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AJÁNLÁS A MAGYAR NÉPMESÉK ELÉ

Az itt következő meseválogatás csepp a tenger
ből: a sokezerre rúgó magyar népmese közül mint
egy harmincat mutat be számotokra.

Mese igen sokféle van; könyvünkben azokból 
válogattam, amelyek érdekesek lehetnek számotokra, 
azokból, amelyeknek egy-egy részlete, egy-egy hő
sének neve ismerősen cseng, talán hallottatok róla. 
A népmesék nagyon régi időkből valók, azokból, 
amikor az emberek többsége írni-olvasni nem tudott, 
amikor a könyv ismeretlen vendég volt a házban. 
A régi idők embere ily módon tehát képzeletében 
járta be a világot, nem az írott szó volt az, ami a tit
kokat felfedte előtte. Ami lakóhelyétől távol történt, 
az csak a világot járták elbeszéléseiben jutott el so
kakhoz; kiszínezve persze, s elképzelt hősökkel be
népesítve. A népmese tehát élőszóban terjedt, nem 
olyan régtől fogva jegyezték fel csak őket.

Innen van aztán, hogy a mesében például em
beri hangon szólalnak meg az állatok, s minden állat 
tulajdonképpen egy-egy emberi tulajdonság, jellem 
megtestesítője; sokan szinte magukra ismerhetnék 
egy-egy mesealakban. A mese tehát azon túl, hogy 
szórakoztat (derülhetünk a rászedett, lópatájú ördö
gök, a kapzsi kocsmáros felsülésén, a hiszékeny bí
rón stb.),mást is tartogat a figyelmes olvasó számára: 
a szabad képzelet szülte világ csodáit, képtelensé
geit, s azt is, hogy a mesében a gonoszságról előbb



vagy utóbb mindig lerántja a leplet a szegény fol
tozó varga kilencedik fia, a furulyázó kiskanász vagy 
a patakban mosó árva leány.

A népmeséket olvasva tehát tanulunk is: önma
gunkat és másokat becsülni, azokat, akik nem riad
nak meg a maguk árnyékától, s készek kiállni máso
kért, ha arra szükség van.

Kötetünk meséi tehát a puszta szórakozásnál 
sokkal többet csillantanak meg a figyelmes olvasó 
számára.

JUNG Károly





A KIRÁLYLEÁNY ÉS A Só

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az 
óperenciás-tengeren innen volt, volt egy király. 
Ennek a királynak volt három leánya. A leányok 
szépek, kedvesek voltak, szerette a király nagyon 
mind a három leányát. Kérdi a király a legidősebbik 
leánytól:

— Mondd, fiam, hogy szeretsz te engem, szeret
ném tudni.

És mondja a leány:
—  Édesapám, úgy szeretlek, mint a galamb a 

búzát.
S kérdi a király a középső lányát:
—  Mondd, édes lányom, hogy szeretsz te 

engem?
—  Én meg úgy szeretlek, édesapám, mint az 

égen a ragyogós csillagokat és a fénylő napot.
És most kérdi a legkisebbik leányt a király:
—  Mondd, kicsi lányom, hogy szeretsz te en

gem?
A legkisebbik lány pedig mondja az édes

apjának:
—  Édesapám, felséges királyom, én meg úgy 

szeretlek téged, mint az emberek ahogy szeretik 
a sót.

Erre a király dühös lett, megmérgelődött, el
űzte a kisebbik leányát a palotából.



—  Eredj világgá, ha én csak úgy érdemiem tő
led, hogy úgy szeress, mint az emberek a sót! Nin
csen maradásod a palotában, menj, bújdoss el vi
lággá!

A kicsi királykisasszony elment. Ment hegye
ken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül, s egy 
hatalmas rengeteg erdőbe vetődött, ahonnét ki sem 
tudott vergődni többet. Egy fa odvábán keresett 
magának menedéket eső ellen és szél ellen, és itt ta-‘ 
lálta meg egy külországi királyfi. A királyfinak na
gyon megtetszett a királykisasszony, magához vette, 
és elvitte a palotájába.

Mikor megtudta teljesen a királyfi, megtuda
kolta, hogy miféle leány, kinek a leánya, elbeszélte 
a királykisasszony, hogy ő ennek és ennek a király
nak harmadik leánygyermeke, s őt az édesapja azért 
űzte el a palotából, mivel csak úgy szerette, mint az 
emberek a sót.

És most a királyfi mégis próbára akarta venni a 
királykisasszonyt. Mikor eljött a menyegző ideje, 
hogy megesküdjék a leánnyal, meghívta az öreg ki
rályt is, a királykisasszonynak az édesapját, édes
anyját a lakodalomra. S megparancsolta a fiatal ki
rály a szakácsnak, hogy az öreg király ételébe semmi 
sót a világon ne tegyenek, édesen tálaljanak fel neki 
minden ételt.

Mikor megérkezett az öreg király, hármuk ré
szére asztal volt terítve: az öreg királynak, felesé
gének és a fiatal királynak, a király kisasszony egy 
külön szobában el volt rejtve. És mikor az első tá
nyér ételt az öreg király elé tették, veszi a király a 
kanalat, és hörpöl egyet a levesből. De a levesnek





semmi íze, semmit sem érzett a király, mert teljesen 
sótalan volt a leves. Leteszi a kanalat, elviszik a 
tálat, és gondolja a király:

— Hátha a második étel talán sós lesz, mert az 
elsőből kifelejtették a sót.

De bizony a második is sótalan volt, és akkor a 
király azt mondja a fiatal királynak:

— Ugyan biza, öcsém, nálatok, a te országod
ban sótalan eszik-e a népek az ételeket?

És mondja a fiatal király:
—  Nem, felséges királyom, az én ételem is sós, 

s mindenei sósán eszi, ahogy megkívánja az ételt, de 
hallottam, s tudomást szereztem róla, hogy kegyel
med nem szereti, a felséges király a sós ételt, s meg
parancsoltam a szakácsnak, hogy fejét vétetem, ha 
sót teszen a felséges király ételébe.

És mondta az öreg király:
— Kitől hallottad te ezt a szót, öcsém, felséges 

királyfi?
S akkor a királyfi megnyitott egy szobaajtót, 

kilépett egy gyönyörű szép királykisasszony, s az 
öreg király elé állítja a királyfi. S azt mondja az 
öreg királynak és a feleségének:

— Ismeritek ezt a leányt? Ez a leány a te lá
nyod, akit elűztél a palotából, világgá ment, elbújdo- 
sott, mivel azt mondta, hogy úgy szeret téged, mint 
az emberek a sót.

És ekkor a király elámult, elbámult, könnyes 
szemmel a leányára borult, megcsókolta, elsírta ma
gát, s apai áldását reájuk adta.



Megesküdött a fiatal király a királykisasszony- 
nyal, az öreg király pedig a fele királyságát, országát 
a fiatal királyra bízta.

S ettől az órától élnek vígan, boldogan, talán 
még ma is élnek, ha meg nem haltak.

FARAGÓ JÓZSEF gyűjtése



KAKAS GYURKA

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon 
is túl, volt egyszer egy öregasszony. Annak az öreg
asszonynak nem volt soha gyermeke. Hát egy éjjel 
azt álmodta, hogy ha kimegyen a városba, talál az 
úton egy gyermeket.

Még ki sem virradott, elmegyen ki a városba, 
reá is talált egy szép gyermekre. Azt kérdi tőle:

—  Hát te, kicsi fiú, kié vagy?
—  Én nem tudom —  azt mondja.
—  Hát téged hogy hívnak?
— Én nem tudom — azt mondja.
Avval az öregasszony felveszi a gyermeket, s 

elviszi haza.
—  Legyen a te neved Kakas Gyurka —  mondta 

az öregasszony.
Telt, múlt az idő, hát a gyermek szépen felcse

peredett. Egyszer híre jött, hogy aki a király udvará
ban megöli a vadbikát, annak öt véka aranyat adnak. 
Elhatározza hát magát a gyermek, hogy ő biza sze
rencsét próbál, jó lesz neki is az öt véka arany.

Avval elindult, ment, hát egyszer elért a király 
kapujába. Volt a király kapuja mellett egy három- 
százhatvanhát mázsás vas. Fél kezébe veszi Gyurka 
a vasat, s beviszi a királyhoz. Még a király is meg
ijedt tőle.

—  Hát te, fiam, hogy bírtad el ezt a vasat, mi
kor mi azt százan is alig bírjuk?



— Ebbiza nem is olyan nehéz, felséges kirá
lyom. Ha kell, a neveletlen ujjammal is kiviszem — 
mondta Kakas Gyurka.

Avval megfogta a vasat, s kivitte a neveletlen 
ujjával. Na de erre eljött száz vitéz, hogy megküzd
jön a bikával; Kakas Gyurka volt a százegyedik. 
Sorra mentek a vitézek, megküzdöttek a bikával, 
de a bika mindeniket legyőzte. Azt mondja akkor 
Gyurka a királynak:

— Na, felséges királyom, ha legyőztem a bikát, 
muszáj nekem öt véka aranyat kifizetni.

Avval neki, s megkezdődik a küszködés. De 
alig fogja meg Kakas Gyurka a bika egyik szarvát, 
hát a fél szarva a kezében marad. De most a bika 
csúful megrázta magát, kitátotta a száját, s neki 
Gyurkának. Gyurka} abban a pillanatban beszökött 
a szájába. Akkor benyúlt a bika torkán, s egy szem- 
pillantás alatt kettémetszette a szívét.

—  Na, felséges király atyám, most mérjük ki 
az öt véka aranyat — mondta Gyurka.

Kimérik Gyurkának az öt véka aranyat, aztán 
elindul hazafelé. Otthon azt mondja az anyjának, 
mert most már az öregasszony lett az ő anyja:

—  Na, édesanyám, szerencsésen hazajöttem, 
itt az arany.

Éltek tovább boldogan. Hát egyszer a király 
megint kihirdetteti, hogy aki megöli az udvarában 
a másik bikát, annak tíz véka aranyat ad, ráadásul 
pedig a fele királyságát.

Na hát Kakas Gyurka megint elmegyen fel a 
királyhoz. Ott már javában folyt a küszködés, de 
hiába, mert minden vitéznek meg kellett halnia. 
Akkor Gyurka megmarkolta a bikát, s a szarvánál 
fogva úgy odavágta a földhöz, hogy elsüllyedt.



Kimérik most is a tíz véka aranyat Gyurkának, 
felteszik a koronát a fejére, avval elengedik haza. 
Otthon azt mondja az édesanyjának:

—  Na, édesanyám, szerencsésen hazajöttem, itt 
a fél királyság.

Éltek tovább boldogan. Egyszer csak az a hír 
járja, hogy aki most a királyt is legyőzi, azé lesz 
az egész birodalom.

Nosza, hát Kakas Gyurka megint összeszedte 
magát, avval felment a királyhoz.

—  Szerencsés jónapot, felséges királyom — kö
szönt illedelmesen, aztán elmondta, hogy mit hallott.

— Hát, ami igaz, az igaz — mondta a király — , 
megpróbálhatod a szerencsét.

—  Megpróbálom én, felséges király atyám, de 
küzdjünk-é vagy vagdalkozzunk?

—  Egyszer vagdalkozzunk —  mondta a király.
Akkor Gyurka összetoldott magának öt kardot,

mert neki ötméteres kard kellett. De hogy a király 
se zúgolódjék, csinált neki tízméteres kardot.

Avval kimentek a selyemrétre, aztán nekifog
tak kardozni. Kardoztak arra, kardoztak erre, egy- 
szercsak Gyurka kiüti a király kezéből a kardot, 
avval neki, s leveri a királyt a földre. Azt mondja 
Gyurka:

—  Na, felséges király atyám, elismered-é, hogy 
legyőztelek?

—  El —  azt mondja. — Gyere, fiam, mert át
adom a királyságomat.

Avval Kakas Gyurka lett a király. Akkor elment 
haza, rögtön megházasodott, elvett egy szegény le
ányt, az anyját is felvitte a palotába, s még a mai 
napig is élnek, ha meg nem haltak.

RÁDULY JÁNOS gyűjtése



AZ ÖREGEMBER HÁROM TANÁCSA

Egyszer volt, hol nem volt egy szabadságos ka
tona, aki hazafelé tartván betért egy házhoz éjjeli 
szállásra. A házbeliek sokáig rém feküdtek le, s a 
katona látta, hogy a sarokban ül egy öregember, aki 
nem szólt senkihez egy szót sem. Ügy gondolta a ka
tona, hogy beteg az öreg, megkérdezte hát:

— Mi baja az öregnek?
Azt válaszolták neki:
— Nincs annak semmi baja se! Azért, hogy nem 

szól? Szól az, de csak egy aranyért!
A katona el nem tudta gondolni, hogy mit is 

szólhat az öreg, hogy mindig csak egy aranyért szól 
csak egyet. Volt neki három aranya, elhatározta, 
hogy ezt rááldozza, s megtudakolja, hogy ugyan mit 
is szól az öreg. Oda is szólt hozzá:

—  Hallja-e, öreg! Szóljon egyet, adok egy ara
nyat!

Az öreg csak ennyit mondott:
— Ki mit szeret, szép az annak!
A katona megint adott egy aranyat, hogy még 

egyet szóljon az öreg.
Az öreg másodszorra ezt mondta:
— Kinek miié van, azt ne tagadja!
A katona odaadta a harmadik aranyat is. Akkor 

azt mondta az öreg:
— Az esteli harangszót hagyd reggelre!



Nemsokára lefeküdtek. A katona másnap reggel 
megköszönte az éjszakai szálást, s ment tovább. 
Ahogy ment tovább, egy patak partján látta, hogy 
egy csúf béka egy szép lányba csimpaszkodik. A 
kardjához kapott, hogy elintézi a békát, de eszébe ju
tott az öregember első tanácsa: Ki mit szeret, szép az 
annak! Nem bántotta hát a békát, de a szép lány arra 
kérte, hogy válassza szét őket. A katona meg is tette, 
a szép lány pedig adott neki egy tarisznya aranyat, 
s azzal eltűnt.

A katona a tarisznya arannyal ment tovább, s 
beért egy nagy kerek erdőbe. Egyszer csak találko
zik a zsiványokkal, akik így szóltak hozzá:

—  Mit viszel, katona, abban a tarisznyában?
—  Aranyat! —  válaszolta a katona.
—  Bolond ez a katona! —  így a zsiványok — , 

honnan lenne egy katonának ennyi aranya?
Avval a zsiványok mentek tovább, a katona 

pedig örült, hogy megfogadta az öregember második 
tanácsát is: megmondta a zsiványoknak, hogy mije 
van.

Addig, addig ment tovább, míg egyszer csak ha
zaért'. Ahogy az ablakon benézett, látta az édesany
ját, a feleségét és egy szép fiatalembert. Nagyon föl- 
mérgedt, fogni akarta a puskáját, hogy lelövi a fele
ségét, de eszébe jutott az öregember harmadik ta
nácsa is Bekopogott hát, és szállást kért éjszakára. 
Amikor beengedték, így szólt a menyecskéhez, 
vagyis hát a feleséghez.

—  Adok neked egy tál aranyat, ha egy szobá
ban alhatok veled!

—  Nem hálok én magával semmi pénzért! — 
válaszolta a menyecske.



A katona akkor ígért két tállal, majd hárommal, 
de a menyecske hallani sem akart róla. Végül aztán 
mindenki nyugovóra tért, s másnap reggel a katona 
megmondta, hogy 6 a ház gazdája. S hogy az este 
csak próbára tette a házbelieket.

—  Hanem — mondta a feleségének — , kicsoda 
ez a fiatalember, ki állandóan .itt van a háznál?

Megmondták aztán neki, hogy az az 6 fia. Akkor 
jutott csak eszébe a katonának, hogy csakugyan volt 
neki egy kisfia, amikor elment katonának.

S azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

BERZE NAGY JÁNOS gyűjtése



JÁVORFÁCSKA

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, 
akinek volt három leánya. Kiment egyszer a három 
királyleány a gyepre füvet szedni, mert azt mondta 
nekik az apjuk, hogy amelyik előbb teleszedi a kosa
rát, annak vesz szép, új ruhát. A legkisebbik volt a 
legügyesebb, 6 szedte előbb tele kosarát.

Azt mondta erre az idősebbik lány irigykedve:
—  öljük meg!
De azt mondta erre a fiatalabbik:
—  Ne öljük meg, hanem temessük a kocsivá

gásba!
így is lett: eltemették a kocsivágásba.
A legkisebbik királyleány sírjából nemsokára 

kinőtt egy szép jávorfácska. Arra hajtott reggel a kis 
kanász, levágott róla egy ágat, és furulyát készített 
belőle magának. Ahogy hazafelé hajtotta a kondát, 
így szólt a furulyája:

Fújjad, fújjad, kis kanászka!
Én voltam a király lánya,
Királylányból jávorfácska,
Jávorfából furulyácska.

Meghallotta a király, hogy hogy szól a kis ka
nász furulyája, elkérte hát tőle, s maga is furulyá
zott. így szólt a furulya:



Fújjad, fújjad, édesatyám!
Én voltam a király lánya,
Királylányból jávorfácska,
Jávorfából furulyácska.

A királyné is kezébe vette a furulyát, furulyá
zott rajta, s neki így szólt:

Fújjad, fújjad, édesanyám!
Én voltam a király lánya,
Királylányból jávorfácska,
Jávorfából furulyácska.

Ekkor a fiatalabb királyleány is megszólaltatta 
a furulyát, s neki így szólt:

Fújjad, fújjad, én nénécském!
Én voltam a király lánya,
Királylányból jávorfácska,
Jávorfából furulyácska.

Végül átadták a furulyát a legidősebb király
lánynak, annak, aki eltemette a legkisebbet, hogy ő 
is furulyázzon, az nem akart. De végül is neki is fu
rulyáznia kellett:

Fújjad, fújjad, én hóhérom!
Én voltam a király lánya,
Királylányból jávorfácska,
Jávorfából furulyácska.



Akkor a legidősebb királyleány odavágta a furu
lyát az ajtóhoz, hogy menten szétrepedt. De a furu
lya visszaváltozott a legkisebb királyleánnyá, s még 
szebb volt, mint régen. A király pedig haragjában 
méltón megbüntette a két gonosz testvérlányt, aki a 
legkisebbet elemésztette.

KÁLMÁNY LAJOS gyűjtése



AZ ÉGIG ÉRŐ FA

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, 
annak a királynak volt tizenkét lánya. Na de felké
szül a király a vásárba, s megkérdi a lányaitól, hogy 
melyiknek milyen ruhát hozzon. Az egyik ilyen, a 
másik olyan ruhát mondott, hanem azt mondja a 
legkisebbik:

— Felséges király édesapám, nekem nem kell 
semmiféle ruha, mert nekem van elég. Hanem nézzen 
jól széjjel az úton, s akármit kap, azt vegye fel, s 
hozza el nekem.

Ügy is tett: szétnézett a király, hát egyebet nem 
kapott, csak egy kicsi magot, olyan tökmagformát. 
Felvette, avval felment a palotába, s azt mondta:

— Na, te legkisebb leányom, egyebet nem kap
tam, ezt a magot hoztam neked.

Jól van, hát a leány elvetette a magot a virágos 
kertbe. Egyszer azon veszik észre, hogy a kicsi mag
ból akkora fa nőtt, hogy már a teteje sem látszik. 
Na, de haragudott a király, hogy miféle fa nőhetett 
az ő kertjében. Azonnal hetvenhét országban cirku
lárist adott, hogy aki ennek a fának a termését le
hozza, annak adja fele királyságát, ráadásul a legki
sebbik leányát.

Jöttek is hercegek, bárók, válogatott cigányle
gények, de biza egyik sem tudott felmenni a fára.

Hanem az egyik napon megjelenik a király színe 
előtt egy pakulár, s azt mondja:



—  Na, felséges királyom, életem-halálom kezé
be ajánlom, én is eljöttem szerencsét próbálni.

—  Ej, te pakulár, akarod, hogy neked is a feje
det vegyük?

—  Felséges királyom, az én fejem sem különb a 
többiénél, egy halállal tartozunk— mondta a pakulár.

Avval vette a baltáját, s elindult fel a fára. Mi
kor délfelé járt az idő, már olyan magasan volt, hogy 
nem is látszott a kastély udvaráról. Estére felérkezett 
a fa közepéig. Három ága volt itt a fának, egyik ke
letre hajlott, a másik északra, a harmadik délre. Azt 
mondja a pakulár:

—  Na hát én most merre menjek? Ejsze kelet 
felé megyek, mert ott a termés is jobb szokott lenni.

El is indult, reggelre felérkezett az ág hegyére. 
Hát ott mit látott: egy akkora vackort, elég lett vol
na hat ökörnek is elhúzni. Neki, s a baltájával rögtön 
levágta. Hát amikor leesett a vackor, annyi arany 
folyt ki belőle, hogy erősen sok.

Na, avval a pakulár visszaindult, visszatért a 
hármas ághoz, s onnan elindult a déli ágon fel azon. 
Egyszer megpillant egy bagolylábon forgó kastélyt. 
Avyal oda, s benyit a kastélyba. Csak eléáll egy óri
ás, s azt mondja:

—  Hát te hogy kerültél az én országomba?
—  Én hozzád jöttem —  azt mondja.
—  Na, ha hozzám jöttél, akkor küzdjünk-é, 

vagy vagdalkozzunk?
—  Nekem édes mindegy —: mondta a pakulár.
Avval neki: három nap, három éjjel mind csak

vagdalkoztak, egyszercsak a pakulár legyőzte az óri
ást. Hanem az nem volt elég, mert ami kincs volt a 
kastélyban, mindent ledobott a földre. Akkor el
indult. s visszatért a hármas ághoz. Azt mondja:



— Felmegyek én az északi ágra is, hadd lám, 
mi van ott?

Avval el, s elindult fel az ágon. Hát egyszer el
érkezik egy nagy kastélyhoz. Amikor benyit az aj
tón, ott egy huszonnégyfejű sárkány. Azt mondja:

—  Mit keresel az én kastélyomban, te ember- 
izink? Fejem vesztésére jöttél, vagy szépségemet 
látni?

— Én nem jöttem a szépségedet látni — azt 
mondja —, mert elszámolásom van veled.

Na de avval összecsaptak, két nap, két éjjel 
mind csak vágták egymást, de egyik sem akart rete- 
rálni. Egyszer a pakulár megharagudott, egy vágás
ból a sárkány tizenkét fejét levágta, aztán a másik 
tizenkét fejét is. Szétnéz a kastélyban, hát reátalál 
egy gyönyörű királyleányra.

— Hát te hogy kerültél ide, te szépséges király
leány? — kérdezte a pakulár.

— Engem a huszonnégyfejű sárkány rabolt el.
— Hát te kinek a leánya vagy?
— Én a Pirosbélű királyé —  mondta a leány.
— Na, hát akkor készülj, mert a huszonnégy

fejű sárkányt megöltem —  mondta a pakulár.
Megörvendett a királyleány, hogyne örvendett 

volna. Hamar összepakolt mindent, avval elindultak.
Másnap aztán megyen a pakulár, s jelenti a ki

rálynak, hogy teljesítette a parancsot, megmászta az 
égig érő fát.

— Jól van, te pakulár —  mondta a király — , 
amit ígértem, vissza nem vonom. Gyere, mert át
adom a fele királyságot, neked adom a legkisebb leá
nyomat is, holnap kezdődhet a lakodalom.



Avval neki, s olyan vigasság keletkezett a pa
lotában, hogy erősen nagy. Hanem a pakulár köve
teket küldött a Pirosbélű királyhoz, hogy jöjjön a 
leánya után. Éppen javában folyt a lakodalom, ami
kor megjött a Pirosbélű király. Azt kérdi:

—  Ki szabadította meg az én lányomat?
—  Felséges királyom —  mondta a pakulár — , a 

huszonnégyfejű sárkány kezéből szabadítottam ki.
—  Jól van, fiam — azt mondja — , hát akkor én 

is neked adom fele királyságomat — mondta a Piros
bélű király.

Avval még nagyobb lett a vigadalom. Étel, ital 
elég volt, ahogy egy csont a kezembe került, úgy fül- 
tövön vágtam vele Puskás Gyuri bát, hogy a mai 
napig is süket.

RÁDULY JÁNOS gyűjtése



SZÉP ZSUZSIKA

JEgyszer volt egy öreg király, annak az öreg ki
rálynak olyan szép lánya volt, hogy erősen: Szép 
Zsuzsikénak hívták. Hát egyszer Zsuzsika mit gon
dolt, mit nem, elment a fonóba. Ott minden leánynak 
volt párja, csak egyedül neki nem. Azt mondja Zsu
zsika:

— Bár csak nekem is kerülne valaki, még ha 
az ördögfióka is, csak legyen nekem is párom^

Ahogy ezt kiszólta, abba a helytős helybe ott 
termett egy ördögfi, s odatelepült Zsuzsika mellé. 
Na de leshették az ördögfi szavát, mert az még egy 
kukkot sem mondott egész este. Elég az hozzá, hogy 
másnap megint eljött Zsuzsikéhoz, el harmadik este 
is. Akkor azt mondja Zsuzsikénak az egyik fonó
leány:

— Hallod-e te, Zsuzsika, amennyi fonalat ösz- 
szefontunk, csavarjuk össze, s kössük a végét az ör
dögfi sarkantyújára, hadd lássuk, merre lesz el, ami
kor elmegyen.

Ügy is csináltak, ahogy a fonóleány mondta. 
Odakötötték a fonál végét az ördögfi sarkantyújára, 
aztán neki, s csak lesték, hogy merre megyen haza. 
Hát egyenesen az öreg király kertjébe tartott. Volt a 
kertben egy vackorfa, a vackorfa tövében egy lik, 
s ott be.



Na de úgy megijedt Szép Zsuzsika, hogy többet 
nem mert elmenni a fonóba. Hát ha nem, akkor eljött 
az ördögfi Zsuzsika után, mert az úgy beleszeretett 
volt, hogy ritkaság. Odasompolygott az ablak alá, s 
azt mondta:

— Tartsd ki, Zsuzsika, a szádat, hogy csókol
jam meg, mert ha nem, hát apád még az éjjel meg
hal!

De Zsuzsika nem tartotta ki a száját. Na ha 
nem, az öreg király reggelre meg volt halva.

Három nap múlva eltemették az öreg királyt, 
hát a temetés után való este megint ott az ördögfi. 
Azt mondja:

— Tartsd ká, Zsuzsika, a szádat, hogy csókol
jam meg, mert ha nem, hát anyád is meghal!

De Zsuzsika most sem tartotta ki a száját. Reg
gelre meghalt az anyja is.

Eltemették a királynét, hát másnap megint jön 
az ördögfi. Azt mondja:

— Tartsd ki, Zsuzsika, a szádat, hogy csókol
jam meg, mert ha nem, hát még az éjjel meghalsz!

Persze, hogy Zsuzsika nem tartotta ki a száját. 
Reggelre meg is volt halva, túl a keresztútba temet
ték el. Telt, múlt az idő, hát a szép Zsuzsika sírjából 
kinőtt egy rózsaszál. Olyan szép volt, hogy párja nem 
volt az egész világon. Arra hajt egyszer a Zöldbéli 
király legkisebb fia, meglátja a rózsát, küldi a szol
gát, hogy szakítaná le. De a szolga nem tudta lesza
kítani. Akkor odamegyen a királyfi, hát alig fogja 
meg, a rózsa rögtön leszakad. Elviszi haza, s egy po
hárba teszi. Aztán lefeküdt, s amikor elaludt, a szép 
rózsa a pohárból bukfencet vetett, hát egy szép lány 
lett belőle. Azt mondja:





—  Hát te milyen királyfi vagy, hogy sem víz, 
sem kávé, sem tészta nincs az asztalodon?

Meghallotta ezt egy ezeresztendős piszkavas a 
kályha alatt. Már alig várta, hogy kivirradjon, reg
gel azt mondta a királyfinak:

—  Na királyfi, én most neked jó hírrel jövök.
—  Ugyan jó hír, hát mi lehet az? — kérdezte a 

királyfi.
—  Tégy az asztalra egy csésze vizet, tégy mel

léje egy csésze kávét, oda még egy tésztát is, aztán 
este feküdj le. Tégy úgy, mintha aludnál, a többit 
aztán meglátod —  mondta a piszkavas.

Pontosan úgy csinált mindent a királyfi, ahogy 
piszkavas mondta. Hát egyszer hallja, hogy a virág 
átlibben az asztalon. Felnéz a királyfi, s egy olyan 
szép lányt pillantott meg, hogy a napra lehetett néz
ni, de reá nem. Rögtön fölszökött a királyfi, s meg
ölelte a leányt. Azt mondja a leány:

— Ügy vigyázz, felséges királyfi, hogy hét ke
rek esztendeig ne süssön reám a nap, mert csak úgy 
iehetek a te feleséged.

Na, úgy vigyázott a királyfi a szép leányra, mint 
a szeme fényére. De hiába, mert egy kicsi résen mé
gis besütött a nap, egyenesen a leány szemére. Avval 
már elő is került az oldalajtón az ördögfi, felkapta a 
leányt egy kétkerekű taligára, s meg sem állott vele 
az üveghegy tetejéig. Na de Zsuzsika mind szaba
dulni akart. Addig elé s hátra, hogy térült egyet, 
aztán rászökött az ördögfire. Ügy lelökte az üveg
hegyen, hogy darabokra szakadt.

Akkor Zsuzsika elindult hazafelé. Ment, men- 
degélt, meg nem állott, hét nap múlva egy kicsi há
zikóhoz ért. Este volt éppen. A házikóban tizenkét 
rabló lakott, már javában aludtak. Egyéb se kellett



szép Zsuzsikénak, az asztalról felmarkolta a tizenkét 
csomó aranypénzt, avval kilépett az ajtón. De az 
egyik rablóvezér észrevette a dolgot, hamar felszö
kött az ágyról, s kinézett az ablakon. Persze, hogy 
megismerte Szép Zsuzsikét, összetanakodtak a rab
lók, hogy addig meg nem nyugosznak, ameddig vissza 
nem szerzik Zsuzsikétól az aranyakat.

Na, de Zsuzsika is megneszelte hamarjában a 
dolgot. Bement az egyik faluba, kocsmát nyittatott, 
kereken körbe páncéllal húzatta be a falakat. Még 
egy szecskavágót is felszerelt a pincébe, aztán várta 
a vendégeket.

Estére megjött a tizenkét rabló, s szállást kértek 
éjszakára, Zsuzsika szállást adott nekik, s finomabb
nál finomabb borokkal kínálta őket. Hanem egyszer 
fogytán a bor, akkor Zsuzsika elkezdi küldözgetni a 
rablókat a pincébe. Odaveszett a tizenkét rabló, a 
szecskavágó ezerbe vágta őket.

Aztán híre ment, hogy milyen ügyes kocsmá- 
rosné árulja a bort, még a tizenkét rabló eszén is 
túltett. Meghallotta ezt a Zöldbéli király fia is, s abba 
a helybe ott termett Zsuzsikénál. Megismerték egy
mást, lett aztán öröm. Csakhamar kitűzték a lakodal
mat is, s olyan mulatást csaptak, hogy tán még most 
sincsen vége.

Itt a vége, fuss el véle.

RÁDULY JÁNOS gyűjtése



A NAP, A HOLD ÉS A SZÉL

A Nap, a Hold és a Szél egyszer ott üldögélt egy 
nagy, árnyas fa alatt. Arra ment egy ember, és oda
köszönt:

—  Adjon Isten jó napot!
Azt mondja a Nap erre a többieknek:
—  Látjátok, mindenki engem köszönt! 
Válaszolja erre az ember:
—  De még jobban a Szelet köszöntőm!
Azt mondta erre a Hold az embernek:
—  Megállj csak! Miért mondod ezt? Várjál 

csak, a télen megfagyasztalak!
Válaszolja erre az ember:
—  Csak a Szél ne fújjon!
Odaszól végül a Nap is:
—  Megállj csak, te ember, megsütlek a nyáron! 
Erre meg azt mondta az ember:
—  Csak a Szél fújjon!
Odafordult erre a Szél a másik kettőhöz:
—  Ugye látjátok, mégis csak bennem van bizo- 

dalma mindenkinek!

BERZE NAGY JÁNOS gyűjtése



VASKALAPOS JÁNOS

Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy 
király, annak a királynak volt két szép lánya. Hanem 
egyszer a királynak a két lányát elrabolta két tányér
szemű óriás. Na, de kihirdette a király, hogy aki a 
két leányát visszahozza, annak adja fele királyságát, 
holta után az egészet, ráadásul pedig a legkisebbik 
leányát.

Jól van, hát jött is báró, herceg, mindenféle, de 
senki sem tudta visszahozni a két leányt. Egyszer a 
király színe elé áll Vaskalapos János, s azt mondja:

— Na, felséges királyom, én kiszabadítom a két 
leányát, de hogy is állunk a fizetséggel?

— Fele királyságom, holtom után pedig az 
egész és ráadásul a legkisebbik leányom —  mondta 
a király.

Na hát Vaskalapos János útnak indult. Ment, 
mendegélt, egyszer meglát egy nagy fűzfát. De még 
jóformán el sem közeledett a fűzfához, hát úgy el
kezd hullni a tűzeső, hogy erősen. János hamar be
siet a fűzfa alá. Felnéz a fára, avval meglát két ma
darat, s hogy ne legyen semmi bántódásuk, a kalapja 
alá vette őket. Hát egyszer megszólal a két kis 
madár:

—  Na, te János, te most megmentetted az éle
tünket, de gyere, mert megmutatjuk neked, hol van 
a két királyleány.



Avval mennek, hát egyszer meglátnak egy nagy 
bükkfát. Volt a bükkfa tövében egy kicsi lik. Azt 
mondja a két madár:

— Na, János, itt ezen a likon menjél be, mert 
ott megkapod a két királyleányt.

Le is ereszkedett János a likon, hát egyszer mit 
lát: egy nagy tavat telidesteli vízzel, s fürdik benne 
az egyik királyleány.

— Állj fel —  azt mondja — , s gyere ki a tóból, 
mert viszlek haza az édesapádhoz — mondta Vaska
lapos János.

—  Menj el —  azt mondja — , s ne is beszélj 
ilyeneket, mert mindjárt jön haza az uram, s elpusz
tít tégedet — mondta a királyleány.

— Ne búsulj semmit, inkább azt mondd el, 
hogy mit szokott enni az urad?

— Hat kemence kenyeret, ugyanannyi sült te
henet és megannyi bort — felelte a királyleány.

— Na ide vele, mert én is megtudom azt enni.
Ügy is lett: a királyleány elészerelt hat kemence

kenyeret, ugyanannyi sült tehenet s megannyi hordó 
bort. Vaskalapos János mind megette, megitta, hát 
olyan ereje kerekedett tőle, hogy ritkaság. Na, de av
val már jött is a tányérszemű óriás. Azt mondja:

—  Tudtam én, hogy lesz találkozásom veled, de 
ha már itt vagy, küzdjünk-é vagy vagdalkozzunk?

— — Előbb vagdalkozzunk —  mondta Vaskalapos 
János.

Avval neki, s vagdalkozni kezdnek, hát még az 
első napon János tőből levágta az óriás fejét. Akkor 
odament a királykisasszonyhoz, s azt mondta:

—  Öltözz, s gyere, keressük meg a másik test
véredet.



Elindultak, mennek, mendegélnek, egyszer egy 
nagy kastélyhoz érnek. A kastély ablakán éppen ki 
van könyökölve a másik királyleány.

— Gyere —  azt mondja — , mert viszlek haza 
az édesapádhoz — mondta Vaskalapos János.

—  Menj el —  azt mondja — , mert mindjárt jön 
haza az uram, s porig szaggat tégedet.

—  Na ne búsulj semmit — mondta János — , 
inkább azt mondd el, hogy mit szokott enni az urad?

—  Tíz kemence kenyeret, ugyanannyi sült te
henet és megannyi bort.

— Add ide —  azt mondja — , hogy egyem meg.
Hát a királyleány elészereli az ételt meg az italt.

János pedig mind egy falásig túltesz rajta. De arra 
már jött a tányérszemű óriás. Azt mondja:

—  Tudtam én, hogy lesz találkozásom veled, 
de ha már itt vagy, küzdjünk-é vagy vagdalkozzunk?

— Előbb küzdjünk — mondta Vaskalapos 
János.

Avval Vaskalapos Jánost az óriás megfogta, s 
úgy belevágta a száraz földbe, hogy térdig süllyedett. 
Na, de kiszökött János a földből, egyet térült, avval 
neki, s úgy teremtette az óriást a földre, hogy az nya
kig elsüllyedt. Akkor levágta az óriás fejét földszint.

—  Öltözz — azt mondja — , mert viszlek haza 
az édesapádhoz — mondja János a királyleánynak.

Ügy is lett: felöltözött hamar a királykisasz- 
szony, avval elindultak hárman hazafelé. Amikor a 
lik szájához értek, ott János a két királyleányt be
vette vaskalapja alá, nehogy valami bántódásuk le
gyen. Aztán estére megérkeztek a királyi palotába.

— Na, felséges királyom, itt van a két király- 
kisasszony — mondta Vaskalapos János a királynak.



Hát olyan öröm lett a palotában, hogy azt el
mondani nem lehet. A király rögtön Jánosra íratta 
fele királyságát, holta után az egészet, avval meg
kezdődött a dáridó, hogy a legkisebbik királyleány 
Vaskalapos János felesége legyen. Még a mai napig is 
élnek, ha meg nem haltak.

RÁDULY JÁNOS gyűjtése



MÁTYÁS KIRÁLY ÉS AZ ÖREG KATONA

Mátyás király egyszer három főúrral kinn sétált 
Budavár alatt a mezőn. Megismerte Palkót, régi, 
fekete seregéből való katonáját, aki tizenkét évig 
volt katonája, s aki elverte a cseheket. Kérdezi tőle 
Mátyás király:

— No, fiam, messzi-e még a messzi?
— Már csak, kedves felséges uram — azt mond

ja — , már csak a négy ökröm szarváig.
— Hát — kérdezi tovább a király — , hány a 

harminckettő?
— Már csak tizenkettő.
— Hát meg tudnád-e fejni még a három bak

kecskét?
Három főúr volt vele, a király őfelségével.
— Meg ám —  felséges király uram — , úgy 

megfejném azt a három bakkecskét, hogy rám em
lékeznének, míg élnek mindig.

— A király ezután hazament, s azt mondta a 
három főúrnak, hogy ugyan fejtsék meg, mit beszélt 
ezzel a pór emberrel. De azok nem tudták megmon
dani

Ez a három főúr később elment Mátyás király
hoz, mindegyik nagy birtokot kért tőle magának.

— Megadom —  mondta Mátyás király — , ha 
meg tudjátok fejteni a három kérdést, amit a szántó
vető pórnak feladtam.

A három főúr elment aztán az öreg katonához, 
azt mondta neki:



—  Palkó, hát mondd meg minekünk, hogy mit 
jelent Mátyás királynak az a kérdése, hogy messzi-e 
még a messzi?

—  Megmondom — azt mondja — , de csak száz 
aranyért.

Mit volt mit tenni, az urak megfizették a száz 
aranyat.

—  Hát tudják, főuraim, amikor én még a kato
naságnál szolgáltam, akkor én hatszáz méterről már 
megismertem, hogy nő ül-e a nyeregben vagy férfi. 
Akkor volt messzi a messzi. Most már csak a négy 
ökröm szarváig látok el, mert meghomályosodott a 
szemem.

—  Jól van hát, Pali bátyám, hát most mondja 
meg a második kérdést: hány a harminckettő?

—  Hát tudják, ezt is megmondom kegyelme
teknek, de kétszáz aranyért.

Ha már a száz aranyat megfizették —  gondol
ták az urak — , akkor a kétszázat is megfizetik.

—  Ügy van az: amikor én még a katonaságnál 
szolgáltam, akkor harminckét fogam volt, most meg 
már csak tizenkettő van.

Nagyon vakarták a fejüket a főurak, hogy ők 
bizony ezt szintúgy megtudták volna mondani.

—  Hát mondja meg akkor a harmadikat is: ho
gyan tudna három bakkecskét megfejni? —  kérdez
ték a főurak az öreg katonát.

—  Hát —  válaszolt — , megmondom azt is, de 
csak háromszáz aranyért.

—  Háromszáz aranyért?
Hát ezt egy kicsit sokallotta a három főúr, de 

azért csak megfizették, hogy Mátyás királytól meg
kapják a birtokot.



— Hát tudják — kedves főrnéltóságos uraim — , 
én így fejtem meg három vén bakkecskét. Mert erre 
gondolt a király őfelsége, hogy kegyelmetek eljön
nek énhozzám, s hát így fejtem meg én kegyelmete
ket hatszáz aranyért.

PENAVIN OLGA gyűjtése



EGYSZER VOLT BUDÁN KUTYA VÁSÁR

Egykor Mátyás király, az igazságos, vándorru
hába öltözött, s úgy járta be az országot, hogy ne is
merje meg senki. Mert annak előtte nem úgy volt, 
mint manapság, mert még a királyok nem voltak ak
kora urak, mint ma, hanem országlottak, hogy va
lamit lássanak, halljanak a szegény föld népéről. Az 
igzságos király, amint ment, mendegélt, meglátott 
egy szegény embert, aki két ökröcskével szántoga- 
tott a mezőn. Az ökrök erősen el voltak fáradva, 
megkérdezte hát a király a szántó embertől:

—  Miért hajtja kend oly szaporán az ökreit, 
bátyámuram, hogy annyira zihálnak?

— Hajthatom — felelte a szántó ember — , mert 
ezzel nekem mindennap három kenyeret kell meg
keresnem.

—  Hát állítsa meg, no, az ökreit, hogy pihenje
nek egy kicsit a hitványok —  mondta a vándor ki
rály.

Megállítja, leülnek az ekére, s beszélgetésbe ele
gyednek. Azt kérdi a vándor:

— Mondja meg hát nekem, miért kell minden
nap három kenyeret keresnie?

— Azért kell éppen három kenyeret keresnem, 
mert egyet adok kölcsön, a másikkal fizetem az adós
ságot, de azért mind a három elkél.



Azzal otthagyta a vándor a szántó embert, a ne
vét azonban feljegyezte, s elment haza. Hát három 
nap múlva jön a hírnök a szántó embernek, hogy 
menjen fel a királyhoz. Ugyan fel is ment a szántó 
ember, és kérdezte:

— Hát miért hívatott, felséges király uram, mit 
akar velem?

—Hát hogy hívják kendet? —  kérdezte a király.
Megmondta az igaz nevét, s azt mondja rá a ki

rály, hogy igaz.
— Hát csak azért hívattam, édes bátyámuram, 

hogy mondja meg nekem: miért kell mindennap há
rom kenyeret keresnie?

Megijedt erre a szántó ember, hogy a vándor 
nem más volt, mint maga a király.

— Ez tőlem könnyen kitelhető, hogy meg
magyarázzam a felséges királynak. Hát, felséges ki
rályom, eggyel fizetem az adósságot, a másikat köl
csönadom, de azért mind a három elfogy egy nap. 
Amivel az adósságot fizetem le, az az, hogy van ne
kem egy öreg anyám, s magával tehetetlen öreg 
apám. Mikor kicsi gyermek voltam, a dologban te
hetetlen, amit ők nekem akkor adtak, most visszafi
zetem azt nekik. Amelyiket kölcsönadom, az az, hogy 
sok apró neveletlen gyermekem van, s azoknak adom 
kölcsön, hogy tehetetlen öregségemben, ők is nekem 
visszafizessék, mint most én öreg szülőimnek. Ezért 
mondtam, felséges király, hogy mind a három ke
nyér elkél egy nap.

— Most már értem, édes emberem — mondta 
a király — , látom jóságodat, s ezért adok neked há
rom kupa aranyat ajándékba. Ha hazamégy, végy 
az egész pénzen kutyát, mert most lesz a kutyavá
sár, ami soha nem lesz többet. Hozzad fel a kutyákat,



a kicsikért kérj száz forintot, a nagyobbacskákért há
romszáz forintot, aszerint, melyik milyen. Majd lesz 
neked akkor több pénzed!

A szántó ember illendően megköszönte a király 
ajándékát, és jó szavát is megfogadta. Ahogy elju
tott a falujába, minden pénzén kutyát vett. Volt neki 
egy nagygazda bátyja, aki tőle elcsalta minden birto
kát. Kérdi ez az öccsétől:

—  Te hát mit csinálsz azzal a sok pénzzel, amit 
most kaptál?

— Kutyát veszek, bátyám, minden pénzemen.
— ó, te dilis, mit akarsz te vele? — mondja a 

bátyja. — Sohasem volt eszed, ezután se lesz, ha nem 
tudod, hogy hová tedd a pénzedet. Hát azután mit 
csinálsz a kutyákkal?

— Tudom én, bátyám, csak bízza rám.
Nahát össze is szedett minden rendbéli kutyák

ból. Minden garasát kutyákért adta, s kalitkába rak
va elszállította a kijelölt helyre. Mikor megérkezett 
a kutyákkal, elment, s jelentette a királynak:

— Uram, királyom, megérkeztem a kutyavá
sárra.

—  Jól van, édes emberem — mondta a király 
— , csak láss a dolog után. Kérj a kiskutyákért száz 
pengő forintot, majd én is ott leszek, mint egyik vá
sárosod. A kis piszlikutyákat megveszem száz forint
tal, majd vesznek tőled még más urak js, akik ad
nak egy darabért háromszázat. így ma neked jó vá
sárod lesz. Ami pénzt kapsz, takarítsd meg, abból 
eltarthatod tehetetlen öreg apádat és anyádat s a 
neveletlen gyermekeidet.



A király már előre kicsinálta a dolgot, mert 
eljárt az urakhoz, s megrendelte nekik, hogy ekkor 
meg ekkor kutyavásár lesz Budán, jelenjenek meg 
azon, s vásároljanak kutyákat. Meg is jelentek az 
uraságok, s kérdezték, amint az a vásáron szokás:

— Mit kér kend a kutyákért, bátyámuram?
—  Melyik micsodás, a kisebbekért csak száz fo

rintot, a nagyobbacskákért pedig háromszáz fo
rintot.

Az urak csak kacagtak, csóválták a fejüket, hogy 
ez az ember bizonyosan bolondgombát evett. Hát 
egyszer megérkezik a király, és kérdezi:

— Mit kér a legkisebbik kutyáért, bátyám
uram?

— Én csak száz forintot.
— No, ha csak száz forintot, én azt megadom.
Az urak csak ámultak-bámultak, s gondolták, 

hogy ha ennyit ér a kisebbik kutya, akkor a nagyob
bak csak megérnek háromszáz forintot. Egy uraság 
meg is vett egy párat hatszáz forinttal. Arra aztán a 
többi úr is — kiknek ki volt adva, hogy most ide 
jöjjenek kutyát venni, mert most van a kutyavásár, 
ami soha nem volt, s nem is lesz többé — úgy ipar
kodott, hogy az embernek csakhamar egytől egyig 
elkeltek a kutyái. így éppen olyan jó vásárja volt, 
mint azt Mátvás király előre megjövendölte.

Hazaindult az ember a sok pénzzel, s el is ju
tott a hónába a teméntelen sok pénzzel. Kérdezi tőle 
a bátyja:

—  Nahát, öcsém, volt-e jó vásárod?
— Hála istennek, jó vásárom volt, bátyám.



—  Hát mikor lesz megint ilyen kutyavásár?
—  Esztendőre ilyenkor lesz még, bátyám, ép

pen ezen a napon.
—  Ha az isten éltet, arra én is elmegyek — 

mondja a bátyja.
De hát honnan teremtsen pénzt? Hát eladta a 

bennvalóját, s minden külbirtokát, utóbb szekerét, 
ökreit az öccsének, akinek most volt elég pénze, s ki 
is fizette az árát mindennek. Megírták a kontraktust, 
hogy minden az öccsére szállott. Az öccse aztán nagy
gazda lett, s tovább gazdálkodva élte le hátralevő 
napjait boldogságosan, nagy megelégedettségben.

A bátyja pediglen megvett teméntelen sok ku
tyát, s felszállította ugyanarra a napra Budára, hát
ha 6 is jó vásárra találna. Eljutott arra a helyre, ahol 
a vásár volna, de a népek nem állhatták a második 
kutyavásárt. Bementek a királyhoz, és kérdezték 
tőle:

—  Miféle dolog, felséges király, hogy megint 
kutyavásár van Budán?

—  Az lehetetlen. Jól tudjátok, mit mondott a 
király: egyszer volt Budán kutya vásár. Többet nem 
lesz soha. Hát csak menjetek gyorsan, és kergessétek 
el. Ha nem akar elmenni, van pálca és bot.

Ügy is lett: nem akart elmenni, de kénytelen- 
ségből kapott pálcát és botot. Akkor kérni kezdte 
őket:

—  Jaj, ne üssenek, mert elpakolok innen!
Így pakolt el onnan, s maradt a nagy kárral. 

Fogadást tett, hogy ő ugyan nem volt ilyen vitákon, 
s többet nem is fog lenni. Mikor hazaért, mondja a 
népeknek:



— Senki se siessen többet a kutyavásárra, mert 
aki még siet, megkapja a botot a hátára s pálcát a 
farára.

Innen él még ma is a nép ajkán a mondás: egy
szer volt Budán kutya vásár!

KOLUMBÁN ISTVÁN gyűjtése



TRÉFÁS
MESÉK



CSALÖKA PÉTER

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember. 
Csalóka Péternek hívták. Azért hívták Csalóka Pé
ternek, mert mindenkit megcsalt. Egyszer azt mond
ta a bíró, hogy 6t bizony nem csalja meg. Azt mondja 
Csalóka Péter: bizony ő megcsalja. A bíró azt mond
ta: nem! Hát fogadtak.

Csalóka Péter elment a bíróhoz, s elkérte tóle a 
lovát. A szomszéd városba kellett mennie, valamit 
elintézni. A bíró odaadta, ekkor kiment Csalóka 
Péter a falu végére, ahol egy nagy pocsolya volt. 
Levágta a lónak a farkát, rákötött egy nagy követ 
és a farkat beleeresztette a pocsolyába, hogy csak a 
vége látszott ki. ö  pedig a lovat jó pénzért eladta 
vágóra. Meg is hempergett a sárban, s ment vissza a 
bíróhoz:

—  Jaj, bíró uram, nagy baj történt!
—  Micsoda?
— Hát képzelje el, az utca végén elakadtam a 

sárban. A ló teljesen eltűnt, csak a farka maradt 
kinn. Hát mit csináljak?

Odament a bíró a pocsolyához, húzzák, húzzák, 
hát persze nem tudják a követ kihúzni. Tehát rászed
te a bírót, az azonban rájött a huncutságra.

— Hej, te gazember, te ilyen, te olyan, majd 
adok én neked! Becsaptál! Elviszlek az áristomba, 
gyere!



Mentek, mentek, bementek a kocsmába, ahol 
Csalóka Péter már jóelóre kifizetett öt-hat icce bort. 
Amikor megitták a bort, Csalóka Péter földhöz vágta 
a sapkáját. Azt mondta a kocsmárosnak:

—  Ugye ki van fizetve?
—  Ügy bizony —  mondta a kocsmáros.
Kimentek a kocsmából, hogy most már mennek

az áristomba. De előbb odaértek egy másik kocsmá
hoz, ahol Csalóka Péter szintén előre kifizetett pár 
icce bort. Bementek hát, itt is ittak, majd Csalóka 
Péter megint a földhöz vágta sapkáját, és így szólt:

—  Ugye ki van fizetve?
—  Ki van.
Amikor kimentek a kocsmából, azt mondja a 

bíró Csalóka Péternek:
—  Ejnye, Péter fiam, hát milyen ez a te sap

kád?
—  Ez, bíró uram, olyan, hogy ha a földhöz vá

gom, akkor ki van fizetve minden.
—  Péter, add el nekem azt a sapkát!
—  Már dehogy adom!
—  Add el, Péter fiam, adok érte száz pengőt!
—  Nem adom én kettőért sem!
—  Add el, Péter fiam, adok érte háromszáz 

pengőt!
—  Hát jól van, ha a bíró úrnak olyan nagyon 

nagy kedve van, hát négyszáz pengőért eladom.
A bíró kifizette a pénzt, Csalóka Péter pedig 

átadta neki a sapkát.
Ment hazafelé Csalóka Péter, bement a mészár

székbe, s vett valamilyen húst. Hazament, s feltette 
a lábasban főni a paprikást.

A bíró elment a kocsmába, hogy berúgik. Iszik, 
iszik, egyszer csak a földhöz vágja a sapkáját:



— Ugye ki van fizetve? — kérdezte.
— Nincs az bizony! — mondta a kocsmáros.
Erre a bíró még egyszer a földhöz vágta a sap

káját.
— De most már ki van fizetve?
— Nincs bizony! —  mondta ismét a kocsmáros.
Addig verte, addig verte a bíró a sapkát a föld

höz, míg végül szétverte.
— Hű, az ide-odáját! Majd adok ennek a Csaló

ka Péternek, már megint becsapott! — kiabálta.
Persze Csalóka Péter gondolta, hogy a bíró el

megy hozzá, s mire az odaért, Péter megfőzte a pap
rikást, gyorsan fölkapta, kivitte a nagy tuskóra, és 
ráöntötte. Nagy fenyegetőzve jött is a bíró:

— Hej, te Csalóka Péter, már megint becsaptál! 
Gyere, viszlek az áristomba!

— Megyek én, bíró uram, csak várjon, mindjárt 
meglesz a paprikás, eszek, és akkor megyünk.

— Hogy fői itt a paprikás? — kérdezte a bíró.
—  Hát lássa, bíró uram, itt van ezen a nagy 

tuskón, és fői.
Megfőtt a paprikás, persze, mert már meg volt 

előre főzve. Bevitte hát csalóka Péter.
— Jöjjön maga is, bíró uram, enni.
Le is ült a bíró, és ettek.
— Na most már gyere csak az áristomba! De 

előbb, Péter fiam, add el nekem azt a tuskót, néha 
nincsen tűzrevalóm, hát nálunk is jó volna.

— Jaj, bíró uram, dehogy adom, mit gondol? 
Boldogult édesanyám hagyatéka, megfordulna a sír
jában, ha megtudná, hogy eladtam!

— Már mégiscsak add el, Péter fiam! Adok 
érte háromszáz pengőt!

— Még négyért sem adom!



Addig erre, addig arra, ötszáz pengőért mégis 
eladta Péter a tuskót. A bíró megfogta, vitte haza
felé, majd megszakadt, annyira cipelte. Útközben ő 
is vett húst, hazament, összedarabolta. Betette a lá
basba, kitette a tuskóra, bizony a kutya meg a macs
ka ott járt körülötte, de a paprikás nem főtt. A bíró 
nagy dühbe gurult:

—  Megállj, Csalóka Péter, elmegyek érted, 
viszlek az áristomba!

Amikor elment Péterért, még a húst is ottfelej
tette a tuskón. Nagyon mérges volt Péterre, mert 
megint becsapta.

—  Igen ám, bíró uram, a fazék is kellett volna, 
az is vele jár.

Erre újra megalkudtak, s a bíró elvitte a fazekat 
is. Mire azonban hazaért, a húst a kutyák és a macs
kák már mind megették.

De Csalóka Péter ismét felkészült, vett egy bá
rányt. Mire a bíró mérgelődve újra nála volt, 6 már 
a bárányt levágta, a vérét beleeresztette egy edény
be, gyorsan kivette a bárány pacalját, beletöltötte 
vérét, majd az egészet beletette a kabátjába. Leste, 
högy honnan jön a bíró. Közben azonban a test
vérének meghagyta: ott van egy síp, abba fújjon be
le, ha látja, hogy ő elkövet valamit.

Meg is érkezett a bíró nagy-nagy káromkodva:
—  Hej, te Csalóka Péter, te ilyen, te olyan!
Mikor a bíró ment be a kapun, Péter fogta a

kést, puff, beleszúrta a saját hasába, de nem a saját 
hasába, hanem a bárány pacalba, a vér kifolyt, ő pe
dig elesett. Nézi a bíró.

—  Jaj, hát ez a Péter, ilyen nagy méreg lakik 
ebben az emberben!



Egyszer csak előjön Péter testvérje, s a síppal 
Péter fülébe fúj. Erre Péter felugrott, és összecsapta 
a bokáját.

—  Na itt is vagyok, bíró uram, voltam a másvi
lágon!

—  Hej te, Péter fiam, hát mit csináltál te?
— Jaj, bíró uram, nekem ilyen sípom van, ha 

valamiért nagyon mérgelődöm, fogom magam, 
agyonszúrom magam, s aztán ezzel a síppal a fülem
be fújnak, és máris talpon vagyok.

—  Hát sokszor én is mérges vagyok, hogy nem 
szánnám magam agyonütni. Add el nekem — Péter 
fiam —  azt a sípot!

— Már én mindent eladok, bíró uram, de ezt 
innen el nem viszi.

—  Add el, Peter fiam, adok érte ötszáz pengőt.
:— Én, bíró uram, még hatért sem adom, még

hétért sem.
Addig erre, addig arra, hogy nyolcszáz pengő

ben megalkudtak.
Elvitte a bíró a sípot. Mikor hazament, azt 

mondta a feleségének: majd ezzel fújj a fülembe, 
ha véletlenül csinálok valamit. Elkezdett erre a fele
sége lármázni:

—  Minden marhaságot kitalálsz!
összevesztek. Egyszer puff! —  beleszúrta a bíró

a kést a hasába. Elesett, fölkapta a felesége a sípot, 
fújta ám, de hiába, többet soha nem kelt fel a bíró.

Csalóka Péter meg jól járt, megszabadult az 
áristomtól.

BESZÉDES VALÉRIA gyűjtése



OKOS KATI

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl 
volt, az Óperenciás-tengereken innen volt, volt egy 
ember és felesége, annak meg egy gyönyörű szép 
lánya, akit Katinak hívtak.

Ez az Okos Kati mikor eladó lány volt, a legé
nyek egymásnak adták a kilincset, hogy megkérjék 
Okos Kati kezét. De Okos Kati a sok legény közül se 
tudott magának vőlegényt szerezni, és mindegyiket 
valamivel elutasította. Hanem legutoljára jött egy 
fiú, akit Jánosnak hívtak; ez nagyon megtetszett 
Okos Katinak, és neki ígérte feleségül a kezét.

Mikor a nép egybe volt gyűlve, a násznép, elfo
gyott az asztalról a boruk, és küldte az édesapja a 
leányt, Okos Katit: vegye a kannát, menjen le a pin
cébe, és hozzon bort. Mikor Okos Kati lement a pin
cébe, és csapra ütötte a hordót, és a kannát alátette, 
feltekintett Kati a falra, és látja, hogy a hordó felett 
áll egy hatalmas kalapács egy szegen. S elgondolja 
Kati magában:

— Istenem, Istenem, ha János feleségül vesz 
engem, gyermekünk születik, és leküldjük a pincébe 
borért, ez a kalapács pedig a fejére esik, rögtön meg
hal.

Ezen nagyon elsírta Kati magát, leült a hordó 
mellé, és sírt keservesen, mint a záporeső. Fenn meg 
várták Katit a borral, de nem jött.



Küldi a gazda a szolgálót, hogy lássa, menjen, 
hol van Kati, és hívja a pincéből. És mikor a szolgáló 
ér a pincéhez, hallja a nagy sírás-rívást, azt se tudja, 
mi történt itt. Kérdi a szolgáló a leányt:

— Miért sírsz olyan keservesen?
— A leány meg elmondja, Okos Kati a szolgá

lónak, hogy:
— Látod azt a nagy kalapácsot a falon? Ha Já

nos feleségül vesz engem, és gyermekünk születik, és 
leküldjük a pincébe borért, ez a kalapács meg a fe
jére esik, szörnyethal.

És azt mondja a szolgáló:
— Ez tiszta színigaz!
Ő is nekifogott sírni, és sírtak mind a ketten, 

mint a záporeső. Ahogy sírnak, az idő meg telik, 
fenn meg várják a bort, de nem visz fel bort senki.

Küldi a gazda a feleségét, lássa, mi történt a lá
nyukkal. S mikor megy az asszony, hallja a nagy 
sírás-rívást, el se tudja gondolni, hogy mi történhe
tett a pincében. S mikor belép a pincébe az asszony, 
kérdi a leányokat:

— Miért sírtok oly keservesen?
És mondja Okos Kati:
— Jaj, lelkem édesanyám, nézze csak meg azt 

a hatalmas kalapácsot a szegen. Ha János feleségül 
vesz engem, és gyermekünk születik, leküldjük a pin
cébe borért, az a nagy kalapács ha a fejére esik, rög
tön szörnyethal a gyermek.

Ezen az asszony is nagyon elálmélkodott, búsult 
erősen, és neki, ő is nekifogott sírni.

Sírnak keservesen mind a hárman, de már erre 
a gazdát is elhagyja a béketűrése. Nem bírnak várni 
tovább, a vendégek is már kezdenek széledezni a ház



tói, lement a gazda maga a pincébe, lássa mi törté
nik ott. Mikor a pincébe ér, megkérdi őket:

—  Mi történik itt, mi van veletek?
Azt mondja az asszony az urának:
—  Jaj, lelkem, uram, nézz ide: látod ezt a kala

pácsot a falon a szegen? Ha Kati Jánoshoz megy fele
ségül, és gyermekük fog születni, leküldik a pincébe 
borért, ez a kalapács a fejére esik, szörnyethal a 
gyermek. Ezért sírunk ilyen keservesen mind a 
hárman.

Azt mondja az ember:
— Igazatok van, mert így is fog történni.
Evvel a vendégek mind elszéledtek a háztól. 

János maradt, a vőlegény, egyedül fönt. János is 
megunta a sok várást, lesétált ő maga is a pincébe, 
látta hol vannak ezek, mi történt velük. És mikor 
megy János, közelít a pince felé, hallja, hogy egyik 
jobban sír, a másik jobban ordít, azt se tudja, hogy 
mi történt velük. Mikor a pincéhez ért, kérdezi, hogy 
mi történt, miért sírnak oly keservesen. Mondta is 
Kati a vőlegénynek:

, — Ha feleségül veszel engem, gyermekünk szü
letik, és leküldjük a pincébe borért, a fejére esik ez a 
kalapács, és rögtön szörnyethal. Ezért sírunk ily ke
servesen.

Akkor feleli János:
—  Na hát világéletemben még ilyen okos em

berekre se találtam soha, pedig bejártam a világot. 
Mindenfelé jártam, de még hozzátok hasonló embe
reket nem találtam. Maradjatok meg magatoknak, én 
meg elmegyek magamnak!



És János elbúcsúzott Okos Katitól, ott hagyta, 
s Kati soha többé férjhez nem ment.

János pedig elment az б dolgára, s talán még 
ma is megy, ha meg nem halt.

FARAGÓ JÓZSEF gyűjtése



AZ ÖRDÖG ÉS A MOLNÁRLEGÉNY

Egy dunai vízimalomból az ördög mindig el- 
hordta a vámot. Akárki is volt a segéd, az ördög min
dig elvitte a vámot, s egy segéd sem bírta ki sokáig 
a malomban. Egyszer messziről jött egy legény a ma
lomba. Mondták is neki:

— No, te se maradsz meg itt sokáig! Elkerget 
az ördög!

De a segéd azt mondta, hogy 6 még olyant nem 
látott, hogy őt elkergessék, majd megmarad 6 a szol
gálatban.

Tüzet rakott hát, és elkezdett tamburázni. Egy
szer csak megkoccan a malom oldala, s bejött egy 
nagy szarvú ördög.

— Jó estét, molnárlegény! Nem tanítanál meg 
engem is tamburázni? — mondta.

— Előbb megvacsorázom, mert csuszát főztem! 
— válaszolta a legény.

— Nem vacsorázhatnék én is veled? —  szólt 
újra az ördög.

—  De! — felelte a molnárlegény.
Azzal nekiláttak, jól megvacsoráztak, s próbál

gatja az ördög a tamburát, de bizony nem nagyon 
megy neki.

—  Nagyon görbék az ujjaid! Ki kell őket egye
nesíteni! — szólt a molnárlegény.

—  Az ördög beleegyezett. A molnárlegény öt 
lyukat fúrt a malomtengelybe, s azt mondta az ör
dögnek, hogy tegye bele az ujjait. Az ördög bele is



tette, de a lyukak nagyon vastagok voltak. A legény 
ekkor ékeket hozott, s jól beékelte az ördög ujjait a 
lyukakba.

Aztán elővett egy jó vastag furkósbotot, s addig 
verte az ördögöt, hogy az inkább otthagyta az öt uj
ját, csak hogy elmenekülhessen. Csak annyit szólt 
vissza a molnárlegénynek:

— Jössz te még a magas hegyek közé!
A molnárlegény később megházasodott, elvett 

feleségül egy falusi lányt. A menyecske a lagzi után 
szerette volna szüleit meglátogatni. A molnárlegény 
beleegyezett. Ahogy mentek, mendegéltek, a magas 
hegyek közé értek.

A hegyen ott kuksolt az ördög, megismerte a 
molnárlegényt. Gondolta is az magában:

— Na, vége is lesz az én életemnek!
De azért csak ment tovább a feleségével. Ami

kor elfáradtak, leültek egy árok szélére. A molnár
legénynek meg eszébe jutott valami, és maga mellett 
a földbe lyukakat fúrt.

Amikor ezt meglátta az ördög, odakiáltott neki:
—  Hiába is fúrod azokat a lyukakat, én bizony 

nem teszem oda bele többet az ujjamat!

BERZE NAGY JÁNOS gyűjtése



ERŐS JÁNOS

Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy 
öregasszony, s annak egyetlen egy fia. A fiút így hív
ták: Erős János. Egyszer a fiú kiment az utcára, s 
látta, hogy az emberpk egy nagy gerendát emelnek 
föl a ház falára. De hiába gyürköztek neki, alig tud
ták még meg sem emelni.

Se szó, se beszéd, Erős János csak odamegy, 
megfogja a kicsi ujja hegyével azt a gerendát, s úgy 
fölemeli, hogy mire azok észrevették volna magukat, 
már a helyén is volt.

Egy nap azt mondja János az anyjának:
— Na, édesanyám, meguntam már ezt az itthon 

való életet, hogy hol eszünk, hol nem, hol van nap
szám, 'hol nincs, én megyek, és beállók szolgának.

Ment s mendegélt, s a szomszéd faluban talál
kozott a pappal. Kérdezi tőle a pap:

—  Hová mész te, fiam?
— Én biza, tisztelendő úr, szolgálatot keresnék, 

ha kapnék.
A pap megnézi Jánost, látja, hogy jól megter

mett, felfogadja.
Másnap kiküldi Jánost, hogy egy nagy oldalas 

helyről vágja ki mind a töviseket s a bokrokat, azo
kat mind gyűjtse egy helyre, azután hordja is be, 
mert jó lesz a sütőkemencébe hevíteni.



Jánosnak csak egy kanál puliszkát adtak, meg 
három fagyos hagymát. Mérgelődik magában János, 
fogja magát levágja a két ökröt, amivel be kellett 
volna vigye a rozsét, s csinál belőle egy hatalmas 
gulyást. Ügy jóllakik, hogy félreáll a hasa tőle.

Hazamegy este. A töviseket feltette a szekérre, 
s ő maga csak egy kicsi ujjával ért hozzá, s ment a 
szekér, szinte magától.

Kérdi a pap:
— Na, te János, hol vannak az ökrök?
— Én biza, tisztelendő úr, azokat megettem, 

mert elfelejtett nekem ennivalót tarisznyázni.
Másnap is elküldte a pap dolgozni, de most bez

zeg nem felejtett el neki tarisznyázni, hanem finom 
báránysültet tett és kalácsot hozzá. De közben mind 
csak azon törte a fejét, hogy már hogy kellene ezt az 
Erős Jánost elpusztítani, amiért ilyen nagy kárt csi
nált neki. Egy nap azt mondja Jánosnak:

— Van nekem egy erdőben disznócsordám, az
zal van egy vén pásztor, amelyik már vagy két esz
tendeje nem vett magára inget, gatyát, meg se bo
rotválkozott. Menj ki, János, borotváld meg, öltöz
tesd fel, s aztán hajtsd haza a disznócsordát.

— Jól van.
János kimegy az erdőbe, keresi a disznócsordát, 

de sehol nem találja. Már haza akart jönni, mikor 
meglát egy nagy csorda vaddisznót. Gondolja magá
ban, biztosan ez lesz az, s szépen összeterelte őket, 
de a disznók csordását nem találta sehol. Gondolko
zik, honnan kerítse elő, egyszer csak észrevesz egy 
nagy hatalmas medvét egy nagy fa tetején. Rákiált 
a medvére:



— Miklós bácsi, jöjjön le kend azonnal, mert 
meghagyta a pap, hogy magát borotváljam meg, s 
öltöztessem fel ingbe-gatyába.

De a medve csak nagy mérgesen brummog, s 
nem akar lejönni. Megmérgelődött erre János, kitép 
gyökerestül egy fát, elkezdi csapkodni vele a medvét, 
hogy az nagy ijedten leszökik a fáról, megy neki 
Jánosnak, de János csak megfogja a két mancsát, s 
úgy megszorítja, hogy olyan lesz tőle, mint a kezes 
bárány. Akkor megfogja a medvét, ráadja a lábra- 
valót, az inget, előveszi a borotvát, s akárhogy tilta
kozott is a medve, megborotválta. Akkor pedig szé
pen maga előtt tereli a vaddisznócsordát és a medvét, 
s megy haza nagy kurjantva.

Mikor már a falu felé érnek, a vaddisznók dühö
sen mormogtak, hogy minden teremtett lélek bezár
kózott a házba. Elértek a pap udvarába, a vaddisznók 
neki a kapunak, betörték, s be az udvarra. Akit csak 
elő találtak, minden állatot elpusztítottak.

A pap úgy megijedt, hogy ki se mert jönni, csak 
intett Jánosnak, hogy menjen be.

Azt mondja akkor a pap Jánosnak:
— Hallod-e, te János fiam, ezt a sok disznót 

meg kéne perzselni, de nincs nekem elég szalmám, 
kell ide egy boglya. Menj ide a szomszéd paphoz, s 
kérj tőle szalmát a perzseléshez. Nesze itt a cédula.

A cédulára pedig ez volt írva: „Ezt a Jánost 
fogassátok le tizenkét csendőrrel, pusztítsátok el!”

János bétette a cédulát a zsebébe, elment a 
szomszéd paphoz, odaadta neki. Az, mikor elolvasta, 
azt mondta:

— Na menj csak ki, és vigyél nyugodtan egy 
kötés szalmát.



Közben pedig hírt adott a csendőröknek, s azok 
jöttek szuronyosan rá. De János egyet se törődött, a 
kötél végével, amelyikbe a szalmát tette, úgy meg- 
legyintette a csendőröket, hogy azok rögtön leestek a 
lábukról. Mintha semmi sem történt vplna, fogta a 
sok szalmát, akkora volt, mint egy ház, belékötötte 
jól a kötelébe, hátára vette, s elvitte a paphoz.

—  Na tisztelendő uram, itt a szalma, most már 
mit csináljak? Adja ki a szolgálatomért a bért.

Megörvend a pap, hogy végre megszabadulhat 
tőle, s azt mondja neki:

—  Itt van ez a két ökör, s ez a két ló, még rá
adásul a sok vaddisznó, vidd el, s takarítsd el a ház
tól, többet ne is lássalak a házam táján.

Elment János haza az édesanyjához, a disznókat 
megperzselték. Még a falunak is jutott a szalonnából.

ök  pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak,

NAGY OLGA gyűjtése



NYAKIGLÁB, c s u p a h Aj ÉS MALÉSZAJ

Volt egyszer egy szegény ember, annak volt há
rom fia. A legnagyobbikát Nyakiglábnak, a másodi
kat Csupahájnak, a legkisebbiket Málészájnak hív
ták. Ez a három gyerek annyit tudott enni, hogy az 
apjuk még kenyérből sem tudott eleget adni nekik.

Egyszer azt mondta már nekik, hogy menjenek 
el szolgálni, keressék meg a maguk kenyerét.

Elindult hát a legnagyobbik. Egy öregemberrel 
találkozott, aki fölfogadta egy esztendőre szolgának. 
Amikor letelt az egy esztendő, azt mondja az öreg
ember:

—  Adok neked egy asztalt, amiért jól szolgáltál. 
Ennek csak azt kell mondani: terülj, terülj, asztal
kám, s meglátod, lesz azon minden!

Nyakigláb alig várta, hogy a faluból kiérjen, 
egy,bokor mellett elővette asztalát, és azt mondta 
neki:

—  Terülj, terülj, asztalkám!
Hát lett is azon annyi minden, ennivaló és inni

való, hogy szeme-szája elállt a csodálkozástól. Jól is 
lakott mindjárt, de úgy, hogy négyszögletesre állt 
tőle a hasa.

Azzal ment is hazafelé. Odaért egy fogadóhoz, s 
mindjárt be is tért. Bement mindjárt egy szobába, 
ott szavára minden jóval megterült az asztal, jólla
kott, majd kért egy pohár bort. De amíg benn volt a 
szobában, a kocsmáros megleste, hogy mit csinál. S 
látta, hogy milyen asztala van ennek a legénynek.



Ahogy este lett, lefeküdtek, Nyakigláb is jó mélyen 
elaludt. A kocsmáros meg csak belopódzott a szobá
ba, s a csodaasztalt kicserélte egy szakasztott olyan
ra, mint amilyen Nyakiglábé volt.

Nyakigláb másnap reggel újra elindult. Addig 
ment, mendegélt, még haza nem ért. Otthon aztán 
eldicsekedett, hogy milyen asztala van őneki.

— Na lássuk azt az asztalt — mondták neki.
Ekkor Nyakigláb odaszólt az asztalnak:
— Terülj, terülj, asztalkám! — de biz az aszta

lon nem lett semmi.
Az egész család már azt várta, hogy egyszer úgy 

istenigazából jóllakhasson, mivel pedig Nyakigláb 
becsapta őket, ismét éhen maradtak. Kapták magu
kat, s haragjukban jól elverték Nyakiglábot.

Elindult most már a második gyerek is, Csupa- 
háj, szolgálni. Az is ahhoz az öreghez érkezett, akinél 
Nyakigláb szolgált, őt is felfogadta egy esztendőre 
szolgálni. Mikor letelt a szolgálati idő, az öreg maga 
elé szólította:

— Fiam, a szolgálatodért neked is adok vala
mit. Itt van egy szamár! Ennek csak azt kell mon
dani: Nyújtóz, nyújtóz, csacsikám, akkor annyi ara
nyat nyújtózik ki neked, amennyit csak akarsz!

Csupaháj nagyon megörült a szamárnak. El is 
indult vele hazafelé. Útközben ő is betért a fogadóba, 
evett-ivott, amennyi a bőre alá fért, aztán azt mondta 
a kocsmárosnak, hogy majd reggel fizet. De a szama
rat magával vitte a szobájába. Ahogy este lett, oda
állította a szamarat maga elébe, és azt mondta neki:

— Nyújtózz, nyújtózz, csacsikám!
A csacsi fölemelte a farkát, elnyújtózott, s annyi 

aranyat potyogtatott a földre, hogy Csupaháj alig 
fért el tőle. Az aranyat mind fölszedte, aztán nyugo



vóra tért. A kocsmáros azonban leselkedett a kulcs
lyukon, s mindent látott. Amikor látta, hogy Csupa- 
háj alszik, bement a szobába, és elcserélte a csodála
tos szamarat egy másikkal, amely szakasztott olyan 
volt.

Csupaháj reggel a szamárral elindult haza, igen 
nagyra volt vele családja előtt, de amikor a szamarat 
nyújtóztatni akarta, az ahelyett, hogy aranyat po- 
tyogtatott volna, odarondított a szoba közepére. 
Csupaháj sem úszta meg ép bőrrel, őt is jól elverték 
az otthoniak.

A szegény apa már kétségbe volt esve, hogy 
egyik gyereke sem tud már segíteni rajta. Útnak 
eresztette hát legkisebb fiát is szolgálni: Málészájt.

Az is el vetődött az öreghez. Öt is felfogadta egy 
esztendőre szolgálni. Amikor letelt a szolgálata, 
mondja neki az öreg:

—  Fiam, jutalom, nélkül téged sem engedhetlek 
el. Itt van egy zsák, ebben van egy furkó. Ennek csak 
azt kell mondani: Ki a zsákból, furkócskám! —  akkor 
a furkó kiugrik, s azt náspágoija el, akit csak akarsz.

Málészáj a hóna alá vette a furkós zsákot, és el
indult vele hazafelé. Neki is útjába esett a kocsma. 
Már nagyon éhes volt meg szomjas is, hát bement. 
Evett-ivott, ahogy jólesett, aztán a kocsmáros kérte 
az árát, de Málészáj nem tudott fizetni, mivel hogy 
nem volt egy fillérje sem. A kocsmáros elkezdett lár
mázni, hogy így meg úgy, hogy elveszi Málészáj gú
nyáját, ha nem fizet, vagy pedig lecsukatja. Erre 
Málészájat is elfutotta a méreg, elővette a zsákot, és 
azt mondta neki:

—  Ki a zsákból, furkócskám! Verd meg a kocs- 
márost!



A furkó meg csak ki a zsákból, neki a kocsmá- 
rosnak, s. csihi-puhi, elkezdte porolni. A kocsmáros- 
nak hamar elege lett a verésből, s elkezdett jajgatni:

— Jaj, jaj! Hagyd abba a verést, barátom, visz- 
szaadok mindent, amit a bátyáidtól elloptam!

Málészáj erre csak nagyot nézett:
— Mit lopott el kend az én bátyáimtól?
Azt válaszolja a kocsmáros:
—  Hát a terülj asztalkámat meg az aranypo- 

tyogtató szamarat!
De a furkó ezalatt is csak ütötte a kocsmárost. 

Megszólalt erre Málészáj:
— Jó! Ha visszaadod az asztalt meg a szamarat, 

akkor nem bántalak. Vissza, vissza, furkócskám, a 
zsákba!

A furkó visszament, a kocsmáros pedig behozta 
az asztalt meg bevezette a szamarat, és átadta Málé
szájnak.

Málészáj hazament. Otthon elmondta a testvé
reinek, hogyan szerezte vissza az asztalt meg a sza
marat, és hogy a kocsmáros hogyan lopta el tőlük. 
Mindjárt ki is próbálták az asztalt meg a szamarat is.

Volt ezután mit enniük, mit inniuk meg pénzük 
is elég. A szegény ember családja aztán nagyon bol
dog lett.

BERZE NAGY JÁNOS gyűjtése



A MEGTÁNCOLTATOTT ÖRDÖGÖK

iEgyszer volt, hol nem volt egy obsitos katona, 
aki hazafelé tartott. Egyszer találkozott egy remeté
vel, aki alamizsnát kért tőle. Mindössze négy kraj
cárja volt, de egyet odaadott belőle. Ahogy ment to
vább, megint előtte termett a remete, s ismét ala
mizsnát kért tőle. Űjra adott neki egy krajcárt./

Aztán még kétszer találkozott vele, s minden 
pénzét adaadta neki. Akkor így szólt hozzá a remete:

—  Látom, hogy jó szived van; mondd meg, hogy 
mit kívánsz, mert minden kívánságodat teljesítem!

Azt mondta erre a katona:
— Adjál nekem egy puskát, amely mindig talál, 

egy muzsikát, amely ha megszólal, mindenkit meg
táncoltat, meg egy olyan zsákot, de olyant, ha vala
kinek azt mondom: zsákba! —  akkor az belebújjon.

Meg is kapta mind a hármat, a remete minden 
kívánságát teljesítette. Akkor ment tovább, s egy 
erdőben találkozott három zsivánnyal. Azok minden 
áron puskát akartak vele cserélni, de a katona seho
gyan sem akarta.

Akkor meg el akarták venni tőle puskáját.
— Na, megálljatok csak, majd adok én nektek! 

— gondolta magában a katona.
Azzal elővette muzsikáját, fújni kezdte, s úgy 

megtáncoltatta a zsiványokat, hogy majt belesza
kadtak. Végül már azok könyörögtek, hogy hagyná 
abba, mert nem kell nekik a puskája.



így aztán megszabadult tőlük a katona. De ördö
gök is voltak az erdőben. Ezek látták, meg hallották, 
hogy mi lett a zsiványokkal, hát előre odakötözték 
magukat kötéllel a fákhoz. Gondolták: ha szól majd a 
katona muzsikája, majd nem kell nekik táncolniuk.

De ahogy meglátta őket a katona, mégis elő
vette a muzsikáját, s újra csak rákezdte. A muzsika
szó aztán úgy összerángatta a fához kötözött ördögö
ket, hogy kezükről-lábukról lement a bőr. A katona 
aztán útnak eresztette őket.

Nemsokára egy várhoz érkezett. Itt azt hallotta, 
hogy ördögök dáridóznak benne, azért nem tud ott 
senki megmaradni. A katona azonban nem ijedt meg, 
nem kellett biztatni. Mindjárt bort kért, kártyát meg 
dohányt, azzal fogta magát és bement a várba, s ott 
elkezdett egymagában kártyázni.

Éjfél felé, ahogy ottan kártyázik, egyszer csak 
eléje pottyan egy láb, aztán egy másik láb, azután 
egy kéz, majd még egy és így tovább, míg csak egy 
egész ördög nem termett előtte. A katona kártyázni 
hívta.

De utána egyszerre csak tele lett a szoba ördög
gel! Bántani akarták a katonát. Ö azonban előkapta 
a muzsikát, s úgy megtáncoltatta őket, hogy mind a 
falba meg a gerendákba verte a fejét. Rimánkodni is 
kezdtek mindannyian, hogy ne muzsikáljon tovább, 
inkább minden kívánságát teljesítik.

A katona abbahagyta a muzsikálást, de megígér- 
tette velük, hogy úgy eltávoznak a várból, hogy soha 
többet vissza sem térnek. Az ördögök mindent meg
ígértek, de másnap este mégis visszajöttek.



A katona most úgy megtáncoltatta őket, hogy 
tiszta egy vér volt mindegyik. Az ördögök újra ígé
retet tettek, hogy többé nem jönnek vissza, de a har
madik este bizony mind ott volt ismét, még a sánta 
Plútó is ott volt közöttük.

A katonának sem kellett több, most már regge
lig táncoltatta őket. A sánta Plútó is ott táncolt kö
zöttük! Megint megígértek mindent, de a katona 
most már nem hitt nekik. Ezért hát azt mondta:

— Vágjátok meg az ujjatokat, s a véretekkel 
írjátok meg, hogy ide többet nem tértek vissza!

Ezt azonban az ördögök nem akarták. A katona 
erre újra elővette a muzsikáját, s az ördögök már alig 
voltak. Ekkor azt mondta a sánta Plútó:

— Hát elegünk van már a muzsikából, inkább 
megírjuk azt a levelet, csak ne táncoltass már ben
nünket!

A katona erre abbahagyta a muzsikálást, az ör
dögök pedig megírták a levelet, s úgy eltakarodtak, 
hogy többet senki sem látta őket még a vár környé
kén sem.

A katona pedig sok pénzt kapott, s elindult 
hazafelé.

BERZE NAGY JÁNOS gyűjtése



AMIKOR ÉN KISFIÚ VOLTAM

Régen ezelőtt, hajdanában, amikor a világ csak 
felényi volt, mint most, de ezerszer gazdagabb, mikor 
én kisfiú voltam, volt az apám kertjében egy igen
igen nagy nyárfa, olyan, hogy a tetejéről az egész 
világot be lehetett látni. Volt annak az oldalában egy 
embernyi magasságra egy kis lyuk, olyan, hogy az 
öklöm nem fért be egészen rajta, abban a kis lyukban 
egy sárgarigó tanyázott. Mindenképpen ki akartam 
én fészkéből a sárgarigót venni, de sehogy sem ve
hettem. Egyszer azt gondoltam, hogy van az én 
apámnak egy nagy kése, majd azzal kivágom a lyuk 
száját, s kiveszem a sárgarigót. Elcsíptem tehát apám 
tarisznyájából a nagy kést, mert igen kedves lévén, 
mindig a tarisznyájában hordozta, s le vittem a 
kertbe.

Ahogy vágom, faragom a fa oldalát, kisiklott a 
kezemből, s beleesett a fa odújába.

— Mit csináljak már most —  töprenkedtem ma
gamban — , megöl édesapám, ha megtudja; kivenni 
pedig sehogysem tudom.

Ahogy gondolkozom, töprenkedem, egyszer mit 
nem gondolok! Elindulok egyenesen le a kerten, 
szaladok egész az erdő széléig. Ott megállottam, gon
dolkoztam magamban.

Mentem, mendegéltem hát messze földön ke
resztül.



Egyszer a sok vándorlás után beértem egy falu
ba, megláttam ott egy udvaron egy lovas szekeret, 
ide megyek be, gondoltam magamban, ha szekér van, 
lónak is kell lennie. Mindjárt beszegődtem kocsisnak. 
Egy-két napig csak heverésztem én kedvemre, et- 
tem-ittam.

Egyszer azt mondja a gazdám:
— Debrecenbe megyünk, Jankó! Meg tudod-e 

kenni a szekeret?
— Hogyne tudnám, gazduram! — feleltem rá.
Ideadott hát egy darab hájat, s hozzáfogtam a 

szekérkenéshez. Még az egyik bífíát sem kentem 
meg, már elfogyott a háj. Én bementem többet kérni, 
s megmondtam, hogy az egyik bírfára sem volt elég, 
amit adott. Hát lelkemadta, mondta, hisz nem a hír
fát mondta 6, hogy kenjem meg, hanem a kereket! 
Alig kentem meg egy kereket, már elfogyott a háj 
megint, bementem kissé többet kérni, hogy még egy 
kerékre sem volt elég.

— Hát mit csináltál megint, kutyaanyától való 
Szélházi Jankója! Nem a kereket, a tengelyt kellett 
volna megkenni! —  kiabált a gazdám.

—  Hiszen a kereket parancsolta, gazduram, hát 
én megfogadtam!

—  Nesze még egy darab háj, aztán kend meg 
a tengelyt, de csak ott, ahol a kerék forog, érted! — 
mondta a gazda.

— Értem, gazduram, értem! —  s megkentem an
nak rendje és módja szerint a tengelyt.

— No már most fogd be a lovakat, Jankó, ket
tőt elől, kettotrhátul, tudod!? —  parancsolta gazdám.



— Tudom, édes gazduram, tudom! —  mond
tam, s azzal kimentem, s befogtam a lovat, amint pa
rancsolta: kettőt elöl, kettőt a hátulsó saroglyába. 
Aztán bementem és így szóltam:

— Na, gazduram, parancsolatja szerint be van 
fogva a ló, mehetünk.

— Jól van, Jankó fiam, megyek mindjárt. Mé
gis derék fiú vagy te, hirtelen be tudtál te fogni, nem 
is gondoltam volna — így beszélt hozzám a gazdám.

De majd a guta ütötte meg, midőn kijött, s meg
látta, hogy fogtam be a lovat.

— Hát, kutya fogantotta Szélházija! így kell 
engem bolonddá tenni, így mondtam én néked?! — 
káromkodott erősei.

— Hát hiszen azt mondta, gazduram, hogy ket
tőt elöl, kettőt hátul fogjak be, hát hisz úgy is van!

— Nem így kellett volna azt, gaz kölyök —  
folytatta tovább, s jól megrakott bosszúságában, s 
befogta a lovat, mind a négyet előre, engem pedig 
felkötött a kasfarba, s megparancsolta:

— Debrecenig egyet sem szóljál!
Maga pedig felült a nyeregbe, s hajtotta a lovat, 

amint neki tetszett. Egyszer, amint már csaknem el
értük Debrecent, kiesett az egyik lőcs. Én egyet sem 
szóltam, mert hiszen a gazdám megparancsolta; utána 
kiesett a kerék, akkor se szóltam. Csak nehezedik, 
csak nehezedik a szekér, egyszer hátranéz a gazda, 
meglátja, hogy kiesett a kerék.

— Miért nem mondtad meg, akasztani való, 
hogy kiesett — ripakodott rám.

— Hiszen azt mondta, gazduram, hogy Debre
cenig egyet sem kukkanjak, mert ha meg merek pisz- 
szenni, úgy a kerékhez mázol, hogy a hetvenedik 
nagyapám sem szed fel! —  feleltem neki.



Gazdám is kihúzta a kas mellől a botot, s jól el- 
náspágolt.

—  Takarodj előlem, akasztófára való, többet 
meg ne lássalak! —  mondta, s elkergetett.

Én is szaladtam be Debrecenbe, ott az utcán 
megláttam egy vak koldust, akinek vezetőre volt 
szüksége, s beállottam hozzá koldusvezetőnek.

Elindultunk hát koldulni, bementünk egy hely
re. Adtak egy darab száraz kenyeret, felét odaadtam 
az öregnek, felét eltettem magamnak. Megint men
tünk egy más helyre, ott éppen akkor sütöttek, hát 
egy jó darab túrós lángost adtak. Már ezt nem adtam 
a gazdámnak, hanem megettem. Kérdi a gazdám, mi
kor kiértünk a kapun:

—  Mit adtak?
—  Száraz kenyeret —  mondtam, s odaadtam 

neki, amit az előbb eltettem.
De az öreg nem hitte, mert orrába csapott a tú

rós lángos szaga, s kezdett engem mocskolni, hogy 
hazudok, mert túrós lángost adtak. Én is ott akar
tam hagyni, hogy kételkedik bennem, keressen más 
vezetőt. Megijedt az öreg koldus:

—  Ne hagyj el, édes fiam, ne hagyj el, nem 
kételkedem többet! —  rimánkodott erősen.

Maradtam hát nagy kérésére, s mentünk to
vább. Egyszer azt mondja nekem:

—  Ha valami gödör lesz előttünk, kiáltsad: can- 
cékusz, gazduram.

—  Jól van, jól van —  mondtam neki — , s fel
tettem magamban, hogy amiért bemocskolt, rásze
dem valahol.

Amint elértük a templomot, mikor már közel 
volt a fala, elkiáltottam magam:



— Cancékusz, gazduram! — s nekiugrott a 
templom falának, hogy majd széjjelloccsant az agy
veleje is. De nem mert szólni, mert félt, hogy ott
hagyom. Ezért megkérdezte:

— Micsoda ez itt?
— Templom, gazduram! — feleltem rá.
— Na jól van, majd amikor diákok jőnek, szólj, 

hadd kérjek tőlük egy kis alamizsnát.
— Hát milyenek azok a diákok? —  kérdeztem.
—  Feketék! — volt rá a válasz.
Egyszer csak bivalyok jöttek, s én elkiáltottam 

magam:
— Jönnek a diákok!
Erre az én gazdám odament és motyogott vala

mit hozzájuk, azok jól megtérdelték, de én elkerget
tem őket. Mondtam is neki:

— Bizony hamisak ezek a diákok!
Felkelt szegény azután a földről, s meghagyta 

nekem, ha még egyszer jönnek ezek a feketék, kiált
sam csak el magam, majd ő jól megrakja őket.

Nemsokára .aztán jöttek a diákok, s én elkiáltot
tam magam:

— Jönnek a feketék!
Erre a gazdám közéjük vert. De ezek sem vet

ték tréfára a dolgot, s jól elrakták az öreget, alig tud
tam a kezük közül kivenni.

Aztán megint mentünk tovább. Én már ráun
tam a vezetgetésre, mindenképpen meg akartam 
ugrani az öregtől, de sehogyan sem lehetett. Egyszer 
amint mentünk az egyik faluból a másikba, a szántó
földeken egy ókutat találtam, amelyből a víz egé
szen elszáradt. Amikor már nem messze volt, elkiál
tottam magam:



— Cáncékusz, gazduram! — az öreg beugrott 
a közepébe, én pedig elszaladtam.

Amint szaladtam tüskén, bokron keresztül, be
értem egy faluba, s ott egy gazdaembernél beállot
tam kecskepásztornak. A kecskekarám kívül volt a 
falun. A gazdám kiküldött, hogy háljak kint a kecs
kékkel, ne féljek, nem fázom ott meg. így biztatott:

— Van ott fa elég, akár olyan tüzet is rakhatsz, 
hogy a karám is meggyűljön belé!

Én is kaptam magamat, s egyszerre olyan tüzet 
penderítettem, hogy az egész karám lángba borult. 
Amint melegszem a karám tüzénél, látom, hogy va
laki szalad felém, egy nagy bottal fenyeget és iszo
nyúan kiabál. Mindjárt megismertem, hogy gazdám 
ez, azért fenyegetett, hogy a karámot felgyújtottam. 
Én sem vettem tréfára a dolgot, vesd el magad, el
szaladtam. Ijedtemben még a gubámat is otthagytam.

Gazdám mindenütt kergetett, s amikor az erdő
be értünk, felugrottam egy magas kétágú fára, amely
nek két ága között egy nagy lyuk volt. Csak lógáz- 
tam, lógáztam a lábam a lyuk felett, s egyszer csak 
beleestem. Kimászni azonban sehogy sem tudtam 
belőle. Ott voltam három napon át, étien és szom- 
jan.

Harmadnapra —  szerencsémre —  teknővájó 
cigányok jöttek az erdőbe, s azt a fát akarták kivág
ni, amelyben én voltam. Csak faragták, egyszer csak 
belyukadt. Megörültem neki, a cigányok pedig to
vább vágták. Egyszer, amikor akkora volt a lyuk, 
hogy kiférhettem rajta, elkiáltottam magam. A cigá
nyok úgy elszaladtak, hogy még a baltájukat is ott
felejtették.



Én szépen kibújtam, a baltákat összeszedtem, 
bementem a legközelebbi faluba, és a baltákat elcse
réltem ennivalóért, mivel nagyon éhes voltam.

Amint jóllaktam, arra gondoltam, hogy jó lenne 
már hazamenni, s megkérni apámat, hogy ne haragud
jék; otthon legalább úri módra élhetnék. Elindul
tam hát hazafelé, s amint mentem, mendegéltem, 
egy erdőben rám esteledett. Mit csináljak, gondol
tam magamban, itt megesznek éjszaka a farkasok. 
Amint így gondolkoztam, megláttam messze, nagyon 
messze egy pislákoló tüzet, egyenesen oda tartot
tam. Amint odaértem, megláttam, hogy tizenkét 
zsivány ül mellette, mindegyik egy ökröt süt, mind
egyik mellett ott áll egy hordó bor.

Egy kicsit féltem hozzájuk menni, de már nem 
volt mit tennem, elmentem és köszöntem nekik.

Mind a tizenkettő rám meresztette egyszerre a 
szemét, de látván, hogy csak magam vagyok, leül
tettek maguk mellé, s nyájasan elbeszélgettek ve
lem. Amikor az ökrök megsültek, engem is megkí
náltak, úgyszintén a borból is. Mikor már jót ittam 
és ettem, letettem a fejemet fél könyökömre, de nem 
mertem elaludni, mert féltem, hogy megölnek, ha 
csak a szememet is húnyom le. ök  pedig azt gondol
ván, hogy alszom, rólam kezdtek beszélgetni: hogy 
mit csináljanak velem,, megöljenek-e, vagy hová te
gyenek. Mert ha életben maradok, kilesem az útju
kat, s elárulom őket. Végül is abban állapodtak meg, 
hogy belefenekelnek egy üres hordóba. Én mindezt 
hallottam, de egyet sem mertem mukkanni. Befene- 
keltek hát egy üres hordóba, ők pedig elmentek.

Szerencsére a hordón volt egy lyuk, s éppen 
oda esett, ahol az ökörcsontok egy rakáson voltak. 
Alig hogy elmentek, mindjárt odajött a csontokra



egy iszonyú nagy farkas, s amint ott rágcsálja a cson
tokat, farka hegye a lyukba csúszott. Amint fogyott 
előtte a csont, mindig hátrált, mindig hátrált, a farka 
mind beljebb csúszott a hordóba. Amikor láttam, 
hogy jól megmaroklhatom, megfogtam, beljebb rán
tottam, s vagy háromszor a kezemre tekerintettem.

A farkas is megijedt, elkezdett szaladni hegyen^ 
völgyön át, én a hordóval utána mindenütt. Egyszer 
éppen annak a falunak a végén, ahová való voltam, 
úgy csapta a hordót egy ház falához, hogy széjjel 
bomlott, a ház oldala pedig mindjárt széjjeldőlt. Ek
kor a farkát eleresztettem, a farkas szaladt újra he
gyen-völgyön át, nekem pedig semmi bajom se esett, 
a magam falujában találtam magam.

Aki nem hiszi, amiket elbeszéltem, menjen ki a 
falu végére, s nézze meg a ház oldalát, hogy még 
most is be van dőlve.

ERDÉLYI JÁNOS gyűjtése



A HAZUDÖS SZOLGALEGÉNY

Szegény szolgalegény voltam, gazdag helyre 
kerültem szolgálni. Volt a gazdámnak négy szép 
ökre! Kettő nem volt az övé, kettő meg a másé volt. 
Azt mondja egyszer a gazdám:

—  Te szolga, menj el a malomba, viszel hat 
zsák búzát, de fele nem a mienk, a fele meg a másé! 
De vigyázz ám, nehogy baj legyen!

A gazdámra hallgattam. Az ökröket fölraktam a 
szekérre, a zsákokat szépen befogtam. Amikor a ma
lomhoz értem, nem volt otthon a malom, a molnár 
meg elment az erdőbe eprészni. Beszaladtam a mol- 
náméhoz, hogy hol van a malom? Azt mondta:

—  Nincs itthon a molnár! Elment eprészni!
De azért megsajnált és adott pogácsát. Amint

jártam a vízparton, a fejem beleszédült a vízbe, be
leesett! Megint beszaladtam a molnárnéhoz. Keres
tem a fejemet, de nem találtam, csak a nyakamat. 
Kértem megint három pogácsát, újra a vízpartra 
mentem és kicsalogattam a fejemet. Elkaptam a ha
jamat a fejemen, és idevágtam a nyakamra! Mái na
pig is itt van!

Most aztán eszembe jutott négy szép ökröm, 
mert féltettem őket, hisz kettő nem volt a mienk, 
kettő meg a másé volt. Amint ostoromat odatűztem 
a hat zsák elejébe, hogy el ne szaladjanak, mire oda
értem, ostornyelem akkorára megnőtt, hogy már sült 
seregélyek fészkeltek benne! Odú is volt a fában, 
abban baglyok laktak. Hej, fölkapaszkodtam a fára,



fölmásztam, a tetejébe, hogy összeszedjem a sült ve
rebeket. Nagyon megörültem nekik, mind a gatyám 
korcába tűzködtem őket. De a verebek fölkaptak és 
elrepültek velem. Két asszony ruhát mosott a pa
takban. Amikor megláttak, megijedtek tőlem és el
kezdtek kiabálni:

—  Távozz, sátán, távozz!
Én meg úgy értettem, hogy a gatyámmal van 

baj. Amikor oda kaptam, a sült verebek elrepültek, 
én pedig beleestem a tóba! Annyi halat kivágtam, 
hogy két társzekér sem tudta elvinni! Arra jött egy 
meztelen cigánygyerek, az meg könnyen elbírta az 
inge ujjábán. Az asszonyok elszaladtak, a ruhát pe
dig otthagyták. Eszembe jutottak megint az ökreim, 
mivel otthagytam őket. Nézek, nézek, hát az osto
rom irányában látok egy nagy pókot. Az egyik lá
bát az égnek támasztotta, a másikat földnek, s úgy 
vakaródzott. Beszaladtam a molnárnéhoz, hogy ad
jon egy hosszú lajtorját. Hát adott is! Nekitámasz
tottam a póknak.

Ekkor eszembe jutott, hogy van nekem egy 
nagynéném az égben. Hát a lajtorján föl is mentem 
az égbe, a nagynénémhez, de mászás közben kiesett 
a késem. A néném szívesen fogadott, ebédet is készí
tett, meg is ebédeltünk szépen. Azt mondja aztán a 
nagynéném:

—  Gyere, öcsém, a kertbe! Adok egy kis dinnyét 
is neked!

Az én késemmel vágta fél, de bele is ejtette a 
dinnyébe. Erre azt mondta, menjek én be a dinnyébe, 
és keressem meg. Arra jött egy huszár lóháton és 
odaszólt:

—  Mit keresel, öcsém?
— A késemet! —  mondom neki.



— Ne keresd —  mondja — , én már három esz
tendő óta itt járok, és mégsem találom a lovamat!

No, akkor a jószívű huszár kivezetett a dinnyé
ből, s úgy mentem el újra a nénémhez, hogy már 
hazafele készülődtem. Amikor odaértem a lyukhoz, 
ahol följöttem, hát bizony nem volt ott sem a pók, 
sem pedig a lajtorja. Eszébe jutott erre a nagyné- 
némnek:

— Van, öcsém, két nyolcada korpám, megfon
juk, erős kötél lesz abból!

Lett is belőle jó hosszú kötél, de egyrétűen a 
felére sem ért le! Megpróbáltam kétrétre fogni, hát 
a földet is megfeküdte! Mondtam a nénémnek, hogy 
jó erősen tartsa a végét, még lemegyek. Úgy is lett, 
és leértem.

Máig is itt vagyok, a néném meg az égben !

BERZE NAGY JÁNOS gyűjtése



A NEMES EMBER MEG AZ ÖRDÖG

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a világon 
egy szegény ember. Bár nagyon szegény volt, a há
zánál minden nap kitett egy darab kenyeret a nálá
nál is szegényebbek számára. Egyszer arra járt az 
ördög, betévedt a szegény ember házába, s 6 ette 
meg az odakészített kenyeret. Aztán hazament a po
kolba, de amikor Lucifer, a főördög megtudta, hogy 
megette a szegény ember kenyerét, büntetésből há
rom évre kikergette a pokolból.

Az ördögnek nem volt mit tennie, elment a sze
gény emberhez és elszegődött hozzá szolgának. La
kott azonban abban a faluban egy nemes ember is, 
s amikor megtudta, hogy a szegény embernek szol
gája van, maga elé hívatta.

— Hát teneked már szolgád is van? Tudd meg, 
hogyha ezt a nagy erdőt holnap reggelre ki nem 
vágod, hát vége az életednek!

Ment is haza a szegény ember nagy-nagy szo
morúságában. Meglátja a szolgája, s kérdezi tőle, 
mi a baja. A szegény ember el is mondta neki, hogy 
mit paranesolt neki a nemes úr.

—  Hát ha csak ez a baj, ne félj semmit, aludj 
csak nyugodtan, mert el lesz az végezve! — mondta 
a szolga.

—  De hát hogyan? Azt holnap reggelre nem le
het elvégezni! —  szólt a szegény ember.

— Nem a te gondod az! —  így a szolga.



A szegény ember este lefeküdt, de már korán 
felkelt, hogy lássa, mit csinál a szolgája. Csak nagyot 
nézett, mikor látta, hogy az egész erdő ki van vágva, 
s a fa szépen ölbe van rakva. A nemes ember is ki
nézett az ablakán, s látta, hogy minden úgy van, 
ahogy megparancsolta.

Megint magához hívatta a szegény embert.
— Azt a nagy hegyet holnap reggelre hordd ide 

az udvaromba, mert ha nem így lesz, vége az éle
tednek!

A szegény ember megint elpanaszolta a szolgá
jának a baját, mert már bízott benne, de hozzátette, 
hogy ezt már bizony aligha lehet megcsinálni. A 
szolga erre azt válaszolta:

— Bízd csak rám! Ez sem a te gondod!
Ahogy a szegény ember másnap reggel a nemes

úr udvara felé nézett, alig látott a nagy sötétségtől, 
mert a nagy hegy ott volt már a nemes úr udvarán, 
még a világosságot is elfogta. A kastély is összedőlt, 
mert a szolga a nagy hegyet rádöntötte. Nagyon ha
ragudott a nemes ember, mert a kastélyból alig tu
dott kijönni. Felhívatta hát magához megint a sze
gény embert.

— Holnap befogsz, és elviszel engemet a po
kolba!

A szegény ember most is elmondott mindent a 
szolgájának, amire az ezt válaszolta:

—  Lesz majd itt két fekete ló, azokat fogd 
majd be! Én az úrral majd elöl ülök, te meg hátul 
ülsz, de nem szólsz semmit. Egy helyen az urat majd 
leszállítom a kocsiról, te akkor a lovakat kifogod, s 
mégy majd vissza, de addig vissza ne nézz, míg egy 
fekete kutyával nem találkozol! Az majd hazavezet.



Másnap befogott, fölültek. Az úr hajtott. Egy
szer a szolga megállította a lovakat, az urat leszállí
totta, és elindultak. A szegény ember meg a lovakkal 
ment visszafelé. De nem nézett hátra. Ahogy a szolga 
ment a nemes emberrel, egy helyen megnyílott a 
föld, s magával vitte a pokolba.

A szegény ember is találkozott a fekete kutyá
val. Most már szabad volt neki hátranéznie. Csak egy 
nagy hegyet látott, amely kénköves szagot árasztott.

BERZE NAGY JÁNOS gyűjtése



JÖSZÖVÖ, JÖFONÓ ÉS JÓVARRÓ

Egy asszonynak volt három leánya: Jószövő, Jó
fonó és Jóvarró. Egy este sokáig dolgoztak, de már 
alig láttak a sötétben. Erre az asszony elküldte Jó
szövő lányát, hogy hozzon parazsat. Az elment, s 
vissza is jött, de parazsat nem hozott. Akkor az ász- 
szony elküldte Jófonó lányát, de parazsat az sem 
hozott.

Utoljára aztán elküldte Jóvarró lányát.
Jóvarró odaért egy erdő szélére, s ott talált egy 

öreg embert, aki parázs mellett ült. A lány oda is 
köszönt neki illendően:

— Adjon isten jó estét, öregapám!
— Adjon isten húgom, mi járatban vagy?
— Jaj, édes öregapám, szólnék én egyet kend

nek, ha meghallgatná!
—  Szóljál csak, kedves lányom —  válaszolta 

neki az öreg.
Azt mondta erre Jó varró:
—  De nagy lába van kendnek, édes öregapám!
Azt mondja az öreg:
— Átlépem ám az egész világot!
Kis idő múlva ismét megszólalt Jóvarró:
—  De nagy füle van magának, édes öregapám!
Válaszolt az öreg erre:
— De hallok is ám mindent, amit e világon be

szélnek!
Jó varró újra megszólalt:
— De nagy szeme van kendnek!



Black

—  Van ám, mert mindent látok! — válaszolt 
erre a kérdésre is az öregember.

De a lány csak tovább kérdezett:
—  De nagy keze van kendnek!
Arra is rámondta az öreg:
—  Meg is kell nekem fogni, ami a kezem ügyé

be kerül!
Aztán meglátta Jó var ró az öregember orrát:
—  De nagy orra van magának, öregapám!



— Mert én minden szagot megérnek vele! 
Utoljára látta meg a lány az öregember nagy

száját:
— De nagy szája van kendnek, öregapám! 
Végül azt mondta erre az öreg:
— Már kilencvenkilenc gyereket megettem, s 

te leszel a századik!

BERZE NAGY JÁNOS gyűjtése



JAKAB ÉS A ZAB

Volt egyszer egy gazdag ember, annak egy Ja
kab nevű szolgája, akit elküldött zabot aratni, de 
Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment. Elkül- 
dötte ennélfogva a kiskutyát, hogy harapná meg 
Jakabot. A kiskutya nem harapta meg Jakabot, Ja
kab nem aratta le a zabot, haza se ment.

Most elküldötte a botot, hogy ütné meg a kis
kutyát. Bot nem ütötte meg a kiskutyát, kiskutya 
nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a 
zabot, haza se ment.

Elküldötte a tüzet: égetné meg a botot. Tűz nem 
égette meg a botot, bot nem ütötte meg a kiskutyát, 
kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem arat
ta le a zabot, haza se ment.

Elküldötte a vizet: oltaná el a tüzet. Víz nem 
oltotta el a tüzet, tűz nem égette el a botot, bot nem 
ütötte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta meg 
Jakabot, Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment.

Elküldötte a bikát: inná meg a vizet. Bika nem 
itta meg a vizet, víz nem oltotta el a tüzet, tűz nem 
égette el a botot, bot nem ütötte meg a kiskutyát, 
kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem 
aratta le a zabot, haza se ment.

Elküldötte a mészárost: vágná le a bikát. Mé
száros nem vágta le a bikát, bika nem itta meg a 
vizet, víz nem oltotta el a tüzet, tűz nem égette meg



a botot, bot nem ütötte meg a kiskutyát, kiskutya 
nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le a 
zabot, haza se ment.

Elküldötte a szolgabírót: csapassa meg a mé
szárost.

Szolgabíró megcsapta a mészárost, mészáros le
vágta a bikát, bika megitta a vizet, víz eloltotta a tü
zet, tűz megégette a botot, bot megütötte a kiskutyát, 
kiskutya megharapta Jakabot, Jakab learatta a za
bot, haza is ment.

Otthon még egyszer kikapta a magáét, de azu
tán megette a túrós dödöllét.

ERDÉLYI JÁNOS gyűjtése



III.

ÁLLATMESÉK



A PÓRULJART FARKAS I.

Egyszer volt egy szegény ember, annak volt 
négy darab marhája: egy lova, két berbécse és egy 
szamara. Kiteleltette szegényesen a marháit, s ta
vaszra kerekedve felcsapta a Hatodra. Legelőször a 
lovat csapta el, s ez, ahogy ment, találkozott egy far
kassal. Azt mondja neki a farkas:

— Jó helyen jársz, mert megeszlek!
— Ne egyél most meg, mert hitvány vagyok, 

majd ősszel kövérebb leszek.
Elereszti a farkas, gondolja magában: őszre van 

legalább ennivalója.
Másodszor a két berbécset csapta el a Hatodra a 

szegény ember. Mikor mennének, a farkas ezeknek 
is útját állja, s azt mondja:

— Most titeket bizonyára megeszlek!
— Ne egyél meg, mert rajtunk nincs mit enni 

csontnál és bőrnél egyebet, hanem várd meg az őszt, 
akkorra kihízunk, s akkor egyél meg.

A farkas eleresztette a berbécseket is. Csakha
mar jött a szamár. De a szamár olyan hitvány volt, 
hogy alig-alig tudott menni, s még annyi hús sem 
volt rajta, amennyivel egy verébfiú jóllakhatott vol
na. Mégis azzal fogadta a farkas:

— Most már téged minden bizonnyal meg
eszlek!

— Ne egyél meg most, mert úgysem laksz jól 
velem —  mondta a szamár. —  Várd meg az őszt, ak
korra jól kihízom, s legalább jóllaksz velem.



A farkas a szamarat is továbbengedte.
Telt-múlt az idő. Eljött az ősz, eszébe jutott a 

farkasnak, hogy neki van elcsapva négy marhája a 
legelőre. Elment hát arra az útra, ahol a tavasszal 
találkozott velük. Hát éppen jött a ló. Azt mondja 
neki a farkas:

—  Most megeszlek, mert jól meghíztál!
—  Én nem is bánom, feleli a ló, ha megeszel is, 

csak még a télen a kovács megnyilazta volt a lábam, 
és megsántultam. Legalább annyit tégy: a patkó
szeget húzd ki, hogy sántán ne haljak meg.

Odahajol a farkas, hogy a patkószeget kihúzza 
a lábából, de a ló úgy megrúgta, hogy rögtön hanyatt 
esett. Nagy bajjal összeszedi magát a farkas, s azt 
mondja:

—f No, még az apáim sem volt kovács soha, de 
én magam se leszek soha!

Jött a két berbécs is jó kövéren, ugrándoztak 
hegyen-völgyön virágos jókedvükben. Odakiáilt a 
farkas:

—  Hó, álljatok meg! Titeket most megeszlek!
—  Nem bánjuk, édes farkas uram —  mondta 

a két berbécs — , ha megeszel is, csak addig ne, még 
a szülenagyapánkról maradt káposztaföldet nem osz
tod el nekünk igazságosan.

—  Hát hogy osszam el?
—  Ügy, hogy te állj a káposztaföld közepére, s 

mi a két végére. Amelyik hamarabb hozzád fut, azé 
lesz a káposztaföld.

A két berbécs aztán úgy futott, hogy egyszerre 
érkeztek meg a káposztaföld közepére, s úgy össze
ütötték a farkast, hogy az oldalbordája mind össze
tört. A két berbécs pedig jó kedvvel továbbtáncolva 
hazament.



A farkas nagy üggyel-bajjal összeszedi magát, s 
így szól:

—  Engem nem talál a mérnökség sem, nem 
volt sem apám, sem semmi pereputtyom mérnök, én 
magam sem leszek soha többet.

Aztán kiment a szamár elé, gondolta magában: 
No ezt már megeszem, legalább egy kicsit jól élek 
belőle.

A szamár már nem tudta, mit hazudjék, hát azt 
mondta:

—  Te, farkas koma, ne egyél meg, neked jó 
hangod van, s jó búzakenyérbe teszlek nálunk. A 
kántor éppen most halt meg, s az ő helyébe besze
rezlek, belső ember leszel!

A farkas kapott rajta, hogy hivatalbéli ember 
lesz belőle, s felült a szamár hátára. A szamár amint 
vitte a házak között, apró kutyákkal találkoztak, s 
ezek ugatták. A farkas arra megkérdezte:

—  Azok mit mondanak, szamár koma?
— Ne is ügyelj ezekre, alávaló emberek, sze

gény polgárok.
Mennek tovább, s ott már nagyobb komondor 

kutyák ugatták őket. Kérdezi a farkas:
—  Hát ezek mit mondanak, szamár koma?
—  Ezek a törvénytevő hitesek, ezek adják a 

hírt a bírónak, az elöljáróságnak, hogy én téged 
hozlak.

A falu közepén lakott egy mészáros, s amikor 
odaértek, annak hatalmas kutyái kegyetlenül ugatni 
kezdtek. Üjra kérdezte a farkas:

—  Hát ezek mifélék, szamár koma?
—  Ezek az elöljárók, ezek fogadnak téged!



így is történt. Kifutott a sok nagy mészárosku
tya, lehúzták a szamár hátáról a farkast, s úgy össze
vissza marcangolták, hogy alig-alig maradt élve. 
Nagy üggyel-bajjal kivánszorgott a mezőre, leült egy 
helyre, s azt gondolta magában:

Jól megjártam én is: mindenféle mesterséget 
akartam tanulni, s mégsem tudok semmit. Legelőbb 
kovács akartam lenni, de nem sikerült. Másodszor 
mérnök, de azzal is pórul jártam. Harmadszor hiva
talba akartam lépni, de szinte-szinte belehaltam. 
Átok alatt meghagyom mindenféle nemzetségemnek: 
ki miben született, abban haljon meg!

KOLUMBÁN ISTVÁN gyűjtése



A HARAMIÁK TANYÁJA

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy asz- 
szony, akinek volt háromszázhatvannégy lúdja. Egy 
azonban olyan sovány volt köztük, hogy az asszony 
elcsapta a háztól.

Ment, mendegélt a szegény lúd, egyszer csak 
találkozott egy tűvel.

—  Hová mén kend, lúd anyó? — kérdezte a tű.
—  Világgá megyek —  válaszolta a lúd.
—  Én is elmennék kenddel!
—  Gyere, szurkálj csak utánam — mondta neki 

a lúd.
Ahogy mennek, mendegélnek, egyszer csak eló- 

találnak egy tojást. Kérdi tólük a tojás:
—  Hová mén kend, lúd anyó?
—  Elmegyek vándorlani —  válaszolta.
—  Én is elmegyek! —  mondta a tojás.
—  Gyere no, gurulj utánam —  biztatta a lúd.
Ahogy mentek, mendegéltek, találkoztak egy

rákkal. Kérdezi a rák:
— Hová mén kend, lúd anyó?
—  Elmegyek vándorútra —  felelte.
—  Én is vele mennék! —  szólt a rák.
—  Gyere no, mássz csak utánam.
Amint tovább mentek, mendegéltek, találkoz

tak egy macskával. Kérdezi a macska:
—  Hová mén kend, lúd anyó?
— Világgá megyek.
—  Én is elmennék! — mondta erre a macska.



— Gyere no, nyávogj csak utánam.
Ahogy tovább baktattak, találkoztak egy holló

val. Kérdezi a holló:
—  Hová mén kend, lúd anyó!
—  Világgá megyek.
—  Én is elmegyek! —  szólt a holló.
—  Gyere no, szállj csak utánam —  mondta 

a lúd.
De csak mentek, mendegéltek tovább, s talál

koztak egy csikóval. Kérdezi a csikó:
—  Hová mén kend, lúd anyó?
—  Világgá megyek.
—  Én is elmegyek, mondta a csikó.
—  Gyere no, nyeríts utánam! —  mondta a lúd.
S mentek csak, mendegéltek tovább, s találkoz

tak egy bikával. Kérdezi a bika:
—  Hová mén kend, lúd anyó?
—  Világgá megyek.
—  Én is elmegyek! —  mondta a bika.
—  Gyere csak, bőgjél utánam! —  mondta a lúd.
Ahogy mentek, mendegéltek tovább, odaértek

egy parthoz, és leültek pihenni. Ott volt egy fa is, 
fölküldte hát a lúd a macskát:

—  Mássz fel a fára, s nézz körül: látsz-e valahol 
világosságot.

Amikor a macska lejött a fáról, azt válíiszolta, 
hogy nem látott sehol világosságot. Felküldte erre a 
lúd a hollót a magasba:

—  Menj fel odáig, ameddig csak fel tudsz száll
ni! Nézd meg, van-e világosság a környéken.

Amikor leért a holló, kérdezi tőle:
—  Láttál-e világosságot?
—  Láttam, amott egy ház fölött.



Elindultak hát mindannyian a kis ház felé. Ami
kor odaértek, a lúd benézett az ablakon. Volt is mit 
látnia: a kis házban hat haramia lakott!

Fölküldte hát a lúd a hollót a kéménybe, a tojást 
a tűzhelyre, a csikót a konyhaajtóba, a tűt a törülkö
zőbe, a rákot a vödörbe, a bikát a kiskapuba.

Ekkor aztán az ablakot betörve beröpült nagy 
gágogással a szobába, ahol a hat haramia paprikást 
vacsorázott. A nagy ijedelemben elaludt a gyertya, 
a lúd minden haramiát úgy összefröcskölt paprikás
sal, hogy nem láttak semmit. Az egyik haramia szaladt 
a vödörhöz, hogy megmosdik, s ahogy mosta a kezét, 
a rák megcsípte az ujját; rohant erre törülközni, de 
itt meg a tű megszúrta az ujját; szaladt a tűzhelyre 
tüzet gyújtani, de ott a tojás a szemébe fröcskölt; 
rohant a kéménybe húsért, de ott a holló várta, és 
megcsipkedte; szaladt ki a konyhaajtón, ott a csikó 
rúgta meg, s amikor mind ki akart menekülni a ház
ból, ott várta őket a bika a kiskapuban és szarvával 
megdöfködte őket!

Amikor a haramiák elmenekültek —  aki már 
el tudott menekülni — , a lúd összehívta a barátait és 
nagy lakomát csaptak. Mindenki evett, csak a tojás 
nem. Ettek-ittak, aztán lefeküdtek aludni, s tán még 
most is alszanak, ha föl nem keltek.

KALMANY LAJOS gyűjtése



MIÉRT HARAGSZIK A KUTYA A MACSKÁRA?

Egyszer a kutyák nagy lakodalmat csaptak. 
Bodri volt a szakács, föltette a sok csontot, sütötte, 
főzte. Aztán odahívta Sajót, s így szólt hozzá:

— Ugyan kóstold már meg a főztömet!
Sajó megkóstolta a galuskát, de nem volt annak 

se íze, se bűze, mert nem volt rajta egy csepp tejfel 
sem. Keresi hát Bodri a tejfelt a háznál, de nem 
találja.

— Hamar menjen valaki a boltba! —  mondta.
De ki menjen? A kutya nem hagyhatta ott a fő

zést. Meglátta a macskát, hát őt küldte el tejfelért. 
Szaladt is a macska a boltba. Ki is mérték neki, vitte 
is hazafelé. De éhes volt, hát nyalogatott belőle. 
Gondolta, hogy úgy sem veszik majd észre. Aztán 
ment tovább, megint gondolt egyet, s megint nyalo
gatott a tejfelből. Végül már alig maradt az edény
ben. Ekkor már közel volt a lakodalmas házhoz. 
Nagyon szégyenlette magát, hogy csak ilyen kevés 
tejfelt visz haza.

Gondolt egyet, s a megmaradt tejfelt is megette. 
De a kutyák már futottak eléje, s kiabálták neki:

— Hozzad már, macska, a tejfelt!
A macska azonban azt hazudta, hogy nem adott 

neki a boltos. De az agár meglátta a tejfeles bajúszát, 
s mérgesen elkiáltotta magát:

— Hazudik a macska! Megette a tejfelünket!



Erre aztán a kutyák nekimentek a macskának, s 
adj neki! A macska felszaladt a fára, s onnan fújt le 
a kutyákra. Mikor a kutyák látták, hogy a macska 
nem kívánkozik le a fáról, hát bementek a házba, és 
tejfel nélkül ették meg a galuskát.

Azóta nem nézhet a kutya a macskára.

BERZE NAGY JÁNOS gyűjtése



A SZARKA MEG A RÓKA

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szarka 
meg egy róka. A róka egyszer elment ahhoz a fához, 
ahol a szarka lakott és így szólt:

—  Fölszántom a földet, kivágom a fát, adjál 
nekem kis szarkát!

A szegény szarka lehajított egyet, azzal a róka 
elment. De amikor a kis szarkát megette, megint oda
ment a fához, s ismét így szólt:

—  Fölszántom a földet, kivágom a fát, adjál ne
kem kis szarkát!

A szegény szarka megint lehajított egyet a róká
nak, de ezzel ott termett egy holló és így szólt hozzá:

—  Miért adsz neki kis szarkát? Inkább mond
jad neki ezt: Szántsd föl a földet, ha van ekéd! Vágd 
ki a fát, ha van fejszéd!

Amikor a holló távozott, megint odalopakodott 
a róka és megszólalt:

—  Fölszántom a földet, kivágom a fát, adjál 
nekem kis szarkát!

A szarka pedig ezt válaszolta neki:
—  Szántsd föl a földet, ha van ekéd! Vágd ki a 

fát, ha van fejszéd!
— Tudom én, hogy ki tanított meg erre! De 

megállj csak! —  válaszolta a róka.
Ezzel elvetette magát a földön, halottnak tettette 

magát. Nemsokára megjelent a holló, és lakmározni 
akart a halottnak hitt rókából. A róka azonban nya- 
koncsípte. Akkor így könyörgött a holló:



— Jaj, jaj, engedjél el, inkább megtanítalak 
szállni, s akkor megeheted a szarkákat!

Hát meg is egyeztek ebben. Így szólt akkor a 
holló:

—  Fogódzkodj jól a farkamba!
A róka így is tett, a holló vitte felfelé, s meg

kérdezte:
— Látod-e még a földet?
—  Látom. Akkora, mint egy szérűskert — vá

laszolta a róka erre.
A holló tovább szállt fölfelé:
— Látod-e még a földet?
— Látom. Akkora, mint egy kerek alma.
A holló csak tovább szállt fölfelé:
— Látod-e még a földet?
— Látom, akkora, mint egy gombostű feje —  

válaszolta a róka.
A holló még tovább szállt fölfelé, s megkér

dezte:
— Látod-e még a földet?
— Most már nem látom — felelte a róka erre.
A holló erre egy füstös farönk fölé vitte a rókát

és így szólt hozzá:
—  Most engedd el a farkamat, csóváld a farka

dat, akkor majd megtanulsz repülni lefelé!
A róka így is tett, s szállt is lefelé. Amikor lej

jebb ért, s meglátta a füstös farönköt, azt hitte, hogy 
egy ember áll ott, s azt kiabálta neki:

—  Szaladj innen ember, mert agyonütlek!
A farönk azonban nem szaladt el, a róka rázu

hant, s ott lelte halálát.

KÁLMANY LAJOS gyűjtése



A FÉLIG NYÚZOTT KECSKE

Egyszer volt egy szegény ember, volt annak há
rom fia és egy kecskéje, s azt mondta a legnagyobbik 
fiának:

— Hajtsd ki, fiam, ezt a kecskét térdig érő fűbe, 
kötésig érő vízbe.

A fiú kihajtotta a kecskét térdig érő gyepbe, 
kötésig érő vízbe. Este hazahajtotta, s kérdezi tőle az 
apja:

— Hát kihajtottad-e?
— Ki én — válaszolta a fiú.
—  Ettél-e, ittál-e, édes kecském? — kérdezte az 

ember a kecskétől.
—  Se nem ittam, se nem ettem, éhen, szomjan 

majd elvesztem —  válaszolta a kecske, s az ember 
mérgében agyonütötte a fiát.

Majd ezt mondta a másik fiának:
—  Hajtsd ki, fiam, ezt a kecskét térdig érő fű

be, kötésig érő vízbe.
Ez a fiú is kihajtotta a kecskét térdig érő fűbe, 

kötésig érő vízbe. Este hazahajtotta a kecskét, s kér
di ismét az ember:

—  Ettél-e, ittál-e, édes kecském?
—  Se nem ittam, se nem ettem, éhen, szomjan 

majd elvesztem —  válaszolt a kecske, s ezt a fiút is 
agyonütötte az ember.



A harmadik fiának is azt mondta, hogy hajtsa 
ki a kecskét térdig érő fűbe, kötésig érő vízbe. A 
harmadik fiú szintén kihajtotta, de az ember meg
leste, hogy vajon kihajtotta-e a fiú kecskét, s látta 
két szemével, hogy eszik, iszik a kecske.

A harmadik fiú este hazahajtotta a kecskét, s 
kérdi tőle az ember:

— Ettél-e, ittál-e, édes kecském?
— Se nem ittam, se nem ettem, éhen, szomjan 

majd elvesztem —  válaszolta ismét a kecske.
Ekkor megfogta az ember a kecskét, és eleve

nen elkezdte nyúzni. Mikor már félig meg volt nyúz
va, felugrott a kecske, elszaladt, s a mezőn egy ró
kalyukba bújt.

— Ment haza a róka, s nem mert bemenni, 
csak a lyuk szájánál leskelődött. Arra ment a farkas, 
s kérdezte a rókát:

— Mit csinálsz, róka koma?
— Jaj, farkas koma, valaki van a házamban, 

nem tudok bemenni —  mondta a róka.
— Micsoda? Majd kihajtom én —  mondta a far

kas — , s beszólt a lyukba:
— Ki vagy itt?
— Én vagyok, én vagyok, félig nyúzott kecske, 

dübü, dübü lábammal, majd megdöflek szarvammal! 
— hangzott a válasz.

Nem mert tehát bemenni a farkas a lyukba, nem 
tudta kihajtani a kecskét.

Arra ment egy őz is, s kérdezte:
— Mit csinálsz, róka koma?
— Valami van a házamban, nem tudom kihaj

tani — válaszolta.
— Micsoda? Majd kihajtom én — mondta az őz 

is, beszólt a lyukba:



—  Mondd, mi vagy?!
—  Én vagyok, én vagyok, félig nyúzott kecske, 

dübü, dübü lábammal, majd megdöflek szarvammal!
—  hangzott a válasz.

Az őz sem tudta kihajtani.
Arra ment egy nyúl, s kérdezte:
—  Mit csinálsz, róka koma?
—  Valami van a házamban, de nem tudom ki

hajtani!
—  Majd kihajtom én! —  mondta a nyúl, és be

szólt a lyukba:
—  Mi vagy itt?
—  Én vagyok, én vagyok félig nyúzott kecske, 

dübü, dübü lábammal, majd megdöflek szarvam
mal! —  hangzott a lyukból a válasz.

A nyúl sem tudta kihajtani.
Arra ment egy tövises disznó, s kérdezte:
—  Mit csinálsz, róka koma?
—  Jaj, hé, valami van a házamban, nem tudom 

kihajtani.
—  Majd kihajtom én — válaszolta a tövises 

disznó, és beszólt a lyukba:
—  Mi vagy itt?!
—  Én vagyok, én vagyok félig nyúzott kecske, 

dübü, dübü lábammal, majd megdöflek szarvammal!
—  hangzott a válasz a lyukból.

Ekkor a tövises disznó behengeredett a lyukba, 
megszúrta töviseivel a kecske nyúzott lábát. A kecs
ke erre kiugrott, a többi körülkapta, széjjeltépte, 
megette; hanem a belét a róka eltette magának.

Egy darab idő múlva azt mondja a farkas a ró
kának:

—  Hé, ehetném én!



— Együk meg azt, akinek a legcsúnyább a neve 
közöttünk, mondta a róka.

— Farkas-barkas, szép név! Róka-bóka szép 
név! öz-bőz szép név! Nyúl-búl, szép név! Tövises 
disznó — nem szép név!

Azzal fogták magukat, és megették a tövises 
disznót.

Egy kis idő múlva azt mondja ismét a farkas a 
rókának:

— Ehetném én!
Mondja megint a róka:
— Együk meg azt, aki a legcsúnyább nevű köz

tünk.
— Farkas-barkas, szép név! Róka-bóka szép 

név! őz-bőz, szép név! Nyúl-búl, nem szép név! —  
számlálta a farkas megint.

Megették a nyulat, azután az őzet; de aztán már 
nem volt mit enni. Ekkor elővette a róka a kecske 
belét, ráült és enni kezdte. Meglátta a farkas és kér
dezte:

— Mit eszel, róka koma?
— A hasamat haraptam ki, hát a belemet 

eszem; harapd ki te is a hasadat, és egyél, mint én.
A farkas csakhamar kiharapta a hasát és meg

döglött belé; így 6 is a rókának szolgált eledelül.

ERDÉLYI JÁNOS gyűjtése



A BÉKAKIRÁLYFI

Hcjl volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, 
annak volt három szép lánya. A három királylány 
egyszer a pázsiton aranyalmákkal játszott. A pázsit 
mellett volt egy kert, a kertben meg egy kút. Ahogy 
ott játszott a három király leány, a legkisebbnek az 
aranyalmája egyszer csak belegurult a kútba.

A legkisebb királyleány sími kezdett. Ahogy ott 
sír, sírdogál, a kútból előjön egy béka, odamegy 
hozzá és megkérdi:

— Miért sírsz, te leány?
Válaszolta a sírdogáló király leány:
— Az arany almámat siratom!
Erre azt válaszolta a béka:
—  Kihozom és neked, ha velem egy asztalhoz 

ülsz, egy tányérból eszel, egy pohárból iszol, meg 
egy ágyon fekszel!

A lány mindezt megígérte. Erre a béka a kútba 
ugrott, és kihozta az aranyalmát.

A királylány azonban, hogy az almát megkap
ta, sarkon fordult, és otthagyta a békát. De a béka 
csak ment utána. Amikor a palotába ment, hallotta, 
hogy a béka ott ugrál mögötte, amikor pedig a szobá
ja felé ment, a béka csak tovább ugrált mögötte. A 
lány az ijedségtől már sárga is volt, meg fehér is.

Amikor belépett a szobájába, a béka csak ugrált 
az ajtóra, s követelte tőle, hogy engedje be. Azt 
mondta neki erre az apja:

—  Ha megígérted neki, akkor eresszed is be!



A lány beeresztette.
A béka odaült hozzá az asztalhoz, egy tálból 

evett vele, egy pohárból ivott vele, s mellé feküdt az 
ágyba. Amikor a béka az ágyba ugrott, a királyleány 
megfogta a hátán a bőrt és lehajította az emeletről. 
A béka jól megütötte magát, de aztán csak tovább
ment. Elment a patakra.

Éppen ott mosott egy szegény leány. Volt neki 
egy aranygyűrűje, amelyet még az anyja hagyott 
reá, de azt is beleejtette a patakba. Kereste, de nem 
találta. Amikor meglátta a békát, hozzá fordult, hogy 
hozná ki neki a gyűrűjét a patakból. A béka azt 
mondta erre:

— Ha velem egy asztalhoz ülsz, egy tálból 
eszel, egy pohárból iszol, meg egy ágyba fekszel, ak
kor kihozom!

A lány megígérte, s a béka a gyűrűt ki is hozta 
a patakból. A lány a békát a ruháskosárba tette, s 
míg 6 mosott, az jót aludt a kosarában. Mikor este 
hazamentek, a béka hármat brekkentett, s mindjárt 
szép királyfivá változott át.

Másnap elment a királylányhoz, próbát tett vele: 
megkérette. A királylány hozzá ment volna szívesen 
feleségül. Az öreg király ki is üresített három szo
bát neki, még a szegény lányt is elhívták segíteni, 
takarítani.

Amikor a szegény lány elment hozzájuk, vele 
ment a kirányfi is — béka képében. Amikor a ki
rálylány meglátta a békát, meg is kérdezte a szegény 
lányt:

— Tied-e ez a béka?
Azt mondta a szegény lány:
— Az enyém!



—  No, én lehajítottam az emeletről. De ha te 
azt a békát idehozod, inkább te sem jöjj! —  mondta 
a királyleány.

Ahogy azt a béka hallotta, azon nyomban ki
rályfivá változott és hazament a szegény lánnyal.

Aztán megesküdtek, s tán ma is élnek, ha meg 
nem haltak.

BERZE NAGY JÁNOS gyűjtése



A PÓRULJÁRT FARKAS II.

Volt egyszer egy nagy-nagy körtefa, amelyiken 
annyi körte termett, hogy az erősen sok. Na de oda
kapott a körtére egy kicsi gyermek. Csak odasom- 
fordált a fa alá, szedte, vette és ette egyfolytában, 
amíg jól nem lakott. Hát egyszer mit lát: éppen a fa 
alá tart egy farkas.' Neki a gyermek, s hamar fellép 
a fára, fel egészen a fa hegyére. Azt mondja a farkas, 
mikor odaért:

— Hallod, te gyermek, hozz nekem is körtét a 
fáról, de se ne rázzad, se ne dobáljad, hozd le magad, 
mert én csak az épeket szeretem.

Jól van, a markába vesz a gyermek vagy négy 
körtét, avval leindult a fáról. Na, térült egyet a far
kas, avval neki, s elékapott egy nagy zsákot. Megfogta 
a gyermeket, belegyömöszölte a zsákba, avval a há
tára kapta, s elindult vele az erdő felé.

Ment, mendegélt, hegyen, völgyön, mindenen 
keresztül, egyszer egy kicsi tuskó mellett megtelepe
dett, hogy kifújja magát. Hát ott rögtön el is aludt. 
Egyéb sem kellett a gyermeknek: kibogozta a zsá
kot, kievickélt belőle, s uzsgyi neki, összekotort egy 
csomó tövist, mind belerakta a zsákba, avval útra 
kerekedett.

Egyszer felébred a farkas, s indul tovább. A 
hátára veszi a zsákot, hát úgy csípi-szúrja a tövis, 
akárhogy fordult, ég a háta.

— Hallod-e, te gyermek — mondta a farkas — , 
ülj ott veszteg, mert ha nem, hát rögtön megeszlek!



De hiába, mert a tövisek szúrták-csípték, hogy 
még a vér is megindult belőle. Megmérgelődött a far
kas, egyszer ledobta a zsákot a földre, avval neki, s 
beleharapott. A tövisek össze-vissza szúrták a száját. 
Megijedt szörnyen, s avval úgy futásnak eredt, hogy 
még hátra sem tudott nézni.

Aki nem hiszi, járjon a végére.

RÁDULY JÁNOS gyűjtése



BESZÉLGESSÜNK EL KÖNYVÜNK MESÉIRŐL

Most, hogy elolvastátok a meséket, bizonyára egyet- 
értetek az ajánlásban írottakkal, hogy a meseolvasás a 
puszta szórakozásnál sokkal többet nyújt a figyelmes ol
vasó számára. Olvassátok el újra a meséket, s beszélgesse
tek el a bennük foglaltakról! A beszélgetést megkönnyí
tendő, az alábbiakban néhány kérdés megfogalmazásával 
segítünk.

Hogyan tette próbára a királyfi az őszintesége miatt 
elűzött királyleány apját?

Milyen tanácsokat adott az öregember a szabadságos 
katonának? Vajon jó tanácsok voltak-e?

Hogyan járt túl Szép Zsuzsika a tizenkét rabló eszén?
Miért köszönti legjobban az utasember a szelet, s nem 

a napot vagy a holdat?
Hogyan mentette meg Vaskalapos János a két király

leányt?
Hogyan járt túl Mátyás király egykori katonája a há

rom kevély főúr eszén?
Hogyan jutalmazta meg Mátyás király a becsületes 

szántóvető parasztembert?
Hogyan járt túl többször is a bíró eszén a furfangos 

Csalóka Péter?
Tényleg okos volt-e Okos Kata a róla szóló mesében?
Hogyan szabadult meg a nagyszarvú ördögtől a ravasz 

molnárlegény?
Milyen erős volt Erős János?
Hogyan büntette meg Málészáj az alattomos tolvaj 

kocsmárost?
Hogyan csapta be a farkast a négy állat: a ló, a két 

berbécs és a szamár?
Miért haragszik a kutya a macskára?
Hogyan csapta be a ravasz róka az éhes farkast?



A VÁLOGATÓ JEGYZETE

A könyvecskében közreadott meséket kivétel nélkül folklo- 
risztikailag hiteles népmesegyüjteményekből, pár művet leszámítva 
tudományos igénnyel készült kiadványokból válogattam. Ez utób
biak hiteles gyűjtések népszerű változatai. Mivel a tudományos 
igényű mesekiadványok a mesélők ajkáról lejegyzett szövegeket ál
talában népnyelven közük, a jelen kiadvány céljainak megfelelően 
a meséket köznyelvi szintre írtam át. A köznyelviesítés természe
tesen nem érintette a mesék lényegét, legfeljebb az itt-ott mu
tatkozó túlzott nyelvjárásiasságon, valamint az élőszó pongyola
ságain módosítottam az olvasót szem előtt tartva. A közölt mesék 
zöme az eredeti közlésben olvasható címet viseli, néhol azonban 
a változat közismertebb címe mellett döntöttem. A már köznyel
ven olvasható források esetében elenyésző alkalommal tűnt indo
koltnak a módosító változtatás. A mesék szövegének rövidítésével 
nem éltem.
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Pécs, 1940.
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dások. Pest, 1869.

Faragó József: Kurcsi Minya havasi mesemondó. Bukarest, 1969. 
Kálmány Lajos: Szeged népe I—II. Arad, 1881. és 1882. 
Kolumbán István: A kecskés ember. Olosz Katalin gondozásában.

Bukarest, 1972.
Nagy Olga: Széki népmesék. Bukarest, 1976.
Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék. Budapest, 1971. 
Kdduly János gyűjtései a Nagyapó mesefája kötetből. Bukarest, 

1973.
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Jung Károly. Nyolcadik kiadás, 2002. Kiadja: Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva, Beograd, Obiliéev venac 5. Képszerkesztő: Desanka Poslon, Nela 
Tataiovié. Illusztrálta: Borislavka Dimitrov. Grafikai szerkesztő: Živko Miljié. 
Korrektor: Farkas Eszter. A kézirat nyomdába adása: 2002 májusa. Megjelent: 
2002 júniusában. Terjedelem: 7 nyomdai ív. Formátum: A/5. Példányszám: 
600. Készült: AD „Kultura“, Baéki Petrovac.

ВРАГ И МЛИНАР. Избор из мађарских народних прича. Лектира за 
2. разред основне школе. Избор извршио и приредио: др Јунг Карољ. 
Осмо издање, 2002. Издаје: Завод за уџбенике и наставна средства 
Београд, Обилићев венац 5. Ликовни уредници: Десанка Послон и 
Нела Таталовић. Илустрације: Бориславка Димитров. Графички 
уредник: Живко Миљић. Коректор: Фаркаш Естер. Предато у 
штампу: маја 2002. год. Штампање је завршено јуна 2002. год. Обим: 
7 шт. Формат: А/5. Тираж: 600 примерака. Штампа: АД „Култура“, 
Бачки Петровац.




