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A makkocska egyszer felnő,
így lett a Sóstói-erdő

A nyíregyházi erdő keletkezése
(népmonda alapján)

Érből patak lesz, majd folyó,
Kis malacból hízott disznó.
Tüzes bor az édes mustból,
S erdő lett egy tollhibából:

Bizonyára így – jövőre –
Rengeteg pénzt kap majd érte.
Hazahajtat egy év múlva,
Hogy a termést megvizsgálja.

Egy földesúr élt fent, Bécsben,
Van annak már kétszáz éve.
Derék, okos volt, mint gazda,
Mégis akadt egy hibája.

Megérkezve kérdi őket:
„Mondják már meg, mennyi mák lett?”
„Csaknem húsz liter lett, uram,
Kibugáztuk szorgalmasan.”

Bár Alföldön volt birtoka,
Jövedelmét Bécsbe hordta.
Minden pénzét ott költötte:
A bécsiek zsebét tömte.

„Ezer holdon ennyi termett?
Megkapta, kend, levelemet?”
„Igen, méltóságos uram,
Megőriztem a ládámban.”

Egyszer felment a mák ára,
Akkor gondolt hazájára.
Ispánjának írt azonnal:
„Vessen (be) ezer holdat mákkal!”

„Itt az írás a paranccsal:
Vessen (be) ezer holdat makkal!
Bevetettük, s – hál′ Istennek! –
A csemeték szépen nőnek.”

A gróf – mást már nem tehetett –
Megnézte a területet.
Kiirtatni nem volt szíve,
Ez lett Nyírség tölgyerdeje.

Égeraracsa, 2004. szeptember 27.
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,Qnlef reSGe akCokkam a
Qdre-iOtsOs a ttel GI

esEzekteleł Qdre izAhGerIN a
(nAjpala adnompEn)

,Olof djam ,Sel Katap lQbrE
.OnSid ttozIh lObcalam sił
,lObtsum sedE za rob sezwt
:lObAbihllot Ge ttel Qdre s

,nebCEb,tnef tlE rUsedlqf Ge
.evE zAStEł rAm Kanna nav
,adzag tnim ,tlov soko ,KEred
.ajAbih Ge tdaka sigEm

,akotrib tlov nqdlqflA rAb
.atdroh ebCEb tEmledevqj
:ettqtlqł tto tEznEp nednim
.etmqt tEbeZ KeiCEb a

,arA KAm a tnemlef reSGe
.arAjAzah tlodnog rokka
:lannoza trI KanAjnApsi
ˇ!lakkAm tadloh reze (eb) nessev”
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_ erQvqj _ GI arANozib
.etrE djam pał tznEp getegner
,avlUm vE Ge tatjahazah
.ajlAgZivgem tsEmret a Goh

:tekQ idrEł evzekrEgem
ˇ?ttel KAm Innem ,gem rAm KAjdnom”
,maru ,ttel retil SUh menkaC”
ˇ .nasamlagroS KutzAgubił

?ttemret iNNe nodloh reze”
ˇ?temelevel ,dneł ,atpakgem
,maru sogAsOtlEm ,negi”
ˇ .nabmAdAl a metzirQgem

:laCCnarap a sArI za tti”
!lakkam tadloh reze (eb) nessev
_ !Kennetsi ’lAh _ s ,Kwtteteveb
ˇ .KenQn nepES KEtemeC a

_ ttetehet men rAm tsAm _ fOrg a
.tetelwret a etzEngem
,eviS tlov men intatriił
.ejedreGsqt gEsrIN ttel ze

nabAvah aNadlqf
aNadlqf .1111711 ,aCararegE
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Ha figyelmetlen az örökhagyó,
a végrendelet áthágható

Csalafinta hagyaték
(népmonda alapján)

Megtörtént eset az, ′melyet most elmondok,
Bőrökre íródtak az alábbi dolgok.
Egyedül a falu nevét változtatom,
Nehogy a törvénnyel meggyűljék a bajom.
Libacubák-falván, jártomban-keltemben,
Régi okmányokon furcsa pörre leltem:
Egy gazdag kalmár a fiát papnak szánva
Vagyona jórészét – készpénzben – ráhagyta.
A jó kereskedő 100 ezer tallérját
A szerzetesrendnek maga nyújtotta át.
Volt neki azonban arra megkötése,
Amennyiben fia nem lépne a rendbe:
Végkielégitésül akkor fiának
Annyit hagyjanak csak, ′mennyit ők akarnak.
Miután az ifjú nem akart pap lenni,
A szerzet 5 000 tallért szánt csak neki.
Ezt az összeget a fiú kevesellte,
S a végrendeletet bíróságra vitte.
Bízott a rend abban, hogy a per javukra
Dől el, hisz′ az írás világosan mondja:
„Annyit adjanak a fiamnak belőle,
’Mennyit ők akarnak.” – ez volt a lényege.
Nagyon csodálkoztak, ′mikor a bíróság
Meghozott döntését az atyák olvasták:
„A hagyatékból, ′mely 100 ezer tallérnyi,
95 ezret kötelesek adni
Át az ifjúnak, mert ők ennyit akarnak;
Így, 5 000 tallér jár csak az atyáknak.”

Kispest, 2002. december 9.
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,Ogahkqrq za neltemleGif ah
OtahgAhtA telednergEv a

KEtaGah atnifalaC
atnifalaC
(nAjpala adnompEn)

,Kodnomle tsom teLem’ ,za tese tnEtrqtgem
.Koglod ibbAla za KatdOrI erkqrQb
,motatzotlAv tEven ulaf a lwdeGe
.mojab a KEjlWGgem leNNEvrqt a Gohen
,nebmetleł-nabmotrAj ,nAvlaf-KAbucabil
:metlel errqp aCruf nokoNAmko igEr
avnAS Kanpap tAif a rAmlał gadzag Ge
.atGahAr _ nebznEpSEł _ tESErOj anoGav
tAjrEllat rezezAS Qdeksereł Oj a
.tA attotjUN agam KendnersetezreS a
,esEtqkgem arra nabnoza iken tlov
:ebdner a enpEl men aif nebiNNema
KanAif rokka lwsEtIgEleikgEv
.Kanraka KQ tiNNem’ ,KaC KanajGah tiNNa
,innel pap traka men Ujfi za nAtuim
.iken KaC tnAS trEllat rezetq tezreS a
,etlleseveł Uif a tegeSSq za tze
.ettiv argAsOrIb tetelednergEv a s
arkuvaj rep a Goh ,nabba dner a ttozIb
:ajdnom nasogAliv sArI za ’Sih ,le lQd
,elQleb Kanmaif a Kanajda tiNNa”
.egeNEl a tlov ze _ ˇ .Kanraka KQ tiNNem’
gAsOrIb a rokim’ ,KatzoklAdoC noGan
:KAtsavlo KATa za tEsEtnqd ttozohgem
,iNrEllat rezezAS Lem’ ,lObkEtaGah a”
inda Keseletqł terzetqnevcnelił
;Kanraka tiNNe KQ trem ,KanUjfi za tA
ˇ .KankATa za KaC rAj rEllat rezetq ,GI
nabAvah molA .11711 ,tsepsił
5

A monda – népi emlékezeten alapuló –
történelmi valóságot feldolgozó hagyomány

Csalatornya
(népmonda alapján)

Régen történt meg az eset:
Az almási barlang mellett
Van egy magas, karcsú szikla,
Neve ma is Csalatornya.

Ezt egy vén lány megsejtette,
Kis lisztjüket elővette;
Bekeverte a hamuba,
S megsütötte jó pirosra.

Ez a Csala hős vitéz volt,
Akkora lett – el sem hinnék! – ,
Seregével bátran harcolt;
Mint egy nagy taligakerék.
Ellenállni mégsem tudtak,
Felszúrta azt egy karóra,
Mert túl nagy volt a tatárhad.
Majd kinyújtva megforgatta.
Csala vezér tanácsára
Behúzódtak a barlangba.
A tatárok megálltak kint,
És a nyílást őrizte – mind.

Néztek nagyot a tatárok:
„Nem éheznek, nincs is rá ok.”
Átgondolták s odébb mentek,
Hej, örültek már a népek!

Egyszer aztán – mit ad az ég! –
Elfogyott az össz′ eleség.
A tatárnak sem volt ám jobb:
Még a szemük is kopogott.

Csala vezér cselt gyanított,
S körülnézni csúcsra mászott.
„Jöhettek!” – szólt, s zuhant mélybe;
Máig is él az emléke.

Égeraracsa, 2000. október 15.
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_ Olupala netezekElme ipEn _ adnom a
NAmoGah Ozoglodlef togAsOlav imlenEtrqt

aNrotalaC
(nAjpala adnompEn)

:tese za gem tnEtrqt negEr
ttellem gnalrab isAmla za
,alkiS UCrał ,sagam Ge nav
.aNrotalaC si am even

,tlov zEtiv sQh alaC a ze
;tlocrah nartAb levEgeres
,Katdut mesgEm inllAnelle
.dahrAtat a tlov Gan lUt trem

arACAnat rEzev alaC
.abgnalrab a KatdOzUheb
,tnił KatllAgem KorAtat a
.dnim _ etzirQ tsAlIN a sE

_ !gE za da tim _ nAtza reSGE
.gEsele ’SSq za ttoGofle
:bboj mA tlov mes KanrAtat a
.ttogopoł si KwmeS a gEm
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,ettetjesgem NAl nEv Ge tze
;ettevQle tekwjtSil sił
,abumah a etrevekeb
.arsorip Oj ettqtwsgem s

, _ !KEnnih mes le _ ttel arokka
.KErekagilat Gan Ge tnim
,arOrał Ge tza atrUSlef
.attagrofgem avtjUNił djam

:KorAtat a toGan KetzEn
ˇ .Ko Ar si Cnin ,KenzehE men”
,Ketnem bbEdo s KAtlodnogtA
!KepEn a rAm Ketlwrq ,jeh

,ttotInaG tleC rEzev alaC
.ttoSAm arCUC inzEnlwrqł s
,ebLEm tnahuz s ,tlOS _ ˇ!Kettehqj”
.ekElme za lE si giAm

nabAvah Qtevgam .711 ,aCararegE
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Rogerius mester Siralmas Énekét
a múzeum több lelete megerősíti

Fejvesztett némberek
(népmonda feljegyzés alapján)

Elhullt seregünknek – a csata folyamán –
Színe és virága ott, a Muhi-pusztán.
Elindult a tatár szerte az országba,
Ám a Duna vize az útjukat állta.
Elértek – többek közt – szép Esztergom alá,
Tábort is ütöttek a víz túloldalán.
Reménykedve várták a közelgő telet:
Akkor majd a jégen seregük átmehet.
Kemény fagyok jöttek, befagyott a Duna,
Csellel kelt át rajta a tatárok hada.
Sok lovat és ökröt a partjára vittek,
És őrizet nélkül otthagyta a sereg.
A magyarok gyorsan átkeltek a jégen,
És az összes barmot áthajtották szépen.
Észrevette ebből a vad tatár sereg,
Hogy a jégen ők is bátran átkelhetnek.
Elkezdték a várost kővel ostromolni,
Ellenük nem fordult a városból senki.
Nem védték magukat, mindent elégettek,
Kincsüket elrejtve várták a végzetet.
Megtudta a tatár: zsákmányuk elégett,
Kard élére hányták a bentlévő népet.
Tatár szablyák áztak magyarok vérében,
Élve sütögettek embereket téren.
Az úri asszonyok – úgy vagy háromszázan –
A nagy fejedelemnél díszes ruházatban
Megjelentek s kérték: tartsa meg éltüket.
Ám nagy haragjában fejét vette mindnek.
Kispest, 2006. január 15.
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tEkenE samlaris retsem Suiregor
itIsQregem etelel bbqt muezUm a

KerebmEn ttetSevjef
(nAjpala sEzGejlef adnompEn)

_ nAmaLof ataC a _ Kenknwgeres tlluhle
.nAtSup-ihum a ,tto agAriv sE enIS
,abgASro za etreS rAtat a tludnile
.atllA takujtU za eziv anud a mA
,Ala mogretSe pES _ tzqł Kebbqt _ KetrEle
.nAladlolUt zIv a Kettqtw si trobAt
:telet Qglezqł a KAtrAv evdekNEmer
.tehemtA Kwgeres negEj a djam rokkA
,anud a ttoGafeb ,Kettqj KoGaf NEmeł
.adah KorAtat a atjar tA tleł lelleC
,Kettiv arAjtrap a tqrkq sE tavol Kos
.geres a atGahtto lwklEn tezirQ sE
,negEj a KetlektA nasroG KoraGam a
.nepES KAttotjahtA tomrab seSSq za sE
,geres rAtat dav a lQbbe etteverSE
.KentehlektA nartAb si KQ negEj a Goh
,inlomortso levQł tsorAv a KEtdzekle
.iknes lObsorAv a tludrof men Kwnelle
,KettegEle tnednim ,takugam KEtdEv men
.tetezgEv a KAtrAv evtjerle tekwCnił
,ttegEle KuNAmkAZ :rAtat a atdutgem
.tepEn QvEltneb a KAtNAh erElE drał
,nebErEv KoraGam KatzA KALbaS rAtat
.nerEt tekerebme Kettegqtws evlE
_ nazASmorAh Gav GU _ KoNoSSa irU za
nabtazAhur seSId lEnmeledejef Gan a
.tekwtlE gem astrat :KEtrEł s Ketnelejgem
.Kendnim ettev tEjef nabAjgarah Gan mA
nabAvah getegref .12711 ,tsepsił
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Nagy igyekvés csak úgy lesz oda,
ha végül is nem jut sehova

Kire mondják ?
(népmonda alapján)

Mellémkerült nemrégiben
Hegyaljáról egy idegen.
Egyfelé vitt közös útunk,
Így össze is barátkoztunk.
Az út során elmesélte,
Mi jellemző vidékükre;
S kire mondják, ha jár a szó:
„Ott van, ′hol a mádi zsidó” .
Élt Mádon egy izgő-mozgó,
Nyughatatlan vásározó.
Kocsiján volt étel, ital,
S falvakat járt portékával.
Korán kelt, hogy odaérjen;
S a hajnali szürkületben
Elbóbiskolt ám a bakon,
S megfordult a ló az úton.
Ment, kocogott egyvégtében,
A gazdáját vitte szépen;
′Ki felébredt s úgy találta,
Visszakerült újra Mádra.

Kispest, 2006. február 3.
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,ado Sel GU KaC sEvkeGi Gan
avohes tuj men si lwgEv ah

? KAjdnom erił
(nAjpala adnompEn)

nebigErmen tlwrekmEllem
.negedi Ge lOrAjlaGeh
.KnutU sqzqł ttiv ElefGe
.KnutzoktArab si eSSq GI
,etlEsemle nAros tU za
;erkwkEdiv Qzmellej im
:OS a rAj ah ,KAjdnom erik s
. ˇOdiZ idAm a loh’ ,nav tto”
,Ogzom-Qgzi Ge nodAm tlE
.OzorAsAv naltatahguN
,lati ,letE tlov nAjiCoł
.lavAkEtrop trAj takavlaf s
;nejrEado Goh ,tleł nAroł
nebtelwkrwS ilanjah a s
,nokab a mA tloksibOble
.notU za Ol a tludrofgem s
,nebEtgEvGe ttogocoł ,tnem
;nepES ettiv tAjAdzag a
,atlAlat GU s tderbElef ił’
.ardAm arjU tlwrekaSSiv

nabAvah OtnobgEj .12711 ,tsepsił
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A Bakony egyik ötszázméteres
magaslata a Márkusszekrénye

Márkusszekrénye
(népmonda alapján)

Bátorkő ma ismert Királyszállás néven,
Mátyás király járt ott a vadászidényben.
Pusztapalotára váltott később e név,
A felgyújtott kastélyt nevezte így a nép.
Királyunk gyakorta kedvvel pihente itt
Bölényűzésének a fáradalmait.
Lombsuhogást adott Bakony őserdeje,
Miközben hangzott a kobzok víg zengése.
Dongás ebédlőben mulatott a király
Sok-sok vendégével, köztük Kinizsi Pál.
Ott volt Márkus néven a király bolondja,
′Ki a vendégeket elszórakoztatta.
A somlyói furmint nedve tüzet lehelt,
Amelytől Márkusunk bolond kedvre tett szert.
Nagy elme lakozott – úgy hírlett valóban –
E csök-bok termetű, félnótás bohócban.
Gúnyos tréfáival verselte a népet,
Csak az arany, ezüst bokrosította meg.
Mókázása közben el is süllyesztette
Mindazt, ami akadt a kezeügyébe.
A szarkálkodását jó sokáig űzte,
Addig, ′míg szárnyra kelt a király serlege.
Lefülelték másnap, ′hogy hazaverődött,
S megkötözve vitték a király elé őt.
Mátyás – kedvencétől – azt kérdezte bőszen:
– Hol van a serlegem? Add csak elő menten!
– Előadom én azt, szekrénybe van zárva,
Nem is bírja el azt senki ez országban.
Fogadott a király: – ha nyersz, úgy tiéd lesz!
S ment (a) kálistómenti magaslat tövéhez.
Ott volt kőtömb mögött üregben kincs, serleg,
Azóta nevezik Márkusszekrényének.
Égeraracsa, 2001. július 5.
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seretEmzAStq KiGe Nokab a
eNErkeSsukrAm a atalsagam

eNErkeSsukrAm

(nAjpala adnompEn)

,nevEn sAllASLArił tremsi am QkrotAb
.nebNEdiSAdav a tto trAj LArił sATAm
,vEn e bbQsEł ttotlAv arAtolapatSup
.pEn a GI etzeven tLEtsał ttotjUGlef a
tti etnehip levvdeł atrokaG KnuLArił
.tiamladarAf a KenEsEzWNElqb
,ejedresQ Nokab ttoda tsAgohusbmol
.esEgnez gIv Kozboł a ttozgnah nebzqkim
LArił a ttotalum nebQldEbe sAgnod
.lAp iZinił Kwtzqł ,levEgEdnev Kos-Kos
,ajdnolob LArił a nevEn sukrAm tlov tto
.attatzokarOSle tekegEdnev a ił’
,tlehel tezwt evden tnimruf iOLmos a
.treS ttet ervdeł dnolob KnusukrAm lQtLema
_ nabOlav ttelrIh GU _ ttozokal emle Gan
.nabdnolob sAtOnlEf ,Wtemret Kob-KqC e
,tepEn a etlesrev laviAfErt soNUg
.gem attotIsorkob tswze ,Nara za KaC
ettetSeLLws si le nebzqł asAzAkOm
.ebEGwezeł a tdaka ima ,tzadnim
,etzW giAkos Oj tAsAdoklAkraS a
.egelres LArił a tleł arNrAS gIm’ ,gidda
,ttqdQrevazah Goh’ ,pansAm KEtlelwfel
.tQ Ele LArił a KEttiv Evzqtqkgem s
:neSQb etzedrEł tza _ lQtEcnevdeł _ sATAm
!netnem Qle KaC dda ?megelres a nav loh _
,avrAz nav ebNErkeS ,tza nE modaQle _
.nabgASro ze iknes tza le ajrIb si men
!Sel dEit GU ,SreN ah _ :LArił a ttodagof
.zehEvqt talsagam itnemOtsilAł (a) tnem s
,gelres ,Cnił nebgerw ,ttqgqm bmqtQł tlov tto
.KenENErkeSsukrAm Kizeven atOza
nabAvah sAdlA .1711 ,aCararegE
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„Nincs, ami nem változnék…”
Lucretius

Miből adódott ?
(népmonda alapján)

Ebéd után szundítottam Ököritón, hársak alatt,
A levelek suttogása andalítón el is ragadt.
Kérésemre elmesélték: környékükön nem is volt tó,
S megmutatták azt is: honnan adódik az Ököritó.
Közrefogtak, elsodortak, és megálltunk egy legelőn,
– Nézz csak körül! – így biztattak – sok látható e zöld mezőn.
Üszőt láttam, tinót, ökröt és kormosszemű bikákat,
Pulik, pumik terelgettek, mert inni jött a szürke had.
A gulyások szorgoskodtak, az ingujjuk volt lobogó,
S a kút neve, ′melyből mertek, az volt az ököritató.
Lerövidült formájából lett a helység mai neve,
Ezt suttogta a fülembe a szép hársfa zöld levele.

Kispest, 2006. február 19.
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” ...KEnzotlAv men ima ,Cnin”
SuicErkul

? ttodOda lQbim
(nAjpala adnompEn)

,ttala KasrAh ,nOtirqkq mattotIdnuS nAtu dEbe
.tdagar si le nOtIladna asAgottus Kelevel a
,Ot tlov si men nqkwkENrqł :KEtlEsemle ermesErEł
.Otirqkq za KidOda nannoh :si tza KAttatumgem s
,nQlegel Ge KnutllAgem sE ,Katrodosle ,Katgoferzqł
.nQzem dlqz e OtahtAl Kos _ Kattatzib GI _ !lwrqł KaC zzEn _
,takAkib WmeSsomrok sE tqrkq ,tOnit ,mattAl tQSw
.dah ekrwS a ttqj inni trem ,Kettegleret Kimup ,Kilup
,Ogobol tlov Kujjugni za ,KatdoksogroS KosALug a
.Otatirqkq za tlov za ,Ketrem lQbLem’ ,even tUł a s
,even iam gEsLeh a ttel lObAjAmrof tlwdivqrel
.elevel dlqz afsrAh pES a ebmelwf a atgottus tzE

nabAvah OtnobgEj .12711 ,tsepsił
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