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         „Az orvosoknak majd csak akkor hiszek, ha hosszabb 
           életűek lesznek, mint a magunkfajta ember” 
                  Katz Richárd 
 
 
30 + 2 • 15 
(csodarege alapján) 
 
 
Az ember élete hatvan év vagy hetven. 
Hogyan lehetséges ez tulajdonképpen? 
Bármennyire fontos, nem tudjuk, mi oka, 
Hogy végső határát nem tolhatjuk tova. 
 
Így esztendeinknek napjai számosak, 
Legfeljebb egyesek nyolcvanat kaphatnak. 
Nagyrésze fáradság, munka, nyomorúság, 
Így igaz ez ma is, bárhogyan tagadják. 
 
Teremtéskor történt egésznek az oka, 
Amikor Isten a korokat kiszabta. 
Eléállt a szamár, s megkérdezte tőle: 
Milyen hosszú is lesz a földi élete. 
 
– Harminc évig élsz majd – hangzott a válasz már, 
– Túl sok az tengődni – sóhajtott a szamár. 
Az irgalmas Isten felét elengedte; 
Ezután a kutya állt az Úr elébe: 
 
– Nekem mennyit szántál? – tette fel a kérdést, 
– Harmincat kapsz te is – hozott az Úr döntést; 
– Légy kegyelmes hozzám! Nagyon sok az látva, 
Hogy hűségemért csak hálátlanság járna. 
 
Az Isten levette felét a kérésre; 
Majd a teremtést az emberrel végezte. 
– Milyen hosszan élek? – e kérdést tette fel, 
– Harminc jár neked is, megelégszel ezzel? 
 
– Harmincat kaphatok? – sopánkodott egyre – 
Épp′ akkor kezdeném, kevés egy életre. 
Isten nagylelkű volt, s az ember számára 
Kutya és a szamár éveit átadta. 
 
Az ember élete azóta lett hatvan. 
Harmincat él ebből emberhez méltóan, 
Kutya módra telik tizenöt szolgálva, 
S szamárként tengeti a többit a sutban. 
 
 
Kispest, 2005. december 14. 



 

   

   bbaSSoh ah ,KeSih rokka KaC djam Kankosovro za” 
 ˇrebme atjafknugam a tnim ,KenSel KeWtelE 
drAhir cAł 
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(nAjpala egeradoC) 
 
 

.nevteh Gav vE navtah etelE rebme za 
?neppEknodjalut ze segEstehel naGoh 

,ako im ,Kujdut men ,sotnof eriNNemrAb 
.avot Kujtahlot men tArAtah QsgEv Goh 

 
,KasomAS iajpan KenkniednetSe GI 

.Kantahpał tanavcloN KeseGe bbejlefgel 
,gAsUromoN ,aknum ,gAsdarAf eSErGan 
.KAjdagat naGohrAb ,si am ze zagi GI 

 
,ako za KenSEge tnEtrqt roksEtmeret 

.atbaSił takoroł a netsi rokima 
:elQt etzedrEkgem s ,rAmaS a tllAEle 

.etelE idlqf a Sel si USSoh neLim 
 

,rAm SalAv a ttozgnah _ djam SlE givE cnimrah _ 
.rAmaS a ttotjahos _ indQgnet za Kos lUt _ 

;etdegnele tElef netsi samlagri za 
:ebEle rU za tllA aTuł a nAtuze 

 
,tsEdrEł a lef ettet _ ?lAtnAS tiNNem meken _ 

;tsEtnqd rU za ttozoh _ si et Spał tacnimrah _ 
,avtAl za Kos noGan !mAzzoh semleGeł GEl _ 

.anrAj gAsnaltAlAh KaC trEmegEsWh Goh 
 

;ersErEł a tElef ettevel netsi za 
.etzegEv lerrebme za tsEtmeret a djam 

,lef ettet tsEdrEł e _ ?KelE naSSoh neLim _ 
?lezze leSgElegem ,si deken rAj cnimrah _ 

 
_ erGe ttodoknApos _ ?Kotahpał tacnimrah _ 

.ertelE Ge sEveł ,mEnedzeł rokka ’ppE 
arAmAS rebme za s ,tlov WklelGan netsi 

.atdatA tievE rAmaS a sE aTuł 
 

.navtah ttel atOza etelE rebme zA 
,naOtlEm zehrebme lQbbe lE tacnimrah 

,avlAgloS tqnezit Kilet adOm aTuł 
.nabtus a tibbqt a itegnet tnEkrAmaS s 
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        Öröm, siker, nélkülözés 
        a vándornál az osztályrész 
 
 
 
A fortélyos vándor 
(csodarege alapján) 
 
 
Volt egyszer egy vándor, obsitos katona, 
′Ki a hadseregből indult a világba. 
Sok országot bejárt, látott szép falvakat, 
Ennek ellenére mégis szegény maradt. 
 
 
Ahogy′ megy az útján, egy koldus jön szembe, 
Aki szegényebb, mint a templom egere. 
– Aggyisten – köszönti alamizsnát várva, 
– No, te jótól kértél – szól nagy fejcsóválva. 
 
 
– Négy lukas garas csak a földi vagyonom, 
Egy kell pálinkára, egyért kell aludnom, 
Kell egy még kenyérre, egy meg a dohányra; 
Miből adjak neked, mondd, te szegény pára? 
 
 
A koldus megrázza fejét e válaszra: 
– Madarat is fognék, hogyha ennyim volna! 
Megszánja a vándor, egyet neki átad, 
A koldus meg közli, kérhet tőle hármat: 
 
 
– Jótetted helyébe jót várhatsz, ígérem, 
Három kívánságod teljesítem menten. 
Gondoljad jól át és utána mondjad, 
De ki ne felejtsd a legfontosabbikat! 
 
 
(Szent Péter volt ő, csak koldusnak álcázva,) 
A vándor nem töpreng, felsorolja bátran: 
– Elsőnek kívánnám: legyen olyan pipám, 
Amelyikből so′sem fogy ki majd a dohány! 
 
 
– Másodjára olyan pakli kártyám legyen, 
Amelyikkel nyerek, bárki ül le velem! 
Az utolsó óhaj: legyen olyan zsákom, 
Bemenjen mindenki, hogyha úgy kívánom! 
 



 

   

 
 
 
 
A koldus csóválja fejét a kérésre, 
Ám nem szól egy szót sem, teljesíti végre. 
Továbbmegy a vándor, beér egy faluba, 
Estére szállást kér ott, egy fogadóban. 
 
 
– A vendégszobában ördögök tanyáznak 
– Mondja a fogadós mindjárt a vándornak. 
– Engedjen be engem, ne törődjék vele! 
– Vágja rá a választ a figyelmeztetésre. 
 
 
Kap egy jó korsó sört, hozzá egy nagy gyertyát, 
Leül és iszogat, jól érzi így magát. 
Bejön az ördög is egy kis idő múlva: 
– Jó éjt, vándor uram! – Jó éjt, ördög koma! 
 
 
Az ördög megkérdi: – hogyan érzi magát? 
– Semmi sem hiányzik, csak a jó társaság. 
– Lesz az is itt mindjárt – felel mosollyal ő, 
Összecsapja kezét, s több ördög jön elő. 
 
 
Egyből közrefogják, megforgatják még ott, 
Az öreg katonánk jól bírja a táncot. 
Ám az ördögöknek lóg a nyelvük már ki, 
Megkönyörül rajtuk: – üljünk le kártyázni! 
 
 
Kihúzza zsebéből a harminckét rablót, 
Kezdődik a játék, nyer rajta fenemód. 
Rakják a lapokat, kártyáznak vidáman, 
Fogy az ördög pénze: réz, ezüst meg arany. 
 
 
Végetér a játék, aludni is térne, 
Ám megfenyegeti az ördögök népe: 
– Idefigyelj, vándor, adj most mindent vissza! 
A vándor csak nevet: – hopp, bele a zsákba! 



 

   

 
 
 
 
Ekkor minden ördög bekerül a zsákba, 
Beköti a vándor: – legyen az lezárva! 
Lefekszik ezután, jót alszik reggelig, 
Benyit a fogadós, azt hiszi álmodik. 
 
 
Látja: kel a vándor, fütyürészik vígan, 
Pödörgeti baj′szát, pénz áll a sarokban. 
Hivat egy kovácsot: – kalapáccsal jöjjön! 
 Nem is tart sokáig, jön a mester rögtön. 
 
 
A vándor megkéri, hogy a zsákot üsse, 
(Ő tudja egyedül: csak ördög van benne.) 
A kovács a zsákot addig kalapálja, 
Amíg a sok ördög a szavát nem adja: 
 
 
– A vendégfogadót elkerüljük messze, 
A vendégeket is felejtjük örökre. 
Ezután a vándor a zsákot oldozza, 
Hanyatt-homlok fut a sok ördög pokolba. 
 
 
A vándor továbbáll, él, mint hal a vízben, 
Útján a szerencse elkíséri híven. 
Boldogsága mégis gyenge lábakon áll, 
Így az’tán hozzá is beállít a halál. 
 
 
– No, gazduram – mondja – eljött az órája, 
Eleget élt eddig, jön a másvilágra! 
– Ne légy hajthatatlan! Jutalmazlak — mondom, 
– Ne húzza az időt, mert még sok a dolgom! 
 
 
A vándor látja ám, nincs kiút számára, 
A halálnak így szól: – hopp, bele a zsákba! 
Ünnepelni akar széles jókedvében, 
Kiadja parancsba: – disznótoros legyen! 



 

   

 
 
 
 
Igen ám, a szakács jön kétségbeesve: 
– Nem akar a disznó meghalni sehogy′ se. 
Semmilyen állaton nem fog a kés többé, 
Zsákban van a halál, így tart majd örökké. 
 
 
Belátja a vándor, iratlan a szabály: 
Hozzátartozik az élethez a halál. 
Engedi a zsákból, meghal azonnyomban, 
Majd a disznó, csirke követi a sorban. 
 
 
Temetik a vándort, felmegy ő az égbe, 
Jön is ki Szent Péter a kapun elébe: 
– A három óhaj közt, emlékszem rá sorban, 
Nem kértél egy helyet itt, a mennyországban. 
 
 
– Most az′tán elmehetsz, fel is út, le is út, 
Azzal Szent Péter becsukja a kaput. 
Mit volt mit tenni, lemegy a pokolba, 
Ott meg az ördög ütközik meg rajta. 
 
 
Nem örül meg annak, hogy itt látja újra, 
Kiadja az útját, a kaput becsapja. 
(– Mit tegyen hát?) Megint felsétál a mennybe, 
Szent Péter meg kint áll, hogy az esőt lesse. 
 
 
– Aggyisten, Szent Péter, álljon meg egy szóra! 
Úgy látom, nem nagyon sietős a dolga. 
Mit szól a kártyához: a vesztes úgy játszik, 
Végrehajtja azt itt, amit mond a másik. 
 
 
Azzal le is ülnek, a vándor nyer hamar, 
Mérges lesz Szent Péter, s megkérdi, mit akar. 
– Ne legyen oly′ mérges, eresszen be végre! 
Azóta ott éli világát kedvére. 
 
 
Égeraracsa, 2003. július 21. 
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 SErLAtSo za lAnrodnAv a 

 
 
 

rodnAv soLEtrof arodnAv soLEtrof arodnAv soLEtrof arodnAv soLEtrof a    
(nAjpala egeradoC) 

 
 

,anotał sotisbo ,rodnAv Ge reSGe tlov 
.abgAliv a tludni lQbgeresdah a ił’ 

,takavlaf pES ttotAl ,trAjeb togASro Kos 
.tdaram NEgeS sigEm erEnelle Kenne 

 
,ebmeS nqj sudloł Ge ,nAjtU za Gem ’Goha 

.erege molpmet a tnim ,bbeNEgeS ika 
,avrAv tAnZimala itnqSqł _ netsiGGa _ 

.avlAvOCjef Gan lOS _ lEtrEł lOtOj et ,on _ 
 

,monoGav idlqf a KaC sarag sakul GEn _ 
,mondula lleł trEGe ,arAknilAp lleł Ge 

;arNAhod a gem Ge ,errENeł gEm Ge lleł 
?arAp NEgeS et ,ddnom ,deken Kajda lQbim 

 
:arSalAv e tEjef azzArgem sudloł a 

!anlov miNNe ahGoh ,KEngof si taradam _ 
,datA iken teGe ,rodnAv a ajnASgem 

:tamrAh elQt tehrEł ,ilzqł gem sudloł a 
 

,merEgI ,StahrAv tOj ebELeh dettetOj _ 
.netnem metIsejlet dogAsnAvIł morAh 
,dajdnom anAtu sE tA lOj dajlodnog 

!takibbasotnofgel a dstjelef en ił ed 
 

(,avzAclA Kansudloł KaC ,Q tlov retEp tneS) 
:nartAb ajloroslef ,gnerpqt men rodnAv A 

,mApip naLo neGel :mAnnAvIł KenQsle _ 
!NAhod a djam ił Gof mes’os lQbkiLema 

 
,neGel mATrAł ilkap naLo arAjdosAm _ 

!melev el lw ikrAb ,KereN lekkiLema 
,mokAZ naLo neGel :jahO Oslotu za 

!monAvIł GU ahGoh ,iknednim nejnemeb 
 



 

   

 
 
 
 

,ersErEł a tEjef ajlAvOC sudloł a 
.ergEv itIsejlet ,mes tOS Ge lOS men mA 
,abulaf Ge rEeb ,rodnAv a GembbAvot 

.nabOdagof Ge ,tto rEł tsAllAS erEtse 
 
 

KanzANat Kqgqdrq nabAboSgEdnev a _ 
.KanrodnAv a trAjdnim sOdagof a ajdnom _ 

!elev KEjdQrqt en ,megne eb nejdegne _ 
.ersEtetzemleGif a tSalAv a Ar ajgAv _ 

 
 

,tATreG Gan Ge Azzoh ,trqs Osroł Oj Ge pał 
.tAgam GI izrE lOj ,tagoSi sE lWel 

:avlUm Qdi sił Ge si gqdrq za nqjeb 
!amoł gqdrq ,tjE Oj _ !maru rodnAv ,tjE Oj _ 

 
 

?tAgam izrE naGoh _ :idrEkgem gqdrq za 
.gAsasrAt Oj a KaC ,KizNAih mes immes _ 

,Q laLLosom lelef _ trAjdnim tti si za Sel _ 
.Qle nqj gqdrq bbqt s ,tEzeł ajpaCeSSq 

 
 

,tto gEm KAjtagrofgem ,KAjgoferzqł lQbGe 
.tocnAt a ajrIb lOj KnAnotał gerq za 

,ił rAm KüvleN a gOl Kenkqgqdrq za mA 
!inzATrAł el Knwjlw _ :Kutjar lwrqNqkgem 

 
 

,tOlbar tEkcnimrah a lQbEbeZ azzUhił 
.dOmenef atjar reN ,KEtAj a KidQdzeł 
,namAdiv KanzATrAł ,takopal a KAjkar 

.Nara gem tswze ,zEr :eznEp gqdrq za Gof 
 
 

,enrEt si indula ,KEtAj a rEtegEv 
:epEn Kqgqdrq za itegeNefgem mA 

!aSSiv tnednim tsom jda ,rodnAv ,jleGifedi _ 
!abkAZ a eleb ,ppoh _ :teven KaC rodnAv a 



 

   

 
 
 
 

,abkAZ a lwrekeb gqdrq nednim rokke 
!avrAzel za neGel _ :rodnAv a itqkeb 

,gilegger KiSla tOj ,nAtuze KiSkefel 
.KidomlA iSih tza ,sOdagof a tiNeb 

 
 

,nagIv KiSErwTwf ,rodnAv a leł :ajtAl 
.nabkoras a llA znEp ,tAS’jab itegrqdqp 
!nqjjqj laCCApalał _ :toCAvoł Ge tavih 

.nqtgqr retsem a nqj ,giAkos trat si men 
 
 

,essw tokAZ a Goh ,irEkgem rodnAv a 
(.enneb nav gqdrq KaC :lwdeGe ajdut Q) 

,ajlApalał gidda tokAZ a CAvoł a 
:ajda men tAvaS a gqdrq Kos a gIma 

 
 

,eSSem Kwjlwrekle tOdagofgEdnev a _ 
.Erkqrq Kwjtjelef si tekegEdnev a 

,azzodlo tokAZ a rodnAv a nAtuze 
.ablokop gqdrq Kos a tuf Kolmoh-ttaNah 

 
 

,nebzIv a lah tnim ,lE ,llAbbAvot rodnAv a 
.nevIh irEsIkle eCnereS a nAjtU 

,llA nokabAl egneG sigEm agAsgodlob 
.lAlah a tIllAeb si Azzoh nAt’za GI 

 
 

,ajArO za ttqjle _ ajdnom _ marudzag ,on _ 
!argAlivsAm a nqj ,gidde tlE tegele 

,modnom * Kalzamlatuj !naltatahtjah GEl en _ 
!moglod a Kos gEm trem ,tQdi za azzUh en _ 

 
 

,arAmAS tUił Cnin ,mA ajtAl rodnAv a 
!abkAZ a eleb ,ppoh _ :lOS GI KanlAlah a 

,nebEvdekOj selES raka inlepennw 
!neGel sorotOnSid _ :abCnarap ajdaił 



 

   

 
 
 
 

:evseebgEstEł nqj CAkaS a ,mA negi 
.es ’Gohes inlahgem OnSid a raka men _ 

,Ebbqt sEł a gof men notallA neLimmes 
.Ekkqrq djam trat GI ,lAlah a nav nabkAZ 

 
 

:LAbaS a naltari ,rodnAv a ajtAleb 
.lAlah a zehtelE za KizotratAzzoh 

,nabmoNnoza lahgem ,lObkAZ a idegne 
.nabros a itevqk ekriC ,OnSid a djam 

 
 

,ebgE za Q Gemlef ,trodnAv a Kitemet 
:ebEle nupał a retEp tneS ił si nqj 

,nabros Ar meSkElme ,tzqł jahO morAh a _ 
.nabgASroNNem  a ,tti teLeh Ge lEtrEł men 

 
 

,tU si el ,tU si lef ,Stehemle nAt’za tsom _ 
.tupał a ajkuCeb retEp tneS lazza 

,ablokop a Gemel ,innet tim tlov tim 
.atjar gem Kizqktw gqdrq za gem tto 

 
 

,arjU ajtAl tti Goh ,Kanna gem lwrq men 
.ajpaCeb tupał a ,tAjtU za ajdaił 

,ebNNem a lAtEslef tnigem (?tAh neGet tim _) 
.essel tQse za Goh ,llA tnił gem retEp tneS 

 
 

!arOS Ge gem nojllA ,retEp tneS ,netsiGGa _ 
.aglod a sQteis noGan men ,motAl GU 

,KiStAj GU setSev a :zohATrAł a lOS tim 
.KisAm a dnom tima ,tti tza ajtjahergEv 

 
 

,ramah reN rodnAv a ,Kenlw si el lazza 
.raka tim ,idrEkgem s ,retEp tneS Sel segrEm 

!ergEv eb neSSere ,segrEm ’Lo neGel en _ 
.erEvdeł tAgAliv ilE tto atOza 
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        „Bizonyos fokig Darwin 
          is elismerte őket” 
              Mikszáth 
 
 
 
 
A kék vér 
(csodarege alapján) 
 
 
 
Eljöttelek megnézni, 
Régiekről regélni; 
A szavamat összeöltöm, 
Az elején kezdem – rögtön: 
 
Az Úr előbb létrehozott 
Teremtéskor egy világot, 
Majd az ember került sorra 
Részletekből megalkotva. 
 
Csont, hús, szőr, bőr jutott bele, 
Ám a vért több kádba szűrte; 
Külön rakott egy kis kádba, 
′Melyben ázott kék palástja. 
 
Megkékült az ezért tőle, 
Nem is kapott mind′ belőle. 
Így e vér, ′míg világ forog, 
Csak főnemes testben csorog. 
 
 
 
Égeraracsa, 2002. november 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  nivrad gikof soNozib” 



 

   

 „ˇtekQ etremsile si 
tASkim 

 
 
 
 

rEv KEł arEv KEł arEv KEł arEv KEł a    
(nAjpala egeradoC) 

 
 
 

,inzEngem Kelettqjle 
;inlEger lQrkeigEr 
,mqtlqeSSq tamavaS a 

:nqtgqr _ medzeł nEjele za 
 

ttozohertEl bbQle rU za 
,togAliv Ge roksEtmeret 

arros tlwreł rebme za djam 
.avtoklagem lQbketelSEr 

 
,eleb ttotuj rQb ,rQS ,sUh ,tnoC 

;etrWS abdAł bbqt trEv a mA 
,abdAł sił Ge ttokar nqlwł 
.ajtsAlap KEł ttozA nebLem’ 

 
,elQt trEze za tlwkEkgem 

.elQleb ’dnim ttopał si men 
,gorof gAliv gIm’ ,rEv e GI 
.goroC nebtset semenQf KaC 
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                  Fegyver a toll és szép ruha, 
                  használója bizton tudja 
 
 
 
 
A megváltozott hollótoll 
(csodarege alapján) 
 
 
 
Régen fehér volt a holló, 
Ma fekete — tudnivaló. 
Időközben átalakult, 
Ennek őrzi titkát a múlt. 
 
Üldözték a Jézust itt-ott, 
Menekült is, ahogy′ tudott. 
Bújtatá sok bozót, berek, 
Nem találák az emberek. 
 
Amikor a holló látta: 
Jézust rejté sok barátja, 
S a bújdosót takarák már, 
Megszólalt, és mondta: „kár, kár!” 
 
Jézus erre továbbszaladt, 
Magas fűben, a fák alatt. 
Közben arra volt ideje, 
Hogy a hollót megbüntesse: 
 
„A tollad, mert megérdemled, 
Legyen olyan, mint a lelked!” 
Átváltozott, s így fekete 
Azóta a holló színe. 
 
 
 
Kispest, 2005. január 3. 
 
 
 
 
 



 

   

,ahur pES sE llot a revGef 
     ajdut notzib ajOlAnSah 

 
 
 

llotOlloh ttollotOlloh ttollotOlloh ttollotOlloh ttozotlAvgem azotlAvgem azotlAvgem azotlAvgem a    
(nAjpala egeradoC) 

 
 
 

,Olloh a tlov rEhef negEr 
.Olavindut * etekef am 

,tlukalatA nebzqkQdi 
.tlUm a tAktit izrQ Kenne 

 
,tto-tti tsuzEj a KEtzqdlw 
.ttodut ’Goha ,si tlwkenem 
,Kereb ,tOzob Kos AtatjUb 

.Kerebme za KAlAlat men 
 

:attAl Olloh a rokima 
,ajtArab Kos Etjer tsuzEj 

,rAm KArakat tOsodjUb a s 
ˇ!rAł ,rAł” :atdnom sE ,tlalOSgem 

 
,tdalaSbbAvot erre suzEj 
.ttala KAf a ,nebWf sagam 

,ejedi tlov arra nebzqł 
:essetnwbgem tOlloh a Goh 

 
,delmedrEgem trem ,dallot a” 

ˇ!deklel a tnim ,naLo neGel 
etekef GI s ,ttozotlAvtA 

.enIS Olloh a atOza 
 
 
 

nabAvah getegref .2711 ,tsepsiłnabAvah getegref .2711 ,tsepsiłnabAvah getegref .2711 ,tsepsiłnabAvah getegref .2711 ,tsepsił    
 



 

   

            A csodarege valóságos személy 
            köré szövi a csodás történetet 
 
 
 
 
            A szomorúfűz 
           (csodarege alapján) 
 
 
 
Nem csüngött le hajdanában  Ahogyan ült, a zöld ágak 
A szomorúfűznek ága.   Átölelték, rásimultak, 
Merre nézett? Hát fölfelé,  Lehajolva elfedték őt: 
Épp′ úgy, mint a többi fáé.  Ne lássák meg az üldözők! 
 
Hanem egyszer, nagyon régen,  A gallyai hajladoztak, 
Hogy mi történt, elmesélem:  Legyezgették Jézus urat; 
Jézusunkat – áldja az ég –  Verejtékes homlokának 
Rossz emberek elüldözték.  Jó hűvöset így csináltak. 
 
Elfáradt biz′ szegény feje,  Amint magát kipihente, 
S azt nézte: hol pihenhetne.  Tovább is ment útrakelve. 
Ez alá a fa alá ült,    Várta őt sok kunyhó, viskó, 
Itt pihent meg ő legvégül.   Sok volt még a tennivaló. 
 
Nem szúrós e fának ága,   Így ennek az emlékére: 
Azért is ült le alája.   – Ahogyan volt, meggörbülve – 
Nem csak ága, levele sem,  Úgy maradt a fűzfa maga, 
Pihenhetett így csendesen.  Isten Fia ült alatta. 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 LEmeS sogAsOlav egeradoC a 
 tetenEtrqt sAdoC a ivqS Erqł 
 
 
 
 
    zWfUromoS azWfUromoS azWfUromoS azWfUromoS a    
 (nAjpala egeradoC) 

 
 
 
 KagA dlqz a ,tlw naGoha nabAnadjah el ttqgnwC men 
 .KatlumisAr ,KEtlelqtA .agA KenzWfUromoS a 
 :tQ KEtdefle avlojahel ,Eleflqf tAh ?ttezEn errem 
 !KQzqdlw za gem KAssAl en .EAf ibbqt a tnim ,GU ’ppE 
 
 
 ,Katzodaljah iaLLag a ,negEr noGan ,reSGe menah 
 ,taru suzEj KEttegzeGel :melEsemle ,tnEtrqt im Goh 
 KanAkolmoh sekEtjerev _ gE za ajdlA _ taknusuzEj 
 .KatlAniC GI tesqvWh Oj .KEtzqdlwle Kerebme SSor 
 
 
 ,etnehipił tAgam tnima ,ejef NEgeS ’zib tdarAfle 
 evlekartU tnem si bbAvot .entehnehip loh :etzEn tza s 
 ,Oksiv ,OhNuł Kos tQ atrAv ,tlw Ala af a Ala ze 
 .Olavinnet a gEm tlov Kos .lwgEvgel Q gem tnehip tti 
 
 
 :erEkElme za Kenne GI ,agA KanAf e sOrUS men 
_ evlwbrqggem ,tlov naGoha _ .ajAla el tlw si trEza 
 ,agam afzWf a tdaram GU ,mes elevel ,agA KaC men 
 .attala tlw aif netsi .nesedneC GI ttetehnehip 
 
 
 

nabAvah aNadlqf .711 ,aCararegEnabAvah aNadlqf .711 ,aCararegEnabAvah aNadlqf .711 ,aCararegEnabAvah aNadlqf .711 ,aCararegE    



 

   

        „Addig lépj a vízbe, míg a kövét látod” 
               népi bölcsesség 
 
 
 
 
   A Tisza eredete 
            (csodarege alapján) 
 
 
 
Állt már ám a világ,  A Tiszának mondta, 
Hegy, völgy és a virág;  Menjen csak utána. 
Minden kész volt benne,  Ment is az – boldogan – 
Meg volt az teremtve.  Egyre a nyomában. 
 
Kis tavak, patakok,  Majd nekivetették 
Csermelyek és folyók;  A földnek az ekét, 
Csak a Tisza járkált  Szántva mély barázdát: 
Az Úr zsámolyánál.  Folyónak az ágyát. 
 
„Hát veled mi legyen?”  A szamár éhes volt: 
– Kérdezte az Isten.  Bogáncs után kapott, 
„Majd intézem, atyám,  Rángatta az ekét 
– Felelt Jézus – bízd rám!” Ide-oda – ekképp′ . 
 
Azzal – mint jótevő –  Ezért lett kanyargós, 
Egy ekét vett elő.   Csivirgős-csavargós, 
Eléje befogott   Ilyen girbe-gurba 
Egy szamarat legott.  A Tisza folyása. 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. július 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 ˇdotAl tEvqł a gIm’ ,ebzIv a jpEl gidda” 
gEsseClqb ipEn 

 
 
 
 
    etedere aSit aetedere aSit aetedere aSit aetedere aSit a    
  (nAjpala egeradoC) 

 
 
 
 ,atdnom KanASit a ,gAliv a mA rAm tllA 
 .anAtu KaC nejnem ;gAriv a sE Glqv ,Geh 
 _ nagodlob _ za si tnem ,enneb tlov SEł nednim 
 .nabAmoN a erGe .evtmeret za tlov gem 
 
 KEtteteviken djam ,Kokatap ,Kavat sił 
 ,tEke za Kendlqf a ;KOLof sE KeLemreC 
 :tAdzArab LEm avtnAS tlAkrAj aSit a KaC 
 .tAGA za KanOLof .lAnALomAZ rU za 
 
 :tlov sehE rAmaS a ˇ?neGel im delev tAh” 
 ,ttopał nAtu CnAgob .netsi za etzedrEł _ 
 tEke za attagnAr ,mATa ,mezEtni djam” 
 . ’ppEkke _ ado-edi ˇ!mAr dzIb _ suzEj tlelef _ 
 
 ,sOgraNał ttel trEze _ QvetOj tnim _ lazza 
 ,sOgravaC-sQgriviC .Qle ttev tEke Ge 
 abrug-ebrig neLi ttogofeb ejEle 
 .asALof aSit a .ttogel taramaS Ge 
 
 
 

nabAvah sAdlA .711 ,aCararegEnabAvah sAdlA .711 ,aCararegEnabAvah sAdlA .711 ,aCararegEnabAvah sAdlA .711 ,aCararegE    



 

   

        „Ha elfáradsz a világban: 
          Gyere haza megpihenni, 
          Az öreg fák árnyékában 
          Szép időkre emlékezni” 
           Pósa Lajos 
 
 
 
 
          A tordai hasadék 
           (csodarege alapján) 
 
 
 
Sem azelőtt, sem azóta   Érezte, hogy szükség van rá, 
Nem volt olyan jó királya   De nem tudta: innen hová? 
A magyarnak – elmondható – ,  Sarkantyúzta paripáját 
Mint amilyen első László.  A tordai hegyeken át. 
 
Egyszer csak, egy alkalommal,  A kunok meg ordítottak: 
Ahogy′ járkált Szög lovával,  „Utána mind! Add meg magad!” 
Egymagára maradt vele,   Hogyha Lászlót most elfogják, 
És a kun had körülvette.   Övék egész Magyarország. 
 
Lova hátán hátranézett,   László után eredt a had, 
S látta a sok ellenséget.   Lovaikon kivert a hab. 
Hiába volt bármily′ erős:   Már-már csaknem elérték ott, 
Százakat nem győzhet le hős.  Midőn éghez fohászkodott: 
 
 
   „Uram, segítsd a szolgádat!” 
   Ekkor a hegy kettéhasadt. 
   Döbbenten állt a kun – ezért, 
   ′Míg népéhez László megtért. 
 
 
 
Kispest, 2001. január 2. 
 
 
 
 
 
 



 

   

     :nabgAliv a SdarAfle ah” 
 ,innehipgem azah ereG 
 nabAkENrA KAf gerq za 
 ˇinzekElme erkQdi pES 
sojal asOp 

 
KEdasah iadrot aKEdasah iadrot aKEdasah iadrot aKEdasah iadrot a    
(nAjpala egeradoC) 

 
 

atOza mes ,ttQleza mes 
aLArił Oj naLo tlov men 

, _ Otahdnomle _ KanraGam a 
.OlSAl Qsle neLima tnim 

 
,lammolakla Ge ,KaC reSGe 

,lavAvol gqS tlAkrAj ’Goha 
,elev tdaram arAgamGe 

.ettevlwrqł dah nuł a sE 
 

,ttezEnartAh nAtAh avol 
.tegEsnelle Kos a attAl s 
:sQre ’LimrAb tlov abAih 
.sQh el tehzQG men takazAS 

 
,Ar nav gEskwS Goh ,etzerE 
?Avoh nenni :atdut men ed 

tAjApirap atzUTnakras 
.tA nekeGeh iadrot a 

 
:KattotIdro gem Konuł a 

ˇ!dagam gem dda !dnim anAtu” 
,KAjgofle tsom tOlSAl ahGoh 

.gASroraGam SEge KEvq 
 

,dah a tdere nAtu OlSAl 
.bah a trevił nokiavol 

,tto KEtrEle menkaC rAm-rAm 
:ttodokSAhof zehgE nQdim 

 
ˇ!tadAgloS a dstIges ,maru” 

.tdasahEtteł Geh a rokke 
.trEtgem OlSAl zehEpEn gIm’ 

,trEze _ nuł a tllA netnebbqd 
 
 

nabAvah getegref .1711 ,tsepsiłnabAvah getegref .1711 ,tsepsiłnabAvah getegref .1711 ,tsepsiłnabAvah getegref .1711 ,tsepsił    



 

   

             A macskák bajuszszálainak a 
             zsákmányolásnál van szerepük 
 
 
 
 
        A tudós macskák 
           (skandináv csodarege alapján) 
 
 
 
Az istenek, réges-régen,   Ezután a vad Eriknek 
Méhsör formájában – cseppben – Átadtak egy csupor tejet; 
Adtak tudást halandóknak,  Méhsörben várt a tudásra, 
Hogy okosabbá váljanak.  És a csuprot földhöz vágta. 
 
Az embertől – akkor és ott –  Nem tudta azt, hogy tejben van 
Ezért vártak ajándékot.   A hatalom – a csuporban. 
Ajándékul ezt-azt kaptak,   A szolgáló épp′ arra járt, 
Végül egy lányt szolgálónak.  Felkapta a csuprot mindjárt. 
 
A legnagyobb klán vezére  Felkapta az eltöröttet, 
– Kinek Erik volt a neve –  S kiitta az egy csepp tejet. 
A végleges tudást kérte,   A maradék tejet – nagy ég ! – 
Hogy láthasson a jövőbe.   A macskák fellefetyelték. 
 
Az istenek úgy döntöttek,   Így lett  a lány – végső soron – 
Helytadnak a kérésének;   Szolgálóból javasasszony; 
Mivel most már annyit tudhat:  Segítségül kapott macskát: 
Átveheti a hatalmat.   Együtt itták meg a tudást. 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. augusztus 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 a KanialASSujab KAkCam a 
 KwpereS nav lAnsAloNAmkAZ 

 
 

KAkKAkKAkKAkCam sOdut aCam sOdut aCam sOdut aCam sOdut a    
(nAjpala egeradoC vAnidnaks) 

 
 

,negEr-segEr ,Kenetsi za 
_ nebppeC _ nabAjAmrof rqshEm 

,KankOdnalah tsAdut Katda 
.KanajlAv Abbasoko Goh 

 
_ tto sE rokka _ lQtrebme za 

.tokEdnAja KatrAv trEze 
,Katpał tza-tze lukEdnAja 

.KanOlAgloS tNAl Ge lwgEv 
 

erEzev nAlł bboGangel a 
_ even a tlov Kire Kenił _ 
,etrEł tsAdut segelgEv a 

.ebQvqj a nossahtAl Goh 
 

,Kettqtnqd GU Kenetsi za 
;KenEsErEł a KandatLeh 

:tahdut tiNNa rAm tsom levim 
.tamlatah a itehevtA 

 
Kenkire dav a nAtuze 

;tejet ropuC Ge KatdatA 
,arsAdut a trAv nebrqshEm 

.atgAv zqhdlqf torpuC a sE 
 

nav nebjet Goh ,tza atdut men 
.nabropuC a _ molatah a 

,trAj arra ’ppE OlAgloS a 
.trAjdnim torpuC a atpaklef 

 
,tettqrqtle za atpaklef 
.tejet ppeC Ge za attiił s 

_ !gE Gan _ tejet KEdaram a 
.KEtleTefellef KAkCam a 

 
_ noros QsgEv _ NAl a ttel GI 

;NoSSasavaj lObOlAgloS 
:tAkCam ttopał lwgEstIges 

.tsAdut a gem KAtti ttwGe 
 
 

nabAvah rENeł jU .711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .711 ,aCararegE    



 

   

              „…baj után a bolond is okos már” 
             Homérosz 
 
 
 
 
      Ácsátok 
         (csodarege alapján) 
 
 
 
Szinte látom – hidd el! –   Megkérik, hogy húzza, 
Jézust Szent Péterrel.   Péter azt nem tudja. 
Kocsma előtt mennek,   Mit tesz a sokaság? 
S kihallik az ének.    Elagyabugyálják. 
 
Mulatnak az ácsok,   Látja: több kettőnél, 
Péter dönt: „nem várok!   Itt a futás a cél; 
Bemegyek, megnézem:   Jézus után szalad, 
Kik mulatnak éppen?”           ′Ki várja ezalatt. 
 
Válaszol Péternek:           „Mondám, hogy ne menj be!” 
„Ne menj, mert megvernek!”        – Kezd Jézus enyhülve; 
Ámde hiába int,    Ám Péter kifakad, 
Nem marad odakint.   S megkéri az Urat: 
 
Jézus szól, s egy bőgő   A fákba teremtsen 
Péter hátára nő.    Vasból görcsöt menten. 
Az ácsok meglátják:          „Legyen! – Jézus így szól – 
„Hej, most lesz jó világ!”  Teremtek, de fából.” 
 
 
   Az ácsok, mert görcs van 
   Azóta a fákban, 
   Szidják Pétert érte, 
   Tudják, hogy ő kérte. 
 
 
 
Kispest, 2003. december 27. 
 
 
 
 



 

   

 ˇrAm soko si dnolob a nAtu jab... ” 
SorEmoh 
 
 
 
 
 KotACáKotACáKotACáKotACá    
  (nAjpala egeradoC) 
 
 
 
 ,azzUh Goh ,KirEkgem ―_ !le ddih _ motAl etniS 
 .ajdut men tza retEp .lerretEp tneS tsuzEj 
 ?gAsakos a Set tim ,Kennem ttQle amCoł 
 .KAjlAGubaGale .KenE za Killahił s 
 
 ,lEnQtteł bbqt :ajtAl ,KoCA za Kantalum 
 ;lEc a sAtuf a tti !KorAv men” :tnqd retEp 
 ,dalaS nAtu suzEj :mezEngem ,KeGemeb 
 .ttalaze ajrAv ił’ ˇ?neppE Kantalum Kił 
 
  ˇ!eb jnem en Goh ,mAdnom” :KenretEp loSalAv 
 ;evlwhNe suzEj dzeł _ ˇ!Kenrevgem trem ,jnem en” 
 ,dakafił retEp mA ,tni abAih edmA 
 :taru za irEkgem s .tnikado daram men 
 
 nestmeret abkAf a QgQb Ge s ,lOS suzEj 
 .netnem tqCrqg lObsav .Qn arAtAh retEp 
 – lOS GI suzEj _ !neGel” :KAjtAlgem KoCA za 
 ˇ .lObAf ed ,Ketmeret ˇ!gAliv Oj Sel tsom ,jeh” 
 
 
 nav Crqg trem ,KoCA za 
 ,nabkAf a atOza 
 ,etrE tretEp KAjdiS 
 .etrEł Q Goh ,KAjdut 
 
 
 

nabAvah molA .111711 ,tsepsiłnabAvah molA .111711 ,tsepsiłnabAvah molA .111711 ,tsepsiłnabAvah molA .111711 ,tsepsił    



 

   

            A svájciak anyagiasságában a hegyek 
            közé szorult múlt tükröződik 
 
 
 
 
    Alpesi történet 
        (svájci csodarege alapján) 
 
 
 
Az Istennek volt rá gondja,  A munkáját befejezve 
Hogy a Földet is felossza   Ellátogatott a Földre. 
Az emberek közt. S a népek  Megnézni azt: hogyan élnek 
Mindannyian részesültek.  Adományával a népek. 
 
Nagy hegyeket, kis tavakat  Kínálta a svájci paraszt 
Juttatott a svájciaknak.   Frissen fejt tejjel az Urat. 
S hogy valahogy élhessenek,  Az Úr nagyon meghatódott, 
Kaptak hozzá teheneket.   S megköszönte, amit kapott. 
 
 
   Adakozónk – ez szokása – 
   A tenyerét kinyújtotta: 
   „A köszönet bár szép, Uram, 
   A tej ára mégis egy frank!” 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. október 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 KeGeh a nabAgAssaigaNa KaicjAvs a 
 KidQzqrkwt tlUm tluroS Ezqł 

 
 
 
 

tenEtrqt iseplatenEtrqt iseplatenEtrqt iseplatenEtrqt isepla    
(nAjpala egeradoC icjAvs) 

 
 
 

,ajdnog Ar tlov Kennetsi za 
aSSolef si tedlqf a Goh 
KepEn a s .tzqł Kerebme za 

.KetlwseSEr naiNNadnim 
 

takavat sił ,tekeGeh Gan 
.KankaicjAvs a ttotattuj 

,KenessehlE Gohalav Goh s 
.tekenehet Azzoh Katpał 

 
evzejefeb tAjAknum a 

.erdlqf a ttotagotAlle 
KenlE naGoh :tza inzEngem 

.KepEn a lavANAmoda 
 

tSarap icjAvs a atlAnIł 
.taru  za lejjet tjef nessirf 

,ttodOtahgem noGan rU za 
.ttopał tima ,etnqSqkgem s 

 
_ asAkoS ze _ KnOzokada 

:attotjUNił tEreNet a 
,maru ,pES rAb tenqSqł a” 

ˇ!Knarf Ge sigEm arA jet a 
 
 
 



 

   

nabAvah Qtevgam .1711 ,aCararegEnabAvah Qtevgam .1711 ,aCararegEnabAvah Qtevgam .1711 ,aCararegEnabAvah Qtevgam .1711 ,aCararegE    
         „Aki sokat tud, az sokat mérgelődik” 
                   Kästner Erik 
 
 
 
 
Az ember teremtése 
(csodarege alapján) 
 
 
 
′Mikor az Úr megteremtett 
Földet, vizet és az eget, 
Gyönyörködött munkájában, 
Ám rájött, hogy egyedül van. 
 
(„Jó, ha embert hoznék létre!”) 
Gondolatát tett követte. 
Lisztből gyúrta gonddal, szépen, 
S megsütötte kemencében. 
 
Várta, várta, telt-múlt a nap, 
Ki is vette mihamarabb. 
Nyers maradt a teremtése, 
Fehér ember lett belőle. 
 
Újból kezdett gyúrni, sütni, 
Nem sok időt hagyva neki. 
Kihúzta hát, hisz′ már várta, 
Ez az ember lett a sárga. 
 
Következőt túlsütötte: 
Koromsötét lett a színe. 
„Nem lesz az jó, hogyha megég!” 
Ebből lettek a feketék. 
 
Az utolsó próbálkozás 
Volt igazi: méltán csodás. 
Fénylő, barnás lett a dolog, 
Ők lettek az indiánok. 
 
 
Égeraracsa, 2004. augusztus 19. 



 

   

 ˇKidQlegrEm takos za ,dut takos ika” 
Kire rentSeł 

 
 
 

esEtmeret rebme zaesEtmeret rebme zaesEtmeret rebme zaesEtmeret rebme za    
(nAjpala egeradoC) 

 
 

ttetmeretgem rU za rokim’ 
,tege za sE teziv ,tedlqf 
,nabAjAknum ttqdqkrqNqG 

.nav lwdeGe Goh ,ttqjAr mA 
 

(ˇ!ertEl KEnzoh trebme ah ,Oj”) 
.ettevqł ttet tAtalodnog 

,nepES ,laddnog atrUG lQbtSil 
.nebEcnemeł ettqtwsgem s 

 
,pan a tlUm-tlet ,atrAv ,atrAv 

.bbaramahim ettev si ił 
,esEtmeret a tdaram sreN 

.elQleb ttel rebme rEhef 
 

,intws ,inrUG ttedzeł lObjU 
.iken avGah tQdi Kos men 

,atrAv rAm ’Sih ,tAh atzUhił 
.agrAs a ttel rebme za ze 

 
:ettqtwslUt tQzektevqł 

.enIS a ttel tEtqsmoroł 
ˇ!gEgem ahGoh ,Oj za Sel men” 

.KEtekef a Kettel lQbbe 
 

sAzoklAbOrp Oslotu za 
.sAdoC nAtlEm :izagi tlov 

,golod a ttel sAnrab ,QlNEf 
.KonAidni za Kettel KQ 

 
 

nabAvah rENeł jU .1111711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1111711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1111711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1111711 ,aCararegE    



 

   

           „Sok ember bízik az Istenben, de az 
             Isten alig bízik az emberekben” 
                    Martti Larni 
 
 
 
 

Így lett az ember ? 
 (csodarege Čapek Károly alapján) 
 
 
 
Ábrándozva sétálgattam,    Mosolygott az Úr és kérte: 
Szokott úton várt szokatlan.   Kerüljön sok csont elébe. 
Átvágtam több dombon, völgyön,  Azon nyomban szétszélednek, 
S halványult a gond is rögtön.   S hoznak csontot az Istennek. 
 
Fatetőkre felült a hold,    Ló, oroszlán, teve, macska 
Csillagmintás talárban volt.   Csontját gyűjtik nagy halomba. 
Ahol a fák kettényíltak,    Kutyacsont nem, hisz az társa, 
Sugarat vert ezüst hídnak.   Nem került az a rakásba. 
 
Megálltam a tisztás szélén,   A csontokból – ez közismert 
– 
Hárfa hangja áradt felém.   Alkotta az Úr az embert. 
Magas fűben csak hallhattam,   Istenük lett, szagolhatták: 
Mit dalol az alkonyatban:   Eggyé vált sok tulajdonság: 
 
Teremtett az Úr világot,    Oroszlánnak az ereje, 
S több állatot belerakott.    Munkabíró, mint a teve, 
Legokosabb lett a kutya,    Benne macska ravaszsága, 
Ám elmaradt boldogsága.   S ló türelme belezárva. 
 
Szaglászhattak jobbra-balra,   A teremtményt összegyúrva 
Az Urat nem ― bánatukra.   Maga helyett nekik adta. 
„Teremts! – kérték – és bárki jó,  Egy hiányzik csak belőle: 
Ha hozzád lesz az hasonló. ”   Kutyahűség nincs meg benne. 
 
 
 
Kispest, 2007. november 12. 
 
 
 



 

   

 
   za ed ,nebnetsi za KizIb rebme Kos” 
„ ˇnebkerebme za KizIb gila netsi 
inral itram 

 
 
 
 

? rebme za ttel GI? rebme za ttel GI? rebme za ttel GI? rebme za ttel GI    
(nAjpala Loráł KepaC egeradoC) 

 
 
 

,mattaglAtEs avzodnArbA 
.naltakoS trAv notU ttokoS 

,nqGlqv ,nobmod bbqt matgAvtA 
.nqtgqr si dnog a tluNAvlah s 

 
,dloh a tlwlef erkQtetaf 

.tlov nabrAlat sAtnimgalliC 
,KatlINEtteł KAf a loha 

.KandIh tswze trev taragus 
 

,nElES sAtSit a matllAgem 
.mElef tdarA ajgnah afrAh 

,mattahllah KaC nebWf sagam 
:nabtaNokla za lolad tim 

 
,togAliv rU za ttetmeret 

.ttokareleb totallA bbqt s 
,aTuł a ttel bbasokogel 

.agAsgodlob tdaramle mA 
 

,arlab-arbboj KattahSAlgaS 
.arkutanAb * men taru za 

,Oj ikrAb sE _ KEtrEł _ !stmeret” 
ˇ .Olnosah za Sel dAzzoh ah 

 
 



 

   

 
 
 
 

:etrEł sE rU za ttogLosom 
.ebEle tnoC Kos nqjlwreł 

,KendeléStES nabmoN noza 
.Kennetsi za totnoC Kanzoh s 

 
 

akCam ,evet ,nAlSoro ,Ol 
.abmolah Gan KitjWG tAjtnoC 
,asrAt za Sih ,men tnoCaTuł 

.absAkar a za tlwreł men 
 
 

_ tremsizqł ze _ lObkotnoC a 
.trebme za rU za attokla 

:KAttahlogaS ,ttel Kwnetsi 
:gAsnodjalut Kos tlAv EGGe 

 
 

,ejere za KannAlSoro 
,evet a tnim ,OrIbaknum 
,agAsSavar akCam enneb 

.avrAzeleb emlerwt Ol s 
 
 

avrUGeSSq tNEmtmeret a 
.atda Kiken tteLeh agam 
:elQleb KaC KizNAih Ge 

.enneb gem Cnin gEsWhaTuł 
 
 
 

nanananabAvah teSENe .112711 ,tsepsiłbAvah teSENe .112711 ,tsepsiłbAvah teSENe .112711 ,tsepsiłbAvah teSENe .112711 ,tsepsił    
        „Az igéret szép szó, 



 

   

          ha megtartják, úgy jó” 
                 népi mondóka 
 
 
 
Jézus és a fösvény asszony 
(csodarege alapján) 
 
 
Jézus itt, a földön – jártában-keltében – 
Befordult egy fösvény nőhöz a felvégen. 
Szegény ember képét öltötte magára, 
Úgy kért egy kevéske kenyeret számára. 
 
– Adnék biz′ jó szívvel – felelé az asszony – 
Jöjjön holnap, mert nincs egy falás sem itthon. 
Másnap félre is tett egy kis vakarékot 
A szegény részére, s a sütéshez látott. 
 
′Mikor bevetette a meleg sütőbe, 
Taligakeréknyi nagyság vált belőle. 
A kis vakarékból akkora kenyér lett: 
A többi ennek csak szolgája lehetett. 
 
(– No hiszen – gondolta magában a fösvény – 
Ebbe nem vágod a fogadat, te szegény!) 
S amikor meglátta jönni – az ablakon – , 
Meghagyta lányának: mondja, hogy nincs itthon. 
 
Ő pedig elbújt a teknő alá menten, 
S várta, hogy a szegény ember már elmenjen. 
– Jaj, jaj, bátyámuram! Nincs itthon az anyám 
– Futott Jézus elé a jól nevelt kislány. 
 
– Ha nincs, hát nincs – mondá – nem lehet mit tenni, 
Azzal megfordult és az udvarra ment ki. 
– Hanem ′mi rajta van, amíg csak él, hordja! 
A fösvény asszonyból így lett teknősbéka. 
 
 
Kispest, 2002. február 6. 
 
 
 



 

   

 ,OS pES terEgI za” 
 ˇOj GU KAjtratgem ah 
akOdnom ipEn 

 
 

NoSSa NEvsqf a sE suzEjNoSSa NEvsqf a sE suzEjNoSSa NEvsqf a sE suzEjNoSSa NEvsqf a sE suzEj    
(nAjpala egeradoC) 

 
 

–_ nebEtleł-nabAtrAj _ nqdlqf a ,tti suzEj 
.negEvlef a zqhQn NEvsqf Ge tludrofeb 

,arAgam ettqtlq tEpEł rebme NEgeS 
.arAmAS tereNeł eksEveł Ge trEł GU 

 
_ NoSSa za Elelef _ levvIS Oj ’zib KEnda _ 

.nohtti mes sAlaf Ge Cnin trem ,panloh nqjjqj 
tokErakav sił Ge ttet si erlEf pansAm 

.ttotAl zehsEtws a s ,erESEr NEgeS a 
 

,ebQtws gelem a etteteveb rokim’ 
.elQleb tlAv gAsGan iNkErekagilat 
:ttel rENeł arokka lObkErakav sił a 

.ttetehel ajAgloS KaC Kenne ibbqt a 
 

_ NEvsqf a nabAgam atlodnog _ neSih on _) 
(!NEgeS et ,tadagof a dogAv men ebbe 

, _ nokalba za _ innqj attAlgem rokima s 
.nohtti Cnin Goh ,ajdnom :KanANAl atGahgem 

 
,netnem Ala Qnket a tjUble gidep Q 

.nejnemle rAm rebme NEgeS a Goh ,atrAv s 
mANa za nohtti Cnin !marumATAb ,jaj ,jaj _ 
.NAlsił tleven lOj a Ele suzEj ttotuf _ 

 
,innet tim tehel men _ Adnom _ Cnin tAh ,Cnin ah _ 

.ił tnem arravdu za sE tludrofgem lazza 
!ajdroh ,lE KaC gIma ,nav atjar im’ menah _ 

.akEbsQnket ttel GI lObNoSSa NEvsqf a 
 
 

nabAvah OtnobgEj .11711 ,tsepsiłnabAvah OtnobgEj .11711 ,tsepsiłnabAvah OtnobgEj .11711 ,tsepsiłnabAvah OtnobgEj .11711 ,tsepsił    



 

   

                A vallásos mese a csodarege 
 
 
 
 
    Jézus és a gyermek 
         (csodarege Gárdonyi alapján) 
 
 
 
Pihent Jézus pálma hűsén  „Mi baj, kicsim?” – azt kérdezte, 
A tanítást befejezvén.   „Bibis” – volt a válasz erre; 
Gyerekeket vittek oda,   Majd emelte és szerteszét 
Hogy azokat ő megáldja.   Mutogatta kezecskéjét. 
 
Áldotta a ház udvarán   „Darázs tette” – szólt az anyja, 
Egyiket a másik után.   S elmondta, hogy orvosolta; 
Tanítványok vették körbe,  De nem használt semmit sem, 
És figyeltek beszédére:   Nem segített a gyereken. 
 
„Nézzétek e gyermek szemét!  Jézus pedig megcsókolta 
Ilyen szemű az angyalnép,  Ott, ahol a darázs szúrta, 
Amely ott él – távol innen –  S megkérdezte: „fáj, kedvesem?” 
Atyám mellett a mennyekben.”  A kisded azt felelte: „nem” . 
 
Volt egy kisded, karonülő,  És az anyák – így van ma is – , 
′Kit az anyja hozott elő.   Ha gyerekük szól, hogy: „bibis” , 
Szomorú volt a nézése,   Kis sebükre ettől fogva 
Jézus pedig ölbe vette.   Jézus csókját nyomják oda. 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. október 5. 
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KemreG a sE suzEjKemreG a sE suzEjKemreG a sE suzEjKemreG a sE suzEj    
(nAjpala iNodrAg egeradoC) 

 
 

nEsWh amlAp suzEj tnehip 
.nEvzejefeb tsAtInat a 
,ado Kettiv tekekereG 

.ajdlAgem Q takoza Goh 
 

nAravdu zAh a attodlA 
.nAtu KisAm a tekiGe 

,ebrqł KEttev KoNAvtInat 
:erEdESeb KetleGif sE 

 
!tEmeS KemreG e KetEzzEn” 

,pEnlaGna za WmeS neLi 
_ nenni lovAt _ lE tto Lema 
ˇ .nebkeNNem a ttellem mATa 

 
,Qlwnorał ,dedsił Ge tlov 

.Qle ttozoh ajNa za tił’ 
,esEzEn a tlov UromoS 

.ettev eblq gidep suzEj 
 

,etzedrEł tza _ ˇ?miCił ,jab im” 
;erre SalAv a tlov _ ˇsibib” 

tESetreS sE etleme djam 
.tEjEkCezeł attagotum 

 
,ajNa za tlOS _ ˇettet ZArad” 
;atlosovro Goh ,atdnomle s 

,mes timmes tlAnSah men ed 
.nekereG a ttetIges men 

 
atlokOCgem gidep suzEj 

,atrUS ZArad a loha ,tto 
ˇ?mesevdeł ,jAf” :etzedrEkgem s 

. ˇmen” :etlelef tza dedsił a 
 

, _ si am nav GI _ KANa za sE 
, ˇsibib” :Goh ,lOS KwkereG ah 

avgof lQtte erkwbes sił 
.ado KAjmoN tAjkOC suzEj 

 
 

nabAvah Qtevgam .711 ,aCararegEnabAvah Qtevgam .711 ,aCararegEnabAvah Qtevgam .711 ,aCararegEnabAvah Qtevgam .711 ,aCararegE    



 

   

        „Nincs a teremtésben vesztes, csak én!” 
                 Katona 
 
 
 
 
        Közreműködéssel készült 
     (csodarege alapján) 
 
 
 
Élt a Nap és a Hold,   Addig-addig nézte, 
Ám a Föld üres volt.            ′Míg megszólalt végre: 
„Jé! itt semmi sincsen?”          „Uram, arra kérlek, 
– Kérdezte az Isten.   Hagyd, hogy teremthessek!” 
 
Sebtében alkotott           „Rendben van, te tudod” 
A porból állatot:          – Szólt az Úr, s mosolygott. 
Azt markába fogva    Szent Péter erre várt 
Háta mögé dobta.    Összeszedve magát. 
 
Tetszett Szent Péternek,   Lehajolt a földre, 
Hogy állatok lesznek   Marék port vett kézbe: 
A porból – ezt látta – ,   Amit hátravetett, 
Névvel is ellátva.    Ám nem mondott nevet. 
 
 
   Nem jutott eszébe 
   Egyetlenegy név se. 
   „Légy… légy…! ― (Ó, nagy egek!)” 
   Így lettek a legyek. 
 
 
 
Kispest, 2001. január 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 ˇnE KaC ,setSev nebsEtmeret a Cnin” 
anotał 

 
 
 
 
    tlwSEł lessEdqkWmerzqłtlwSEł lessEdqkWmerzqłtlwSEł lessEdqkWmerzqłtlwSEł lessEdqkWmerzqł    
 (nAjpala egeradoC) 

 
 
 
 ,etzEn gidda-gidda ,dloh a sE pan a tlE 
  :ergEv tlalOSgem gIm’ .tlov serw dlqf a mA 
 ,KelrEł arra ,maru” ˇ?neCnis immes tti !Ej” 
 ˇ!Kessehtmeret Goh ,dGah .netsi za etzedrEł _ 
 
 ˇdodut et ,nav nebdner” ttotokla nebEtbes 
  .ttogLosom s ,rU za tlOS _ :totallA lObrop a 
 trAv erre retEp tneS avgof abAkram tza 
 .tAgam evdeSeSSq .atbod Egqm atAh 
 
 ,erdlqf a tlojahel ,KenretEp tneS tteStet 
 :ebzEł ttev trop KEram KenSel KotallA Goh 
 ,ttetevartAh tima , _ attAl tze _ lObrop a 
 .teven ttodnom men mA .avtAlle si levvEn 
 
 
 ebESe ttotuj men 
 es vEn GenelteGe 
 ˇ(!Kege Gan ,O) * !...GEl ...GEl” 
 .KeGel a Kettel GI 
 
 
 

nabAvah getegref .1711 ,tsepsiłnabAvah getegref .1711 ,tsepsiłnabAvah getegref .1711 ,tsepsiłnabAvah getegref .1711 ,tsepsił    



 

   

          A csoda megmagyarázhatatlan valóság 
 
 
 
 
     Kunkergetés 
            (csodarege alapján) 
 
 
 
László király életében   A magyarok – egyszeribe′ – 
Csupán egyszer futott élen.  Mohón szedték a pénzt össze. 
Többé az′tán nem is szaladt:  Az üldözés félbeszakadt: 
Ő kergette a kun hadat.   A kun nem lett inaszakadt. 
 
Történt megint, hogy ész nélkül         „Hagyjátok – szólt László esdve – 
Futott a kun seregestől,   Ráértek majd később erre!” 
Hegyen-völgyön, erről-arról  Ám hiába, nem hallották 
Szaladtak ki a világból.   A magyarok uruk szavát. 
 
Vezérüknek támadt – futva –  Csak a pénzre gondoltak mind, 
Egy ördöngős gondolata.   Arany, ezüst csábosan int.  
Lován ülve – szaladtában –  Ez kellett csak a kunoknak, 
Mit gondolt, mit nem, magában: Azt gondolták: ránk csaphatnak. 
 
Tarsolyából szórni kezdte,  László király – egymagában – 
Csengő arany hullt a földre.  Égre nézett szomorúan: 
Intett többi emberének:          „Én Istenem, tégy most csodát!” 
Hányják el a pénzeiket.   Könyörgése az égbe szállt. 
 
Meglátják majd, hogy lesz haszna, Meghallgatták imádságát: 
Ha beválik  a furfangja.   Az aranypénz – mind – kővé vált. 
Az ármányos jól számított:  Ez volt Isten bölcs döntése, 
Ezzel nyertek haladékot.   S népének a szerencséje. 
 
 
   Lóra kaptak a vitézek, 
   Űzték őket, nem pihentek. 
   Kun számára nem volt mentség: 
   Az országból kikergették. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. augusztus 11. 



 

   

gAsOlav naltatahzAraGamgem adoC a 

 
 
 
 

sEtegreknułsEtegreknułsEtegreknułsEtegreknuł    
(nAjpala egeradoC) 

 
 
 

nebEtelE LArił OlSAl 
.nelE ttotuf reSGe nApuC 

:tdalaS si men nAt’za Ebbqt 
.tadah nuł a ettegreł Q 

 
 

lwklEn SE Goh ,tnigem tnEtrqt 
,lQtsegeres nuł a ttotuf 

lOrra-lQrre ,nqGlqv-neGeh 
.lObgAliv a ił KatdalaS 

 
 

_ avtuf _ tdamAt KenkwrEzev 
.atalodnog sQgnqdrq Ge 

_ nabAtdalaS _ evlw nAvol 
:nabAgam ,men tim ,tlodnog tim 

 
 

,etdzeł inrOS lObALosrat 
.erdlqf a tlluh Nara QgneC 

:KenErebme ibbqt ttetni 
.tekieznEp a le KAjNAh 

 
 

,anSah  Sel Goh ,djam KAjtAlgem 
.ajgnafruf a KilAveb ah 

:ttotImAS lOj soNAmrA za 
.tokEdalah KetreN lezze 



 

   

 
 
 

_ ’ebireSGe _ KoraGam a 
.eSSq tznEp a KEtdeS nOhom 

:tdakaSeblEf sEzqdlw za 
.tdakaSani ttel men nuł a 

 
_ evdse OlSAl tlOS _ KotAjGah” 

ˇ!erre bbQsEł djam KetrEAr 
KAttollah men ,abAih mA 

.tAvaS Kuru KoraGam a 
 

,dnim Katlodnog erznEp a KaC 
.tni nasobAC tswze ,Nara 

,Kankonuł a KaC ttelleł ze 
.KantahpaC KnAr :KAtlodnog tza 

 
_ nabAgamGe _ LArił OlSAl 

:naUromoS ttezEn ergE 
ˇ!tAdoC tsom GEt ,menetsi nE” 

.tllAS ebgE za esEgrqNqł 
 

:tAgAsdAmi KAttagllahgem 
.tlAv EvQł _ dnim _ znEpNara za 

,esEtnqd Clqb netsi tlov ze 
.ejECnereS a KenEpEn s 

 
,KezEtiv a Katpał arOl 

.Ketnehip men ,tekQ KEtzW 
:gEstnem tlov men arAmAS nuł 

.KEttegrekił lObgASro za 
 
 
 

nabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegE    



 

   

            „Nem úgy van most, mint volt régen; 
              Nem az a nap süt az égen; 
              Nem úgy illatoz a virág, 
              Kétszínűvé lett a világ” 
                Terhes Sámuel 
 
 
 
 
László király forrásai 
(csodarege alapján) 
 
 
 
Jó László királyunk, egy más alkalommal, 
Mátra hegye alatt táborozott haddal. 
A kunokkal szemben verték fel a sátrat, 
Ellenfelek voltak, azért harcban álltak. 
 
Nagy volt a szárazság, ellankadt a sereg, 
Régen esett eső: kisárgult a berek. 
A király maga ment vizet felkutatni, 
De hasztalan járt-kelt, nem akadt ott semmi. 
 
Fohászkodott ismét, Urának tett hitet: 
– Magyarok Istene, nem hagyhatsz el minket! 
Amikor imáját végül abbahagyta, 
Kardját bedöfte a sziklás hegyoldalba. 
 
A szúrások nyomán források bugyogtak: 
Kristálytiszta vízzel látva el a hadat. 
Ivott így mindenki, megenyhült a sereg, 
Hálásak is voltak érte az emberek. 
 
Ezután könnyűszerrel verték szerteszét 
A szomjúságtól gyötört kunok seregét. 
És a forrásokat – a történtek után – 
László forrásának hívja a hagyomány. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. augusztus 3. 
 
 



 

   

 ;negEr tlov tnim ,tsom nav GU men” 
 ;negE za tws pan a za men 
 ,gAriv a zotalli GU men 
 ˇgAliv a ttel EvWnIStEł 
leumAs sehret 

 
 
 

iasArrof LArił OlSAliasArrof LArił OlSAliasArrof LArił OlSAliasArrof LArił OlSAl    
(nAjpala egeradoC) 

 
 
 

,lammolakla sAm Ge ,KnuLArił OlSAl Oj 
.laddah ttozorobAt ttala eGeh artAm 

,tartAs a lef KEtrev nebmeS lakkonuk a 
.KatllA nabcrah trEza ,Katlov Kelefnelle 

 
,geres a tdaknalle ,gAszarAS a tlov Gan 

.Kereb a tlugrAsił :Qse ttese negEr 
,intatuklef teziv tnem agam LArił a 

.immes tto tdaka men ,tleł-trAj nalatSah ed 
 

:tetih ttet KanAru ,tEmsi ttodokSAhof 
!teknim le StahGah men ,enetsi KoraGam _ 

,atGahabba lügEv tAjAmi rokima 
.abladloGeh sAlkiS a etfqdeb tAjdrał 

 
:KatgoGub KosArrof nAmoN KosArUS a 

.tadah a le avtAl lezzIv atSitLAtsirł 
,geres a tlwhNegem ,iknednim GI ttovi 

.Kerebme za etrE Katlov si KasAlAh 
 

tESetreS KEtrev lerreSWNNqł nAtuze 
.tEgeres Konuł trqtqG lOtgAsUjmoS a 
_ nAtu KetnEtrqt a _ takosArrof a sE 

.NAmoGah a ajvIh KanAsArrof OlSAl 
 
 
 

nabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegE    



 

   

                 A kakukk drogja a kakukkfű 
 
 
 
 
Nagyasszony és a kakukk 
(csodarege alapján) 
 
 
 
Történelmünk hajnalán meghagyá az Ős-Anya: 
– Minden nő és állat szüljön, ám naponta! 
Hisz ez kínt jelentett,  nem egyeztek bele, 
A tyúk volt kivétel, s így lett a kedveltje. 
 
Kakukk volt a másik, ’melyet a házhoz szánt, 
Megúnta ő hamar és tovább nem szolgált. 
Így aztán egyedül a tyúk maradt magára, 
Kakukkot az Anya végül megátkozta. 
 
Elűzte a háztól, még fészket sem rakhat, 
Tojhat tojásokat, de fészkébe másnak. 
Megszegte a szavát, sávos lett a tolla, 
Bújában kakukkol: a múltját siratja. 
 
 
 
Kispest, 2010. június 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Wfkkukał a ajgord Kkukał a 

 
 
 
 

Kkukał a sE NoSSaGanKkukał a sE NoSSaGanKkukał a sE NoSSaGanKkukał a sE NoSSaGan    
(nAjpala egeradoC) 

 
 
 

:aNa-sQ za AGahgem nAlanjah KnwmlenEtrqt 
!atnopan mA ,nqjlwS tallA sE Qn nednim _ 
,eleb KetzeGe men ,ttetnelej tnIł ze Sih 

.ejtlevdeł a ttel GI s ,letEvił tlov KUT a 
 

,tnAS zohzAh a teLem’ ,KisAm a tlov Kkukał 
.tlAgloS men bbAvot sE ramah Q atnUgem 
,arAgam tdaram KUT a lwdeGe nAtuza gI 

.atzoktAgem lwgEv aNa za tokkukał 
 

,tahkar mes tekSEf gEm ,lOtzAh a etzWle 
.KansAm ebEkSEf ed ,takosAjot tahjot 

,allot a ttel sovAs ,tAvaS a etgeSgem 
.ajtaris tAjtlUm a :lokkukał nabAjUb 

 
 
 

knabAvah netsipan .3711 ,tsepsiłknabAvah netsipan .3711 ,tsepsiłknabAvah netsipan .3711 ,tsepsiłknabAvah netsipan .3711 ,tsepsił    



 

   

        „Ha József napján derül, 
            a bőség hozzánk beül” 
                paraszti regula 
 
 
 
 
   Sándor, József, Benedek… 
           (csodarege alapján) 
 
 
 
Itt a földön hosszú tél volt,  Majd Józsefet küldte Isten, 
Jégcsap lógott, madár sem szólt; Nem volt jobb az ő zsákja sem; 
Fáztak nagyon az emberek,  ′Mire elért a kocsmába, 
Unt már telet felnőtt, gyerek.  Kiürült az egész zsákja. 
 
Látta az Úr és keresett   Még jó az, hogy hárman vannak, 
Napsugarat, jó meleget,   Így Benedek indult útnak; 
S mert az embert megsajnálta,  Jó volt a zsák, nemhiába, 
Bedugta azt három zsákba.  Épségben ért a kocsmába. 
 
„Sándor – szólt – indulj — az ám! Összejöttek, nem vártak mást, 
Vidd a zsákot jó szaporán!”  Együtt itták az áldomást. 
Sándor zsákját vállra vette,  Addig a nép – lenn, a földön – 
S útnak indult szépen vele.  Melegre várt: „jön, vagy nem jön?” 
 
Ám lyukas volt a zsák alja,  Az Úr Vazult is elküldte: 
Kiszökött a meleg rajta;          „A megbízást hajtsák végre!” 
′Mikor látta – bánatában – ,  Nyitották is zsákjaikat, 
Beült szegény egy kocsmába.  S kiengedték, ami maradt. 
 
 
   Azóta küld minden évben 
   Három zsák meleget Isten. 
   Ám, ha lyukas az a két zsák: 
   Nem kapjuk meg csak harmadát. 
 
 
 
Kispest, 2001. március 23. 
 
 
 



 

   

 ,lwred nAjpan feZOj ah” 
 ˇlweb KnAzzoh gEsQb a 
aluger itSarap 

 
 
 
 

    ... Kedeneb ,feZOj ,rodnAs... Kedeneb ,feZOj ,rodnAs... Kedeneb ,feZOj ,rodnAs... Kedeneb ,feZOj ,rodnAs    
 (nAjpala egeradoC) 

 
 
 

 ,netsi etdlwł tefeZOj djam ,tlov lEt USSoh nqdlqf a, tti 
 ;mes ajkAZ Q za bboj tlov men ;tlOS mes rAdam ,ttogOl paCgEj 
 ,abAmCoł a trEle erim’ ,Kerebme za noGan KatzAf 
 .ajkAZ SEge za tlwrwił.KereG ,ttQnlef telet rAm tnu 

 
 ,Kannav namrAh Goh ,za Oj gEm  ttesereł sE rU za attAl 
 ;KantU tludni Kedeneb GI ,tegelem Oj ,taraguspan 
 ,abAihmen ,KAZ a tlov Oj ,atlAnjasgem trebme za trem s 
 .abAmCoł a trE nebgEspE .abkAZ morAh tza atgudeb 

 
 ,tsAm KatrAv men ,KettqjeSSq !mA za * jludni _ tlOS _ rodnAs” 
 .tsAmodlA za KAtti ttwGe ˇ!nAropaS Oj tokAZ a ddiv 
_ nqdlqf a ,nnel _ pEn a gidda ,ettev arllAv tAjkAZ rodnAs 
ˇ?nqj men Gav ,nqj”:trAv ergelem .elev nepES tludni KantU s 

 
 :etdlwkle si tluzav rU za ,ajla KAZ a tlov sakuL mA 
 ˇ!ergEv KAstjah tsAzIbgem a”  ;atjar gelem a ttqkqSił 
 ,takiajkAZ si KattotiN , _ nabAtanAb _ attAl rokim’ 
 .tdaram ima ,KEtdegneił s .abAmCoł Ge NEgeS tlweb 

 
 

 nebvE nednim dlwł atOza 
 .netsi tegelem KAZ morAh 
 :KAZ tEł a za sakuL ah ,mA 
 .tAdamrah KaC gem Kujpał men 
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