 
tettek véghezvitelére képesek, amilyenek a valóságban elkép
zelhetetlenek. A népmesében mindig az igazság győz, mindig a 
csodás erejű hős győzedelmeskedik a rossz, az ellenséges erejű 
személy vagy tett fölött. Éppen ezért azt is mondhatnánk, hogy 
a népmese mindig a mesélő vagy a mesét hallgató. személyek 
elvárásainak, véleményének és szándékának megfelelő esemény
nyel zárul.

A népmesék másik jellemzője az, hogy általában terjedel
mesek; a mesélők, sokszor saját elképzelésüknek, mesélő ked
vüknek, meseismeretüknek megfelelően változtatnak rajtuk, bő
vítik, esetleg kurtítják őket, attól függően, hogy a hallgatóság 
milyen tetszéssel vagy nemtetszéssel fogadja a hallottakat. Ez a 
néphagyomány élőszóban való terjedésének sajátossága, s minden 
tekintetben vonatkozik a népmondára is. Éppen ezért szokták 
azt mondani a néprajzkutatók, hogy a néphagyomány költői 
termékei (a népdalok, balladák, népmesék, mondák, stb.) vál
tozatokban terjednek, szövegük nem állandó. Ugyanannak a
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mesének a más-más vidéken feljegyzett vagy mesélt változatai 
ezért tartalmaznak azonos részeket, de sok köztük az eltérő 
mozzanat is. Mindez azonban a népköltészet természetes sajá
tossága, ebben különbözik alapvetően az írásos irodalomtól, 
amelynek szövegei — egy vers, elbeszélés, regény — úgy a teljes 
és állandó, ahogy azt szerzője — a költő, a regényíró stb. — 
megfogalmazta, és könyvben vagy újágban megjelent.

A fentiek után mindenképpen ide kívánkozó kérdés, hogy 
a sok hasonló tulajdonság mellett mégis mi a különbség a nép
mese és a népmonda között?

A népmonda régebbi meghatározása értelmében két alap
vető különbség van a mese és a monda között. Elsősorban az, 
hogy a mondákban olvasható történetet vagy történeteket a 
mesével szemben igaznak, elhihetőnek vélik a mesélők; tehát 
azt tartják róluk, hogy egykor, általában nagyon régen, meg
történt eseményeket, történeteket mondanak el. Ez jól megfi
gyelhető a jelen könyvben olvasható mondáknál is. Nem egy 
esetben olvashatjátok a történet végén, hogy a mesélő szerint ez 
és ez az esemény éppen a saját falujában történt, hogy a mondában 
szereplő személy élő alak volt, akit mindenki ismert. Nagyon 
fontos továbbá az is, hogy a történeti mondákban szereplő igazi 
történeti hősök (királyok, hadvezérek, híres költők stb.) mellett 
a mondák többségében a népélet mindennapjainak átlagos kisem
berei a főhősök. Juhászok, csordások, szántóvető parasztemberek, 
ravasz patkoló kovácsok, szekeresek, kocsmárosok, nagylányok és 
gazdasszonyok érdekes, sokszor mulatságos, nem egy esetben 
tanulságos történetei játszódnak le előttünk a mondák olvasá
sakor. A monda azonban szintén csodás eseményről számol be 
nem egy esetben, akárcsak a népmese, tehát a fentebb említett 
kisemberekkel valami szokatlan történik, olyan ésemény, amely
nek során próbára kerülnek, s a mesehősök sorsától eltérően bizony 
nagyon sok esetben nem ők lesznek a győztesek, hanem az a csodála
tos erő vagy személy, akivel találkoznak, vagy akinek szándékait tet
teikkel keresztezik. Itt, előrebocsátva, csak annyit jegyzünk meg, 
hogy akárcsak a mesében, a mondákban is gyakran előforduló 
szereplő a boszorkány, a garabonciás diák, a táltos is, de ezek 
itt valós személyként szerepelnek, úgy, mintha a mesélő vagy 
az, akitől a történetet hallotta, látta volna, találkozott volna vele. 
Erre a mesélők többsége meg is esküszik, sőt, ha valaki állítását 
kétségbe merné vonni, akkor megsértődik vagy megharagszik.
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A másik alapvető különbség az, hogy a népmodák az esetek 
többségében lényegesen kisebb terjedelműek mint a népmesék. 
Aki elolvassa a könyvünkben összegyűjtött mondákat, láthatja, 
hogy többségük igen rövid, nemegyszer mindössze fél lapnyi 
terjedelmű, a több lapnyi terjedelmet kitevőek pedig egészen 
ritkák. A mondamesélők általában egyben mesemondók is, így 
nem meglepő, hogy a legtöbb magyar népmondát a néprajzku
tatók éppen a kiváló mesefáktól gyűjtötték össze. A válogatá
sunkban szereplő mondák zöme is éppen kitűnő mesemondóktól 
került feljegyzésre. A született mesemondók aztán a mondákat 
is szépen kiszínezve, a népélet mindennapi eseményeinek elmon
dásával gazdagítva alakítják, innen van az, hogy kötetünk pár 
mondája a többihez képest igen hosszúnak tűnik.

Tudnunk kell továbbá azt is, hogy a mondamesélők sok 
esetben nem tesznek különbséget a népmese és a monda között; 
mindkettőt mesének nevezik. Éppen ezért a nép a mondát a 
maga elnevezésével gyakran igaz történetnek, boszorkány történet
nek, ijesztő mesének, vagy csak egyszerűen tanulságos törté
netnek nevezi. Innen van az, amit fentebb említettünk, hogy a 
népmondákat is az esetek többségében népmesékkel együtt 
gyűjtik és teszik közzé. Egyébként az „igaz történet“ népi elne
vezés bizonyítja, hogy a mesélő és a hallgatóság egyként igaznak 
tartja a történetben hallható eseményeket.

Az eddig érintett általános jellemzők mellett a népmondáknak 
egyéb tulajdonságaik is vannak. Ezt minden olvasó maga is ész
reveszi. ha átolvassa az itt közzétett mondaanyagot. Megálla
píthatjuk tehát azt is, hogy a népmondának sok fajtája van, ezt 
válogatásimk is szemléltetni igyekszik. Mondaanyagunkat úgy 
igyekeztünk csoportokba sorolni, hogy ezek a tulajdonságok, 
ezek az egybefűző jegyek megmutatkozzanak. Kötetünk egyes 
alcímei tehát egyrészt a közölt mondák tulajdonságaira, tartal
mára utalnak, másrészt a magyar mondakincs gazdagságát, sajátos 
csoportjait szemléltetik.

Kíséreljük meg az alábbiakban röviden érinteni és jelle
mezni a magyar mondakincs legfontosabb alfajait, csoportjait. 
Tesszük ezt azért, hogy a válogatásunkban szereplő mondákat 
minél jobban megértsétek, tartalmuk gazdag mondanivalója 
minél jobban kibontakozzék számotokra. Egy-egy rövidke monda 
ugyanis az esetek többségében nem csak azt a puszta történetet 
közli az olvasóval, hogy egy legény vagy egy csizmadia hogy
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járt túl a boszorkány vagy más csodás teremtmény eszén, esetleg 
hogy marad alul a vele folytatott csetepatéban, hanem utal a 
magyar nép gondolkodására, világlátására, mindarra, ami egy- 
egy eseményből tanulságként leszűrhető. Látni fogjuk azt is, 
hogy a magyar népmondák egyik csoportja éppenséggel tarító 
szándékú, s a belőle levonható tanulság a legfontosabb benne, 
legalábbis a belőle kicsengő indíték szerint.

Á névmagyarázó mondák közé azok a mondáink tar
toznak, amelyekben a népi képzelet egy-egy földrajzi név, köztük 
falu vagy városnév, víznév eredetét magyarázza. Ilyenek szép 
számban olvashatók gyűjteményünkben. A tudományos kutatás 
nem egy esetben megállapította, hogy ezeknek a népi névma
gyarázatoknak valós alapja volt vagy lehetett. Ezeknek többsége 
úgynevezett helyi monda, amelynek párhuzamai a magyar nyelv- 
terület többi részén nem találhatók meg. Van köztük azonban 
olyan is, amely olyan mozzanatokat tartalmaz, amely az egye
temes európai mondakincsben is meglelhető. A névmagyarázó 
mondák sokszor olyan elemeket tartalmaznak, amelyek egyben 
a történeti mondák felé is mutatnak; nem egy esetben tűnik 
fel a helynévmagyarázatok közt a magyar honfoglalás néhány 
eseménysora, a törökvilág, a tatárjárás stb. nyoma. A népi képzelet 
azonban gyakran egybemossa a nemzeti történelem egyes idő
szakait, s mindarra, ami nagyon régen történt, általában úgy 
gondol a nép, mint a törökvilágra. A névmagyarázó mondák 
közül nem egy kapcsolatot tart a hiedelemmondákkal is, hisz 
sok névnek, helynek víznek az eredetét a képzelet emberfeletti 
erővel felruházott lények munkája eredményének tartja.

A történeti mondák a magyar történelem jeles alakjaihoz, 
illetőleg eseményeihez kapcsolódnak, de ez a kapcsolódás nem 
jelenti azt, hogy történelmi hitelességű eseményekről van szó. 
Nem egy magyar történeti személyiséghez olyan eseményeket 
kapcsolt a népi képzelet, amelyek más európai népek monda
kincsében más személyekhez, általában uralkodókhoz kapcso
lódtak. A magyar történeti mondák leggyakrabban fölbukkánó 
hőse Mátyás király, s mondáink a neki tulajdonított történeteket, 
eseményeket mondják el, általában olyanokat, amelyeknek tanul
ságot is tartalmaznak, és kidomborítják a hagyomány szerint 
igazságos és szegénypártoló király tetteit. Ilyen mondát a köny
vünkben olvashatónál sokkal többet is közölhettünk volna, de
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nem tettük, mert a háziolvasmányok egy másik kötete kizárólag 
történeti mondákból áll. Mátyás király neve mellett Petőfi Sándor 
neve is előfordul mondáinkban, az ő személyében a nép szintén 
az igazságért és a szegényekért kiálló nemzeti nagyságot látta. 
Petőfi neve köré mondákat az 1848-as forradalom bukása után 
szőtt a nép, amikor a költő eltűnt, s sokan azt hitték, hogy eltű
nése csak ideiglenes, s az osztrák bosszú és elnyomás után ismét 
felbukkan. Rudolf királyfi, a századfordulón titokzatos körülmények 
között elhunyt trónörökös is felgyújtotta a magyar nép képzele
tét, s az ő személye köré is mondák születtek, miként a könyvünk
ben olvasható példa is bizonyítja. A félszemű óriásról és a kutya
fejű tatárról szóló két monda szép bizonyítéka annak, hogy a 
népmondák is élőszóban terjedtek, s a nép egyes alaptörténeteket 
— ebben az esetben a félszeművel való találkozást és a tőle való 
megszabadulás történetét — a maga ízlése szerint építette be 
más történetekbe, helyezte el a maga világában. A félszeművel 
való találkozás története egyébként többezer éves hagyomány az 
európai népek népköltészetében, már Homérosznál, a híres 
ógörög dalnoknál is olvasható az Odüsszeia című nagy eposzban. 
A busójárás eredetét tárgyaló monda szintén történelmi kön
tösben jelenik meg, eredetileg azonban a ma is élő farsangi jel- 
mezes-alakoskodó népszokás utólagos magyarázata.

Az eredet- és természetmagyarázó mondák csoportja 
nagy fejezete a magyar mondakincsnek. Ezek a mondák egy-egy 
élőlény sajátos és jellemző tulajdonságainak magyarázatát adják, 
mindig érdekes történet keretébe foglalva; így kapunk „választ“ 
arra, hogy miért van csomó a fában, miért haragszik a kutya 
a nyúlra, miért jár éjszaka a bagoly, honnan van a szúnyog, 
honnan van a dohány, a pálinka stb. Ezeknek a mondáknak 
gyakori szereplői a bibliai alakok: a bárkát faragó Noé, az együgyű 
Szent Péter és Krisztus. Különösen gyakoriak a Krisztus- és 
Szent Péter-mondák, amelyekben valós paraszti vagy falusi 
környezetben kerül a szegény Péter olyan helyzetbe, hogy pa- 
rancsolója menti meg, s hívja fel a figyelmét egy-egy tanulságra. 
Ezek a mondák a leggyakrabban tanító szándékúak, s egy-egy 
rossz emberi tulajdonság károsságára hívják fel a figyelmet. 
E mondák többsége alapjaiban bibliai eredetű, de a népi képze
letvilág annyira kiszínezte, hogy ilyen környezetben Péter és 
parancsolója is közönséges emberré válik, akinek meg kell szen
vednie a mindennapok során. Persze a csodás mozzanat itt is
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jelen van, Krisztus „földöntúli hatalma“ mindig kimenti a bajba 
jutó Pétert.

A magyar mondakincs legnagyobb fejezetét a hiedelem
mondák «alkotják. Ezek a mondák természetfeletti lényekről, 
érthetetlen erőkről, a kisembernek ezekkel a lényekkel és erőkkel 
való találkozásairól és csatározásairól szólnak. Ezek a mondák 
az emberi gondolkodás és világlátás egy-egy szakaszának nyomait 
viselik magukon, hisz kiolvasható belőlük, hogy a természet és 
a világ dolgait, jelenségeit nem értő ember sok természeti csa
pást, furcsa eseményt, vagy ma már egyszerűen érthető dolgot 
emberfeletti erővel felruházott lények tevékenységének tulaj
donított. Ezek a lények — mint fentebb mondtuk — népme
séinkben is szerepelnek, de a mondákban úgy jelennek meg, 
mintha a mindennapoknak része lennének, s szinte lesik az 
alkalmat, hogy az egyszerű halandót megtréfálják, borsot törjenek 
az orra alá, bosszúságot okozzanak neki; nem egy esetben bajt, 
kárt vagy gondot. A hiedelemmondák többsége éppen ilyen 
helyzetet mesél el, mégpedig úgy, mintha megtörtént volna.

A hiedelemmondákon belül külön alcsoportok vannak. 
Ide tartoznak a kincsásó mondák, amelyeknek alapmozzanata 
az, hogy bizonyos helyen kincs van elásva, amelyet csak bizo
nyos körülmények között szabad és lehet kiásni. A kincsásó 
mondák szinte kivétel nélkül azt mesélik el, hogy a rengeteg 
pénzt miért, miféle vétek miatt nem lehetett kiásni. Ezekben a 
mondákban sok olyan mozzanat van, amely a teljes európai 
hiedelemmonda-kincs szerves része. Egyes mondákban csak 
táltosok (különleges hiedelemalakok) áshatnák ki a kincset, 
másutt pedig úgy szól á történet, hogy bárki kiáshatja, aki tudja, 
hogy a pénz mikor „virágzik“ kékes vagy sárga lánggal, és nem 
szól semmit, miközben a gödröt ássa.

Külön csoportot alkotnak a tudósokról, más szóval ördön- 
gösökről szóló mondák. Itt általában tudós kocsisokról, tudós 
pásztorokról, tudós kovácsokról stb. van szó, akik olyan tudo
mánnyal rendelkeznek, amivel megállíthatják a haladó szekeret, 
megfejhetik a kerékszöget, áthajtanak a víz tetején stb. Sok 
monda szerint a „tudósok“ gyógyítani is tudtak. Ezeknek a 
„tudósoknak“ az alakjában a magyar hiedelemvilág sajátos lé
nyeinek nyomai őrződtek meg, sok tekintetben az általánosan 
ismert boszorkányok utódait sejthetjük bennük.
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A boszorkánymondák a leggyakrabban előforduló és a 
legváltozatosabb tartalmú mondáink. A magyar népmondákban 
szereplő boszorkányokról tudnunk kell, hogy az esetek legnagyobb 
részében nem valami elvonatkoztatott,, távoli lényt jelentettek, 
hanem általában olyan (a leggyakrabban idős) asszonyokat, akik 
rontást, kárt szoktak okozni a közönséges halandóknak. Leg
gyakoribb cselekedeteik közé tartozott a tehén tejének megron
tása, az ártatlan járókelők becsapása és megtáncoltatása, a lá
nyokhoz járó legények bosszantása és ijesztgetése, az ártatlanok 
meglovagolása stb. A gyűjteményünkben szereplő mondákból is 
kihámozható, hogy hová jártak gyülekezni, mikor és milyen 
alakba tudtak átváltozni és mást átváltoztatni stb. Mivel olyan 
történetekről van szó mondáinkban, amelyeket a nép megtörtént 
eseményekként könyvel el, szép, sokszor mulatságos történetek
ben lehetünk tanúi annak, hogy a ravaszabbak és minden hájjal 
megkentek mégis hogy jártak túl a boszorkányok eszén. Elkép
zelhetjük, hogy a hallgatóság milyen jót derült egy-egy ilyen 
történet hallatán, amikor a mesélő jókedvűen előadta!

A néphagyomány folyamatosságának szép példája a tardos- 
keddi boszorkányokról szóló mondánk. Tudnunk kell ugyanis, 
hogy éppen ebben a helységben jegyezte fel négyszáz évvel 
ezelőtt, 1578-ban, Bornemisza Péter, régi magyar irodalmunk 
jeles alakja Szerencse Benedeknének, a híres boszorkánynak 
bájoló imádságait.

Külön részben olvashatjátok azokat a mondákat, melyek 
egyes sajátos hiedelemalakokat mutatnak be, s egy-egy jellemző 
hiedelmet, elképzelést példáznak. Néhány itt szereplő monda 
arról tanúskodik, hogy a magyar nép mindig tisztelettel illette 
a temetőt, vagyis az ősök nyugvóhelyét. Ezek a mondák arra 
utalnak, hogy a magyar nép felfogása szerint mindenkinek lakol- 
nia kellett, aki a temetőben nyugvók nyugalmát háborgatta. 
Mondák szólnak még az eléggé nem ismert hiedelemalakról, a 
nyúllábú emberről, a szakállas farkasról, a garabonciásról, lidérc- 
ről stb. Mindezek a példák azt bizonyítják, hogy a magyar nép
mesék ismert vagy kevésbé ismert alakjai a népmondákban is 
feltűnnek, azzal a különbséggel persze, hogy a mesélők itt létező 
alakokként kezelik őket. t # ,

A magyar népmondák sajátosságait vázlatosan érintő ismer
tetőnk végén kívánjuk az olvasónak, hogy épp olyan szeretettel
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és érdeklődéssel olvassa ezt a válogatást is, mint amilyen érdek
lődéssel olvas mesét, énekel népdalt, mond balladát. A népmondák 
is szerves részét képezik a magyar népköltészetnek, s amint 
láthattuk, sok olyan mozzanatra, a népéletnek rég letűnt ese
ményére vernek fényt, amelyek már rég a múltéi. Válogatásunk 
olvastán úgy érezhetjük magunkat, mintha ott ülnénk a kis falusi 
közösségek melegében, s a mondamesélő szavait hallgatva elvo
nulnak előttünk a régi korok, emberi örömeikkel, bánataikkal, 
erényeikkel és esendőségeikkel együtt.

Valaki azt mondta, hogy a jelen megértéséhez és megbe
csüléséhez ismernünk kell múltunkat is. Mondakincsünk a maga 
sajátos módján közelebb hozza a mához múltunk egyes szaka
szait is.

Illik tehát ezt is megismernünk.

JUNG Károly
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NÉVMAGYARÁZÓ MONDÁK

1. TETEMVÁR NEVÉNEK EREDETE

Itten nálunk Tiszadobnál folyt ezelőtt a Tisza. 
Csörsz király, mikor idebenn volt, innen akarta ezt a 
kanálist a Hortobágyra vezetni. Mert egy várat akart 
építeni. A várba ide akarta hozni a jegyesét, mert az 
volt a menyasszony kívánsága, hogy vízen hozza ide, 
s akkor megesküszik vele.

Volt itt sok robotos munkás, akivel a kanálist 
ásatta.

Egy cigányfiúnak az apja is oda volt. De a cigány
fiú, mikor az apját látta, egyéves volt. Apjának a hege
dűje otthon maradt. A cigányfiú azon megtanult hege
dülni. Majd egyszer azt kérdezte az anyjától:

— Kié volt ez a hegedű, édesanyám?
Azt mondja az anyja:
— Az apádé volt.
Azt kérdezte megint az anyjától:
— Hol van az én apám?
Azt mondta neki az anyja:
— Elhajtották robotba.
Majd a fiú azt mondta:
— Anyám, készítsél tarisznyát, elmegyek, fel

keresem apámat.
El is indult a fiú. Ment mindig, míg meg nem 

találta őket. Ment mindig hegedülve. Azt kérdezte 
tőle, mikor odaért a csapathoz, egy hajdú:
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— Hová mégy, te fiú?
— Megyek, az apámat keresem.
— Hogy hol van az apád? Itt van. No majd te 

is fogsz itt dolgozni.
Azt mondta erre a fiú:
— Itt nem dolgozom. Majd az apám is jön velem.
Akkor aztán jót vágott rá a hajdú, mikor azt 

mondta, hogy nem dolgozik. Ott volt egy munkásnál 
egy ásó, és széjjel vágta a hajdúnak a fejét.

Szaladnak osztán Csörsz királyhoz, hogy milyen 
bátor fickó van itt. Nem bírnak vele. Csörsz király 
előjött sátrából. Ment oda a cigányfiúhoz, és mondta 
neki, hogy vegyen ásót és dolgozzon. De a fiúnál ott 
volt a régi ásó.

— Van már nekem — azt mondja —, nem kell 
nekem több.

Ekkor Csörsz király odavágott a korbáccsal a- 
fiúra. Mikor odavágott Csörsz király, akkor odavágott 
neki a koponyájára a cigányfiú az áswal úgy, hogy 
szétesett a koponyája.

Mikor a király meghalt, a többi munkás is elhaji- 
gálta a szerszámot, hogy ők sem dolgoznak.

Akkor a fiú hozzákezdett hegedülni. Az öreg 
cigány meghallotta a hegedűt. Azt kérdezte tőle az 
öreg cigány:

— Hol vetted ezt a hegedűt, fiam?
Azt mondta neki a fiú, hogy az apjáé volt.
— Ez a hegedű — azt mondta az öreg — az 

enyém volt.
Akkor megölelte az öreg cigány a fiát, a fia meg 

az apját, akkor ismerték meg egymást.
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Ahol Csörsz király a várat akarta építeni, ma is 
megvan, Tetemvárnak vagy Földvárnak hívják.

Tiszadob

2. A MASNA BARA NEVÉNEK EREDETE

A XVIII. században Magyarittabét sziget módjára 
nagy vizek zárták körül. A mocsaras vizek határai 
voltak: Csenej, Zsombolya, Csuja, Udvamok, Szent- 
györgy, Párdány, Ivanda, Dinnyés, amelyek összesen 
kettőszázezer hold vizet határoltak.

Ebből az időből származik egy történet, amely 
máig is él a nép ajkán.

A Csuja felé vezető, részben víz alatt levő út egy 
kanyarulata igen mély volt. Egy vidéki kereskedő nem 
ismerte az utat, és áthajtott egy kocsirakomány füs
tölt szalonnával, s mindenestül beleveszett a mocsárba.

A nap forró heve megolvasztotta aztán a zsira
dékot, és a víz felszínén úszott.

Ezért ezt a helyet Magyarittabén még most is 
Masna Barának (zsíros mocsárnak) nevezi a nép.

Magyarittabé
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3. BÓDISNÉ HALMA NEVÉNEK EREDETE

Azelőtt régen abban az időben a hajdúk úgy kosz
toltak, hogy az elöljáróság kosztolta azt a személyzetet, 
a hajdúkat. Nem tudtak másképpen, nem főzhettek, 
hanem tojást szereztek be, sokat.

Meghallották, hogy Bódisnénál mindig lehet to
jást kapni, annak sok tojása van. Mindennap mentek 
tojásért, akár ötvenet vagy százat, amennyi kellett.

Majd egyszer kiment a hajdú egy reggel, de Bó- 
disné nem volt odahaza. Volt egy kis unokája, olyan 
nyolcéves lehetett, azt ő nevelte. Kérdezte tőle a hajdú:

— Hol van az öreganyád?
Azt mondja:
— Odavan valahol, kenni-fenni jár.
Azt mondja a hajdú:
.— Tojásért jöttem. Van tojástok?
— Nincsen, még ma nem tojt öreganyám.
Azt mondja a hajdú:
— Hát hogy tojik nagyanyád?
— Úgy, hogy van egy ld$ köve nagyanyámnak, 

azt a szájába fogja, és akkor — azt mondja — sokat 
tojik.

Azt mondja a hajdú:
— Hol van az a kis kő, meg tudnád mutatni, 

kislányom?
— Meg ám, ott van a gerendában, lyuk van — 

nem volt becsinálva —, ott tartja öreganyám.
Hát a hajdú kivette a követ, a szájába fogta, és 

rögtön ki kellett menni. Érezte, hogy mostmár valami 
lesz. Kiment, és míg a szájából ki nem vette a követ, 
mindig tojt, de tojást. Azzal zsebretette a kis követ, 
bement a községházához. Akkor bevitte legelébb a
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bírónak, de csak négyszemközt mondta meg, és átadta. 
Mert mondta, hogy nincs otthon Bódisné, ez a kis kő 
által tojja a sok tojást, az unokája kiadott rajta.

A bíró nem hitte, körülnézte, és a szájába fogta. 
Akkor nem szóltak semmit a többinek, az esküdteknek. 
Egyenként behívták őket, mindig egyet egyszer. És 
akkor nekik adta a követ, hogy fogják a szájukba. És 
kipróbálták mindannyian. Akkor elkezdett tojni az 
esküdt is. Akkor meg behívtak másikat, úgyhogy 
négyen voltak, mind a négy kipróbálta, mind a négy 
tojt tőle.

Akkor belátták, hogy ennek már fele sem tréfa, 
most már menjünk ki Bódisnéhoz. Akkorára otthon 
volt. Átadták neki a követ, és azt mondták, most fogja 
a követ a szájába és mutassa, hogy ki tojja azt a sok 
tojást, mert mondták neki, hogy ők már kipróbálták*

De Bódisné védekezett, hogy a kislány nem tudja 
azt, nem volt igaz. Akkor erővel muszáj volt neki a 
szájába vennie, mert kiment az összes elöljáróság. 
Akkor elkezdett Bódisné tojni, mikor a szájába fogta 
a követ.

Akkor Bódisnét letartóztatták, elhurcolták és tár
gyalást, ítéletet húztak rá, hogy ez teljesen egy boszor
kány, hogy megetette velük a sok tojást, amit ő tojt.

Akkor az ítéletet rámondták, hamarosan ott a 
saját házánál, mert egy dombon volt a háza.

Máglyát raktak, és megégették.
Ezért nevezik még ma is Bódisné halmának. Itt 

volt az a Szekeres földjén. És az emlékköve még most 
is megvan.

Békés
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4. VID FALU NEVÉNEK EREDETE

A Vid volt a legrégibb falu ezen a tájon, igen 
régen fundálták, még István király idejében.

Egy Vid nevű úr alapította, aki onnan szerezte 
a vagyonát, hogy megölte a nagy sárkányt, amely az 
Ecsedi-tóban uralkodott, és pusztította a népeket. 
De nem bírt azzal senki, mindenkit felfalt, legyilkolt, 
pedig egész katonaság is próbálkozott vele.

Úgy élt ez a disznó sárkány a tóban, mint egy 
valóságos király. Nagy palotát is épített ott magának, 
a fele a víz alatt volt, abban lakott.

Ezt a sárkányt ölte meg nagy ügyesen ez a Vid.
Nagyon örültek ennek a népek. Vid meg, hogy 

a király elhigyje a tettét, kivette a sárkány három 
fogát, s azzal ment fel István királyhoz. Ez is nagyon 
megörült a hőstettnek, nagy úrrá tette a Videt, és neki 
adta a földeket az Ecsedi-tótól egészen a Tiszáig. 
A sárkány kastélyát meg várnak építette meg, és ott 
lakott.

Sok falut alkotott, mert a népek kezdtek minden
ünnen visszajönni. Ekkor keletkezett Vid falu is, 
őróla nevezték el.

Nagy . családja volt, s egész Mátyás királyig uralták 
a földeket.

Vid
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5. AZ ANDRÁSFALVI HARANG

Andrásfalván, a nagy Lunka közelében egy tó volt, 
amelyet Berze tavának neveztek.

Régen, amikor még a falu bikája együtt járt a 
tehenekkel a legelőre, történt, hogy a bika betévedt 
ebbe a tóba. A tó süppedős volt, ezért féltek az em
berek bemenni.

A pásztor hazaszaladt segítségért, hogy a bikát 
kihúzzák. Tíz-tizenöten mentek a segítségére, nagy 
karókkal, rudakkal felszerelve, s kötelekkel. Mikor 
visszatértek, látták, hogy a bika csak hasig van elsűly- 
lyedve, s nem tud mozdulni abból a helyből.

Két embernek a derekára kötelet kötöttek, akik 
bementek a tóba, hogy ha véletlenül süllyedni talál
nának, hogy ki tudják húzni őket. A rudat áttolták a 
bika hasa alatt, s mikor az megvolt, nekiálltak a kieme
lésnek két oldalról az emberek.

Végül nagy erőfeszítés után sikerült a bika kieme
lése, de nagy csodálkozásukra egy nagy harang volt a 
bika hasa alatt, amit a jószággal együtt emeltek ki.

Hát aztán hazavitték, a régi templom mellé tették, 
s a pap szolgáját bízták meg, hogy kongasson, mikor 
a harangozásnak az ideje van.

Egy darabig kongatta, végül egyszer akkorát ütött 
a harangra, hogy elrepedt.

Aztán ebből öntötték a kicsi, s a régi harangot.

Andrásfalva
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6. AZ ÖRDÖG BARÁZDÁJA

Élt valamikor Baranyában egy özvegyasszony gyö
nyörűszép lányával, Herkával. Erre a lányra szemet 
vetett az ördög. Elhatározta, hogy feleségnek kéri. 
El is ment az özvegyhez:

— Add a lányodat hozzám feleségül, és én gaz
daggá teszlek!

— Fiatal az még, nem eladó még.
De az ördög csak unszolta az asszonyt napról 

napra.
Az asszony mindig elküldte valamilyen kifogással: 

nem kész a kelengyéje, nem termett a szőlő, nincs bor 
a lakodalomra. . . .

így ment ez sokáig, de már nem tudott milyen 
kifogást találni. Elhatározta, hogy valamilyen módon 
megszabadul a pokolbeli kérőtől.

— Jól van, nem bánom — mondta egyszer az 
ördögnek. — Neked adom a lányt, ha holnap reggelre 
egy nagy hegyet összehordasz, hogy szőlőt ültethessek, 
mert itt a síkon minden tavasszal elfagy.

Hozzá is fogott az ördög. Hordta a homokot a 
Dunából, százakós puttyonnyal sok ezret fordult, még 
a bocskora is tele lett nagy igyekezetében. Ki is szórta 
útközben, hogy könnyebbén lépkedjen — egész hegy
lánc keletkezett az útján, de reggelre ott csúcsosodott 
a magas hegy.

Reggel bekopogott az ördög:
— Amott a hegy, add a lányodat!
— Ha hajnali kakasszóig megszántod, megtartjuk 

a lakodalmat! — ígérte a szüle.
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Az ördög nyomban előrángatta aranyekéjét, s 
befogott egy bakkecskét, egy kakast és egy kandúrt. 
Szántott, szántott szorgalmasan. Éppen éjfélre felért 
a déli lankán a csúcsig.

Szép holdvilág volt, az asszony az ablakából 
figyelte. Látta már, hogy az erőszakos kérő azt a kíván
ságát is teljesítette. Kakasszóra felszántja a hegyet. 
Mit tegyen?

Fogott két toliseprűt, a hóna alá szorította, s 
odament a tyúkosólhoz, összecsapta, és elkezdett kuko
rékolni. Meghallotta a kakas az ólban, az is rákezdte. 
A szomszédságban minden kakas megszólalt, de még 
az ördögé is, az eke előtt. Az ördög azt hitte, hogy 
hajnal van, megszégyelte magát, le is ugrott a hegyről.

Akkorát dobbantott, hogy meg sem állt a pokolig. 
S a lyukon azon nyomban kénszagú melegvíz tört elő.

így szabadult meg az özvegyasszony az ördögtől, 
de a három ekébe fogott állat is heggyé vált.

Itt van Baranyában ez a dombsor Batinától Ba- 
ranyavárig, amelyet az ördög rázogatott ki a bocsko- 
rából, a Harsányi-hegyet hordta össze. Déli oldalán 
ott van a megkövesedett szántása, az ördög barázdája, 
rajta a kandúr, a kakas, és a bakkecske nyomaival. 
Nem is terem rajta semmi máig sem.

A heggyé változott állatok ott vannak a Harsányi- 
hegy előtt. A kénes meleg víz máig is ömlik Harkány
ban ott, ahol az ördög a pokolba süllyedt.

Baranya
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7. VÖRÖS MÁRTA

Még az igazságos Mátyás király idejében történt.
Batinán a kőbánya fölött állt egy vár. Leányvárnak 

nevezték, mert egy vénlányé volt, akit vörös hajáról 
mindenki csak Vörös Mártának hívott. Övé volt a sok 
szőlő a baranyai dombokon, övé volt a rév is a Dunán. 
A folyó szélesebb volt mint most, nagyvízzel a Te- 
lecskai-domboknál volt a túlsó partja.

Vörös Márta kegyetlenül megadóztatta, hetente 
robotoltatta jobbágyait. Az utasokkal, akik Bácskába 
akartak átkelni vagy onnan vissza, egy aranyat fizettetett. 
Aki nem tudta megfizetni a révpénzt, azzal két hétig 
kapáltatott a szőlőjében.

Meghallotta Mátyás király a vöröshajú zsamokos- 
kodását, felöltözött paraszti ruhába, hogy megtudja az 
igazságot. Amikor át akart kelni a Dunán, a révészek 
nem akarták átvinni, hogy előbb fizesse meg az arany
tallért.

— Nem igazságos ez! — mondta Mátyás —, 
borjú árát adjam a révre?

Meghallotta ezt Vörös Márta, s korbácsával végig
vágott a király hátán.

— Majd én megtanítalak az igazságra! — mondta 
az úrnő. — A szőlőbe vele!

Körülfogták Mátyást a hajdúk, és a szőlőbe kí
sérték. Kapát nyomtak a kezébe, hogy kapáljon.

Nem volt a király egyedül, egy legényke már ott 
dolgozott

— Hát te hová igyekeznél, öcsém? — tudakolta 
Mátyás.
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— Anyámhoz mennék, mert nagyon beteg — 
panaszolta a fiú —, de előbb meg kell szolgálnom a 
rév árát.

Kapáltak. A király pár lépéssel a legény előtt 
dolgozott. Mátyás megsajnálta, és a sorába, egy tőke 
mellé, egy aranyat dobott.

— Aranyat találtam! Aranyat találtam! — örven
dezett a legény.

— Ne kiabálj! — figyelmeztette Mátyás —, mert 
elveszik tőled. Most már átkelhetsz. Iparkodj a révre!

A legény tétovázott, gondolkodott, majd kimondta :
— Ahol egy arany van, ott több is van! Kapáljunk 

tovább, hátha neked is találunk egyet.
Mit volt mit tenni, a király még egy aranyat 

ledobott a társa sorába. Az meg is találta:
— Neked is találtam egy aranyat, bátyám! — 

súgta oda a fiú Mátyásnak. Nem mert kiabálni, nehogy 
a hajdúk meghallják. — Holnap mehetünk a révre.

Másnap át is keltek a Dunán. Ott mondta meg 
Mátyás a legénynek, hogy kivel dolgozott együtt. 
Adott neki még hét aranyat meg egy pecsétes levelet, 
és a lelkére kötötte, hogy keresse fel Budán. Aztán 
elváltak. A fiú anyja már haldoklóit. El is takarította 
tisztességesen. Aztán Budára ment, és be is vált derék 
katonának a király seregében.

Mátyás nem hagyta annyiban a vöröshajú kegyet
lenkedéseit. Amint Budára ért, kengyelfutót szalajtott 
Batinára pecsétes levéllel. Ez állt benne:

Te kegyetlen Vörös Márta!
Rögtön gyere Budára! Ha nem jöhetsz, levelet 

küldj. Akkora bőrt Szabass a hátadból, amekkora az én 
levelem, arra írd le kegyetlenkedéseidet! Küldd azonnal 
a kengyelfutómmal a bőrödet!

22



Vörös Márta már tudta, hányat ütött az óra. 
Megijedt. Be is fogatott hatlovas arany hintójába, és 
onnan, ahol most az emlékmű van, a legmeredekebb 
hegyről, belahajott a Dunába.

Harmadnapra kivetette a víz Vörös Mártát és az 
aranyvasú aranyhintót egy kis falu előtt. Kifogták a 
halászok, és az asszonyt is, a hintót is beásták a hegy
oldalba.

A kis falut Vörös Mártáról Vörösmartnak nevez
ték el.

így mesélik a baranyaiak a vöröshajú történetét.
Sokan keresték azóta az aranyhintót, de még csak 

arany kerékszögét sem találta meg soha senki.

Vörösmart

8.' HONNAN VAN CSALLÓKÖZ NEVE?

Régen itt benn volt ilyen síkság, búzaföldek. 
Csupa lapályos, mocsaras, csincsáros volt minden. 
Teli voltak vízzel a laposok.*

Jött egy török ezred erre, üldözte a magyarokat. 
A magyarok meg kevesen voltak, menekültek. De 
megfordították a lovuk lábán a patkót, mintha bele
mentek volna a lapályba, pedig ez nem volt igaz.

A török katonák látták a nyomokat:
— Ha ezek erre mentek, mi is megyünk.
És belementek a lapályba. Mind ott vesztek, mert 

nem tudtak kijönni belőle.
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Azért nevezik Csallóköznek ezt a területeit, mert 
megcsalt mindenkit, aki nem ismerte.

Sárosfa

9. HONNAN KAPTA GOMBOS A NEVÉT?

Egyszer, mikor a tél már vége felé járt, három 
magas rangú katonatiszt indult át itt a már nagyon 
korhadt jégen Szlavóniába. Középig szerencsésen elju
tottak; de ott egyszer csak mind a hárman leszakadtak. 
Többen álltak a Duna-parton, de segélyt nyújtani nem 
mertek, mert isten-kísértésnek tartották: játszani az 
élettel.

Gombos István kivált közülük, s vállalkozott a 
segélyadásra. Fölhúzta legszebb ruháját, egészen díszbe 
öltözött, s életre-halálra készen két szál deszkával — 
egyiket a másik végére helyezve — kimentette a tisz
teket.

No de azok sem maradtak adósak:
— Mit kívánsz? — ez volt első szavuk, mikor a 

szárazra jutottak.
Gombos István nem kért pénzt — volt neki 

úgyis —, hanem azt kívánta, hogy ez hely róla Gom
bosnak neveztessék.

A tisztek föl is írtak a császárhoz, s megjött az 
engedély.

Gombos
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10. TARCAL NEVÉNEK EREDETE

A honfoglaló Árpád, amikor bejött, hát felment 
erre a hegyre, és széjjelnézett vitézeivel. Tarnak meg 
Turulnak megtetszett ez a vidék, mert onnan nagy 
térséget láttak. Mert az egy különálló hegy volt. És 
itt egy része többnyire erdők, folyóvíz, patakok.

Ezért nagyon megtetszett Árpádnak, mert a ma
gyarok halászattal és vadászattal szerettek abban az 
időben foglalkozni. Tarnak és Turulnak is megtetszett 
ez a vidék. Hát kérték Árpádot műid a ketten, hogy 
adja nekik.

De Árpád mind a kettőjüknek nem adhatta, csak 
egyiknek.

Hát azt mondta, hogy amelyik hamarabb felmegy 
ennek a hegynek a tetejére, azé lesz.

Tar és Turul felnyergelte a lovát és nekiindult a 
hegynek. Mikor már majd a tetejére értek, mind a 
két ló kifáradt. Tar észrevette, hogy az ő lova is nagyon 
kifáradt, hát megpihentette. De Turul, hogy megelőzze 
Tart, a kifáradt lovat megsarkantyúzta. A kifáradt ló 
kifulladt, felbukott és megdöglött. így Tar felment a 
hegytetőre, neki kedvezett a szerencse.

Mikor ez megtörtént, Turul vezér azt mondta 
Árpád fejedelemnek:

— Tar csalt!
Árpád, ahogy lenézett, meglátta ezt a községet:
— Akkor ennek a községnek Tarcsal legyen a 

neve!
De itt Tar azt mondta: ő nem csalt, mert Turul

nak is a lova kifáradt volt, és ezért fulladt meg és 
megdöglött. Ezért nem kedvezett neki a szerencse.
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Ekkor Árpád azt mondta, hogy ne Tarcsal legyen, 
hanem Tarcal. Nagyapám mesélte.

Tarcai

11. A POGÁNYVÁRI ÜREG

Mazőbánd határában van egy régi várrom, amely
ről azt hiszi a nép, hogy üregében roppant mennyiségű 
kincs van elrejtve.

De hozzáférni nem lehet, mert két tündér folyvást
őrzi.

Minden kilencedik húsvét reggelén megnyílik az 
üreg kőajtaja, s a tündérek a közeü forrásra sietnek 
vízért.

Akinek van elég bátorsága, ilyenkor bemehet, és 
hozhat annyi kincset, amennyit akar; de úgy vigyázzon 
magára, hogy kijöjjön, míg a tündérek visszatérnek, 
mert ha elkésik, becsapódik fölötte a kőajtó és odavész.

Emberemlékezet óta egy ember tért vissza a 
Pogányvár üregéből, de az is késett egy szempillan
tásnyit, s a becsapódó kőajtó leszakította csizmája 
sarkát.

Marosvásárhely '
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12. A VARGYASI SÍRÓKÚT

Vargyason a temetőn kívül a széles cserfaerdő 
oldala van, s ahol a látóhegy keleti végével a hegyorom 
körül összefügg, ott van az úgynevezett Sírókút.

Vajon miért viseli ezt a nevet ez a kút?
Mikor a tatár itt járt és rabolt, elrabolta Máté 

Bandi leányát Vargyasról. Az anya vígasztalhatatlan 
volt. Máté Bandi megígérte a nejének, hogy ha isten 
segíti, visszahozza a lányt.

Elment, magával vitte a leány szeretőjét is.
Várta a bús anya, s kiment oda várni a kútfőhöz. 

S íme, estefelé nagy örömében látja jönni őket. A 
viszontlátás mély örömében forró könnyzáport sírtak, 
s a kutat, ahol ez történt, Sírókútnak nevezték.

Ma is úgy hívják.

Vargyas

13. A RÉKA ERDŐ NEVÉNEK EREDETE

Udvarhelyszéket Erdővidéktől a Rika nevű nagy 
erdő választja el. Midőn abból Erdővidék felé az utas 
csakhamar kihaladna, jobbra esik az irányt, hogy balról 
az út Vargyas falu felől belejt a Rika patakába, egy 
az út melletti kis réten a hegy tövében levő igen friss 
vizű forrás, melynek közneve Nagy János kútja. E 
forrás és az ettől északra eső Somospataka között
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meredeken áll az úgynevezett Hegyesdomb, amelynek 
tetején van egy őskori várrom, s az volt Attila vára, 
hol ő udvari személyzetével együtt időzni nagyon 
szeretett, s onnan a Rikában és az azzal kapcsolatos 
hegyláncozaton nagy vadászatokat tartott, és szemé
lyesen vezetett.

Nevezetesen a dáki oláhokat egykor Attila hunjai 
megütközni akarván, e hegyesdombi vártól vonultak ki 
a Vargyas és Rákos közötti térre, ahol régebben a 
Csutkástó volt, amelynek kitöltés által való kiszorítá
sával alakul a híres rákosi borvíz; innen nyomták 
vissza őket a hunok mint a várat megtámadókat.

A vár magas helyt állt a Rika pataka felett, hol a 
meredek fiatalos szép erdő között a tetőn egy igen 
kellemes kis tér van. Ott még egresfa, vörösszőlőfa és 
egyéb is találtatik.

— Vajon melyik székelynek ősapja ülteté volt 
azokat?

— Azok a mi régi apáink voltak, kik Attilával ott 
laktak — mondják a vargyasiak.

E várban halt meg Réka, Attila nője. El kellett 
temetni a folséges hölgyet, de ide-e vagy amoda? Ezt 
nem tudták meghatározni. Végre megegyeztek abban, 
hogy a vártér élén álló nagy mészkő szirtdarabot hen- 
gerítsék le, s ahol az aljban megáll, Rékát oda kell 
temetni.

Helyes! A szirtdarab lehengeredett, s Réka elte- 
mettetvén, ráfordíttatott. A szirtdarab északkeleti olda
lán fölfedezhetők némi őskori betűmetszések, miket az 
idő megviselt, de tán ha épen volnának is, ma olvasni 
senki sem tudná. A szirtdarab áll a pataknál, mi azt 
megkerüli, s a múlt évszázad elején még épen állott, 
mint egy nagy kunyhó, de azt 1820 táján egy mennykő
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derékben elszakította. Akár a vámép, akár a felírást 
olvasó utasok nevezték is el ezt a nagy erdőt Rikának, 
elég az hozzá, hogy az elnevezés az ott szendergő 
Rékáról keletkezett.

Felhagyatván a vár a korábbi évszázadokban, egy 
pásztorgyermek talált ott némely fényes karikákat, 
ezek ezüst pénzek voltak, nagyobbak a mostani tallé
roknál, s amelyeket nála meglátott egy vargyasi faragó 
ember, elkérte őket tőle, s cserébe csinált neki színfes
tékkel cifrázott fakarikát, amivel a gyermek büszkén 
karikázott játszótársaival az utcán. Az ember meg is 
mutattatta vele magának, hol találta a szép karikákat, 
hol keresgélvén több darabot talált, míg végre a fő
készletet is megtalálta. Ez annyi ezüstpénz volt, hogy 
lova hátán tudta csak hazavinni, az is összerogyott a 
nagy súly alatt.

Nem sajnálta azonban fehér gebéjét, hisz maga 
igen gazdaggá lett! Máténak hívták, s nagy birtokvá
sárlásaival megalapította a mai nagy és virágzó Máté 
családot.

Székelyföld
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TÖRTÉNETI MONDÁK

14. KELL AZ ESŐ A NÁDRA IS

Ment Mátyás király az urakkal a patak mellett. „ 
A patak mellett sok nád volt, s azt mondta erre egy 
úr, hogy milyen jó ennek a nádnak, ha nem esik az 
eső rá, akkor is vízben van a töve, és úgyis megnő.

De Mátyás király csak azt mondta:
— Csak jó volna rá az eső!
Na jól van, elhallgattak, mentek tovább. Este 

betértek egy városba, ott a vendéglőben vacsorát ren
dezett Mátyás király. Az uraknak, mindnek vitetett 
egy-egy nagy dézsát, és a lábukat abba bele kellett 
tenniük.

A vacsora kész lett, feltálalták, s vacsora közben 
nem lehetett inni, csak enni. Aki azonban azt mondta, 
hogy kell az eső nádnak, az Mátyással együtt inni is 
kapott.

Mondták is az urak:
— Hát ez miért van?
— Hát azt mondtátok, a nád is megnő, ha nem 

esik rá az eső. De az is jó, ha felül ázik. Mert most 
nektek a lábatok vízben van, és mégis szomjasak vagy
tok. Éppen így van a nád is.

Karcag
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15. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A JUHÁSZ

Egyszer Mátyás király felöltözött vándornak, hogy 
az országban széjjelnéz, széjjelnéz a pusztákon.

Hát ahogy kiment a pusztára, hát már nagyon 
megéhezett, este lett' rá, hát betért egy juhászkarámba.

Ott vacsorát kért volna, meg szállást. Adtak is 
neki szállást, a juhász főzött neki rögtön birkapaprikást. 
Mikor a birkahús megfőtt, a bogrács mellé leültek 
együtt a királlyal vacsorázni. De a juhász nem tudta, 
hogy a vándor király, mert rongyos, szegény vándor 
ruhába volt öltözve Mátyás.

A király úgy gondolta, hogy ő itt is úgy ehet, 
ahogy otthon szokott, hogy a bográcsból mindegy 
hogy melyik oldaláról veszi ki a húst.

Erre a juhász nagyon súlyosan a kezére vágott a 
bicskájával:

— Magad elől kaparássz, öcsém! Nem lehet min
denki elől elvenni a húst, csak ami tefelőled van!

A király nagyon sértve érezte magát, de nem szólt 
semmit, mert vándornak volt öltözve. De mindjárt 
eszébe jutott, hogy van neki egy olyan barátja, aki 
mindig a más szájában szeret kaparászni.

Haza is ment Mátyás király, majd vendégséget 
hívott össze, de viszont meghívta a juhászt is. Ugyan
azt a bicskát is vinnie kellett, amelyikkel Mátyás 
királynak a kezére vágott.

Mikor megérkezett a juhász, azt mondta Mátyás 
neki:

— Most már te vagy az én vendégem, de úgy 
viselkedj az asztalnál, mintha a saját asztalodnál volnál. 
Ha valaki odakaparászik a tányérodba tefelőled, húzz
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neki oda, mint ahogy nekem odavágtál, mikor ott 
voltam nálad.

A juhász szót is fogadott. A vacsora megkezdődött* 
A király szembe ültette vele azt az urat, amelyikről 
tudta, hogy a legjobban kaparászik mindenki tányér
jában. Mikor a juhásznak elébe nyúlt, az tényleg a 
körmére vágott a bicskával, hogy kiejtette a kanalat 
a kezéből.

Erre az úr nagyon megharagudott, és azt mondta:
— Miféle ember vagy, hogy ide mersz vágni? 

Én a királynak a barátja vagyok!
— Azért, mert mindenki maga elől ehet, de a 

másik elől nem ehet! — ezt felelte Mátyás király.

Karcag

16. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A CSILLAGÁSZ

Mátyás király egy este elgondolta, hogy el fog 
menni vadászni egy pár nap múlva. Tehát egy reggel 
korán behívatta a csillagvizsgálókat, hogy jósolják meg 
neki az időjárást, hogy lesz-e eső, mert ők meg tudják 
mondani előre.

A csillagvizsgáló azt mondta Mátyás királynak:
— Nem fog eső lenni két héten belül, tehát nyu

godtan elindulhatnak a vadászatra.
Másnap reggel nyergeitek, és el is indultak va

dászni. Ahogy mentek mendegéltek hát a lóval, egy
szer találtak egy juhászt, ott legeltette a nyáját.
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Látja Mátyás király, hogy a juhásznak a szamara 
hengergőzik a földön nagyon. Odalovagolt a király, és 
megkérdezte a juhászt:

— Halod-e, te juhász, miért hengergőzik az a 
szamár oly nagyon?

— Ez bizony, felséges királyom, azért hengergőzik 
olyan nagyon, hogy márna fél kettőkor, de két órára 
olyan idő fog jönni, hogy nemigen fognak a lóháton 
megmaradni a vihartól.

A király nem szólt semmit, visszalovagolt a csa
pathoz, és mentek tovább. És tényleg: fél kettőkor 
olyan zivatar jött, hogy nem tudtak sehová sem menni 
a lovakkal. Letanyáztak és elbújtak, mert olyan óriási 
vihar volt.

Mikor a vihar elmúlt, utána nagyon jó idő lett, 
és mentek tovább. Mátyás erre a csillagásza elé lova
golt, és odasúgta neki:

— Hallod-e, te csillagász: a csillagász igazán nagy 
szamár, de a szamár igazán csillagász.

Karcag

17. LÁSZLÓ KIRÁLY KOCSIJÁNAK 
KERÉKSZÖGE

Egyszer Szent László király szép fiákeren vidéken 
utazott. Fölértek egy dombtetőre, ahonnan az út 
lefelé tekergőzött. Az út mellett egy polgár szántott, és 
megbámulta a szép fiákért.
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Megismerte a király hintóját, mert csak az ülhet 
hatlovas hintón. De azt is észrevette, hogy az egyik 
kerékszög ki van esve, és a kerék is már félig kicsúszott.

A polgár a kerékhez szaladt. Az ujját bedugta a 
szög helyébe, s futott le a fiákerrel le a völgynek.

A király csak a .völgyben ébredt fel, és a polgár 
vérző ujjáról, megtudta, hogy mi történt.

— Hogy hívnak? — kérdezte.
r -  Deák Balázsnak. Ez a becsületes nevem.
— Ülj lóra, s amekkora földét egy óra alatt körül 

bírsz nyargalni, az a tied legyen!

Baranya

18. MÁTYÁS KIRÁLY ISKOLÁJA

Mátyás király sokszor vándorlónak öltözött, és 
bejárta az országot. Látta, hogy a nép nem elég okos, 
ezért Budán iskolát alapított, hogy a jó tanulókat 
tanítsák. Akik onnan kikerültek, azok jutottak a legjobb 
hivatalokba.

Egyszer Mátyás drótosnak öltözve járta az országot. 
Meghallotta, hogy az egyik faluban a bíró fia szeretne 
beiratkozni a budai iskolába. Bekopogott hát az ab
lakon:

— Van-e drótoznivaló?
— Van hát, mert a Jóska gyerek mindig eltör 

valamit, ha Pistára megharagszik!
A drótos elkezdett drótozni, de közben kérdezős

ködött is:
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— Hát ki az a Jóska?
— Jóska az édes fiam! Szeretném feladni a királyi 

iskolába.
— Hát ki az a Pista?
— A Pista a néném árva fia, aki itt nyűglődik a 

nyakunkon — felelte a gazda.
Közben megtálaltak, s a drótost is az asztalhoz 

hívták. A Jóska gyerek felkelt az asztaltól, mert már ő 
csak nem ül egy drótossal egy asztalhoz! A Pista is 
fölkelt.

— Tán te is szégyellsz, drótossal egy asztalnál 
ülni? — kérdezte Mátyás király.

— Nem, hanem félek, hogy kevés az ennivaló, 
és nem lakik jól ez a becsületes drótos — felelte a 
gyerek.

A drótos ledobta a gúnyáját, és akkor látták, hogy 
Mátyás király áll előttük.

Pistát elvitte a király az iskolába, és nagy úr lett 
belőle.

Jóska meg buta maradt.

Baranya

19. A MAGYAR KATONA ÁTKA

Egyszer a magyar katonát elfogta a török. A ma
gyar katona mindig azon törte a fejét, hogyan szaba
dulhatna meg, mert már megunta a rabságot. Ezt a 
török észrevette, és még jobban őrizte.

Egyszer azt mondta neki:
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—• Te, magyar, én elengedlek téged, ha megát
kozod a hazádat!

Azt mondta a magyar:
— Azt is megtehetem. Hát . . .  verje meg az Isten 

Magyarországot Szent György-napi harmattal!
— Ez nem elég! — mondta a török. — Még 

jobban átkozd meg! '
— Hát akkor verje meg az Isten pünkösdi zá

porral!
Ez sem tetszett a töröknek.
— Nem elég! Jobban kell azt megátkozni!
A magyar katona harmadszorra azt mondta:
— A kő törje meg a búzáját!

— így már elengedlek! — mondta rá a török. 
És el is engedte.

Azóta se kívánjunk magunknak jobbat!

Baranya

20. A FÉLSZEMŰ ÓRIÁS

Egy ember, valami hajótörött volt, egy szigetre 
került, azon a szigeten élt két óriás. Elég az hozzá, 
ahogy barangolt, keresett valami menedéket, odatalált 
az egyik óriás barlangjához. Az óriás nem volt ott, 
mert juhokkal foglalkozott, juhász volt. A juhokkal 
odavolt legeltetni, s ez a szegény menekült azt gon
dolta, hogy addig meghúzódik, amíg hazajönnek. Nem 
gondolta, hogy óriás.
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Hát haza is jött. A juhokat bekerítette, egy ha
talmas nagy akol volt a barlang szájánál, s a hajótörött 
ember meglátta, hogy ez óriás, és hogy csak egy szeme 
van, középen a homlokán. Az óriás meglátta a hajó
töröttet, s ráförmedt, hogy mit keres itt.

Ez szegény elpanaszolta, hogy hogy járt, s hogy 
menekült meg a tengerből. Erre azt mondta az óriás:

— Te bűnös vagy, az istenek azért büntettek 
meg, ezért én is bosszút állok rajtad!

A hajótörött irtózott ezekre a szavakra. Gondolko
zott, hogy szabaduljon meg ennek a kezeiből? Úgy 
látta, hogy nincs menekvés, mert az óriás elzárta az 
utat.

Kérdi az óriás tőle:
— Hogy hívnak?
— Senkinek hívnak — mondta a hajótörött.
— Na — azt mondja —, Senki, most megven

dégellek.
S egy darab követ adott neki, hogy azt egye meg. 

A hajótörött látta, hogy nem tréfa, valamiképpen meg 
kell szabaduljon innen. Az óriás közben tüzet rakott, 
és a tűz mellett vacsoráit. Még egyszer jól megnézte 
a kijáratot, nehogy ez kiszabaduljon, s a tűz mellett 
elnyúlt s elaludt.

Akkor az ember, a menekült fogott egy öles rudat, 
a végét a tűzbe tette, hogy szenet fogjon. Mikor égni 
kezdett, kivette, s az óriásnak a szemébe döfte. Nagyot 
kiáltott az óriás fájdalmában, hívta a testvérét, hogy 
segítsen neki elpusztítani ezt az embert. A testvére 
szólt:

— Mit kiabálsz éjjel? Mi bajod van? Ki bántott?
Erre azt mondta az óriás:
— Senki bántott.
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Erre azt mondta a bátyja:
— Hát ha nem bántott senki, akkor nyugodj 

békében.
S otthagyta. így hát nem tudott csinálni semmit, 

hanem azért reggel, mikor a juhokat engedte ki, s 
úgy egyenként bocsátotta ki, megtapogatta mindegyiket, 
Az ember látta, hogy így is bajos, azért egy kost ma- 
rasztott leghátul, s annak a hasa alá fogódzott, s így 
sikerült kimennie. Az óriás ezt is tapogatta, a hátát s 
kérdezte:

— Mi az oka, kedves kosom, hogy most te utol
jára maradtál, máskor mindig elöl mentél ki? Tán 
téged is bántott Senki?

így szabadult az óriástól a szegényember, s egy 
hajó oda kikötött, s azzal ő is elutazott, otthagyta az 
óriásokat.

Istensegíts

21. A KUTYAFEJÜ TATÁROK

Még gyermekkoromban mesélték nekem az öre
gebb emberek, hogy valamikor éltek a világon olyan 
fajtájú emberek, amit ma már nehezen lehet elhinni. 
Ezek voltak a kutyafejű tatárok. Azért hívták így őket, 
mert a testük egészen más volt, mint a mienk. A kezük 
és a lábuk még csak hasonló volt a mostani embereké
hez, de a fejük inkább a kutyáéhoz hasonlított.

A szájuk össze volt nőve az orrukkal, s éppen úgy 
előre állt, mint a kutyáé. Szemük is csak egy volt, az
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meg az orruk fölött volt, a homlokuk közepén. Óriási 
nagy szemük volt, kétszer akkora, mint a miénk.

Beszédjük meg hasonlított a kutya vonításához. 
Ezért a rendes emberekkel nem is beszélgethettek.

Hanem elég veszedelmesek voltak ám a kutyafe- 
jűek, mert ha bántották őket, akkor ők támadtak, s ha 
megfogtak valakit, azt meg is ették. Legtöbbször csak 
akkor támadtak ha éhesek voltak. Kenyérfélét nem 
ettek, ezért a földdel nem sokat törődtek, csak sok 
lábas jószágjuk volt. A húst meg a tejet nagyon sze
rették, azt mondják, hogy azért is nőttek akkorára.

Ahogy mesélték az öregek, ezek a kutyafejűek a 
Tiszán túl laktak, a bánáti részen. Nem voltak szép 
házaik, csak pásztorkunyhókban laktak. Rengeteg jószág.- 
juk volt, ezeknek hatalmas aktokat csináltak. Az erdő 
nagyon közel volt hozzájuk, ezért fából csináltak 
mindent.

Egyszer egy nagyon érdekes eset történt.
Abban az időben nagyon hideg téli idők jártak, 

úgy annyira, hogy a Tisza is befagyott. Ez a folyam 
a bácskai és bánáti föld között volt akkor is. De amel
lett még sok hó is volt, meg zúzmara is.

Egyszer egy gyalogjáró ember ebben a rossz, 
csúnya időben eltévedt. Átment a Tiszán, úgyhogy 
csak akkor vette észre, hogy rossz helyen jár, amikor 
már egészen átért. Gondolta magában, hogy mostmár 
mindegy, majd csak kijut valahogy a rendes útra. 
Erre aztán tovább folytatta útját, és egyszer csak meg
látott egy akolkerítést. Éppen azon gondolkodott, hogy 
hol lehetne egy kicsit megmelegedni, mert már nagyon 
fázott.

Elhatározta, hogy bemegy oda, majd a pászto
rokkal megmelegszik. Persze ő nem is gondolt arra,
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hogy ott laknak a kütyafejűek. Amikor odaért, bemá
szott a kerítésen, és a közepén az akolnak meglátta a 
kunyhót. Mindjárt a kunyhó ajtaja felé tartott és 
benyitott.

Amikor bement, nagyon meghökkent, mert közé
pen tűz égett, a tűz mellett meg egy kutyafejű tatár 
ember ült. Először nem tudta, hogy mit csináljon, de 
aztán gondolta, hogy annál rosszabb, ha 'megijed és 
elszalad. Inkább leült ő is a tűz mellé, és néztek egy
másra.

Egyszer csak látja ám, hogy a kutyafejű föltá- 
pászkodik, és a polcról egy hatalmas embercombot 
vesz le. Mind megette, és a tűz, mellett mindjárt el is 
aludt. Az ember meg kapott az alkalmon, azt gondolta, 
hogy kisüti a kutyafejűnek a szemét, mert másként 
nem menekülhet meg.

Fogta a sütővasat, megtüzesítette pirosra, és ki
égette a kutyafejű szemét. A tatár ember elkezdett 
kiabálni, vonítani, mint a kutya. Ezt meghallották a 
többiek is, s mindjárt összeszaladtak. Az ember hirte- 
lenében nem tudta, hogy hová legyen, de hirtelen 
eszébe jutott, hogy a kosnak a hasa alá kösse magát, 
így megmenekülhet.

Mikorra odaértek a kütyafejűek, ő már a kos hasa 
alatt volt, a bundájába bújt, úgyhogy nem látták meg. 
Mikor kihajtották a birkákat, akkor leoldozta magát, 
elszaladt gyorsan, mintha ott sem lett volna.

így menekült meg a vándorember a haláltól.

Péterréve
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22. PETŐFI ARANYAI

Volt egy uraság. Annak az uraságnak a földjén 
volt egy kis falucska. Ez a kis falucska leégett nagyon 
régen, még Petőfi Sándor idejében.

Petőfi Sándor diákkorában, ahogy ott járt, a 
leégett házak gazdáival tárgyalt. Ekkor arra ment az 
uraság hatlovas hintóval, ahogy ment, hát megállt a 
hintó, minden ember köszönt, egyesegyedül Petőfi 
Sándor nem köszönt.

Ez nagyon feltűnt az uraságnak. Odaszólt neki:
— Hallod-e te nyurga fiatalember, te nem szoktál 

köszönni?
Az pedig azt felelte, hogy ő nem köszön, mindig 

az köszön, aki jön.
Erre azt mondta az uraság, hogy neki száz darab 

sárga csikó fickándozik a zsebében.
— Hát ha megfelezzük, akkor köszönsz?
— Akkor majd meglátom!
Erre megfelezte az uraság Petőfivel a száz aranyat, 

ötvenet adott neki, de Petőfi ekkor sem köszönt. Ekkor 
az uraság a másik felét is odaadta neki, és azt mondta:

— Most már köszönj!
— Most már — ezt mondta az uraságnak — nem 

köszönök, mert akinek pénze van, az kényes, és kö
szönjön az, akinek nincs pénze. Magának mostmár 
nincs pénze, maga köszönjön!

És Petőfi otthagyta az uraságot. A száz aranyat 
szétosztotta az emberek között, s amikor messzire 
elment, akkor lengette meg dárutollas kalapját, és 
akkor mondta:

— Petőfi Sándor vagyok!
Karcag
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23. RUDOLF KIRÁLYFI ARANYPÉNZE

Hát én gyerek voltam az ezerkilencszáztízes évben. 
Járt itt a faluban ilyen rongyos ruhában, vándorló 
képében egy ember. •

Volt nálunk Ferenc Józsefnek fényképe, meg 
Rudolfé is. És ez az ember bejött hozzánk, a pásztor
házhoz. Úgy emlékszem, mintha ma lett volna. Kendő 
volt a nyakában, rossz, vándorló ruhában volt. Mikor 
bejött, mindjárt a fényképet nézte, és mindig azt 
nézte.

Mikor megkínálták a szüleim, megvacsorázott, s 
mondták neki, hogy feküdjön le. De ő azt mondta, 
hogy nem fekszik le, hanem azt mondta, hogy oltsák 
el a lámpát. Gyertyát gyújtott magának, és a ládán írt, 
egész éjszaka.

Én meg mint gyerek lestem. Egész reggelig írt.
Adott neki anyám reggelit. Amikor elindult, akkor 

láttam az aranypénzt. A komódon voltak olyan find- 
zsák, anyám findzsában adott neki tejet. A findzsa 
alatt hagyott egy aranypénzt.

Elment. Sose láttuk többet. Anyám felemelte 
findzsát, s ott volt az aranypénz. Anyám kiszaladt a 
kapuig, hogy haj, talán itt felejtette, de már akkor nem 
látta sehol.

Onnan tudtuk meg, hogy Rudolf volt, hogy a 
findzsa mellett volt egy cédula, rá volt írva: „Nagyon 
köszönöm a hűséget. Rudolf.“ Ennyi volt ráírva csak. 
Senki sem látta, hogy merre, hová ment. Anyám 
aztán beváltotta az aranypénzt, annyit kapott érte, 
hogy vett belőle egy tehenet.
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Akkor járt itt Rudolf Szadán, ezerkilencszáztízben. 
És este beszélgetett apámékkal. ő  már akkor tudta 
mondani, hogy háború lesz. Már ő tudta.

Ki is ütött tizennégyben.

Taktaszada

24. HOGYAN ŰZTÉK EL A TÖRÖKÖT 
MOHÁCSRÓL?

A szabadságszerető sokac nép akkor jött be Ma
gyarországra, amikor a törökök dúlták a Balkánt. 
Később, amikor Mohács is a törökök alá került, nem 
tűrték a török rabigát, mert hozzászoktak, hogy a 
magyaroknál ők is szabad emberek. A törökök örökké 
sarcolták őket, elrabolták a vagyonukat, hol ezt, hol 
azt, így azután nagy részük elszökdösött a városból. 
A sziget akkor még ősvadon volt, víz borította majdnem 
egész évben, csak a nyári hónapokban volt száraz. 
Átjöttek, főleg a sokac férfiak, akik szabadcsapatot 
alapítottak, amit uszkocsi néven neveztek el. Innen 
ered a nevük is: sokác, mivel a szabadcsapatokat is 
uszkocsinak nevezték.

Bent Mohácson élt egy szegény legény, Bubreg 
Mátyás. Szerelmes volt Maricába, egy sokac lányba. 
Ebbe a Maricába szerelmes volt egy gazdag fiú is, 
Simó, s mivel ő gazdag volt, le akarta ütni a lányt a 
szegény legény kezéről, de Marica nem akart hózzá- 
menni. Ez a Simó a törökök kémje volt. Fölhasználta 
befolyását, hogy a törökök besúgója, elhívta egyszer
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magával, egy este, ahol fonó volt, a sokacokhoz Kuga 
vezért, hogy a Mátyást távolítsák el a lány mellől, 
mert ő akarja a lányt elvenni. Ki is jött a Sima és Kuga 
egy este, mikor fonó volt Maricáék házánál, de ott 
volt a Mátyás is.

Simó megmutatta Kugának, hogy ez az a lány, 
akit el akar venni,, Mátyásról meg minden rosszat 
mondott a töröknek. El is akarták vinni, hogy bezárják 
Mátyást. Marica testvére is már hat éve a török fog
ságában volt, most még őt is el akarják vinni. Mátyás 
revolvert fogott, lelőtte Kugát. Rátámadt Simó, ezt 
is lelőtte.

Most már neki menekülni kellett, nem marad
hatott a városban, a törökök között. Elment ő is a 
szigetbe az uszkocsikhoz. A csapat vezére Tuna bácsi, 
egy öreg sokac volt, hetven-nyolcvan éves lehetett már. 
Látnoki tehetsége volt, azt jósolta, hogy lesz majd 
egy égi jel, ami tudtukra hozza, hogy felszabadulnak 
a török rabiga alól. Ezt a Tuna bácsit kereste föl Má
tyás. Egy barátja is elkísérte. Napokon keresztül mentek 
a rengetegben: nádasok, gyéren fák, meg zsombékok 
voltak. Itt volt a tanyájuk az uszkocsiknak, itt éltek 
kunyhókban, főzögettek a körte alakú bográcsokban. 
Volt elrejtve egy harangjuk is, mert a törökök eltiltották 
a katoükus vallást is, leszedték a tornyokból, a harangot, 
már amit tudtak, de amit lehetett, az uszkocsik meg
mentettek, elvitték, és elrejtették a nádasokban.

Tuna bácsit az erdőszélen találták meg, egy 
farönkön ült. Mátyás elmondta neki, hogy szeretne ő 
is beállni uszkocsinak.

— Mért akarnál beállni, fiam, hiszen te még 
fiatal vagy, alig lehetsz tizenhat-tizenhét éves?!

— Hej, Tuna bátyám — mondja Mátyás —,
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azért, mert agyonlőttem Simót; el akarták venni tőlem 
a Maricát. Menekülnöm kellett!

— Kedves fiam! Én szerettem volna végezni 
Kugával, de te már megelőztél engem, nagyon szeret
nélek megkérni, vedd át a vezérséget, légy te a vezérünk! 
Én már úgyis öreg ember vagyok, a lábam is alig bírja, 
ilyen hős, fiatal vezérre volna szükségünk.

Mátyás elfogadta a vezérséget. Tuna bácsi pa
rancsot adott az uszkocsiknak, hogy fújjanak riadót, 
fújják meg a kürtöt. Ez a kürt három-négy méter hosszú 
volt, kettéhasított fűzfából vájták ki. Amikor meg
hallották a kürtszót, az uszkocsik mind siettek a gyü
lekező helyre. A fegyverük kiegyenesített kasza volt 
Amikor összejöttek, Tuna bácsi elmesélte nekik, hogy 
mit végzett Mátyás, hogy megölte Kugát és Simót. 
Ezzel bebizonyította, hogy hős, vitéz ember. Javasolta, 
hogy válasszák meg közösen Mátyást, ő már úgysem 
sokáig bírja, súlyos sebet kapott a törököktől. Az 
uszkocsik el is fogadták, föleskették Mátyást, aki 
kezében felemelt karddal esküdött. Valahol megvan az 
eskü szövegé is.

Amikor folyt az esketés, a felhőkből látomás 
jelent meg előttük: Szűzmária, összetett kézzel, feje 
fölött a korona, kiemelkedett a fellegekből. Amikor 
meglátták az uszkocsik, bizonyosra vették, hogy ez 
lehet az az égi jel, amiről Tuna bácsi már évek óta 
beszélt, most jött el á szabadulásuk órája. Térdre 
vetették magukat, imádkoztak és énekeltek: „Boldo- 
asszony anyánk. . . “ — akkor ez volt a himnusz.

. Tuna bácsi éjjel egy odvas fatörzsben aludt.' 
Rettenetes rossz álmot látott, valami szömyalakot, még 
reggel is remegett az izgalomtól, olyan iszonyú volt a 
szömyalak! Elmesélte az uszkocsiknak, hogy mit látott, 
és így szólt:
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— Emberek! Én is nagyon megrémültem, biztos 
vagyok benne, ha olyan rém alakjában támadnánk rá 
a törökökre, mint amilyent álmomban láttam, úgy 
megijednének, hogy azt sem tudnák, hogyan mene
küljenek el.

Erre az uszkocsik hozzáfogtak, faragták a lárvákat, 
az álarcokat. Azalatt; amíg faragták az álarcokat, Má
tyás menyasszonya Marica jött az örömhírrel, hogy 
Siklósnál a katonaság megverte a törököket, ott már 
nincsen török, csak itt vannak Mohácson. Amikor ezt 
hallották, még jobban siettek az álarcokkal, amelyeket 
nagyobb részt olyan pudvás fából csináltak, amit 
könnyű faragni, majdnem álarc formájuk is volt már, 
hol a füle, hol az orra megvolt, csak éppen utána kellett 
egy kicsit igazítani és már kész is volt minden lárva. 
Felöltötték magukra az álarcokat, és elindultak Mo
hácsra. Amikor elindultak, két álarcos busó egy do
rongra akasztva mindjárt a harangot is vitte, az volt 
az első gondjuk — nagyon vallásos nép voltak —, 
hogy a harangot minél előbb a helyére tehessék. Kinek 
fokos a kezében, kinek vasvilla, kinek balta, kinek 
fegyver, kinek kiegyenesített kasza; fölfegyverkezve, 
álarcosán, a ködmönöket kifordítva, szőrével kifelé 
vették fel, a gatyájukat kitömték szalmával, hogy olyan 
rettentő formájuk legyen, így indultak a város felé 
Amikor odaértek a Dunához, újra megfújták az óriás
kürtöt, ezzel jelezték a városban élő hozzátartozóknak, 
hogy ütött a szabadulás órája, jönnek és felszabadítják 
Mohácsot a török alól.

Ahogy leértek a Dunához, beleültek a fatönkből 
kivájt csónakjukba, a csunba, éjfél körül áteveztek. 
A sötétben kis viharlámpával világítottak, s ahogy 
átértek — mindegyiknél ott a kézbeli, fokos, miegy
más —, rátörtek a török táborra. Buzogánnyal, késsel
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öldösték a mit sem sejtő törököket, némelyik puszta 
kézzel fojtotta meg őket. A törökök megrémültek, 
menekültek; a busók felgyújtották a táborukat, hát 
még nagyobb az ijedelem, amikor látják a szömya- 
lakokat.

Babonás nép volt a török, azt hitték, hogy a po
kolbéli ördögök törtek rájuk, amikor látták a szörnyű, 
ijesztő álarcba bújt busókat, mindenki futott. A tisztek 
már nem voltak olyan ijedősek és babonásak, korbáccsal 
próbálták megállítani és visszafordítani katonáikat, de 
azok iszonyú félelmükben inkább a tiszteket vágták le, 
csakhogy menekülhessenek. Menekültek ész nélkül, a 
busók meg üldözték őket, mindefelé feküdtek a török 
hullák.

A törökök, akiket Siklósnál megvertek, a Dráván 
túlra menekültek, ott volt a fő táboruk. A magyar 
sereg oda már nem üldözte őket, ott húzták meg ma
gukat a törökök. Amikor innen, Mohácsról is odaértek 
a busók elől menekülő törökök, elmesélték, hogy mi
lyen szörnyetegek támadták meg őket, és olyan rémü
letet keltettek a Dráván túli fő táborban, hogy az 
egész sereg megfutott.

A győzelem örömére nagy mulatást csaptak a 
busók, ittak, táncoltak a gájdások dudájára, kólóztak.

Azóta is ennek emlékét őrzi a busójárás, minden 
farsangkor felelevenítik a régi vitézek emlékét, akik 
kiverték a törököket Mohácsról.

Mohács
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EREDETMAGYARÁZÓ MONDÁK

25. MIÉRT HARAGSZIK A KUTYA 
A FARKASRA ÉS RÓKÁRA?

Egyszer szövetséget kötött a róka a farkassal és 
a kutyával. A kutyától azt kérték, hogy ne ugasson, 
amikor a róka elmegy a tyúkért. S amikor aztán osz
tásra kerül sor, ő is kap egy részt belőle.

Úgy is lett. Hát a kutya, mivel rosszul bánt vele 
a gazdája, nem adtak neki rendesen enni, hát ráállt, 
s mikor elment a róka, nem ugatott, nem adott hírt 
a gazdájának, s így elvitt a róka kilenc tyúkot.

Ekkor elmentek, hogy elosztozzanak. Az erdő 
közel volt, s oda az erdő szélébe összegyűltek. S el 
kellett osztani, hogy egy se legyen káros, hogy mind 
a háromnak egyformán jusson. Azt mondja a kutya, 
hogy ő nem tud osztani. Azt mondja a farkas, hogy 
ő nem mer hozzányúlni, nehogy megízlelje, s mind 
megegye. Azt mondja a róka: Majd elosztom én.

Elosztotta három felé egyformán. Azt mondja:
— Az első rész az enyém, a második engem illet, 

a harmadik nekem járja.
Azt mondja a farkas:
— Hohó, komám! Mind a három rész nem lesz 

a tiéd, mert én az enyémet elveszem — mondta és 
a maga részét elragadta.

A kutya szemérmes volt, nem mert hozzányúlni, 
s az ő részét is megette a róka; szóval kisemmizték.
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A farkas megette a magáét, a róka a két részt, 
a kutya éhesen maradott.

S ezért aztán megharagudott rajuk, s bár a farkas 
nem volt olyan hibás, mint a róka, 4e azóta a kutya 
megugatja a rókát is, a farkast is, s nincs jó barát
ságban velük.

Istensegíts

26. MIÉRT HARAGSZIK A KUTYA A NYÚLRA?

Valamikor nagyon nagy hideg tél volt, akkor még 
az állatok kint járták. A kutyának sem volt ilyen helye 
bent, mint most.

És nagy tüzet raktak télre. A kutyák ültek a tűz 
körül, a hátuk mögött pedig a nyulak.

Ahogy ott tanyáznak, hát egyszer a nyulak össze
beszéltek, hogy:

— Buktassuk bele a kutyákat a tűzbe!
Erre a gondolatra egyszerre beledobták őket a 

tűzbe.
A kutyáknak leégett a talpukról a szőr, mert 

addig a kutyáknak is olyan szőrös volt a talpuk, mint 
a nyulaknak, és elérték a nyulakat. Mikor azonban a 
tűzbe dobták őket, a szőr leégett a talpukról: azóta a 
kutyáknak kopasz a talpa, és nem érik el a nyulakat.

Mikor a nyulak a kutyákat a tűzbe dobták, a 
kutyák kergetni kezdték őket. A nyulaknak addig
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hosszú volt a farkuk, s a kutyák futás közben csak azt 
tudták elkapni és leharapni. Azóta rövid a nyulak 
farka.

És azóta haragszik a kutya a nyúlra mindig.

. > Karcag

27. MIÉRT HARAGSZANAK A MADARAK 
A BAGOLYRA?

A madarak réges-régen összeültek, hogy királyt 
válasszanak maguk közül. Minden madár ott volt, 
magasra felrepültek, nagyon magasra.

De van egy kicsike kis madár, amit ma ökör
szemnek hívnak, az a sasnak a szárnya alá bújt. A nagy 
sas tudott a legmagasabbra fölrepülni. De akkor az 
ökörszem kibukott a szárnya alól, s ő szállt a legma
gasabbra.

Erre a madarak nagyon megharagudtak, hogy ez a 
kicsike kis madár legyen a királyuk. Üldözőbe vették, 
de hogy a földre leszállt, rögtön ott volt egy ökörfej, 
egy elkorhadt ökörfej. Abba belebújt ez a kis madárka, 
a szemébe. A madarak nem tudták belőle kivenni, 
odahívták a tőcs-tőcs madarat, mert annak hosszú 
csőre volt, hogy majd az ki tudja venni.

De az sem tudta kivenni.
Erre fel odaállították a baglyot őrnek, mert este 

lett. De a bagoly éjjel elaludt. A kis madár kiszökött 
az ökörnek a szeméből, és azóta ökörszem annak a kis 
madárnak a never
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A bagolyra meg minden madár haragszik; az 
csak éjjel járhat, mert másképpen a madarak nagyon 
üldözik.

Karcag

28. A KUTYA, MACSKA ÉS AZ EGEREK

Valamikor számlája volt a kutyának a paraszttól.
Volt neki egy írása, arra kapott enni. No de egy

szer elment a kutya a paraszttal, szekérrel. Közben 
odaadta a macskának a számlát. A macska fölvitte a 
mestergerenda alá; eltette.

Igen ám, de mire a kutya hazajött, akkorra az 
egerek mind szétszedték, szétrágták a számláját, s a 
kutya nem kapott sokáig semmit enni.

Ezért haragudott meg a kutya a macskára.
Azóta üldözi a kutya a macskát, a macska meg az 

egeret.
De a macska még jobban megharagudott az 

egérre, mint a kutya a macskára, mert a kutya a macskát 
nem eszi meg, de a macska az egeret mind megeszi, 
ha meg bírja fogni.

. Kistelek
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29. A VADGALAMB ÉS A SZARKA

A vadgalamb nem tudott fészket rakni, de látta, 
hogy a szarka milyen nagy fészket rak, meg a varjú is. 
Hát elment a szarkához. Megkérte, hogy csináljon neki 
fészket.

Hát a szarka el is ment nagy kegyesen, és rakta 
is neki mindjárt az ágakat összevissza.

De a vadgalamb nem segített neki, csak odaállt 
és kurjongatta:

— Tudom már, tudom már!
Hát erre a szarka nagyon megharagudott, s ott

hagyta a vadgalambot.
Azóta sincs a vadgalambnak hazája, fészke, csak 

két-három szál ág. Mert állandóan azt mondta, hogy 
tudom már, tudom már, s a szarka otthagyta.

A vadgalamb pedig maga nem tud fészket csinálni.

Nagyfödémes x

30. AZ EMBER ÉVEIRŐL

Mikor az Isten az embert teremtette, behívta 
magához és kérdezte tőle:

— Hány esztendőt akarsz az életben?
Az ember azt mondta, hogy harminc esztendő 

elég lesz.
Aztán kiment, s megbánta, hogy keveset kért. Azt 

mondja magában:
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— Mit ér ez a kevés élet?
Megállt az ajtóban, és vakaródzott. Ekkor az ökör 

ment be, és kérte élete éveit, húsz esztendőt, s mikor 
kiment, akkor gondolkozott, hogy bizony sokat kért. 
Az ember azt mondja neki:

— Ha sokallod, add nekem a felét!
Azt mondja az ökör:
— Odaadom!
Aztán jött a szamár, azt is kérdezte az Űristen; 

ez kért harmincat, ez is megbánta, hogy sokaj kért. 
Mondja ennek is az ember:

— Add nekem a felét!
Odaadata ez is az embernek a felét.
Aztán jött a kutya, az tizenkettőt kért, s abból 

adott nyolcat. Azután a majom ment be, az meg húszat 
kért, és odaadott az embernek tízet.

Ekkor visszament az ember az Úristen elébe, és 
elmondta, hogy kiegyeztek.

Amíg harminc éves az ember, ember alakban áll. 
Aztán-aztán harminctól negyvenig az ökör módot 
viseli: dolgozik, húz-von. Negyventől ötvenötig már 
nehezedik az ember, mind a szamár, viszi a terhet. 
Aki ötvenöt éves, az már lusta, spórol hatvanhárom 
éves koráig, s otthon hagyják házőrzőnek, mint a 
kutyát.

Hatvanháromtól hetvenkilencig az ember ismét 
gyerekségbe jut; akkor már játszanak vele, mint ahogy 
a majommal szokás.

Torda
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31. HOGYAN KELETKEZETT 
A TEKNŐSBÉKA?

Krisztus urunk a földön jártában-keltében befor
dult egy fösvény asszpnyhoz is, szegény ember képében, 
6 kért tőle egy kevés kenyeret.

— Adnék bíz én jó szívvel — mondta a fösvény 
asszony —, de most egy befaló falás sincs. Jöjjön kend 
holnap, akkor sütök.

Másnap félre is tett egy szikra vakarék tésztát a 
szegény ember részére, de amikor bevetette a sütőbe, 
a vakarákból akkora kenyér lett, mint egy talyigakerék.

A többi kenyér még szolgája sem lehetett volna 
ennek.

— No hiszen — gondolta magában a fösvény 
asszony —, ebbe ugyan nem vágod a fogadat, szegény 
ember!

S amikor már messziről látta jönni, elbújt a te- 
kenyő alá, s meghagyta leánykájának, hogy amikor a 
szegény ember bejön a házba, mondja neki, hogy nincs 
itthon.

— Jaj, édes bátyám uram, nincs itthon édesanyám! 
— futott elébe a lányka a szegény embernek.

— Hordja hát, míg e világ, a hátán azt, ami most 
rajta van! — mondta Krisztus.

A fösvény asszony abban a minutában teknős
békává változott.

Székelyföld
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32. SZENT PÉTER HEGEDŰJE

Krisztus urunk Szent Péter társaságában sokszor 
leszállóit az égből a földre megnézni, hogy mit művel 
a halandó emberi nép. Nagyon szerette pedig az Alföl
det, ahol nem fárad el úgy a gyalogos ember, mint 
a nagy fel-le hegyvidéken, meg aztán a szép kövér 
búzaföldeken csak több néznivaló akad a szemnek, 
mint a krumpliföldön meg a végtől-végig fán. Még a 
nap is másként süt itt nálunk, nem úgy, mint ott a 
csupa merő zöldön.

Hát amint egy ilyen alkalommal mendegélnek 
kettecskén szépen, útjukba találnak egy útszéli kocs
mát. Sok ló meg ekhós szekér volt ott a kocsma előtt, 
belülről meg nagy zsivajlárma hallatszott ki.

Hát az Üdvözítő odaküldte tanítványát, Pétert:
— Eridj, fiam, nézd meg, mi történik ott!
Szent Péter megfogadta az Űr szavát, a kocsma

felé tartott, aztán mikor meglátta a gazdát az ajtóban, 
hát ahhoz ment.

— Jó napot, adjon Isten, gazduram, miért van itt 
oly nagy lárma?

— Debreceni vásárosok mulatnak, mert hát az a 
szokás, ha jó volt a vásár — felelte a gazda Szent Pé
ternek,

Ez meg, mert sosem látott ilyent, mulatást meg 
táncot, mikor visszament az Űrhoz, kérte hogy engedje 
be őt, hogy nézze meg, hogy mulatnak a hiú emberek.

— Nem jó lesz az neked, Péter fiam! — mondta 
neki az Üdvözítő.

De Péter csak tovább könyörgött, hogy hiszen 
azért járnak a földön, hogy kitanulmányozzák az em
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bereket, meg hogy sose látott olyant. Végül is az Úr 
beeresztette. De mert földi látnivalóért kíváncsiskodott, 
aztán mert hazudott, mert be akarta csapni az Üdvö
zítőt, hogy ő azért megy, hogy kitanulmányozza a 
hiúságos embereket, hát megbüntette az Üdvözítő: 
az ajtóban hegedűt penderített a hátára.

De erről Péter nem tudott semmit.
No volt aztán öröm, mikor az öreg cigányt meg

látták a vásárosok! De amikor Péter nem akart hege
dülni, hogy ő nem tud, meg nem is az övé a hegedű, 
nekiestek s úgy megcibálták, hogy még! Alig bírt 
kiszabadulni, csak az Úr segítségével, aki egy idő 
múlva megelégelte a büntetést.

Nem is szóltak ezután egymáshoz semmit a dolog
ról; de Péter sem ment többet a kocsmába, hogy a 
hiúságos embereket tanulmányozza.

Elég volt neki egyszer a részegekből.
Nagyszalonta

33. MIÉRT NEM TUDJA AZ EMBER, 
HOGY MEDDIG ÉL?

Mikor az Úr Jézus a földön járt Szent Péterrel, 
jártában-keltében meglátott egy embert, aki éppen 
sövényt font.

Az Úr megállott, egy darabig csak nézte a munkát, 
aztán megszólalt: .

— Gyenge lesz az, barátom!
De az ember végignézett rajta, s csak úgy fog

hegyről odaköpte:
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— Sose törődjék kend véle, így is megbírja, míg 
én élek!

Az Úr nem szólt semmit a hegyes beszédre, csak 
magában gondolta, hogy mától fogva senki sem tudja 
meg, hogy meddig él.

Nagyszalonta

34. A REST TÖBBSZÖR JÁR

Mikor még Krisztus Urunk Szent Péterrel a 
földön járt-kelt, egyszer az úton egy krajcárt találtak.

Krisztus mondja Péternek:
— Vedd fel, Péter, majd jó lesz még valamire!
De Péter azt mondta rá, hogy egy krajcárért nem

érdemes lehajolni. Krisztus megcsóválta a fejét, és 
felvette a krajcárt.

Majd amint tovább mennek, eljutottak egy cse
resznyés kofához. Krisztus a krajcáron tíz szem cse
resznyét vett, és a zsebébe dugta.

Később, mikor már jó messzire mentek, és gon
dolta Krisztus, hogy Péter már jól megszomjazott, 
egy-egy cseresznyét mindig elejtett maga után.

Péter meg szépen felvette a cseresznyét, és megette.'
Mikor Krisztus mind elszórta a cseresznyét, Péter 

meg mind megette, azt mondta Krisztus:
— No látod, Péter, egy krajcárért nem hajoltál le, 

hanem a krajcár ára cseresznyéért tízszer is lehajoltál. 
Ebből is bebizonyosodott, hogy a rest többször jár. 
Te is rest voltál egyszer lehajolni, aztán tízszer kellett 
ezért a derekadat meghajtani.

Nagyszalonta
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35. MIÓTA KOPOG A FEJSZE A FÁBAN?

Mikor Noé csinálta a bárkát, az Isten megmondta 
neki, hogy senkinek se mondja meg, hogy ő mit csinál.

A felesége egyre kérdezte, hogy hová jár, hová 
utazik, vagy mit dolgozik.

De Noé nem mondta meg, hogy min dolgozik.
Egyszer, mikor készült Noé, hogy elmegy, a fele

sége is készült utána, ment is egy darabig, de Noé 
elveszett. Ekkor az asszony sírásra fakadt az erdőségben, 
hogy nem találta meg a hitvesét. Akkor azt mondta:

— Átkozott legyen a fa, hogy halljam, merre 
dolgozol!

Azóta kopog a fejsze a fában, azelőtt úgy járt az, 
mint a vízben, mert ami fát Noé kivágott, az úgy 
passzolt, mint akit csak oda kell tenni.

Ekkor odament az ördög, s látta hogy Noé tüzel, 
s kérdezte:

— Mit csinálsz, Noé?
Noé az ördögnek sem mondta meg.
Ahogy ott tüzelt Noé, az ördög kapta magát, és 

haragjában rárondított a tűzre.
Azóta füstöl a tűz.
Mikor az ördög elment, belevágott Noé a fába, 

s olyan csomó lett ott, hogy még a fejsze éle is kitört.

Magyarszentmárton
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36. MIÓTA VAN MACSKA?

Azután csakugyan elkövetkezett az Istennek ígért 
büntetése, vízözön. Angyal átal jelentette meg Isten 
Noénak, hogy most már rakodjon a bárkába, de atya
fiai még akkor is kinevették, hogy kibújdosott közülük 
az erdőre lakni.

Bekövetkezett azután a vízözön.
Isten megparancsolta Noénak, hogy senkit be ne 

vegyen a bárkába a saját családján kívül. Mikor Noé 
bement a bárkába, a felesége a testvéreit meghívta, 
hogy menjenek ők is a bárkába.

Amikor a víz már olyan volt, hogy már lábalni 
is alig lehetett, odasiettek, de Noé be nem eresztette 
őket. Noétól még csak bemehettek volna, de az oroszlán 
volt a segedelmére; mert mikor látta, hogy Noé küzd, 
az oroszlán állott az ajtóra, így aztán nem mehettek 
be a bárkába.

Isten megparancsolta Noénak, hogy csak az olyan 
állatokból vigyen be a bárkába, amelyik a vízben nem 
él meg. De az egér, mikor a lyukja tele lett vízzel, 
kijött, és a bárkára mászott Noé tudta nélkül.

Alikor Noé meglátta az egeret, hogy rágcsálja 
a bárkát, lehúzta a kesztyűjét a kezéről, s azt vágta 
hozzá az egérhez. A kesztyűből macska lett, amelyik 
azóta az ártalmas férgeket pusztítja; elpusztította az 
egeret is.

Mikor a víz apadt, a bárka az Ararát hegyén 
állt meg.

Magyarszentmárton

60



37. MIÉRT NEM BOROTVÁLKOZNAK 
AZ ASSZONYOK?

Ádám és Éva benn voltak a Paradicsomban.
Akkor már évtizedek óta ott voltak ám, és nem 

volt nekik se szakálluk, se bajszuk, se hajuk, se sem
mijük, mert hogy néztek volna ki, nem borotválkoztak, 
úszott volna utánuk.

És egyszer csak két nagy fa támadt a Paradi
csomban, az egyik egy alma, a másik egy körte. És ott 
volt egy kis kígyó az almafán.

Ádám meg Éva a körtefáról ettek, mert Isten 
mondta, hogy arról ehetnek, de az almából nem. A 
körtével jóllaktak.

A kis kígyó azt mondta Évának:
— Te, hát mért vagytok ti ilyenek? Nézd, milyen 

gyönyörű piros alma, hát ebből nem ehetnétek? Csak 
vegyél le egyet nyugodtan!

Rábeszélte a kis kígyó, hogy nem lesz bántódásuk. 
De Éva azt mondta, hogy Isten azt mondta, hogy nem 
szabad ebből enni.

— Ne hallgassatok rá, akkor majd tudtok mindent, 
kinyílik a szemetek!

No, most aztán vett ám belőle, leszákasztott 
egyet. Mihelyt egy gerezdet megevett, tudott mindent 
az Éva, kinyílott a szeme. No aztán jött a férje. Azt 
mondta neki:

— Mért vagy te ilyen meztelen? Nem szégyelled 
magad! Mi van ott neked?

Erre aztán Ádám odakapott az arcához, és mind
járt szőrös lett. Erre Éva neki is adott egy gerezdet, 
és Ádámnak is kinyílott a szeme:

— Hát neked mi van ott?
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Erre Éva odakapott a fejéhez és a testéhez. Ha 
az arcához kapott volna, akkor most az asszonyoknak 
is borotválkozni kellene.

És ezért kell az embereknek borotválkozniuk, az 
asszonyoknak pedig nem.

Darány

38. A LÓ, A TEHÉN MEG A SZAMÁR

Jézus át akart menni a folyón, de nem volt híd. 
És ott legelt egy ló. Arra rászólt Jézus, hogy vigye át 
a folyón. De a ló azt mondta, hogy ő igen éhes, s addig 
nem viszi át, míg jól nem lakott.

— Nohát, te ne lakj jól soha, te mindig egyél!
Egy tehén is legelt, arra is rászólt. Az is csak azt

felelte, mint a ló. Az sem vitte át. Azt is megátkozta 
az Isten.

És legelt ott egy szamár is. Nem legelt, csak a 
ganajban turkált. Annak is mondta Jézus, hogy vigye 
át. A &amár azonnal szorgalmatoskodott, fölvágta a 
fejét, és odaállt Jézus elébe.

Jézus ráült, és átúszott vele a vízen.
Azóta a ló éhes és rág éjjel-nappal, de jóllakni 

nem lakik jóí soha. A tehén, az is el lett átkozva, az 
kérődző állat. A szamár, az meg ganajon is megél.

Mert annak az lett aztán a jutalma:
— Te megélsz még a ganajrakáson is!

Nagyfödémes
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39. MIÓTA NEM MONDANAK IGAZAT 
A VÁSÁRBAN?

Egyszer Péter elvezette a szamarát a vásárra, mert 
már öreg volt a szamár. Mondta neki Jézus, hogy adja 
el, ahogy veszik.

Hát elment Péter, de abban az időben hazudni 
nem mertek.

Péter is igaz ember volt, elvitte a vásárba a sza
marát, de nem adta el. Hazament.

Kérdezi Jézus:
— Hogyan van az, hogy nem adtad el a sza

marat?
— Hát megmondtam neki minden hibáját, minden 

vevő elment tőlem, senkinek sem kellett.
— Ó, te dőre! Nem szabad azt megmondani! 

Vásáron nem kell igazat mondani. Ott hazudni kell. 
Másképp nem tudsz eladni.

Akkor elvitte másodszor is. Hát akkor már di
csérte a szamarát Péter átkozottul, hogy milyen jó, 
mennyit ér az, hogy hogyan húz.

Sok pénzért eladta.
És akkor aztán Jézus mondta:
— Látod, az élelmes megél. De olyan, mint te, 

nem élnél meg, mert te igazmondó vagy. A vásáron 
nem kell igazat mondani.

Azóta sem mondanak a vásárban igazat.

Nagyfödémes
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40. A SZÚNYOG TEREMTÉSE

Az Isten összehívta a kis állatokat, mind a szú
nyogot, legyet, mindeniket. Megkérdezte, hogy mit 
adjon nekik, milyen erőt, milyen hatalmat.

Mindeniknek mondott valamit, végtére is a szú
nyog került sorra.

Attól is kérdezte az Isten:
— Te mit kívánsz?
Hát én nem kívánok mást, csak akire én rászállok, 

az azonnal meghaljon.
— No hát, légy te úgy!
Azóta a szúnyogra, ha valaki ráteszi a kezét, 

azonnal meghal.
És azóta vége van a szúnyognak.

Nagyfödémes

41. MIÉRT NINCS MOLNÁR A POKOLBAN?

Lucifer egyszer magához hívatta az egyik szolgá
ját, és azt mondta neki:

— Nem látok én itt a pokolban egy molnárt sem! 
Menj el a földre, és hozz egy molnárt!

A szolga megkérdezte, hogy miről ismeri meg, 
hogy melyik a molnár. Lucifer azt mondta neki:

— Keress olyan házat, amely a folyóvíz partján 
áll. Ha látsz ott olyan embert, akinek fehér a ruhája,
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az árok partján sétál, le-lehajol, és azt nézi, hogy van-e 
elég víz. És nagyokat bólogat a fejével.

A szolga feljött a földre. A folyóvíz partján a 
házat megtalálta. Az árok partján is látott egy szürke 
lovat. Azt is látta, hogy a ló le-lehajol, s közben bólo
gat. Gondolta magában:

— Ez csak a molnár lehet, senki más!
Megfogta és lecipelte a pokolba. Amikor Lucifer 

a lovat meglátta, elröstellte magát. Azóta se mer senkit 
a földre küldeni molnárért.

így nincs molnár a pokolban.

Baranya

42. HOGYAN KERÜLT A KOVÁCS 
A MENNYORSZÁGBA?

Meghalt egy kovács. A mennyország kapuján 
bekopogott Szent Péterhez.

— Megjöttem Uram! Engedj a helyemre!
— Menj a pokolba, mert istentagadó voltál egész 

életedben — szólt rá Szent Péter mérgesen.
A kovács azonban elővette furfangos eszét, és azt 

mondta:
— Uram, csak legalább a kaput nyisd ki, hogy 

egyszer benézhessek!
Szent Péter kinyitotta a kaput.
— Nohát, nézz csak be!
A kovács lekapta a fejéről a szurkos sapkáját és 

bedobta. Azt mondja neki Szent Péter:
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— Hozd ki a sapkádat, kell az neked a pokolban is! 
A kovács bement a sapkájáéit, de nem hozta ki,

hanem ráült. Péter odaszólt neki:
— Eredj ki innen!
A kovács még se mozdult.
— Nem parancsolsz te nekem, mert én a maga- 

mén ülök!
így került a kovács a mennyországba.

Baranya

43. A DOHÁNY NEVE

Egy kertésznek szép nagy kertje volt. Odament az 
ördög, és azt mondta, hogy elveszi tőle. A kertész 
nagyon bánkódott. Azt mondja az ördögnek:

— Miért veszed el tőlem, amikor mindenféle 
növény van benne?

Azt mondja az ördög:
— Hát hozok én bele olyant, amit te a nevéről 

nem ismersz. De ha három nap alatt meg tudod mon
dani a nevét, nem veszem el a kertet! Neked hagyom!

Az ördög a kertbe dohányt ültetett. Ott őrizte 
egész nap. A kertész 'meg a családja nagyon félt, hogy 
elveszti a kertet. A kertész felesége fogta magát, kiment 
a kertbe és négykézláb, hátrafelé ment a növény felé, 
amelynek nem tudta a nevét. Az ördög akkor is ott 
sétált.

Mikor látta, hogy az asszony már közel ván, 
ijedtében rákiáltott:
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— El ne gázold a dohányomat, te!
Az asszony megállott, visszament, és elmondta az 

urának, hogy hogy volt;
Estefelé a kertész is kiment a kerbe. Az ördögnek 

első szava ez volt:
— Nohát, tudod-e már, hogy mi ennek a növény

nek a névé?
A kertész szépen rámondta:
— Dohány!
— Tied marad a kert! — mondta az ördög.
És otthagyta őket.

Baranya

44. A HAJÓÁCSOK

Egyszer a Mester és tanítványa itt, valahol a Duna 
mellett hajóácsoknál aludt. A szorgalmas mesterembe
rek másnap már pirkadatkor munkához láttak, s Pétert 
csakhamar fölverték a sok furészeléssel. Egy darabig 
várt, hogy majd csend lesz, de mikor se vége, se hossza 
nem lett a nesznek, kinézett.

— Tyű, itt nagy baj van — mondta, mikor meg
látta, hogy a gerendán álló fölfelé, a gerenda alatt álló 
pedig lefelé ráncigálja a fűrészt.

Mivel ilyen veszekedést világéletében nem látott, 
föl akarta kelteni Krisztust, hogy tegyen igazségot; de 
amint látta, hogy mestere igen mélyen alszik, inkább 
várt, míg az ácsok maguktól is elcsitulnak. Mikor 
aztán reggelizni az egyik szín alá bementek, Péter
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kiment, s ott a helyszínen arról győződött meg, hogy 
az elébbi tusát a nagy ácsfűrész okozta.

— Hiszen, ha csak ennyi a ti bajotok — gon
dolta —, ezt a keveset magam is eligazítom.

Fogta hát a. fűrészt, s a közepén kettétörte.
A nagy csattanásra minden ács ott termett.
Péter kínálta kinek-kinek a maga részét, de ezek 

most az egyszer bolondnak nézték a fogadatlan pró
kátort, s ha az éktelen kiabálásra Krisztus ott nem 
terem, talán agyon is ütik szegényt.

A Mester úgy összenyálazta az eltört vasat, hogy 
még a forradás helye se látszott meg; Péternek pedig 
azt mondta az ámulók előtt:

— Szolgám, ha ezután látod, hogy rám szükséged 
van, akkor csak költs fel engemet.

Szekszárdi

45. A KOVÁCSOK KOVÁCSA

Mikor a Mester Szent Péterrel még a földön 
járt-kelt, egyszer meghallotta, hogy egy kovács any- 
nyira elbizakodott, hogy magát a kovácsok kovácsának 
nevezi.

— Majd meglátjuk! — mondotta az Úr, és föl
tette magában, hogy adandó alkalommal megleckézteti.

Nemsokára odaállítottak a műhely elé. A kovácsok 
kovácsa éppen lovat patkóit.

— Adjon isten!
— Fogadj isten!
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— Messze földről jöttünk — szólt az Űr —, hogy 
ügyességedet méltán megbámuljuk. Azt beszélik, hogy 
te vagy a kovácsok kovácsa. Igaz-e?

— Hogy eljöttetek, bíz azt jól tettétek, mert 
sokat tanulhattok tőlem. Széles ez országban nincsen 
olyan mester mint éh, mert én vagyok a kovácsok 
kovácsa.

Hogy aztán mutasson is valamit, elkezdte a ló
körmöt ásni, vésni, reszelni.

— Hát bizony, édes atyámíia, ez nem sok — 
mondotta az Űr. — Ennél én magam is jóval többet 
tudok.

A kovács mérgében nekivörösödött, de az isten fia 
rá sem hederített, hanem fogta a ló patkótlan lábát, 
forgóban lemetszette, aztán satuba tette, hogy Péter 
reszelhesse, míg ő maga patkót tüzesít.

A kovács bezzeg lehűlt, s majdhogy jéggé is nem 
fagyott, mikor a jól megpatkolt darabot az Úr úgy 
visszaillesztette, hogy még csak forradás helye sem 
látszott meg.

— Lásd, fiam — mondotta az Úr, mikor elbú
csúzott —, az embernek nem szabad erejében elbiza
kodnia, mert már most is akadt kovács, akinek nem 
tudtál kovácsa lenni.

Szilsárkány

46. SZÜRETEN

Hűségesen őrizte Péter a mennyország kulcsát, 
mikor egyszerre csak nagy lövöldözés, rikkantgatás
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hallatszott a földről. Kinyitotta a kaput, aztán leku
kucskált, mert a nagy kíváncsiság majd hogy nem 
kibökte az oldalát. A neszre kijött Krisztus is, és amikor 
meglátta Pétert, adott neki három napi szabadságot, 
hogy végére járhasson a nagy zenebonának.

Jött Péter nagy sietve, mert azt hitte, valami 
különöset lát. Pedig dehogy! Csak a szüret járta: 
kurjongattak, lövöldöztek, muzsikáltak, mint közön
ségesen. Már az első pincénél nyakon csipték őkelmét, 
s itatták vele a bort, ha kellett, ha nem. Majd pedig 
egy öreg puttonyt nyomtak a nyakába, hogy legalább 
azt szolgálja meg, amit megivott. Más pincénél a friss 
pörköltet diktálták belé, amire aztán ivott a maga 
fejétől is, ha kínálták, ha nem. Táncban is lett része, 
meg nótázásbán sem maradt az utolsó.

így történt aztán, hogy mire magát észrevette, 
a szabadság réges-régen lejárt.

Péter nagy szégyenkezve tért vissza az égiekhez, 
Krisztus előtt nagyokat ásított, hosszúkat pislantott, 
s várta türelmesen a megérdemlett leckét. A Mester 
mindent tudott, de most az egyszer nem dorgálta meg; 
csak annyit kérdezett, de azt is szelíden, hogy őróla 
megemlékeztek-e ?

— Egy huncut fia sem, édes jó uram — mondta —, 
hacsak valamelyik nem káromkodott.

Krisztus urunk nagyon, de nagyon elszomorodott, 
hanem azért nem szólt egy árva szót sem.

A dolog ennyiben maradt. Péter a kaput hűsé
gesen őrizte tovább is. Míg tellett az esztendő, sok 
lelket beeresztett, még többet visszaküldött. Mikor a 
szüret ismét közelgett, minden jótét lélektől megkér
dezte a szőlők állapotát. Ha megtudta aztán, hogy van 
áldás bőven: Krisztus urunk előtt is egyre sűrűebben 
emlegette a szüret nevét.
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— Jól van, édes szolgám — szólalt meg az úr —, 
látom, megint lekívánkozol. Én eleresztelek, sőt, mi 
több, a tavalyi három nap helyett fél esztendőt adok, 
de most elvárom ám, hogy idejében visszatérj!

Égre-földre esküdözött Péter, hogy megbecsüli 
magát, aztán jött úgy, hogy szél sem ért a nyomába.

A földön má? Javában arattak, olyankor pedig 
nyulat lehet lőni a szőlőszemekkel. Azért a hegyeket 
bejárta, s aztán elegyedett csak az aratók közé.

Alighogy a mezőre ért, nagy fekete felhő kere
kedett. A faluban mindjárt veszedelem elé harangoztak. 
Lett is veszedelem, de még mekkora! Csak a szele 
fölforgatott minden kepét, a kévéket kibontogatta, a 
markot mind szanaszét seperte. De ez még mind 
semmi, az ítélet ezután következett: villámlott, dörgött, 
csattogott s lett sírás-rívás, fogcsikorgatás, mert csak 
úgy dőlt, úgy esett a jég.

Nem volt már a szőlőnek egy ép gerezdje sem, 
Péter rémületében a mennyország ajtajához ért.

— No mi baj, Péter? — kérdezte az Úr.
— Segíts, uram, ha Isten fia vagy, földönfutóvá 

lesznek az emberek, mert minden áldást elvert a jég!
A Mester most csak annyit kérdezett, hogy most 

róla megemlékeznek-e?
— Ó, uram, öregje-apraja egytől-egyig ezt kiáltja: 

Uram Jézus, ne hagyj el! Úram Jézus segíts meg!
— Látod-látod, Péter, mikor az ember áldásban 

úszik, legelőször azt felejti el, aki adta, s csak a végső 
veszedelemben emlékszik meg arról, akit elfelejtett. 
Máskor fiam, ha ott jársz, a víg nóta mellett el ne 
feledd: imádkozni is tanítsd meg őket.

Sopron
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47. HOGYAN LETT A PÁLINKA?

Volt egy gazdaember, s az ördög odafurakodott 
hozzá, s elszegődött cselédnek.

S azt tanácsolta a gazdaembemek, hogy most 
vessük be a hegyeket gabonával, mert az idén záporok 
lesznek, és elöntik a völgyeket, s akkor odavan a gabona.

S ügy is lett, annak a gazdaembemek volt a leg
több gabonája.

A másik esztendőben azt tanácsolta, hogy az aljas 
helyekre kell vetni, mert szárazság lesz, és a hegyek 
kiégnek, nem lesz gabona. S úgy is lett; abban az 
évben az aljas földek adtak gabonát.

Annyi gabonája volt, hogy nem volt, hová tegye.
Az ördög akkor azt tanácsolta, hogy főzzünk 

pálinkát, mert az sok pénzt hoz a házhoz* S megtaní
totta az embert pálinkát főzni.

S az emberek ittak, verekedtek, s a pálinka minden 
bajt hozott a földre.

Andrásfalva
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KINCSÁSÓ MONDÁK

48. A ZENTAI KŐKECSKE

Valamikor egy ember húsvétkor fölment a pad
lásra sonkáért. Ahogy fölért, hát kinézett a padlás
lyukon a vetésre. Gyönyörködött, hogy milyen szépen 
zöldell.

Ahogy ott bámészkodott, egyszer csak egy sárgás 
lángot látott fölcsapni a földből. Eszénél volt, meg 
tudta, hogy mit kell csinálni.

Jobb hüvelykujját a csípőjére nyomta, a bal kezével 
meg elkapta hátulról a haját. A haja ott meg is őszült, 
de három aranypénz fölvetődött, s még aznap elszaladt 
valahová egy javasemberért.

Az megmondta, hogy sok pénzről van szó.
El is kezdték kiásni, de a szomszéd kileste őket, 

és a kigyó onnan elvitte a pénzt. Abba is maradt minden.
Ahogy ősszel szántanak kukorica alá, hát egyszer 

csak az eke fölvet egy nagy kődarabot. Olyan volt 
éppen, mint egy kecske. Az ember meg a szomszédok 
sem tudták, hogy mire való, és amikor boronáltak, 
rádobták a boronára nyomatéknek. így hányódott so
káig, mikor egyszer csak jöttek a törökök, azok tudták, 
hogy arany van benne. Össze is törték, és a pénzt el 
is vitték.

De van itt a zentai határban még sok kincs.
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Egyszer már a bogarasi határban is találtak egy 
bogrács pénzt. Még mindig megvan a helye, ahogy 
kiásták, mert aki azt betúrja, az meghal.

Lehetne találni még kincset itt, de csak úgy, ha 
az ember Szilveszter éjszakáján kimenne a határba, és 
meglesné, hogy mikor tisztítja »magát.

Az arany sárga, óz ezüst meg fehér lánggal tisztul.

Zenta

49. A PÉNZŐRZŐ KUTYA

Dencsházán egy almafa alatt olyan volt a föld, 
mintha ott mulatoztak volna, úgy le volt taposva. 
Azon a helyen pénz volt elásva. A fa alatt sokszor 
látták a tüzet fellobbanni. Ez azt jelentette, hogy 
tisztul a pénz.

Egy éjjel két dencsházai ember elment, hogy majd 
a pénzt kiássák. Ásni akartak, hát csak ott termett 
egy nagy kutya. Az egyik ráfogta a revolvert, de az 
nem sült el. A kutyától pedig, hogy nem tudtak semmit 
tenni, eljöttek. Ahogy eljöttek, a revolver is elsült.

Az egyik embernek másnap este be kellett mennie 
Szigetvárra. Ahogy Szigetvár meg Hobol közöt^ ment, 
rá szeretett volna gyújtani. Megtörni a pipáját, hát 
látja, hogy előtte az úton sok parázs van. Fölvett egyet, 
hogy a pipára teszi. De az nem gyulladt meg tőle. 
Mérges lett, a parazsat eldobta az útra. Ahogy ez a 
földre esett, mindjárt megfeketedett. Még vagy három
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darab parazsat vett fel, de azokkal is úgy járt, mint 
az elsőkkel.

Másnap reggel azon az úton mentek, és három 
darab aranyat találtak a pipával meg a dohányzacskóval 
együtt, amelyet a dencsházi ember ijedtében ottfe
lejtett.

A dencsházai ember nemsokára meghalt.

Baranya

50. KINCS A KUKORICAFÖLDÖN

Itt, ahogy van az a Padkáspart, itt a Feketén, egy 
fiatal asszonyka kinn volt a kukoricaföldön, kapálgatott 
a férjével. Aztán volt nekik egy kis szopós gyerekük, 
már olyan, aki üldögélt.

Letették ott a kukorica hűvösébe, hogy majd ottan 
eljátszogát az a kisgyerek üldögélve, ők meg kapál- 
gatnak.

Igen ám, csakhogy amikorra anyja visszament, 
látja ám, hogy egy ilyen pinceajtó volt ottan kinyitva. 
Hát ott játszogatott a kisgyerek a sok aranypénzzel. 
Hordók voltak ott abban a pincében, ott játszogatott 
a kisgyerek egy hordóban. Az aranyakat babrálta, 
marcingolta. A másik hordóban ezüst pénz volt. Egy 
ősz öreg ember üldögélt ottan a pincében, az aranyakat 
őrizte, a pénzt.

Akkor a kisgyerekhez odaszaladt az anyja, föl
kapta, hogy majd kirohan vele a pincéből.
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Azt mondja neki az öreg ősz ember, nagy szakálla, 
nagy bajusza, tiszta fehér haja, azt mondja:

— Ne szaladj, kislányom, ki! Nem bántalak én, 
hanem fogd magad, és rakd tele a kötődet pénzzel. 
Olyan gazdag leszel az életedben, hogy a leggazdagabb 
leszel a világon, annyi pénzt vihetsz innen ki, fiam. 
Nézd, énnekem már-nem kell ez, rakd meg a kötődet!

Akkor a kisgyereket letette az asszony. A pénzzel 
telerakta a kötőjét. Ahogy megörült a sok aranynak, 
sok pénznek, a kisgyerekéről megfeledkezett.

Kijött az asszony a pincéből, a pinceajtó össze
csukódott. A szín földet látta, mint azelőtt. Az aranyak 
meg mind rissz-rossz vasdarabok, olyan faforgácsok 
voltak a kötőjében. Kiöntötte.

Akkor sikoltozott, hogy a kisgyerekét meg nem 
találja sehol sem, lent maradt a pincében. Az arany
pénzből meg nem lett semmi, csak rissz-rossz darab 
rozsdás vasak, meg ilyesmik. Az asszony még bele is 
őrült abba, hogy a kisgyerekét odaadta azért a pénzért, 
és soha nem találta meg.

Szeged

51. A TÁLTOSASSZONY

Édesanyám mondta, hogy fiatalember táltosok 
szoktak járni. Az például a jelenlegi keresztapánknak 
a nagyapjáéknál történt.

Odament egy táltosasszony. Azt mondta nekik, 
hogy itt az ajtó háta mögött egy üst kincs van elásva.
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ígérjék meg, hogy megosztják vele, akkor elősegíti, 
hogy fölvehessék. Mondta az asszony, hogy mennyi 
pénzt kell rátenni az üstre.

De nem annál a háznál, de még a szomszédéknál 
sem volt annyi pénz. Azt mondta a tudósasszony:

— Nem baj, majd hozok én! Csak míg én elme
gyek, hozzá ne nyúljanak, mert elmoccan a helyéről!

El is ment az asszony. Kimentek a kert hátuljáig. 
Onnan tovább nem látták. Ott eltűnt.

Azt mondták az emberek bent, ahogy a szom
szédokat összehívták:

— Fogjunk hozzá, mit tudja az az asszony, mit 
tudja, mire idejön.

Hozzá is fogtak, ástak két ásónyómot.
Egyszer csak nagyot rázkódott valami, mintha a 

ház omlott volna rájuk. Elmoccant a pénz csakugyan 
a helyéről, hogy az emberek tovább még ásni se merték.

Nem sok idő múlva jött az asszony vissza.
Megtörtén, mégcibálva, mint a viharvert madár. 

Mihelyt beért, mindjárt mondta:
— Miért nyúltak hozzá?! Mondtam, hogy ne 

bántsák, mert elmegyen a helyéről. De sajnálták éntő- 
lem! De a maguké sem maradt. Pedig éo mennyit 
viaskodtam érte!

Hát ez valóságos történet volt. Se az övéké nem 
volt, se az asszonyé. Az asszony elment nagy bánattal, 
sajnálta a sok pénzt.

Biharugra
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ÖRDŐNGÖSÖK ÉS TUDÓSOK

52. AZ ÖRpÖNGÖS PÁSZTOROK

Valamikor Nagyfödémes határában mentek kocsi
val a malomba. A szomszéd faluban volt a malom. 
Laci bácsi meg Istók pásztor együtt mentek. Ráértek 
a község határszélére. Ott van egy nagy híd, amit 
Váfmegyehídnak neveznek. Annak a túlsó oldalán, a 
diószegi oldalon nagy rét volt, legelő marhák voltak.

Az Istók pásztor azt mondja a kocsisnak, hogy 
megkergeti a marhákat.

Azt mondja:
— Akarod látni?
— Hát én nem bánom — azt mondja.
— Ha akarod, a marhák mind szerte fognak 

futni.
Meg is tette a pásztor. Kapta a subáját, letette a 

kocsira, a zsákokra, elkezdte ütlegelni a bottal, a bot
jával.

A marhák szétszaladtak, de ám a másik pásztor 
is szaladt a kabátjáért. Az is kezdte verni a kabátját 
a földön. Az pedig emennek fájt.

No akkor:
— Hajts — azt mondja —, amennyire csak bírsz, 

mert ez itt agyoncsap engemet! Hajts, míg ezt a szeget 
el nem hagyjuk! Addig csak hajts!

S hajtott egy kilométert. Addig verték a pásztor 
hátát. No akkor aztán azt mondja:
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— Ez is tudja, ez a büdös, az én tudományomat! 
Nagyot nyögött az ember, alig élt. Azt mondja:
— Bizony!

Nagyfödémes

53. A TUDÓS KOVÁCS

Ez még 1913-ban volt. Mentünk be Csanálosba. 
Két jó lovunk volt. Mentünk be a községbe, s amikor 
megy be az ember a faluba, mindenütt lefelé megy. 
És hajtott erősen.

A kovácsműhely előtt álltak az emberek, és azt 
mondja az uramnak egyik rokona:

— D jó két csikó jön ottan!
Azt mondja rá a kovács, hogy:
— Hisz csak eddig jön!
És amikor odaértünk, a lovakat mintha lecöve- 

kelték volna, a lábukat. Azok megálltak, nem mentek 
se idébb, se odább.

Tolták a szekeret, ütötték a lovakat, minden. 
Ő meg bement, és verte a vasat nyugodtan. Azt mondja 
ottan a rokona :

— Engedd már el őket! Mert — azt mondja —, 
itt ütjük agyon!

A kovács meg elkezdett nevetni. De a mi lovunk 
meg rettenetesen kapált, prüszkölt, de nem ment se 
idébb, se odább.

Szégyelltük ottan, mert jó két csikó volt, és nem 
tudtak bemenni. Akkor kijött a kovács, és azt mondja:

— Menjetek már, ne táncoljatok!
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A lovak megindultak, rögtön mentek. Semmi baj 
nem volt.

Annak a kovácsnak volt olyan tudománya.

Taktaszada

54. A MEGKÖTÖTT LOVAK

Volt egy öreg bácsi. Ment az úton. Jó két erős 
igás lóval ment utána egy fiatalember. Utolérte. Mikor 
hozzáért, azt mondja neki az öreg bácsi:

— No, öcsém, jól húznak a lovaid?
— Ezek, bátyám? Akárcsak egy ügyvéd!
Abban a pillanatban a lovak megálltak, és tovább 

se le, se hozzád, se tőled, semmi.
Toporzékoltak, de nem mentek, hiába nógatta 

őket a kocsisuk, nem mentek sehová se a világon.
Azt mondja neki az öreg bácsi:
— No csak eredj, fiam, tovább, a dolgodra! 
Akkor a lovak szépen elindultak, és mentek minden

szó nélkül, ahová kellett.
Az öreg feloldotta őket.

Taktaszada

6 A zentai kőkecske 81



55. A TUDÓS PÁSZTOR

A legelőn nagy csorda juh legelt. A csobán mel
lette, a subában, s fütyörész.

Jön egy fuvaros, embereket szállított a városba. 
Ez olyan ördöngös ember volt, értett a megrontáshoz. 
Meglátta a juhokat a legelőn, s kérdi a szekeren le
vőktől:

— Melyik akar juhtejet inni?
A szekeren levők azt kérdezik:
— Hát honnan, hol itt a tej?
Erre azt mondja az ördöngös ember:
— Azt ne kérdezzétek, hogy honnan, majd én 

adok.
Valamit magában mondott, megállította a szekeret, 

bebújt alája, s elkezdte fejni a derékszöget.
Hát csak úgy ömlött a tej a derékszögből.
Erre a juhok közt nagy riadalom és bégetés támadt. 

A csobán észrevette, hogy itt baj van, veszik a tejet 
a juhoktól. Mivel értett ehhez ő is, hamar lette subáját, 
és pásztorbotjával verni kezdte.

Erre, hogy ütni kezdte, jajgatni kezdett az ördön
gös ember, aki a derékszöget fejte. Kiugrott a kocsi 
alól, és kerülni kezdte a szekeret. S kérte a többieket, 
hogy menjenek hamar, mondják meg a csobánnak, 
hogy ne üsse tovább, mert nem bántja többet a juhok 
tejét.

S így elcsendesedtek a juhok.

Istensegíts
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56. A MEGFEJT LŐCS

Ezek a dolgok régebben történtek. Akkor még 
nem voltak vasutak, autók, meg motorok, hanem a 
parasztnépség úgy cselekedett abban az időben, hogy 
összefogtak öten-hataü, tízen-tizenöten is ilyen szeke
rekbe. Aztán ezek a szekeres gazdák szépen ballagtak 
fel Pestre. Belekerült ez három-négy napba is, mikor 
fölértek, meg visszajöttek Pestről. Vittek mindenfélét: 
gyümölcsöt, sziksót is. Ott meg vásároltak, amit tudtak.

Akkor is voltak olyan népek, olyan bűbájosok, akik 
a tehénfélét megrontották, meg elvették a tejhasznot a 
másik embertől. Azok a rossz vénasszonyok, vén tűz- 
revalók ilyeneket tudtak csinálni.

Csak mentek ezek a szekeresek föl Pestre, és va
lahol egy csorda mellett mentek el. Az országúihoz 
nem messze volt a csorda a legelőn. Leálltak ott de
lelni, a jószágokat etetni, az öltöket.

Egyszer az egyik szekeres gazda azt mondja:
— Nézzétek, emberek, itt van egy csapat fejős

tehén. Itt a csorda. Ki szeretne tejet inni?
Hát nem igen volt ott kihúzó. Mindnyájan igen 

szerették a tejet. Mondták is az emberek:
— Én is, én is!
— No — azt mondja —, hozzatok ide tiszta 

vödröt.
Vittek is oda kettőt is mindjárt. Hát ahogy oda

vitték a vödröket, az egyik szekeres ember elővette a 
bicskáját, beleszúrta a lőcsbe, a szekerének a lőcsébe. 
Elkezdte aztán a bicskanyelet húzogatni. A tej csak úgy 
zuhogott, úgy ment a tej a vödörbe. Nézték azt az 
emberek. Abban az időben nem volt feltűnő, mert sok
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volt az olyan, aki a tejhasznot el tudta venni. Örültek 
aztán neki.

Már vitték is, kinek milyen edénye volt: tányér 
vagy kistál. Abban az időben csajka még nemigen volt. 
Aztán vitték oda a tányérokat. Szelték a kenyeret bele, 
öntötték a tejet, ettek kegyetlenül. No annyit fejt, 
amennyit meg tudtak enni. Már az utolját alig tudták 
megenni a népek. De kérdezte aztán az az ember :

— Emberek, kell-e még valakinek?
El is lehet tenni a tejet, akinek volt olyan edénye, 

el is tette későbbre.
Igen ám, de ráfizetett szegény ember a tehénfe- 

jésre, vagyis a bicskafejésre. Egyszer látják ám, hogy 
a csorda felől egy subás ember lóháton jön kifelé, 
vágtat egy nagy bottal. A ló hátán volt a bot is, az 
embernek a kezében, a suba is rajta volt. Odaköszönt 
aztán ez az ember, fiatalos ember volt:

— No, emberbarátaim, jóllaktatok-e?
Hát néztek aztán az emberek, hogy miért kérdezi 

ez. Hát igen! Volt olyan, aki bátrabb volt, és így szólt:
— Hát ettünk. A jószágokat pihentettük, etettünk, 

hát mi is ettünk.
— Jó volt a tej, emberek?
Ekkor aztán elhallgattak az emberek megint.
— No jó — azt módja —, nem baj, nem muszáj 

megmondani. Azt mondják meg, hogy melyik fejte meg 
a bicskát?

Hát elég az hozzá, hogy nem mondta ám senki se.
— Mondják meg, emberek, mert midnyájan ki

kapnak! Mondják meg, hogy ki fejte meg a bicskát?
Hát az a juhász vagy gulyás még többet tudott, 

mint emez, aki megfejte a bicskát. Nem akarta meg
mondani senki se. Leugrott a ló hátáról az a gulyás. 
Megkötötte a lovát egy fához. Akkor a subát levette
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a nyakáról, és letette az országút közepére. Összehaj
totta olyan galuska formába, aztán elővette a gamóst 
a hóna alól. Elkezdte a subát zuhogtatni. Egy nagyot 
rávágott.

Ahogy a suba nagyot puffant, az ember pedig 
ordított:

— Jaj, ne bántson kend!
— No — azt mondja — te fejted meg a bicskát?
Elkezdte aztán tovább adogatni. A másik ember

is elkezdett kiabálni:
— Ne bántson — azt mondja —, én nem vagyok 

bűnös!
De aztán mindegyik elkezdett jajgatni.
— No — azt mondja —, mindnyájan jóllaktatok 

érezzétek a tej ízét mindnyájan!
Na, ekkor megfordította aztán a subának a másik 

oldalát.
— No — azt mondja —, most azt, aki megfejte 

a teheneimet!
Elkezdte aztán ütni a subának a másik oldalát. 

Akkor az jajgatott, aki fejte a bicskát, összegömbölyö
dött, és úgy jajgatott a szekér mellett az illető.

Azt mondja neki a juhász:
— Máskor kérjed, de ne lopjatok, mert más is 

tud ám valamit, nemcsak ti!
így elverte kegyetlenül őket.
A subáját a hátára terítette, fölugrott a ló hátára, 

és elment vissza a tehenekhez.
Hát ilyenek voltak abban az időben.

Szeged
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BOSZORKÁNYMONDÁK

57. A TARDOSKEDDI BOSZORKÁNYOK

December hónapban, tollfosztáskor történt ez a 
dolog.

Ilyenkor sokáig fönt szoktak maradni a fosztok. 
Egyszer elfogyott a házban a víz. Egy legény vállal
kozott rá, hogy ő majd hoz. Háromnegyed tizenkettő 
volt, mikor a legény elindult.

Messze volt a kút, hát éppen tizenkettőt ütötte 
a toronyóra, amikor a legény visszefelé jöttében a tó 
mellé ért. Látta, hogy két öregasszony beszélget egy
mással.

Oda is köszönt nekik:
■— Dicsértessék!
De az asszonyok csak nem szóltak. Még hátat is 

fordítottak. A legény ment egy darabig, aztán hirtelen 
behúzódott egy árnyékba. Meg akarta lesni, hogy mit 
csinálnak az öregasszonyok.

Hát látja, hogy egyszer csak rálépnek a tó jegére: 
Mentek, hát amint a tó közepére értek, megszakadt a 
jég, ők meg két tiszta fekete libává változtak, és ott 
lubickoltak a vízben. Hű, megijedt a legény! A kannákat 
elhajította, beszaladt a házba. Másnapig szólni se 
tudott, csak remegett, mint a nyárfalevél. Másnap 
aztán mindent elmondott.

Ezután már minden éjjel csináltak valamit a bo
szorkányok. Megfejték a teheneket, jártak az embere-
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két nyomkodni. Különösen az egyik embert nyom
kodták sokat. Már legalább egy hete nem tudott aludni. 
Valami úgy nyomta a mellét, hogy majd megfúlt. De 
mikor a kakas elsőt kukorított, mindjárt megszűnt a 
nyomás.

Egyszer elhatározta, hogy véget vet ennek.
Elment a boltba, vett egy jó hosszú pántlikát, s 

estére bekészítette ágya mellé a nagy fejszét. A pánt
likának egyik végét rákötötte a kilincsre, a másikat a 
derekára, aztán lefeküdt. A pántlika jó feszes volt.

Tizenkét óráig nem történt semmi.
De ekkor érzi ám, hogy lazul a pántlika. Megmar

kolta a fejszét, és lesett az ajtó felé. Hát látja, hogy 
egy nagy fehér hólyag gurul be az ajtón. Mikor odaért 
az ágy mellé, fölugrott az ember. Erre a hólyag gyor
san gurulni kezdett az ablak felé, és kiugrott az ud
varra. Az ember utánavágta a fejszét. Kapott is, de 
amikor hozzáért a fejsze, nagyot pukkant, eltűnt, és 
egy öreg banya szaladt végig az udvaron.

Reggel a legények meghozták a hírt a faluba, hogy 
egy öregasszonyt találtak holtan a határban, és egy 
nagy ütés van a fején. Be akarták hozni a faluba kocsin, 
de a lovak, amint a közelébe értek, megbokrosodtak 
és elszaladtak. Ekkor nagy szél lett, és egy fekete 
ember jött ki az erdőből, és az vitte magával.

A másik embert aztán már sosem bántotta semmi .

Tardoskedd
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58. A BOSZORKÁNYSZIGET

Két ember ment egyszer a Tiszán a szegedi piacra. 
Nagyon beesteledett már, s nem tudták, hogy hol 
vannak.

Egyszer csak zeneszót hallanak.
Kikötöttek, mind közelebb mentek a zeneszóhoz. 

Amikor odaértek, szemük-szájuk elállt a csodálkozástól. 
Szép lányokat láttak ott táncolni, csillogtak, villogtak 
a gyönyörű ruhákban. Ezüst poharakból ittak. Amikor 
meglátták az odatévedt utasokat, őket is közéjük húz
ták, és táncoltak, mulattak, ettek-ittak ők is.

Ez a nagy mulatozás addig tartott, míg az óra 
éjfélt nem ütött. Amikor elütötte a tizenkét órát, 
egyszerre mindennek vége szakadt.

Sötét lett, a zene elhallgatott, a poharak kiestek 
a kezükből, s mire föleszméltek, sehol semmi nem 
volt már.

Reggel aztán, amikor körülnéztek, a földön min
denfelé kecske- meg disznókörmök hevertek.

Akkor tudták meg, hogy a sötétben a Boszorkány
szigetre keveredtek.

Péterréve

59. A LEGÉNY ÉS A BOSZORKÁNY

Volt egy fiatalember, aki udvarolt egy lánynak. 
Amikor elérkezett az éjfél után, a fiatalember elindult
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hazafelé. Az útja völgy felé vitt, völgyben lakott. Egy 
bizonyos helyen vízen kellett átmennie neki.

Odaért a vízhez, de kísérte egy kerék, egy taliga
kerék, s remegett a fiatalember félelmében nagyon. 
Volt azonban nála egy jó kézbeli emelő fa. Arra gon
dolt, hogy olyan hazajáró, olyan kódorgó lélek kíséri.

Valami kisérte aj legényt taligakerék képében.
Nos, amikor odaért a hídra, azzal a jó husángféle 

bottal belevágott a kerékbe, s valójában a kerék bele
esett a vízbe. A legény úgy hallotta, hogy valami cso
bogott a vízben. Nagyon megijedt.

Megszólalt ekkor egy hang:
— Megállj! Nekem végem van, de neked is véged 

lesz holnap!
No jól van. A fiatalember elment haza, szomor- 

kodott, az estéli eset nagyon bántotta, szomorkodott, 
bánatos volt.-

Hát kérdezi az édesanyja:
— Mi lelt, fiam, te, mi a bajod? Látom, valami 

bánt, nagyon szomorú vagy.
— Nem tudom, édesanyám, az éjjel olyan rosz- 

szul jártam.
El is mesélte szépen. Volt a harmadik, negyedik 

szomszédban ottan egy öreg nénike.
— Eredj, meséld csak el a Panna néninek, nem 

messze lakik az, meséld csak el, fiam!
— El is ment a legény, el is mesélte. Azt mondja 

az öregasszony:
— Hallod, fiam, ez nem mese volt, ez valójában 

igaz volt.
— Igaz volt, velem történt az éjjel, no és azóta 

engem nagyon bánt, mert azt mondta, hogy ráfizetek 
még a mai nap folyamán; rá fogok fizetni.
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— Tudod mit, fiam, majd mondok valamit. Ez
itten a faluban egy öregasszony volt. Az öregasszony
téged akart kísérni, téged akart próbára tenni, s való
jában te úgy ütöttél rá, hogy az öregasszony meghalt. 
De ha te veszel nekem egy pár piros papucsot, neked 
még a hajad szála sem fog meggörbülni.

— Szívesen megteszem— mondta a legény —■, 
csakha tényleg nem lesz bajom, mert nagyon gyötör 
az éjjeli eset.

— Majd ha ennek az öregasszonynak ássák a 
sírját, kimész a temetőbe, és ha az első ásó földet ki
veszik, az egyik lábad alá, a másikat a másik lábad 
alá, te arra rá fogsz állni. De mindaddig ott leszel,
ott állsz, mint egy őr, míg az öregasszonyt el nem
temetik, mert az valójában téged mindenütt megkeres, 
csak ott nem reméli, hogy ott vagy a sírjának a kiásott 
dombján, amit legelőször vettek ki, az első ásónyom 
földön.

Amikor vitték az öregasszonyt temetni, s már a 
koporsóra szállt a föld, visszaszólt egy hang:

— Jól jártál, te kucséber, hogy én elég okos vol
tam, de aki téged kioktatott, még okosabb volt, mint 
én. Mert másképp szörnyet haltál volna.

A HALÁSZLEGÉNY MEG A SZÉP LEÁNY

Itt történt Zentán, amikor még talán a nagyapám 
apja is kölyök volt. Élt itt egy halászlegény, akiről

90





szól a mese. Ez a halászlegény minden este, mint 
akármelyik más szorgalmas halász ember, eljárt a Ti
szára, vagy a hálót kivetni többed magával, vagy csak 
egyedül.

Egy este, ahogy egyesegyedül evezgetett le a vízen, 
talán a Poronty felé járhatott, amikor gyönyörű éneket 
hall. Valami leány énekelt. Nagyon szépen énekelt. 
De mire odaért a halász, már senki sem volt ott.

A halász nagyon kíváncsi lett. Minden másnap 
ugyanabban az időben arra evezett. Az éneket hallotta, 
de senkit sem látott.

Egyszer egy éjszaka már nem csónakon ment, 
hanem gyalogosan, a parton. Amint óvatosan, halkan 
lépked, egyszer csak megint hallja az éneket. A sűrű 
bokrok között letekintett a partra, hát ott egy gyö
nyörű szép leányt látott, az énekelt.

Először nagyon megijedt, mert a leánynak hal
farka volt, de aztán keresztet vetett, összeszedte a bá
torságát, és óvatosan megindult a leány felé. Az észre 
sem vette, hogy valaki közeledik, így a halásznak sike
rült megfognia.

A leány kérte, hogy engedje el a vízbe, de a legény 
azt felelte, hogy addig nem engedi el, míg meg nem 
mondja, hogy kicsoda, hogy került ide.

A lány végül is elmesélte, hogy el van átkozva: 
addig nem szabadulhat, amíg valaki meg nem váltja- 
A halász, aki már beleszeretett a gyönyörűséges szép 
lányba, vállalkozott, hogy majd ő megváltja. Erre a 
leány azt felelte, hogy őt csak úgy lehet megváltani, ha 
egy életet kiolt.

A halász otthon sokat gondolkozott ezen, végül is 
elhatározta, hogy bűn árán is megváltja a leányt. 
Egyik pajtását elcsalta egy este a vízre, és amikor az

92



nem is sejtette, váratlanul a csónakból a vízbe lökte. 
A másik legény tudott úszni, úszni kezdett. Erre a 
halász beleugrott a vízbe, hogy belefojtsa a másikat, 
de ekkor valahonnan előbukkant az a szép lány a 
vízből, átölelte a halászlegényt, és lehúzta magával a 
mélységbe. r

Ezt azután az a másik, aki megmenekült, me
sélte el.

Zenta

61. A MEGPATKOLT BOSZORKÁNY

A kovácsnak a felesége a kovácssegédeket éjjel 
mindig megnyergelte, és reggel, másnap mindig nagyon 
fáradtak voltak. Olyan vén boszorkány asszony volt. 
Abban az időben boszorkányok is léteztek.

Egy kovácsinas egyszer, mikor elnyargalt vele, 
elvágtatott, ahol a boszorkányoknak van a tanyája, hát 
elkezdte dörzsölni a kantárját. Addig dörzsölte, hogy 
kiesett a fejéből, s visszaváltozott inasnak.

Mikor visszaváltozott, felvette a kantárt, és eszébe 
jutott, hogy ő nem is aludt egészen, mikor az asszony 
a kantárt a fejébe csapta, és ő lóvá változott és el
nyargalt.

Hanem ő most megvárja, míg jönnek kifelé a bo
szorkányok abból a házból. Ahogy sorakoztak kifelé, 
mikor az ő gazdasszonya jött, hát a fejéhez csapta a 
kantárt. Abban a pillanatban lónak változott és ő a 
hátára pattant, és azon nyomban elindult hazafelé, 
ahogyan «csak bírt.
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A többi boszorkány is utána iramodott, de mivel 
hogy ez boszorkányból lett ló, annyira tudott repülni, 
egy sem érte el, a többi ló.

Mikor hazaért a többi inas társához, ezt mondta:
— Ide várjatok, nézzetek csak ide, milyen szép 

paripát hoztam nektek. Ezt a lovat rögtön vasaljuk 
meg, mégpedig mind a négy lábára; nyolclyukú patkót 
verjünk a lábára.

Azonnal hozzáfogtak, meg is vasalták a lovat, 
nyolc lyukú patkóra. Mikor meg lett vasalva, az a fiú, 
aki oda volt vele, kihúzta szépen a fejéből a kantárt, 
és eleresztette a lovat.

Hát az asszony bement, de a kezéről, a lábáról 
nem tudta ledörzsölni a vasat, mert jó erősen rá volt 
szegezve nyolc lyukkal.

Másnap reggel felkel a mester, kimegyen, dolgoz
nak, eljön a reggeli, de nincs aki készítsen. Majd az 
ebéd. Akkor mondja a fiú:

— Mester úr, mi van a feleségével? Nézze meg, 
mi van vele. Az nem beteg, az ló volt az éjjel: bo
szorkány. $

Megy a mester, húzza le róla a dunnát, hát, kérem, 
minden kezén-lábán ott van a friss vas, amit rávertek 
az inasok. Akkor győződött meg róla, hogy az ő fele
sége boszorkány.

Karcag
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62. A BÉKALEÁNY

Békaleány született tavaly is. Hát keresztanyám 
eljött, és panaszkodott sírva:

— Mi történt az-1 én leányommal, megszaporodott, 
s tudja, komámasszony, tiszta béka volt! De akkora 
volt, mint egy valódi gyermek. Nem mertük közénk 
venni.

Az asszony egy rongyba belecsavarta, s félre le
tette, s brekegett. S ekkor elment a keresztanyám a 
paphoz, s megjelentette a Kubacsiknak, hogy mi van 
a leányával, meg lehet-e keresztelni, vagy nem, milyen 
csudát adott a jó Isten.

Azt mondta a pap, nem lehet rút állatot keresz
telni, hanem csináljanak egy ládikót, egy akkorát, 
ahová belefér rendesen, szegezzék le, az ablak alját 
ássák ki akkorára, hogy megfeleljen.

S oda temessék el, s hagyják ott, nyugodjék.
Mikor belétemették, azt mondta édesanyám:
— Másnap is hallatszott a brekegés, a lányom 

kétségbeesett, úgy félt.
A pap megengedte, hogy oda temessék, ettől meg

nyugodott a kicsike.
Kakasdi

63. KIK A BOSZORKÁNYOK?

Egy piskói gyerek elvitte a lucaszéket a templomba 
Darócihalmára, az éjféli misére. Letette, várat kerített
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köréje, és a pappal beszenteltette. Oda beült a várnak 
a közepébe, hát egyszer csak jöttek a boszorkányok, 
jöttek be a templomajtón.

Mindegyik félrehajtotta a fejét, úgy jött be, mert 
nagy agancs volt a fejükön, az összes boszorkánynak. 
Félrehajtották a fejüket, először csak az egyik szarvukat 
tudták bedugni, azután a másikat, akkora szarvuk volt.

De nem látta senki, csak az a gyérek, aki szé
ken ült.

Hát amikor a boszorkányok a gyerek közelébe 
értek, csak úgy döfködtek befelé, agyon akarták szúrni, 
de nem érhették el, mert nagy volt a vár, a várba meg 
nem mehettek be. De megfenyegették, hogy jöjjön 
csak ki, majd meglátja, hogy mi lesz.

A gyerek meg is fogadta a szót, s mielőtt vége lett 
a misének, kiszaladt, és elszórta a mákot maga után. 
Egyenesen futott hazáig, ahogy a lába bírta, meg 
sem állt.

Mégis, alighogy becsapta maga után a ház ajta
ját, már ott voltak a boszorkányok. Annyian voltak, 
hogy ilyen gyorsan felszedték a mákot.

Akkor megszabadult a gyerek, de utána nagyon 
beteg lett. Már két hete feküdt, mikor meglátogatta a 
két szomszédasszony, azok is boszorkányok voltak, s 
megkérdezték:

— Beteg vagy? Beteg vagy? Az is maradsz min
dig, mindég nyomorultabb leszel, amíg csak élsz, ha 
le nem mondasz rólunk!

A gyerek nagyon fogadkozott, hogy nem árulja el 
senkinek, hogy mit látott, így aztán meg is gyógyult.

Drávacsehi
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64. A TEHÉNRONTÓ BOSZORKÁNY

Ződálláson történt.
Egy gazdának állandóan kifejték a boszorkányok 

a tehenét. Mikor reggel ki akarta fejni, hát mindig 
csak véres tejet adott;

Mit csináljon?
Tánácsolták ezt is, azt is, nem használt. Egyszer 

azonban elhatározták ketten a szomszédjával, hogy ők 
majd kilesik, és megtudják, hogy ki feji ki állandóan 
az ő tehenét.

Hát este ki is mentek az istállóba, felszerelve fej
szével, vasvillával, és várták a boszorkát. Mert hiszen 
airól meg voltak győződve, hogy egészen biztos, hogy 
a tehenet csakis a boszorka feji.

Tehát vártak, és csakugyan, tizenkét órakor csak 
nagy szél támadt, és az istálló ajtaja kinyílott, és egy 
fekete macska jött be.

Hát ez az, már megvan! — gondolta a két gazda.
Már most nem menekülsz meg nekünk, és várták, 

mi történik. Hát a macska odament szépen a tehénhez, 
és kiszopta a tejét. Mikor ez megvolt, ki akart menni, 
csakhogy a két gazda most előbújt, és elkezdték ütni- 
-vemi a macskát, csakhogy az ügyesebb volt, elugrott 
előlük. Az ajtót ők ugyan bezárták, de ez nem segített, 
a macska kinyitotta. A gazda sem volt ügyetlen, és egy 
csapással le akarta ütni a macskát, de éppen csak a 
farkából tudott elvágni egy darabot.

Másnap aztán megtudták, hogy a harmadik szom
széd feleségének hiányzik a hajából. Tehát ő járt fejni 
a tehenet macska alakban.

Az az asszony boszorka volt.
Bagota
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65. A SÖVÉNYBE FONOTT LEGÉNY

Volt egyszer egy legény.
Egyszer úgy éjfél felé jött haza a lányoktól a Gug 

utcai kertek alatt a gyöpön. Akkor még arra nem 
voltak házak.

Hát amint jön, látja ám, hogy a sövény mellett 
két asszony egymással szemben guggol. Nagy gazember 
volt a legény, odament hozzájuk szép lassan, megfogta 
nekik hátulról a fejüket, aztán jól összeütötte.

Fölkeltek a boszorkányok, mert azok voltak, hiszen 
a söprű is mellettük volt, aztán azt mondták:

— Mit csináljunk mi ezzel?
Hát megfogták és a sövénybe fonták.
Egész másnap éjfélig ott volt. Senki fia nem tudta 

kivenni. Másnap éjfélkor engedték el a boszorkányok.
Úgy ám!
De attól a naptól fogva egész a haláláig rosszul 

hordta a derekát.

Érsekújvár

66. BOSZORKÁNYOK TÁNCA

Hát történt az, hogy egy tápai ember ballagott 
befelé erre Dorozsmának, a földes utakon. Itt, ahol a 
Nagy Pál keresztje mellett van az a domb, azt mondták, 
hogy állítólag valamikor ez temető volt a törökök
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idejében, a török háborúban. De lehetett is belőle 
valami, mert ottan mi sókat pásztorkodtunk, és nagyon 
sok ilyen csontot találtunk, ilyen emberi csontokat. 
Hát ott történt ezen a dombon.

Valami Pista bácsinak hívták azt az embert, ment 
befelé Dorozsmára, de nem volt neki órája. Nem 
tudta, hogy hány órakdr ment el éjszaka, onnanhazulról. 
Csak ahogy ballagott azon a magas dombon, látta, 
hogy gyönyörű szépen táncolnak ott a népek, de 
szépek; Muzsikaszó is volt, ezt is hallotta ő. Hát kí
váncsi volt, mert hát abban az időben csak volt a 
parasztnak egy-egy kis bora. Egypár pohárral felöntött, 
mikor elindult hazulról.

Mikor odaért ehhez a dombhoz, akkor hallja a 
nagyon szép zeneszót. Meg szépen táncoltak, de mind 
fehémépek voltak. Férfi nem volt köztük egy sem. 
Hát ő csak odament, megnézi. Szép világosság volt, 
mintha villanyok égtek volna. Hogy aztán mi világított, 
azt Pista bácsi aztán nem beszélte úgy el, csak azt, 
hogy milyen jó mulatás volt.

No, ahogy beért Pista bácsi a társaságba, majdnem 
minden asszony már ismerős volt, úgy mutatkoztak be 
neki. Pista bácsit aztán elkapta hol az egyik, hol a 
másik. Ment kézről-kézre, táncoltatták Pista bácsit. 
Kínálgatták borral, süteménnyel. Evett is Pista bácsi, 
amennyi jólesett neki. Bort is ivott, amennyi csak bele
fért. így aztán mulatott egy nagy órahosszát, ahogy 
beszélte. Na mikor aztán vége akart a táncnak lenni, 
akkor Pista bácsit megkínálták még enni-innivalóval. 
Amelyik aranypohárból ivott Pista bácsi, azt mondták 
neki: na ezt tegye a zsebébe. Amelyik aranytálcán ette 
a kalácsot meg a süteményt, azt beletették neki a ta
risznyájába a táncosnői.
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Azzal aztán elköszöntek tőle, menjen a dolgára 
mostmár, amerre akar.

ő  aztán elindult Dorozsma felé ballagni. Egyszer 
csak azt látta, amikor elhagyta a dombot, hogy a vilá
gosság megszűnt. Se a zenét nem hallja, se a zajt nem 
hallja, ő  aztán ballagott tovább. Amikor aztán beért 
Dorozsmára, odabenn elbeszélte, hogy milyen jó társa 
ságban .volt az éjjel. Milyen jót mulattak, de mind nő 
volt: lányok, asszonyok. Adtak neki vacsorát is, inni is 
adtak neki, de a tálcákat is odaadták neki, amiből 
ivott, meg amiből evett.

Szedi aztán elő, a zsebéből veszi elő a szamárpa
tákat, az volt az aranypohara, abból ivott. A lópaták 
meg voltak a tálcák, amiről evett. Az pedig benn volt 
a szatyorjában.

Hát így járt Pista bácsi abban az időben, abban 
a babonás időben.

így mulattatták és ilyen edényekből: a szamár
paták voltak az aranypoharak, a lópaták meg voltak az 
aranytálcák.

Ezekből evett-ivott Pista bácsi.

Szeged

67. A KASZAKŐ ÉS A BOSZORKÁNY

Minálunk a hegyekben volt egy öregasszony. 
Arról azt mondták, hogy vén boszorkány.

Ott egy házban egy családban volt három lány. 
Persze este jöttek a legények a lányokhoz. Fölmázoltak,
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föld volt, az az öregasszony kedd este, csütörtök este, 
szombat este, vasárnap este mindig beült. Mikor a 
lányok rendet tettek, az öregasszony jött a másik öreg
asszonyhoz beszélgetni. Az öreganyjukhoz.

Volt egy másik ember, a lányoknak a nagybátyjuk, 
azt mondta nekik:

— Tudjátok mit,' lányok? Majd ha az az öreg
asszony eljön — mondom, nagyon megunták azt az 
öregasszonyt, mindig ott akadályoskodott köztük —, 
tegyétek be a kaszakövet a tűzhelybe. Nagyon rakjátok 
meg a tüzet, készítsetek sok fát, de ki ne menjetek 
fáért! Annyi fa legyen, hogy legyen sok fa benn.

Hát a három lány összebeszélt, az anyjuknak nem 
mondták meg, készítettek be sok fát. Azt mondja az 
anyjuk nekik:

— Mi a fenének húzzátok ezt a sok fát be?
De a lányok csak hordták, csak készítették. Ke

mény fát.
Odajött az öregasszony, elkezdett alkonyodni, be

ült. A kemence körül volt az a deszka pad, mintha 
most volna pad. Akkor így nekidőlt az öregasszony 
a kemencének, karba tette a kezét, és ott lábatlankodott 
a fiatalságnak.

Mikor az öregasszony jól leült, a lányok betették 
a kaszakövet a tűzhelybe.

Az öregasszony fészkelődött, fészkelődött, de csak 
ült egy helyen. Eljöttek a legények, beszélgettek, ki
lenc óra, fél tíz mostmár a legények mennek haza, 
télidőben.

Elmentek a legények, de az öregasszony csak ül.
De a lányok csak tüzelnek! Egyik jobban, mint a 

másik. Az anyjuk azt mondja:
— Ne tüzeljetek mostmár, mert nagyon meleg van! 

Minek tüzeltek?

101



De a lányok csak tüzelnek. De az öregasszony ül.
Most már lefeküdnének, aludni. De az öregasz- 

szony csak ül. Utóbb már az anyjuk azt mondja neki:
— Ti lányok, mi a fenét csináltok? Mi van evvel 

az öregasszonnyal, hogy nem megy? — susogja nekik.
— De mennék haza, nekem kellene mennem haza, 

nem tudom, hogy a Verám mit szól, hogy ilyen soká 
elmaradok — mondja az öregasszony.

— Hát Róza néni, hát miért nem megy ked haza?
De csak fészkelődik az a pádon.
Most már kezd virradni, kukorékolnak a kakasok.
Azt mondja az öregasszony — a lányoknak az 

anyja —:
— Ti lányok, ti valamit kieszeltetek! Engedjétek 

már azt az öregasszonyt haza!
Odament az a lány, aki betette a kaszakövet a 

tűzhelybe, volt az a csípővas, amivel a parazsat kivették 
az öregemberek, és tették be a pipába, mert mindig 
pipáztak, no azzal a csípővassa) megfogta a lány, és 
ledobta a földre, az tiszta vérpiros volt az a kaszakő. 
Az öregaszony meg mint a villám, kiment az ajtón. 
Rögtön elszaladt haza.

Mikor az öregasszony elment, volt mit nézni a 
pádon! A tüzes patkóhelyek mind megvoltak a pádon. 
Mind megvoltak azon a patkóhelyek!

Hogy az az öregasszony milyen nagy beteg lett 
utána, de soha többet nem ment ahhoz a házhoz!

Erdőd
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68. A KOCSIS. ÉS A BOSZORKÁNYOK

Fiatal koromban, még akkor legény voltam, hívtak 
volna engemet szalmahordani, de olyan dolgom volt, 
hogy sehogy sem tudtam elmenni.

Majd egyszer, többek közt, mentem volna szalmá
ért.

Nagyon jó két lovam volt akkor. Kimentem egé
szen a Nagykútig, ott megitattam. Akkor megindultam 
Rábéra menni, a Pemyésre mentem. Mikor felértem — 
most kövesút már, de még akkor földút volt, ezelőtt 
negyven esztendővel vagy negyvenöttel —, a két lóra 
az üres szekér úgy ránehezedett, hogy alig bírta a két ló.

Mikor éjszaka Rábé alá értem, ahogy megállott, 
a két lóról séprettem a vizet, csupa hab volt a két lovam.

Mikor ott megállottam, a rábéi toronyban ütötte 
a tizenkettőt.

Mikor elverte a tizenkettőt, a végénél, ahogy 
elütötte, hátravágták a szekeret a két ló nyaklójánál 
fogva. Ügy elrohantak onnan, hogy majd széjjelszórtak. 
Mikor ide aztán hazaértem másnap reggel, és itthon 
mondtam, hogy hogy jártam, azt mondták:

— Nagyon sokat magaddal vittél, annyi térit 
húzattál, hogy az a két ló alig tudott vele mozogni. 
Annyian voltak a székéről.

De én senkit a világon azért nem láttam, csak 
magamat. De ez olyan igaz, ahogy itt ülök. Nem is 
féltem én a világon sose.

Szalmát kellett volna az öreg Rákhel néninek, 
a bábaasszonynak vinni.

Bihamagybajom
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69. BOSZORKÁNY SÁRGA LÓ KÉPÉBEN

Egy asszonytól hallottam, rucákat tömött, és egy 
nagy sárga ló állott meg előtte; kiabált az apjának:

— Édesapám jöjjön már, elszabadultak a lovak! 
Mert itt volt egy sárga ló előtte. Jön ki az apja

sietve. Mondja neki:
— Vigye ezt a lovat innen, mert rámhág.

De az öreg nem látott lovat sehol. Megyen 
be az öreg az istállóba, látja, hogy mind a négy ló 
meg van kötve. De az asszony csak kiabált:

— Itt van a ló, vigye hát innen!
— Hol, te? Hisz nem látok sehol sem lovat. 

A mieink mind, mind meg vannak kötve itt az istállóban.
— Jaj, dehogy, itt a sárga, már rámlép!
Azzal felugrott, a rucákat a kezébe kapta, és így 

balkézzel ahogy a rucákat fogta, orron ütötte azt a 
sárga lovat.

Az rögtön eltűnt, mert egy boszorkány volt.
Az asszony nem merte többet tömni azon a he

lyen a rucát.
Jó, hogy bal kézzel csapott a ló felé. Úgy elment.

Biharugra

104



HIEDELMEK, HIEDELEMALAKOK

70. A KÉT BÜSZKÉ VŐFÉLY ÉS A KOPONYA

Volt két büszke vőfély, odajártak hívogatni. Hát 
menet közben temetőn kellett nekik keresztülmenni. 
Ott találták egy halottnak a feje koponyáját az árokban.

Az egyik kényességből megrúgta, és azt mondta 
neki:

— Gyere el hozzánk holnap a lakodalomba!
A fejkoponya visszaszólt:
— No — azt mondja —, majd elmegyek holnap 

tizenkét órakor. Várhattok, majd ott leszek!
Itt a két vőfény nagyon megijedt, alig tudtak 

hazamenni. Azután pedig, mikor hazaértek, rögtön 
elmesélték, hogy jártak.

Azt mondták az idősebb emberek:
— Itt nincs mit tenni, el kell hívni a papot, hogy 

mondja rájuk az áldást!
Mikor a pap ráadta a két legényre, azt hagyta a 

két legénynek:
— Ha talán eljön az a bizonyos, úgy fogadjátok, 

mint a legelső vendéget: tányért, kanalat készítsetek 
neki, bort és egy borospoharat és egy különös asztalhoz 
ültessétek! És valahányszor isztok, mindig azt mond
játok:

— Igyuk meg Szent János poharát!
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És csakugyan is másnap, mikor állt a lakodalom, 
délben tizenkét órakor megjelent az a bizonyos fejko
ponya. És csakugyan is úgy fogadták, ahogy a pap 
hagyta. Mikor aztán odaérkezett, szépen beköszön- 
tötték, mint az első vendéget. Mikor inni akartak, 
Szent János poharát köszöntötték rá.

Itt a többi vendégek nem látták azt a bizonyost, 
csak azt látták, hogy a poharából a bor fogy, és a tá
nyérból a leves.

Mikor a lakodalom elmúlt, elköszönt tőlük az a 
bizonyos fejkoponya. Azt mondta nekik:

— Én megjelentem a ti hívástokra. Hanem ti is 
ott legyetek énnálam vendégségben!

A két legény ezen megint nagyon megijedt, me
gint elmentek a paphoz. Azt mondta a pap:

— Holnap menjetek a vendégségbe, mert ő is 
eljött egy hívásra!

Azt mondták a legények: félnek a vendégségbe 
menni.

Azt hagyta nekik a pap:
— Nincs mit tenni, el kell menni! Majd én is 

kimegyek körmenettel veletek!
Itt aztán másnap kimentek éjszaka, a két legény 

és a pap a körmenettel. Mikor kimentek a temetőbe, 
itt is mindjárt a Szent János poharát itták meg.

Mikor bementek a temetőbe, akkor látták, hogy ott 
van két sír megásva készen.

Akkor így szólott ki egy valaki, de csak a két 
legény látta. A pap nem látta, csak a hangot hallotta:

— Szerencsések vagytok, hogy körmenettel jötte
tek ki, meg a Szent János áldását köszöntottétek rám 
a lakodalomban legelsőbb, meg a temetőben is. Most 
már elmehettek haza.
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Csakhogy máskor ne bolygassátok a halottat fek
vőhelyében!

Az egyik legény meghalt harmadnapra, a másik 
egy hétre.

í ’ Egyházaskér

71. PÁLINKÁÉRT JÁRÓ HALOTT

Egy fiatalembernek az édesapja meghalt. De min
den nap megjelent a kocsmában egy félliteres üveggel. 
A kocsmáros teletöltötte neki az üveget pálinkával. 
És akkor még két decit megint odaöntött neki. Azt 
bevette az öreg.

De olyan piros volt az ember, mint a rózsa.
Hát a kocsmárosnak nem szólt semmit, de ismerte 

ő az embert. Hát letelt az esztendő, de még mindig 
járt az öreg. Azt mondja egyszer a fiának:

— Hallod? Hát — azt mondja — fizess meg már, 
mert igen sokra megy, ha apád minden nap ide jár 
pálinkáért!

— Az én apám? Hát az meghalt!
— Hát tudom én, hogy meghalt!
— Hát már egy éve. . .
— Hát — azt mondja — mit csináljak én?
— Hívd el a hiteseket, a bírót, és akkor gyertek 

be. Pontosan tizenkét órakor jelenik meg.
Úgy is volt, bementek. Hát látják, hogy jön be 

az öreg, adja az üveget a kocsmárosnak. Meg megissza 
a két deci pálinkát, s akkor eltűnt.
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— No, azt mondja, látod?
— Láttuk!
— Hát akkor fizess meg!
A fiú kifizette.
—  Hát majd kiássuk! — mondta az előjáróság. 
Kiásták a sírt, s olyan piros volt a halott, mint

a rózsa. A félliteres üveg mellette volt. Hát mit kell 
ezzel csinálni? A kovácsok csináltak egy vastag szeget, 
és beleverték a fejébe.

Soha nem ment többet pálinkát inni a kocsmába.

Táktaszada

72. A TEMETŐHÁBORGATÓ LEGÉNY

Egy hadiki legény azzal vitézkedett, hogy ő nem 
fél semmitől sem. A kocsmában beszélgettek, azt 
mondja az egyik:

— Ki mersz-e menni éjjel a temetőbe?
Éjjel volt. Azt mondja:
— Ki én!
Azt mondták a barátai, hogy hozzon valami jelt, 

hogy elhiggyék hogy ott volt. A legény azt mondta:
— Hozok én!
Elment ki a temetőbe, s egy kisebb keresztet 

kihúzott, és elvitte a kocsmába, megmutatta ott, hogy 
csakugyan kint járt a temetőben. Hát megnyerte a 
fogadást, és a keresztet vitte vissza.
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S ahogy szúrja vissza, lehajtott a posztókabátjának 
az alja, odaért a kereszt végéhez, és azzal együtt belé- 
szúrta a kabátját is. És amikor fel akart állni, hát nem 
tudott, mert belé volt szúrva a posztókabátja a földbe.

Azt gondolta, hogy a halott fogta meg, mert 
odamerészkedett őketzavarni, s úgy megijedt, hogy ott 
szörnyethalt.

A pajtásai várták vissza egészen reggelig.
Amikor elmentek, hogy megkeressék, a temetőben 

megtalálták meghalva.

Istensegíts

73. A NYÚLLÁBÚ EMBER

i
Egy gazda befogott két lovat és elindult. Ahogy 

ment, utolért egy nyúllábú embert. Vizesek voltak a 
lovak, olyan nehezen mentek.

Mikor utolérte a nyúllábú embert, azt mondja 
neki a nyúllábú ember:

— Hová viszed ezt a sok gonosz lelket?
Azt mondja a gazda:
— Hát én nem viszek senkit, csak magam vagyok 

a kocsin.
— Dehogynem, hiszen tele van a kocsid gonosz 

lelkekkel, még a küllőkön is ülnek! Ha messzire kellene 
menned, megdögölnének a lovak, olyan terhet viszel.

— Látod, hogy egyedül vagyok a kocsin, hogyan 
vinnék én gonosz lelkeket?

És azt mondja a gazdának a nyúllábú ember:
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— Na várj, majd én mindjárt segítek a bajodon.
Kivette a háromélű kését a zsebéből. Látta, hogy

jön egy forgószél, kinyitotta mind a három élét és 
beledobta a forgószélbe.

A háromélű kés mind elűzte a gonosz lelkeket.
Azt mondta neki:
— Most már felülök a kocsidra, és elmegyek 

veled, ahová mész. És visszafelé is veled fogok jönni, 
hazáig, mert ha nem vársz meg, rosszabb fog veled 
történni, mint volt.

Meg is várta a gazda és felültette a kocsijára.
Mikor már közeledtek a faluhoz, ahonnan a gazda 

volt, akkor a nyúllábú ember leugrott a kocsiról és 
elfutott.

Nem is látta többet a nyúllábú embert.

Helemba

74. A SZAKÁLLAS FARKAS

Itt, Putnokon egy pásztor átváltozott farkassá.
A Zsuponyón volt gulyás, Putnok község gulyása. 

A felesége vitte néki az ebédet, de mindig mondta 
neki az ma, hogy hát ne késsék, mert a farkas meg 
fogja tépni.

De az asszony valahogy késett. A szakállas farkas 
a Hegyestetőn elővette, megtépte ám, amúgy istenesen. 
A ruhát letépte róla. Az asszony a levest ráfordította 
a farkasra.

Akkor az otthagyta.
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Hát az asszony nem tudott mit tenni. Csak elvitte 
az urának, ami maradt. Szól az asszonynak:

— Csak ennyit főztél-e?
Az asszony elsorolta, hogy járt, mint járt a far

kassal, a levest ráfordította, csak úgy szabadult meg 
tőle, másképpen széttépte volna. Hát nem tudott mit 
tenni, annyit hozott, amennyi maradt.

Amikor megebédelt a gulyás, azt mondja az 
asszonynak:

— Hallode-e, asszony, nézd meg már a fejemet, 
mert igen viszket.

Hát az asszony ahogy vakarássza a fejét, a gulyás 
elaludt. Ahogy alszik, az asszony valahogy a szájába 
nézett, hát látja, hogy a foga közt, mert ritka volt, az 
ő babos ruhájának a darabja van. x

Erre az asszony kivette a zsebéből a fányelű két- 
krajcáros bicskát, és elnyisszantotta a nyakát.

így szabadult meg aztán a farkastól, meg az 
urától. Betemette kővel. Egy nagy kőcsomó alatt van 
a szakállas farkas a Zsuponyón.

Putnok

75. A PARASZT ÉS A GARABONCIÁS

Egyszer egy parasztember ment az ország útján 
kétökrös Szekerével, és előállt egy rongyos ember, 
akinek a vállán egy rongyos tarisznya lógott, s ez gara
bonciás diák volt.
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A garabonciás megszólította a parasztot, és kérte, 
hogy vegye fel a szekerére, mert már nagyon elfáradt. 
A paraszt felvette, a garabonciás pedig lőcsre akasz
totta kopott tarisznyáját, s mivel sokat gyalogolt és 
elfáradt, végigfeküdt a szekérben és elaludt.

A paraszt kíváncái volt, és tudni akarta, hogy mi 
van a tarisznyában. ’Fölnyitotta tehát, és egy öreg 
könyvet talált benne, amelyet, mivel a garabonciás 
nagyon hunyorgott, kivett és olvasni kezdett.

Amint a könyvet kinyitotta, szeme mindjárt egy 
szón akadt meg, amely így volt felírva: Fölmegyünk. 
De alig olvasta el e szavakat a garabonciás könyvéből, 
az ország útja mindjárt emelkedni kezdett, az ökrök 
pedig azon mindig följebb, följebb mentek. Már oly 
magasan voltak, hogy a nap a parasztot és az ökröket 
égetni kezdte, de a szegény paraszt csak bámult a 
könyvbe, a szegény párák meg csak mendegéltek a 
felemelkedett úton.

A nap oly nagyon égetett, hogy végre magát a 
garabonciás diákot is felsütötte álmából, aki felébredve 
a nagy melegségre, elijedt, mikor könyvét a paraszt 
kezében meglátta.

A garabonciás kiragadta a paraszt kezéből, s meg
fordított benne néhány levelet, aztán pedig azt olvasta 
ki belőle: Lemegyünk. Erre az út kezdett mindjárt 
leereszkedni, és csakugyan le is jött egészen a földre.

Ekkor a garabonciás diák azt mondta a parasztnak:
— Barátom, ugyan szerencsénk volt, hogy a köny

vet odafönt nem csuktad be, mert ha azt azután, hogy 
kiolvastad belőle a felmegyünk szót, becsukod, azonnal 
lepottyantunk volna, és izzé-porrá törtük volna ma
gunkat.
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Ekkor a garabonciás megköszönte a paraszt szí
vességét, és másfelé tért. A paraszt pedig megtudván, 
hogy garabonciás diákot vitt, megfogadta, hogyha száz 
esztendeig élne is, soha többé ringy-rongy embert 
szekerére fel nem vesz, mert az ilyen ördögcimborák 
közt a szegény ember ártatlanul is veszedelembe ke
veredik.

Dunaszerdahely

76. AZ ERDŐK ANYJA

Egy alkalommal az egyik faluban járt apám, és 
estére jutva, egy erdőn keresztül kellett mennie. Ahogy 
ment az erdő közt, egyszer a lova csak megáll. Biztatja:

— Gyí te, gyí te!
De a ló nem mozdul. Megint eszébe jut, hogy 

valami nem tiszta dolog, s a sötétben felpillant az 
égre, s hát látja, hogy egy hatalmas öregasszony áll 
előtte. A feje a legnagyobb fák közül is kilátszott.

ő  ijedtében köszönt:
— Jó estét, öreganyám!
Erre felelt a hatalmas nagy asszony:
— Áldott szerencséd, hogy öreganyádnak szólí

tottál, másképpen most izzé-porrá törnélek, mert én 
vagyok az erdők anyja. De így megengedem, hogy 
hazamehess.

Józseffalva

114



77, A LIDÉRG

Az emberek közül egy azzal kezdett panaszkodni, 
hogy ő lidércet szerzett, nem tud tőle megmenekülni. 
Azt mondja neki egy ejnber:

— Tedd dologra, ̂ munkára!
— Hát hogy? — azt mondja —, mit csináljak 

vele?
Azt mondják neki:
— Adj a kezébe egy kötőláncot, s hordasd vele a 

homokot.
— Na most — mondja a másik —, ha ez ezzel 

dicsekszik, akkor kell tőle félnünk, nehogy reánk 
nyomja, nehogy érintsen bennünket ez a gonosz szellem.

Azt mondja egy másik ember:
— Ne féljetek semmit. Melyiknek van egy régi 

rostája?
Azt mondja:
— Keressétek meg, s vágjuk darabocskákra, s a 

gatyánk korcába rakjuk bele, s akkor nem kell félnünk.
Ezek bíztak, hogy mivel a gatya korcában van 

mindegyiküknek egy kis rosta, hogy őket nem érinti 
a lidérc.

Istensegíts

78. AZ ÖRDÖGÖT KELTŐ LEGÉNY

A régi világban az hiedelem volt a nép között, 
hogy ördögöt is lehet szerezni olyanképpen, ha egy
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fekete tyúknak a széltojását a hóna alá veszi az ember, 
s hat hét alatt kikel az ördög. A ruhaneműt, a változót 
ki kell fordítani, hat hétig nem szabad váltani, abban 
az egy ingben kell maradni.

Egy tizenhat éves legény pénzvágyó volt, és meg
próbálta, hogy legyen neki is ördöge, aki pénzt szerez 
neki. Három hétig tartotta a hóna alatt a tojást. Az 
édesapja mindig mondotta neki, látta, hogy félrehú
zódik, hogy nem dolgozik, hogy:

— Mi bajod van, fiam?
— Fáj a karom — mondta a legény.
Az apja elhitte neki.
Egy barátja figyelmeztette az apját, azt mondta, 

hogy:
— Magának a fia ördögöt akar kelteni, figyelje 

csak a fiát, hogy milyen betegségben van ő?
S az apja megijedt, hogy ilyesmi fog történni a 

fiával. Hát bement és szólott a fiának:
— Gyere csak, fiam, lássam, hogy mi bajod van! 

Hol fáj neked a karod?
Az apja elragadta akkor a karját és elrántotta. 

A tojás kiesett.
Most már az apja el kell, hogy pusztítsa a tojást. 

Kivitte a favágó tőkére, rátette, és hármat ütött rajta, 
amíg eltörött.

Már az ördög élt benne.
Olyat sikoltott, hogy megcsendült a hely, mikor 

összetörött.
Istensegits
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79. HA ELJÖNNEK AZ ÖRDÖGSZEKEREK

Volt itt egy öreg ember, s annak öreg korára az 
esze megtébolyodott. S tudja-e, hogy ez már jósolt?

Azt mondta, hogy meglátjátok, eljönnek az ördög
szekerek. Még a hábofúnem volt meg, még nem volt 
itt motor.

A szüleimtől hallottam én ezt.
S azt mondta :
— Meglássátok, eljönnek az ördögszekerek, s el

jönnek a vasmadarak, s azokra felülnek a — nem 
tudom hogy nevezte, milyen emberek.

Olyan pogányokat nevezett ő, azok ülnek fel oda, 
akik az istent megvetik. Felülnek, azt mondta, s mennek, 
s a házakat, a családokat, egy-egy házat, egy-egy falut 
letüzelnek.

Olyan anyagot vetnek le, azt mondta, hogy min
denféle elég. S meglátjátok, az is eljő, eljő az, hogy 
most a gyermekeket belécsomagoljátok a régi ruha
rongyba, s akkor, azt mondta, vesznek olyan cafrangos 
párnákat, s belékötik. S a hajukat kicifrázzák, a kör
meiket kifestik.

S akkor eljő az is, hogy az isten lesz megvetve.
Ez így jósolt.
Ahogy jöttek a sorsok, édesapámék mesélték, 

mondták, hogy na ezeket az öreg Balázs mind meg
jósolta.

Mind beteljesedett.
Gyimes
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80. LÉLEK FEHÉR EGÉR KÉPÉBEN

Volt két katona. Annakelőtte, hogy nagyon sokáig 
szolgálták a császárt, szerettek volna hazamenni sza
badságra. De nem olyan könnyen mentek haza, mint 
mostan, mert még akkor vonat nem volt, de azért nem 
bánták már, ha gyalog mennek is, csak hazamehessenek 
látóba.

No de az a két katona nem egy falubéli volt, csak 
szomszéd községbe valók voltak. Mikor mentek haza, 
egy erdőn kellett általmenni. Mikor meritek az erdőbe, 
azt mondják egymásnak:

— No, ha jövünk vissza, majd itt, ennél a fánál 
megvárjuk egymást!

Ezzel aztán mentek is.
Mikor odaértek, hogy most már az egyiknek az 

egyik, a másiknak a másik faluba kell mennie a falujába, 
azzal kezet fogtak egymással, és elindultak.

Hazaértek, mind a kettőt nagy örömmel fogadták 
a szülei, mert régen nem voltak otthon. Otthon aztán 
hamar teltek a szabadságos napok, hamarabb, mint a 
katonáéknál. És akkor kellett visszamenni, elbúcsúztak 
egyik is, másik is a szüleitől, mentek vissza. Mikor 
odaértek az erdőbe, megint összetalálkoztak egymással, 
el is fáradtak, lefeküdtek és elaludtak.

Mikor az egyik felébredt, látja, hogy a másiknak 
a szájába beszaladt egy kis, fehér egér. Itt mondja 
magában:

— No, megállj! Majd kileslek én!
Ahogy ott lesi, hát csakugyan kijött a szájából a 

kis, fehér egér; addig kergette erre-arra, még meg nem

118



fogta. Dehát nem bírta elevenen megfogni, amint rá
ütött, mindjárt megdöglött.

Itt aztán ráunt magára, mert nem bírt aludni, 
költögette a komáját (így mondja a katona a katona
barátjának'», hogy hát keljen fel, mert majd elkésnek! 
De bíz nem kelt fel aí komája, mert a kis egér a lelke 
volt.

Azzal ment a katona nagy ijedten az ezredéhez, 
mindjárt jelenteni a kapitánynak, hogy járt a másik 
katonával, akivel elment szabadságra. A kapitány nem 
is akarta ezt elhinni, hanem azért kocsira ültek, egy 
orvossal megvizitálni, hogy nem a pénzéért ütötte-e 
agyon.

Alikor az orvos megvizsgálta a katonát, látta, 
hogy nem volt neki semmi ütése sehol sem, a kis fehér 
egér pedig akkor is ott volt a katona mellett.

így aztán a katonát eltemették, s semmi büntetést 
nem kapott az a másik katona. Altkor aztán elhitték, 
hogy bizonyosan a katonának a lelke volt az a kis 
fehér egér.

t Egyházaskér
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aljas hely — alacsonyan fekvő terület, hegyalja 
borvlz — az ásványvíz erdélyi elnevezése 
bűbájosok — a boszorkányos tudomány ismerői 
csobán — pásztor 
csincsáros — füzes, fűzfás 
dőre — balga, hiszékeny
ekhós szekér — eső ellen védő ponyvával ellátott szekér 
fehérnép — asszonyok, leányok 
findzsa — edényféle 
fundálni — alapítani
hitesek — kivizsgáló szakemberek, esküdtek 
kepe — összerakott búzakévék aratás után 
komód — bútordarab
kucséber — házaló kereskedő, itt: rosszcsont, csínytevő 
látóba menni — látogatóba menni 
lőcs — parasztszekér alkatrésze 
megvizitálni — megvizsgálni 
nyakló — lószerszám része 
passzol — illik, oda való 
prókátor — ügyvéd 
ruca — kacsa 
sövény — kerítés 
szeg — település, falu része 
széltojás — fekete tyúk első tojása, lidérctojás 
sziksó — szikes területen gyűjthető ásványi só 
tőzeg — gyenge minőségű tüzelőanyag, mocsári üledék 
tudós — emberfeletti, boszorkányos tudománnyal rendelkező 

személy

RITKÁBBAN HASZNÁLT SZAVAK JEGYZÉKE
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HELYNÉVMUTATÓ
A válogatásunkban szereplő mondákat az alábbi helységekben
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A gyűjteményünkben szereplő mintegy nyolcvan monda
szöveg három kivételével folklorisztikailag hitelesnek nevezhető 
forrásból származik. A források hitelességének hangsúlyozása 
nem véletlen, a válogató ugyanis arra törekedett, hogy lehetőleg 
olyan példákkal szemléltesse a magyar mondakincs gazdagságát, 
amelyek magukon viselik a műfaj természetes közegének — a 
szóbeliségnek — jegyeit, tehát a szövegek megközelítőleg úgy 
kerültek át könyvecskénkbe, ahogy a gyűjtések során elhang
zottak, illetőleg följegyzésre kerültek.

Megjegyzendő azonban, hogy a kiadvány természetének 
megfelelően, szöveggondozásunk nem tarthatta szem előtt a 
tudományos mondakiadványoknál ^kívánatos népnyelvi közlés 
szempontjait. Mondaszövegeink tehát kivétel nélkül köznyelvi 
formában szerepelnek, egyrészt azért, mert a források sem voltak 
következetesek a közlés mikéntjének tekintetében, másrészt 
pedig azért, mert az a diákréteg, amelynek a Tankönyvkiadó 
a gyűjteményt szánta, elsősorban mondakincsünk gazdagságát, 
változatos rétegeit kell hogy megismerje könyvecskénk által.

Szöveggondozásunk azonban a köznyelvre való átírás és a 
túlzott nyelvjárásiasság mellőzésén kívül nem érintette a szöve
gek szóbeliségre jellemző szerkezetét, mindössze ott mutatkozott 
szükség elenyésző összevonásra, ahol ezt a szöveg kibicsakló 
gondolatmenete megkövetelte. Szövegeink által így is jól meg
ismerheti az olvasó a szóbeli előadásmód — egyénenként változó 
— sajátos fordulatait, láthatja, hogy a gazdagabb fantáziájú 
mesélő miként gazdagítja ugyanazt a motívumot kerekebb, érde
kesebb történetté.

Könyvünk tehát nem újrafogalmazott, irodalmiasított for
mában próbál metszetet nyújtani a magyar mondakincsből, 
hanem a szövegeket az előbb említett szempontok figyelembe
vételével eredeti megfogalmazásuk szinte teljes hűségével közli. 
Ezzel a módszerrel nemcsak a jó mesélők figyelhetők meg, hanem

A VÁLOGATÓ JEGYZETE
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a magyar nyelvterület egyes részeinek mondafelfogása és -mesé- 
lési sajátosságai is megmutatkoznak, legalább jelzésszerűen.

Válogatásunk keresztmetszet ugyan, mégsem tarthat igényt 
arra, hogy a teljes magyar mondakincset reprezentálja. Egyes 
mondatípusok mellőzésére az olvasók korosztályi sajátosságainak 
és egyáltalán az oktatás és nevelés szempontjainak méltánylása 
okából került sor. Kiemelendő, hogy a történeti mondák igen 
gazdag magyar tárházából csak igen keveset vettünk fel, mivel 
a háziolvasmányok sorozatában a Tankönyvkiadó külön kötetet 
szentelt ennek a mondatípusnak. A köretünkben olvasható 
néhány folklorisztikai hitelességű történeti monda azonban jól 
szemléltetheü a különbséget az irodalmiasitott mondaközlés és 
a válogatásunkban kövei ett módszer között.

A válogatás során arra törekedett az összeállító, hogy a 
magyar nyelvterület egészét tartsa szem előtt, ezért gyűjtemé
nyünkben az anyaországi mondaanyag mellett szép számban 
szerepelnek jugoszláviai, romániai és csehszlovákiai magyar 
mondaváltozatok is. A mondacímek általában az eredeti közlést 
tartották szem előtt, elenyésző esetben volt szükség a szöve
geknek jobb, a típust jobban jellemző címet adni.

Válogatás közben bizonyosodott be, hogy a magyar monda- 
kincsnek napjainkban sincsenek alapos szövegkiadásai, aki tehát 
a jelzett módszert követi, könyvek és folyóiratok tucatjait kell 
átlapoznia, hogy megfelelő változatokhoz jusson. A kötetünkben 
kiadott szövegek pontos lelőhelyének közlésére módunk nincs, 
mindössze azokat a nagyobb és fontosabb könyveket soroljuk 
fel, amelyekből több változat került át gyűjteményünkbe.

Ezek a következők: Balassa Iván: K a r c s a i  mondák,  
Budapest, 1963; Szabó Lajos: T  a k ta szada i  mondák,  Buda
pest, 1976; Bálint Sándor: T o m b á c z  János  meséi ,  Buda
pest, 1975; Sebestyén Gyula: D u n á n tú l i  gyűjtés, Budapest, 
1906; Kriza—Orbán—Benedek—Sebesi: Székelyföldi  gyűj
tés, Budapest, 1882; Kósa László (szerk.): Rozmaringko
szorú, Pozsony, 1979; Penavin Olga: Jugoszláviai  magyar 
népmesék, Budapest, 1971; Dégh Linda: Kakasdi  népme
sék, Budapest, 1955—1960; Végb József: Sár rét i  népmesék 
és népi elbeszélések, Debrecen, 1944; Szendrey Zsigmond: 
Nagysza lonta i  gyűjtés,  Budapest, 1924; Berze Nagy János: 
Baranyai  magyar néphagyományok, Pécs, 1940.

Az egyetlen erdődi eredetű boszorkánymonda az össze
állító gyűjtésének első közlése.

123





TARTALOMMUTATÓ 

Ajánlás a magyar mondaválogatás elé ..............................  3

Névmagyarázó mondák

1. Tetemvár nevének eredete ................................   11
2. A Masna Bara nevének eredete ........................ 13
3. Bódisné halma nevének eredete.........................  14
4. Vid falu nevének eredete.................................   16
5. Az andrásfalvi harang .........................................  17
6. Az ördög barázdája............................................. 1&
7. Vörös M árta ............................................................  21
8. Honnan van Csallóköz neve? .................................  23
9. Honnan kapta Gombos a nevét?.........................  24

10. Tarcal nevének eredete .....................................  25
11. A pogányvári üreg ...............................    26
1. A vargyasi sírókút ..................................................... 27
13. A Réka-erdő nevének eredete.................................. 27

Történeti mondák

14. Kell az eső a nádra is ........................................   30
15. Mátyás király és a juhász.....................................  31
16. Mátyás király és a csillagász .............................  32
17. László király kocsijának kerékszöge .................. .33
18. Mátyás király iskolája .........     35
19. A magyar katona átka .........................................  36
20. A félszemű óriás .............   37
21. A kutyafejű tatárok ................................    39
22. Petőfi aranyai .......................................’ ............. 42
23. Rudolf királyfi aranypénze.................................  43
24. Hogyan űzték el a törököt Mohácsról? ----  44

125



Eredetmagyarázó mondák

25. Miért haragszik a kutya a farkasra és a rókára? 49
26. Miért haragszik a kutya a nyúlra?.................... 50
27. Miért haragszanak a madarak a bagolyra?  51
28. A kutya, macska és az egerek.............................  52
29. A vadgalamb és a szarka.....................................  53
30. Az ember éveiről ................................................. 53
31. Hogyan keletkezett a teknősbéka?.....................  55
32. Szent Péter hegedűje ...............  56
33. Miért nem tudja az ember, hogy meddig él? ..  57
34. A rest többször jár ............................................. 58
35. Mióta kopog a fejsze a fában? .........................  59
36. Mióta van macska? ............................................. 60
37. Miért nem borotválkoznak az asszonyok?  61
38. A ló, a tehén meg a szamár.................................  62
39. Mióta nem mondanak igazat a vásárban?  63
40. A szúnyog teremtése............................................. 64
41. Miért nincs molnár a pokolban? ...................... 64
42. Hogyan került a kovács a mennyországba? . . . .  65
43. A dohány n e v e ................................................  66
44. A hajóácsok ......................................................  67
45. A kovácsok kovácsa..................................   68
46. Szüreten................................................................  69
47. Hogyan lett a pálinka? .....................................  72

Kincsásó mondák

48. A zentai kőkecske..........................................   73
49. A pénzőrző ku tya................................................  75
50. Kincs a kukoricaföldön ...........................  76
51. A táltosasszony....................................................  77

126



Ördöngösök és tudósók

52. Az ördöngös pásztorok......................................... 79
53. A tudós kovács...................     80
54. A megkötött lovak ......................................... 81
55. A tudós pásztor..................................................... 82
56. A megfejt lőcs;....................................................  83

Boszorkánymondák

5.7. A tardoskeddi boszorkányok .............................  86
58. A Boszorkánysziget ............................................. 88
59. A legény és a boszorkány .........    88
60. A halászlegény meg a szép lány .........................  90
61. A megpatkolt boszorkány..................................... 93
62. A békaleány ........................................................  95
63. Kik a boszorkányok?...........................................  95
64. A tehénrontó boszorkány.....................................  97
65. A sövénybe fonott legény.  ...............................  98
66. Boszorkányok tá n c a ...........................................  98
67. A kaszakő és a boszorkány.................................  100
68. A kocsis és a boszorkányok.................................  103
69. Boszorkány sárga ló képében ............................  104

Hiedelmek, hiedelemalakok

70. A két büszke vőfély és a koponya...................... 105
71. Pálinkáért járó halott ....................................  107
72. A temetőháborgató legény .................................  108
73. A nyüllábú ember................................................. 109
74. A szakállas farkas  .................................  110
75. A paraszt és a garabonciás .................................  112
76. Az erdők an y ja ................................................... 114

127



77. A ü d é re ................................................................ 115
78. Az ördögöt keltő legény ..................................... 115
79. Ha eljönnek az ördögszekerek .........................  117
80. Lélek fehér egér képében .................................  118

Ritkábban használt szavak jegyzéke .........................  120

Helynévmutató . . . , ........................................   121

A válogató jegyzete .......................  122

A ZENTAI KŐKECSKE — válogatás a magyar mondakincsből — házi olvasmány az álta- 
lános iskolai nevelés és oktatás 4. osztálya» számára. Második kiadás. Szerkesztő Pastyik 
Ilona. A válogatást Jung Károly végezte. Illusztrálta Stojnié Mirko. Képszerkeszt6 Faragó 
Aranka. Műszaki szerkesztő Slavuj Ninkov. Kiadja a Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék. 
Nyomdába került 1984 áprilisában. Megjelent 1984 májusában. Készült a Birografika 

Nyomdavállaiat nyomdájában Szabadkán. Példányszám 4000.

SENĆANSKA KAMENA KOZA — izbor iz narodnih predanja — domaća lektira za 4. 
razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja. Drugo izdanje. Urednik Pašćik Ilona. Priređivač 
Jung Karolj. Ilustrator Mirko Stojnić. Likovni urednik Farago Aranka. Grafički urednik 
Slavuj Ninkov. Izdaje Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad. Predato u štampu aprila 
1984. godine. Objavljeno maja 1984. godine, štampano u Štamparskom preduzeću „Biro

grafika" u Subotici. Tiraž 4000 prjmeraka.





A TankOnyvkiadó Intézet kiadásában az általános isko
la i nevelés és oktatás alsó osztályai részére eddig meg
jelent

1. Gárdonyi Gfóa: CIFRA MESE — válogatott mesék
2. A MESEBELI KISKOCSI — jugoszláviai magyar írók 

meséi
3. Zelk Zoltán: ERDÖBEN-BERDÖBEN
4. ELSŐ MESÉIM 

Q  osztály
1. A KÉK ÉS PIROS RAKÉTA — rövid prózai müvek 

Titóról és a népfelszabadító háborúról
2. AZ ÖRDÖG ÉS A MOLNÁRLEGÉNY — magyar nép

mesék
Donászy Magda: CINKEHÁZ
osztály

1. SOK KIS CSILLAG — válogatás Jugoszlávia népei és 
Vajdaság nemzetiségei irodalmából

2. AZ ARANYMADÁR — a világirodalom legszebb meséi
3. Tersánszki J. Jenő — MISI MÓKUS KALANDJAI
4. KÖRTÁNC A VILÁG KÖRÜL — a világirodalom lég- 

szebb versei
5. TARKA LEPKE, KIS MESE — népmesék Arany László 

gyűjteményéből
£l osztály
1. NAPSUGARAS RÓNA — válogatás Jugoszlávia népei és 

Vajdaság nemzetiségei irodalmából
2. VASFIA SÁRKÁNY — a világirodalom legszebb nép-

3. Szép Ernő: MÁTYÁS KIRÁLY TRÉFÁI
4. Thurzó Lajos: TAVASZ JÁNOSKA ELINDUL
5. Branko Copié: PARTIZÁNMESÉK
6. KÍGYÓS JANCSI — népmesék Benedek Elek gyűjte

ményéből
7. A ZENTAI KŐKECSKE

— válogatás a magyar mondakincsből
8. René Guilloux: FEHÉR SÖRÉNY

HÁZI OLVASMÁNYOK

meséi


