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        „Ki kevéssel be nem éri, 
            az a sokat nem érdemli” 
               népi bölcsesség 
 
 
 
   A borbély és a szegény ember 
    (népmese alapján) 
 
 
 
Az úgy volt, hogy sem itt nem volt, Visszamegy a városba már, 
Ám úgy volt, hogy sem túl nem volt; Kötve marad kint a szamár. 
Hanem azért csak élt egyszer  Borbélyhoz tart s kérdi tőle: 
Egy nincstelen, szegény ember.         „Beretválást elvállal-e?” 
 
Volt egy kopott-rongyos társa:         „Engemet és a társamat 
Szedett-vedett, vén szamara.  Beretváljon egy füst alatt!” 
Zörgős csontú, öreg csődör,  Megalkusznak, kifizeti, 
Lígett-lógott rajta a bőr.   S a szamarát bevezeti. 
 
Fát visz vele a városba   A borbély kezd tiltakozni: 
Azért, hogy ott majd eladja.         „Eszem ágában sincs tenni!” 
Borbély féle tesz fel kérdést:  Ám az ember követeli 
„Hogy′ adja a szamár terhét?”  Erélyesen: „fogjon neki!” 
 
Válaszol a szegény, hogy s mint,       „Elvette a díját tőlem, 
S megkötik az üzletet – kint.  Csinálja most, ne jövőre! 
Elszállítja, le is rakja,   Különben is, ha hibát vét, 
De a borbély visszatartja:  Bíró elé viszem ügyét.” 
 
„Rakja csak le még a nyerget,  Amikor a borbély látja, 
Kifizettem az egészet!”   Ennek a fele sem tréfa, 
„De a nyereg nem eladó!”  Könyörgésre fogja dolgát: 
„Szamár terhe az is – való.”         „Visszaadom a pénzt mindjárt.” 
 
Nem tehet mást így a gazda,  Azt mondja a szegény végre: 
Nagy búsan azt le is rakja.         „Elfogadom, de nincs vége; 
Hanem otthon töri fejét:   Kérem még az elvett nyerget, 
S világos lesz, ami sötét.           ’Melyet jogtalanul szerzett.” 
 
 
   A borbélyunk nagy örömest 
   Visszaadja pénzt s a nyerget, 
   Ha a borbély mást tett volna: 
   A mesém is tovább folyna. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. augusztus 29. 
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 ,irE men eb lessEveł ił” 
 ˇilmedrE men takos a za 
gEsseClqb ipEn 

 
 
 

rebme NEgeS a sE LEbrob arebme NEgeS a sE LEbrob arebme NEgeS a sE LEbrob arebme NEgeS a sE LEbrob a    
      (nAjpala esempEn) 

 
 

,tlov men tti mes Goh ,tlov GU za 
;tlov men lUt mes Goh ,tlov GU mA 

reSGe tlE KaC trEza menah 
.rebme NEgeS ,neletCnin Ge 

 
:asrAt soGnor-ttopoł Ge tlov 

.aramaS nEv ,ttedev-ttedeS 
,rqdQC gerq ,UtnoC sQgrqz 
.rQb a atjar ttogOl-ttegIl 

 
absorAv a elev Siv tAf 

.ajdale djam tto Goh ,trEza 
:tsEdrEł lef Set elEf LEbrob 

ˇ?tEhret rAmaS a ajda ’Goh” 
 

,tnim s Goh ,NEgeS a loSalAv 
.tnił _ tetelzw za Kitqkgem s 

,ajkar si el ,ajtIllASle 
:ajtrataSSiv LEbrob a ed 

 
,tegreN a gEm el KaC ajkar” 

ˇ!teSEge za mettezifił 
ˇ!Odale men gereN a ed” 

ˇ .Olav _ si za ehret rAmaS” 
 

,adzag a GI tsAm tehet men 
.ajkar si el tza nasUb Gan 

:tEjef irqt nohtto menah 
.tEtqs ima ,Sel sogAliv s 
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,rAm absorAv a GemaSSiv 
.rAmaS a tnił daram evtqł 

 :elQt idrEł s trat zohLEbrob 
ˇ?e-lallAvle tsAlAvtereb” 

 
tamasrAt a sE temegne” 

„ˇ!ttala tswf Ge nojlAvtereb 
,itezifił ,KanSuklagem 

.itezeveb tAramaS a s 
 

:inzokatlit dzeł LEbrob a 
ˇ!innet Cnis nabAgA meSe” 

iletevqł rebme za mA 
ˇ!iken nojgof” :neseLEre 

 
,melQt tAjId a ettevle” 

!erQvqj en ,tsom ajlAniC 
,tEv tAbih ah ,si nebnqlwł 

ˇ .tEGw meSiv Ele OrIb 
 

,ajtAl LEbrob a rokima 
,afErt mes elef a Kenne 

:tAglod ajgof ersEgrqNqł 
ˇ .trAjdnim tznEp a modaaSSiv” 

 
:ergEv NEgeS a ajdnom tza 

;egEv Cnin ed ,modagofle” 
,tegreN ttevle za gEm merEł 

ˇ .ttezreS lunalatgoj teLem’ 
 

tsemqrq Gan KnuLEbrob a 
,tegreN a s tznEp ajdaaSSiv 

:anlov ttet tsAm LEbrob a ah 
.anLof bbAvot si mEsem a 

 
 

nabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegEnabAvah rENeł jU .1711 ,aCararegE    
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            „Nincs a jégnek gerendája, 
              az óvatos meg nem járja” 
                 népi mondóka 
 
 
 
A farkas-tanya 
(népmese alapján) 
 
 
Volt a nagyvilágon egy hatalmas tenger, 
Közepében sziget, nem élt rajta ember. 
Jó ezeresztendős fa állt ott, egy hegyen, 
Kilencvenkilenc ág nőtt rajta üresen. 
 
A századik ágán fityegő tarisznya, 
Benne könyvvel, ′melybe e mese volt írva. 
Aki nem hallgatja meg ezt a kis mesét: 
Soha meg ne lássa a háta közepét! 
 
Egy tojás elindult egyedül világra, 
Görgött, görgött, végül rálelt egy rucára. 
– Hová mégy, barátom? – kérdezte meg tőle, 
– Megyek a világba – volt a válasz erre. 
 
– Én is megyek, menjünk együtt. Mendegéltek. 
Egész′ addig, ′míg egy kakasra nem leltek. 
– Hová mentek, ruca? – a kakas kérdezte, 
– Hetedhét országra, ha kedved van, gyere! 
 
– Én is megyek, menjünk együtt. Továbbmentek. 
Egész’ addig, ’míg egy varrótűre leltek. 
– Hová, hová, kakas koma? – kezdte a tű, 
– Ki a nagyvilágba — az ám a gyönyörű. 
 
– Én is megyek, menjünk együtt – szólt sokára. 
Útközben egyszer csak ráleltek egy rákra. 
– Hová mentek, komák? – kérdezte meg halkan, 
– Szerencsét próbálni – válaszolták karban. 
 
– Én is megyek, menjünk együtt – mondta a rák, 
Ezután útjukat már öten folytatták. 
Találkoztak még egy lóval és ökörrel, 
Ők is csatlakoztak, mégpedig örömmel. 
 
Ahogy′ bandukoltak, esteledni kezdett, 
Ott volt egy kis ház is, abba mind bementek. 
Mindenki lefeküdt a maga helyére: 
Tojás a hamuba, rák egy dézsa vízbe. 
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Ruca meg a kakas ült a kandallóra, 
Ló a házközépre, ökör a pitvarba, 
Beszúródott a tű a törülközőbe; 
Nagy-nagy békességben elpihentek végre. 
 
Jön ám egyszer haza a tizenkét farkas. 
Akiké a ház volt, — lesz most majd nemulass! 
A legöregebb még messziről elkezdte: 
– Phü, phü, de idegen szagot érzek — egyre. 
 
– Ki mer most bemenni? – szólt az öreg hátra, 
Volt egy hányaveti köztük, az vállalta: 
– Nem félek semmitől, bemegyek én bátran, 
Akkor is, ha ezer ördög van a házban. 
 
Be is ment egészen, a dörgést ismerve, 
A kandallótetőn a gyújtót kereste. 
Elkezdett lármázni kakas meg a ruca, 
A tojás meg pukkant, ′mikor nyúlt hamuba. 
 
Szaladt a dézsához, megcsípte ott a rák, 
Törülközni akart, de megszúrta magát. 
Ugrott ám középre, ott a ló megrugta, 
Kifelé az ökör kapta a szarvára. 
 
Az udvar közepén ordított szegényke, 
Mint, ′ki fába szorult, ’mikor elmesélte: 
– Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával, 
Szaladok dézsához, megvágnak ollóval. 
 
– Kapkodok kendőhöz, tűjével szúr banya, 
Futok házközépre, lapát vág oldalba, 
Szaladok pitvarba, vasvillára vesznek, 
S kilöknek udvarra az átkozott lelkek. 
 
– Egy kiált: „hep-hep-hep!” – bezzeg jaj volt nekem, 
Más ordít: „add feljebb!” – akkor nagyot estem. 
Jaj, fussunk, fussunk! itt ördögök tanyáznak; 
Máig is szaladnak, hacsak meg nem álltak. 
 
 
Égeraracsa, 2001. május 16. 
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 ,ajAdnereg KengEj a Cnin” 
 ˇajrAj men gem sotavO za 
akOdnom ipEn 

 
 

aNataNataNataNat----sakraf asakraf asakraf asakraf a    
(nAjpala esempEn) 

 
 
 

,regnet samlatah Ge nabgAlivGan a tlov 
.rebme atjar tlE men ,tegiS nebEpezqł 

,neGeh Ge ,tto tllA af sQdnetSereze Oj 
.neserw atjar ttQn gA cneliknevcnelił 

 
,aNSirat QgeTif nAgA KidazAS a 

.avrI tlov esem e  ebLem’ ,levvNqł enneb 
:tEsem sił a tze gem ajtagllah mEn Ika 

!tEpezqł atAh a assAl en gem ahos 
 

,argAliv lwdeGe tludnile sAjot Ge 
.arAcur Ge tlelAr lwgEv ,ttqgrqg ,ttqgrqg 

,elQt gem etzedrEł _ ?motArab ,GEm Avoh _ 
.erre SalAv a tlov _ abgAliv a KeGem _ 

 
KetlEgednem .ttwGe Knüjnem ,KeGem si nE _ 

.Ketlel men arsakał Ge gím’ ,gidda ’SEge 
,etzedrEł sakał a _ ?acur ,Ketnem Avoh _ 
!ereG ,nav devdeł ah ,argASro tEhdeteh _ 

 
.KetnembbAvot .ttwGe Knwjnem ,KeGem si nE _ 

.Ketlel erWtOrrav Ge gIm’ ,gidda ’SEge 
,Wt a etdzeł _ ?amoł sakał ,Avoh ,Avoh _ 

.WrqNqG a mA za * abgAlivGan a ił _ 
 

.arAkos tlOS _ ttüGe Knüjnem ,KeGem si nE _ 
.arkAr Ge KetlelAr KaC reSGe nebzqktU 

,naklah gem etzedrEł _ ?KAmoł ,Ketnem Avoh _ 
.nabrał KAtloSalAv _ inlAbOrp tECnereS _ 

 
,KAr a atdnom _ ttüGe Knüjnem ,KeGem si nE _ 

.KAttatLof netq rAm takujtU nAtuze 
,lerrqkq sE lavOl Ge gEm KatzoklAlat 
.lemmqrq gidepgEm ,KatzokaltaC si KQ 

 
,ttedzeł indeletse ,Katlokudnab ’Goha 

.Ketnemeb dnim abba ,si zAh sił Ge tlov tto 
:erELeh agam a tdwkefel iknednim 
.ebzIv aZEd Ge KAr ,abumah a sAjot 
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,arOlladnał a tlw sakał a gem acur 
,abravtip a rqkq ,erpEzqkzAh a Ol 

;ebQzqklwrqt a Wt a ttodOrUSeb 
.ergEv Ketnehiple nebgEssekEb Gan-Gan 

 
.sakraf tEknezit a azah reSGe mA nqj 

!ssalumen djam tsom Sel * ,tlov zAh a Ekika 
:etdzekle lQriSSem gEm bbegerqgel a 

.erGe * KezrE togaS negedi ed ,whp ,whp _ 
 

,artAh gerq za tlOS _ ?innemeb tsom rem ił _ 
:atlallAv za ,Kwtzqł itevaNAh Ge tlov 

,nartAb nE KeGemeb ,lQtimmes KelEf men _ 
.nabzAh a nav gqdrq reze ah ,si rokka 

 
,evremsi tsEgrqd a ,neSEge tnem si eb 

.etsereł tOtjUG a nQtetOlladnał a 
,acur a gem sakał inzAmrAl ttedzekle 

.abumah tlUN rokim’ ,tnakkup gem sAjot a 
 

,KAr a tto etpICgem ,zohAZEd a tdalaS 
.tAgam atrUSgem ed ,traka inzqklwrqt 
,atgurgem Ol a tto ,erpEzqł mA ttorgu 

.arAvraS a atpał rqkq za Elefił 
 

,ekNEgeS ttotIdro nEpezqł ravdu za 
:etlEsemle rokim’ ,tluroS abAf ił’ ,tnim 

,lavAksup KenQlgem ,abumah a KolUN _ 
.lavOllo KangAvgem ,zohAZEd KodalaS 

 
,aNab rUS levEjWt ,zöhQdneł Kodokpał _ 
,abladlo gAv tApal ,erpEzqkzAh Kotuf 
,KenSev arAllivsav ,abravtip KodalaS 

.Keklel ttozoktA za arravdu Kenkqlił s 
 

,meken tlov jaj gezzeb _ ˇ!peh-peh-peh” :tlAił Ge _ 
.metse toGan rokka _ ˇ!bbejlef dda” :tIdro sAm 
;KanzANat Kqgqdrq tti !Knussuf ,Knussuf ,jaj 

.KatllA men gem KaCah ,KandalaS si giAm 
 
 
 

nabAvah terEgI .1711 ,aCararegEnabAvah terEgI .1711 ,aCararegEnabAvah terEgI .1711 ,aCararegEnabAvah terEgI .1711 ,aCararegE    
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          Ungot-berket is 
bejártam, 
          ’míg e mesét megtaláltam 
 
 
          A furfangos vadorzó 
    (népmese alapján) 
 
 
Sok-sok éve Tamásiban          „Megölted? Te szerencsétlen! 
Vadorzó élt nagy vidáman.  Nem látta senki, remélem! 
Lesben ült a Bakonyt járva,  Jó, hogy csak én tudok róla, 
S lőtt egy vadkant, volt két mázsa. Feküdjél le, elég mára!” 
 
Törte fejét: („mit csináljon,  Vadorzónk hát bújt az ágyba, 
Hogy a tetem haza jusson?”)  Felesége csak azt várta: 
Kieszelte, hogyan legyen.   Szomszédjához átszaladva 
Lássuk, mit tett! — Elmesélem:  Elmesélte, hogy′ járt ura. 
 
Az asszonyok akkoriban   A faluban – így azután – 
Fecsegtek még bőszen, nagyban. Megtudták ezt az éjszakán. 
Szerettek ők karattyolni,   Korán reggel – ez lett az ok – 
Kelepelni, csatrálkodni.   Jöttek érte a pandurok: 
 
Csacsogtak és hadarásztak,         „Te ölted meg a szomszédot?” 
Hírt hordtak a szomszédoknak.  A vadorzónk nem tagadott. 
Kofálkodtak, s ki tudja még,  Remegett a lába s keze, 
Locsogtak is, ha tehették.   Kocsit kellett hozni érte. 
 
Ilyen volt a felesége,   Mentek a tett színhelyére, 
Számított is gyengéjére.          „Hol a szomszéd?” – kérd′ték tőle. 
Hazaérve a sarokba          „A sűrűben, letakarva 
Ült kókadtan sóhajtozva.   Elrejtettem az avarba.” 
 
„Ejnye, mi az, beteg vagy tán?” A vadorzót közrefogták, 
– Szólt hozzá egy idő után.  És a vadkant megtalálták. 
„Nagyobb a baj, feleségem.”         „Ez a szomszéd” – szólt kacagva, 
„Hát mi történt, mondd el nékem!” S belesajdult így a véknya. 
 
„Titok az, ′mit nem mondhatok.” Nevettek a pandurok is, 
„No, ha titok, megsúghatod;  Most látták, hogy milyen hamis. 
Nálam titkod jó helyen van,  A vadkannal vitték haza 
Meg nem őrzi senki jobban!”  A falu nagy ámul′tára. 
 
„Hát jó! Ámde hol is kezdjem?  Az asszonyok mások lettek: 
Nem való, hogy rejtegessem…  Nem locsognak, nem fecsegnek. 
Szomszédunkat – hidd el nekem! – , Megváltoztak, és az a jó, 
Azt a vadat… – tudd! – megöltem.” Nincs már köztük pletykahordó. 
 
Égeraracsa, 2002. július 5. 
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 ,matrAjeb si tekreb-tognu 
 matlAlatgem tEsem e gIm’ 

 
Ozrodav sognafruf aOzrodav sognafruf aOzrodav sognafruf aOzrodav sognafruf a    

(nAjpala esempEn) 
 
 

nabisAmat evE Kos-Kos 
.namAdiv Gan tlE Ozrodav 

,avrAj tNokab a tlw nebsel 
.aZAm tEł tlov ,tnakdav Ge ttQl s 

 
,nojlAniC tim”) :tEjef etrqt 

(ˇ?nossuj azah metet a Goh 
,neGel naGoh ,etleSeił 

:melEsemle * !ttet tim ,KussAl 
 

nabirokka KoNoSSa za 
.nabGan ,neSQb gEm KetgeCef 

,inloTTarał KQ KettereS 
.indoklArtaC ,inlepeleł 

 
,KatSAradah sE KatgoCaC 

.KankodESmoS a Katdroh trIh 
,gEm ajdut ił s ,KatdoklAfoł 

.KEttehet ah ,si KatgoCol 
 

,egEselef a tlov neLi 
.erEjEgneG si ttotImAS 

abkoras a evrEazah 
.avzotjahOs natdakOł tlw 

 
ˇ?nAt Gav geteb ,za im ,eNje” 

.nAtu Qdi Ge Azzoh tlOS – 
ˇ .megEselef ,jab a bboGan” 

ˇ!mekEn le ddnom ,tnEtrqt im tAh” 
 

ˇ ,Kotahdnom men tim’ ,za Kotit” 
;dotahgUsgem ,Kotit ah ,on” 
,nav neLeh Oj doktit malAn 

ˇ!nabboj iknes izrQ men gem 
 

?mejdzeł si loh edmA !Oj tAh” 
...messegetjer Goh ,Olav men 

, _ !meken le ddih _ taknudESmoS 
ˇ .metlqgem _ !ddut _–...tadav a tza 
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!neltECnereS et ?detlqgem” 
!melEmer ,iknes attAl men 

,alOr Kodut nE KaC Goh ,Oj 
ˇ!arAm gEle ,el lEjdwkef 

 
,abGA za tjUb tAh KnOzrodav 

:atrAv tza KaC egEselef 
avdalaStA zohAjdESmoS 

.aru trAj ’Goh ,etlEsemle 
 

_ nAtuza GI _ nabulaf a 
.nAkaSjE za tze KAtdutgem 

_ Ko za ttel ze _ legger nAroł 
:Korudnap a etrE Kettqj 

 
ˇ?todESmoS a gem detlq et” 
.ttodagat men KnOzrodav A 

,ezeł s abAl a ttegemer 
.etrE inzoh ttelleł tiCoł 

 
,erELehnIS ttet a Ketnem 

.elQt KEt’drEł _ ˇ?dESmoS a loh” 
avrakatel ,nebWrWs a” 

ˇ .abrava za mettetjerle 
 

,KAtgoferzqł tOzrodav a 
.KAtlAlatgem tnakdav a sE 

,avgacał tlOS _ ”dESmoS a ze” 
.aNkEv a GI tludjaseleb s 

 
,si Korudnap a Ketteven 

.simah neLim Goh ,KAttAl tsom 
azah KEttiv lannakdav a 

.arAt’lumA Gan ulaf a 
 

:Kettel KosAm KoNoSSa za 
.KengeCef men ,KangoCol men 

,Oj a za sE ,KatzotlAvgem 
.OdrohakTelp Kwtzqł rAm Cnin 

 
 

nabAvah sAdlA .11711 ,aCararegEnabAvah sAdlA .11711 ,aCararegEnabAvah sAdlA .11711 ,aCararegEnabAvah sAdlA .11711 ,aCararegE    
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         „Kinél lakol, annak törvényével élj” 
               népi bölcsesség 
 
 
A fürj és fiai 
(népmese alapján) 
 
 
Megtörtént az eset tavaly nyáron – tényleg? 
Csakúgy elhallgatni istentelen vétek: 
Fürj és a családja fészkelt búzaföldön, 
Érőfélben volt már a látható öröm. 
 
Aggódott is nagyon a kis fürjek anyja, 
Új menedék kell a fiai számára. 
Meghagyta – 'míg távol van – a fiainak, 
Figyeljenek, s este mondják, 'mit hallottak. 
 
Hazamegy az anya, fiai már várják: 
– Hallottunk valamit – messziről kiáltják. 
Elmesélik neki, hogy itt járt a gazda, 
S azt mondta: a vetés kész az aratásra. 
 
A barátaihoz elküldte a fiát: 
Segítsenek neki, holnap jöjjenek át. 
– Minthogy barátokra számít – szólt az anya – , 
Nem kerül sor holnap így az aratásra. 
 
Másnap este ismét új hírrel fogadják 
Anyjukat lelkesen a kis fürjfiókák: 
– Itt volt a fiával már reggel a gazda, 
De bizony hasztalan vártak a csapatra. 
 
– Cserben hagytak minket – fordult a fiához, 
S elküldte azonnal az atyafiakhoz. 
Az anyafürj így szólt: – nem kell megijedni, 
Mert az aratásból holnap sem lesz semmi. 
 
Vártak, ámde senki nem jött segítségül, 
A gazda a fiát kérte meg legvégül: 
– Készíts elő egypár jó kaszát holnapra, 
Hozzáfogunk magunk, nem várhatunk másra. 
 
– No, akkor ideje, keljünk mi is szárnyra, 
Eddig időzhettünk – szólt erre az anya – , 
Holnap már megszűnik számunkra ez a tér, 
Aki maga végzi dolgát, az célba ér. 
 
 
Kispest, 2006. április 4. 
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 ˇjlE levENEvrqt Kanna ,lokal lEnił” 
gEsseClqb ipEn 

 
 

iaif sE jrwf aiaif sE jrwf aiaif sE jrwf aiaif sE jrwf a    
(nAjpala esempEn) 

 
 

?gelNEt _ norAN Lavat tese za tnEtrqtgem 
:KetEv neletnetsi intagllahle GUkaC 

,nqdlqfazUb tlekSEf ajdAlaC a sE jrwf 
.mqrq OtahtAl a rAm tlov neblEfQrE 

 
,ajNa Kejrwf sił a noGan si ttodOgga 

.arAmAS iaif a lleł KEdenem jU 
,Kaniaif a _ nav lovAt gIm’ _ atGahgem 

.Kattollah tim’ ,KAjdnom etse s ,KenejleGif 
 

:KAjrAv rAm iaif ,aNa za Gemazah 
.KAjtlAił lQriSSem _ timalav Knuttollah _ 

,adzag a trAj tti Goh ,iken KilEsemle 
.arsAtara za SEł sEtev a :atdnom tza s 

 
:tAif a etdlwkle zohiatArab a 

.tA Kenejjqj panloh ,iken KenestIges 
, _ aNa za tlOS _ tImAS arkotArab Gohtnim _ 

.arsAtara za GI panloh ros lwrek men 
 

KAjdagof lerrIh jU tEmsi etse pansAm 
:KAkOifjrwf sił a neseklel takujNa 

,adzag a legger rAm lavAif a tlov tti _ 
.artapaC a KatrAv nalatSah Nozib ed 

 
,zohAif a tludrof _ teknim KatGah nebreC _ 

.zohkaifaTa za lannoza etdlwkle s 
,indejigem lleł men _ :tlOS GI jrwfaNa za 

.immes Sel mes panloh lObsAtara za trem 
 

,lwgEstIges ttqj men iknes edmA ,KatrAv 
:lwgEvgel gem etrEł tAif a adzag a 
,arpanloh tASał Oj rApGe Qle stISEł _ 

.arsAm KnutahrAv men ,Knugam KnugofAzzoh 
 

,arNrAS si im Knwjleł ,ejedi rokka ,on _ 
, _ aNa za erre tlOS _ KnwttehzQdi gidde 

,rEt a ze arknumAS KinWSgem rAm panloh 
.rE ablEc za ,tAglod izgEv agam ika 

 
 

nabAvah KeleS .12711 ,tsepsiłnabAvah KeleS .12711 ,tsepsiłnabAvah KeleS .12711 ,tsepsiłnabAvah KeleS .12711 ,tsepsił    
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         „– Könyvből ne gazdálkodj; 
           – nagy úrral jót ne tégy; 
           – asszonyra meg ne haragudj!” 
                    Jókai 
 
 
A gulyás leánya 
(népmese alapján) 
 
 
 
Hetedhét országon, kócom-bóc erdőn túl, 
Ott, ahol bolond szél a bolond lyukból fúj; 
Élt egy királyfi, ′ki magában feltette: 
Megy, amíg nem talál egy jó feleségre. 
 
Hozzávaló legyen, az volt kívánsága, 
Lehet az gazdagé, lehet szegény lánya. 
Az egész országban híre is ment ennek, 
Így amerre járt-kelt, csődültek a népek. 
 
Tisztelettel nézték ifjak, vének s lányok, 
Különösen azok, ′kiknél volt rá jó ok. 
Egyszer egy faluban megpillantott egyet, 
′Ki a lányok közül erősen megtetszett. 
 
Odament a lányhoz, szóba is állt vele: 
– Kinek a lánya vagy? – kérdezte meg tőle. 
– Én biz′ a gulyásé, felséges királyfi, 
– A feleségem léssz, bármit mond akárki. 
 
Azzal felültette aranyos hintóba, 
Otthonába víve eljegyezte nyomban. 
Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, 
A királyfi így szólt arájához menten: 
 
– Hallod-e, te lány, feleségül veszlek, 
De szavad ne legyen az ellen, ′mit teszek! 
Lakodalmat csaptak, éltek békességben, 
Egyszer csak az történt – mi is? – elmesélem: 
 
Jön ám a királyhoz egy szegény panaszra, 
És elmondja azt, hogy mit tett a szomszédja: 
– Felséges királyom, mentünk a szekérrel, 
Én a két lovammal, ő meg két ökörrel. 
 
– Az egyik lovamnak volt egy kis csikaja, 
Útközben megháltunk egy szép fogadóban. 
Reggel bárhogy′ hívtam, a csikóm csak nem jött, 
A szomszédomhoz ment, ökréhez szegődött. 
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– Azóta sem jön át, akárhogyan hívom, 
A csikóm az övé, mondja a szomszédom. 
Felséges királyom, tegyen igazságot! 
A csikó az enyém, mit is keresne ott? 
 
– Jól van – így a király – igazságot teszek, 
Ám abban, te szegény, nem lesz nagy örömed. 
Én is csak azt tartom, hogy azé a csikó, 
Aki után elmegy – hidd el – ez a való! 
 
Jön ki az emberünk nagy búval csendesen, 
A királyné várja az egyik teremben: 
– Hallom, hogy az uram igazsága milyen, 
És elmondja neki azt, hogy mit is tegyen. 
 
Ezek után kimegy szegény az erdőbe, 
S hálót terít egy nagy tuskó tetejére. 
Tartja ő a nyelét úgy, mintha halászna, 
Egy órát sem ül ott, jön arra királya. 
 
Nézi, nézi egyre: vajon mit is csinál? 
S nem tudja megállni szó nélkül a király: 
– Hát te mit csinálsz itt, nem tudom, jól látom? 
– Én bizony halászom, felséges királyom. 
 
– Áruld el, hogy′ lehet fatuskónak hala? 
– Ugyanúgy, ahogy′ az ökörnek csikaja. 
Szégyenli a király, s intézkedik menten: 
A csikót az ember visszakapja rendben. 
 
Hazamegy a király, rájön a furfangra, 
És a feleségét apjához zavarja. 
Viheti magával, amit kedvesnek lát, 
A királyné közben elaltatja urát. 
 
Hajt vele apjához, s a király felébred: 
– Hogy′ kerültem ide? – Elhoztalak téged. 
Legkedvesebb te vagy, tudhatnád rég azt már, 
S ezután úgy élnek, mint két gerlemadár. 
 
 
Égeraracsa, 2001. szeptember 26. 
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     ;jdoklAdzag en lQbvNqł _ ” 
 ;GEt en tOj larrU Gan _ 
  ˇ!jdugarah en gem arNoSSa _ 
iakOj 

 
 

aNAel sALug aaNAel sALug aaNAel sALug aaNAel sALug a    
(nAjpala esempEn) 

 
 
 

,lUt nQdre cOb-mocOł ,nogASro tEhdeteh 
;jUf lObkuL dnolob a lES dnolob loha ,tto 

:ettetlef nabAgam ił’ ,ifLArił Ge tlE 
.ergEselef Oj Ge lAlat men gIma ,Gem 

 
,agAsnAvIł tlov za ,neGel OlavAzzoh 

.aNAl NEgeS tehel ,Egadzag za tehel 
,Kenne tnem si erIh nabgASro SEge za 

.KepEn a KetlwdQC ,tleł-trAj errema GI 
 

,KoNAl s KenEv ,Kajfi KEtzEn letteletSit 
.Ko Oj Ar tlov lEnkił’ ,Koza nesqnqlwł 
,teGe ttotnallipgem nabulaf Ge reSGe 
.tteStetgem nesQre lwzqł KoNAl a ił’ 

 
:elev tllA si abOS ,zohNAl a tnemado 

.elQt gem etzedrEł _ ?Gav aNAl a Kenił _ 
,ifLArił segEslef ,EsALug a ’zib nE _ 
.ikrAka dnom timrAb ,SSEl megEselef a _ 

 
,abOtnih soNara ettetlwlef lazza 

.nabmoN etzeGejle evIv abAnohtto 
,mejreveł en eSSq tamavaS Goh ,menah 

:netnem zohAjAra tlOS GI ifLArił a 
 

,KelSev lwgEselef ,NAl et ,e-dollah _ 
!KeSet tim’ ,nelle za neGel en davaS ed 

,nebgEssekEb KetlE ,KatpaC tamladokal 
:melEsemle _ ?si im _ tnEtrqt za KaC reSGE 

 
,arSanap nEgeS Ge zohLArił a mA nQj 

:ajdESmoS a ttet tim Goh ,tza ajdnomle sE 
,lerrEkeS a Knwtnem ,moLArił segEslef _ 

.lerrqkq tEł gem Q ,lammavol tEł a nE 
 

,ajakiC sił Ge tlov Kanmavol KiGe za _ 
.nabOdagof pES Ge KnutlAhgem nebzqktU 

,ttqj men KaC mOkiC a ,matvIh ’GohrAb legger 
.ttqdQgeS zehErkq ,tnem zohmodESmoS a 
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,movIh naGohrAka ,tA nqj mes atOza _ 
.modESmoS a ajdnom ,Evq za mOkiC a 

!togAszagi neGet ,moLArił segEslef 
?tto ensereł si tim ,mENe za OkiC a 

 
,KeSet togAszagi _ LArił a GI _ nav lOj _ 

.demqrq Gan Sel men ,NEgeS et ,nabba mA 
,OkiC a Eza Goh ,motrat tza KaC si nE 

!Olav a ze _ le ddih _ Gemle nAtu ika 
 

,nesedneC lavUb Gan Knwrebme za ił nqj 
:nebmeret KiGe za ajrAv EnLArił a 

,neLim agAszagi maru za Goh ,mollah _ 
.neGet si tim Goh ,tza iken ajdnomle sE 

 
,ebQdre za NEgeS Gemił nAtu Keze 

.erEjetet Oksut Gan Ge tIret tOlAh s 
,anSAlah ahtnim ,GU tEleN a Q ajtrat 

.aLArił arra nqj ,tto lw mes tArO Ge 
 

?lAniC si tim nojav :erGe izEn ,izEn 
:LArił a lwklEn OS inllAgem ajdut men s 

?motAl lOj ,modut men ,tti SlAniC tim et tAh _ 
.moLArił segEslef ,moSAlah Nozib nE _ 

 
?alah KanOksutaf tehel ’Goh le dlurA _ 

.ajakiC Kenrqkq za ’Goha ,GUnaGu _ 
:netnem KidekzEtni s ,LArił a ilneGES 

.nebdner ajpakaSSiv rebme za tOkiC a 
 

,argnafruf a nqjAr ,LArił a Gemazah 
.ajravaz zohAjpa tEgEselef a sE 

,tAl Kensevdeł tima ,lavAgam itehiv 
.tAru ajtatlale nebzqł EnLArił a 

 
:derbElef LArił a s ,zohAjpa elev tjah 

.degEt Kalatzohle _ ?edi metlwreł ’Goh _ 
,rAm tza gEr dAntahdut ,Gav et bbesevdekgel 

.rAdamelreg tEł tnim ,KenlE GU nAtuze s 
 
 
 

nabAvah aNadlqf .1711 ,aCararegEnabAvah aNadlqf .1711 ,aCararegEnabAvah aNadlqf .1711 ,aCararegEnabAvah aNadlqf .1711 ,aCararegE    
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              Ki nem hisz, megkérdi végül 
              azt, hogy: „nincs hazugság nélkül?” 
 
 
 
        A halál és a vénasszony 
     (népmese alapján) 
 
 
Volt ezen a nagy világon   Majd megjelent korán reggel: 
Egy igen-igen vén asszony.         „Na, vénasszony, kelj végre fel!” 
Ez a vénség – istenuccse! –         „Nem addig van, nézd az ajtót!” 
Meghalni nem akart – juszt se.  És a halál eloldalgott. 
 
Csak azt hajtogatta egyre:         „Holnap jövök” – szólt mérgesen – 
„Bár élhetnék még jövőre!”  Készülj csak el, szentem-lelkem!” 
De hiába sóhajtozott,   Újra elment, s megint úgy járt, 
Jött a halál s bekopogott:           ′Mikor látta kint az írást. 
 
„No, vénasszony, készülj hamar! Unta már a mulatságot, 
Régen várlak, ha nem zavar.  S egy hét után rongyot fogott; 
Azt mondom – és el kell hinned – , Azzal a szót letörülte 
Hogyha nem jössz, akkor viszlek!” Mondván: másnap eljön érte. 
 
Ám az asszony csak könyörgött  Ekkor reggel, a vénasszony, 
A halálnak – ajtó mögött;  Azt sem tudta, hová kapjon; 
De megérte! : végül kapott  Folyton azt a helyet leste: 
A haláltól egy teljes napot.  Hová is fér be a teste? 
 
„Még azt kérném tőled, halál,  Kamrába ment, hogy megnézze, 
Jobb az, ha ez írásban áll.  S beleült egy hordó mézbe. 
Ha felírod, úgy biztosabb,  Mézből kijött s nekilódult, 
Akkor látom azt, hogy holnap.”  A dunyhába – toll közé – bújt. 
 
Így a halál krétát fogott,   De megint csak úgy volt vele: 
És nem teketóriázott;          „Jobb búvóhely is lehetne!” 
Felső részén az ajtónak   Bújt kifelé – csak úgy roppant – , 
Felírta az egy szót: HOLNAP.  A halál meg épp betoppant. 
 
 
   Jól megijedt – nem is csoda – , 
   Majd kitörte a nyavalya. 
   Ijedtében úgy elszaladt, 
   S a vénasszony élve maradt. 
 
 
Kispest, 1999. november 15. 
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 lwgEv idrEkgem ,Sih men ił 
 ̌ ?lwklEn gAsguzah Cnim” :Goh ,tza 

 
 

NoSSanEv a sE lAlah aNoSSanEv a sE lAlah aNoSSanEv a sE lAlah aNoSSanEv a sE lAlah a    
(nAjpala esempEn) 

 
 
 

nogAliv Gan a neze tlov 
.NoSSa nEv negi-negi Ge 

_ !eCCunetsi _ gEsnEv a ze 
.es tSuj _ traka men inlahgem 

 
:erGe attagotjah tza KaC 

ˇ!erQvqj gEm KEntehlE rAb” 
,ttozotjahOs abAih ed 

.ttogopokeb s lAlah a ttqj 
 

!ramah jlwSEł ,NoSSanEv ,on” 
.ravaz men ah ,KalrAv negEr 

, _ dennih lleł le sE _ modnom tza 
ˇ!KelSiv rokka ,SSqj men ahGoh 

 
ttqgrqNqł KaC NoSSa za mA 
;ttqgqm Otja _ KanlAlah a 

ttopał lwgEv : !etrEgem ed 
.topan sejlet Ge lOtlAlah a 

 
,lAlah ,delQt mEnrEł tza gEm” 

.llA nabsArI ze ah ,za bboj 
,bbasotzib GU ,dorIlef ah 

ˇ .panloh Goh ,tza motAl rokka 
 

,ttogof tAtErł lAlah a GI 
;ttozAirOteket men sé 

KanOtja za nESEr Qslef 
.panloh :toS Ge za atrIlef 
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:legger nAroł tnelejgem djam 
ˇ!lef ergEv jleł ,NoSSanEv ,an” 

„ˇ!tOtja za dzEn ,nav gidda men” 
.ttogladlole lAlah a sE 

 
– nesegrEm tlOS _ Kqvqj panloh” 

ˇ!meklel-metneS ,le KaC jlwSEł 
,trAj GU tnigem s ,tnemle arjU 

.tsArI za tnił attAl rokim’ 
 

,togAstalum a rAm atnu 
;ttogof toGnor nAtu tEh Ge s 

etlwrQtel tOS a lazza 
.etrE nqjle pansAm :nAvdnom 

 
,NoSSanEv a ,legger rokke 

;nojpał Avoh ,atdut mes tza 
:etsel teLeh a tza notLof 

?etset a eb rEf si Avoh 
 

,ezzEngem Goh ,tnem abArmał 
.ebzEm Odroh Ge tlweleb s 

,tludOliken s ttqjił lQbzEm 
.tjUb _ Ezqł llot _ abAhNud a 

 
:elev tlov GU KaC tnigem ed 
ˇ!entehel si LehOvUb bboj” 

, _ tnappor GU KaC _ Elefił tjUb 
.tnappoteb ppE gem lAlah a 

 
, _ adoC si men _ tdejigem lOj 

.aLavaN a etrqtił djam 
,tdalaSle GU nebEtdeji 

.tdaram evlE NoSSanEv a s 
 
 
 

nabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsiłnabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsiłnabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsiłnabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsił    
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                  „Hallgatni arany” – ez rögzüljön, 
                    hogyha beszélsz a pityegődön 
 
 
 
 
A három selyp lány 
(népmese alapján) 
 
 
 
Ezt a történetet, ′melyről mesét mondok, 
Pusztán őrzik ma is híven a pásztorok. 
Velük vacsoráztam, a tüzüknél ültem, 
Subákon heverve mesélték el nekem: 
 
Egy parasztasszonynak volt három nagy lánya, 
Szépek és módosak – elmondhatni bátran. 
Akadt egy hibájuk, mindegyik selypített, 
Emiatt pártában várták a kérőket. 
 
Senki sem vesz férjhez – az a legfőbb indok – 
Ilyen lányokat, mert nem jó gazdasszonyok. 
Egyszer messze földről érkeztek legények, 
Sürgés-forgás támadt: lánynézőbe jöttek. 
 
Az anya parancsolt: egyikük se szóljon, 
Be is fogta száját ezúttal mindhárom. 
Tetszettek a lányok, a reményük éledt, 
Ám bejön egy kuvasz és eszi a lisztet. 
 
A legnagyobb lány magát elkiáltja: 
– Nini! Listet esik teknőből a kuta. 
A középső észnél van, s dorgálón ráront: 
– Udan miket beséls, hallgassz már, te bolyond! 
 
A legkisebbik lány látja azt, hogy mi van, 
Legjobb akar lenni, s így megjegyzi halkan: 
– Jobb les, ha egy sót sem sóllyok, baj nem érhet. 
(– ……) – gondolták a kérők, és otthagyták őket. 
 
 
Kispest, 2004. március 1. 
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 ,nqjlwzgqr ze _ ˇNara intagllah” 
     nqdQgeTip a SlESeb ahGoh 

 
 
 
 

NAl pLes morAh aNAl pLes morAh aNAl pLes morAh aNAl pLes morAh a    
(nAjpala esempEn) 

 
 
 

,Kodnom tEsem lQrLem’ ,tetenEtrqt a tze 
.KorotSAp a nevIh si am KizrQ nAtSup 

,metlw lEnkwzwt a ,matzAroCav Kwlev 
:meken le KEtlEsem evreveh nokAbus 

 
,aNAl Gan morAh tlov KanNoSSatSarap Ge 

.nartAb intahdnomle – KasodOm sE KepES 
,ttetIpLes KiGednim ,KujAbih Ge tdaka 

.tekQrEł a KAtrAv nabAtrAp ttaime 
 

_ Kodni bbQfgel a za _ zehjrEf Sev mes iknes 
.KoNoSSadzag Oj men trem ,takoNAl neLi 

,KeNEgel KetzekrE lQrdlqf eSSem reSGe 
.Kettqj ebQzEnNAl :tdamAt sAgrof-sEgrws 

 
,nojlOS es KwkiGe :tloCnarap aNa za 

.morAhdnim lattUze tAjAS atgof si eb 
,tdelE KwNEmer a ,KoNAl a KetteStet 

.tetSil a iSe sE Savuł Ge nqjeb mA 
 

:ajtlAikle tAgam NAl bboGangel a 
.atuł a lQbQnket Kise tetsil !inin _ 

:tnorAr nOlAgrod s ,nav lEnSE QspEzqk a 
!dnoLob et ,rAm SSagllah ,slEseb tekim nadu _ 

 
,nav im Goh ,tza ajtAl NAl Kibbesikgel a 

:naklah izGejgem GI s ,innel raka bbojgel 
,tehrE men jab ,KoLLOs mes tOs Ge ah ,sel bboj – 
.tekQ KAtGahtto sE ,KQrEł a KAtlodnog _ (...... _) 

 
 
 

nabAvah telekił .1111711 ,tsepsiłnabAvah telekił .1111711 ,tsepsiłnabAvah telekił .1111711 ,tsepsiłnabAvah telekił .1111711 ,tsepsił    
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          Részt vehetett bárki ingyen, 
          ahogy’ mondom: volt ott minden 
 
 
A királykisasszony cipője 
(népmese alapján) 
 
 
Egyszer volt, hol nem volt, valahol mégis volt, 
Élt – túl a nagy nagy erdőn, amelyben kakukk szólt – 
Egy királykisasszony szépen és kevélyen, 
A Napra lehetett nézni, de őrá nem. 
 
Járt hozzá királyi, hercegi kérőhad, 
Mondtak neki bókot, mézesmázos szókat. 
Nem hallgatott rájuk, beszélhettek neki: 
Egyik fülén bement, a másikon meg ki. 
 
Bizonygatták: fürösztenék tejbe-vajba, 
Ha hozzájuk menne, úgy lenne jó dolga. 
Ám ő a kérőket sorban kikacagta, 
A kacagásától csengett a palota. 
 
Telt, múlt így az idő, elszéledtek tova, 
Pár legény maradt csak végül az udvarban. 
Egyszer – hát, hogy is volt? – két kicsi bolhácska 
Tenyerébe ugrott, s fogta a markába. 
 
Beleeresztette onnan egy bögrébe, 
Megnőttek ott nagyra, zsírral volt az tele. 
Megnyúzatta őket, hívta a mészárost, 
A bőrükből pedig cipőt csináltatott. 
 
Mit gondolt, mit nem idővel, magában, 
Kihírdette egyszer: van egy feladványa. 
Aki rájön, annak lesz a felesége: 
Milyen bőrből készült el a cipellője? 
 
Ismét összegyűltek királyfik, hercegek, 
Találgatták váltig: – milyen bőrből lehet? 
Ezt is, azt is mondott a kérők nagy hada, 
Ámde az igazat egyik sem találta. 
 
Volt köztük egy herceg, aki tetszett jobban, 
Ám öröme neki sem telhetett abban. 
Őt is kikacagta a királykisasszony 
A többinél is jobban, szívtelen módon. 
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Felöltözött ezért rossz koldusruhába, 
S elbújt a királylány hálókamrájában. 
(– Hátha mond valamit a szobalányának) 
– Gondolta a herceg magában futólag. 
 
Az bizony úgy is lett, ahogyan gondolta, 
Mesélt a királylány nagyokat kacagva: 
– Meglásd, a bolhabőrt nem találja majd ki 
A kérőim közül soha, soha, senki! 
 
Hisz′ éppen erre várt a herceg a lyukban, 
Másnap koldusként megmondta egy szóra: 
– Szép királykisasszony, bolhabőr a cipő! 
Hej, elhalványodott színében ott a nő. 
 
Mint a nyárfalevél reszketve azt mondta: 
– Feleséged vagyok ez órától fogva. 
Ásó, kapa s harang válasszon el minket, 
A szavamat adtam, nem másíthatom meg. 
 
– Jól van, öltözzél csak át koldusruhába, 
Úgy illünk egymáshoz végre-valahára. 
Akart, vagy nem akart, a királykisasszony 
Átöltözött és ment urával az úton. 
 
Falu végén laktak piszkos kalibában, 
Koldulnia kellett, s gondolni urára. 
Ám ez sem volt elég, jött egy hajdú érte: 
– Hé, eredj kapálni a herceg földjére! 
 
Könnyhullatások közt ′midőn azt kapálta, 
Ura átöltözött, mint herceg tért vissza. 
Szidta feleségét, a többit dícsérte, 
Vacsoránál kanál került a zsebébe. 
 
Elfogták, mint tolvajt, vitték a tömlöcbe, 
A herceg ment érte, erős volt a lecke. 
Szépen megbékültek, én legalább láttam, 
Öröm volt azt látni, nézhetitek bátran. 
 
 
Kispest, 2002. december 1. 
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 ,neGni ikrAb ttetehev tSEr 
 nednim tto tlov :modnom Goha 

 
 

ejQpic NoSSasikLArił aejQpic NoSSasikLArił aejQpic NoSSasikLArił aejQpic NoSSasikLArił a    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,tlov sigEm lohalav ,tlov men loh ,tlov reSGe 
_ tlOS KKukał nebLema ,nQdre Gan a lUt _ tlE 

,neLEveł sE nepES NoSSasikLArił Ge 
.men ArQ ed ,inzEn ttetehel arpan a 

 
,dahQrEł igecreh ,iLArił Azzoh trAj 

.takOS sozAmsezEm ,tokOb iken Katdnom 
:iken KettehlESeb ,KujAr ttotagllah men 

.ił gem nokisAm a ,tnemeb nElwf KiGe 
 

,abjav-ebjet KEnetSqrwf :KAttagNozib 
.aglod Oj ennel GU ,ennem KujAzzoh ah 

,atgacakił nabros tekQrEł a Q mA 
.atolap a ttegneC lOtAsAgacał a 

 
,avot KetdelESle , Qdi za GI tlUm ,tlet 

.nabravdu za lwgEv KaC tdaram NEgel rAp 
akCAhlob iCił tEł _ ?tlov si Goh ,tAh _ reSGe 

.abAkram a atgof s ,ttorgu ebEreNet 
 

,ebErgqb Ge nanno ettetSereeleb 
.elet za tlov larrIZ ,arGan tto KettQngem 

,tsorASEm a atvIh ,tekQ attazUNgem 
.ttotatlAniC tQpic gidep lQbkwrQb a 

 
,nabAgam ,levQdi men tim ,tlodnog tim 

.aNAvdalef Ge nav :reSGe ettedrIhił 
:egEselef a Sel Kanna ,nqjAr ika 

?ejQllepic a le tlüSEł lQbrQb neLim 
 

,Kegecreh ,KifLArił KetlWGeSSq tEmsi 
?tehel lQbrQb neLim _ :gitlAv KAttaglAlat 

,adah Gan KQrEł a ttodnom si tza si tze 
.atlAlat mes KiGe tazagi za edmA 

 
,nabboj tteStet ika ,gecreh Ge Kwtzqł tlov 

.nabba ttetehlet mes Kken emqrq mA 
NoSSasikLArił a atgacakił si tQ 

.nodOm neletvIS ,nabboj si lEnibbqt a 
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,abAhursudloł SSor trEze ttqzqtlqlef 
.nabAjArmakOlAh NAlLArił a tjUble s 
(KanANAlaboS a timalav dnom ahtAh _) 

.galOtuf nabAgam gecreh a atlodnog _ 
 

,atlodnog naGoha ,ttel si GU Nozib za 
:avgacał takoGan NAlLArił a tlEsem 

ił djam ajlAlat men trQbahlob a ,dsAlgem _ 
!iknes ahos ,ahos lüzqł miQrEł a 

 
,nabkuL a gecreh a trAv erre neppE ’Sih 
:arOS Ge atdnomgem tnEksudloł pansAm 
!Qpic a rQbahlob ,NoSSasikLArił pES _ 

.Qn a tto nebEnIS ttodoNAvlahle ,jeh 
 

:atdnom tza evtekSer lEvelafrAN a tnim 
.avgof lOtArO ze KoGav degEselef _ 
,teknim le noSSalAv gnarah s apał ,OsA 

.gem motahtIsAm men ,matda tamavaS a 
 

,abAhursudloł tA KaC lEzzqtlq ,nav lOj _ 
.arAhalav-ergEv zohsAmGe Knwlli GU 
NoSSasikLArił a ,traka men Gav ,traka 

.notU za lavAru tnem sE ttqzqtlqtA 
 

,nabAbilał sokSip Katkal nEgEv ulaf 
.arAru inlodnog s ,ttelleł ainludloł 
:etrE Udjah Ge ttqj ,gEle tlov mes ze mA 

!erEjdlqf gAsaru za inlApał jdere ,Eh _ 
 

,atlApał tza nQdim’ ,tzqł KosAtalluhNNqł 
.aSSiv trEt gecreh tnim ,ttqzqtlqtA aru 

,etrECId tibbqt a ,tEgEselef atdiS 
.ebEbeZ a tlwreł lAnał lAnAroCav 

 
,ebcqlmqt a KEttiv ,tjavlot tnim ,KAtgofle 

.ekcel a tlov sQre ,etrE tnem gecreh a 
,mattAl bbAlagel nE ,KetlwkEbgem nepES 
.nartAb KetitehzEn ,intAl tza tlov mqrq 

 
 

nabAvah molA .11711 ,tsepsiłnabAvah molA .11711 ,tsepsiłnabAvah molA .11711 ,tsepsiłnabAvah molA .11711 ,tsepsił    
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                 „A jóból is megárt a sok” 
               népi bölcsesség 
 
 
 
 
        A kis gömböc 
      (népmese alapján) 
 
 
 
Emlékszem, hogy oly szép volt rég,    A középső szaladt s nézte, 
Ám arra is: odább volt még,    Hogy hová tűnt el a nénje. 
Ahol élt egy szegény ember  „Hamm!”– bekapta őt is nyomban, 
Három lánnyal s feleséggel.    És a húguk sem járt jobban. 
 
Volt nekik egy kismalacuk,    Utánuk is ment az asszony, 
Le is vágták – saját maguk.    Majd az ember, hogy ne várjon. 
A kolbászát megfüstölték,    A gömböcben ott tolongtak, 
Gömböc lett a sok töltelék.    S leszakadt így a kócmadzag. 
 
Felkötötték a padlásra,     A kis gömböc gurult – egyre – 
Himbálózott egymagában.    Padlásról az utcára, le. 
Egyszer aztán szólt az asszony:  „Hamm!”– elnyelt egy sereg embert: 
„Hús kéne!” – hogy főzni tudjon.   Kaszásokat, regementet, 
 
Legidősebb lány ment érte,    Bicskájástól a kiskanászt; 
Hogy levágjon hát belőle.    De kihasadt, így pórul járt. 
„Hamm, bekaplak!”– a gömböc szólt,  Kiözönlött a sokaság, 
És a lány már sehol sem volt.    A gömböckét meg otthagyták. 
 
 
 
Kispest, 2000. február 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ˇKos a trAgem si lObOj a” 
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gEsseClqb ipEn 
 
 

cqbmqg sił acqbmqg sił acqbmqg sił acqbmqg sił a    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,gEr tlov pES Lo Goh ,meSkElme 
,gEm tlov bbAdo :si arra mA 

rebme NEgeS Ge tlE loha 
.leggEselef s laNNAl morAh 

 
,Kucalamsił Ge Kiken tlov 

.Kugam tAjas _ KAtgAv si el 
,KEtlqtswfgem tASAbloł a 

.KEletlqt Kos a ttel cqbmqg 
 

,arsAldap a KEttqtqklef 
.nabAgamGe ttozOlAbmih 

:NoSSa za tlOS nAtza reSGe 
.nojdut inzQf Goh _ ˇ!enEł sUh” 

 
,etrE tnem NAl bbesQdigel 

.elQleb tAh nojgAvel Goh 
,tlOS cqbmqg a _ ˇ!Kalpakeb ,mmah” 

.tlov mes lohes rAm NAl a sE 
 

,etzEn s tdalaS QspEzqł a 
.ejnEn a le tnWt Avoh Goh 

,nabmoN si tQ atpakeb _ ˇ!mmah” 
.nabboj trAj mes KugUh a sE 

 
,NoSSa za tnem si KunAtu 

.nojrAv en Goh ,rebme za djam 
,Katgnolot tto nebcqbmqg a 
.gazdamcOł a GI tdakaSel s 

 
_ erGe _ tlurug cqbmqg sił a 

.el ,arActu za lOrsAldap 
:trebme geres Ge tleNle _ ˇ!mmah” 

.tetnemeger ,takosASał 
 

;tSAnaksił a lOtsAjAkCib 
.trAj lurOp GI ,tdasahił ed 

,gAsakos a ttqlnqzqił 
.KAtGahtto gem tEkcqbmqg a 

 
 

nanananabAvah OtnobgEj .711 ,tsepsiłbAvah OtnobgEj .711 ,tsepsiłbAvah OtnobgEj .711 ,tsepsiłbAvah OtnobgEj .711 ,tsepsił    
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             „Életünk külső változásai semmik azokhoz képest, 
               amelyek gondolatainkban mennek végbe” 
                    Tolsztoj Leó 
 
 
 
A kis ködmön 
(népmese alapján) 
 
 
Volt a nagyvilágon egy jómódú ember, 
Odament egy legény lánynézőbe egyszer. 
Feleségén kívül – az embernek – volt lánya, 
Érte ment a legény, mert feleségnek szánta. 
 
Mindjárt megkínálták, meghívták ebédre, 
A lányt meg leküldték borért a pincébe. 
Ahogy vizsgálódott a boroshordók fölött, 
Egy nagy káposztáskő a szemébe ötlött. 
 
Elgondolta a lány: (– hogyha lesz kis fia, 
Kis ködmönt is vesz kint neki, a vásárban. 
Le talál majd szökni benne a pincébe, 
S hordók körül ugrál, csak ugrál, vesztére.) 
 
(– Rádől az a nagy kő a fiára rögtön: 
Kire marad akkor a vásárolt ködmön?) 
Leült az ászokra és elkezdett sírni; 
Ezalatt odafönt nem győzték kivárni. 
 
Leküldte az ember az asszonyt utána, 
Nézze meg odalent, mit csinál a lánya? 
Elmesélte a lány: ketten pityeregtek; 
A gazda is lement: – ugyan hová vesztek? 
 
– Szedte-vedte! Nektek mi bajotok esett? 
– Kérdezte a gazda, ahogy leérkezett. 
– Jaj, kedves apjukom, hogyne sírnánk egyre 
– Válaszolt az asszony, s tüstént elmesélte. 
 
Elkeserítették, közibük ült – bátran, 
És segített nekik a nagy-nagy sírásban. 
Várni őket tovább a kérő sem győzte, 
Kapta magát, lement ő is a pincébe. 
 
Csak kicsibe múlt az, hogy hanyatt nem esett, 
Amikor megtudta, s jóízűt nevetett. 
Elindult azonnal, mert elhatározta, 
Hogy bolondot keres, nem jön addig vissza. 
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Addig megy, mendegél faluról városra, 
′Míg nem talál három hasonló bolondra. 
Ment országok ellen, kísérte madárdal, 
Egyszer lát egy embert nagy rakás dióval. 
 
Villával hányja fel ott azt a padlásra, 
És félesztendeje nem volt nyugovása. 
Mondta a legénynek, kaphat száz forintot, 
Hogyha a padlásra segíti a diót. 
 
Felhordta a legény, félóra telt bele, 
Kapott száz forintot, és tovább ment vele. 
Megint ment, mendegélt, s lát egy embert végre, 
Szaladgált egy házba – teknőjével – ki-be. 
 
Lyukformájú ajtó volt azon a házon; 
Megkérdezte tőle: – mit csinál, barátom? 
– Egy éve készült el ez a ház, atyafi, 
Azóta kell bele világot hordani! 
 
– Van rá száz forintom, és csak annak adom, 
Aki megoldással segít a bajomon. 
Elővett a legény egy fejszét és vágott 
A ház oldalába két jó nagy ablakot. 
 
Továbbállt – miután a pénzét megkapta – , 
S rátalált – ahogy ment – hamar egy asszonyra. 
Csirkéket dugdosott kotlós alá éppen, 
De azok kibújtak s széledtek a réten. 
 
Szüksége volt neki szintén a tanácsra, 
A legény jó szívvel segített is rajta. 
Mondta: – a kotlóssal sose törje magát! 
Maga alá veszi őket, ha héját lát. 
 
Kifizették itt is, ment haza a legény, 
Azt, amit keresett, megtalálta szegény. 
Amikor hazaért, tartott lakodalmat, 
És boldogan élnek, hacsak meg nem haltak. 
 
 
Égeraracsa, 2000. május 16. 
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 ,tsepEł zohkoza Kimmes iasAzotlAv Qslwł KnwtelE” 
 ˇebgEv Kennem nabkniatalodnog KeLema 
Oel jotSlot 

 
 
 

nqmdqł sił anqmdqł sił anqmdqł sił anqmdqł sił a    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,rebme UdOmOj Ge nogAlivGan a tlov 
.reSGe ebQzEnNAl NEgel Ge tnemado 

,aNAl tlov _ Kenrebme za _ lwvIł nEgEselef 
.atnAS KengEselef trem ,NEgel a tnem etrE 

 
,erdEbe KAtvIhgem ,KAtlAnIkgem trAjdnim 

.ebEcnip a trErob KEtdlwkel gem tNAl a 
,ttqlqf KOdrohsorob a ttodOlAgZiv Goha 

.ttqltq ebEmeS a QksAtSopAł Gan Ge 
 

,aif sił Sel ahGoh _) :NAl a atlodnogle 
.nabrAsAv a ,iken tnił Sev si tnqmdqł sił 

,ebEcnip a enneb inkqS djam lAlat el 
(.erEtSev ,lArgu KaC ,lArgu lwrqł KOdroh s 

 
:nqtgqr arAif a Qł Gan a za lQdAr _) 

(?nqmdqł tlorAsAv a rokka daram  erił 
;inrIs ttedzekle sE arkoSA za tlwel 
.inrAvił KEtzQG men tnqfado ttalaze 

 
,anAtu tNoSSa za rebme za etdlwkel 

?aNAl a lAniC tim ,tnelado gem ezzEn 
;KetgereTip netteł :NAl a etlEsemle 

?KetSev Avoh naGu _ :tnemel si adzag a 
 

?ttese Kotojab im Ketken !etdev-etdeS _ 
.ttezekrEel Goha ,adzag a etzedrEł _ 

erGe KnAnrIs enGoh ,mokujpa sevdeł ,jaj _ 
.etlEsemle tnEtswt s ,NoSSa za tloSalAv _ 

 
,nartAb _ tlw Kwbizqł ,KEttetIresekle 
.nabsArIs Gan-Gan a Kiken ttetIges sE 

,etzQG mes QrEł a bbAvot tekQ inrAv 
.ebEcnip a si Q tnemel ,tAgam atpał 

 
,ttese men ttaNah Goh ,za tlUm ebiCił KaC 

.tteteven tWzIOj s ,atdutgem rokima 
,atzorAtahle trem ,lannoza tludnile 

.aSSiv gidda nqj men ,sereł todnolob Goh 
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,arsorAv lOrulaf lEgednem ,Gem gidda 
.ardnolob Olnosah morAh lAlat men gIm’ 
,ladrAdam etrEsIł ,nelle KogASro tnem 
.lavOid sAkar Gan trebme Ge tAl reSGe 

 
,arsAldap a tza tto lef ajNAh lavAlliv 

.asAvoguN tlov men ejednetSelEf sE 
,totnirof zAS tahpał ,KenNEgel a atdnom 

.tOid a itIges arsAldap a ahGoh 
 

,eleb tlet arOlEf ,NEgel a atdrohlef 
.elev tnem bbAvot sE ,totnirof zAS ttopał 

,ergEv trebme Ge tAl s ,tlEgednem ,tnem tnigem 
.eb-ił _ levEjQnket _ abzAh Ge tlAgdalaS 

 
;nozAh a noza tlov Otja UjAmrofkuL 

?motArab ,lAniC tim _ :elQt etzedrEkgem 
,ifaTa ,zAh a ze le tlwSEł evE Ge _ 

!inadroh togAliv eleb lleł atOza 
 

,moda Kanna KaC sE ,motnirof zAS Ar nav _ 
.nomojab a tIges lassAdlogem ika 

ttogAv sE tESjef Ge NEgel a ttevQle 
.tokalba Gan Oj tEł abAladlo zAh a 

 
, _ atpakgem tEznEp a nAtuim _ tllAbbAvot 
.arNoSSa Ge ramah _ tnem Goha _ tlAlatAr s 

,neppE Ala sOltoł ttosodgud tekEkriC 
.netEr a KetdelES s KatjUbił Koza ed 

 
,arCAnat a nEtniS iken tlov egEskwS 

.atjar si ttetIges levvIS Oj NEgel a 
!tAgam ejrQt esos lassOltoł a _ :atdnom 

.tAl tAjEh ah ,tekQ iSev Ala agam 
 

,NEgel a azah tnem ,si tti KEttezifił 
.NEgeS atlAlatgem ,ttesereł tima ,tza 
,tamladokal ttotrat ,trEazah rokima 

.Katlah men gem KaCah ,KenlE nagodlob sE 
 
 

nabAvah terEgI .711 ,aCararegEnabAvah terEgI .711 ,aCararegEnabAvah terEgI .711 ,aCararegEnabAvah terEgI .711 ,aCararegE    
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            „Az az igaz, ami való: 
              túl a Tiszán van Badaló” 
                népi mondóka 
 
 
 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
(népmese alapján) 
 
 
Hol volt, hol nem volt, üveghegyen innen, 
Öregember mondta úgy, hogy el kell hinnem: 
Volt egy szegény asszony, annak egy kakasa, 
Szemétben kapirgált, piroslott taraja. 
 
Egyszer – többek között – lelt gyémánt félkrajcárt, 
Meglátta a császár, ′ki éppen arra járt: 
– Kiskakas, add nekem a félkrajcárodat! 
– Nem adom azt biz’ én, hordd el innen magad! 
 
Ám a török császár erővel elvette, 
Kincseskamrájába – otthon – beletette. 
A kiskakas – erre – nagyon haragos lett, 
Kerítés tetején kiabálni kezdett: 
 
– Kukurikú, török császár, – szólt rá onnan – 
Gyémánt félkrajcárom add csak vissza gyorsan! 
A császár, hogy ne hallja, bement a házba, 
A kakas felrepült annak ablakára. 
 
– Kukurikú, török császár, – szólt rá onnan – 
Gyémánt félkrajcárom add csak vissza gyorsan! 
A császár szolgáját megkérte így arra, 
Hogy a kiskakast vesse be a kútba. 
 
A szolga megfogta és kútba vetette, 
De a kakas nem félt, odalent elkezdte: 
– Szídd fel, begyem, szídd fel, begyem, a sok vizet! 
Ezért majd a török császár még megfizet! 
 
Sok vizet a kútból begye mind felszívta, 
És újból felszállt a császár ablakára: 
– Kukurikú, török császár, – szólt rá onnan – 
Gyémánt félkrajcárom add csak vissza gyorsan! 
 
A császár szolgáját arra ösztönözte, 
Vesse a kiskakast égő kemencébe. 
A szolga megfogta és belevetette, 
De a kakas nem félt, odabent elkezdte: 
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– Ereszd, begyem, ereszd, begyem, a sok vizet! 
Hadd oltsa el, hadd oltsa el a nagy tüzet! 
Begye a sok vízzel tüzet eloltotta, 
Megint csak felrepült császár ablakára. 
 
– Kukurikú, török császár, – szólt rá onnan – 
Gyémánt félkrajcárom add vissza csak gyorsan! 
A császár mérgesen szolgájának mondta, 
Hogy most a kiskakast vesse a méhkasba. 
 
A szolga megfogta és kasba vetette, 
De a kakas nem félt, megint csak elkezdte: 
– Szídd fel, begyem, szídd fel, begyem, a sok darázst! 
Megfizet a császár – tudom jól – majd meglásd! 
 
Darazsat a kasból begye mind felszívta, 
Ismét szállt a kakas császár ablakára: 
– Kukurikú, török császár, – szólt rá onnan – 
Gyémánt félkrajcárom add csak vissza nyomban! 
 
A császár nem tudta, mit csináljon vele, 
Szólt a szolgának, hozza gyorsan csak be, 
A kiskakast – akkor – bugyogóba tette, 
De a kakas nem félt, ismét csak rákezdte: 
 
– Ereszd, begyem, ereszd, begyem, a sok darázst! 
Hadd szúrja meg, hadd szúrja a török császárt! 
Darazsak a császárt nagyon megszurkálták: 
– Fránya vigye kakast és a félkrajcárját! 
 
Ugrált jobbra, ugrált balra, s hajtogatta: 
– Vigyétek a kakast a kincseskamrába! 
A kakasnak kamra ajtaját kitárták, 
S ott megint elkezdte a maga nótáját: 
 
– Szídd fel, begyem, szídd fel, begyem, ezt a sok pénzt! 
Hadd távozzam innen el most dúsgazdagként! 
Jóvoltából gazdasszonya így lett gazdag, 
S még máig is élnek, hacsak meg nem haltak. 
 
 
Égeraracsa, 1999. június 24. 
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 ,Olav ima ,zagi za za” 
   ˇOladab nav nASit a lUt 
akOdnom ipEn 

 
 
 

ajrAcjarklEf tnAmEG sakaksił aajrAcjarklEf tnAmEG sakaksił aajrAcjarklEf tnAmEG sakaksił aajrAcjarklEf tnAmEG sakaksił a    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,nenni neGehgevw,tlov men loh ,tlov loh 
:mennih lleł le Goh ,GU atdnom rebmegerq 

,asakał Ge Kanna ,NoSSa NEgeS Ge tlov 
.ajarat ttolsorip ,tlAgripał nebtEmeS 

 
,trAcjarklEf tnAmEG tlel _ ttqzqł Kebbqt _ reSGe 

:trAj arra neppE ił’ ,rASAC a attAlgem 
!tadorAcjarklEf a meken dda ,sakaksił _ 

!dagam nenni le ddroh ,nE ’zib tza moda men _ 
 

,ettevle levQre rASAC Kqrqt a mA 
.etteteleb _ nohtto _ abAjArmakseCnił 

,ttel sogarah noGan _ erre _ sakaksił a 
:ttedzeł inlAbaił nEjetet sEtIreł 

 
_ nanno Ar tlOS _ ,rASAC Kqrqt ,Ukirukuł _ 

!nasroG aSSiv KaC dda morAcjarklEf tnAmEG 
,abzAh a tnemeb ,ajllah en Goh ,rASAC a 

.arAkalba Kanna tlwperlef sakał a 
 

_ nanno Ar tlOS _ ,rASAC Kqrqt ,Ukirukuł _ 
!nasroG aSSiv KaC dda morAcjarklEf tnAmEG 

,arra GI etrEkgem tAjAgloS rASAC a 
.abtUł a eb essev tsakaksił a Goh 

 
,ettetev abtUł sE atgofgem agloS a 

:etdzekle tnelado ,tlEf men sakał a ed 
!teziv Kos a ,meGeb ,lef ddIS ,meGeb ,lef ddIS _ 

!tezifgem gEm rASAC Kqrqt a djam trEze 
 

,atvISlef dnim eGeb lObtUł a teziv Kos 
:arAkalba rASAC a tllASlef lObjU sE 

_ nanno Ar tlOS _ ,rASAC Kqrqt ,Ukirukuł _ 
!nasroG aSSiv KaC dda morAcjarklEf tnAmEG 

 
,etzqnqtSq arra tAjAgloS rASAC a 

.ebEcnemeł QgE tsakaksił a essev 
,etteteveleb sE atgofgem agloS a 

:etdzekle tnebado ,tlEf men sakał a ed 
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!teziv Kos a ,meGeb ,dSere ,meGeb ,dSere _ 
!tezwt Gan a le astlo ddah ,le astlo ddah 

,attotlole tezwt lezzIv Kos a eGeb 
.arAkalba rASAC tlwperlef KaC tnigem 

 
_ nanno Ar tlOS _ ,rASAC Kqrqt ,Ukirukuł _ 

!nasroG aSSiv KaC dda morAcjarklEf tnAmEG 
,atdnom KanAjAgloS nesegrEm rASAC a 

.absakhEm a essev tsakaksił a tsom Goh 
 

,ettetev absał sE atgofgem agloS a 
:etdzekle KaC tnigem ,tlEf men sakał a ed 

!tZArad Kos a ,meGeb ,lef ddIS ,meGeb ,lef ddIS _ 
!dsAlgem djam _ lOj modut _ rASAC a tezifgem 

 
,atvISlef dnim eGeb lObsał a taZarad 

:arAkalba rASAC sakał a tllAS tEmsi 
_ nanno Ar tlOS _ ,rASAC Kqrqt ,Ukirukuł _ 

!nabmoN aSSiv KaC dda morAcjarklEf tnAmEG 
 

,elev nojlAniC tim ,atdut men rASAC a 
,eb KaC nasroG azzoh ,KanAgloS a tlOS 

,ettet abOgoGub _ rokka _ tsakaksił a 
:etdzekAr KaC tEmsi ,tlEf men sakał a ed 

 
!tZArad Kos a meGeb ,dSere ,meGeb ,dSere _ 

!trASAC Kqrqt a ajrUS ddah ,gem ajrUS ddah 
:KAtlAkrUSgem noGan trASAC a KaZarad 

!tAjrAcjarklEf a sE tsakał eGiv aNArf _ 
 

:attagotjah s ,arlab tlArgu ,arbboj tlArgu 
!abArmakseCnił a tsakał a KetEGiv _ 

,KAtrAtił tAjatja armał Kansakał a 
:tAjAtOn agam a etdzekle tnigem tto s 

 
!tznEp Kos a tze ,meGeb ,lef ddIS ,meGeb ,lef ddIS _ 

!tnEkgadzagsUd tsom le nenni mazzovAt ddah 
,gadzag ttel GI aNoSSadzag lObAtlovOj 

.Katlah men gem KaCah ,KenlE si giAm gEm s 
 
 

nabAvah netsipan .1111233334555567 ,aCararegEnabAvah netsipan .1111233334555567 ,aCararegEnabAvah netsipan .1111233334555567 ,aCararegEnabAvah netsipan .1111233334555567 ,aCararegE    
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             Boldogabb a békésen élő szegény ma, 
             mint a gazdag, ha nincs nyugalma 
 
 
 
A kívánságok 
(népmese alapján) 
 
 
Élt egy szegény ember s csinos felesége, 
Kettejüknek együtt sem akadt semmije. 
Egymásnak ezt – néha – a szemére hányták: 
Pöröltek egy kicsit, de szerették egymást. 
 
Egy este az asszony elsőnek ért haza, 
Tüzet rakott – főzni, ′mikor jött az ura. 
Hideg ősz volt már kint, kezdték a szüretet, 
A padkára ült ő is, úgy melegedett. 
 
– Tudod-e mi újság? – kérdezte az asszonyt, 
– Nem tudom – felelte – ha érdekes, hát mondd! 
– Jöttem a sötétből, kiértem az útra, 
Láttam egy kis kocsit, szép négy kutya húzta. 
 
– Aranyos, kis kocsi, szép asszony ült benne, 
S négy fekete kutya befogva eléje. 
– Tréfál kend – szakasztá félbe őt az asszony, 
– Nem tréfálok biz én, várj csak! mert folytatom: 
 
– Tudod, milyen sáros az út határunkon, 
Megakadt a kocsi úgy, ahogyan mondom. 
Az asszony meg nem mert kilépni a sárba: 
Aranyos ruháját nehogy bepiszkítsa. 
 
– Amint ezt megláttam, el akartam futni, 
Mert gonosz lélekkel nem jó találkozni. 
Utánam kiáltott, kért, könyörgött nagyon: 
Húzzam ki a sárból, nem lesz semmi bajom. 
 
– Megjutalmaz érte, csak segítsek rajta; 
(– Az bizony jó volna!) – gondoltam magamban. 
A segítségemmel kihúzták a kutyák, 
Így a szép asszony folytathatta útját. 
 
– Mielőtt továbbment, megkérdezte tőlem: 
Gazdagon élek-e, van-e feleségem? 
Válaszoltam neki, s megígérte még ott, 
Hogy neked teljesít három kívánságot. 
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– Tündér volt az, – lelkem – és úgy indult az útra, 
Mintha csak sárkányok ragadták el volna. 
– Rászedte jól kendet – nevetett hitvese, 
– Meglátjuk, ha kívánsz valamit ízibe’! 
 
– Hát jó, bárcsak volna egy nagy-nagy kolbászom! 
Meg lehetne sütni ezen a parázson. 
Alighogy kimondta, a kéményből leszállt 
Egy nagy lábas, s benne láthatták a kolbászt. 
 
Két kívánság maradt, gondolkozni kezdtek: 
Két tinót, két lovat és malacot vesznek. 
Eközben a férfi a pipáját tömte, 
Rá akart gyújtani, s parázsért nyúlt tűzbe. 
 
Ügyetlenül vett egy üszköt a kezébe, 
S kolbászostul a nagy lábast feldöntötte. 
– Az Istenért, ember! Ugyan mit csinál? — Na! 
Bár ez a kolbász az orrára nőtt volna! 
 
A megijedt asszony egy nagyot kiáltott, 
S a kolbász egyből a férje orrán lógott. 
– Lásd, bolond, mit tettél! – mondta a jó ura – 
Hogy′ kerül ez most már vissza a lábasba? 
 
– Levesszük, levágjuk – felelt a nő nyomban, 
De férje nem hagyta lenyiszálni onnan. 
– Kívánd, hogy a kolbász visszamenjen innen! 
Azzal majd rendbejön, megint jó lesz minden. 
 
– Akkor hol maradnak az ígért állatok? 
– De hisz ily′ bajusszal csak mégsem járhatok! 
Sokáig pöröltek, ′míg végül kimondta, 
Hogy a kolbász menjen vissza a lábasba! 
 
Ezzel oda is volt a három kívánság. 
A kolbászt  megették és végül belátták: 
Pörlekedésük volt oka az egésznek, 
S utána már szépen, békességben éltek. 
 
 
Égeraracsa, 2000. július 11. 
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 ,am NEgeS QlE nesEkEb a bbagodlob 
 amlaguN Cnin ah ,gadzag a tnim 

 
 
 

KogAsnAvIł aKogAsnAvIł aKogAsnAvIł aKogAsnAvIł a    
(nAjpala esempEn) 

 
 
 

,egEselef soniC s rebme NEgeS Ge tlE 
.ejimmes tdaka mes ttwGe Kenkwjetteł 
:KAtNAh erEmeS a _ ahEn _ tze KansAmGe 

.tsAmGe KEttereS ed ,tiCił Ge Ketlqrqp 
 

,azah trE KenQsle NoSSa za etse Ge 
.aru za ttqj rokim’ ,inzQf _ ttokar tezwt 

,teterWS a KEtdzeł ,tnił rAm tlov SQ gedih 
.ttedegelem GU ,si Q tlw arAkdap a 

 
,tNoSSa za etzedrEł _ ?gAsjU im e-dodut _ 

!ddnom tAh ,sekedrE ah _ etlelef _ modut men _ 
,artU za metrEił ,lQbtEtqs a mettqj _ 

.atzUh aTuł GEn pES ,tiCoł sił Ge mattAl 
 

,enneb tlw NoSSa pES ,iCoł sił ,soNara _ 
.ejEle avgofeb aTuł etekef GEn s 

,NoSSa za tQ eblEf AtSakaS _ dneł lAfErt _ 
:motatLof trem !KaC jrAv ,nE ’zib KolAfErt men _ 

 
,noknurAtah tU za sorAs neLim ,dodut _ 

.modnom naGoha ,GU iCoł a tdakagem 
:abrAs a inpElił traka men gem NoSSa za 

.astIkSipeb Gohen tAjAhur soNara 
 

,intuf matraka le ,mattAlgem tze tnima _ 
.inzoklAlat Oj men lekkelEl Sonog trem 
:NoGan ttqgrqNqł ,trEł ,ttotlAił manAtu 
.mojab immes Sel men ,lObrAs a ił mazzUh 

 
;atjar KestIges KaC ,etrE zamlatujgem _ 

.nabmagam matlodnog _ (!anlov Oj Nozib za _) 
,KATuł a KAtzUhił lemmegEstIges a 

.tAjtU attahtatLof NoSSa pES a GI 
 

:melQt etzedrEkgem ,tnembbAvot ttQleim _ 
?megEselef e-nav ,e-KelE nogadzag 

,tto gEm etrEgigem s ,iken matloSalAv 
.togAsnAvIł morAh tIsejlet deken Goh 
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,artU za tludni GU sE _ meklel _ ,za tlov rEdnwt _ 
.anlov le KAtdagar KoNAkrAs KaC ahtnim 
,esevtih tteteven – tedneł lOj etdeSAr _ 

!’ebizI timalav SnAvIł ah ,KujtAlgem _ 
 

!moSAbloł Gan-Gan Ge anlov KaCrAb ,Oj tAh _ 
.noZArap a neze intws entehel gem 

tllASel lQbNEmEł a ,atdnomił Gohgila 
.tSAbloł a KAttahtAl enneb s ,sabAl Gan Ge 

 
:Ketdzeł inzoklodnog ,tdaram gAsnAvIł tEł 

.KenSev tocalam sE tavol tEł ,tOnit tEł 
,etmqt tAjApip a ifrEf a nebzqke 

.ebzWt tlUN trEZArap s ,inatjUG traka Ar 
 

,ebEzeł a tqkSw Ge ttev lwnelteGw 
.ettqtnqdlef tsabAl Gan a lutsoSAbloł s 
!an * ?lAniC tim naGu !rebme ,trEnetsi za _ 

!anlov ttQn arArro za SAbloł a ze rAb 
 

,ttotlAił toGan Ge NoSSa tdejigem a 
.ttogOl nArro ejrEf a lQbGe SAbloł a s 

_ aru Oj a atdnom _ !lEttet tim ,dnolob ,dsAl _ 
?absabAl a aSSiv rAm tsom ze lwreł Goh 

 
,nabmoN Qn a tlelef _ KujgAvel ,KwSSevel _ 

.nanno inlASiNel atGah men ejrEf ed 
!nenni nejnemaSSiv SAbloł a Goh ,dnAvIł _ 

.nednim Sel Oj tnigem ,nqjebdner djam lazza 
 

?KotallA trEgI za Kandaram loh rokka _ 
!KotahrAj mesgEm KaC laSSujab ’Li Sih ed _ 

,atdnomił lügEv gIm’ ,Ketlqrqp giAkos 
!absabAl a aSSiv nejnem SAbloł a Goh 

 
.gAsnAvIł morAh a tlov si ado lezze 

:KAttAleb lügEv sE KEttegem tSAbloł a 
,KenSEge za ako tlov KwsEdekelrqp 

KetlE nebgEssekEb ,nepES rAm anAtu s 
 
 
 

nabAvah sAdlA .711 ,aCararegEnabAvah sAdlA .711 ,aCararegEnabAvah sAdlA .711 ,aCararegEnabAvah sAdlA .711 ,aCararegE    
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          „Várt lány várat nyer” 
                    régi mondás 
 
 
 
 
A macskacicó 
(népmese alapján) 
 
 
 
Túl a nagyvilágon, hetedhét határon, 
Élt egyszer egy király – szinte most is látom. 
Ennek a királynak volt három nagy fia, 
Házasodni való, délceg, szép dalia. 
 
Egy napon az apjuk oda is szólt nekik: 
– Házasodnotok kell, remélem, hogy tetszik! 
Három nyilat lőtt ki három más irányba, 
És fiait küldte nyilai nyomába. 
 
A nagyobbik fiú indult el elsőnek, 
Bárókisasszonyok várták őt kérőnek. 
A középső is ment saját nyila után, 
Szép grófkisasszonyok vártak rá az útján. 
 
A legkisebb nyila sötét erdőbe hullt, 
Gondban is volt szegény, de hát nem rajta múlt. 
Hallott ott valamit, de nem emberi szót, 
′Mikor megpillantott egy kis macskacicót. 
 
Bús lett a királyfi, mert menyasszony helyett 
Macskacicót kapott és semmi egyebet. 
Otthon az apjuknak – a kicsit kivéve – 
Beszámoltak arról, ki hogyan végezte. 
 
A király kiadta nekik a parancsot: 
– Mindegyik hozzon egy-egy virágcsokrot! 
Az idősebb fiúk örömmel indultak, 
Csak a kisebb′ vágott nagy búval az útnak. 
 
Erdőszélre érve a cicó már várta, 
S megkérdezte tőle, mit óhajt királya. 
Elküldte aludni, amikor megtudta, 
És a nagy odvas fát megkaparta nyomban. 
 
Sok kis macskacicó jött elő a fából, 
És hozták a virágot maguk jószántából. 
Volt szép ezüstvirág, aranyvirág közte, 
S gyémántvirág is, ′hogy összeilleszt′gette. 
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Vitték a csokrokat, legszebb az övé volt, 
De a menyasszonyról egyetlen szót sem szólt. 
Telt-múlt az idő is, talán egy hét múlva: 
– Hozzatok kendőt is! – szólt a király újra. 
 
Elmentek a fiúk, mindegyik örömmel, 
Csak a legkisebb keseredett jól el. 
Amikor odaért az erdő szélére, 
Várta már a cicó: mi lesz a kérése. 
 
– Feküdjél s aludjál! majd én elrendezem 
– Szólt a cicó nyomban – ne búsulj egyet sem! 
Megint megkaparta az öreg fatörzset, 
Ahonnan a cicók azonnal kijöttek. 
 
Aranyszálat hoztak, ezüstszálat néztek, 
Gyémántszál is került kendőbe hímzésnek. 
Vitték a kendőket a fiúk – mielőbb, 
Szép volt a kettő, de övé a tündöklőbb. 
 
Idővel királyon is úrrá lett a gond: 
– Hozzátok hát haza mindhárom menyasszonyt! 
Ment a három fiú, búsult a kisebbik, 
Mert neki csak egy kis macskacicó telik. 
 
Lefeküdt, – mert kérték – és ′mire felébredt, 
Látott cicó helyett szép, kis feleséget. 
Átkozott volt eddig, de ′mikor megkérte, 
Királykisasszony lett: az átoknak vége! 
 
Hatalmas, királyi palotája is lett, 
Udvartartás is volt és hozzá személyzet. 
Gyönyörű hintóval – tizenkét ló húzta – 
Indultak most haza, ′hogy rátértek az útra. 
 
Úgy csodálkoztak, mert titokban tartotta: 
Világszép arája kicsoda-micsoda. 
A lakodalomban én is vendég voltam, 
Hét éjjel táncoltam, akkor elfutottam. 
 
 
Kispest, 2000. január 22. 
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 ˇreN tarAv NAl trAv” 
sAdnom igEr 

 
OcicakCam aOcicakCam aOcicakCam aOcicakCam a    

(nAjpala esempEn) 
 
 

,norAtah tEhdeteh ,nogAlivGan a lUt 
.motAl si tsom etniS _ LArił Ge reSGe tlE 

,aif Gan morAh tlov KanLArił a Kenne 
.ailad pES ,geclEd ,Olav indosazAh 

 
:Kiken tlOS si ado Kujpa za nopan Ge 

!KiStet Goh ,melEmer ,lleł KotondosazAh – 
,abNAri sAm morAh ił ttQl taliN morAh 

.abAmoN ialiN etdlwł tiaif sE 
 

,KenQsle le tludni Uif KibboGan a 
.KenQrEł tQ KAtrAv KoNoSSasikOrAb 
,nAtu aliN tAjas tnem si QspEzqł a 

.nAjtU za Ar KatrAv KoNoSSasikfOrg pES 
 

,tlluh ebQdre tEtqs aliN bbesikgel a 
.tlUm atjar men tAh ed ,NEgeS tlov si nabdnog 

,tOS irebme men ed ,timalav tto ttollah 
.tOcicakCam sił Ge ttotnallipgem rokim’ 

 
tteLeh NoSSaNem trem ,ifLArił a ttel sUb 

.tebeGe immes sE ttopał tOcicakCam 
_ evEvił tiCił a _ Kankujpa za nohtto 
.etzegEv naGoh ił ,lOrra KatlomASeb 

 
:toCnarap a Kiken atdaił LArił a 

!torkoCgAriv Ge-Ge nozzoh KiGednim _ 
,Katludni lemmqrq KUif bbesQdi za 

.KantU za lavUb Gan ttogAv ’bbesił a KaC 
 

,atrAv rAm Ocic a evrE erlESQdre 
.aLArił tjahO tim ,elQt etzedrEkgem s 

,atdutgem rokima ,indula etdlwkle 
.nabmoN atrapakgem tAf savdo Gan a sE 

 
,lObAf a Qle ttqj OcicakCam sił Kos 

.lObAtnASOj Kugam togAriv a KAtzoh sE 
,etzqł gArivNara ,gArivtswze pES tlov 

.etteg’tSellieSSq Goh’ ,si gArivtnAmEG s 
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,tlov Evq za bbeSgel ,takorkoC a KEttiv 
.tlOS mes tOS nelteGe lOrNoSSaNem a ed 

:avlUm tEh Ge nAlat ,si Qdi za tlUm-tlet 
.arjU LArił a tlOS _ !si tQdneł Kotazzoh _ 

 
,lemmqrq KiGednim ,KUif a Ketnemle 

.le lOj ttedereseł bbesikgel a KaC 
,erElES Qdre za trEado rokima 

.esErEł a Sel im :Ocic a rAm atrAv 
 

mezednerle nE djam !lAjdula s lEjdwkef _ 
!mes teGe jlusUb en _ nabmoN Ocic a tlOS _ 

,teZrqtaf gerq za atrapakgem tnigem 
.Kettqjił lannoza KOcic a nannoha 

 
,KetzEn talAStswze ,Katzoh talASNara 

.KensEzmIh ebQdneł tlwreł si lAStnAmEG 
,bbQleim _ KUif a tekQdneł a KEttiv 

.bbQlkqdnwt a Evq ed ,Qtteł a tlov pES 
 

:dnog a ttel ArrU si noLArił levQdi 
!tNoSSaNem morAhdnim azah tAh KotAzzoh _ 

,Kibbesił a tlusUb ,Uif morAh a tnem 
.Kilet OcicakCam sił Ge KaC iken trem 

 
,tderbElef erim’ sE _ KEtrEł trem _ ,tdwkefel 

.tegEselef sił ,pES tteLeh Ocic ttotAl 
,etrEkgem rokim’ ed ,gidde tlov ttozoktA 

!egEv KankotA za :ttel NoSSasikLArił 
 

,ttel si ajAtolap iLArił ,samlatah 
.tezLEmeS Azzoh sE tlov si sAtratravdu 

_ atzUh Ol tEknezit _ lavOtnih WrqNqG 
.artU za KetrEtAr Goh’ ,azah tsom Katludni 

 
:attotrat nabkotit trem ,KatzoklAdoC Gú 

.adoCim-adoCił ajAra pESgAliv 
,matlov gEdnev si nE nabmoladokal a 

.mattotufle rokka ,matlocnAt lejjE tEh 
 
 

nabAvah getegref .711 ,tsepsiłnabAvah getegref .711 ,tsepsiłnabAvah getegref .711 ,tsepsiłnabAvah getegref .711 ,tsepsił    
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           „Angyalsereg mennyre épül, 
             ritka ördög pokol nélkül” 
                 népi mondóka 
 
 
 
A rászedett ördög 
(népmese alapján) 
 
 
Ott, túl a hegyeken, túl a tengereken 
Élt egy szegény ember szörnyen keservesen. 
Mint templom egere, oly′ szegények voltak, 
Csakis vízzel főztek, s bottal rárántottak. 
 
 
Elindult csépelni, mert ha nincs gabona, 
Hosszú, hideg télen felkopik az álla. 
Társat is keresett túl a faluvégen, 
S akadt egy erős az ördög személyében. 
 
 
Bodzafából készült az embernek csépje, 
Az ördögé pedig? Vasból volt egészen. 
Próbaként azokat átdobták egy házon, 
A bodzacsép eltűnt, szél söpört a tájon. 
 
 
Így újat faragott, volt elég bodzafa, 
S indultak csépelni a szomszéd faluba. 
– Úgy üss a kévére, hogy földre lapuljon! 
– Mutatta a szegény az ördögnek folyton. 
 
 
Ő mégis erővel ütötte – hisz’ telik – , 
S a kéve felszökött a kakasülőig. 
(– Az ember erősebb) – ezáltal azt hitte, 
S az egész asztagot kiverte estére. 
 
 
Odaadta a részt a gazda hét végén, 
Két csomót készített belőle a szegény. 
A nagyobbat adta az ördögnek oda: 
Övé lett a búza, ördögé a pelyva. 
 
 
Idővel az ördög ment látogatóba, 
Ott a szegény ember kenyérrel kínálta. 
Nem győzött eleget harapni belőle, 
– Nálunk nem sikerül, hogy’ lehet? – kérdezte. 
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– Feleséged nem tud jó kenyeret sütni 
– Válaszolt az ember – meg kell tanítani! 
Hazament az ördög, elverte az asszonyt, 
Azt mondta, hogy máskor még jobban dagasszon. 
 
 
Elmentek csépelni – megint – két hét múlva, 
Most rozsot csépeltek, és osztoztak újra. 
– Na, komám, válassz csak, nézd meg a kisebbet 
– Mondta az ördögnek – , s ha jó, úgy viheted! 
 
 
Az ördög örömmel bele is egyezett: 
S magával vitte tüstént a kisebbet. 
(A búzánál ocsú s pelyva a nagyobbja, 
Rozsnál ez az arány pont a fordítottja.) 
 
 
Így sütött ebből is az ördög felesége, 
Csakhogy ez sem lett jobb: a kutya sem ette. 
Mérges lett a férje, s verte, ahogy’ illik, 
Nem is felejtette el azt haláláig. 
 
 
Harmadszor is mentek csépelni a nyáron, 
Elegy búzát kaptak az elszámoláson. 
Kezdett már megjönni az ördögünk esze, 
Ezért ajánlotta: – osszuk mind’ felibe! 
 
 
Beleegyezett az ember az osztásba, 
Ám pelyvás csomóját végül is otthagyta. 
Az ördög elvitte mindkettőt – ha lehet! – , 
S kicsiből süttetett magának kenyeret. 
 
 
Olyan vált belőle, jobb lett a kalácsnál, 
Nem volt ilyen nála sohasem a háznál. 
Most látta az ördög: a szegény rászedte, 
Kerüli azóta, nem is megy feléje. 
 
 
Égeraracsa, 2002. május 31. 
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       ,lwpE erNNem gereslaGna” 
 ˇlwklEn lokop gqdrq aktir 
akOdnom ipEn 

 
 

gqdrq ttedeSAr agqdrq ttedeSAr agqdrq ttedeSAr agqdrq ttedeSAr a    
(nAjpala sesempEn) 

 
 

nekeregnet a lUt ,nekeGeh a lUt ,tto 
.nesevreseł neNrqS rebme NEgeS Ge tlE 

,Katlov KeNEgeS ’Lo ,erege molpmet tnim 
.KattotnArAr lattob s ,KetzQf lezzIv sikaC 

 
,anobag Cnin ah trem ,inlepEC tludnile 

.allA za Kipoklef nelEt gedih ,USSoh 
,negEvulaf a lUt ttesereł si tasrAt 
.nebELEmeS gqdrq za sQre Ge tdaka s 

 
,ejpEC Kenrebme za tlwSEł lObAfazdob 

.neSEge tlov lObsav ?gidep Egqdrq za 
,nozAh Ge KAtbodtA takoza tnEkabOrp 

.nojAt a trqpqs lES ,tnWtle pECazdob a 
 

,afazdob gEle tlov ,ttogaraf tajU GI 
.abulaf dESmoS a inlepEC Katludni s 

!nojlupal erdlqf Goh ,erEvEł a ssw GU _ 
.notLof Kengqdrq za NEgeS a attatum _ 

 
, _ Kilet ’Sih _ ettqtw levQre sigEm Q 

.giQlwsakał a ttqkqSlef evEł a s 
,ettih tza latlAze _ (bbesQre rebme za _) 

.erEtse etrevił togatSa SEge za s 
 

,nEgEv tEh adzag a tSEr a atdaado 
.NEgeS a elQleb ttetISEł tOmoC tEł 

:ado Kengqdrq za atda tabboGan a 
.avLep a Egqdrq ,azUb a ttel Evq 

 
,abOtagotAl tnem gqdrq za levQdi 
.atlAnIł lerrENeł rebme NEgeS a tto 
,elQleb inparah tegele ttqzQG men 

.etzedrEł _ ?tehel ’Goh ,lwrekis men KnulAn _ 
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intws tereNeł Oj dut men degEselef _ 
!inatInat lleł gem _ rebme za tloSalAv _ 

,tNoSSa za etrevle ,gqdrq za tnemazah 
.noSSagad nabboj gEm roksAm Goh ,atdnom tza 

 
,avlUm tEh tEł _ tnigem _ inlepEC Ketnemle 

.arjU KatzotSo sE ,KetlepEC toZor tsom 
tebbesił a gem dzEn ,KaC SSalAv ,mAmoł ,an _ 

!detehiv GU ,Oj ah s , _ Kengqdrq za atdnom _ 
 

:ttezeGe si eleb lemmqrq gqdrq za 
.tebbesił a tnEtswt ettiv lavAgam s 
,ajbboGan a avLep s UCo lAnAzUb a) 

(.ajttotIdrof a tnop NAra za ze lAnZor 
 

,egEselef gqdrq za si lQbbe ttqtws GI 
.ette mes aTuł a :bboj ttel mes ze GohkaC 

,Killi ’Goha ,etrev s ,ejrEf a ttel segrEm 
.giAlAlah tza le ettetjelef si men 

 
,norAN a inlepEC Ketnem si roSdamrah 

.nosAlomASle za Katpał tAzUb Gele 
,eSe Knwgqdrq za innqjgem rAm ttedzeł 
!ebilef ’dnim KuSSo _ :attolnAja trEze 

 
,absAtSo za rebme za ttezeGeeleb 

.atGahtto si lwgEv tAjOmoC sAvLep mA 
, _ !tehel ah _ tQttekdnim ettivle gqdrq za 

.tereNeł KanAgam ttetettws lQbiCił s 
 

,lAnCAlał a ttel bboj ,elQleb tlAv naLo 
.lAnzAh a mesahos alAn neLi tlov men 

,etdeSAr NEgeS a :gqdrq za attAl tsom 
.ejElef Gem si men ,atOza ilwreł 

 
 

nabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegE    
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        „Keserű a tűrés, ám édes a gyümölcse” 
               népi bölcsesség 
 
 
 
 
A rest macska 
(népmese alapján) 
 
 
 
Élt egy szegény legény ebben a világban, 
S ehhez a legényhez férjhez ment egy lányka. 
Gazdag volt az a lány, azért kikötötte: 
Semmit sem dolgozik, van neki elege. 
 
De ez nem volt elég, még megfogadtatta 
A legénnyel azt is, hogy nem veri soha. 
Beleegyezett a legény így mindenbe, 
Egymaga járt ki az erdőre, mezőre. 
 
Dolgozott, kínlódott, verejtékezve élt, 
′Míg az ifiasszony otthon ült és henyélt. 
Járta a falut is, ment ide és oda, 
Szomszédolgatott is, őket látogatta. 
 
Teltek-múltak napok, hónapok is egyre, 
Hallgatott a legény, az asszonyt nem verte. 
Hanem egyszer végül csak megsokallotta, 
És mielőtt elment, a macskának mondta: 
 
– Hallod-e, te macska, kisöpörd a házat, 
Vacsorát is főzz és fonj orsót vagy hármat! 
Amíg én kint járok, elkészüljön minden, 
Mert ha nem, megverlek, úgy segéljen Isten! 
 
Hallja ezt az asszony, de rá semmit sem mond, 
Gondolta magában, hogy az ura bolond. 
Hallotta a macska, mit mondott a gazda? 
Azt bizony nem tudom, épp′ úgy láttam, mint ma. 
 
Meghitten szundikált a sutban csöndesen, 
A gazda szólt ismét: – Hát aztán, úgy legyen! 
Nem állta szó nélkül asszony a beszédet: 
– De hiszen a macska nem érti meg kendet. 
 
– Érti, vagy nem érti, ′mit mondtam, megtegye! 
Mert nekem nincs más, ′ki megtenné helyette. 
Azzal a férj elment, a nő maradt otthon, 
S a macska szunyókált – a szokásos módon. 
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Egyszer, úgy délfelé, azt mondja az asszony: 
– Dolgozzál már, macska, megvernek, ha mondom! 
De bizony a macska meg sem mozdult erre, 
Az asszony meg elment, s nem jött meg csak este. 
 
Jön már az ura is, és látja, hogy mi van, 
– Hej, uramteremtőm! – szól nagy haragosan. 
Ezután a macskát mindjárt előveszi, 
És a felesége hátára ráköti. 
 
Ütni kezdi szíjjal magyarosan – nagyon, 
Nyávogott a macska; sírt, bőgött az asszony. 
– Ne bántsa a macskát! – kiabálta egyre, 
– Fogadd meg akkor, hogy dolgozol helyette! 
 
– Dolgozom, dolgozom – fordult az urához, 
Ámde hazaszaladt az apja házához. 
Az apjának sírva el is panaszolta: 
A hátán a macskát hogy′ verte az ura. 
 
Amikor elmondta, hogy mit is fogadott, 
Az apa a lányát visszaküldte legott. 
Nem fogott a verés az asszonyon – sajna, 
Mert dolgát másnap is a macskára hagyta. 
 
Este a férj újból a hátára kötötte, 
És verte a macskát, mert nem tett semmit se. 
Elszaladt a lány az apjához panaszra, 
De ő visszaküldte, még meg sem hallgatta. 
 
Kiadta a gazda a munkát harmadnap, 
S a macska ijedten a házból kiszaladt. 
Pedig nem is kellett tenni semmit sem bent, 
Mert az ifiasszony elvégzett már mindent. 
 
Söpörte a házat, font s főzött vacsorát, 
Gazdasszony módjára várta haza urát. 
Hét puszta határban nem volt neki párja, 
Aki ezt nem hiszi, az járjon utána! 
 
 
 
Égeraracsa, 2000. szeptember 24. 
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 ˇeClqmwG a sedE mA ,sErWt a Wreseł” 
gEsseClqb ipEn 

 
 

akCam tser aakCam tser aakCam tser aakCam tser a    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,nabgAliv a nebbe NEgel NEgeS Ge tlE 
.akNAl Ge tnem zehjrEf zehNEgel a zehhe s 

:ettqtqkił trEza ,NAl a za tlov gadzag 
.egele iken nav ,Kizoglod mes timmes 

 
attatdagofgem gEm ,gEle tlov men ze ed 

.ahos irev men Goh ,si tza leNNEgel a 
,ebnednim GI NEgel a ttezeGeeleb 
.erQzem ,erQdre za ił trAj agamGe 

 
,tlE evzekEtjerev ,ttodOlnIł ,ttozoglod 

.tlENeh sE tlw nohtto NoSSaifi za gIm’ 
,ado sE edi tnem ,si tulaf a atrAj 
.attagotAl tekQ ,si ttotaglodESmoS 

 
,erGe si KopanOh ,Kopan KatlUm-Ketlet 

.etrev men tNoSSa za ,NEgel a ttotagllah 
,attollakosgem KaC lwgEv reSGe menah 
:atdnom KanAkCam a ,tnemle ttQleim sE 

 
,tazAh a drqpqsił ,akCam et ,e-dollah _ 

!tamrAh Gav tOsro jnof sE zzQf si tAroCav 
,nednim nqjlwSEkle ,KorAj tnił nE gIma 

!netsi nejlEges GU ,Kelrevgem ,men ah trem 
 

,dnom mes timmes Ar ed ,NoSSa za tze ajllah 
.dnolob aru za Goh ,nabAgam atlodnog 

?adzag a ttodnom tim ,akCam a attollah 
.am tnim ,mattAl GU ’ppE ,modut men Nozib tza 

 
,nesednqC nabtus a tlAkidnuS nettihgem 

!neGel GU ,nAtza tAh _ :tEmsi tlOS adzag a 
:tedESeb a NoSSa lwklEn OS atllA men 

.tedneł gem itrE men akCam a neSih ed _ 
 

!eGetgem ,matdnom tim’ ,itrE men Gav ,itrE _ 
.etteLeh Ennetgem ił’ ,sAm Cnin meken trem 
,nohtto tdaram Qn a ,tnemle jrEf a lazzA 

.nodOm sosAkoS a _ tlAkONuS akCam a s 
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:NoSSa za ajdnom tza ,EleflEd GU ,reSGe 
!modnom ah ,Kenrevgem ,akCam ,rAm lAzzoglod _ 

,erre tludzom mes gem akCam a Nozib ed 
.etse KaC gem ttqj men s ,tnemle gem NoSSa za 

 
,nav im Goh ,ajtAl sE ,si aru za rAm nqj 

.nasogarah Gan lOS _ !mQtmeretmaru ,jeh _ 
,iSevQle trAjdnim tAkCam a nAtuze 

.itqkAr arAtAh egEselef a sE 
 

,noGan _ nasoraGam lajjIS idzeł intw 
.NoSSa za ttqgQb ,trIs ;akCam a ttogovAN 

,erGe atlAbaił _ !tAkCam a astnAb en _ 
!etteLeh lozoglod Goh ,rokka gem ddagof _ 

 
,zohAru za tludrof _ mozoglod ,mozoglod _ 

.zohAzAh ajpa za tdalaSazah edmA 
:atloSanap si le avrIs KanAjpa za 
.aru za etrev ’Goh tAkCam a nAtAh a 

 
,ttodagof si tim Goh ,atdnomle rokima 

.ttogel etdlwkaSSiv tANAl a apa za 
,anjas _ noNoSSa za sErev a ttogof men 

.atGah arAkCam a si pansAm tAglod trem 
 

,ettqtqł arAtAh a lObjU jrEf a etse 
.es timmes ttet men trem ,tAkCam a etrev sE 

,arSanap zohAjpa za NAl a tdalaSle 
.attagllah mes gem gEm ,etdlwkaSSiv Q ed 

 
,pandamrah tAknum a adzag a atdaił 

.tdalaSił lObzAh a netdeji akCam a s 
,tneb mes timmes innet ttelleł si men gidep 

.tnednim rAm ttezgEvle NoSSaifi za trem 
 

,tAroCav ttqzQf s tnof ,tazAh a etrqpqs 
.tAru azah atrAv arAjdOm NoSSadzag 

,ajrAp iken tlov men nabrAtah atSup tEh 
!anAtu nojrAj za ,iSih men tze ika 

 
 

nabAvah aNadlqf .711 ,aCararegEnabAvah aNadlqf .711 ,aCararegEnabAvah aNadlqf .711 ,aCararegEnabAvah aNadlqf .711 ,aCararegE    
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            „A szerencse szárnyon száll, 
              kire rászáll, az jól jár” 
                 népi mondóka 
 
 
 
Az aranygyapjas bárány 
(népmese alapján) 
 
 
Volt egy szegény ember és sok lánya, fia; 
Annyi gyereke volt, mint a rosta lika. 
Tátották szájukat az apjukra – resten, 
Szolgálatba nem ment – így közülük – egy sem. 
 
No, mégsem egészen úgy volt, ahogy mondom, 
Ott volt a legkisebb, csak őrá lesz gondom. 
Ez a kis legényke nem is akart várni, 
Elindult világgá szerencsét próbálni. 
 
Mendegélt hegyeken és völgyeken által, 
S elért egy faluba éppen napszálltával. 
Ott aztán megtudta: jókor jött, sikeres, 
Lakik itt egy gazda, aki pásztort keres. 
 
Jelentkezett tüstént a juhos gazdánál, 
S megegyezett vele: egy esztendőt szolgál. 
– Itt a kezem, nem disznóláb! – mondta gyorsan, 
És kezet is fogtak – csak úgy – magyarosan. 
 
Ennél a gazdánál – közbe legyen mondva – 
Csupán három nap volt az esztendő hossza. 
Aki kiszolgálta, annak egy volt bére: 
Aranygyapjas bárányt kapott év végére. 
 
– Őrizni a nyájat éjjel is – intették – , 
Nehogy a juhokból egy is hiányozzék! 
Ez volt a feladat, ′melyet a legényke 
Elvállalt a gazda nem kis örömére. 
 
Kapott egy furulyát, feltarisznyált végre, 
S hajtotta a nyájat kifelé a rétre. 
Ott –  letelepedve – furulyáját fújta, 
Néha abbahagyta, majd elkezdte újra. 
 
Ettől táncra perdült a sok juh mind ahány, 
S ott táncolt előtte az aranygyapjas bárány. 
Letelt az esztendő, mentek az udvarba, 
Csillogó szemmel nézte azt a gazda. 
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– No, te legény, – mondta – ilyet még nem értem! 
Pedig a kenyerem javát már megettem. 
Örült a legény is, megkapta a bárányt, 
S indult hazafelé – rögvest – toronyiránt. 
 
Ahogy mendegéltek, elfogytak a fények; 
Estére – éppen – egy kis faluba értek. 
Megszálltak egy háznál: fiú és a bárány, 
Csodálták a népek, kivált a házi lány. 
 
Azt gondolta végül, ha alszik a legény, 
Eldugja a bárányt, hadd búsuljon szegény. 
Ahogyan kezét a bárányra rárakta, 
Az nyomban ráragadt a bárány gyapjára. 
 
Reggel a legényke indult furulyázva, 
A bárány a lánnyal kerekedett táncra. 
Meglátta egy asszony, ′ki kenyeret sütött, 
S a sütőlapáttal a lányra ráütött. 
 
Ő is odaragadt, s táncolt, mint a bárány, 
Így mentek táncolva végig a főutcán. 
Templom előtt a pap úgy megbotránkozott: 
Pálcával a nőre – ugyancsak – ráhúzott. 
 
Odaragadt ő is a pálca végére; 
Nosza, utána az egész falu népe. 
Táncolva értek a király városába, 
Ahol szomorú volt szépséges leánya. 
 
Szomorú volt, mint a háromnapos eső, 
Megkapja a kezét, ′ki mosolyt csal elő. 
Szólt a legény: – Egy életem, egy halálom, 
Bárhogyan volt, akárhogy’ lesz, megpróbálom. 
 
Vitte s fújta szépen szóló furulyáját, 
S táncoltatta bárányt és a pereputtyát. 
Kacagott a lány is, könnye is kicsordult, 
És a végén lám, lám! minden jóra fordult. 
 
 
Kispest, 1999. november 24. 
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    ,llAS noNrAS eCnereS a” 
 ˇrAj lOj za ,llASAr erił 
akOdnom ipEn 

 
 
 

NArAb sajpaGNara zaNArAb sajpaGNara zaNArAb sajpaGNara zaNArAb sajpaGNara za    
(nAjpala esempEn) 

 
 

;aif aNAl Kos sE rebme NEgeS Ge tlov 
.akil atsor a tnim ,tlov ekereG iNNa 

,netser _ arkujpa za takujAS KAttotAt 
.mes Ge _ Kwlwzqł GI _ tnem men abtalAgloS 

 
,modnom Goha ,tlov GU neSEge mesgEm ,on 

.modnog Sel ArQ KaC ,bbesikgel a tlov tto 
,inrAv traka si men ekNEgel sił a ze 

.inlAbOrp tECnereS AggAliv tludnile 
 

,latlA nekeGlqv sE nekeGeh tlEgednem 
.lavAtllASpan neppE abulaf Ge trEle s 

,serekis ,ttqj rokOj :atdutgem nAtza tto 
.sereł trotSAp ika ,adzag Ge tti Kikal 

 
,lAnAdzag sohuj a tnEtswt ttezektnelej 
.lAgloS tQdnetSe Ge :elev ttezeGegem s 

,nasroG atdnom _ !bAlOnSid men ,mezeł a tti _ 
.nasoraGam – GU KaC – Katgof si tezeł sE 

 
_ avdnom neGel ebzqł _ lAnAdzag a lEnne 

.aSSoh QdnetSe za tlov pan morAh nApuC 
:erEb tlov Ge Kanna ,atlAgloSił ika 
.erEgEv vE ttopał tNArAb sajpaGNara 

 
, _ KEttetni _ si lejjE tajAN a inzirQ _ 

!KEzzoNAih si Ge lObkohuj a Gohen 
ekNEgel a teLem’ ,tadalef a tlov ze 
.erEmqrq sił men adzag a tlallAvle 

 
,ergEv tlANSiratlef ,tALuruf Ge ttopał 

.ertEr a Elefił tajAN a attotjah s 
,atjUf tAjALuruf _ evdepeletel _ tto 

.arjU etdzekle djam ,atGahabba ahEn 
 

,NAha dnim huj Kos a tlwdrep arcnAt lQtte 
.NArAb sajpaGNara za ettQle tlocnAt tto s 

,abravdu za Ketnem QdnetSe za tletel 
.adzag a tza etzEn lemmeS OgolliC 
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!metrE men gEm teLi _ atdnom _ ,NEgel et ,on _ 
.mettegem rAm tAvaj mereNeł a gidep 

,tNArAb a atpakgem ,si NEgel a tlwrq 
.tnAriNorot _ tsevgqr _ Elefazah tludni s 

 
,KeNEf a KatGofle ,KetlEgednem Goha 
.KetrE abulaf sił Ge _ neppE _ erEtse 

,NArAb a sE Uif :lAnzAh Ge KatllASgem 
.NAl izAh a tlAvił ,KepEn a KAtlAdoC 

 
,NEgel a KiSla ah ,lwgEv atlodnog tza 

.NEgeS nojlusUb ddah ,tNArAb a ajgudle 
,atkarAr arNArAb a tEzeł naGoha 

.arAjpaG NArAb a tdagarAr nabmoN za 
 

,avzALuruf tludni ekNEgel a legger 
.arcnAt ttedekereł laNNAl a NArAb a 

,ttqtws tereNeł ił’ ,NoSSa Ge attAlgem 
.ttqtwAr arNAl a lattApalQtws a s 

 
,NArAb a tnim ,tlocnAt s ,tdagarado si Q 

.nActuQf a gigEv avlocnAt Ketnem GI 
:ttozoknArtobgem GU pap a ttQle molpmet 

.ttozUhAr _ KaCnaGu _ erQn a lavAclAp 
 

,erEgEv aclAp a si Q tdagarado 
.epEn ulaf SEge za anAtu ,aSon 

,abAsorAv LArił a KetrE avlocnAt 
.aNAel segEspES tlov UromoS loha 

 
,Qse sopanmorAh a tnim ,tlov UromoS 

.Qle laC tLosom ił’ ,tEzeł a ajpakgem 
,molAlah Ge ,metelE Ge _ :NEgel a tlOS 

.molAbOrpgem ,Sel ’GohrAka ,tlov naGohrAb 
 

,tAjALuruf OlOS nepES atjUf s ettiv 
.tATTuperep a sE tNArAb attatlocnAt s 

,tludroCił si eNNqł ,si NAl a ttogacał 
.tludrof arOj nednim !mAl ,mAl nEgEv a sE 

 
 

nabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsinabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsinabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsinabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsiłłłł    
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               ′Ki azt mondja e meséről, hogy rossz mese, 
                azt vigye biz’ a fityfiringós fityfene! 
 
 
 
 
    Az már nem igaz ! 
      (népmese alapján) 
 
 
 
Öreganyám házán is túl   „Folytasd tovább, majd elválik!” 
Élt egy kurta farkú, kis nyúl.  „Más földjére mind egy szálig;” 
Találkoztam többször vele,  „Hiszem ezt is, édes fiam.” 
′Mit elmondok, ő mesélte:  „S hazamenve arról szóltam.” 
 
Volt egyszer egy szegény gazda, „Már megmondtam, hogy elhiszem.” 
S volt neki nagy három fia.  „Majd kimentünk mind a négyen: 
A királyuk kihírdette:   Megfogtuk a föld négy sarkát, 
Annak adja lányát – végre,  S átfordítottuk a trágyát.” 
 
′Ki előtte olyat mesél,   „Elhiszem – nagy csodálattal.” 
Amit nem hisz, amíg csak él.  „Teleszórtuk azt fűmaggal.” 
Hallja ezt a legöregebb,   „Hiszem, fiam, ezt is – hallva.” 
Kapja-fogja magát, s elmegy.  „Sűrű tölgyes nőtt ki rajta.” 
 
Gyalogol a várba Péter,   „Bizony ezt el lehet hinni.” 
Útja vagy két kilométer.   „S mert sajnálta kivágatni,” 
Benyit s köszön nagy hangosan: „Elhiszem, és tovább hogy′ volt?” 
„Adjon isten, király uram!”  „Apám vett egy falka disznót;” 
 
„Adjon isten, mi járatban?”  „S mellé fogadta, mint kanászt, 
„Házasodnám, ideje van.”  A felséged öregapját!” 
„Mire vinnéd el a lányom?”  „Hazudol, gaz…!” – szól királya, 
„Kis földünk van, hogy eltartson.” S így elvész a fogadása. 
 
„Elhiszem azt, bár nem látom.”  Papot hívat, egybekelnek: 
„Van marhánk is, nem egy, három.” Lány és legény egy pár lettek. 
„Azt is hiszem, hogy ez így van.” Lakodalmas kalács járta, 
„S gyűlt a trágya udvarunkban;” Híre is ment hét országba. 
 
„Egyszer apánk szól – sürgetve: Volt lé meg lé, sok hús nélkül, 
– Hordjátok ki mind a földre!”  Mennyi mindent kaptam végül! 
„Elhiszem, de azt mondd meg: min?” Gallér híján bő köpönyeg; 
„Három hétig hordtuk kocsin,”  Lódítottam, mert volt kinek. 
 
 
 
Égeraracsa, 2001. október 12. 
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   ,esem SSor Goh ,lQrEsem e ajdnom tza ił’ 
!enefTif sOgnirifTif a ’zib eGiv tza 

 
 
 

! zagi men rAm za! zagi men rAm za! zagi men rAm za! zagi men rAm za    
(nAjpala esempEn) 

 
 

lUt si nAzAh mANagerq 
.lUN sił ,Ukraf atruł Ge tlE 

,elev rqSbbqt matzoklAlat 
:etlEsem Q ,Kodnomle tim’ 

 
,adzag NEgeS Ge reSGe tlov 
.aif morAh Gan iken tlov s 

:ettedrIhił KuLArił a 
,ergEv _ tANAl ajda Kanna 

 
,lEsem taLo ettQle ił’ 

.lE KaC gIma ,Sih men tima 
,bbegerqgel a tze ajllah 

.Gemle s ,tAgam ajgof-ajpał 
 

,retEp abrAv a logolaG 
.retEmolił tEł Gav ajtU 

:nasognah Gan nqSqł s tiNeb 
ˇ!maru LArił ,netsi nojda” 

 
ˇ?nabtarAj im ,netsi nojda” 

ˇ .nav ejedi ,mAndosazAh” 
ˇ?moNAl a le dEnniv erim” 

ˇ .nostratle Goh ,nav Knwdlqf sił” 
 

ˇ .motAl men rAb ,tza meSihle” 
ˇ .morAh ,Ge men ,si KnAhram nav” 

ˇ .nav GI ze Goh ,meSih si tza” 
ˇ ;nabknuravdu aGArt a tlWG s” 

 
:evtegrws _ lOS KnApa reSGe” 

ˇ!erdlqf a dnim ił KotAjdroh – 
ˇ?nim :gem ddnom tza ed ,meSihle” 

ˇ .niCoł Kutdroh gitEh morAh” 
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ˇ!KilAvle djam ,bbAvot dsatLof” 
ˇ ;gilAS Ge dnim erEjdlqf sAm” 

ˇ .maif sedE ,si tze meSih” 
ˇ .matlOS lOrra evnemazah s” 

 
 

ˇ .meSihle Goh ,matdnomgem rAm” 
:neGEn a dnim Knwtnemił djam” 

,tAkras GEn dlqf a Kutgofgem 
ˇ .tAGArt a KuttotIdroftA s 

 
ˇ .lattalAdoC Gan _ meSihle” 
ˇ .laggamWf tza KutrOSelet” 

ˇ .avllah _ si tze ,maif ,meSih” 
ˇ .atjar ił ttQn seGlqt WrWs” 

 
ˇ .innih tehel le tze Nozib” 

ˇ ,intagAvił atlAnjas trem s” 
ˇ?tlov ’Goh bbAvot sE ,meSihle” 

ˇ ;tOnSid aklaf Ge ttev mApa” 
 

,tSAnał tnim ,atdagof Ellem s” 
ˇ!tAjpagerq degEslef a 

,aLArił lOS _ ˇ!...zag ,loduzah” 
.asAdagof a SEvle GI s 

 
:KenlekebGe ,tavIh topap 

.Kettel rAp Ge NEgel sE NAl 
,atrAj CAlał samladokal 

.abgASro tEh tnem si erIh 
 

,lwklEn sUh Kos ,El gem El tlov 
!lwgEv matpał tnednim iNNem 

;geNqpqł Qb nAjIh rEllag 
.Kenił tlov trem ,mattotIdOl 

 
 

nabAvah Qtevgam .1711 ,aCararegEnabAvah Qtevgam .1711 ,aCararegEnabAvah Qtevgam .1711 ,aCararegEnabAvah Qtevgam .1711 ,aCararegE    
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        „Kevés olyan dolog van, 
            amelyet jól tudunk” 
                   L. C. Vauvenargues 
 
 
 
 
    Az okos lány 
            (népmese alapján) 
 
 
 
Valahol, túl bokron-árkon,  „Padláson száz lyukas korsó, 
És még hetedhét országon;  Foltozzad meg, hadd legyen jó!” 
Ahol jó volt, ott rossz nem volt,  „Fordíttassa ki, felséged! 
Ahol rossz volt, ott jó nem volt.  Megfoltozni csak úgy lehet.” 
 
Élt egyszer egy okos, szép lány,  „Akkor veszlek feleségül, 
Okossága máig talány;   Ha válaszolsz erre végül: 
A királyig jutott híre,   A feladat – tudd meg – hamis, 
Mert hintóját küldte érte.   Hozz is, ne is, legyen, ne is!” 
 
„Na, te leány! Padláson van  Erre a lány nekiadott 
Százesztendős, jó fonalam  Két szita közt egy galambot, 
– Így a király – a feladat:  Hogy megnézze, felemelte: 
Fonj nekem aranyfonalat!”  És az kiszállt – így – belőle. 
 
„Apámnak – szólt a lány végre – A megoldás tetszett nagyon, 
Százesztendős a sövénye;   Lett is nagy-nagy lakodalom; 
A fonáshoz abból – kérem –  Én is mentem vendégségbe, 
Csináltasson orsót nékem!”  Itt a vége, fuss el véle! 
 
 
 
Kispest, 1999. december 9. 
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 ,nav golod naLo sEveł” 

 ˇKnudut lOj teLema 

grAnqvov .c .l 

 
 
 

NAl soko zaNAl soko zaNAl soko zaNAl soko za    
(nAjpala esempEn) 

 
 
 

,nokrA-norkob lUt ,lohalav 
;nogASro tEhdeteh gEm sE 

,tlov men SSor tto ,tlov Oj loha 
.tlov men Oj tto ,tlov SSor loha 

 
 
 

,NAl pES ,soko Ge reSGe tlE 
;NAlat giAm agAssoko 

,erIh ttotuj giLArił a 
.etrE etdlwł tAjOtnih trem 

 
 
 

nav nosAldap !NAl et ,an” 
,malanof Oj ,sQdnetSezAS 

:tadalef a _ LArił a GI _ 
ˇ!talanofNara meken jnof 

 
 
 

_ ergEv NAl a tlOS _ KanmApa” 
;eNEvqs a sQdnetSezAS 

_ merEł _ lObba zohsAnof a 
ˇ!mekEn tOsro nossatlAniC 
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,Osroł sakuL zAS nosAldap” 

ˇ!Oj neGel ddah ,gem dazzotlof 

!degEslef ,ił assattIdrof” 

ˇ .tehel GU KaC inzotlofgem 

 

 

 

,lwgEselef KelSev rokka” 

:lwgEv erre SloSalAv ah 

,simah _ gem ddut _ tadalef a 

ˇ!si  en ,neGel ,si en ,si zzoh 

 

 

 

ttodaiken NAl a erre 

,tobmalag Ge tzqł atiS tEł 

:etlemelef ,ezzEngem Goh 

.elQleb _ GI _ tllASił za sE 

 

 

 

,noGan tteStet sAdlogem a 

;moladokal Gan-Gan si ttel 

,ebgEsgEdnev metnem si nE 

!elEv le ssuf ,egEv a tti 

 

 

 

nabAvah molA .1111233334555567 ,tsepsiłnabAvah molA .1111233334555567 ,tsepsiłnabAvah molA .1111233334555567 ,tsepsiłnabAvah molA .1111233334555567 ,tsepsił    
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         A ló és szamár ivadéka az öszvér 
 
 
 
           Bolondos Palkó 
             (népmese alapján) 
 
 
 
Egyszer élt egy szegény ember,  Keni ezért azt oldalba, 
Fia egy volt, nem többezer.  Szamara meg visszarúgja. 
′Kinek Palkó lett a neve,   Palkó repül, kapálózik, 
S nagy bolondság minden tette.  S pocsolyába hull be nyakig. 
 
Szamara a gazdagsága,   Mind a ketten, ahogy′ vannak, 
(Apja hagyta azt fiára.)   Segítségért kiáltanak. 
Vele Palkó világgá megy,  Odaszalad pár favágó, 
Fogy az ösvény, völgy meg a hegy. S kihúzzák a pocsolyából. 
 
Beér egyszer egy erdőbe,   Kérdik tőle: „hol a másik?” 
Lát ott egy nőt, s vele rőzse.  „Szamaram volt” – Ezt nem hiszik. 
Palkót e nő kéri arra:   Több favágó véli róla: 
„Segítsd fel már a hátamra!”  Kereskedőnek gyilkosa. 
 
„Jó szívvel azt, hogyne tenném!” A városba viszik legott, 
– Mondja Palkó kissé hetykén.  S bíró elé állítják ott. 
S szamaráról lepattanva   Elítéli tüstént helyben, 
Köti azt a vénasszonyra.   S viszik is a vesztőhelyre. 
 
Indul a nő, de csak menne,  Arra jár a király maga, 
Mert egy fához van megkötve.  S kérdi: mi a kívánsága. 
„Ördögadta, ebugatta!”   „Elbúcsúzni – az volna jó! – 
– Így kiált a nő Palkóra.   Szamaramtól” – mondja Palkó. 
 
Megátkozza, hogy szamara,  Hozzák hamar a szamarat, 
′Mit Palkó mond, csak azt mondja. ′Míg letérdel ő ezalatt. 
Akkor a nő – ′ki boszorkány –  Ártatlan – ezt ő s a jószág 
Elszáguld egy fasaroglyán.  Együttesen hangoztatják. 
 
Palkó nevet, s szamárra ül,  Kegyelemben is részesül, 
„Gyerünk, csacsi!” – fordul s térül. S udvarnál lesz bolond végül. 
„Gyerünk, csacsi!” – szól szamara A világon – jól tudom rég′ – 
Palkót híven utánozva.   Ilyen szamár maradt elég. 
 
 
 
Égeraracsa, 2002. május 7. 
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rEvSq za akEdavi rAmaS sE Ol a 
 
 
 

Oklap sodnolobOklap sodnolobOklap sodnolobOklap sodnolob    
(nAjpala esempEn) 

 
 
 

,rebme NEgeS Ge tlE reSGe 
.rezebbqt men ,tlov Ge aif 

,even a ttel Oklap Kenił’ 
.ettet nednim gAsdnolob Gan s 

 
,agAsgadzag a aramaS 

(.arAif tza atGah ajpa) 
,Gem AggAliv Oklap elev 

.Geh a gem Glqv ,NEvsq za Gof 
 

,ebQdre Ge reSGe rEeb 
.eZQr elev s ,tQn Ge tto tAl 

:arra irEł Qn e tOklap 
ˇ!armatAh a rAm lef dstIges” 

 
ˇ!mEnnet enGoh ,tza levvIS Oj” 
.nEkTeh Essił Oklap ajdnom _ 

avnattapel lOrAramaS s 
.arNoSSanEv a tza itqł 

 
,ennem KaC ed ,Qn a ludni 

.evtqkgem nav zohAf Ge trem 
ˇ!attagube ,atdagqdrq” 
.arOklap Qn a tlAił GI _ 

 
,aramaS Goh ,azzoktAgem 

.ajdnom tza KaC ,dnom Oklap tim’ 
_ NAkroSob ił’ _ Qn a rokka 
.nALgorasaf Ge dlugASle 

 
,lw arrAmaS s ,teven Oklap 

.lwrEt s ludrof _ ˇ!iCaC ,KnwreG” 
aramaS lOS _ ˇ!iCaC ,KnwreG” 

.avzonAtu nevIh tOklap 
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,abladlo tza trEze ineł 
.ajgUraSSiv gem aramaS 

,KizOlApał ,lwper Oklap 
.gikaN eb lluh abALoCop s 

 
,Kannav ’Goha ,netteł a dnim 

.KanatlAił trEgEstIges 
,OgAvaf rAp dalaSado 

.lObALoCop a KAzzUhił s 
 

ˇ?KisAm a loh” :elQt KidrEł 
.KiSih men tze _ ˇtlov maramaS” 

:alOr ilEv OgAvaf bbqt 
.asokliG KenQdeksereł 

 
,ttogel KiSiv absorAv a 

.tto KAjtIllA Ele OrIb s 
,nebLeh tnEtswt ilEtIle 
.erLehQtSev a si KiSiv s 

 
,agam LArił a rAj arra 

.agAsnAvIł a im :idrEł s 
_ !Oj anlov za _ inzUCUble” 
.Oklap ajdnom _ ˇlOtmaramaS 

 
,taramaS a ramah KAzzoh 

.ttalaze Q ledrEtel gIm’ 
– gASOj a s Q tze _ naltatrA 

.KAjtatzognah nesettwGe 
 

,lwseSEr si nebmeleGeł 
.lwgEv dnolob Sel lAnravdu s 

_ ’gEr modut lOj _ nogAliv a 
.gEle tdaram rAmaS neLi 

 
 
 

nabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegE    
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           Sokak szerint az hiba nem lehet, 
           hogyha bárki butának született 
 
Bugyuta-falva 1 
(népmese alapján) 
 
 
Egyszer volt, hol nem volt; ott, ahol lehetett: 
Kidőlt kemencének bedőlt búbja mellett, 
Ahol a verebek térden imádkoznak, 
S kimérik húsát a hízott szúnyognak. 
 
Ott van egy nagy falu, úgy hívják: Bugyuta, 
Neves volt ez a hely, mert sok okos lakta. 
Híre is kelt ennek szerte a világon, 
Törte magát bárki, hogy bugyutát tartson. 
 
Kapósak is lettek az eszes polgárok, 
Osztogatták ők a sok okos tanácsot. 
Alig maradt ezért férfiember otthon, 
A nőkre ′mi hárult, maga volt az iszony. 
 
Dolgoztak látástól vakulásig egyre, 
A sok nő, ′mi tőle telt, azt mind megtette. 
„Asszonyi igyekvés nem azonos” – mondják, 
Gazosodott a föld, soványult a jószág. 
 
Ebek harmincadja lett a házuk tája, 
Felhívást is küldtek szerte a világba. 
Férjeik számára megüzenték ebben: 
Jöjjenek haza, mert tönkremegy így minden! 
 
Hazaérve látják, mi a falu sorsa, 
Amíg távol jártak, hiányzott a gazda. 
Elkezdik nagy bölcsen meghányni és vetni: 
Mitévők legyenek? bármi jobb, mint semmi. 
 
Hosszan tanácskoznak, ütköznek az érvek, 
Amíg a végére egyet nem értenek: 
A bölcsességük volt oka a romlásnak, 
Legyenek hát buták, akkor maradhatnak! 
 
 – Szedje össze eszét sürgősen mindenki! 
Nem könnyű ügyesen jó bolondnak lenni. 
Aki nem jól balga, az sikert nem arat, 
Örök életére csak ostoba marad. 
 
 
Égeraracsa, 2001. november 7. 
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 ,tehel men abih za tnireS Kakos 
 ttetelwS KanAtub ikrAb ahGoh 

 
 

1 avlaf1 avlaf1 avlaf1 avlaf----atuGubatuGubatuGubatuGub    
(nAjpala esempEn) 

 
 

:ttetehel loha ,tto ;tlov men loh ,tlov reSGe 
,ttellem ajbUb tlQdeb KenEcnemeł tlQdił 

,KanzokdAmi nedrEt Keberev a loha 
.KangoNUS ttozIh a tAsUh KirEmił s 

 
,atuGub :KAjvIh GU ,ulaf Gan Ge nav tto 

.atkal soko Kos trem ,Leh a ze tlov seven 
,nogAliv a etreS Kenne tleł si erIh 

.nostrat tAtuGub Goh ,ikrAb tAgam etrqt 
 

,KorAglop seSe za Kettel si KasOpał 
.toCAnat soko Kos a KQ KAttagotSo 

,nohtto rebmeifrEf trEze tdaram gila 
.NoSi za tlov agam ,tlurAh im’ erkQn a 

 
,erGe gisAlukav lOtsAtAl Katzoglod 

.ettetgem dnim tza ,tlet elQt im’ ,Qn Kos a 
,KAjdnom _ ˇsonoza men sEvkeGi iNoSSa” 

.gASOj a tluNAvos ,dlqf a ttodosozag 
 

,ajAt KuzAh a ttel ajdacnimrah Kebe 
.abgAliv a etreS Ketdlwł si tsAvIhlef 

:nebbe KEtnezwgem arAmAS KiejrEf 
!nednim GI Gemerknqt trem ,azah Kenejjqj 

 
,asros ulaf a im ,KAjtAl evrEazah 

.adzag a ttozNAih ,KatrAj lovAt gIma 
:intev sE inNAhgem neClqb Gan Kidzekle 
.immes tnim ,bboj imrAb ?KeneGel KQvEtim 

 
,KevrE za Kenzqktw ,KanzokCAnat naSSoh 

:KenetrE men teGe erEgEv a gIma 
,KansAlmor a ako tlov KwgEsseClqb a 
!Kantahdaram rokka ,KAtub tAh KeneGel 

 
!iknednim nesQgrws tESe eSSq ejdeS _ 

.innel Kandnolob Oj neseGw WNNqł men 
,tara men trekis za ,aglab lOj men ika 

.daram abotso KaC erEtelE Kqrq 
 
 

nabAvah teSENe .1711 ,aCararegEnabAvah teSENe .1711 ,aCararegEnabAvah teSENe .1711 ,aCararegEnabAvah teSENe .1711 ,aCararegE    
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              Keskeny a mesgye a balgaság 
              és az ostobaság között 
 
Bugyuta-falva 2 
(népmese alapján) 
 
 
Az első kérdés az, hogy′ kezdjenek neki? 
Töri is a fejét – ezúttal – mindenki. 
Végül határoznak: tanácsháza készül, 
És az utókorra azt hagyják emlékül. 
 
Munkához is látnak, mennek az erdőre, 
′Mely a nagy hegyen túl, ott van egy szép völgyben. 
Pompás szálfaerdő, sudaras, szebbnél szebb, 
Fának ennél jobbat kívánni sem lehet. 
 
Jó, kényelmes út visz odáig, kerülő, 
Ám ostoba módon más lesz a teendő: 
Egyenest a hegynek nekivágnak bátran, 
Így tűnnek butának a bukdácsolásban. 
 
Irgalmatlanul nagy és súlyos szálfákkal 
Kelnek át a hegyen rogyadozó lábbal. 
Az utolsó szálfa – elejtve – legurul, 
Erre mind felviszik, s nézik hogyan zúdul. 
 
Leér az utolsó, mennek a kocsmába, 
Esznek és isznak a jól végzett munkára. 
Másnap nekifognak az építkezésnek, 
Háromszögletű lesz, végül úgy döntenek. 
 
Egy falán bejárást – jó nagyot – hagynak rajt′ , 
Így bejönni bárki szekérrel is tud majd. 
Találékonyságukat nézi a bíró, 
És megállapítja, hogy ez mind nagyon jó. 
 
Elkészül nehezen, lassan az épület, 
S megtartják az avató ünnepségüket. 
Körüljárják lassan, az′tán besétálnak, 
Odabenn hirtelen vaksötétbe jutnak. 
 
Sehogyan sem értik, hiba történt volna? 
De hiszen sehol sincs másik nyílás rajta. 
Mi lehet az oka, hogy nincs világosság? 
S mennek a kocsmába, hogy ezt megvitassák. 
 
 
Égeraracsa, 2001. november 10. 
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 gAsaglab a eGZem a Nekseł 
 ttqzqł gAsabotso za sE 

 
 

11 avlaf11 avlaf11 avlaf11 avlaf----atuGubatuGubatuGubatuGub    
(nAjpala esempEn) 

 
 

?iken Kenejdzeł ’Goh ,za sEdrEł Qsle za 
.iknednim _ lattUze _ tEjef a si irqt 

,lwSEł azAhCAnat :KanzorAtah lwgEv 
.lwkElme KAjGah tza arrokOtu za sE 

 
,erQdre za Kennem ,KantAl si zohAknum 

.nebGlqv pES Ge nav tto ,lUt neGeh Gan a Lem’ 
,bbeS lEnbbeS ,saradus ,QdreaflAS sApmop 

.tehel mes innAvIł tabboj lEnne KanAf 
 

,Qlwreł ,giAdo Siv tU semleNEł ,Oj 
:Qdneet a Sel sAm nodOm abotso mA 

,nartAb KangAviken KenGeh a tseneGe 
.nabsAloCAdkub a KanAtub KennWt GI 

 
lakkAflAS soLUs sE Gan lunaltamlagri 

.labbAl OzodaGor neGeh a tA Kenleł 
,lurugel _ evtjele _ aflAS Oslotu za 

.ludUz naGoh KizEn s ,KiSivlef dnim erre 
 

,abAmCoł a Kennem ,Oslotu za rEel 
.arAknum ttezgEv lOj a KanSi sE KenSe 
,KensEzektIpE za Kangofiken pansAm 

.Kenetnqd GU lwgEv ,Sel WtelgqSmorAh 
 

, ’tjar KanGah _ toGan Oj _ tsArAjeb nAlaf Ge 
.djam dut si lerrEkeS ikrAb innqjeb GI 

,OrIb a izEn takugAsNokElAlat 
.Oj noGan dnim ze Goh ,ajtIpallAgem sE 

 
,telwpE za nassal ,nezehen lwSEkle 

.tekügEspennw Otava za KAjtratgem s 
,KanlAtEseb nAt’za ,nassal KAjrAjlwrqł 

.Kantuj ebtEtqskav neletrih nnebado 
 

?anlov tnEtrqt abih ,KitrE mes naGohes 
.atjar sAlIN KisAm Cnis lohes neSih ed 
?gAssogAliv Cnin Goh ,ako za tehel im 

.KAssativgem tze Goh ,abAmCoł a Kennem s 
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                A boldogság gyakorta 
                nem néz rá az okosra 
 
Bugyuta-falva 3 
(népmese alapján) 
 
 
Másnap összeülnek az új tanácsházban, 
Hogy ne legyen sötét, a fejükön ég gyertya. 
Sokat vitatkoznak: – mit kellene tenni? 
Bontani lehet, ha nincs ellene senki. 
 
Már-már megegyeznek, ′mikor közülük egy 
– ′Ki most a legbalgább, hajdan a legbölcsebb – 
Szót kérve elmondja – nem lehet azt tudni – , 
Hátha a napfényt is zsákba lehet dugni. 
 
Tetszik ez az ötlet – nagyon – mindenkinek, 
Délben ott tolong′nak, hogy majd fényt gyűjtsenek. 
Egyik gereblyézi, másik lapátolja, 
Van, aki vödörbe, van, aki egy zsákba. 
 
Hordják a világot, a verejték szakad, 
Ám hiába minden, nem lesz világosabb. 
Este abbahagyják, másnap kezdik újra, 
Amikor egy vándor érkezik meg oda. 
 
Elámul nagyon a sürgésen-forgáson, 
Majd hozzáfog ahhoz, hogy tanácsot adjon. 
Vendégül is látnák, fizetnék busásan, 
Ha segít nekik a tanácstalanságban. 
 
Másnap létrát hozat, felmegy a tetőre, 
Hajigálja le a cserepet a földre. 
Potyog a sok cserép, nő a világosság, 
Kifizetik díját, és nélküle folytatják. 
 
Örülnek szerfölött, ülést is tartanak 
Addig, amíg nem jön meg az esős évszak. 
Akkor vége lesz az eddigi életnek, 
És cserepezni kell, mivel úgy döntenek. 
 
Gyertyafény mellett tanácskoznak újra, 
Amíg egyvalaki rájön a nyitjára: 
– Ablakot kell vágni! Akarja mindegyik, 
S a sok ablak miatt a házat szétverik. 
 
 
Égeraracsa, 2001. november 13. 
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 atrokaG gAsgodlob a 
 arsoko za Ar zEn men 

 
 

111 avlaf111 avlaf111 avlaf111 avlaf----atuGubatuGubatuGubatuGub    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,nabzAhCAnat jU za KenlweSSq pansAm 
.aTreG gE nqkwjef a ,tEtqs neGel en Goh 

?innet enelleł tim _ :Kanzoktativ takos 
.iknes enelle Cnin ah ,tehel inatnob 

 
Ge Kwlwzqł rOkim’ ,KenzeGegem rAm-rAm 

_ bbeClqbgel a nadjah ,bbAglabgel a tsom ił’ _ 
, _ indut tza tehel men _ ajdnomle evrEł tOS 

.ingud tehel abkAZ si tNEfpan a ahtAh 
 

,Keniknednim _ noGan _ teltq za ze KiStet 
.KenestjWG tNEf djam Goh ,Kan’gnolot tto neblEd 

,ajlotApal KisAm ,izELbereg KiGe 
.abkAZ Ge ika ,nav ,ebrqdqv ika ,nav 

 
,dakaS KEtjerev a ,togAliv a KAjdroh 
.bbasogAliv Sel men ,nednim abAih mA 
,arjU Kidzeł pansAm ,KAjGahabba etse 

.ado gem KizekrE rodnAv Ge rokima 
 

,nosAgrof-nesEgrws a noGan lumAle 
.nojda toCAnat Goh ,zohha gofAzzoh djam 
,nasAsub KEntezif ,KAntAl si lwgEdnev 

.nabgAsnalatCAnat a Kiken tIges ah 
 

,erQtet a Gemlef tazoh tArtEl pansAm 
.erdlqf a tepereC a el ajlAgijah 

,gAssogAliv a Qn ,pEreC Kos a goTop 
.KAjtatLof elwklEn sE ,tAjId Kitezifił 

 
Kanatrat si tsElw ,ttqlqfreS Kenlwrq 
.KaSvE sQse za gem nqj men gIma ,gidda 

,KentelE igidde za Sel egEv rokka 
.Kenetnqd GU levim ,lleł inzepereC sE 

 
,arjU KanzokCAnat ttellem NEfaTreG 

:arAjtiN a nqjAr ikalavGe gIma 
,KiGednim ajraka !ingAv lleł tokalbA _ 

.KirevtES tazAh a ttaim Kalba Kos a s 
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          A hühü ma már nem csak 
          kártyajáték neve 
 
Bugyuta-falva 4 
(népmese alapján) 
 
 
Földesuruk unja szívből a pazarlást: 
S tiltja erdejében nekik a favágást. 
Bajba kerül így a jó bugyuták népe, 
Nem tudnak készülni időben a télre. 
 
Élnek az erdőben madarak is sokan, 
Köztük van olyan is, amely haszontalan. 
Manapság a varjak nagyon szaporodnak, 
Sok gondot okoznak a földesuruknak. 
 
Kiadja parancsba bírónak s a köznek: 
– Tűnjenek a fákról mielőbb a fészkek! 
Bírónk összehívja rögtön testületét: 
– Hogyan lássunk hozzá? – teszi fel a kérdést. 
 
Elhangzik javaslat – nem is egy – szép sorban, 
Ámde bíró uram csak hallgatja szótlan. 
Elégedetlenül üldögél a székén, 
S dolgavégezetlen távoznak a végén. 
 
Ülnek több napon át, s beszélnek hiába, 
Ám senki sem jut a megoldás nyomára. 
Közelít a hideg, fa nélkül a falu, 
Szorítja az idő őket, mint egy satu. 
 
Egyiküknek végül feldereng valami, 
Amikor elindul hazulról odaki. 
Lehorgasztott fővel, magába mélyedve, 
Hasraesik, mert egy létra áll keresztbe. 
 
Homlokára csapva rohan a tanácsba: 
– Megvan a megoldás! – s bőszen újságolja… 
Felcsillan a szemük, nyomban tett követi, 
Elindulnak gyorsan varjúfészket szedni. 
 
Magasan a fészek, kell hozzá a létra, 
Keresztben viszik át, útban van a sok fa. 
Kivágják a fákat, lesz meleg majd otthon, 
Leszedik a fészket ily′ bugyuta módon. 
 
 
Égeraracsa, 2001. november 16. 
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 KaC men rAm am whwh a 
 even KEtAjaTrAł 

 
 

1111 avlaf1111 avlaf1111 avlaf1111 avlaf----atuGubatuGubatuGubatuGub    
(nAjpala esempEn) 

 
 

:tsAlrazap a lQbvIS ajnu Kurusedlqf 
.tsAgAvaf a Kiken nebEjedre ajtlit s 

,epEn KAtuGub Oj a GI lwreł abjab 
.erlEt a nebQdi inlwSEł Kandut men 

 
,nakos si Karadam nebQdre za KenlE 
.nalatnoSah Lema ,si naLo nav Kwtzqł 
,KandoropaS noGan Kajrav a gAspanam 

.Kankurusedlqf a Kanzoko todnog Kos 
 

:Kenzqł a s KanOrIb abCnarap ajdaił 
!KekSEf a bbQleim lOrkAf a KenejnWt _ 

:tEtelwtset nqtgqr ajvIheSSq KnOrIb 
.tsEdrEł a lef iSet _ ?Azzoh KnussAl naGoh _ 

 
,nabros pES _ Ge si men _ talsavaj Kizgnahle 

.naltOS ajtagllah KaC maru OrIb edmA 
,nEkES a lEgqdlw lwneltedegEle 

.nEgEv a KanzovAt neltezegEvaglod s 
 

,abAih KenlESeb s ,tA nopan bbqt Kenlw 
.arAmoN sAdlogem a tuj mes iknes mA 
,ulaf a lwklEn af ,gedih a tIlezqł 

.utas Ge tnim ,tekQ Qdi za ajtIroS 
 

,imalav gneredlef lwgEv KenkwkiGe 
.ikado lOrluzah ludnile rokima 

,evdeLEm abAgam ,levQf ttotSagrohel 
.ebtSereł llA artEl Ge trem ,Kisearsah 

 
:abCAnat a nahor avpaC arAkolmoh 

...ajlogAsjU  neSQb s _ !sAdlogem a navgem _ 
,itevqł ttet nabmoN ,KwmeS a nalliClef 

.indeS tekSEfUjrav nasroG Kanludnile 
 

,artEl a Azzoh lleł ,KeSEf a nasagam 
.Af Kos a nav nabtU ,tA KiSiv nebtSereł 

,nohtto djam gelem Sel ,takAf a KAjgAvił 
.nodOm atuGub ’Li tekSEf a KideSel 
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               A bolondság kaput tár 
               annak, ′ki jó úton jár 
 
Bugyuta-falva 5 
(népmese alapján) 
 
 
Végre jön a tavasz Bugyuta-falvára, 
Azt tartják ott is: a tavasznak nincs párja. 
Az′tán beáll a nyár, tűz a nap keményen, 
Elmarad az eső, szikkad körben minden. 
 
Kiszárad a patak, elsárgul a mező, 
Éhezik az állat, kevés a legelő. 
Csak a templomtornyon zöldell a fű dúsan, 
Azért, mert körüle sok százados fa van. 
 
– Mekkora kár, ha ez veszendőbe menne! 
Szénaként legalább egy petrence lenne. 
De ki mászik oda azért, hogy levágja? 
Tanakodnak nagyban, senki sem vállalja. 
 
Végül valakinek támad egy ötlete: 
– Nincs, aki kaszálja, hát tehén legelje. 
Ilyen érintetlen legelőt nem talál 
Senki most, amikor kiégett a határ. 
 
Nagy tisztesség, hogyha bárkinek jószága 
Ilyenhez jut hozzá ebben az aszályban. 
Ez a kitüntetés senki mást nem illet, 
Mint magát a bírót, vagyis a tehenet. 
 
Már csak az a kérdés, hogy kerül a marha 
A toronytetőre, illetve a falra? 
Ezen töprengenek, s rájönnek nyitjára: 
Kötélhurkot vetnek a tehén nyakába. 
 
Átdobják a tornyon, megfogják mindnyájan, 
Nekirugaszkodnak, s emelkedik lassan. 
Kimered a szeme, kiflittyed a nyelve, 
Azt hiszik, fű után nyújtja ki azt egyre. 
 
A teher túl nehéz, vissza is engedik, 
A tehén meg eldől egészen a földig. 
– Hej, haj! – sóhajtoznak – nincs ez sehogy′ sem jól, 
Megrepedt a szíve a vágyakozástól. 
 
 
Égeraracsa, 2001. november 18. 
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 rAt tupał gAsdnolob a 
 rAj notU Oj ił’ ,Kanna 

 
 

2 avlaf2 avlaf2 avlaf2 avlaf----atuGubatuGubatuGubatuGub    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,arAvlaf-atuGub Savat a nqj ergEv 
.ajrAp Cnin KanSavat a :si tto KAjtrat tza 

,neNEmeł pan a zWt ,rAN a llAeb nAt’za 
.nednim nebrqł dakkiS ,Qse za daramle 

 
,Qzem a lugrAsle ,Katap a darASił 
.Qlegel a sEveł ,tallA za KizehE 

,nasUd Wf a lledlqz noNrotmolpmet a KaC 
.nav af sodazAS Kos elwrqł trem ,trEza 

 
!ennem ebQdneSev ze ah ,rAł arokkem _ 
.ennel ecnertep ge bbAlagel tnEkanES 
?ajgAvel Goh ,trEza ado KiSAm ił ed 

.ajlallAv mes iknes ,nabGan Kandokanat 
 

:eteltq Ge damAt Kenikalav lwgEv 
.ejlegel nEhet tAh ,ajlASał ika ,Cnin _ 

lAlat men tQlegel neltetnirE neLi 
.rAtah a ttegEił rokima ,tsom iknes 

 
agASOj KenikrAb ahGoh ,gEssetSit Gan  
.nabLASa za nebbe Azzoh tuj zehneLi 

,telli men tsAm iknes sEtetnwtił a ze 
.tenehet a siGav ,tOrIb a tAgam tnim 

 
ahram a lwreł Goh ,sEdrEł a za KaC rAm 

?arlaf a evtelli ,erQtetNorot a 
:arAjtiN KennqjAr s ,Kenegnerpqt neze 

.abAkaN nEhet a Kentev tokruhlEtqł 
 

,najANdnim KAjgofgem ,noNrot a KAjbodtA 
.nassal Kidekleme s ,KandokSaguriken 

,evleN a deTTilfił ,emeS a deremił 
.erGe tza ił ajtjUN nAtu Wf ,KiSih tza 

 
,Kidegne si aSSiv ,zEhen lUt rEhet a 

.gidlqf a neSEge lQdle gem nEhet a 
,lOj mes ’Gohes ze Cnin _ KanzotjahOs _ !jah ,jeh _ 

.lOtsAzokaGAv a evIS a tdepergem 
 
 

nabAvah teSENe .1711 ,aCararegEnabAvah teSENe .1711 ,aCararegEnabAvah teSENe .1711 ,aCararegEnabAvah teSENe .1711 ,aCararegE    



 

75  

                  A tutyimutyi még lehet okos 
 
 
Bugyuta-falva 6 
(népmese alapján) 
 
 
Ebben az időben sok háború járja, 
Éppen ezért esnek nagy aggodalomba. 
Attól félnek szörnyen, só nélkül maradnak: 
– Mivel főzünk akkor? – teszik fel egymásnak. 
 
Meghányják a dolgot, mitévők legyenek, 
Végül meghátrálnak, meggyőzők az érvek: 
Cukorrépából lesz – közismerten – cukor, 
Így készülhet só is, ha elvetik jókor. 
 
Kihasítanak a földből egy jókorát, 
Bevetik azt sóval, telik – az angyalát! 
Csőszt is állítanak a madarak miatt: 
– Ki ne csipegessék, mert akkor mi marad! 
 
Telik-múlik a nyár, zsendül a sóvetés, 
Öröm lesz aratni, ha majd egészen kész. 
Fogadott csőszüknek kötik a lelkére: 
– Ha valami jószág bitangol, kergesse! 
 
Egy napon betéved egy tehén valóban, 
A csősz rákiabál: – nem arra te, hóha! 
Ám a jámbor jószág még rá sem hederít, 
A csősz meg elrohan keresni valakit. 
 
Nyomban összeülnek, s hosszas vita után 
Kivonul hordszéken bírónk a csősz nyomán. 
Hurcolják őt addig föl-alá a székben, 
Amíg a tehén odébb nem áll szépen. 
 
Ettől fogva egyéb rendbontás nem akad, 
A sóvetés helyén szulák s perje sarjad. 
Reménykedő szívvel járnak a határba, 
Kóstolgatják: – már csíp! s harapnak csalánba. 
 
Aratáskor együtt a csalánt tépik, húzzák, 
Ég, sajog a kezük, s otthagyják a munkát: 
– Kesztyűben aratni, hogy nézne ki nyáron? 
Ezért kénytelenek meghagyni azt lábon. 
 
 
Égeraracsa, 2001. november 20. 
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soko tehel gEm iTumiTut a 
 
 
 

12 avlaf12 avlaf12 avlaf12 avlaf----atuGubatuGubatuGubatuGub    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,ajrAj UrobAh Kos nebQdi za nebbe 
.abmoladogga Gan Kense trEze neppE 

:Kandaram lüklEn Os ,neNrqS KenlEf lOtta 
.KansAmGe lef KiSet _ ?rokka KnwzQf levim _ 

 
,KeneGel KQvEtim ,toglod a KAjNAhgem 

:KevrE za KQzQGgem ,KanlArtAhgem lügEv 
,rokuc _ netremsizqł _ Sel lObApErrokuc 

.rokOj Kitevle ah ,si Os tehlüSEł GI 
 

,tArokOj Ge lQbdlqf a KanatIsahił 
!tAlaGna za _ Kilet ,lavOs tza Kitveb 

:ttaim Karadam a KanatIllA si tSQC 
!daram im rokka trem ,KEssegepiC en ił _ 

 
,sEtevOs a lwdneZ ,rAN a KilUm-Kilet 

.SEł neSEge djam ah ,intara Sel mqrq 
:erEklel a Kitqł KenkwSQC ttodagof 

!essegreł ,lognatib gASOj imalav ah _ 
 

,nabOlav nEhet Ge devEteb nopan Ge 
!ahOh ,et arra men _ :lAbaikAr SQC a 

,tIredeh mes Ar gEm gASOj robmAj a mA 
.tikalav insereł nahorle gem SQC a 

 
nAtu ativ saSSoh s ,KenlweSSq nabmoN 

.nAmoN SQC a KnOrIb nekESdroh lunovił 
,nebkES a Ala-lqf gidda tQ KAjlocruh 

.nepES llA men bbEdo nEhet a gIma 
 

,daka men sAtnobdner bEGe avgof lQtte 
.dajras ejrep s KAluS nELeh sEtevOs a 

,abrAtah a KanrAj levvIS QdekNEmer 
.abnAlaC Kanparah s !pIC rAm _ :KAjtaglotsOł 

 
,KAzzUh ,KipEt tnAlaC a ttüGe roksAtara 
:tAknum a KAjGahtto s ,Kwzeł a gojas ,gE 

?norAN ił enzEn Goh ,intara nebWTSeł _ 
.nobAl tza inGahgem KeneletNEł trEze 
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                Bárgyú az a lurkó? 
                Csak faragatlan tuskó 
 
Bugyuta-falva 7 
(népmese alapján) 
 
 
Egyszer csak, hogy, hogy nem, egy nagy rák eltéved, 
Kimászik a vízből, mint ′ki utat vétett. 
Ollója után megy – szegény – a vesztére, 
S megérkezik lassan falunk főterére. 
 
Lesz nagy riadalom, egymást értesítik, 
Egybesereglenek, s találgatnak váltig: 
– Ki lehet, mi lehet? – sokat töprengenek, 
Megegyeznek abban: – valami szörnyeteg. 
 
– Nyilván szabóféle…, hiszen ollója van 
– Vallja a bölcs bíró kissé vontatottan. 
Kerítenek hamar egy vég finom vásznat, 
Amelyen a „mester” ide-oda mászhat. 
 
Szerencsétlen jószág össze-vissza mászkál, 
A bugyuták nézik: ′mint fordul a falnál. 
Ritka szép ruha lesz, szabdalják a vásznat, 
Ilyet manapság már kevés ember láthat. 
 
Ízekre metélik, amerre a rák ment, 
Tenyérnyi darabból van már egy regiment. 
No, erre gyanítják, hogy rászedi őket, 
Aligha szabó ez, de akkor ki lehet? 
 
Közelednek hozzá, köztük a bátrabbja 
Addig merészkedik: meg is tapogatja. 
De vesztére teszi, mert a rák ollója 
Nagyot csíp a polgár közeli ujjába. 
 
– Gyilkos! Gyilkos! – üvölt emberünk rémülten, 
S a sebesült testrészt bekötik még helyben. 
Vésztörvényszéküket megalakítják ott, 
′Mely ilyeténképpen hoz határozatot: 
 
– Fondorlatos tette megfontolt, szándékos, 
Szabómester helyett közönséges gyilkos. 
Méltó a halálra — a pálcát eltörik, 
Ámbár sajnálattal, de a vízbe lökik. 
 
 
Égeraracsa, 2001. november 22. 
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 ?Okrul a za UGrAb 
 Oksut naltagaraf KaC 

 
 

112 avlaf112 avlaf112 avlaf112 avlaf----atuGubatuGubatuGubatuGub    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,devEtle KAr Gan Ge ,men Goh ,Goh ,KaC reSGe 
.ttetEv tatu ił’ ,tnim ,lQbzIv a KiSAmił 

,erEtSev a _ NEgeS _ Gem nAtu ajOllo 
.erEretQf Knulaf nassal KizekrEgem s 

 
,KitIsetrE tsAmGe ,moladair Gan Sel 

:gitlAv KantaglAlat s ,KenelgeresebGe 
,Kenegnerpqt takos _ ?tehel im ,tehel ił _ 

.geteNrqS imalav _ :nabba KenzeGegem 
 

nav ajOllo neSih ,...elEfObaS nAvliN _ 
.nattotatnov Essił OrIb Clqb a ajllav _ 

,tanSAv monif gEv Ge ramah KenetIreł 
.tahSAm ado-edi ˇretsem” a neLema 

 
,lAkSAm aSSiv-eSSq gASOj neltECnereS 

.lAnlaf a ludrof tnim’ :KizEn KAtuGub a 
,tanSAv a KAjladbaS ,Sel ahur pES aktir 
.tahtAl rebme sEveł rAm gAspanam teLi 

 
,tnem KAr a errema ,KilEtem erkezI 

.tnemiger Ge rAm nav lObbarad iNrENet 
,tekQ ideSAr Goh ,KAjtInaG erre ,on 

?tehel ił rokka ed ,ze ObaS ahgila 
 

ajbbartAb a Kützqł ,Azzoh Kendelezqł 
.ajtagopat si gem :KidekSErem gidda 

ajOllo KAr a trem ,iSet erEtSev ed 
.abAjju ilezqł rAglop a pIC toGan 

 
,netlwmEr Knwrebme tlqvw _ !sokliG !sokliG _ 

.nebLeh gEm Kitqkeb tSErtset tlwsebes a s 
,tto KAjtIkalagem tekwkESNEvrqtSEv 
:totazorAtah zoh neppEknEteLi Lem’ 

 
,sokEdnAS ,tlotnofgem ettet sotalrodnof _ 

.sokliG segEsnqzqł tteLeh retsemObaS 
,Kirqtle tAclAp a * arlAlah a OtlEm 

.Kikql ebzIv a ed ,lattalAnjas rAbmA 
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           Van, akit örömében a bába háromszor 
           feldobott és csak kétszer kapott el 
 
Bugyuta-falva 8 
(népmese alapján) 
 
 
Meg kell adni, hogy a bugyuta asszonyok 
Ostobasága ma is közszájon forog. 
Ők sem maradnak el a férfiak mögött, 
Van köztük olyan is, ′ki kissé ütődött. 
 
Történetesen egy szép, fiatal özvegy 
Elhatározza azt, hogy a piacra megy. 
Kendermagos tyúkja minden áldott napra 
A maga tojását rendesen megtojja. 
 
Ezért félrerakhat, van néhány krajcárnyi, 
Szakajtóba teszi s fejére helyezi. 
Gangosan-rangosan elindul előre, 
Jó félórányira van a város tőle. 
 
Ráér gondolkodni, ideje van bőven: 
(– Kaphat a tojásért három krajcárt éppen. 
Vesz rajta tyúkokat, tojnak majd naponta, 
Városba megy újra azért, hogy eladja.) 
 
(– Vásárol tyúkokat, kotlósokat ültet, 
Csibéit eladja, pénzzé teszi őket. 
Árukon ludat vesz, azok is felnőnek, 
Kap értük majd annyit, elég egy kecskének.) 
 
(– A kecske tejet ad, gidákat is ellik, 
Anyakocát vehet, majd tehénre telik. 
A tehénnek borját: az üszőt eladja, 
Ha tinó lesz, akkor göbölynek hízlalja.) 
 
(– Bérest is fogad fel, lovat vesz melléje, 
Kitataroztatja a házát is végre. 
Mikor kész a házzal, keres majd valakit, 
Akihez hozzámegy, s megtartják a lagzit.) 
 
(– Három hordót ver a férje akkor csapra, 
Lesz nagy dínomdánom, ő is táncol arra.) 
– Ihaj-csuhaj, így la! – azzal nagyot ugrik, 
Puff! le a szakajtó, a tojás meg törik. 
 
 
Égeraracsa, 2001. november 24. 
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 roSmorAh abAb a nebEmqrq tika ,nav 
  le ttopał reStEł KaC sE ttobodlef 

 
 

1112 avlaf1112 avlaf1112 avlaf1112 avlaf----atuGubatuGubatuGubatuGub    
(nAjpala esempEn) 

 
 

KoNoSSa atuGub a Goh ,inda lleł gem 
.gorof nojASzqł si am agAsabotso 

,ttqgqm KaifrEf a le Kandaram mes KQ 
.ttqdQtw Essił ił’ ,si naLo Kwtzqł nav 

 
Gevzq lataif ,pES Ge nesetenEtrqt 
.Gem arcaip a Goh ,tza azzorAtahle 

arpan ttodlA nednim ajkUT sogamredneł 
.ajjotgem nesedner tAsAjot agam a 

 
,iNrAcjarł NAhEn nav ,tahkarerlEf trEze 

.izeLeh erEjef s iSet abOtjakaS 
,erQle ludnile nasognar-nasognag 

.elQt sorAv a nav ariNArOlEf Oj 
 

:nevQb nav ejedi ,indoklodnog rEAr 
.neppE trAcjarł morAh trEsAjot a tahpał _) 

,atnopan djam Kanjot ,takokUT atjar Sev 
(.ajdale Goh ,trEza arjU Gem absorAv 

 
,tetlw takosOltoł ,takokUT lorAsAv _) 

.tekQ iSet EzznEp ,ajdale tiEbiC 
,KenQnlef si Koza ,Sev tádul nokurA 

(.KenEkCeł Ge gEle ,tiNNa djam KwtrE pał 
 

,Kille si takAdig ,da tejet ekCeł a _) 
.Kilet ernEhet djam ,tehev tAcokaNa 

,ajdale tQSw za :tAjrob KennEhet a 
(.ajlalzIh KenLqbqg rokka ,Sel Onit ah 

 
,ejEllem Sev tavol ,lef dagof si tserEb _) 

.ergEv si tAzAh a ajtatzoratatił 
,tikalav djam sereł ,lazzAh a SEł rokim 

(.tizgal a KAjtratgem s ,GemAzzoh zehika 
 

,arpaC rokka ejrEf a rev tOdroh morAh _) 
(.arra locnAt si Q ,monAdmonId Gan Sel 

,Kirgu toGan lazza _ !al GI ,jahuC-jahi _ 
.Kirqt gem sAjot a ,OtjakaS a el !ffup 
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                 Rátóthoz köti e mesét – az ám – 
                 a máig fennmaradt szájhagyomány 
 
Bugyuta-falva 9 
(népmese alapján) 
 
 
Mezőn a csősz egyszer nagy úri tököt lel, 
– Fékomadta-teremtette! – így kiált fel. 
Főzni valót látott, sütni valót soha, 
Föl is veszi, tapogatja s megszagolja. 
 
Csak nem találja ki, viszi a faluba, 
S teszi a tököt a tanács asztalára. 
Elszörnyülködnek rajt′ , mint aki rémet lát, 
Nézik, hol a tököt, hol pedig csak egymást. 
 
Ilyet ők sem láttak, ezt vallják mindnyájan, 
Kérdik a bírót is: – mondja meg csak bátran! 
– Nos, hát…, atyafiak, – kezével mutatja – 
Csakis… tojás lehet! olyan a formája. 
 
– Milyen tojás lehet? – már csak az a kérdés, 
– Sárkánygyík vagy lúdvérc lehet a teremtés. 
Csőszre hallgat bírónk, aki azt állítja, 
Valami négylábú csatangol a zabban. 
 
Jól fut, sörénye van, hosszú szőrű farka, 
(Környékükön a ló még igencsak ritka.) 
Ám a bíró látott csikót is meg lovat, 
Így felkiált: – ilyen tojást csikó tojhat! 
 
Megegyeznek abban, hogy maguk kiköltik, 
Megülik a tojást sorban, ahogy’ illik. 
Ma is ott ülnének, ′ha nem rebesgetnék: 
– Rázápult az már a tanácsra réges-rég. 
 
Erre fellázadnak, nem költik azt tovább, 
Vigyék a határba, gurítsák le, ha záp. 
Felviszik egy hegyre, a falu kicsődül, 
Legurítják onnan, bűzlik már messziről. 
 
Gurul, gurul, ′míg egy bokorban fennakad, 
Rapityára törik, s megijeszt egy nyulat. 
Ugrik a nyúl, nézik: – fut a csikó, nagy ég! 
A bíró meg sóhajt: – ülhettük volna még! 
 
 
Égeraracsa, 2001. november 27. 
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– mA za _ tEsem e itqł zohtOtAr 
 nAmoGahjAS tdaramnnef giAm a 

 
 

11112 avlaf11112 avlaf11112 avlaf11112 avlaf----atuGubatuGubatuGubatuGub    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,lel tqkqt irU Gan reSGe SQC a nQzem 
.lef tlAił GI _ !ettetmeret-atdamokEf _ 

,ahos tOlav intws ,ttotAl tOlav inzQf 
.ajlogaSgem s ajtagopat ,iSev si lqf 

 
,abulaf a iSiv ,ił ajlAlat men KaC 

.arAlatSa CAnat a tqkqt a iSet s 
,tAl temEr ika tnim , ’tjar KendqklwNrqSle 
.tsAmGe KaC gidep loh ,tqkqt a loh ,KizEn 

 
,najANdnim KAjllav tze ,KattAl mes KQ teLi 

!nartAb KaC gem ajdnom – :si tOrIb a KidrEł 
_ ajtatum levEzeł _ ,KaifaTa ,...tAh ,son _ 

.ajAmrof a naLo !tehel sAjot ...sikaC 
 

,sEdrEł a za KaC rAm _ ?tehel sAjot neLim _ 
.sEtmeret a tehel crEvdUl Gav KIGNAkrAs _ 

,ajtIllA tza ika ,KnOrIb tagllah erSQC 
.nabbaz a lognataC UbAlGEn imalav 

 
,akraf WrQS USSoh ,nav eNErqs ,tuf lOj 
(.aktir KaCnegi gEm Ol a nqkwkENrqł) 
,tavol gem si tOkiC ttotAl OrIb a mA 

!tahjot OkiC tsAjot neLi _ :tlAiklef GI 
 

,Kitlqkił Kugam Goh ,nabba KenzeGegem 
.Killi ’Goha ,nabros tsAjot a Kilwgem 
:KEntegseber men ah’ ,KenEnlw tto si am 

.gEr-segEr arCAnat a rAm za tlupAzAr _ 
 

,bbAvot tza Kitlqł men ,KandazAllef erre 
.pAz ah ,el KAstIrug ,abrAtah a KEGiv 
,lwdQCił ulaf a ,erGeh Ge KiSivlef 

.lQriSSem rAm KilzWb ,nanno KAjtIrugel 
 

,dakannef nabrokob Ge gIm’ ,lurug ,lurug 
.taluN Ge tSejigem s ,Kirqt arATipar 

!gE Gan ,OkiC a tuf _ :KizEn ,lUN a Kirgu 
!gEm anlov Kwttehlw _ :tjahOs gem OrIb a 
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               A buta az ostobák törzsébe, a bambák osztályába, 
               a gügyék rendjébe, a bárgyúk családjába 
               és a balgák nemzetségébe tartozó faj 
 
Bugyuta-falva 10 
(népmese alapján) 
 
 
Bugyuta-falvára szép napok virradnak, 
A veszedelem elmúlt, hála a papnak! 
– Majd′ elfelejtettem – egy bajuk akad még: 
Macskának soha sem hallották a hírét. 
 
Szaporodnak náluk nagyon az egerek, 
Hovatovább velük él e szürke sereg. 
Mindenüket rágják, futkároznak körben, 
Így él a nép – való – nagy veszedelemben. 
 
Egy szép napon az′tán egy vándor érkezik, 
Holmi nyivákolót hóna alatt szorít. 
Egy iromba macska az óbégató jószág, 
Ám a bugyuták azt most először látják. 
 
Faggatják a vándort: – miféle szerzet az? 
– Kis egerész kutya – hangzik rá a válasz. 
Megy a fogadóba, leül az asztalhoz, 
Enni kér és várja, a vendéglős mit hoz. 
 
Lerakja a macskát, kevés a csomagjuk, 
A víg egérbanda ügyet sem vet rájuk. 
Nem rest a macskája, ugrik a padlóra, 
És az egereket öldösi halomra. 
 
– Ez kell nekünk ide! – mondják a bugyuták, 
Száz aranyért máris övék lesz a jószág. 
Az idegen siet, kérdezik: – mit eszik? 
– Tejfelt is – szól vissza; – embert is – úgy értik. 
 
A macska ezalatt benn van a magtárban, 
És az egereket irtja már javában. 
Megrémül a többi, amikor megtudja, 
Micsoda vadállat szakadt a nyakukba. 
 
Felgyújtják a magtárt, égjen el az állat, 
Átugrik máshová, s gyújtanak csűrt, házat. 
Porig ég a falu, sok lakó elköszön: 
Azóta van annyi ostoba a földön. 
 
 
Kispest, 2001. november 30. 
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 ,abALAtSo KAbmab a ,ebEZrqt KAbotso za atub a 
 sE abAjdAlaC KUGrAb a ,ebEjdner KEGwg a 
 jaf Ozotrat ebEgEstezmen KAglab a 

 
3 avlaf3 avlaf3 avlaf3 avlaf----atuGubatuGubatuGubatuGub    

(nAjpala esempEn) 
 
 

,Kandarriv Kopan pES arAvlaf-atuGub 
!Kanpap a alAh ,tlUmle meledeSev a 

:gEm daka Kujab Ge _ mettetjelefle ’djam _ 
.tErIh a KAttollah mes ahos KanAkCam 

 
,Kerege za noGan KulAn KandoropaS 

.geres ekrwS e lE Kwlev bbAvotavoh 
,nebrqł KanzorAktuf ,KAjgAr tekwnednim 

.nebmeledeSev Gan _ Olav _ pEn a lE GI 
 

,KizekrE rodnAv Ge nAt’za nopan pES Ge 
.tIroS ttala anOh tOlokAviN imloh 
,gASOj OtagEbO za akCam abmori Ge 

.KAjtAl rqSQle tsom tza KAtuGub a mA 
 

?za tezreS elEfim _ :trodnAv a KAjtaggaf 
.SalAv a Ar Kizgnah _ aTuł SErege sił _ 

,zohlatSa za lwel ,abOdagof a Gem 
.zoh tim sQlgEdnev a ,ajrAv sE rEł inne 

 
,KujgamoC a sEveł ,tAkCam a ajkarel 

.KujAr tev mes teGw adnabrEge gIv a 
,arOldap a Kirgu ,ajAkCam a tser men 

.armolah isqdlq tekerege za sE 
 

,KAtuGub a KAjdnom _ !edi Knwken lleł ze _ 
.gASOj a Sel KEvq sirAm trENara zAS 

?KiSe tim _ :KizedrEł ,teis negedi za 
.KitrE GU _ si trebme _ ;aSSiv lOS _ si tlefjet _ 

 
,nabrAtgam a nav nneb ttalaze akCam a 

.nabAvaj rAm ajtri tekerege za sE 
,ajdutgem rokima ,ibbqt a lwmErgem 
.abkukaN a tdakaS tallAdav adoCim 

 
,tallA za le nejgE ,trAtgam a KAjtjUGlef 
.tazAh ,trWC KanatjuG s ,AvohsAm KirgutA 

:nqSqkle Okal Kos ,ulaf a gE girop 
.nqdlqf a abotso iNNa nav atOza 
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        „Műveletlen föld is vadul, 
          a jó pap is holtig tanul” 
                 népi mondóka 
 
Csalóka Péter kalandjai 1 
(népmese alapján) 
 
 
Hol volt, hol nem volt – ott – , túl az ungon-berken, 
Élt egy huncut ember a szép Csallóközben. 
Csalóka Péter volt az ő becses neve, 
′Ki furfangos módon társait rászedte. 
 
Ül Csalóka Péter egyszer a söntésben, 
′Mikor két rátóti legény ráront éppen: 
– Minket csaljon, Péter! – kérik a legények, 
– Nem csalok én senkit, az urak tévednek. 
 
– Addig el nem megyünk – hajtogatják váltig, 
– Isten neki, akkor maradunk halálig. 
Közben Péter fizet előre – titokban – 
Húsz icce jó bort a kocsmárosnak nyomban. 
 
Valahányszor kér egy icce bort újra, 
A süvegét mindig a padlóhoz vágja; 
Közben kérdezi  a kocsmárostól egyre: 
– Ugye, hogy ki van már ez a bor fizetve? 
 
Eleinte a két legény csak szabódik, 
Ám Péter kínálja őket, ahogy′ illik. 
Bizonygatja nekik, hogy az ő sipkája 
Minden bort kifizet, hogyha földhöz vágja. 
 
Amennyi eszük volt — a két legény látja, 
Hogy Péter szavának van is igazsága. 
Nekiesnek s kérik: – adja el a sipkát! 
Ám Péter nem adja, kéreti még magát. 
 
Végtére ráveszik, megfizetnek érte, 
És ki is próbálják: egy icce bort kérve. 
Semmibe sem kerül, (hiszen rendezve van) 
Mennek bemutatni a szomszéd faluba. 
 
Megisszák ott a bort, süveg repül földre, 
Csakhogy ilyen módon nem lesz az fizetve. 
Szétmegy a süveg is, a két legény fizet, 
Belátják, hogy Péter lám, megcsalta őket. 
 
 
Égeraracsa, 2001. június 20. 
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 ,ludav si dlqf neltelevWm” 
 ˇlunat gitloh si pap Oj a 
akOdnom ipEn 

 
1 iajdnalał retEp akOlaC1 iajdnalał retEp akOlaC1 iajdnalał retEp akOlaC1 iajdnalał retEp akOlaC    

(nAjpala esempEn) 
 
 

,nekreb-nognu za lUt , _ tto _ tlov men loh ,tlov loh 
.nebzqkOllaC pES a rebme tucnuh Ge tlE 

,even seCeb Q za tlov retEp akOlaC 
.etdeSAr tiasrAt nodOm sognafruf ił’ 

 
,nebsEtnqs a reSGe retEp akOlaC lw 

:neppE tnorAr NEgel itOtAr tEł rokim’ 
,KeNEgel a KirEł _ !retEp ,nojlaC teknim _ 
.KendevEt Karu za ,tiknes nE KolaC men _ 

 
,gitlAv KAjtagotjah – KnwGem men le gidda _ 

.gilAlah Knudaram rokka ,iken netsi _ 
_ nabkotit _ erQle tezif retEp nebzqł 
.nabmoN KansorAmCoł a trob Oj ecci Suh 

 
,arjU trob ecci Ge rEł roSNAhalav 

;ajgAv zohOldap a gidnim tEgevws a 
:erGe lOtsorAmCoł a izedrEł nebzqł 

?evtezif rob a ze rAm nav ił Goh ,eGu _ 
 

,KidObaS KaC NEgel tEł a etniele 
.Killi ’Goha ,tekQ ajlAnIł retEp mA 
ajAkpis Q za Goh ,Kiken ajtagNozib 

.ajgAv zqhdlqf ahGoh ,tezifił trob nednim 
 

,ajtAl NEgel tEł a * tlov KwSe iNNema 
.agAszagi si nav KanAvaS retEp Goh 

!tAkpis a le ajda _ :KirEł s Kenseiken 
.tAgam gEm iterEł ,ajda men retEp mA 

 
,etrE Kentezifgem ,KiSevAr erEtgEv 

.evrEł trob ecci Ge :KAjlAbOrp si ił sE 
(nav evzedner neSih) ,lwreł mes ebimmes 

.abulaf dESmoS a intatumeb Kennem 
 

,erdlqf lwper gevws ,trob a tto KASSigem 
.evtezif za Sel men nodOm neLi GohkaC 

,tezif NEgel tEł a ,si gevws a GemtES 
.tekQ atlaCgem ,mAl retEp Goh ,KAjtAleb 
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               „Szemtelenség nélkül lehet valaki eszes, 
      de ész nélkül csak igen ritkán szemtelen” 
                   Nagy Károly 
 
Csalóka Péter kalandjai 2 
(népmese alapján) 
 
 
Csalóka Pétert a két legény keresi: 
Pénzüket akarják tőle visszakapni. 
– Nem találják itthon – mondja a cselédje – , 
Kiment már jó korán ő a kölesföldre. 
 
Kilovagolnak a legények utána, 
Rá is találnak így hamar a gazdára. 
Egy jegenyefának veti ő a vállát, 
Amely′ megdőlve a kölesvetésre állt. 
 
– Adja vissza a pénzt, fogjuk csak rövidre! 
– Visszadnám, de nincs nálam egy fillér se′ . 
Otthon hagytam, és ha elmegyek most érte, 
Akkor a fa bedől majd a kölesembe. 
 
– Ne féljen, kend, semmit! Fogjuk mi majd addig, 
Amíg hazamegy kend, az′tán majd elválik. 
– Nagyon fáj a lábam, hogy mehetnék gyalog? 
– Üljön fel lovunkra, gyorsabb úgy a dolog! 
 
Péter gazda enged a sürgető szónak, 
A két legény áll a fa mellé tartónak. 
– Siessen, kend, vissza! – kiáltják utána, 
Amire vágtatva indul el honába. 
 
Otthon levágja a lónak hosszú farkát, 
Egy zsidónak adja el a lovat mindjárt. 
A farkát ráköti jó, erős cölöpre, 
S leveri egy mély sár kellős közepébe. 
 
Visszamegy gyalog és elkezd kiabálni: 
– Sárba fulladt lovuk, ki kellene húzni! 
Erre a legények elengedik a fát, 
Kiderül: görbén nőtt, s félórát tartották. 
 
Mennek pocsétához, bele is gázolnak, 
Megfogják két kézzel, s húzzák a lófarkat. 
Egyszer csak a farok szakad a markukba, 
Hanyatt esnek vele, s Péter kuncog újra. 
 
 
Égeraracsa, 2001. június 22. 
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 ,seSe ikalav tehel lwklEn gEsneletmeS” 
  ˇneletmeS nAktir negi KaC lwklEn SE ed 
LorAł Gan 

 
11 iajdnalał retEp akOlaC11 iajdnalał retEp akOlaC11 iajdnalał retEp akOlaC11 iajdnalał retEp akOlaC    

(nAjpala esempEn) 
 
 

:isereł NEgel tEł a tretEp akOlaC 
.inpakaSSiv elQt KAjraka tekwznEp 

, _ ejdEleC a ajdnom _ nohtti KAjlAlat men _ 
.erdlqfselqł a Q nAroł Oj rAm tnemił 

 
,anAtu KeNEgel a Kanlogavolił 

.arAdzag a ramah GI KanlAlat si Ar 
,tAllAv a Q itev KanAfeNegej GE 

.tllA ersEtevselqk a evlQdgem ’Lema 
 

!erdivqr KaC Kujgof ,tznEp a aSSiv ajda _ 
.’es rEllif Ge malAn Cnin ed ,mAndaaSSiv _ 

,etrE tsom KeGemle ah sE ,matGah nohtto 
.ebmeselqł a djam lQdeb af a rokka 

 
,gidda djam im Kujgof !timmes ,dneł ,nejlEf en _ 

.KilAvle djam nAtza ,dneł Gemazah gIma 
?golaG KEntehem Goh ,mabAl a jAf noGan _ 

!golod a GU bbasroG ,arknuvol lef nqjlw _ 
 

,KanOS Qtegrws a degne adzag retEp 
.KanOtrat Ellem af a llA NEgel tEł a 

,anAtu KAjtlAił _ !aSSiv ,dneł ,nesseis _ 
.abAnoh le ludni avtatgAv erima 

 
,tAkraf USSoh KanOl a ajgAvel nohtto 

.trAjdnim tavol a le ajda KanOdiZ Ge 
,erpqlqc sQre ,Oj itqkAr tAkraf a 

.ebEpezqł sQlleł rAs LEm Ge irevel s 
 

:inlAbaił dzekle sE golaG GemaSSiv 
!inzUh enelleł ił ,Kuvol tdalluf abrAs _ 

,tAf a Kidegnele KeNEgel a erre 
.KAttotrat tArOlEf s ,ttQn nEbrqg :lwredił 

 
,KanlozAg si eleb ,zohAtECop Kennem 

.takrafOl a KAzzUh s ,lezzEł tEł KAjgofgem 
,abkukram a dakaS Koraf a KaC reSGe 

.arjU gocnuł retEp s ,elev Kense ttaNah 
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        Bárkinek hisz földön-égen, 
         palimadár a hiszékeny 
 
Csalóka Péter kalandjai 3 
(népmese alapján) 
 
 
Ahogy′ esteledik, feljön a hold lassan, 
Péter gazda fázik, mivel mezitláb van. 
Leül ő a földre, feltartja a lábát, 
Nyögdécsel: milyen jó, meleg a holdvilág. 
 
A legények hiszik: tényleg meleget ád, 
Minthogy nagyon fáznak, lehúzzák a csizmát. 
Feltartják lábukat a holddal telt égre, 
Ezalatt Csalóka csizmát választ végre. 
 
A két pár csizmából egyet-egyet elcsen, 
S felhúzva azokat el is oson menten. 
A két legény fázik, jöhetne a csizma, 
Ám azokból egy-egy maradt mutatóba. 
 
Mennek a faluba, Pétert ott elkapják; 
Elmondják mindennek: ekkor lesz mákvirág, 
Embercsaló kujon, akasztófa címer, 
Ördög cimborája, csak nem rendes ember. 
 
Megfogják, megkötik, bedugják egy zsákba, 
Vízbe dobni viszik a folyó partjára. 
Van a vízhez közel egy kis kurta kocsma, 
Betér a két legény oda egy italra. 
 
Ezalatt kinn marad ajtó előtt a zsák, 
Mészáros jár arra és előtte jószág. 
– Nem leszek vicispán! – Péter kiabálja, 
Mihelyt hangokat hall odabenn, a zsákban. 
 
– Hát kendet mi lelte? – kérdi a mészáros, 
– Erőszakkal akar engem Liptó város. 
– Leszek én vicispán! Helyet is cserélnek, 
S őt dobják vízbe a kijövő legények. 
 
Péter a tulkokkal partra áll eléjük: 
– Vízből hozom őket. (látszik tükörképük) 
– Ránk várnak, komám! – szól egyik a másiknak, 
És a vízbe vesznek, amint beugranak. 
 
 
Égeraracsa, 2001. június 24. 
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 ,negE-nqdlqf Sih KenikrAb 
          NekESih a rAdamilap 

 
111 iajdnalał retEp akOlaC111 iajdnalał retEp akOlaC111 iajdnalał retEp akOlaC111 iajdnalał retEp akOlaC    

(nAjpala esempEn) 
 
 

,nassal dloh a nqjlef ,Kideletse ’Goha 
.nav bAltIzem levim ,KizAf adzag retEp 

,tAbAl a ajtratlef ,erdlqf a Q lwel 
.gAlivdloh a gelem ,Oj neLim :leCEdgqN 

 
,dA tegelem gelNEt :KiSih KeNEgel a 

.tAmziC a KAzzUhel ,KanzAf noGan Gohtnim 
,ergE tlet laddloh a takubAl KAjtratlef 

.ergEv tSalAv tAmziC akOlaC ttalaze 
 

,neCle teGe-teGe lObAmziC rAp tEł a 
.netnem noso si le takoza avzUhlef s 

,amziC a entehqj ,KizAf NEgel tEł a 
.abOtatum tdaram Ge-Ge lObkoza mA 

 
;KAjpakle tto tretEp ,abulaf a Kennem 

,gArivkAm Sel rokke :Kennednim KAjdnomle 
,remIc afOtSaka ,nojuł OlaCrebme 

.rebme sedner men KaC ,ajArobmic gqdrq 
 

,abkAZ Ge KAjgudeb ,Kitqkgem ,KAjgofgem 
.arAjtrap OLof a KiSiv inbod ebzIv 

,amCoł atruł sił Ge lezqł zehzIv a nav 
.arlati Ge ado NEgel tEł a rEteb 

 
,KAZ a ttQle Otja daram nnił ttalaze 

.gASOj ettQle sE arra rAj sorASEm 
,ajlAbaił retEp _ !nApsiciv KeSel men _ 

.nabkAZ a ,nnebado llah takognah tLehim 
 

,sorASEm a idrEł _ ?etlel im tedneł tAh _ 
.sorAv Otpil megne raka lakkaSQre _ 

,KenlEreC si teLeh !nApsiciv nE KeSel _ 
.KeNEgel Qvqjił a ebzIv KAjbod tQ s 

 
:KwjEle llA artrap lakkoklut a retEp 

(KwpEkrqkwt KiStAl) .tekQ mozoh lQbzIv _ 
,KankisAm a KiGe lOS _ !mAmoł ,KanrAv KnAr _ 

.Kanargueb tnima ,KenSev ebzIv a sE 
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       „Hogy mi késő? tudja csak meg: 
         Eső után a köpönyeg” 
                 népi mondóka 
 
Csalóka Péter kalandjai 4 
(népmese alapján) 
 
 
Visszamegy hát Péter gyorsan a vásárba, 
És ott az ökreit jó áron eladja. 
Útban hazafelé letelepedik ám: 
Számolja a pénzét terített gubáján. 
 
Jön egy lakodalmas menet arra tüstént, 
Uccu! nekiesnek: – hol vette a sok pénzt? 
Nem rest ő felelni, el is magyarázza: 
– Nem kell messze menni, csak az erdőn túlra. 
 
– A mocsáron innen, csáléra lefelé, 
Ott, a domb mellett, hajszra meg fölfelé. 
A magas körtefa tövében van egy kút, 
Az tele van pénzzel, így mindenkinek jut. 
 
Amint magyarázza, szétszalad a násznép 
A szegény menyasszonyt elfeledve végképp′ . 
A magányos lányka sírdogál egy kövön: 
– Mi lesz most velem, ha vőlegényem nem jön? 
 
Nem volt érzéketlen Csalóka Péter sem, 
Megnézi a szép lányt, s vígasztalja menten. 
Törli a két szemét, ölébe is veszi, 
Addig simogatja, ′míg kiengeszteli. 
 
Hajlik a szavára, rááll a lány végre: 
Csalóka Péternek lesz a felesége. 
Szép szóval és pénzzel vesz rá lányt a legény, 
S Péter most egyikben sem volt éppen szegény. 
 
– Mit mond majd a falu? – aggódik a szép lány, 
– Segítünk majd rajta, ne legyen az talány. 
Cseréljünk most ruhát, menj csak a házamba! 
Én meg itt maradok a násznépet várva. 
 
Cserélik a ruhát, a lány hazasiet, 
Péterről meg szedik le a keresztvizet: 
– Láncos-lobogósát, forgós-suhogósát! 
Eldöngetnék őt jól, hogyha most elkapnák. 
 
 
Égeraracsa, 2001. június 26. 
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 :gem KaC ajdut ?QsEł im Goh” 
 ˇgeNqpqł a nAtu Qse 
akOdnom ipEn 

 
1111 iajdnalał retEp akOlaC1111 iajdnalał retEp akOlaC1111 iajdnalał retEp akOlaC1111 iajdnalał retEp akOlaC    

(nAjpala esempEn) 
 
 

,abrAsAv a nasroG retEp tAh GemaSSiv 
.ajdale norA Oj tierkq za tto sE 
:mA Kidepeletel Elefazah nabtU 

.nAjAbug ttetIret tEznEp a ajlomaS 
 

,tnEtswt arra tenem samladokal Ge nqj 
?tznEp Kos a ettev loh _ :Kenseiken !uccu 

:azzAraGam si le ,inlelef Q tser men 
.arlUt nQdre za KaC ,innem eSSem lleł men _ 

 
,Elefel arElAC ,nenni norACom a _ 

.Eleflqf gem arSjah ,ttellem bmod a ,tto 
,tUł Ge nav nebEvqt afetrqł sagam a 

.tuj Keniknednim GI ,lezznEp nav elet za 
 

pEnSAn a dalaStES ,azzAraGam tnima 
.’ppEkgEv evdelefle tNoSSaNem NEgeS a 
:nqvqł Ge lAgodrIs akNAl soNAgam a 

?nqj men meNEgelQv ah ,melev tsom Sel im _ 
 

,mes retEp akOlaC neltekEzrE tlov men 
.netnem ajlatSagIv s ,tNAl pES a izEngem 

,iSev si ebElq ,tEmeS tEł a ilrqt 
.iletSegneił gIm’ ,ajtagomis gidda 

 
:ergEv NAl a llAAr ,arAvaS a Kiljah 

.egEselef a Sel KenretEp akOlaC 
,NEgel a tNAl Ar Sev lezznEp sE lavOS pES 

.NEgeS neppE tlov mes nebkiGe tsom retEp s 
 

,NAl pES a KidOgga _ ?ulaf a djam dnom tim _ 
.NAlat za neGel en ,atjar djam KnwtIges _ 
!abmazAh a KaC jnem ,tAhur tsom KnwjlEreC 

.avrAv tepEnSAn a Kodaram tti gem nE 
 

,teisazah NAl a ,tAhur a KilEreC 
:tezivtSereł a el KideS gem lQrretEp 

!tAsOgohus-sOgrof ,tAsOgobol-socnAl _ 
.KAnpakle tsom ahGoh ,lOj tQ KEntegnqdlE 
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              „Malmon és fiatalasszonyon 
                gyakori az igazítás” 
               népi bölcsesség 
 
Csalóka Péter kalandjai 5 
(népmese alapján) 
 
 
Fejet hajt le Péter, kendőzött a képe, 
Lakodalom alatt szemlesütve néz le. 
A menyasszonyoknál ez a szokás régi, 
Így azután nem is ütközik meg senki. 
 
Nem eszik, nem iszik, hiába kínálják, 
Csak egyszer, amidőn elfújják a gyertyát. 
Felkapja a kancsót jót húzva belőle, 
Majd visszahelyezi – érzéssel – középre. 
 
Visszatér a gyertya, a násznép bámulja: 
Boroskancsó áll – tyű! – benn, a kásástálban. 
Nagy hahota támad, kiszáll az ablakon: 
A sötétben ivott valamely′ hajadon. 
 
Dícséretes szokás éjfél felé arra: 
Násznép kíséri az új párt a padlásra. 
Megy velük a napam, ha valami lenne, 
Bölcs tanácsaival, hogy fiát segítse. 
 
A csintalan násznép a hágcsót elveszi, 
Nehogy a menyasszony el tudjon szaladni. 
Kérezkedik Péter: menne az udvarra, 
Kötéllel derekán eresztik le oda. 
 
Széttekint ott Péter a kötelet fogva, 
Lát egy kecskebakot, köti a szarvára. 
Ő maga odébbáll, a kecskebak marad, 
A vőlegény húzza padlásra ezalatt. 
 
Ott karjába omlik, furcsálja is nagyon, 
Sötét van, tapogat: – ilyen a menyasszony? 
Az a sok-sok minden, ′mi kezébe akad, 
Ad neki nagyon is torz, vad fogalmakat. 
 
– Volt kendnek négy lába, árulja el, anyám? 
– Volt hát, te bolondos, de most már alhatnám. 
– Volt kendnek szarva is? – marad meg a tárgynál, 
– Volt az apádnak, lesz neked is, aludjál! 
 
 
Égeraracsa, 2001. június 28. 
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   noNoSSalataif sE nomlam” 
 ˇsAtIzagi za irokaG 
gEsseClqb ipEn 

 
2 iajdnalał retEp akOlaC2 iajdnalał retEp akOlaC2 iajdnalał retEp akOlaC2 iajdnalał retEp akOlaC    

(nAjpala esempEn) 
 
 

,epEł a ttqzQdneł ,retEp el tjah tejef 
.el zEn evtwselmeS ttala moladokal 

,igEr sAkoS a ze lAnkoNoSSaNem a 
.iknes gem Kizqktw si men nAtuza GI 

 
,KAjlAnIł abAih ,KiSi men ,KiSe men 

.tATreG a KAjjUfle nQdima ,reSGe KaC 
,elQleb avzUh tOj tOCnał a ajpaklef 

.erpEzqł _ lessEzrE _ izeLehaSSiv djam 
 

:ajlumAb pEnSAn a ,aTreG a rEtaSSiv 
.nablAtsAsAł a ,nneb _ !WT _ llA OCnaksorob 

:nokalba za llASił ,damAt atohah Gan 
.nodajah ’Lemalav ttovi nebtEtqs a 

 
:arra Elef lEfjE sAkoS seterECId 

.arsAldap a trAp jU za irEsIł pEnSAn 
,ennel imalav ah ,mapan a Kwlev Gem 

.estIges tAif Goh ,laviaCAnat Clqb 
 

,iSevle tOCgAh a pEnSAn nalatniC a 
.indalaS nojdut le NoSSaNem a Gohen 

,arravdu za ennem :retEp KidekzerEł 
.ado el KitSere nAkered lellEtqł 

 
,avgof teletqł a retEp tto tnikettES 

.arAvraS a itqł ,tokabekCeł Ge tAl 
,daram KabekCeł a ,llAbbEdo agam Q 

.ttalaze arsAldap a azzUh NEgelQv a 
 

,noGan si ajlACruf ,Kilmo abAjrał tto 
?NoSSaNem a neLi _ :tagopat ,nav tEtqs 

,daka ebEzeł im’ ,nednim Kos-Kos a za 
.takamlagof dav ,zrot si noGan iken da 

 
?mANa ,le ajlurA ,abAl GEn Kendneł tlov _ 

.mAntahla rAm tsom ed ,sodnolob et ,tAh tlov _ 
,lAnGrAt a gem daram _ ?si avraS Kendneł tlov _ 

!lAjdula ,si deken Sel ,KandApa za tlov _ 
 
 

nabAvah netsipan .1711 ,aCararegEnabAvah netsipan .1711 ,aCararegEnabAvah netsipan .1711 ,aCararegEnabAvah netsipan .1711 ,aCararegE    



 

95  

       „Aki kívül van, be szeretne jutni, 
         aki belül van ki szeretne jutni” 
          ez a házasság intézménye 
 
Csalóka Péter kalandjai 6 
(népmese alapján) 
 
 
Csalóka Péterünk azt is megtudja még: 
A lakodalmas nép kis mézes bort innék. 
Könnyű mézet lopni, nincs is olyan messze, 
Két legényt küldenek a szomszéd méhesbe. 
 
Előre megy Péter, üres kasba bújik, 
Jön a két legény is: egyik után másik. 
Emelgetik a kast: – mely′k nehezebb végül? 
Így jutnak el ahhoz, amelyben Péter ül. 
 
– Ez a legsúlyosabb – megbeszélik – ez kell! 
Azt hiszik szegények, színültig van mézzel. 
Kétfelől dorongot dugnak a fülébe, 
Vállra is emelik, s elkotródnak vele. 
 
Kasból a lábát kinyújtja Csalóka, 
S vele így az elsőt jól fenéken rúgja. 
Úgy véli a legény, hogy pajtása teszi, 
– Ne rugdalózz′ , öcsém! – szól s megfenyegeti. 
 
Esküszik a másik égre és a földre, 
Ő hozzá se nyúlt, ilyet nem is tenne. 
Csalóka ekkortájt nyújtja másik lábát, 
S megrúgja azt is, ′ki mentegeti magát. 
 
– Ejnye, a nemjóját! – kiáltja most emez – 
A hétszázát neki, jó vége így nem lesz! 
Ezzel a doronggal adok majd én neked: 
Ott is megvakarod, ahol nem is viszket. 
 
Csalóka egyszerre rúgja ekkor őket, 
Elhajítják a kast, neki is gyűrkőznek. 
Husángolják egymást bőszen agyba-főbe, 
Elég lesz az nekik – úgy vagy három hétre. 
 
Péter most kibújik, iramodik haza, 
Oda megérkezve ruhát cserél újra. 
És hogy meglakoljon bűneiért végül: 
A menyasszonyt veszi el ő – feleségül. 
 
 
Égeraracsa, 2001. június 30. 
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 ,intuj entereS eb ,nav lwvIł ika” 
 ˇintuj entereS ił ,nav lwleb ika 
eNEmzEtni gAssazAh a ze 

 
12 iajdnalał retEp akOlaC12 iajdnalał retEp akOlaC12 iajdnalał retEp akOlaC12 iajdnalał retEp akOlaC    

(nAjpala esempEn) 
 
 

:gEm ajdutgem si tza KnwretEp akOlaC 
.KEnni trob sezEm sił pEn samladokal a 

,eSSem naLo si Cnin ,inpol tezEm WNNqł 
.ebsehEm dESmoS a Kenedlwł tNEgel tEł 

 
,KijUb absał serw ,retEp Gem erQle 

.KisAm nAtu KiGe :si NEgel tEł a nqj 
?lwgEv bbezehen K’Lem _ :tsał a Kitegleme 

.lw retEp nebLema ,zohha le Kantuj gI 
 

!lleł ze _ KilESebgem _ bbasoLUsgel a ze _ 
.lezzEm nav gitlwnIS ,KeNEgeS KiSih tza 
,ebElwf a Kangud tognorod lQleftEł 

.elev KandOrtokle s ,Kileme si arllAv 
 

,akOlaC ajtjUNił tAbAl a lObsał 
.ajgUr nekEnef lOj tQsle a GI elev s 

,iSet asAtjap Goh ,NEgel a ilEv GU 
.itegeNefgem s lOS _ !mECq , ’zzOladgur en _ 

 
,erdlqf a sE ergE KisAm a KiSwkse 
.ennet si men teLi ,tlUN es Azzoh Q 

,tAbAl KisAm ajtjUN tjAtrokke akOlaC 
.tAgam itegetnem ił’ ,si tza ajgUrgem s 

 
_ zeme tsom ajtlAił _ !tAjOjmen a ,eNje _ 

!Sel men GI egEv Oj ,iken tAzAStEh a 
:deken nE djam Koda laggnorod a lezze 

.tekSiv si men loha ,dorakavgem si tto 
 

,tekQ rokke ajgUr erreSGe akOlaC 
.KenzQkrWG si iken ,tsał a KAjtIjahle 
,ebQf-abGa neSQb tsAmGe KAjlognAsuh 

.ertEh morAh Gav GU _ Kiken za Sel gEle 
 

,azah Kidomari ,KijUbił tsom retEp 
.arjU lEreC tAhur evzekrEgem ado 

:lwgEv trEienWb nojlokalgem Goh sE 
.lwgEselef _ Q le iSev tNoSSaNem a 
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       „A szép szó nem kerül semmibe, 
         ám jól jövedelmez többnyire” 
               népi bölcsesség 
 
Csalóka Péter kalandjai 7 
(népmese alapján) 
 
 
Ott, ahol Péter él és a felesége, 
Lakik egy uraság, neki is van neje. 
Eljutott a nőhöz Csalókának híre, 
A kengyelfutóját el is küldi érte. 
 
Megizzasztja Pétert útján alaposan, 
(– Megfizetek ezért) – gondolja magában. 
Mégis, ′mikor elé járul köszönteni, 
Mélyen meghajolva kezet csókol neki. 
 
Megtetszik a nőnek Csalóka modora: 
(– Nem olyan kópé ez, ahogyan gondoltam.) 
– Hogy vagy, kedves Péter? Jött valaki veled? 
Van-e egyáltalán neked feleséged? 
 
– Nagyságos asszonyom, házas ember vagyok 
– Mondja erre Péter, közben szeme ragyog. 
– Szeretném már őt is megismerni nagyon, 
Hozd el, Péter, hozzám, szeretettel várom! 
 
– Csak egy kis hiba van – vakarja a fejét – , 
Az az, hogy nagyothall, mindent nehezen ért. 
– Nem lehet akadály – volt a válasz erre – , 
Legfeljebb hangosan beszélek majd vele. 
 
Csalóka hazamegy, szól az asszonyának: 
– Bori, készülj hamar, a kastélyban várnak! 
Az úrnő téged is meg akar ismerni, 
Ám nagyothall, úgy kell kiabálni neki. 
 
Alighogy belépnek, Borcsa kiált nagyon: 
– Mélységes hódolatom, nagyságos asszony! 
(– Vagy úgy – gondolja ezt magában az úrnő – , 
Azt hiszi a szegény, más is úgy hall, mint ő.) 
 
Ordítoznak ezért egyre hangosabban, 
Összeszalad a nép, azt gondolják: baj van. 
Csalókából pedig kitör a hahota, 
Tréfájának a nő így lesz áldozata. 
 
 
Égeraracsa, 2002. július 23. 
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 ,ebimmes lüreł men OS pES a” 
 ˇeriNbbqt zemledevqj lOj mA 
gEsseClqb ipEn 

 
112 iajdnalak retEp akOlaC112 iajdnalak retEp akOlaC112 iajdnalak retEp akOlaC112 iajdnalak retEp akOlaC    

(nAjpala esempEn) 
 
 

,egEselef a sE lE retEp loha ,tto 
.ejen nav si iken ,gAsaru Ge Kikal 

,erIh KanAkOlaC zqhQn a ttotujle 
.etrE idlwł si le tAjOtufleGnek a 

 
,nasopala nAjtU tretEp ajtSazzigem 

.nabAgam ajlodnog _ (trEze Ketezifgem _) 
,inetnqSqł lurAj Ele rokim’ ,sigEm 

.iken lokOC tezeł avlojahgem neLEm 
 

arodom akOlaC KenQn a KiStetgem 
(.matlodnog naGoha ,ze EpOł naLo men _) 

?delev ikalav ttqj ?retEp sevdeł ,Gav Goh _ 
?degEselef deken nAlatlAGe e-nav 

 
KoGav rebme sazAh ,moNoSSa sogAsGan _ 
.goGar emeS nebzqł ,retEp erre ajdnom _ 
,noGan inremsigem si tQ rAm mEntereS _ 

!morAv lettetereS ,mAzzoh ,retEp ,le dzoh 
 

, _ tEjef a ajrakav _ nav abih sił Ge KaC _ 
.trE nezehen tnednim ,llahtoGan Goh ,za za 
, _ erre SalAv a tlov _ LAdaka tehel men _ 
.elev djam KelESeb nasognah bbejlefgel 

 
:KanANoSSa za lOS ,Gemazah akOlaC 

!KanrAv nabLEtsał a ,ramah jlwSEł ,irob _ 
,inremsi raka gem si degEt QnrU za 

.iken inlAbaił lleł GU ,llahtoGan mA 
 

:noGan tlAił aCrob ,KenpEleb Gohgila 
!NoSSa sogAsGan ,motalodOh segEsLEm _ 

, _ QnrU za nabAgam tze ajlodnog _ GU Gav _) 
(.Q tnim ,llah GU si sAm ,NEgeS a iSih tza 

 
,nabbasognah erGe trEze KanzotIdro 

.nav jab :KAjlodnog tza ,pEn a dalaSeSSq 
,atohah a rqtił gidep lObAkOlaC 
.atazodlA Sel GI Qn a KanAjAfErt 
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        Dolgaidat úgy bízd másra, 
        hogy a haszon kárát látja 
 
 
Csalóka Péter kalandjai 8 
(népmese alapján) 
 
 
Gazdag az uraság, sok is az adósa, 
Egy ember kell neki, hogy pénzét behajtsa. 
Végül kiszemeli Csalókát – ismerve, 
Megfelel arra, hogy pénzét begyűjtse. 
 
– A nyugták itt vannak, hajtsd be a pénzemet, 
A húsz százaléka így a tiéd lehet! 
Útnak indul Péter, lépte nem tétova, 
S megérkezik hamar az első városba. 
 
Az úr adósait csődítené össze, 
Ám ők nem akarnak eljönni sehogy′ se′ . 
Megüzeni nekik: – fizetni kell – tudják – , 
De tartozásuknak csak húsz százalékát! 
 
Tetszik ez az ötlet, eljön így mindegyik, 
S az adósságuknak e részét törlesztik. 
Abajgatja Péter az adósokat sorban, 
S a húsz százalékot begyűjti boldogan. 
 
Hazaérve – otthon – kérdi az uraság: 
– Mindent kifizettek, úgyhogy nincs adósság? 
– Hová gondolsz, uram? – szól Péter merészen – 
Amit behajtottam, az csak az én részem. 
 
– Ez meg mit jelentsen? – kérdi az úr tőle, 
Csalóka elmondja, őket rábeszélte: 
Fizessék meg neki a húsz százalékát, 
Az úr majd jövőre kapja meg a jussát. 
 
Dühbe gurul az úr, elönti a méreg, 
Száműzi örökre: – földemre nem léphet! 
Ám Péter visszatér földdel telt szekéren, 
Elfogják s viszik a bíró elé menten. 
 
Hivatkozik – ekkor – saját mentelmére: 
Nem tette lábát az uraság földjére, 
Más országból való az a föld, ′melyre állt; 
Elneveti magát az úr, és megbocsát. 
 
 
Égeraracsa, 2002. július 24. 
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 arsAm dzIb GU tadiaglod 
 ajtAl tArAł noSah a Goh 

 
 

1112 iajdnlał retEp akOlaC1112 iajdnlał retEp akOlaC1112 iajdnlał retEp akOlaC1112 iajdnlał retEp akOlaC    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,asOda za si Kos ,gAsaru za gadzag 
.astjaheb tEznEp Goh ,iken lleł rebme Ge 

,evremsi _ tAkOlaC ilemeSił lwgEv 
.estjWGeb tEznEp Goh ,arra lelefgem 

 
,temeznEp a eb dstjah ,Kannav tti KAtguN a _ 

!tehel dEit a GI akElazAS SUh a 
,avotEt men etpEl ,retEp ludni KantU 

.absorAv Qsle za ramah KizekrEgem s 
 

,eSSq EnetIdQC tiasOda rU za 
. ’es ’Gohes innqjle Kanraka men KQ mA 

, _ KAjdut _ lleł intezif _ :Kiken inezwgem 
!tAkElazAS SUh KaC KankusAzotrat ed 

 
,KiGednim GI nqjle ,teltq za ze KiStet 
.KitSelrqt tESEr e KankugAssOda za s 
,nabros takosOda za retEp ajtagjaba 
.nagodlob itjWGeb tokElazAS SUh a s 

 
:gAsaru za idrEł _ nohtto _ evrEazah 

?gAssOda Cnin GohGU ,Kettezifił tnednim _ 
_ neSErem retEp lOS _ ?maru ,Slodnog Avoh _ 

.meSEr nE za KaC za ,mattotjaheb tima 
 

,elQt rU za idrEł _ ?nestnelej tim gem ze _ 
:etlESebAr tekQ ,ajdnomle akOlaC 

,tAkElazAS SUh a iken gem KEssezif 
.tAssuj a gem ajpał erQvqj djam rU za 

 
,gerEm a itnqle ,rU za lurug ebhwd 

!tehpEl men ermedlqf _ :erkqrq izWmAS 
,nerEkeS tlet leddlqf rEtaSSiv retEp mA 

.netnem Ele OrIb a KiSiv s KAjgofle 
 

:erEmletnem tAjas _ rokke _ Kizoktavih 
.erEjdlqf gAsaru za tAbAl ettet men 

;tllA erLem’ ,dlqf a za Olav lObgASro sAm 
.tACobgem sE ,rU za tAgam itevenle 
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               „Isten kész megbocsátani, 
                 mihelyt megtért a bűnös” 
                   Kálvin János 
 
Csalóka Péter kalandjai 9 
(népmese alapján) 
 
 
Az úrnak nem tetszik Csalóka tréfája, 
Megleckéztetését el is határozza. 
Huszonöt bot járna, nem tudja, mi′ módon, 
Péternek sikerül kibújnia folyton. 
 
Cselhez folyamodik várispánját kérve: 
– Küldök egy parancsot, hajtsd pontosan végre! 
Ezután Csalókát magához hivatja: 
– Vidd ezt a levelet a másik kastélyba! 
 
Péternek a dolog nincsen az ínyére, 
Egy szolgát kér arra, hogy helyettesítse. 
Fogja a levelet és viszi a szolga, 
Olvassa az ispán, miután megkapja. 
 
Behív egy poroszlót, s kiadja parancsba: 
– Kösd padra a szolgát! és jól megcsapatja. 
Csalóka megtudja: a szolgát mi érte, 
Lesi az alkalmat, bosszút forral – sértve. 
 
Eljön az alkalom nagysoká′ — végtére, 
Van az uraságnak ötvenkét sertése. 
Nem járnak a makkra, rangos ólban élnek, 
Oltalmazzák őket, attól olyan szépek. 
 
Elhajtja valaki egy éjjel azokat, 
Senki, de senki még nyomukra sem akad. 
Bősz haragra gerjed az uraság maga, 
A disznóőröket egyenként vallatja. 
 
Csalóka is felmegy végül a kastélyba, 
Közli, hogy a tettes ki lehet – gyanítja. 
Visszaszerzi őket, ha nyomukba ered, 
Csak egy írás kell még ahhoz, hogy terelhet. 
 
Megkapja az okmányt, hozzá a költséget, 
(Ezzel már szabadon eladhatja őket.) 
Ő volt, ′ki éjjel a disznókkal elhajtott, 
Így büntette meg az álnok uraságot. 
 
 
Égeraracsa, 2002. július 28. 
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 ,inatACobgem SEł netsi” 
  ˇsqnWb a trEtgem tLehim 
sonAj nivlAł 

 
11112 iajdnalał retEp akOlaC11112 iajdnalał retEp akOlaC11112 iajdnalał retEp akOlaC11112 iajdnalał retEp akOlaC    

(nAjpala esempEn) 
 
 

,ajAfErt akOlaC KiStet men KanrU za 
.azzorAtah si le tEsEtetzEkcelgem 

,nodOm ’im ,ajdut men ,anrAj tob tqnoSuh 
.notLof ainjUbił lwrekis KenretEp 

 
:evrEł tAjnApsirAv KidomaLof zehleC 

!ergEv nasotnop dstjah ,toCnarap Ge Kqdlwł _ 
:ajtavih zohAgam tAkOlaC nAtuze 

!abLEtsał KisAm a televel a tze ddiv _ 
 

,erENI za neCnin golod a KenretEp 
.estIsetteLeh Goh ,arra rEł tAgloS Ge 

,agloS a iSiv sE televel a ajgof 
.ajpakgem nAtuim ,nApsi za assavlo 

 
:abCnarap ajdaił s ,tOlSorop Ge vIheb 

.ajtapaCgem lOj sE !tAgloS a ardap dsqł _ 
,etrE im tAgloS a :ajdutgem akOlaC 

.evtrEs _ larrof tUSSob ,tamlakla za isel 
 

,erEtgEv * ’AkosGan molakla za nqjle 
.esEtres tEknevtq KangAsaru za nav 

,KenlE nablO sognar ,arkkam a KanrAj men 
.KepES naLo lOtta ,tekQ KAzzamlatlo 

 
,takoza lejjE Ge ikalav ajtjahle 

.daka mes arkumoN gEm iknes ed ,iknes 
,agam gAsaru za dejreg argarah SQb 

.ajtallav tnEkneGe tekqrQOnSid a 
 

,abLEtsał a lwgEv Gemlef si akOlaC 
.ajtInaG _ tehel ił settet a Goh ,ilzqł 

,dere abkumoN ah ,tekQ izreSaSSiv 
.tehleret Goh ,zohha gEm lleł sArI Ge KaC 

 
,tegEstlqł a Azzoh ,tNAmko za ajpakgem 

(.tekQ ajtahdale nodabaS rAm lezze) 
,ttotjahle lakkOnSid a lejjE ił’ ,tlov Q 

.togAsaru KonlA za gem ettetnwb GI 
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            Végetért a móka, 
            elment a Csalóka 
 
 
Csalóka Péter kalandjai 10 
(népmese alapján) 
 
 
Lovat árul Péter, tetszetős külsőre, 
Egy városi ember alkudozik vele: 
– Ne csaljon meg, kérem! Mondja: van hibája? 
– Kérdőn néz az ember közben Csalókára. 
 
– Kútba nem néz soha, nem mászik a fára, 
A vasat sem eszi, nincsen más hibája. 
– Hisz′ nekem nem is kell, hogy a kútba nézzen, 
Fára sem kell mászni, s nehogy szögön éljen. 
 
Megalkusznak tüstént, majd kezet is ráznak, 
Csalóka elteszi így a vételárat. 
A vevő indulna, akkor veszi észre, 
Hogy a lova nem lát, vak a szerencsétlen. 
 
– Megmondta Csalóka: a ló nem néz kútba, 
Így azután ezért csak magát szidhatja. 
Mendegélnek odább, ′míg egy hídhoz érnek, 
Dobog ott a palló, a ló megáll végleg. 
 
– Megmondta Csalóka: a ló nem megy fára, 
Könyörgés és verés mind-mind csak hiába. 
Nem veszi rá senki, hogy a hídon menjen, 
Vízen gázolnak át, más megoldás nincsen. 
 
Végül fel akarja kantározni lovát, 
Akkor sül ki az is, nem tűri a zablát. 
– Megmondta Csalóka: nem eszi a vasat, 
Így a jámbor vevő mást nem is okolhat. 
 
Elköltözik Péter és a felesége, 
Sok van a rovásán, mennek más vidékre. 
Szentelnek új házat, hivatják a papot, 
S meg is eresztik a hordókban a csapot. 
 
Folyik a bor Hencidától Boncidáig; 
S addig táncol egyik, kacag ott a másik, 
′Míg jön értük szüntetője jajnak-bajnak, 
Akkor elhallgatnak, tovább nem kacagnak. 
 
 
Égeraracsa, 2002. július 29. 
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,akOm a trEtegEv 
akOlaC a tnemle 

 
 

3 iajdnalał retEp akOlaC3 iajdnalał retEp akOlaC3 iajdnalał retEp akOlaC3 iajdnalał retEp akOlaC    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,erQslwł sQteStet ,retEp lurA tavol 
:elev Kizodukla rebme isorAv Ge 

?ajAbih nav :ajdnom !merEł ,gem nojlaC en _ 
.arAkOlaC nebzqł rebme za zEn nQdrEł _ 

 
,arAf a KiSAm men ,ahos zEn men abtUł _ 

.ajAbih sAm neCnin ,iSe mes tasav a 
,nezzEn abtUł a Goh ,lleł si men meken ’Sih _ 

.nejlE nqgqS Gohen s ,inSAm lleł mes arAf 
 

,KanzAr si tezeł djam ,tnEtswt KanSuklagem 
.tarAletEv a GI iSetle akOlaC 

,erSE iSev rokka ,anludni Qvev a 
.neltECnereS a Kav ,tAl men avol a Goh 

 
,abtUł zEn men Ol a :akOlaC atdnomgem _ 

.ajtahdiS tAgam KaC trEze nAtuza GI 
,KenrE zohdIh Ge gIm’ ,bbAdo KenlEgednem 
.gelgEv llAgem Ol a ,Ollap a tto gobod 

 
,arAf Gem men Ol a :akOlaC atdnomgem _ 

.abAih KaC dnim-dnim sErev sE sEgrqNqł 
,nejnem nodIh a Goh ,iknes Ar iSev men 

.neCnin sAdlogem sAm ,tA KanlozAg nezIv 
 

,tAvol inzorAtnał ajraka lef lwgEv 
.tAlbaz a irűt men ,si za ił lws rokka 

,tasav a iSe men :akOlaC atdnomgem _ 
.tahloko si men tsAm Qvev robmAj a GI 

 
,egEselef a sE retEp Kizqtlqkle 

.erkEdiv sAm Kennem ,nAsAvor a nav Kos 
,topap a KAjtavih ,tazAh jU KenletneS 

.topaC a nabkOdroh a KitSere si gem s 
 

;giAdicnob lOtAdicneh rob a KiLof 
,KisAm a tto gacał ,KiGe locnAt gidda s 

,Kanjab-Kanjaj ejQtetnwS KwtrE nqj gIm’ 
.Kangacał men bbAvot ,Kantagllahle rokka 
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        „Róka, róka köztetek, 
          nehogy hátranézzetek!” 
               gyerekmondóka 
 
 
 
Égszakadás, földindulás… 
(népmese alapján) 
 
 
Hetedhét vármegyén túl van az egészen, 
Ahol domb magaslik fölfelé merészen. 
Abban van egy barlang, benne én is jártam, 
Falán fáklyafénynél rajzokat találtam. 
 
Ahogy′ a rajzokat másolgattam egyre, 
Összeállt belőlük lassanként egy mese. 
Hol történt meg mindez? Nos, hát Erdősmecsken, 
Elmondom most hamar, nehogy elfelejtsem: 
 
Él egy kendermagos, bóbitás tyúkocska, 
Amely kapirgálni átjár a szomszédba. 
Megy a szemétdombra, annak tetejére, 
Ám honnan, honnan nem, kő esik fejére. 
 
Megijed őkelme, szalad nyakra-főre, 
Szembejön a kakas, megkérdezi tőle: 
– Mi történt, tyúkocskám, hová lesz a futás? 
– Égszakadás, földindulás, fejemen koppanás! 
 
– Nohát, fussunk együtt, ′míg bírjuk erővel! 
Közben találkoznak útjukon egy őzzel: 
– Hová, kakas koma, mi ez a szaladás? 
– Égszakadás, földindulás, tyúk fején koppanás! 
 
– Veletek is tartok – így szól az őzecske, 
Csakhamar egy róka jön épp′ velük szembe: 
– Mi dolog, őz koma, ez a lótás-futás? 
– Égszakadás, földindulás, tyúk fején koppanás! 
 
– Jaj, hadd menjek én is! – vágja rá a róka, 
Szaladnak; s farkasra bukkannak bozótban: 
– Ugyan, róka koma, hová a rohanás? 
– Égszakadás, földindulás, tyúk fején koppanás! 
 
Már öten loholnak semmit sem pihenve, 
Egyszer csak zutty, zutty, zutty! hullanak verembe. 
Tágas, nagy a verem, mélyre van az ásva, 
Eleget próbálják, ámde mindhiába. 
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Megizzad a farkas a nagy ugrálásban, 
Szintén melege lesz rókánknak ezt látva. 
A tyúk is kiáltoz′: – kot, kot, kot, kotkodács, 
Innen – ahogy′ nézem – nincsen szabadulás! 
 
Farkashoz sompolyog a róka merészen, 
S valamit súg neki halkan a fülébe. 
A farkas meg kiált nagyon is feldúlva: 
– Ejnye, be ehetném! – ezt adja tudtukra. 
 
– Ne maradjunk éhen – szól a róka közbe – , 
Azt együk meg, ′kinek legcsúfabb a neve. 
– Okos a gondolat, valóban így lesz jó 
– Szól a farkas, mint ′ki – róka által – bíró. 
 
– Farkas, barkas de szép, róka, bóka is az, 
Őzöm, bőzöm is szép, s szép a kakas, bakas. 
Tyúkom, búkom de csúf! — széttépik, megeszik; 
Ám biz′ az kevés volt, újra mondja nekik: 
 
– Farkas, barkas de szép, róka, bóka is az, 
Őzöm, bőzöm is szép, csúf a kakas, bakas! 
Szétszaggatják őt is, de mégsem laknak jól, 
Ezért a sorolást elkezdi hát újból: 
 
– Farkas, barkas de szép, szép a róka, bóka, 
Őzöm, bőzöm de csúf! — így szól a mondóka. 
Ketten maradva a róka kezdi félve: 
– Róka, bóka de szép!…, s nem jut a végére. 
 
Farkas a komáját megragadja torkon: 
– Csúf, csúf, csúf! – kiáltja – evés közben – folyton. 
Ám sok haszna nincsen belőle már neki: 
Arra jár egy vadász, ′ki végül lelövi. 
 
Az erős törvényt szab hatalmánál fogva, 
Pórul jár a gonosz, teljesedik sorsa. 
Mesém ennyi mára, erről szólt a barlang, 
A rajz füle, farka benne van, nem lappang. 
 
 
Kispest, 2003. január 23. 
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  ,Ketetzqł akOr ,akOr” 
 ˇ!KetezzEnartAh Gohen 
akOdnomkereG 

 
...sAludnidlqf ,sAdakaSgE...sAludnidlqf ,sAdakaSgE...sAludnidlqf ,sAdakaSgE...sAludnidlqf ,sAdakaSgE    

(nAjpala esempEn) 
 
 

,neSEge za nav lUt nEGemrAv tEhdeteh 
.neSErem Eleflqf Kilsagam bmod loha 

,matrAj si nE enneb ,gnalrab Ge nav nabba 
.matlAlat takozjar lEnNEfaLkAf nAlaf 

 
,erGe mattaglosAm takozjar a ’Goha 

.esem Ge tnEknassal KwlQleb tllAeSSq 
,nekCemsQdre tAh ,son ?zednim gem tnEtrqt loh 

:mestjelefle Gohen ,ramah tsom modnomle 
 

,akCokUT sAtibOb ,sogamredneł Ge lE 
.abdESmoS a rAjtA inlAgripał Lema 
,erEjetet Kanna ,arbmodtEmeS a Gem 

.erEjef Kise Qł ,men nannoh ,nannoh mA 
 

,erQf-arkaN dalaS ,emlekQ dejigem 
:elQt izedrEkgem ,sakał a nqjebmeS 

?sAtuf a Sel Avoh ,mAkCokUT ,tnEtrqt im _ 
!sAnappoł nemejef ,sAludnidlqf ,sAdakaSgE _ 

 
!levQre KujrIb gIm’ ,ttwGe Knussuf ,tAhon _ 

:lezzQ Ge nokujtU KanzoklAlat nebzqł 
?sAdalaS a ze im ,amoł sakał ,Avoh _ 

!sAnappoł nEjef KUT ,sAludnidlqf ,sAdakaSgE _ 
 

,ekCezQ za lOS GI _ Kotrat si Ketelev _ 
:ebmeS Kwlev ’ppE nqj akOr Ge ramahkaC 

?sAtuf-sAtOl a ze ,amoł zQ ,golod im _ 
!sAnappoł nEjef KUT ,sAludnidlqf ,sAdakaSgE _ 

 
,akOr a Ar ajgAv _ !si nE Kejnem ddah ,jaj _ 

:nabtOzob Kannakkub arsakraf s ;KandalaS 
?sAnahor a Avoh ,amoł akOr ,naGu _ 

!sAnappoł nEjef KUT ,sAludnidlqf ,sAdakaSgE _ 
 

,evnehip mes timmes Kanlohol netq rAm 
.ebmerev Kanalluh !TTuz ,TTuz ,TTuz KaC reSGe 

,avsA za nav erLEm ,merev a Gan ,sagAt 
.abAihdnim edmA ,KAjlAbOrp tegele 



 

108  

 
 
 
 

,nabsAlArgu Gan a sakraf a dazzigem 
.avtAl tze KanknAkOr Sel egelem nEtniS 

,CAdoktoł ,toł ,toł ,toł _ :zotlAił si KUT a 
!sAludabaS neCnin _ mezEn ’Goha _ nenni 

 
,neSErem akOr a goLopmos zohsakraf 

.ebElwf a naklah iken gUs timalav s 
:avlUdlef si noGan tlAił gem sakraf a 

.arkutdut ajda tze _ !mEntehe eb ,eNje _ 
 

, – ebzqł akOr a lOS _ nehE Knujdaram en _ 
.even a bbafUCgel Kenił’ ,gem KwGe tza 

Oj Sel GI nabOlav ,talodnog a soko _ 
.OrIb _ latlA akOr _ ił’ tnim ,sakraf a lOS _ 

 
,za si akOb ,akOr ,pES ed sakrab ,sakraf _ 

.sakab ,sakał a pES s ,pES si mqzQb ,mqzQ 
;KiSegem ,KipEtteS * !fUC ed mokUb ,mokUT 
:Kiken ajdnom arjU ,tlov sEveł za ’zib mA 

 
,za si akOb ,akOr ,pES ed sakrab ,sakraf _ 

!sakab ,sakał a fUC ,pES si mqzQb ,mqzQ 
,lOj Kankal mesgEm ed ,si tQ KAjtaggaStES 

:lObjU tAh idzekle tsAloros a trEze 
 

,akOb ,akOr a pES ,pES ed sakrab ,sakraf _ 
.akOdnom a lOS GI * !fUC ed mqzQb ,mqzQ 

:evlEf idzeł akOr a avdaram netteł 
.erEgEv a tuj men s ,...!pES ed akOb ,akOr _ 

 
:nokrot ajdagargem tAjAmok a sakraf 

.notLof _ nebzqł sEve _ ajtlAił _ !fUC ,fUC ,fUC _ 
:iken rAm elQleb neCnin anSah Kos mA 

.ivqlel lwgEv ił’ ,SAdav Ge rAj arra 
 

,avgof lAnAmlatah baS tNEvrqt sQre za 
.asros Kdesejlet ,Sonog a rAj lurOp 

,gnalrab a tlOS lQrre ,arAm iNNe mEsem 
.gnappal men ,nav enneb akraf ,elwf zjar a 
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         A meséket addig mondják, 
         amíg világ lesz a világ 
 
 
 
 
„Egyszer volt, hol nem volt… ” 
(népmese alapján) 
 
 
 
Nagyon régen történt, sok-sok idő eltelt 
Azóta, hogy a pap nyúlzsírral keresztelt. 
Akkor élt szegényen egy foltozóvarga, 
Börzsönyben volt háza, ő maga tákolta. 
 
Ma is látni lehet: hol volt  a viskója, 
Nem sok nyoma maradt, mert a szél elhordta. 
Se föld, se kert hozzá, csak a mestersége, 
Szűkös jövedelem a megélhetésre. 
 
Nem volt neki tényleg egyéb földi java, 
Csak egy hosszúfülű, szürke kis szamara. 
Fiaira hagyta, ’mikor kiszenvedett, 
Sorban a szamarat, nyerget és hevedert. 
 
Fogta a szamarát legidősebb fia, 
Indult vele tüstént azért, hogy eladja. 
Ment, mendegélt, végül egy városba ért ő, 
Ablakban könyökölt ott egy kereskedő. 
 
– Hallod-e, komám – kiáltotta neki – 
Azt a kis szamarat nincs kedved eladni? 
Válaszolt a legény: – uram, hogyne volna! 
Így a kereskedő tovább is folytatta: 
 
– Minden vagyonom a szamárért megkapod, 
Mesélsz, s nem kezded úgy: „egyszer volt, hol nem volt… ” 
Ha a kezdet rossz lesz, neked semmi sem jut, 
Elveszted szamarad, s fel is út, le is út! 
 
Erre a legényünk jó nagyot kacagott, 
S gondolkodni kért még három teljes napot. 
A három nap eltelt, jött a fiú és szólt: 
– Elkezdem a mesét: „egyszer volt, hol nem volt… ” 
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– Állj! – vágott szavába – nem álltad az alkut, 
A szamarad enyém, fel is út, le is út! 
Meghökkent a legény, búsulva ment haza, 
Elmesélte otthon, hogy′ járt a városban. 
 
A középső fiú felvette a nyerget, 
Elment a városba remélve, hogy nyerhet. 
Ő is megpróbálta, három napig készült, 
Nekifohászkodott, s neki sem sikerült. 
 
Hazakerült ő is, elmondta, hogyan járt: 
A mondókájával hogy s mint szenvedett kárt. 
A legkisebb fiú fogta a hevedert, 
Így felkerekedve hamar útra is kelt. 
 
A városban rögtön a kalmárt kereste, 
Hogy vele az alkut azonnal megkösse. 
Nem töprengett azon: hogyan van és mint van, 
Elkezdte a mesét — még ott azonnyomban: 
 
– Édesanyám otthon jércét nevelgetett, 
Nagyon dédelgette, adott neki nevet. 
Tojt is végül tojást így az eszemadta, 
Anyám meg azt egy bő kosárkába rakta. 
 
– Mindjárt ráültette tyúkját a tojásra, 
Kotlott, kotlott, kotlott, s kikelt egy kakaska. 
Ez a vörös kakas röpült az ágasra, 
Onnan kukorékolt bele a világba: 
 
– Kukorikú, kereskedő, fogd a vándorbotot, 
Gazdasszonyom fia elnyerte vagyonod! 
Olyan mesét mondott, amelyet kigondolt, 
Nem jött ki a száján: „egyszer volt, hol nem volt… ” 
 
A kalmár csak nézett, nem volt mit tennie, 
Átadta helyét a legénynek ízibe′ . 
Hívta a bátyjait, adott bőven nekik, 
Ott élnek még most is, nekem elhihetik. 
 
 
Égeraracsa, 2003. szeptember 25. 
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 ,KAjdnom gidda tekEsem a 
  gAliv a Sel gAliv gIma 

 
 
 

ˇ ...tlov men loh ,tlov reSGe”ˇ ...tlov men loh ,tlov reSGe”ˇ ...tlov men loh ,tlov reSGe”ˇ ...tlov men loh ,tlov reSGe”    
(nAjpala esempEn) 

 
 

tletle Qdi Kos-Kos ,tnEtrqt negEr noGan 
.tletSereł larrIZlUN pap a Goh ,atOza 
,agravOzotlof Ge neNEgeS tlE rokka 

.atlokAt agam Q ,azAh tlov nebNqZrqb 
 

,ajOksiv a tlov loh :tehel intAl si am 
.atdrohle lES a trem ,tdaram amoN Kos men 

,egEsretsem a KaC ,Azzoh treł es ,dlqf es 
.ersEtehlEgem a meledevqj sqkWS 

 
,avaj idlqf bEGe gelNEt iken tlov men 

.aramaS sił ekrwS ,WlwfUSSoh Ge KaC 
,ttedevneSił rokim’ ,atGah ariaif 

.tredeveh sE tegreN ,taramaS a nabros 
 

,aif bbesQdigel tAramaS a atgof 
.ajdale Goh ,trEza tnEtswt elev tludni 

,Q trE absorAv Ge lwgEv ,tlEgednem ,tnem 
.Qdeksereł Ge tto tlqkqNqł nabkalba 

 
 _ iken attotlAił _ mAmoł ,e-dollah _ 

?indale devdeł Cnin taramaS sił a tza 
!anlov enGoh ,maru _ :NEgel a tloSalAv 
:attatLof si bbAvot Qdeksereł a GI 

 
,dopakgem trErAmaS a monoGav nednim _ 

ˇ ...tlov men loh ,tlov reSGe” :GU dedzeł men s ,SlEsem 
,tuj mes immes deken ,Sel SSor tedzeł a ah 
!tU si el ,tU si lef s ,daramaS detSevle 

 
,ttogacał toGan Oj KnwNEgel a erre 

.topan sejlet morAh gEm trEł indoklodnog s 
:tlOS sE Uif a ttqj ,tletle pan morAh a 

ˇ ...tlov men loh ,tlov reSGe” :tEsem a medzekle _ 
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,tukla za datllA men _ abAvaS ttogAv _ !jllA _ 
!tU si el ,tU si lef ,mENe daramaS a 

,azah tnem avlusUb ,NEgel a tnekkqhgem 
.nabsorAv a trAj ’Goh ,nohtto etlEsemle 

 
,tegreN a ettevlef Uif QspEzqł a 

.tehreN Goh ,evlEmer absorAv a tnemle 
,tlwSEł gipan morAh ,atlAbOrpgem si Q 

.tlwrekis mes iken s ,ttodokSAhofiken 
 

:trAj naGoh ,atdnomle ,si Q tlwrekazah 
.trAł ttedevneS tnim s Goh lavAjAkOdnom a 

,tredeveh a atgof Uif bbesikgel a 
.tleł si artU ramah evdekereklef GI 

 
,etsereł trAmlał a nqtgqr nabsorAv a 
.essqkgem lannoza tukla za elev Goh 

,nav tnim sE nav naGoh :noza ttegnerpqt men 
:nabmoNnoza tto gEm * tEsem a etdzekle 

 
,ttetegleven tEcrEj nohtto mANasedE _ 
.teven iken ttoda ,ettegledEd noGan 
,atdameSe za GI tsAjot lwgEv si tjot 
.atkar abAkrAsoł Qb Ge tza gem mANa 

 
,arsAjot a tAjkUT ettetlwAr trAjdnim _ 

.aksakał Ge tlekił s ,ttoltoł ,ttoltoł,ttoltoł 
,arsagA za tlwpqr sakał sqrqv a ze 

:abgAliv a eleb tlokErokuł nanno 
 

,totobrodnAv a dgof ,Qdeksereł ,Ukirokuł _ 
!donoGav etreNle aif moNoSSadzag 

,tlodnogił teLema ,ttodnom tEsem naLo 
ˇ ...tlov men loh ,tlov reSGe” :nAjAS a ił ttqj men 

 
,einnet tim tlov men ,ttezEn KaC rAmlał a 

. ’ebizI KenNEgel a tELeh atdatA 
,Kiken nevQb ttoda ,tiajTAb a atvIh 

.Kitehihle meken ,si tsom gEm KenlE tto 
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       „Tengeren innen s túl is – tudd! – 
         bár van liba, csak lúd a lúd” 
              mókás mondóka 
 
Három pillangó 
(népmese alapján) 
 
 
Kezdődjék a mese, s legyen a vége jó! 
Kertemben libegett három kis pillangó. 
Egy piros, egy fehér, a harmadik sárga, 
Táncolva repültek virágról virágra. 
 
Ahogy′ játszadoztak, repkedtek a fényben, 
Észre sem vették a felhőt az égen. 
Beborította azt, eső közeledett, 
Annyira gyorsan jött, hogy meglepte őket. 
 
Haza is rohantak, be akartak menni, 
Ámde a ház kulcsa nem akart meglenni. 
Nem találták meg azt, az eső meg szakadt, 
Szegény kis pillangók megáztak ezalatt. 
 
Elmentek a piros tulipánhoz, s kérték: 
– Nyisd fel házikódat, mi kérünk testvérkék! 
– Pirosnak felnyitom, a többieknek nem, 
Ázzanak csak tovább, nem érdekel engem! 
 
A piros azt mondta: – én is kint maradok, 
Nem megyek be hozzád, bárhogyan is zuhog. 
Eközben még inkább rákezdte az eső, 
Liliomhoz szálltak, s a fehér állt elő: 
 
– Nyisd fel házikódat, szép fehér liliom, 
Engedj be bennünket, ne ázzunk oly′ nagyon! 
– A fehér bejöhet, mert ő olyan, mint én, 
A többi elmehet, nem érdekel, ez tény! 
 
A fehér sem ment be, visszaszállt hozzájuk: 
– Inkább ázzunk együtt, egymást el nem hagyjuk! 
Mentek a nárciszhoz, őt kérte a sárga: 
– Nyisd fel házikódat, ne legyen az zárva! 
 
– Csak neked nyitom fel, a többi elmehet! 
Hallotta ezt a Nap, s megsajnálta őket. 
Elűzte az esőt, nyomát szárította, 
Táncoltak így estig, s együtt mentek haza. 
 
 
Kispest, 2004. január 19. 
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  _ !ddut _ si lUt s nenni neregnet” 
 ˇdUl a dUl KaC ,abil nav rAb 
akOdnom sAkOm 

 
Ognallip morAhOgnallip morAhOgnallip morAhOgnallip morAh    
(nAjpala esempEn) 

 
 

!Oj egEv a neGel s ,esem a KEjdQdzeł 
.Ognallip sił morAh ttegebil nebmetreł 

.agrAs Kidamrah a ,rEhef Ge ,sorip Ge 
.argAriv lOrgAriv Ketlwper avlocnAt 

 
,nebNEf a Ketdekper KatzodaStAj ’Goha 

.negE za tQhlef a KEttev mes erSE 
,ttedelezqł Qse ,tza attotIrobeb 

.tekQ etpelgem Goh ,ttqj nasroG ariNNa 
 

,innem Katraka eb ,Katnahor si azah 
.innelgem traka men aCluł zAh a edmA 

,tdakaS gem Qse za ,tza gem KAtlAlat men 
.ttalaze KatzAgem KOgnallip sił NEgeS 

 
:KEtrEł s ,zohnApilut sorip a Ketnemle 

!KEkrEvtset KnwrEł im ,tadOkizAh lef dsiN _ 
,men Kenkeibbqt a ,motiNlef Kansorip _ 
!megne lekedrE men ,bbAvot KaC KanazzA 

 
,Kodaram tnił si nE _ :atdnom tza sorip a 
.gohuz si naGohrAb ,dAzzoh eb KeGem men 

,Qse za etdzekAr bbAkni gEm nebzqke 
:Qle tllA rEhef a s ,KatllAS zohmoilil 

 
,moilil rEhef pES ,tadOkizAh lef dsiN _ 
!noGan ’Lo KnuzzA en ,teknwnneb eb jdegne 

,nE tnim ,naLo Q trem ,tehqjeb rEhef a _ 
!NEt ze ,lekedrE men ,tehemle ibbqt a 

 
:KujAzzoh tllASaSSiv ,eb tnem mes rEhef a 

!KujGah men le tsAmGe ,ttwGe KnuzzA bbAkni _ 
:agrAs a etrEł tQ ,zohSicrAn a Ketnem 

!avrAz za neGel en ,tadOkizAh lef dsiN _ 
 

!tehemle ibbqt a ,lef motiN deken KaC _ 
.tekQ atlAnjasgem s ,pan a tze attollah 

,attotIrAS tAmoN ,tQse za etzWle 
.azah Ketnem ttwGe s ,gitse GI KatlocnAt 
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         Árvíz esetén a sok víz gondot adott: 
         csónakból hegyeztek Kukutyinban zabot 
 
 
 
 
Jakab és a zab 
(népmese alapján) 
 
 
 
Amit most elmondok, valóban tiszta sor; 
Mikor volt, mikor nem volt — volt valamikor 
A földön egy cserfa, ′mely az eget verte, 
Ágán ült egy öreg – aki ezt mesélte: 
 
Élt egy gazdaember, szolgája legényke, 
Ennek a szolgának Jakab volt a neve. 
Kiadja a gazda egyszer a parancsot: 
– Eredj, Jakab fiam, arasd le a zabot! 
 
Elmegy a mezőre az ebadta kölyke, 
Ám nem aratja le, ez telik ki tőle. 
Haragszik a gazda, küldi a kiskutyát, 
Marja meg Jakabot, hadd lássa a kárát. 
 
Bezzeg a kiskutya nem marja Jakabot, 
Ezáltal Jakab sem aratja a zabot. 
Botot küld a gazda, hogy a kutyát verje, 
Ám a bot nem veri — azt a teremtette! 
 
A kiskutya – ezért – nem marja Jakabot, 
Ezáltal Jakab sem aratja a zabot. 
Tüzet küld a gazda: a botot égesse, 
Ám a tűz nem éget, s marad a bot egybe′ . 
 
Nem verik a kutyát, nem marja Jakabot, 
Ezáltal Jakab sem aratja a zabot. 
Vizet küld a gazda, hogy a tüzet oltsa, 
Ám a víz nem oltja, s nincs a tűznek dolga. 
 
Bot nem bántja kutyát, kutya sem Jakabot, 
Ezáltal Jakab sem aratja a zabot. 
Bikát küld a gazda, hogy a vizet igya, 
Ám azt meg nem issza — szedte-vette bika! 
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Érintetlen a víz, mégpedig egészen, 
Ezért tűz sem éget, s marad a bot egyben. 
Nem verik a kutyát, nem marja Jakabot, 
Ezáltal Jakab sem aratja a zabot. 
 
 
Küldi a mészárost, hogy a bikát vágja, 
Ámde ő nem vágja, éljen csak a bika. 
Nem isszák a vizet odakint, a réten, 
Így a tűz sem éget, s marad a bot épen. 
 
 
Nem verik a kutyát, nem marja Jakabot, 
Ezáltal Jakab sem aratja a zabot. 
Szolgabírót küld ki mezőre a gazda 
Büntetésből, hogy a mészárost csapassa. 
 
 
Biz′ a szolgabíró hamar munkához lát: 
Megcsapatja gyorsan, elvégzi a dolgát. 
Fut a mészárosunk, a bikát levágja, 
Bika vizet iszik, az a tüzet oltja. 
 
 
Égetik a botot, bot veri a kutyát, 
A kutya Jakabnak látja el a baját. 
Jakabunk a zabot szálig learatja, 
Hogyha maradt volna, tovább is tartana. 
 
 
Én is jelen voltam, griffmadáron mentem, 
Feneketlen tálból ittam a bort csendben. 
Egy tökfejű lovon poroszkáltam haza, 
Viasz volt dereka, kenderből a farka. 
 
 
Kóró volt a lába, acél a patkója, 
Ahogyan földet ért, botlott békasóba. 
Szikrázott a patkó, kigyúlt a ló menten, 
Lepottyantam róla, jó nagyot nyekkentem. 
 
 
Égeraracsa, 2002. május 12. 
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 :ttoda todnog zIv Kos a nEtese zIvrA 
 tobaz nabniTukuł KetzeGeh lObkanOC 

 
 
 

baz a sE babaz a sE babaz a sE babaz a sE bakajkajkajkaj    
(nAjpala esempEn) 

 
 

;ros atSit nabOlav ,Kodnomle tsom tima 
rokimalav tlov * tlov men rokim ,tlov rokim 

,etrev tege za Lem’ ,afreC Ge nqdlqf a 
:etlEsem tze ika _ gerq Ge tlw nAgA 

 
,ekNEgel ajAgloS ,rebmeadzag Ge tlE 

.even a tlov bakaj KanAgloS a Kenne 
:toCnarap a reSGe adzag a ajdaił 

!tobaz a el dsara ,maif bakaj ,jdere _ 
 

,ekLqł atdabe za erQzem a Gemle 
.elQt ił Kilet ze ,el ajtara men mA 

,tATuksił a idlwł ,adzag a KiSgarah 
.tArAł a assAl ddah ,tobakaj gem ajram 

 
,tobakaj ajram men aTuksił a gezzeb 

.tobaz a ajtara mes bakaj latlAze 
,ejrev tATuł a Goh ,adzag a dlwł totob 

!ettetmeret a tza * irev men tob a mA 
 

,tobakaj ajram men _ trEze _ aTuksił a 
.tobaz a ajtara mes bakaj latlAze 

,essegE totob a :adzag a dlwł tezwt 
. ’ebGe tob a daram s ,tegE men zWt a mA 

 
,tobakaj ajram men ,tATuł a Kirev men 

.tobaz a ajtara mes bakaj latlAze 
,astlo tezwt a Goh ,adzag a dlwł teziv 

.aglod KenzWt a Cnin s ,ajtlo men zIv a mA 
 

,tobakaj mes aTuł ,tATuł ajtnAb men tob 
.tobaz a ajtara mes bakaj latlAze 

,aGi teziv a Goh ,adzag a dlwł tAkib 
!akib ettev-etdeS * aSSi men gem tza mA 
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,neSEge gidepgEm ,zIv a neltetnirE 
.nebGe tob a daram s ,tegE mes zWt trEze 

,tobakaj ajram men ,tATuł a Kirev men 
.tobaz a ajtara mes bakaj latlAze 

 
,ajgAv tAkib a Goh ,tsorASEm a idlwł 

.akib a KaC nejlE ,ajgAv men Q edmA 
.netEr a ,tnikado teziv a KASSi men 

.nepE tob a daram s ,tegE mes zWt a GI 
 

,tobakaj ajram men ,tATuł a Kirev men 
.tobaz a ajtara mes bakaj latlAze 

adzag a erQzem ił dlwł tOrIbagloS 
.assapaC tsorASEm a Goh ,lQbsEtetnwb 

 
:tAl zohAknum ramah OrIbagloS a ’zib 

.tAglod a izgEvle ,nasroG ajtapaCgem 
,ajgAvel tAkib a ,KnusorASEm a tuf 

.ajtlo tezwt a za ,KiSi teziv akib 
 

,tATuł a irev tob ,totob a KitegE 
.tAjab a le ajtAl Kanbakaj aTuł a 
,ajtarael gilAS tobaz a Knubakaj 

.anatrat si bbAvot ,anlov tdaram ahGoh 
 

,metnem norAdamffirg ,matlov nelej si nE 
.nebdneC trob a matti lOblAt neltekenef 

,azah matlAkSorop novol űjefkqt Ge 
.akraf a lQbredneł ,akered tlov Saiv 

 
,ajOktap a lEca ,abAl a tlov OrOł 

.abOsakEb ttoltob ,trE tedlqf naGoha 
,netnem Ol a tlUGił ,Oktap a ttozArkiS 
.metnekkeN toGan Oj ,alOr matnaTTopel 

 
 

nabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegEnabAvah terEgI .11711 ,aCararegE    



 

119  

           „Amíg ugat a kutya, 
             harapásra nem futja” 
                 népi mondóka 
 
 
 
 
       Kutyasorban 
     (népmese alapján) 
 
 
 
Valahol, nagy messzeségben,         „No, nem bánom, – szólt az apa – 
Élt egy gazdag ember – régen.  Feküdjél le az árnyékba!” 
Volt családja, és úgy igaz,  A legényke csak erre várt, 
Egy fia is, ′ki nagy kamasz.  Ment boldogan és szundikált. 
 
Egyszer kiment a mezőre,  Egyszer aztán csak felébredt: 
′Hol dolgozott cselédsége.  Ebédidő közeledett. 
Szénájukat gyűjtögették,   Jóízűen ettek, ittak, 
Csorgott róluk a verejték.  De neki csak csontot dobtak. 
 
Dolgozott ott mind′ rendesen,  Kenyérhéjat is dobáltak, 
Csak a gazda kutyája nem.  Éppen úgy, mint a kutyának. 
Heverészett az árnyékban,  A legénynek nem tetszett ám: 
Mint akinek jó dolga van.         „Figyelne, – szólt – édesapám!” 
 
Látta azt a gazda fia,          „Nem leszek én többé kutya! 
Hogy s mint megy a kutya sora.  Mert kutyául megy a sora.” 
„Édesapám, – mondta a fi –  S nyelén fogva meg a villát 
Úgy szeretnék kutya lenni!”  Nem kívánta kutya sorsát. 
 
 
 
Kispest, 1999. november 30. 
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   ,aTuł a tagu gIma” 
 ˇajtuf men arsAparah 
akOdnom ipEn 

 
nabrosaTułnabrosaTułnabrosaTułnabrosaTuł    

(nAjpala esempEn) 
 
 

,nebgEseSSem Gan ,lohalav 
.negEr _ rebme gadzag Ge tlE 

,zagi GU sE ,ajdAlaC tlov 
.Samał Gan ił’ ,si aif Ge 

 
,erQzem a tnemił reSGe 

.egEsdEleC ttozoglod loh’ 
,KEttegqtjWG takujAnES 

.KEtjerev a KulOr ttogroC 
 

,nesedner ’dnim tto ttozoglod 
.men ajATuł adzag a KaC 

,nabkENrA za tteSEreveh 
,nav aglod Oj Kenika tnim 

 
,aif adzag a tzA attAl 

.aros aTuł a Gem tnim s Goh 
_ if a atdnom _ ,mApasedE” 

ˇ!innel aTuł KEntereS GU 
 

_ apa za tlOS _ ,monAb men ,on” 
„ˇ!abkENrA za el lEjdwkef 

,trAv erre KaC ekNEgel a 
.tlAkidnuS sE nagodlob tnem 

 
:tderbElef KaC nAtza reSGe 

.ttedelezqł QdidEbe 
,Katti ,Kette neWzIOj 

.Katbod totnoC KaC iken ed 
 

,KatlAbod si tajEhrENeł 
.KanATuł a tnim ,GU neppE 

:mA tteStet men KenNEgel a 
„ˇ!mApasedE _ tlOS _ ,enleGif” 

 
!aTuł Ebbqt nE KeSel men” 

ˇ .aros a Gem luATuł trem 
tAlliv a gem avgof nEleN s 

.tAsros aTuł atnAvIł men 
 
 

nabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsiłnabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsiłnabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsiłnabAvah teSENe .1111233334555567 ,tsepsił    
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           „Kicsi a bors, de erős: 
             Dolgos gyerek sokat győz” 
                 népi mondóka 
 
Matyi ajándéka 
(népmese alapján) 
 
 
Vannak bizonyosan – hogy élethű legyek – 
A nekeresdi s ebkérdi kopasz hegyek. 
Köztük folyó, ′melynek partján odvas fűzfa, 
Annak minden ágán ringyes-rongyos szoknya. 
 
A szoknyáknak minden fércében-korcában 
Egy-egy bolhacsordát sajátmagam láttam. 
Annak a csordának az legyen csordása, 
Aki a mesémet végig nem hallgatja! 
 
Elindult egy király vadászni vidáman, 
S eltévedt az erdő sűrű vadonjában. 
Meglátott egy kunyhót, körülötte kis rét, 
Benyitott, s lova is bedugta a fejét: 
 
– Mondja meg valaki, hogy benn hányan vannak! 
– Másfél ember van itt s lófej ráadásnak 
– Felelt a legényke, aki odabenn ült, 
És Matyinak hívták, amint az kiderült. 
 
– Hol van a jóapád? – a király kérdezte, 
– Elment ételízért – felelt Matyink erre. 
– Anyádat sem látom itt benn, a kunyhóban, 
– Ő meg a tavalyi örömét siratja. 
 
Közben előkerült Matyinak az anyja, 
Tavaly halt meg lánya, Isten nyugosztalja. 
Hazajött apja is, sót hozott meg háton, 
Nagy szükség van arra, hiányzott az otthon. 
 
– Sokat tudsz, te Matyi, mondd meg mi a reggel? 
– Az, uram királyom, ′mikor a nap felkel. 
– Hát azt honnan tudod, hogy mikor van este? 
– Amikor sötét lesz, és a legjobb fekve. 
 
– Akkor hozz már nekem olyan ajándékot, 
Amely látható is meg nem is – ha tudod! 
Kapott tányérok közt verebet másnapra, 
Elrepülve ez lett Matyi ajándéka. 
 
 
Égeraracsa, 2001. október 19. 
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  :sQre ed ,srob a iCił” 
 ˇzQG takos KereG soglod 
akOdnom ipEn 

 
akEdnAja iTamakEdnAja iTamakEdnAja iTamakEdnAja iTam    

(nAjpala esempEn) 
 
 

_ KeGel WhtelE Goh _ nasoNozib Kannav 
.KeGeh Sapoł idrEkbe s idsereken a 

,afzWf savdo nAjtrap KenLem’ ,OLof Kwtzqł 
.aNkoS soGnor-seGnir nAgA nednim Kanna 

 
nabAcrok-nebEcrEf nednim KankANkoS a 

.mattAl magamtAjas tAdroCahlob Ge-Ge 
,asAdroC neGel za KanAdroC a Kanna 
!ajtagllah men gigEv temEsem a ika 

 
,namAdiv inSAdav LArił Ge tludnile 

.nabAjnodav WrWs Qdre za tdevEtle s 
,tEr sił ettqlwrqł ,tOhNuł Ge ttotAlgem 

:tEjef a atgudeb si avol s ,ttotiNeb 
 

!Kannav naNAh nneb Goh ,ikalav gem ajdnom –_ 
KansAdaAr jefOl s tti nav rebme lEfsAm _ 

,tlw nnebado ika ,ekNEgel a tlelef _ 
.tlwredił za tnima ,KAtvIh KaniTam sE 

 
,etzedrEł LArił a _ ?dApaOj a nav loh _ 

.erre KniTam tlelef _ trEzIletE tnemle _ 
,nabOhNuł a ,nneb tti motAl mes tadANa _ 

.ajtaris tEmqrq iLavat a gem Q _ 
 

,ajNa za KaniTam tlwrekQle nebzqł 
.ajlatSoguN netsi ,aNAl gem tlah Lavat 

,notAh gem ttozoh tOs ,si ajpa ttqjazah 
.nohtto za ttozNAih ,arra nav gEskwS Gan 

 
?legger a im gem ddnom ,iTam et ,Sdut takos _ 

.leklef pan a rokim’ ,moLArił maru ,za _ 
?etse nav rokim Goh ,dodut nannoh tza tAh _ 

.evkef bbojgel a sE ,Sel tEtqs rokima _ 
 

,tokEdnAja naLo meken rAm zzoh rokka _ 
!dodut ah _ si men gem si OtahtAl Lema 

,arpansAm teberev tzqł KorENAt ttopał 
.akEdnAja iTam ttel ze evlwperle 
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         A butaság egyéni vagy csoportos 
         értékítélet a lét, viselkedés és 
         kijelentés alacsony szintjéről 
 
 
 
Mindenki kedvére 
(népmese alapján) 
 
 
Sok minden történik úton és útfélen: 
– az esetre ma is pontosan emlékszem – 
Amikor fiával együtt a jó apa 
egy szamárral tartott gyalog a városba. 
 
Szamáron az apa, fia ment mellette, 
de beleütköztek hamar egy emberbe: 
– Maga ül szamáron, gyalogol a fia, 
derék apa lehet, ha ezt csak úgy hagyja! 
 
Élt ekkor az apa ezzel az intéssel, 
leszállt a szamárról, fiát ültetve fel. 
Így találtak rá a második utasra: 
– Szép, ha fiú helyett gyalogol az apja! 
 
Ezután felültek ketten a szamárra, 
′míg azt a harmadik utas meg nem látta: 
– Van nektek lelketek! Botot kéne fogni, 
és azzal titeket jól elnáspángolni! 
 
Megint elhibázták! Leszálltak hát ketten, 
és a szamár mellett lépegettek csendben. 
Újabb utas tűnt fel, negyedik a sorban: 
– Megbolondultatok? A szamár miért van? 
 
(– Úgy látszik, így sem jó) – gondolták magukban – , 
 és a szamarukat vállra vették nyomban. 
Mind így járhat az, ′ki nem hallgat eszére, 
és tenni is akar mindenki kedvére. 
 
 
Kispest, 1999. február 7. 
 
 sotropoC Gav inEGe gAsatub a 
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  sEdeklesiv ,tEl a telEtIkEtrE 
 lQrEjtniS NoCala sEtnelejił sE 

 
 
 
 

erEvdeł iknednimerEvdeł iknednimerEvdeł iknednimerEvdeł iknednim    
(nAjpala esempEn) 

 
 
 

:nelEftU sE notU KinEtrqt nednim Kos 
_ meSkElme nasotnop si am ertese za _ 

apa Oj a ttwGe lavAif rokima 
.absorAv a golaG ttotrat larrAmaS Ge 

 
,ettellem tnem aif ,apa za norAmaS 

:ebrebme Ge ramah Ketzqktweleb ed 
,aif a logolaG ,norAmaS lw agam _ 

!ajGah GU KaC tze ah ,tehel apa KEred 
 

,lessEtni za lezze apa za rokke tlE 
.lef evtetlw tAif ,lOrrAmaS a tllASel 

:arsatu KidosAm a Ar KatlAlat GI 
!ajpa za logolaG tteLeh Uif ah ,pES _ 

 
,arrAmaS a netteł Ketlwlef nAtuze 

:attAl men gem satu Kidamrah a tza gIm’ 
,ingof enEł totob !Keteklel Ketken nav _ 

!inlognApsAnle lOj teketit lazza sE 
 

,netteł tAh KatllASel !KAtzAbihle tnigem 
.nebdneC KettegepEl ttellem rAmaS a sE 

:nabros a KideGen ,lef tnWt satu bbajU 
?nav trEim rAmaS a ?Kotatludnolobgem _ 

 
, _ nabkugam KAtlodnog _ (Oj mes GI ,KiStAl GU _) 

.nabmoN Kéttev arllAv takuramaS a sE 
,erESe tagllah men ił’ ,za tahrAj GI dnim 

.erEvdeł iknednim raka si innet sE 
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         „Jobb az igazságban szerzett kevés, 
           mint a hamisan nyert bővelkedés” 
          bölcs megállapítás 
 
 
 
Napvilágra kerül 
(népmese alapján) 
 
 
Járom az országot, s bármerre visz lábam, 
Sok-sok szépet látok szerte a hazámban. 
Hozzáfogható nincs, lesz még nagy – jókora, 
Vele együtt élek, nem hagyom el soha. 
 
Vándorlásom során Göcsejben is jártam, 
Éjjelente gyakran csak kazalban háltam. 
Láttam tündéreket táncolni a réten, 
Szép szőke hajukat lobogni a szélben. 
 
Beszéltem bíróval egy tornácon ülve, 
Kósza figyelmemet felhívta egy ügyre. 
Tanulságos eset, ′melyet elmesélt ő, 
Azért adom tovább, szóljon hát a költő: 
 
Élt a falujában egy ifjú és egy vén, 
Hogy, hogy nem, az ifjú túljárt a vén eszén. 
Bemegy a fiatal egyszer a városba, 
Megkéri az öreg, hogy pénzt vigyen oda: 
 
– Add ezt a kalmárnak tartozás fejében, 
– Írást hozok róla, jó öreg, igérem. 
Azzal a vén ember átadja a pénzét, 
Ám a gonosz ifjú nem intézi ügyét. 
 
Nem hozza az írást, sőt azt is tagadja, 
Hogy ő az öregtől pénzt kapott valaha. 
Megrémül a vénünk, de hiába kéri, 
A fiatalembert nem hatja meg semmi. 
 
Az aggastyán látva, hogy minden hasztalan, 
Bíró elé viszi ügyét azonnyomban. 
– Ez az öreg ember adott neked át pénzt? 
– Kérdezi a bíró az ifjútól tüstént. 
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Az ifjú válaszol: – nekem ő nem adott! 
– És te az átadást mivel bizonyítod? 
– Fordul az öreghez a bíró azonnal, 
– Esküvel, és ha kell, akkor a szavammal. 
 
– Hol adtad kezébe? – faggatja továbbra, 
Az öreg válaszol: – egy fa alatt állva. 
– Hisz′ akkor van tanúd, hívd csak ide gyorsan! 
– A fa parancsodra nem hajlik meg, uram. 
 
– Vidd akkor gyűrűmet, mondd azt, hogy hivatom, 
Mutassad fel neki, eljön akkor — tudom. 
Zagyvaságnak tartja a vén a beszédet, 
S kitámolyog onnan intézkedés végett. 
 
A bíró kérdéssel fordul az ifjúhoz: 
– Vajon odaért-e öregünk a fához? 
– Még nem – hangzik rögtön az ifjú válasza, 
Közben az aggastyán bús arccal jön vissza: 
 
– Hiába mutattam gyűrűdet a fának, 
Nem felelt az semmit, pedig mondtam: „várnak!” 
– Dehogynem! Már itt járt – a bíró rávágja, 
– Hol? – kérdi az ifjú – a színét sem láttam. 
 
– Nem jött ide a fa, te voltál helyette, 
Megkérdeztem tőled: „a vén odaért-e?” 
Erre válaszolva azt mondtad, hogy még nem, 
Honnan tudod: a vén mely′k fához ment innen? 
 
– Ezzel a válasszal vallottál magadra, 
Úgy bizony, a bűnt a fa is elárulja. 
A fiatalember vallomást tesz még ott, 
Visszaadva azt, ′mit eltulajdonított. 
 
 
Égeraracsa, 2004. október 3. 
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 ,sEveł ttezreS nabgAszagi za bboj” 
 ˇsEdeklevQb treN nasimah a tnim 
sAtIpallAgem Clqb 

 
 

lwreł argAlivpanlwreł argAlivpanlwreł argAlivpanlwreł argAlivpan    
(nAjpala esempEn) 

 
 

,mabAl Siv erremrAb s ,togASro za morAj 
.nabmAzah a etreS KotAl tepES Kos-Kos 

,arokOj _ Gan gEm Sel ,Cnin OtahgofAzzoh 
.ahos le moGah men ,KelE ttwGe elev 

 
,matrAj si nebjeCqg nAros mosAlrodnAv 

.matlAh nablazał KaC narkaG etnelejjE 
,netEr a inlocnAt tekerEdnwt mattAl 

.neblES a ingobol takujah ekQS pES 
 

,evlw nocAnrot Ge lavOrIb metlESeb 
.erGw Ge atvIhlef tememleGif aSOł 

,Q tlEsemle teLem’ ,tese sogAslunat 
:Qtlqł a tAh nojlOS ,bbAvot moda trEza 

 
,nEv Ge sE Ujfi Ge nabAjulaf a tlE 

.nESe nEv a trAjlUt Ujfi za ,men Goh ,Goh 
,absorAv a reSGe lataif a Gemeb 

.ado neGiv tznEp Goh ,gerq za irEkgem 
 

,nebEjef sAzotrat KanrAmlał a tze dda _ 
.merEgi ,gerq Oj ,alOr Kozoh tsArI _ 

,tEznEp a ajdatA rebme nEv a lazza 
.tEGw izEtni men Ujfi Sonog a mA 

 
,ajdagat si tza tQs ,tsArI za azzoh men 

.ahalav ttopał tznEp lQtgerq za Q Goh 
,irEł abAih ed ,KnünEv a lwmErgem 

.immes gem ajtah men trebmelataif a 
 

,nalatSah nednim Goh ,avtAl nATsagga za 
.nabmoNnoza tEGw iSiv Ele OrIb 

?tznEp tA deken ttoda rebme gerq za ze _ 
.tnEtswt lOtUjfi za OrIb a izedrEł _ 
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!ttoda men Q meken _ :loSalAv Ujfi za 
?dotINozib levim tsAdatA za et sE _ 

,lannoza OrIb a zehgerq za ludrof _ 
.lammavaS a rokka ,lleł ah sE ,levwkse _ 

 
,arbbAvot ajtaggaf _ ?ebEzeł datda loh _ 

.avllA ttala af Ge _ :loSalAv gerq za 
,nasroG edi KaC dvIh ,dUnat nav rokka ’Sih _ 

.maru ,gem Kiljah men ardoCnarap af a _ 
 

,motavih Goh ,tza ddnom ,temWrWG rokka ddiv _ 
.modut * rokka nqjle ,iken lef dassatum 

,tedESeb a nEv a ajtrat KangAsavGaz 
.ttegEv sEdekzEtni nanno goLomAtił s 

 
:zohUjfi za ludrof lessEdrEł OrIb a 

?zohAf a Knwgerq e-trEado nojav _ 
,aSalAv Ujfi za nqtgqr Kizgnah _ men gEm _ 
.aSSiv nqj laccra sUb nATsagga za nebzqł 

 
,KanAf a tedWrWG mattatum abAih _ 

„ˇ!KanrAv” :atdnom gidep ,timmes za tlelef men 
,ajgAvAr OrIb a _ trAj tti rAm !menGohed _ 
.mattAl mes tEnIS _ Ujfi za idrEł _ loh _ 

 
,etteLeh lAtlov et ,af a edi ttqj men _ 
ˇ?e-trEado nEv a” :delQt metzedrEkgem 

,men gEm Goh ,datdnom tza avloSalAv erre 
?nenni tnem zohAf K’Lem nEv a :dodut nannoh 

 
,ardagam lAttollav laSSalAv a lezze _ 

.ajlurAle si af a tnWb a ,Nozib GU 
,tto gEm Set tsAmollav rebmelataif a 
.ttotInodjalutle tim’ ,tza avdaaSSiv 
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                 „Dolgos kéz, okos ész, 
        kincs, amely el nem vész” 
                 népi mondóka 
 
 
 
Péter és Pál 
(népmese alapján) 
 
 
Volt egyszer, hol nem volt; hetedhét határban 
Élt egy szegény ember és egy nagy juhnyája. 
E tengernyi juhot terelgette folyton, 
S át kellett hajtani azokat egy hídon. 
 
Keskeny volt az a híd, sok juh állt előtte, 
Hajtotta, hajtotta, nem fért át egyszerre. 
Biz′ azt mostanig sem hajtotta át azon, 
Várjunk, ′míg áthajtja, akkor majd folytatom… 
 
Péter is szegény volt, akiről most szó lesz, 
Árva kakast kapott a szegénységéhez. 
Gyereke annyi volt, se szeri, se száma, 
S egy jajgatós gazda, Pál volt a szomszédja. 
 
Ő szólt Péternek is valamikor, régen: 
– Kegyelmed kakasa kaparász′ kertemben. 
Istenem ne legyen, hogyha megfoghatom, 
Kitekerem nyakát, tovább ne zavarjon. 
 
Péter töri fejét, töri jó erősen, 
Hogy a kakasával mitévő is legyen: 
(– Nem veszkődöm vele, elajándékozom, 
Uraságnak jó lesz elárvult kakasom.) 
 
Megfogja, elviszi egyetlen kakasát, 
E tettét nem érti sehogy′ az uraság. 
Péter magyarázza: ajándékba hozta, 
Hogy a kakasára ne legyen több gondja. 
 
Belenyugszik az úr, adja a konyhára: 
– Készítsék a kakast, délre legyen tálban! 
Elkészül az étel, asztalhoz is ülnek, 
Az ebédnél az úr odaszól Péternek: 
 
– No, Péter, te osztod a kakast hétfelé, 
Osztásodtól függ, bot lesz, vagy ajándék. 
Maga elé veszi Péterünk a kakast, 
Vágja azt szorgosan mondva e szavakat: 
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– A feje az úré, mert ő itt a gazda, 
Ezzel a szavakkal teszi a tányérra. 
– A nyaka a nőé, férj s feleség egyek, 
Osztásnál is illik, hogy egyek legyenek. 
 
– A két szárnyát kapja a két fiú részül, 
Jobban tudnak írni majd – ezért is – végül. 
A két lábát adom oda a lányoknak 
Azért, hogy a bálban jobban táncoljanak. 
 
– Miután mindenki megkapta magáét, 
Elveszem a részem, enyém a „maradék” . 
Kacag az uraság ezen a furfangon, 
S megajándékozza, mégpedig gazdagon. 
 
Péterünk hazamegy, Pálnak elmeséli, 
Gondol egyet Pál is, s öt kakasát viszi. 
Az uraság tudja, honnét fújhat a szél, 
S kiköti nála is, ossza szét ebédnél: 
 
– Hogyha jól osztod – tudd! – , hasznát akkor veszed, 
Ha nem, huszonötöt nyomban rádveretek! 
Töri fejét Pálunk, nem volt annyi esze, 
Elhívják hát Pétert azért, hogy segítse. 
 
Péter megjön s látja, mi dolga van neki: 
Öt kakast kellene hétfelé osztani. 
– Megpróbálhatom azt, hacsak arra várnak, 
S ripsz-ropsz így nekilát egyből az osztásnak: 
 
– Egy háromság az úr, kakas meg az asszony, 
A két úrfi is a kakassal, ha mondom; 
Nemkülönben három egy kakas meg két lány, 
Egy háromság magam s a két kakas — úgy ám! 
 
Kacag a ház népe ezen a beszéden, 
S huszonötöt kap Pál pálcával a téren. 
Péter ajándékul házat s telket kap még, 
Így módos gazdaként érte utol a vég. 
 
 
Kispest, 2002. január 19. 
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 ,SE soko ,zEł soglod” 
 ˇSEv men le Lema ,Cnił 
akOdnom ipEn 

 
 

lAp sE retEplAp sE retEplAp sE retEplAp sE retEp    
(nAjpala esempEn) 

 
 
 

nabrAtah tEhdeteh ;tlov men loh ,reSGe tlov 
.ajANhuj Gan Ge sE rebme NEgeS Ge tlE 

,notLof ettegleret tohuj iNregnet e 
.nodIh Ge takoza inatjah ttelleł tA s 

 
,ettQle tllA huj Kos ,dIh a za tlov Nekseł 

.erreSGe tA trEf men ,attotjah ,attotjah 
,noza tA attotjah mes ginatsom tza ’zib 

...motatLof djam rokka ,ajtjahtA gIm’ ,KnujrAv 
 

,Sel OS tsom lQrika ,tlov NEgeS si retEp 
.zehEgEsNEgeS a ttopał tsakał avrA 

,amAS es ,ireS es ,tlov iNNa ekereG 
.ajdESmoS a tlov lAp ,adzag sOtagjaj Ge s 

 
:negEr ,rokimalav si KenretEp tlOS Q 

.nebmetreł ’SArapał asakał demleGeł _ 
,motahgofgem ahGoh ,neGel en menetsi 
.nojravaz en bbAvot ,tAkaN mereketił 

 
,nesQre Oj irqt ,tEjef irqt retEp 

:neGel si QvEtim lavAsakał a Goh 
,mozokEdnAjale ,elev mqdQkSev men _) 
(.mosakał tluvrAle Sel Oj KangAsaru 

 
,tAsakał nelteGe iSivle ,ajgofgem 
.gAsaru za ’Gohes itrE men tEttet e 
,atzoh abkEdnAja :azzAraGam retEp 

.ajdnog bbqt neGel en arAsakał a Goh 
 

:arAhNoł a ajda ,rU za KiSguNeleb 
!nablAt neGel erlEd ,tsakał a KEstISEł _ 

,Kenlw si zohlatSa ,letE za lwSEkle 
:KenretEp lOSado rU za lEndEbe za 

 
,EleftEh tsakał a dotSo et ,retEp ,on _ 

.KEdnAja Gav ,Sel tob ,ggwf lOtdosAtSo 
,tsakał a KnwretEp iSev Ele agam 

:takavaS e avdnom nasogroS tza ajgAv 
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,adzag a tti Q trem ,ErU za ejef a _ 
.arrENAt a iSet lakkavaS a lezze 

,KeGe gEselef s jrEf ,EQn a akaN a _ 
.KeneGel KeGe Goh ,Killi si lAnsAtSo 

 
,lwSEr Uif tEł a ajpał tANrAS tEł a _ 

.lwgEv _ si trEze _ djam inrI Kandut nabboj 
KankoNAl a ado moda tAbAl tEł a 

.KanajlocnAt nabboj nablAb a Goh ,trEza 
 

,tEAgam atpakgem iknednim nAtuim _ 
. ˇKEdaram” a mENe ,meSEr a meSevle 

,nognafruf a neze gAsaru za gacał 
.nogadzag gidepgEm ,azzokEdnAjagem s 

 
,ilEsemle KanlAp ,Gemazah KnwretEp 

.iSiv tAsakał tq s ,si lAp teGe lodnog 
,lES a tahjUf tEnnoh ,ajdut gAsaru za 

:lEndEbe tES aSSo ,si alAn itqkił s 
 

,deSev rokka tAnSah , _ !ddut _ dotSo lOj ahGoh _ 
!KeterevdAr nabmoN tqtqnoSuh ,men ah 
,eSe iNNa tlov men ,KnulAp tEjef irqt 

.estIges Goh ,trEza tretEp tAh KAjvIhle 
 

:iken nav aglod im ,ajtAl s nqjgem retEp 
.inatSo EleftEh enelleł tsakał tq 

,KanrAv arra KaCah ,tza motahlAbOrpgem _ 
:KansAtSo za lQbGe tAliken GI Spor-Spir s 

 
,NoSSa za gem sakał ,rU za gAsmorAh Ge _ 

;modnom ah ,lassakał a si ifrU tEł a 
,NAl tEł gem sakał Ge morAh nebnqlwkmen 

!mA GU * sakał tEł a s magam gAsmorAh Ge 
 

,nedESeb a neze epEn zAh a gacał 
.nerEt a lavAclAp lAp pał tqtqnoSuh s 

,gEm pał teklet s tazAh lukEdnAja retEp 
.gEv a lotu etrE tnEkadzag sodOm GI 
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            „A bűn utólag mindig 
              érthetetlennek tűnik” 
                Leacock István 
 
 
 
     Prücsök 
         (népmese alapján) 
 
 
Csizmadia meg egy varga          „Második!” – szólt, s csak azt látta: 
Élt szegényen egy faluban.  Szakács kifut a konyhára. 
Úgy mesélték azt el nekem,  Nem járt jobban a kukta sem, 
Mikor ettek, mikor meg nem.  Harmadik volt a sorrendben. 
 
Összeültek, kigondolták:   Bevallották hát Prücsöknek 
Ellopják a bíró lovát.   Gaztettüket, s könyörögtek: 
Utána a csizmadia    „Prücsök uram, kegyelmezzen!” 
Régi könyvből megtalálja.  S megkapta a gyűrűt menten. 
 
Úgy is történt, ment a varga,  Egy pulykának adta oda 
S a lovakat elhajtotta.   Kenyérbélbe beledugva. 
Bírót a társ kérdezte meg:   „Felség, – mondta – ha levágja, 
Mit kap, hogyha nyomra vezet.  Ott van az a zúzájában.” 
 
Mondta könyvből: hol keressék,  Kapott azért sok aranyat, 
Így lett övék a nyereség.   S hazaindult mihamarabb. 
Híres is lett az országban  Elkísérte a nagy útra 
Prücsök uram tudománya.  Udvarmester s pár katona. 
 
A király ezt meghallotta,   Ő volt, ′ki hogy megtréfálja, 
Vitette az udvarába.   Kis prücsköt vett a markába. 
Eltűnt – vagy úgy három hete –  Megkérdezte: „Prücsök uram, 
Felesége szép gyűrűje.   Mondja, mi van a markomban?” 
 
Prücsök uram kért és kapott  Csizmadiánk elsápadva 
Gondolkodni három napot.  Fejet vakart nagy kínjában: 
Utolsó nap megszámolta,   „Na, Prücsök, most megszorultál!” 
Hány fogást kap vacsorára.  – Mondta, ahogy′ ott álldogált. 
 
„Jön az első!” – szólt hangosan, „Az ám! – felelt – eltalálta, 
A megijedt inas rohant.   Csak nagy a kend tudománya.” 
(Ki volt, ′ki a gyűrűt lopta?  Hat szekérrel lett így arany, 
Inas, szakács meg a kukta.)  Kapta boldog, boldogtalan. 
 
 
Égeraracsa, 2002. június 11. 
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  gidnim galOtu nWb a” 
 ˇKinWt KenneltetehtrE 
nAvtsi KokIl 

 
 
 
 

KqCwrpKqCwrpKqCwrpKqCwrp    
(nAjpala esempEn) 

 
 
 

agrav Ge gem aidamziC 
.nabulaf Ge neNEgeS tlE 

,meken le tza KEtlEsem GU 
.men gem rokim ,Kette rokim 

 
:KAtlodnogił ,KetlweSSq 

.tAvol OrIb a KAjpolle 
aidamziC a anAtu 

.ajlAlatgem lQbvNqł igEr 
 

,agrav a tnem ,tnEtrqt si GU 
.attotjahle takavol a s 

:gem etzedrEł srAt a tOrIb 
.tezev armoN ahGoh ,pał tim 

 
,KEssereł loh :lQbvNqł atdnom 

.gEsereN a KEvq ttel GI 
nabgASro za ttel si serIh 

.aNAmodut maru KqCwrp 
 

,attollahgem tze LArił a 
.abAravdu za ettetiv 

_ eteh morAh GU Gav _ tnWtle 
.ejWrWG pES egEselef 

 
ttopał sE trEł maru KqCwrp 
.topan morAh indoklodnog 

atlomASgem pan Oslotu 
.arAroCav pał tsAgof NAh 

 
,nasognah tlOS _ ˇ!Qsle za nqj” 

.tnahor sani tdejigem a 
?atpol tWrWG a ił’ ,tlov ił) 

(.atkuł a gem CAkaS ,sani 
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:attAl tza KaC s ,tlOS _ ˇ!KidosAm” 
.arAhNoł a tufił CakaS 

,mes atkuł a nabboj trAj men 
.nebdnerros a tlov Kidamrah 

 
KenkqCwrp tAh KAttollaveb 
:KetgqrqNqł s ,tekwttetzag 
ˇ!nezzemleGeł ,maru KqCwrp” 

.netnem tWrWG a atpakgem s 
 

ado atda KanAkLup Ge 
.avgudeleb eblEbrENeł 

,ajgAvel ah _ atdnom _ ,gEslef” 
ˇ .nabAjAzUz a za nav tto 

 
,taNara Kos trEza ttopał 

.bbaramahim tludniazah s 
artU Gan a etrEsIkle 

.anotał rAp s retsemravdu 
 

,ajlAfErtgem Goh ił’ ,tlov Q 
.abAkram a ttev tqkCwrp sił 
,maru KqCwrp” :etzedrEkgem 
ˇ?nabmokram a nav im ,ajdnom 

 
avdapAsle KnAidamziC 

:nabAjnIł Gan trakav tejef 
ˇ!lAtluroSgem tsom ,KqCwrp ,an” 
.tlAgodllA tto ’Goha ,atdnom _ 

 
,atlAlatle _ tlelef _ !mA za” 

ˇ .aNAmodut dneł a Gan KaC 
,Nara GI ttel lerrEkeS tah 

.nalatgodlob ,godlob atpał 
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