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„Tyuhaj, haj! Összetör az akarat,
mégsem hagyom magamat!”
táncközi kurjantás

A Baráthegy története
(néprege alapján)

Sümeg ősi helyén apátság lett végre,
Ez akkor hallgatott a szentegyedi névre.
Pálos-remetékkel népesült a tájék,
A szentmiséket így ugyanők végezték.
Páskál atya ifjú és hamvasarcú volt,
Sudár termetével mindenkit elbájolt.
A derekát körben kötél-korda fogta
Lányölelés helyett, s ez volt a baj oka.
Amikor először a Rezin szétnézett,
Az ifjú remetét bűvölte igézet.
Belemart szívébe a szépséges csoda,
′Mely az Alföld után itt – szemben – elfogta.
– Miért nem ölelhetem e kerek világot?
– Szerzetesünk – joggal – keserűn sóhajtott.
Ismeretlen öröm után égett vágytól
Megfeledkezve a tett fogadalmáról.
Hirtelen megzörrent a bokros mögötte,
Távoli világból szellem jött eléje.
Hízelkedő módon duruzsolta szavát:
– Ne bánkódjál, barát, tiéd lesz a világ!
– Ha nem nézesz többé szerzetes rendedre:
Tiéd lesz az élet és gyönyörűsége.
Páskál atya újra szívében érezte:
Fiatalságának vágya kelt életre.
Megingására szólt incselkedés szava:
– Tiéd lesz a világ minden szépasszonya.
Remegett az ifjú, karját tárva állt ott,
Majd erőt vett magán, s imígyen kiáltott:
– Ne, ne kísérts, ördög! Inkább kővé váljam,
Semhogy szerzetesi rangomat feladjam!
Ekkor szélsuhintás járta a magast át,
Az ördög otthagyta: kővé vált a barát.
Égeraracsa, 2001. július 2.
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,taraka za rqteSSq !jah ,jahuT”
ˇ!tamagam moGah mesgEm
sátnajruł izqkcnát

etenEtrqt Gehtárab a
(nájpala egerpEn)

,ergEv ttel gástápa nELeh isQ gemüs
.ervEn ideGetneS a ttotagllah rokka ze
,KEját a tlüsepEn lekkEtemer-soláp
.KEtzegEv KQnaGu GI tekEsimtneS a
,tlov Ucrasavmah sE Ujfi aTa láksáp
.tlojáble tiknednim levEtemret rádus
atgof adroł-lEtqł nebrqł tákered a
.ako jab a tlov ze s ,tteLeh sElelqNál
,ttezEntES nizer a rqSQle rokima
.tezEgi etlqvűb tEtemer Ujfi za
,adoC segEspES a ebEvIS trameleb
.atgofle _ nebmeS _ tti nátu dlqfla za Lem’
?togáliv Kereł e metehlelq men trEim _
.ttotjahOs nűreseł _ laggoj _ KnüsetezreS _
lOtGAv ttegE nAtu mqrq nelteremsi
.lOrAmladagof ttet a evzekdelefgem
,ettqgqm sorkob a tnerrqzgem neletrih
.ejEle ttqj melleS lObgAliv ilovAt
:tAvaS atloZurud nodOm QdeklezIh
!gAliv a Sel dEit ,tArab ,lAjdOknAb en _
:erdedner setezreS Ebbqt SezEn men ah _
.egEsWrqNqG sE telE za Sel dEit
:etzerE nebEvIS arjU aTa lAksAp
.ertelE tleł aGAv KanAgAslataif
:avaS sEdekleCni tlOS arAsAgnigem
.aNoSSapES nednim gAliv a Sel dEit _
,tto tllA avrAt tAjrał ,Ujfi za ttegemer
:ttotlAił neGImi s ,nAgam ttev tQre djam
,majlAv EvQł bbAkni !gqdrq ,strEsIł en ,en _
!majdalef tamognar isetezreS Gohmes
,tA tsagam a atrAj sAtnihuslES rokke
.tArab a tlAv EvQł :atGahtto gqdrq za
nabAvah sAdlA .1711 ,aCararegE
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„Hogy hazámat ne szeressem,
A bitorlót meg ne vessem:
Hatalom nem teheti”
Czuczor Gergely

A basa tulipánjai
(néprege Móra Ferenc alapján)

Török világ járta akkor még minálunk,
′Mikor az országban nem volt tulipánunk.
Arannyal mérték föl, drága volt hagymája,
És ha kivirágzott: félország csodálta.
Bolondjai voltak a török nagyurak
Ennek az érdekes, színes, szép virágnak;
Volt köztük olyan is, akinek megérte:
Egy falut adott egy bokorért cserébe.
Váradi basának híres volt a kertje,
Amennyi fajta volt, ott volt az mind benne;
Látogatóinak kérkedett a basa,
Amikor a kertet nekik mutogatta.
Egyszer csak jó hírül a martalócai:
– Van virág Borsiban! – azt hozták meg neki;
– Hófehér a színe, szépségnek sincs híján,
A pap neveli azt édesanyja sírján.
– Mit locsogtok annyit – legyintett a basa –
Egy erszény aranyért itt legyen holnapra!
A martalócai jelentették másnap:
– Nem eladó biz′ a′ sem neki, sem másnak.
– Az ifjú borsi pap vissza azt üzente:
Nem fosztja meg a sírt, nem válik meg tőle.
Mérges lett a basa, és parancsot adott:
– Hozzátok ide az ellenkező papot!
Ám a martalócok jöttek kisvártatva,
Véres volt a fejük, úgy tértek ők vissza:
– Föllázította a falu népét a pap,
Karddal védik a sírt, a basa mit sem kap.
Verte a szolgáit a basa dühében,
S indult bősz sereggel a borsi pap ellen;
– Ne hagyjatok semmit e hitvány faluból,
Kő kövön ne álljon! – a parancsa így szól.
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A szilaj emberek szót fogadva mentek,
És a borsiak így földönfutók lettek.
Nagy-nagy diadallal hozták a tulipánt,
Ámde piros foltok égtek fehér szirmán.
– Borsi pap kezének pergett rá a vére,
Megrázkódott az úr ennek a hírére;
Letörölte a vért a szirmokról szépen,
S maga ültette el a saját kertjében.
Kertészének mondta, hogy azt jól megértse:
– A fejeddel felelsz, ha baja lesz, érte!
A basának reggel az volt első dolga:
Megnézni kertjében, hogy′ van a virága.
Látva, hogy a kertész már ott szorgoskodik,
Ráförmedt a basa: – Mi dolgod neked itt?
– Aa ppiros fofoltokat tötörülgetem iinnen
– Dadogta a kertész nagyon is ijedten.
A nagy úr elsápadt, de megvolt rá az ok:
A fehér szirmokon ott égtek a foltok.
– Tépd le a virágot! – parancsolta neki,
Ő már – személyesen – nem mert hozzányúlni.
Ámde a borsi pap szép, fehér virága
Csak hozott vérvörös bimbókat másnapra;
Harmadnap összenőtt mindegyik levele,
Szétnyitott kézujjnak látszott – kinézetre.
Negyednapra az′tán a váradi basa,
Palotáját, kincsét s hatalmát otthagyva,
Elbújdosott ebből az országból, nem várt,
Ahol még a föld is megbosszulja fiát.
Elterjedt a borsi pap virága szerte,
Sötétpiros szirma s tenyeres levele;
Az elvadult kert a magvait szétszórta.
A magyar nép ajkán ez a basarózsa.
Kispest, 2000. november 14.
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,messereS en tamAzah Goh”
:messev en gem tOlrotib a
ˇitehet men molatah
Legreg rocuc
iajnApilut asab a

(nAjpala cneref arOm egerpEn)

,KnulAnim gEm rokka atrAj gAliv Kqrqt
.KnunApilut tlov men nabgASro za rokim’
,ajAmGah tlov agArd ,lqf KEtrEm laNNara
.atlAdoC gASrolEf :ttozgArivił ah sE
KaruGan Kqrqt a Katlov iajdnolob
;KangAriv pES ,senIS ,sekedrE za Kenne
:etrEgem Kenika ,si naLo Kwtzqł tlov
.ebEreC trErokob ge ttoda tulaf Ge
,ejtreł a tlov serIh KanAsab idarAv
;enneb dnim za tlov tto ,tlov atjaf iNNema
,asab a ttedekrEł KaniOtagotAl
.attagotum Kiken tetreł a rokima
:iacOlatram a lwrIh Oj KaC reSGe
;iken gem KAtzoh tza – !nabisrob gAriv nav –
,nAjIh Cnis KengEspES ,enIS a rEhefOh –
.nAjrIs ajNasedE tza ileven pap a
_ asab a ttetniGel _ tiNNa KotgoCol tim _
!arpanloh neGel tti trENara NESre Ge
:pansAm KEttetnelej iacOlatram a
.KansAm mes ,iken mes ’a ’zib Odale men _
:etnezw tza aSSiv pap isrob Ujfi za _
.elQt gem KilAv men ,trIs a gem ajtSof men
:ttoda toCnarap sE ,asab a ttel segrEm
!topap Qzeknelle za edi KotAzzoh _
,avtatrAvsił Kettqj KocOlatram a mA
:aSSiv KQ KetrEt GU ,Kwjef a tlov serEv
,pap a tEpEn ulaf a attotIzAllQf _
.pał mes tim asab a ,trIs a KidEv laddrał
,nebEhwd asab a tiAgloS a etrev
;nelle pap isrob a leggeres SQb tludni s
,lObulaf NAvtih e timmes KotajGah en _
.lOS gI aCnarap a _ !nojllA en nqvqł Qł
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,Ketnem avdagof tOS Kerebme jaliS a
.Kettel KOtufnqdlqf GI Kaisrob a sE
,tnApilut a KAtzoh lalladaid Gan-Gan
.nAmriS rEhef KetgE Kotlof sorip edmA
,erEv a Ar ttegrep KenEzeł pap isrob _
;erErIh a Kenne rU za ttodOkzArgem
,nepES lOrkomriS a trEv a etlqrqtel
.nebEjtreł tAjas a le ettetlw agam s
:estrEgem lOj tza Goh ,atdnom KenESEtreł
!etrE ,Sel ajab ah ,Slelef leddejef a _
:aglod Qsle tlov za legger KanAsab a
.agAriv a nav ’Goh ,nebEjtreł inzEngem
,KidoksogroS tto rAm SEtreł a Goh ,avtAl
?tti deken doglod im _ :asab a tdemrqfAr
nennii meteglwrqtqt takotlofof soripp aa _
.netdeji si noGan SEtreł a atgodad _
:Ko za Ar tlovgem ed ,tdapAsle rU Gan a
.Kotlof a KetgE tto nokomriS rEhef a
,iken atloCnarap _ !togAriv a el dpEt _
.inlUNAzzoh trem men _ neseLEmeS _ rAm Q
agAriv rEhef ,pES pap isrob a edmA
;arpansAm takObmib sqrqvrEv ttozoh KaC
,elevel KiGednim ttQneSSq pandamrah
.ertezEnił _ ttoStAl KanjjuzEł ttotiNtES
,asab idarAv a nAt’za arpandeGen
,avGahtto tAmlatah s tECnił ,tAjAtolap
,trAv men ,lObgASro za lQbbe ttosodjUble
.tAif ajluSSobgem si dlqf a gEm loha
,etreS agAriv pap isrob a tdejretle
;elevel sereNet s amriS soriptEtqs
,atrOStES tiavgam a treł tludavle za
.aZOrasab a ze nAkja pEn rAGam a
nabAvah
nabAvah teSENe .711 ,tsepsił
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„A rágalom olyan, mint a tollpárna,
ha tartalmát szélnek ereszted, soha
többé nem szedheted össze”
Ismeretlen szerző

A becsületesség jutalma
(néprege alapján)

Mátyás királyunkról azt mondja az írás,
Amíg uralkodott, nem olyan volt, mint más.
Járta az országot sokszor álruhában,
S büntette a rosszat nagyon szigorúan.
Aki hozzáfordult – a döntését kérve – ,
Megkapta igazát, nem csalódott benne.
Ezért is nevezték királyunkat – méltán –
Igazságosnak is tettei alapján.
Élt egy szegény paraszt az ő idejében,
Aki favágóként tengődött szerényen.
Eljárt fát vágni és eladni azokat,
Árából ételt vett: gyermekei voltak.
Amint nagy sietve megy az úton egyszer,
Lát ott egy szép erszényt, ′mely a porban hever.
Felveszi, kinyitja: száz arany van abban,
Úgy megörül neki, mintha övé volna.
Hirtelen rádöbben, amit lelt, az másé,
Elszégyelli magát, megy is a fák közé.
Sok fát vág hamar, ám eladni nem tudja,
Nem akad rá vevő, nincsen így vacsora.
(– Milyen szörnyű is ez – gondolja a szegény –
Pénz van a zsebemben, amely nem az enyém.
Ehhez hozzányúlni tudom, hogy nem lehet,
Ám sebaj! Az Isten majd csak ad kenyeret!)
Másnap a piacon egyszer csak azt hallja,
Egy budai kalmár erszényét elhagyta.
Hogyha visszakapja, akkor jutalmat ad:
A megtalálónak juttat húsz aranyat.
Erre a szegényünk keresi a kalmárt,
Átadja az erszényt, s várja a jutalmát.
Sajnálja a kalmár a jutalmat váltig,
Ezért nagy mérgesen rá is ripakodik:
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– Százharminc arany volt ebben az erszényben,
Te csak százat hoztál, ezzel becsapsz engem.
A többit elloptad, bíró elé megyünk!
– Isten igazságos! – felel a szegényünk.
Ezidőtájt Budán Mátyás király osztott
A vitás ügyekben mindig igazságot.
Megjelennek nála, s előadják menten,
Ő pedig faggatja őket részletesen.
A szegény elmondja: hogy′ lelte az úton,
S tegnap vacsorájuk mint maradt el otthon.
Feleségének sem szólt róla egy szót sem,
S csupán száz arany volt, nem több az erszényben.
A kalmár állítja: hamis az egészen,
Százharminc arany volt bizony az erszényben.
A hiányzó részt a szegény elvette,
Valótlan a szava, nincs annak hitele.
– A maga igazát egyiktek sem tudja
Bebizonyítani, pedig ez a dolga
– Szól a király nekik, majd folytatja bölcsen:
– Mégsem olyan nehéz ebben ítélkeznem.
– Igazat is szóltok – való – mind a ketten,
Nincsen okom rá, hogy abban kételkedjem.
Te, kalmár, egy erszényt százharminc arannyal
Hagytál el az úton egyik alkalommal.
– Te meg, szegény ember, leltél tegnap egyet,
Száz arany van abban, sem több, sem kevesebb.
Így hát fogd az erszényt, eredj és vidd haza,
Ha lelnél még egyet, akkor gyere újra!
– Nos, derék kalmár, ez nem a te erszényed,
Várd, s a jutalomról ne feledkezzél meg!
Ezzel Mátyás király lezárja a vitát.
Amióta meghalt, oda az igazság.
Égeraracsa, 2002. július 9.
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,anrApllot a tnim ,naLo molagAr a”
ahos ,detSere KenlES tAmlatrat ah
„ˇeSSq detehdeS men Ebbqt
QzreS nelteremsi

amlatuj gEssetelwCeb a
(nAjpala egerpEn)

,sArI za ajdnom tza lOrknuLArił sATAm
.sAm tnim ,tlov naLo men ,ttodoklaru gIma
,nabAhurlA roSkos togASro za atrAj
.naUrogiS noGan taSSor a ettetnwb s
, _ evrEł tEsEtnqd a _ tludrofAzzoh ika
.enneb ttodOlaC men ,tAzagi atpakgem
_ nAtlEm _ taknuLArił KEtzeven si trEze
.nAjpala iettet si KansogAszagi
,nebEjedi Q za tSarap NEgeS Ge tlE
.neNEreS ttqdQgnet tnEkOgAvaf ika
,takoza indale sE ingAv tAf trAjle
.Katlov iekemreG :ttev tletE lObArA
,reSGe notU za Gem evteis Gan tnima
.reveh nabrop a Lem’ ,tNESre pES Ge tto tAl
,nabba nav Nara zAS :ajtiNił ,iSevlef
.anlov Evq ahtnim ,iken lwrqgem GU
,EsAm a tlel tima ,nebbqdAr neletrih
.Ezqł KAf a si Gem ,tAgam illeGESle
,ajdut men indale mA ,ramah gAv tAf Kos
.aroCav GI neCnin ,Qvev Ar daka men
_ NEgeS a ajlodnog _ ze si WNrqS neLim _)
.mENe za men Lema ,nebmebeZ a nav znEp
,tehel men Goh ,modut inlUNAzzoh zehhe
(!tereNeł da KaC djam netsi za !jabes mA
,ajllah tza KaC reSGe nocaip a pansAm
.atGahle tENESre rAmlał iadub Ge
:da tamlatuj rokka ,ajpakaSSiv ahGoh
.taNara SUh tattuj KanOlAlatgem a
,trAmlał a isereł KnwNEgeS a erre
.tAmlatuj a ajrAv s ,tNESre za ajdatA
,gitlAv tamlatuj a rAmlał a ajlAnjas
:Kidokapir si Ar nesegrEm Gan trEze
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,nebNESre za nebbe tlov Nara cnimrahzAS _
.megne SpaCeb lezze ,lAtzoh tazAS KaC et
!KnwGem Ele OrIb ,datpolle tibbqt A
.KnwNEgeS a lelef _ !sogAszagi netsi _
ttotSo LArił sATAm nAdub tjAtQdize
.togAszagi gidnim nebkeGw sAtiv a
,netnem KAjdaQle s ,alAn Kennelejgem
.nesetelSEr tekQ ajtaggaf gidep Q
,notU za etlel ’Goh :ajdnomle NEgeS a
.nohtto le tdaram tnim KujAroCav panget s
,mes tOS Ge alOr tlOS mes KenEgEselef
.nebNESre za bbqt men ,tlov Nara zAS nApuC s
,neSEge za simah :ajtIllA rAmlał a
.nebNESre za Nozib tlov Nara cnimrahzAS
,ettevle NEgeS a tSEr OzNAih a
.eletih Kanna Cnin ,avaS a naltOlav
ajdut mes KetkiGe tAzagi agam a _
aglod a ze gidep ,inatINozibeb
:neClqb ajtatLof djam ,Kiken LArił a lOS _
.menzeklEtI nebbe zEhen naLo mesgEm _
,netteł a dnim _ Olav _ KotlOS si tazagi _
.mejdekletEł nabba Goh ,Ar moko neCnin
laNNara cnimrahzAS tNESre Ge ,rAmlał ,et
.lammolakla KiGe notU za le lAtGah
,teGe panget lEtlel ,rebme NEgeS ,gem et _
.bbeseveł mes ,bbqt mes ,nabba nav Nara záS
,azah ddiv sE jdere ,tNESre za dgof tAh GI
!arjU ereG rokka ,teGe gEm lEnlel ah
,deNESre et a men ze ,rAmlał KEred ,son _
!gem lEzzekdelef en lOrmolatuj a s ,drAv
.tAtiv a ajrAzel LArił sATAm lezze
.gAszagi za ado ,tlahgem atOima

nabAvah sAdlA .11711 ,aCararegE
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„Bár az élet mégoly szép,
– Igyunk még egy csöppet, igyunk még egy csöppet, –
Aztán soha többet…
Lábunk végül sírba lép…”
német műdal

A cinkotai kántor
(néprege alapján)

Sok történet maradt Mátyás király után,
Országszerte jegyzik, nemcsak Pesten s Budán.
Egyrésze leírva Galeotto révén,
Másrészt a nép ajkán egymásközt mesélvén.
Kár az embernek azt, ’mi volt tagadnia,
Azt is, hogy Cinkotán volt már eklézsia.
Egyszer a pap lelt egy adománylevelet,
Amely András király idején keltezett.
Apátságról szólt a megkerült okirat,
Foganatba nem ment a tatárok miatt.
Nem is tétovázott, azonnal elküldte,
Így került Budára, királyunk elébe.
A király ráírta az okmány hátára,
A teljesítésnek nincsen akadálya,
Ha felel a feltett három kérdésére.
– Hol jön fel a napunk? – elsőnek feltéve.
– Mennyit ér a király? – ez volt a második,
Amelyik a sorban reá következik.
A harmadik szintén az okiraton áll,
S válaszra vár ez is: – mit gondol a király?
Amikor a jó pap a választ meglátta,
Izzadt a homloka, a hideg kirázta.
Mind nappal, mind éjjel fejét egyre törte,
Ám nem talált választ a három kérdésre.
A válaszokra csak három napot kapott,
Ezért a gond ette s gyötörte a papot.
Volt neki kántora, ’ki a bort szerette,
Szomját is oltotta, ha ezt megtehette.
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Látta, hogy a papja milyen nyughatatlan,
Kérdé: segíthet-e, és ha igen, hogyan.
Megtudta tőle a király kérdéseit,
És felajánlotta azonnal, hogy segít.
Végül is vállalta, elmegy ő helyette,
S válaszol a király összes kérdésére.
Reverendában ment a kántor Budára,
A király elé került, aki már várta.
Voltak ott főurak Mátyást körülállva,
Előre nevettek a pap rovására.
– Nos, tehát, jó hívem – szólt hozzá a király –
Halljuk a válaszod, ez amelyre vártál.
– Az első kérdés: hol kel fel a nap? – úgy ám – ,
Felségednek Budán, nekem meg Cinkotán.
Nevettek az urak, Mátyás is magában,
Ennek az embernek, ennek igaza van.
– Mennyit ér a király? – hangzott a felelet,
S vakarta a fejét kántorunk keveset –
Jézusunkat adták harminc ezüstpénzen,
Huszonkilencet ér a király is – vélem.
Ez a felelet is helyes volt egészen,
Így azt elismerni mindenki kénytelen.
Jött is az utolsó kérdés is a sorban,
A kántor hallgatta figyelmesen, szótlan.
– A király mit gondol? Hogy egy papot láthat,
Pedig csak a kántor adta meg a választ.
– Légy te az apátúr, kinevezlek téged!
– Nem érdemlem meg én e nagy tisztességet.
– Maradjon meg az a tisztelendő úrnak,
Kérésem csak egy van, akárhogyan súgnak:
Dicsőség lenne rám, nagyságos uraim,
A cinkotai icce ne legyen oly kicsiny!
– Kérésed teljesül, legyen kétakkora –
Mosolygott a király az okos kántorra.
Máig is Cinkotán kétszeres az icce,
Csakhogy árban kétszer fizetnek is érte.

Égeraracsa, 2010. május 13.
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,pES LogEm telE za rAb”
_ ,teppqC Ge gEm KnuGi ,teppqC Ge gEm KnuGi _
…tebbqt ahos nAtza
ˇ …pEl abrIs lwgEv KnubAl
ladWm temEn

rotnAł iatoknic a
(nAjpala egerpEn)

,nAtu Lárił sATAm tdaram tenEtrqt Kos
.nAdub s netsep KaCmen ,KizGej etreSgASro
,nEvEr ottoelag avrIel eSErGe
.nEvlEsem tzqksAmGe nAkja pEn a tSErsAm
,aindagat tlov im’ ,tza Kenrebme za rAł
.aiZElke rAm tlov nAtoknic Goh ,si tza
,televelNAmoda Ge tlel pap a reSGe
.ttezetleł nEjedi Lárił sArdna Lema
,tariko tlwrekgem a tlOS lOrgAstApa
.ttaim KorAtat a tnem men abtanagof
,etdlwkle lannoza ,ttozAvotEt si men
.ebEle KnuLArił ,arAdub tlwreł GI
,arAtAh Namko za atrIAr LáriK a
,aLAdaka neCnin KensEtIsejlet a
.erEsEdrEł morAh ttetlef a lelef ah
.evEtlef KenQsle _ ?Knupan a lef nqj loh _
,KidosAm a tlov ze _ ?Lárił a rE tiNNem _
.Kizektevqł Aer nabros a KiLema
,llA notariko za nEtniS Kidamrah a
?Lárił a lodnog tim _ :si ze rAv arSalAv s
,attAlgem tSalAv a pap Oj a rokima
.atzArił gedih a ,akolmoh a tdazzi
,etrqt erGe tEjef lejjE dnim ,lappan dnim
.ersEdréł morAh a tSalAv tlAlat men mA
,ttopał topan morAh KaC arkoSalAv a
.topap a etrqtqG s ette dnog a trEze
,ettereS trob a ił’ ,arotnAł iken tlov
.ettehetgem tze ah ,attotlo si tAjmoS
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,naltatahguN neLim ajpap a Goh ,attAl
?naGoh ,negi ah sE ,e-tehtIges :EdrEł
,tiesEdrEł Lárił a elQt atdutgem
.tIges Goh ,lannoza attolnAjalef sE
,etteLeh Q Gemle ,atlallAv si lwgEv
.erEsEdrEł seSSq Lárił a loSalAv s
,arAdub rotnAł a tnem nabAdnerever
.atrAv rAm ika ,tlwreł Ele Lárił a
,avllAlwrqł tsATAm KaruQf tto Katlov
.arAsAvor pap a Ketteven erQle
_ Lárił a Azzoh tlOS _ mevIh Oj ,tAhet ,son _
.lAtrAv erLema ze ,doSalAv a Kujllah
, _ mA GU _ ?pan a lef leł loh :sEdrEł Qsle za _
.nAtoknic gem meken ,nAdub KendegEslef
,nabAgam si sATAm ,Karu za Ketteven
.nav azagi Kenne ,Kenrebme za Kenne
,telelef a ttozgnah _ ?Larił a rE tiNNem _
– teeveł KnurotnAł tEjef a atrakav s
,neznEptswze cnimrah Kátda taknusuzEj
.melEv _ si Lárił a rE tecneliknoSuh
,neSEge tlov seLeh si telelef a ze
.neletNEł iknednim inremsile tza GI
,nabros a si sEdrEł Oslotu za si ttqj
.naltOS ,nesemleGif attagllah rotnAł a
,tahtAl topap Ge Goh ?lodnog tim Lárił a _
.tSalAv a gem atda rotnAł a KaC gidep
!degEt Kelzevenił ,rUtApa za et Gél _
.tegEssetSit Gan e nE gem melmedrE men _
,KanrU Qdneletzsit a za gem nojdaram _
:KangUs naGohrAka ,nav Ge KaC mesErEł
,miaru sogAsGan ,mAr ennel gEsQCid
!NiCił Lo neGel en ecci iatoknic a
_ arokkatEł neGel ,lwsejlet desErEł _
.arrotnAł soko za Lárił a ttogLosom
,ecci za sereStEł nAtoknic si giAm
.etrE si Kentezif reStEł nabrA za GohkaC
nabAvah terEgi .3711 ,aCararegE
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„Tanulj önmérsékletet, elégedj meg azzal, amid
van és amivel foglalkozhatsz, merj az lenni, aki
vagy, méltóságteljesen legyints arra, amiről le
kell mondanod, higgy a saját egyéniségedben!”
Amiel Henrik Frigyes

A csóri csuka
(néprege alapján)

Mátyás király – ha tehette –
Országot járt arra-erre.
Egyszer, ′mikor ment Budára,
Betért Csór kis falujába.

Vendéglősünk is szerette,
Így a májat félretette;
Ezért az′tán magyarázta:
„Csóri csuka, nincsen mája.”

Megszállt – ott – a vendéglőben,
Mátyás király – higgyétek el! –
Csukát rendelt estebédre;
Nem késett a felelettel,
Szerette a csukamájat,
Azon nyomban rá is vágta:
S örült annak, hogyha láthat.
„Palotai pálca, nincsen száma.”
A fogadós tálalt este,
A király meg észrevette,
A hal mája nincs a tálon:
„Hol van a máj, mondd, barátom?”

A fogadós mindjárt látta,
Kiderült a turpissága;
Nem kellett azt magyarázni,
Hogy őt mi is fenyegeti.

A félretett csukamájat,
Röpke szempillantás alatt,
Odarakta – tettét bánva –
A királya asztalára.

Kispest, 2000. december 11.
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dima ,lazza gem jdegEle ,tetelkEsrEmnq jlunat”
ika ,innel za jrem ,Stahzoklalgof levima sE nav
el lQrima ,arra stniGel nesejletgAsOtlEm ,Gav
ˇ!nebdegEsinEGe tAjas a GGih ,donadnom lleł
seGirf Kirneh lejmA

akuC irOC a
(nAjpala egerpEn)

_ ettehet ah _ LArił sATAm
.erre-arra trAj togASro
,arAdub tnem rokim’ ,reSGe
.abAjulaf sił rOC trEteb
,nebQlgEdnev a _ tto _ tllASgem
;erdEbetse tledner tAkuC
,tajAmakuC a ettereS
.tahtAl ahGoh ,Kanna tlwrq s
,etse tlalAt sOdagof a
,etteverSE gem LArił a
:nolAt a Cnin ajAm lah a
ˇ?motArab ,ddnom ,jAm a nav loh”
,ettereS si KnwsQlgEdnev
;etteterlEf tajAm a GI
:atzAraGam nAt’za trEze
ˇ .ajAm neCnin ,akuC irOC”
– !le KetEGGih _ LArił sATAm
,lettelelef a ttesEł men
:atgAv si Ar nabmoN noza
ˇ .amAS neCnin ,aclAp iatolap”
,attAl trAjdnim sOdagof a
;agAssiprut a tlwredił
,inzAraGam tza ttelleł men
.itegeNef si im tQ Goh
,tajAmakuC tteterlEf a
,ttala sAtnallipmeS ekpqr
_ avnAb tEttet _ atkarado
.arAlatSa aLArił a
nabAvah molA .711 ,tsepsił
16

A legrégibb magyar adoma

A hegyaljai tájék nevei
(néprege alapján)

Négy név jelzi a Hegyalját:
Tarcal, Tállya, Szerencs és Mád.
Származásuk honnan ered?
Árpádtól. Más nem lehetett.
Szerencsre jött ősünk, Árpád,
És a hegytetőre felállt.
Körülnézett felkiáltva:
„Itt e tájon, (ez lett Tállya.)
Ama vizes, nádas helyen,
(Ebből Mád lett, tudni vélem.)
Hithű Tarcal vezéremmel,
(Máig Tarcal – így – e névvel.)
Alapítom szerencsémet. ”
(Szerencs város ebből ered.)
Ez nem kósza hiedelem,
E tájon ezt hiszi népem.

Kispest, 2001. március 31.

amoda raGam bbigErgel a
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ieven KEjAt iajlaGeh a
(nAjpala egerpEn)

:tAjlaGeh a izlej vEn GEn
.dAm sE CnereS ,aLLAt ,lacrat
?dere nannoh KusAzamrAS
.ttetehel men sAm .lOtdAprA
,dAprA ,KnwsQ ttqj erCnereS
.tllAlef erQtetGeh a sE
:avtlAiklef ttezEnlwrqł
(.aLLAt ttel ze) ,nojAt e tti”
,neLeh sadAn ,seziv ama
(.melEv indut ,ttel dAm lQbbe)
,lemmerEzev lacrat Whtih
(.levvEn e _ GI _ lacrat giAm)
ˇ .temECnereS motIpala
(.dere lQbbe sorAv CnereS)
,meledeih aSOł men ze
.mepEn iSih tze nojAt e

nabAvah telekił .1711 ,tsepsił
,tsepsił
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„Rossz bíró, ′ki ajándékra néz”
népi bölcsesség

A kolozsvári bíró
(néprege alapján)

Mátyás király – hazát járva –
Betért egyszer Kolozsvárra.
Nem úgy ment be – kísérettel,
Szegényes álruhát vett fel.

Az igazságtalan bíró
Fizetni nem volt hajlandó.
Mátyás a fát estig hordta,
S nevét írta három fára.

Bejárt minden utcát, teret,
Majd egy padra telepedett.
A városnak volt bírája
Sok-sok szegény bánatára.

Nagy pompával – másnap reggel –
Bevonult ő kísérettel;
Fogadta a bíró őket:
„Isten hozta felségteket!”

Hajdúk vitték onnan-innen,
S dolgoztatták őket ingyen.
Egy hajdú őt is meglátta,
S ráparancsolt: „menj munkára!”

Megkérdezte Mátyás tőle:
Igazságos bíró volt-e?
Válaszolt a bíró: „igen” ,
′Mire Mátyás: „kötve hiszem!”

„Hát mi lesz a fizetségem?”
– Kérdezte meg nagy szerényen;
„Ez ni! – azzal hátbavágta –
Menj a bíró udvarába!”

A rakás fát elbontatta,
És az írást megmutatta;
Ő a királyt kérni kezdte,
′Ki keményen megbüntette.

Égeraracsa, 2000. október 11.
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ˇzEn arkEdnAja ił’ ,OrIb SSor”
gEsseClqb ipEn

OrIb irAvZoloł a
(nAjpala egerpEn)

OrIb nalatgAszagi za
.Odnaljah tlov men intezif
,atdroh gitse tAf a sATAm
.arAf morAh atrI tEven s

_ avrAj tAzah _ LArił sATAm
.arrAvZoloł reSGe trEteb
,letterEsIł _ eb tnem GU men
.lef ttev tAhurlA seNEgeS

_ legger pansAm _ lavApmop Gan
;letterEsIł Q tlunoveb
:tekQ OrIb a atdagof
ˇ!teketgEslef atzoh netsi”

,teret ,tActu nednim trAjeb
.ttedepelet ardap Ge djam
ajArIb tlov KansorAv a
.arAtanAb NEgeS Kos-Kos

:elQt sATAm etzedrEkgem
,nenni-nanno KEttiv KUdjah
?e-tlov OrIb sogAszagi
.neGni tekQ KAttatzoglod s
, ˇnegi” :OrIb a tloSalAv
,attAlgem si tQ Udjah Ge
ˇ!meSih evtqł” :sATAm erim’ ˇ!arAknum jnem” :tloCnarapAr s
,attatnoble tAf sAkar a
;attatumgem tsArI za sE
,etdzeł inrEł tLArił a Q
.ettetnwbgem neNEmeł ił’

ˇ?megEstezif a Sel im tAh”
;neNEreS Gan gem etzedrEł _
_ atgAvabtAh lazza _ !in ze”
ˇ!abAravdu OrIb a jnem

nabAvah Qtevgam .711 ,aCararegE
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„Záratlan kapu a gyermek szája”
bölcs megállapítás

A négy ló esete
(néprege alapján)

Versenyző a magyar – mondhatnám – régóta,
Mert virtus volt abban, kinek a kocsija
Ért haza hamarabb jövet a vásárról:
– Gyí, Tündér! Gyí, Pajkos! – hangzott jobbról-balról.
Ez az előzgetés volt az előzménye
A lovasversenyeknek, s ezáltal az őse.
Asszonykirályunk, Mária Terézia,
Fülébe jutott ez, s meg is csiklandozta.
Az asszony csak asszony – koronával fején,
Divatba is hozta a lóversenyt — ez tény.
Sikerült neki: a korona korona,
Még akkor is az, ha asszony van alatta.
A felséges asszony körül pezsgett minden,
Hegyeket mozgatott a cél érdekében.
József főherceget, fiát, buzdította:
– Legyenek lovaid a nagy alkalomra!
Pünkösdkor került sor – másnap – a versenyre,
Egy sátorban várta a királynő ülve.
Érkeztek lovagok, végül megjött fia,
Csatlósok vezettek négy lovat utána.
Egyik zörgőcsontú, szilaj mén a másik,
Velük lusta kövér, s vak volt a negyedik.
– Anyám! Nem versenyre készült ez a négy ló,
Az állapotunkat tükrözi, így való.
– Elcsigázott, sovány gebe a nép maga,
A papság meg szilaj, féktelen paripa,
Elhízott, renyhe ló a nemesség már rég,
A vak ló magad vagy, ′ki nem látja, fenség!
Eddig a történet, ma is emlegetik,
A herceg király lett, emléke él máig.
II. József volt, ′kit négyesfogata
Ezért vitt sebesen kunyhóból kunyhóba.
Égeraracsa, 2002. november 18.
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ˇajAS KemreG a upał naltarAz”
sAtIpallAgem Clqb

etese Ol GEn a

(nAjpala egerpEn)

,atOgEr _ mAntahdnom _ raGam a QzNesrev
ajiCoł a Kenił ,nabba tlov sutriv trem
:lOrrAsAv a tevqj bbaramah azah trE
.lOrlab-lOrbboj ttozgnah _ !sokjap ,IG !rEdnwt ,IG _
eNEmzQle za tlov sEtegzQle za ze
.esQ za latlAze s ,KenkeNesrevsavol a
,aizEret airAm ,KnuLArikNoSSa
.atzodnalkiC si gem s ,ze ttotuj ebElwf
,nEjef lavAnoroł – NoSSa KaC NoSSa za
.NEt ze * tNesrevOl a atzoh si abtavid
,anoroł ,anoroł a :iken tlwrekis
.attala nav NoSSa ah ,za si rokka gEm
,nednim ttegZep lwrqł NoSSa segEslef a
.nebEkedrE lEc a ttotagzom tekeGeh
:attotIdzub ,tAif ,tegecrehQf feZOj
!armolakla Gan a diavol KeneGel _
,erNesrev a _ pansAm _ ros tlwreł rokdsqknwp
.evlw QnLArił a atrAv nabrotAs Ge
,aif ttqjgem lwgEv ,Kogavol KetzekrE
.anAtu tavol GEn Kettezev KosOltaC
,KisAm a nEm jaliS ,UtnoCQgrqz KiGe
.KideGen a tlov Kav s ,rEvqł atsul Kwlev
,Ol GEn a ze tlwSEł erNesrev men !mANa _
.Olav GI ,izqrkwt taknutopallA za
,agam pEn a ebeg NAvos ,ttozAgiCle _
.apirap neletkEf ,jaliS gem gAspap a
,gEr rAm gEssemen a Ol ehNer ,ttozIhle
!gEsnef ,ajtAl men ił’ ,Gav dagam Ol Kav a
,Kitegelme si am ,tenEtrqt a gidde
.giAm lE ekElme ,ttel LArił gecreh a
atagofseGEn tił’ ,tlov feZOj .11
.abOhNuł lObOhNuł nesebes ttiv trEze
nabAvah teSENe .11711 ,aCararegE
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„A babona éppen olyan erős, mint a hit,
s az előitélet éppen olyan hatalmas,
mint a tapasztalat”
Katz Richárd

A póruljárt ördög
(néprege alapján)

Átkeltem hegyeken, ahol az ég dörgött,
Rokona is lettem egy vízesés fölött.
Ösvényeken jártam vadvirág szegéllyel,
Isten lába nyomán találkoztam fénnyel.
Lelkemet hangoltam a magány lelkéhez,
Kerestem a helyet, ahol Istent érez…
Templomot találtam, mégpedig Aachenben,
Ennek történetét elmesélték nekem:
Az itt lakó népek templomot akartak,
Ásták az alapot, felálltak a falak.
Kifogyva a pénzből törték a fejüket:
– Hogyan folytathatnánk? – a tanács töprengett.
Az otthagyott munkát gaz, dudva belepte,
A polgármester is el volt keseredve.
Amint tanácskoznak, vitatkoznak bőszen,
Beállít hozzájuk egy hosszú idegen.
– Jónapot, polgárok! – őket így köszönti –
Akarják e művet maholnap folytatni?
Hoztam hozzá a pénzt, kint van, a szekéren,
Odaadom arra, de van egy kérésem.
Szemet meresztenek erre a csodára,
– Kicsoda ön, uram? – kérdik nagysokára.
– Patás Pál vagyok a Fekete erdőből,
A Wildseehez közeli Heidenstadt mellől.
– Mi volna a kérés? – kérdezik azt tőle,
– Egy lelket kérek csak érte majd cserébe.
Az az első lélek, ′ki átlépi – nyilván –
A templom küszöbét felszentelés napján.
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– Hisz′ te az ördög vagy! – kiáltják mindnyájan,
– Kell a pénzem, vagy sem? Döntsétek el gyorsan!
Felocsúdnak lassan így az ijedtségből,
S elfogadják a pénzt végül az ördögtől.
Felépült a templom, de bizony addigra,
Hogy milyen áron, az egész város tudta.
Nem akart bemenni senki sem elsőnek,
Ezért a szentelést húzták-vonták színleg.
Megint összeülnek, tanakodnak körben,
Kérnek egy püspököt, de nem segít ő sem.
Volt a közelükben egy régi kolostor,
Barátok lakták azt – régóta – mindenkor.
Meghívják őket is, hátha segíthetnek,
És így a templomot megnyithatják végleg.
Az egyik barátnak támad egy ötlete:
– Uraim! – kezdi el – van megoldás erre.
– Adósak vagyunk a lelkével – emberek! – ,
Aki a küszöböt átlépi elsőnek.
Az nincsen kikötve, milyen lélek legyen,
Lehet az állat is, ez a véleményem.
Megörülve ennek a remek tanácsnak,
Reggel hamarjában egy farkast is fognak.
Igaz, beste lélek, de azért csak lélek,
Igy be kell érnie vele az ördögnek.
Kinyitják a kaput, beűzik a farkast,
Az ördög lelket vár, s gyorsan elnyeli azt:
Felordít haraggal, s távozik csakugyan.
Ott áll a bronzfarkas ma is a kapuban.

Égeraracsa, 2006. szeptember 3.
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,tih a tnim ,sQre naLo neppE anobab a”
,samlatah naLo neppE telEtiQle za s
ˇtalatSapat a tnim
drAhir cał

gqdrq trAjlurOp a
(nAjpala egerpEn)

,ttqgrqd gE za loha ,nekeGeh metlektA
.ttqlqf sEsezIv Ge mettel si anokor
,leLLEgeS gArivdav matrAj nekeNEvsq
.leNNEf matzoklalat nAmoN abAl netsi
,zehEklel NAgam a matlognah temeklel
...zerE tnetsi loha ,teLeh a metsereł
,nebnehA gidepgEm ,matlalat tomolpmet
:meken KEtlEsemle tEtenEtrqt Kenne
,Katraka tmolpmet KepEn Okal tti za
.Kalaf a KatllAlef ,topala za KAtsA
:teküjef a KEtrqt lQbznEp a avGofił
.ttegnerpqt CAnat a _ ?KnAntahtatLof naGoh _
,etpeleb avdud ,zag tAknum ttoGahtto za
.evdereseł tlov le si retsemrAglop a
,neSQb Kanzoktativ ,KanzokCAnat tnima
.negedi USSoh Ge KujAzzoh tIllAeb
_ itnqSqł GI tekQ _ !KorAglop ,topanOj _
?intatLof panloham tevWm e KAjraka
,nerEkeS a ,nav tnił ,tznEp a Azzoh matzoh
.mesErEł Ge nav ed ,arra modaado
,arAdoC a erre KenetSerem temeS
.arAkosGan KidrEł _ ?maru ,nq adoCił _
,lQbQdre etekef a KoGav lAp sAtap _
.lQllem ttatsnedjAh ilezqł zehEzdliv a
,elQt tza KizedrEł _ ?sErEł a anlov im _
.ebEreC djam etrE KaC KerEł teklel Ge _
_ nAvliN _ ipEltA ił’ ,KelEl Qsle za za
.nAjpan sEletneSlef tEbqSwł molpmet a
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,najANdnim KAjtlAił _ !Gav gqdrq za et ’Sih _
!nasroG le KetEstnqd ?mes Gav ,meznEp a lleł _
,lQbgEstdeji za GI nassal KandUColef
.lQtgqdrq za lwgEv tznEp a KAjdagofle s
,argidda Nozib ed ,molpmet a tlwpElef
.atdut sorAv SEge za ,norA neLim Goh
,KenQsle mes iknes innemeb traka men
.gelnIS KAtnov-KAtzUh tsEletneS a trEze
,nebrqł Kandokanat ,KenlweSSq tnigem
.mes Q tIges men ed ,tqkqpswp Ge KenrEł
,rotsoloł igEr Ge nebkwlezqł a tlov
.roknednim _ atOgEr _ tza KAtkal KotArab
,KentehtIges ahtAh ,si tekQ KAjvIhgem
.gelgEv KAjtahtiNgem tomolpmet a GI sE
:eteltq Ge damAt KantArab KiGe za
.erre sAdlogem nav _ le idzeł _ !miaru _
, _ Kerebme _ levEklel a KnuGav KasOda _
.KenQsle ipEltA tqbqSwł a ika
,neGel KelEl neLim ,evtqkił neCnin za
.meNEmelEv a ze ,si tallA za tehel
,KanCAnat Kemer a Kenne evlwrqgem
.Kangof si tsakraf Ge nabAjramah legger
,KelEl KaC trEza ed ,KelEl etseb ,zagi
.Kengqdrq za elev einrE lleł eb GI
,tsakraf a KizWeb ,tupał a KAjtiNił
:tza ileNle nasroG s ,rAv teklel gqdrq za
.naGukaC KizovAt s ,laggarah tIdrolef
.nabupał a si am sakrafznorb a llA tto
nabAvah aNadlqf .12711 ,aCararegE
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„Lásd el jótanáccsal, aki arra vár!”
Ciceró

A tétényi bíró lánya
(néprege alapján)

Mátyás király egy éjjelen
Hintóval ment át Tétényen.
Úton hagyott malomkőbe
Ütődött és tört kereke.

Megkérte őt azért arra,
Hogy a választ őrá bízza.
(A királynak öröme telt,
Furfangjára, ′ha választ nyert.)

Bosszús lett a király rögtön:
„Mi lett volna, ha szegény jön?”
A bíróért küldött rögvest,
Szándéka volt, hogy ráijeszt.

Visszajött a király újra,
A bírót meg elhívatta.
Lányával ment felségéhez
Remélve, a válasz jó lesz.

Mondta nekik, hogy mily′ lusták,
Mert a követ útban hagyták.
„Megnyúzzák! – így parancsolta
Büntetésből – harmadnapra.”

„Hát a kőnek hol a bőre?”
– Szólt a király követelve.
„Hogy′ nyúznók meg elevenen?”
– Kérdezte a lány merészen.

„Mit tegyenek? – súgtak-búgtak –
Hogy′ álljanak a dolognak?”
Hallotta a bíró lánya:
Mi az apja aggodalma.

„Vetesd vérét, jó királyom!
Majd megnyúzzuk, szavam állom!”
Mátyásnak ez tetszett nagyon
S nevetett a kifogáson.

Égeraracsa, 2000. október 19.
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ˇrAv arra ika ,laCCAnatOj le dsAl”
Orecic

aNAl OrIb iNEtEt a
(nAjpala egerpEn)

nelejjE Ge LArił sATAm
.neNEtEt tA tnem lavOtnih
ebQkmolam ttoGah notU
.ekereł trqt sE ttqdQtw
:nqtgqr LArił a ttel sUSSob
ˇ?nqj NEgeS ah ,anlov ttel im”
,tsevgqr ttqdlwł trEOrIb a
.tSejiAr Goh ,tlov akEdnAS
,KAtsul ’Lim Goh ,Kiken atdnom
.KAtGah nabtU tevqł a trem
atloCnarap GI _ !KAzzUNgem”
ˇ .arpandamrah _ lQbsEtetnwb
_ KatgUb-KatgUs _ ?KeneGet tim”
ˇ?Kangolod a KanajllA ’Goh
:aNAl OrIb a attollah
.amladogga ajpa za im
,arra trEza tQ etrEkgem
.azzIb ArQ tSalAv a Goh
,tlet emqrq KanLArił a)
(.treN tSalAv ah’ ,arAjgnafruf
,arjU LArił a ttqjaSSiv
.attavIhle gem tOrIb a
.zehEgEslef tnem lavaNAl
.Sel Oj SalAv a ,evlEmer
ˇ?erQb a loh KenQł a tAh”
.evletevqł LArił a tlOS _
ˇ?nenevele gem KOnzUN ’Goh”
.neSErem nAl a etzedrEł _
!moLArił Oj ,tErEv dsetev”
ˇ!mollA mavaS ,KuzzUNgem djam
,noGan tteStet ze KansATAm
.nosAgofił a tteteven s
nabAvah Qtevgam .711 ,aCararegE
28

Korábban a visszhangdombról
elkiáltott szavakból a visszhang
12 szótagot tudott megismételni

A tihanyi visszhang
(néprege alapján)

Valamikor – réges-régen –
A Balaton térségében
Óriások laktak s kobold;
Akkor még a kő is lágy volt.

Ringatta az ezüstkék hab
A fénylően szép szirmokat.
„Úgy kell nektek, úgy! ― hahaha!”
– Szólt a lányka nagy kacagva.

A királyuk élt Tihanyban,
Gyöngyházkagyló palotában.
Rajta kívül ott élt vele
Leánya és felesége.

E játékot is megunva
Rátalált egy anyókára.
Gallyat gyűjtött szegény asszony,
Hogy a télen meg ne fagyjon.

Felesége jó és okos,
Csak lánya volt vásott, gonosz.
Nyelvet öltött, csúfolódott,
Sok orr alá tört így borsot.

Sötét, vad láng villant – kéken –
A királylány zord szemében.
Nekiment, mint eszeveszett,
Lökött rajta, hogy elesett.

Többször azon jót mulatott:
Szaggatta a vadvirágot.
Kegyetlenül tépte, durván,
S Balatonba dobta az′tán.

Nyögött szegény elestében,
S tápászkodott keservesen.
„Megjártad, te csúf! — hahaha!”
– Mondta a lány nagy kacagva.

Ekkor fakadt a nő szája
Kegyetlen és bősz átokra:
„Hah, visszhanggá váljál nyomban
Ott, ahol állsz, a pagonyban!”

Századévek teltek-múltak,
Tihany partján leng lányalak;
Ha valaki kiált neki,
Felzokogva elismétli.
Égeraracsa, 2001. június 1.
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lOrbmodgnahSSiv a nabbAroł
gnahSSiv a lObkavaS ttotlAikle
inletEmsigem ttodut togatOS 113

gnahSSiv iNahit a
(nAjpala egerpEn)

_ negEr-segEr _ rokimalav
nebEgEsrEt notalab a
;dloboł s Katkal KosAirO
.tlov GAl si Qł a gEm rokka
,nabNahit tlE KuLArił a
.nabAtolap OlGakzAhGnqG
elev tlE tto lwvIł atjar
.egEselef sE aNAel
,soko sE Oj egEselef
.Sonog ,ttosAv tlov aNAl KaC
,ttodOlofUC ,ttqtlq tevleN
.tosrob GI trqt Ala rro Kos
:ttotalum tOj noza rqSbbqt
.togArivdav a attaggaS
,nAvrud ,etpEt lwnelteGeł
.nAt’za atbod abnotalab s
bah Kéktswze za attagnir
.takomriS pES neQlNEf a
ˇ!ahahah * !GU ,Ketken lleł GU”
.avgacał Gan akNAl a tlOS _
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avnugem si tokEtAj e
.arAkONa Ge tlAlatAr
,NoSSa NEgeS ttqtjWG taLLag
.nojGaf en gem nelEt a Goh
_ nekEł _ tnalliv gnAl dav ,tEtqs
.nebEmeS droz NAlLArił a
,tteSeveSe tnim ,tnemiken
.ttesele Goh ,atjar ttqkql
,nebEtsele NEgeS ttqgqN
.nesevresek ttodokSApAt s
ˇ!ahahah * !fUC et ,datrAjgem”
.avgacał Gan NAl a atdnom _
ajAS Qn a tdakaf rokke
:arkotA SQb sE nelteGeł
nabmoN lAjlAv AggnahSSiv ,hah”
ˇ!nabNogap a ,SllA loha ,tto

,KatlUm-Ketlet KevEdazAS
;KalaNAl gnel nAjtrap Nahit
,iken tlAił ikalav ah
.iltEmsile avgokozlef
nabAvah netsipan .1711 ,aCararegE
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„A nyomorultakat veszni ne hagyjátok:
A mással közlött jó visszaszállhat rátok”
Kiss János

Az árvalányhaj
(néprege alapján)

Itt sem volt, ott sem volt, seholsem volt bőven,
Valahogy′ mégis volt régmúlt esztendőkben.
Egy sánta arasszal innét a tavaszon
Szántottam ökrökkel ciheres parlagon.
Ahogy’ kurjongattam – nőtt is a barázda – ,
Kifordult egy üveg az eke nyomában.
Összehajtott tekercs hullott ki belőle,
Elsárgult papírján állt ez a kis rege:
Hol volt az, hol nem volt, hetedhét határon
Élt messze egy király, lánya is volt: három.
Vadászott ő egyszer – csak úgy – egymagában,
Utat is tévesztett, hiába próbálta.
Eközben alkonyult, annyira sötét lett,
Hogy arra lehetett akasztani képet.
Le akart heverni, nézett is szerteszét,
′Midőn gyermeksírás ütötte meg fülét.
Nosza, el is indult nagy tapogatódzva,
Addig ment, keresgélt, amíg megtalálta.
Amikor fölvette, halljatok – ím – csodát:
Kivilágosodott, s a sűrű is kettévált.
Másnap a jó király mindjárt kihírdette:
– Akié a lányka, jöjjön csak érette!
Senki sem jött érte, ott maradt a nyakán,
Nevet adott neki, ő lett az Árvalány.
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A király lányai szépek voltak, vagy sem,
Ám hozzá hasonlót nem látott még a szem.
Ragyogott, mint a nap, haja puha selyme,
Olyan hosszú volt az: a földet seperte.

A két idősebb lány gyűlölte őt nagyon,
Meg is öregedtek, lett két vénkisasszony.
Addig válogattak, férjhez ment a kicsi,
S akkor lánynézőbe jött is egy királyfi.

Tanakodott éppen a két nagyobb között,
′Mikor az Árvalány a szobába bejött.
– Megláttam, megtetszett, úgy döntöttem végül,
Királyom, e szép lányt veszem feleségül!

Így a két királylány dúlt-fúlt haragjában,
S éjjel az Árvalány haját le is vágta.
Reggel szegény látta: mi is történt vele,
Szörnyű fájdalmában meghasadt a szíve.

Hanem megbűnhődött a két nagyobb maga,
Olyan csúnyák lettek, mint két ráncos banya.
Nagy haraggal ki is dobták az ablakon
Árvalánynak haját: – nyoma se maradjon!

Felkapva a hajat szellő vette szárnyra,
Letett három szálat Árvalány sírjára.
A többi is megfogant, még ma is terjednek,
Kalapjára tűzni jó azt a legénynek.

Égeraracsa, 2002. június 7.
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:KotAjGah en inSev takatluromoN a”
ˇKotAr tahllASaSSiv Oj ttqlzqł lassAm a
sonAj sił

jahNAlavrA za
(nAjpala egerpEn)

,nevQb tlov meslohes ,tlov mes tto ,tlov mes tti
.nebkQdnetSe tlUmgEr tlov sigEm ’Gohalav
noSavat a tEnni laSSara atnAs Ge
.nogalrap serehic lekkqrkq mattotnAS
, _ adzArab a si ttQn _ mattagnojruł ’Goha
.nabAmoN eke za gevw Ge tludrofił
,elQleb ił ttolluh Creket ttotjaheSSq
:eger sił a ze tllA nAjrIpap tlugrAsle
norAtah tEhdeteh ,tlov men loh ,za tlov loh
.morAh :tlov si aNAl ,LArił Ge eSSem tlE
,nabAgamGe _ GU KaC _ resGe Q ttoSAdav
.atlAbOrp abAih ,ttetSevEt si tatu
,ttel tEtqs ariNNa ,tluNokla nebzqke
.tepEł inatSaka ttetehel arra Goh
,tESetreS si ttezEn ,inreveh traka el
.tElwf gem ettqtw sArIskemreG nQdim’
,avzOtagopat Gan tludni si le ,aSon
.atlAlatgem gIma ,tlEgsereł ,tnem gidda
:tAdoC – mI – Kotajllah ,ettevlqf rokima
.tlAvEtteł si WrWs a s ,ttodosogAlivił
:ettedrIhił trAjdnim LArił Oj a pansAm
!etterE KaC nqjjqj ,akNAl a Eika _
,nAkaN a tdaram tto ,etrE ttqj mes iknes
.NAlavrA za ttel Q ,iken ttoda teven
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,mes Gav ,Katlov KepES iaNAl LArił a
.meS a gEm ttotAl men tOlnosah Azzoh mA
,emLes ahup ajah ,pan a tnim ,ttogoGar
.etrepes tedlqf a :za tlov USSoh naLo
,noGan tQ etlqlWG NAl bbesQdi tEł a
.NoSSasiknEv tEł ttel ,Ketdegerq si gem
,iCił a tnem zehjrEf ,KattagolAv gidda
.ifLArił Ge si ttqj ebQzEnNAl rokka s
,ttqzqł bboGan tEł a neppE ttodokanat
.ttqjeb abAboS a NAlavrA za rokim’
,lwgEv mettqtnqd GU ,tteStetgem ,mattAlgem _
!lwgEselef meSev tNAl pES e ,moLArił
,nabAjgarah tlUf-tlUd NAlLArił tEł a GI
.atgAv si el tAjah NAlavrA za lejjE s
,elev tnEtrqt si im :attAl NEgeS legger
.evIS a tdasahgem nabAmladjAf WNrqS
,agam bboGan tEł a ttqdQhnWbgem menah
.aNab socnAr tEł tnim ,Kettel KANUC naLo
nokalba za KAtbod si ił laggarah Gan
!nojdaram es amoN _ :tAjah KanNAlavrA
,arNrAS ettev QlleS tajah a avpaklef
.arAjrIs NAlavrA talAS morAh ttetel
,Kendejret si am gEm ,tnagofgem si ibbqt a
.KenNEgel a tza Oj inzWt arAjpalał
nabAvah netsipan .11711 ,aCararegE
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„Sima az út, nem rögös,
ha szerény vagy, nem gőgös”
népi bölcsesség

Az elbizakodott félkakas
(néprege alapján)

Túl van a Balaton
Tápiótotyogón,
′Hol élt egy hatalmas,
Öreg, vitéz kakas.

Metsző gúny volt maga
A kakas válasza:
„Farsangodnak vége,
Eljött a böjt — végre!”

Egy udvarban vele
Fiastyúk, a neje.
Csibéi is voltak:
Szépek, mozgékonyak.

Másnap ért tarlóra,
Felperzselve várta.
Csak egy parázs maradt,
Ő kérte a kakast:

Egyik fiacskája
Más volt, mint az apja:
Féllábú, szánalmas,
Neve lett: félkakas.

„Mentsd meg az életem!”
„Hunyj ki, te is, csendben!
– Szólt rá a félkakas –
Hamut rád, ne zargass!”

Dölyfös is volt, nyegle,
Mindenki nevette.
Ezt hamar megunva
Indult a városba.

Beért a városba,
S templomhoz vitt útja.
Kukorékolt négyet
Bosszantva Szent Pétert.

Búcsúzóul anyja
Tanáccsal ellátta:
„Kerüld a templomot
S szakácsot, ha látod!”

Ment a palotába,
S rálelt a szakácsra.
Megfogta a galád,
S kitekerte nyakát.

Ment hegyen, völgyön át,
S látott patakocskát.
Megkérte az arra,
Hogy medrét tisztítsa.

Forró vízbe rakta,
Víz nem segít′ rajta.
Majd nyársra feltűzve
Odarakta tűzre.

„Minek nézesz engem?
Ejnye! Hagyj békében!”
Faképnél is hagyva
Továbbment útjára.

Ott tűz hagyta cserben,
S szénné égett menten.
Látva ezt kidobta
Szakács az utcára.

Majd rálelt – estére –
A földön a szélre,
′Mely heverve porban
Kérte: „segíts rajtam!”

A szél őt felkapva
Vitte a templomra.
Tornyán lett – pörögve –
Szélkakas belőle.

Égeraracsa, 2002. augusztus 6.
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,sqgqr men ,tU za amis”
ˇsqgQg men ,Gav NEreS ah
gEsseClqb ipEn

sakaklEf ttodokazible za
(nAjpala egerpEn)

agam tlov NUg QStem
:aSalAv sakał a
,egEv Kandognasraf”
ˇ!ergEv * tjqb a ttqjle

notalab a nav lUt
,nOgoTotOipAt
,samlatah Ge tlE loh’
.sakał zEtiv ,gerq

,arOlrat trE pansAm
.atrAv evleZreplef
,tdaram ZArap Ge KaC
:tsakał a etrEł Q

elev nabravdu Ge
.ejen a ,KUTsaif
:Katlov si iEbiC
.KaNokEgzom ,KepES

ˇ!metelE za gem dstnem”
!nebdneC ,si et ,ił jNuh”
_ sakaklEf a Ar tlOS _
ˇ!ssagraz en ,dAr tumah

ajAkCaif KiGe
:ajpa za tnim ,tlov sAm
,samlanAS ,UbAllEf
.sakaklEf :ttel even

,absorAv a trEeb
.ajtU ttiv zohmolpmet s
teGEn tlokErokuł
.tretEp tneS avtnaSSob

,elgeN ,tlov si sqfLqd
.etteven iknednim
avnugem ramah tze
.absorAv a tludni

,abAtolap a tnem
.arCAkaS a tlelAr s
,dAlag a atgofgem
.tAkaN etreketił s

ajNa luOzUCUb
:attAlle laCCAnat
tomolpmet a dlwreł”
ˇ!dotAl ah ,toCAkaS s

,atkar ebzIv Orrof
.atjar ’tIges men zIv
evzWtlef arsrAN djam
.erzWt atkarado

,tA nqGlqv ,neGeh tnem
.tAkCokatap ttotAl s
arra za etrEkgem
.astItSit tErdem Goh

,nebreC atGah zWt tto
.netnem ttegE EnnES s
atbodił tze avtAl
.arActu za CakaS

?megne SezEn Kenim”
ˇ!nebEkEb jGah !eNje
avGah si lEnpEkaf
.arAjtU tnembbAvot

avpaklef tQ lES a
.armolpmet a ettiv
_ evgqrqp _ ttel nANrot
.elQleb sakaklES

_ erEtse _ tlelAr djam
.erlES a nqdlqf a
nabrop evreveh Lem’
ˇ!matjar stIges” :etrEł

nabAvah rENeł jU .11711 ,aCararegE
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A három keresztű kálvária
volt Eger várának ágyúdombja

Az Eszterházyak címere
(néprege alapján)

Fiatal koromban Egerben is jártam:
Lombos ligetekben, kanyargó utcákban.
Régi ágyúdombon emlékeztem – ülve –
Az ezeréves város történetére.
Három címerállat, említésre méltó:
Egyszarvú meg galamb, s velük még egy kígyó.
Tisztaság, bölcsesség, szerelem, béke, kincs,
Alázat kell ahhoz, hogy a múltba tekints.
Balassa Bálint is megfogta a tollam,
Amikor e város történetét mondtam:
„Egriek, vitézek, végeknek tüköri,
Kiknek vitézségét minden föld beszéli.”
Fényűzés, hanyatlás, szenvedés és jólét,
Sűrűn látogatta meg a város népét.
Előttem elmondták mások sokkal jobban,
’Mi számomra maradt, elmesélem gyorsan:
József császár kétszer is megszállt – valaha –
Itt, „Az oroszlánhoz” címzett fogadóban.
A kalapos király nem nagyon szívelte
Egernek püspökét, s gúnnyal megkérdezte:
– Miféle állat van fenn, a címerében?
– Griffmadár az, felség, ott van réges-régen.
– Árulja el nekem, hol teremnek azok?
– Felséges úr! Ott, ′hol a kétfejű sasok!

Kispest, 2004. január 7.
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airAvlAł WtSereł morAh a
ajbmodUGA KanArAv rege tlov

eremIc KaizAhretSe za
(nAjpala egerpEn)

:matrAj si nebrege nabmoroł lataif
.nabkActu OgraNał ,nebketegil sobmol
_ evlw _ metzekElme nobmodUGA igEr
.erEtenEtrqt sorAv sevEreze za
:OtlEm ersEtIlme ,tallAremIc morAh
.OGIł Ge gEm Kwlev s ,bmalag gem UvraSGe
,Cnił ,ekEb ,melereS ,gEsseClqb ,gAsatSit
.stniket abtlUm a Goh ,zohha lleł tazAla
,mallot a atgofgem si tnilAb assalab
:matdnom tEtenEtrqt sorAv e rokima
,irqkwt KenkegEv ,KezEtiv ,Keirge”
ˇ .ilESeb dlqf nednim tEgEszEtiv Kenkił
,tElOj sE sEdevneS ,sAltaNah ,sEzWNEf
.tEpEn sorAv a gem attagotAl nWrWs
,nabboj lakkos KosAm KAtdnomle mettQle
:nasroG melEsemle ,tdaram armomAS im’
_ ahalav _ tllASgem si reStEł rASAC feZOj
.nabOdagof ttezmIc ˇzohnAlSoro za” ,tti
etlevIS noGan men LArił sopalał a
:etzedrEkgem laNNUg s ,tEkqpswp Kenrege
?nebEremIc a ,nnef nav tallA elEfim _
.negEr-segEr nav tto ,gEslef ,za rAdamffirg _
?Koza Kenmeret loh ,meken le ajlurA _
!Kosas WjeftEł a loh’ ,tto !rU segEslef _

nabAvah getegref .1111711 ,tsepsił
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Az egyik szikla ülő
női alakhoz hasonlít

Beckó vára
(néprege alapján)

Istenáldott′ Magyarország,
Hogyne volnék hű tehozzád!
Folyók szelik át földedet,
Mint testünket a kék erek.

Vidám borozgatás mellett
A társaság pihengetett.
Buckó bolond pajkossága
A vajdát is vidította.

A Vág tőlünk északra van,
Ott ered a zord Kárpátban.
Fehér- és a Fekete-Vág
Együtt hagyja el Lehotát.

„Kívánj bármit, most megadom!
– Mondta Stibor – nos, bolondom.”
Erre Buckó megmutatta:
„Építs várat e sziklára!”

Gutánál már Vág a neve,
S a Dunába ömlik bele.
Lehet, hogy nem címer-folyó,
Ám féltik sokan, s az a jó.

„Lehetetlen!” – mondták többen,
„Nincs olyan szó, nem ismerem!
– Szólt a vajda dörgő hangon –
Ezért az′tán elfogadom!”

Ez a folyó, mint az élet,
Ifjan mutat sok fenséget.
Később tágul, de kordában,
S egyhangú vén, ’hol lapály van.

Egy év múlva a vár kész lett,
Ám Stibornak is megtetszett.
Felkínált más várat érte,
S elcserélte egy-kettőre.

Amiről most regét mondok:
A Vág mentén álló kúpok,
Egyikén állt Beckó vára,
Komor rommá lett az mára.

E naptól ott élt a vajda,
Onnan indult háborúba.
Oda gyűlt a vendégsereg,
És dáridók színhelye lett.

Elfáradtak a madarak,
′Mire oda feljutottak.
Várát vajda „varázsolta”
Bolondjának a magasba.

Volt neki egy vadászebe,
Mindennél jobban szerette.
Egy öreg és hű cselédje
Ráütött, hogy magát védje.

Zsigmond király zászlósura
– A hatalmas Stibor vajda –
Vadászatot tartott egyszer,
Talpon is volt minden ember.

A bősz vajda vak dühében
Letaszíttatta a mélybe.
„Követsz engem esztendőre!”
– Szólt az agg őt fenyegetve.

Zengett erdőn kürtök szava,
Ebcsaholás, hajtók zaja…
A végén a vadászatnak
Ledőltek, mert elfáradtak.

Egy év múlva betelt a szó:
Szemén marta meg egy kígyó.
Csúcsra rohant és lezuhant,
Ülve gyászol neje alant.

Kispest, 2002. január 2.
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iQn Qlw alkiS KiGe za
tIlnosah zohkala

arAv Okceb
(nAjpala egerpEn)

,gASroraGam ’ttodlAnetsi
!dAzzohet Wh KEnlov enGoh
,tededlqf tA KileS KOLof
.Kere KEł a teknwtset tnim
,nav arkaSE KnwlQt gAv a
.nabtAprAł droz a dere tto
gAv-etekef a sE -rEhef
.tAtohel le ajGah ttwGe
,even a gAv rAm lAnAtug
.eleb Kilmq abAnud a s
,Olof-remIc men Goh ,tehel
.Oj a za s ,nakos KitlEf mA
,telE za tnim ,OLof a ze
.tegEsnef Kos tatum najfi
,nabAdroł ed ,lugAt bbQsEł
.nav LApal loh’ ,nEv UgnahGe s
:Kodnom tEger tsom lQrima
,KopUł OllA nEtnem gAv a
,arAv Okceb tllA nEkiGe
.arAm za ttel Ammor romoł
,Karadam a KatdarAfle
.Kattotujlef ado erim’
ˇatloZArav” adjav tArAv
.absagam a KanAjdnolob
arusOlSAz LArił dnomgiZ
_ adjav robits samlatah a _
,reSGe ttotrat totaSAdav
.rebme nednim tlov si noplat
,avaS Kqtrwł nQdre ttegnez
...ajaz KOtjah ,sAlohaCbe
KantaSAdav a nEgEv a
.KatdarAfle trem ,KetlQdel
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ttellem sAtagzorob mAdiv
.ttetegnehip gAsasrAt a
agAssokjap dnolob Okcub
.attotIdiv si tAdjav a
!modagem tsom ,timrAb jnAvIł”
ˇ .modnolob ,son _ robits atdnom _
:attatumgem Okcub erre
ˇ!arAlkiS e tarAv stIpE”
,nebbqt KAtdnom _ ˇ!neltetehel”
!meremsi men ,OS naLo Cnin”
_ nognah Qgrqd adjav a tlOS _
ˇ!modagofle nAt’za trEze
,ttel SEł rAv a avlUm vE Ge
.tteStetgem si Kanrobits mA
,etrE tarAv sAm tlAnIklef
.erQtteł-Ge etlEreCle s
,adjav a tlE tto lOtpan e
.abUrobAh tludni nanno
,geresgEdnev a tlWG ado
.ttel eLehnIS KOdirAd sE
,ebeSAdav Ge iken tlov
.ettereS nabboj lEnnednim
ejdEleC Wh sE gerq Ge
.ejdEv tAgam Goh ,ttqtwAr
nebEhwd Kav adjav SQb a
.ebLEm a attattISatel
ˇ!erQdnetSe megne Stevqł”
.evtegeNef tQ gga za tlOS _
:OS a tleteb avlUm vE Ge
.OGIł Ge gem atram nEmeS
,tnahuzel sE tnahor arCUC
.tnala ejen loSAG evlw
nabAvah getegref .11711 ,tsepsił
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„Törjön is mind ég felé az
Ami gyöngy;
Hadd maradjon gyáva földön
A göröngy”
Vörösmarty

Fót nevének magyarázata
(néprege alapján)

A költők ligetébe visz minket a képzelet,
Gyönyörű vers születése koszorúzza a helyet.
Arrafelé laposodik a Cserhát dombsora,
Beolvad Gödöllővé s Rákos-patak síkjába.
A domb gerince a kószáló folyam iszapja,
Amelyet szél tornyozott ilyen nagyon magasra.
Dűlőutak, erdők, gyümölcsösök és útvesztők
Szinte kőhajitásnyira Pesttől szétszórva ők.
A város közelségét megcáfoló lassúság
Vett körül és ideodakanyargós masinák.
Az alvó város elnevezését a vonaton
Hallottam egy idős hölgytől, s ezennel átadom:
Egyszer Árpádházi László herceg is errejárt,
És Salamonnal vívott győzedelmes, nagy csatát.
Majd lovon kérdezte a mogyoródi dombokon:
– Mi az a folt? – mutatott egy falura a síkon.

Kispest, 2007. március 8.
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za Elef gE dnim si nqjrqt”
;GnqG ima
nqdlqf avAG nojdaram ddah
ˇGnqrqg a
itramsqrqv

atazAraGam KenEven tOf

,telezpEł a teknim Siv ebEtegil KQtlqł a
.teLeh a azzUroSoł esEtelwS srev WrqNqG
,arosbmod tAhreC a Kidosopal Elefarra
.abAjkIs Katap-sokAr s EvQllqdqg davloeb
,ajpaSi maLof OlASOł a ecnireg bmod a
.arsagam noGan neLi ttozoNrot lES teLema
KQtSevtU sE KqsqClqmwG ,KQdre ,KatuQűd
.KQ avróStéS lQttsep ariNsAtIjahQł etniS
gAsUssal OlofAcgem tEgEslezqł sorAv a
.KAnisam sOgraNakadoedi sE lwrqł ttev
notanov a tEsEzevenle sorAv Ovla za
:modatA lenneze s ,lQtGlqh sQdi Ge mattollah
,trAjerre si gecreh OlSAl izAhdAprA reSGe
.tAtaC Gan ,semledezQG ttovIv lannomalas sE
:nokobmod idOroGom a etzedrEł novol djam
.nokIs a arulaf Ge ttotatum _ ?tlof a za im _

nabAvah telekił .112711 ,tsepsił
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„ … nem lesz több dalnok,
aki a Méhek dalát énekli"
London Jani

Gyászrajzás
(néprege alapján)

Késő délutánban felbukkant egy méhe,
Lassú röpüléssel érkezett a fényre.
Megkérdezte tőlem: – tudsz bármit felőlünk,
Honnan hová megyünk, milyen az életünk?
Bevallottam neki, eddig hogyan éltem:
Nem olvasott könyvek maradtak mögöttem.
Képek süllyedtek el, ′melyeket nem láttam,
És nem hallott zenék tűntek el homályban.
Kuncogott a kis méh bocsánatkérően,
S az életükről mesélt, hogy megismerhessem.
A kaptár szelleme idéződött mára
Kényszerítve őket az eltávozásra.
Meghalt ott valaki, ahol eddig éltek
Gazdájukkal együtt, s most elhagyják végleg.
Nem kopogtatott be náluk halálhírrel,
Nem mondta el nekik, mennek fájó szívvel.
Ez volt a piciny méh szomorú döngése,
Halvány, néma halál keserré lett méze.
Parányi szárnyakon hordozott üzenet,
Ennél melyik költő kívánhatna többet?

Kispest, 2005. február 6.
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,Konlad bbqt Sel men ... ”
ˇilkenE tAlad KehEm a ika
inaj nodnol

sAzjarSAG
(nAjpala egerpEn)

,ehEm Ge tnakkublef nabnAtulEd QsEł
.erNEf a ttezekrE lessElwpqr Ussal
,KnwlQlef timrAb Sdut _ :melQt etzedrEkgem
?KnwtelE za neLim ,KnwGem Avoh nannoh
:metlE naGoh gidde ,iken mattollaveb
.mettqgqm Katdaram KevNqł ttosavlo men
,mattAl men tekeLem’ ,le KetdeLLws KepEł
.nabLAmoh le KetnWt KEnez ttollah men sE
,neQrEktanACob Em sił a ttogocnuł
.messehremsigem Goh ,tlEsem lQrkwtelE za s
arAm ttqdQzEdi emelleS rAtpał a
.arsAzovAtle za tekQ evtIreSNEł
KetlE gidde loha ,ikalav tto tlahgem
.gelgEv KAjGahle tsom s ,ttwGe lakkujAdzag
,lerrIhlAlah KulAn eb ttotatgopoł men
.levvIS OjAf Kennem ,Kiken le atdnom men
,esEgnqd UromoS Em Nicip a tlov ze
.ezEm ttel Erreseł lAlah amEn ,NAvlah
,tenezw ttozodroh nokaNrAS iNArap
?tebbqt antahnAvIł Qtlqł KiLem lEnne

nabAvah OtobgEj .2711 ,tsepsił
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„A hasznos nem az, amit mondunk,
hanem amit nem mondunk”
R. Kipling

Hallgatni arany
(néprege alapján)

Túl a Murán, Bokorugrán,
′Hol az ember nevet sorsán;
Ott hallottam nem is oly′ rég
A három bölcs történetét:
Élt három bölcs egyszer – régen –
Határtalan messzeségben.
Többen megkérdezték tőlük:
„Szóról mi a véleményük?”
Az első bölcs e kérdésre
Válaszolva azt felelte:
„′Mikor szóltam, volt is károm,
Ha hallgatok, meg nem bánom. ”
A második gondolkozva
Az alábbit fogalmazta:
„Egy bolond sem marad veszteg,
Épp′ eleget is beszélnek. ”
A harmadik sem várt soká′ ,
Következőt fűzte hozzá:
„Egy száj, két fül mire való?
Több hallgatás, kevesebb szó. ”

Kispest, 2006. március 11.
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,Knudnom tima ,za men sonSah a”
ˇKnudnom men tima menah
gnilpił .r

Nara inagllah
(nAjpala egerpEn)

,nArgurokob ,nArum a lUt
;nAsros teven rebme za loh’
gEr ’Lo si men mattollah ttO
:tEtenEtrqt Clqb morAh a
_ negEr _ reSGe Clqb morAh tlE
.nebgEseSSem nalatrAtah
:KwlQt KEtzedrEkgem nebbqt
ˇ?KwNEmelEv a im lOrOS”
ersEdrEł e Clqb Qsle za
:etlelef tza avloSalAv
,morAł si tlov ,matlOS rokim’ ”
ˇ .monAb men gem ,Kotagllah ah
avzoklodnog KidosAm a
:atzamlagof tibbAla za
,getSev daram mes dnolob Ge”
ˇ .KenlESeb si tegele ’ppE
, ’Akos trAv mes Kidamrah a
:Azzoh etzWf tQzektevqł
?Olav erim lwf tEł ,jAS Ge”
ˇ .OS bbeseveł ,sAtagllah bbqt
nabAvah telekił .12711 ,tsepsił
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„Szeretőjét várta, zsandár nyitott rája,
Megkötözve ültették vasderes lovára.
Szép szeretőm, halljad, verjen meg az Isten,
Álnokságod ácsolta a bitófát nékem”
Patkó Bandi nótája

Hollókő vára
(néprege alapján)

Barangolásomban értem olyan tájra,
Amelynek a léte nem illik a mába.
Egy falu, amelyet nem ismerni vétek,
Leírom azért, hogy megismerhessétek:
Eleven palóc múlt házainak képe,
Ezeknek nagy része hegy-völgyre van téve.
Oszlopos tornácok agyaggal tapasztva,
Emberfejnyi kővel kirakva udvara.
Ékes oromdíszek, házak alatt pincék,
Deszkatornyos templom, s ez sokaknak emlék.
Zsindely is meg zsúp is kerül a tetőre,
Onnan kandikál le a szép előkertre.
Egyetlen főutca szakad három ágra,
S néz a falu mohos tetejű kútjára.
Szántóföld, gyümölcsös meredeken égnek,
Szőnyegsor ez tetőn tarka terítésnek.
„Megmenni” is nehéz, nemhogy megmunkálni,
Gyötrő, köves a föld, tudja azt mindenki.
Mégsem komor lelkű az itt élő ember,
Csupa derű, tréfa vendégszeretettel.
Tilolják a kendert, maguk fonnak-szőnek,
Tornyos párnák hada, mind – mind a jövőnek.
Megannyi kivarrott, kezük alkotása,
Tarka gyöngykaláris és hímes „szakácska” .
49

Fehér ruhás ara, keblén rozmaringszál,
Apró szoknyácska ring: piciny gyermek mászkál.
Falu fölött Szárhegy, kúpján van a várrom,
Uralkodik most is tekintéllyel tájon.
A hagyomány őrzi, nem csak, ami látszik,
Kacsics András neve így maradt fenn máig.
Szemet vetett a más menyecskéjére,
Elrabolta tüstént s vitte fel a hegyre.
Az asszonynak volt egy boszorkány dajkája,
Követte úrnőjét gyalog fel a várba.
Össze is szerződtek az ördöggel rögtön:
Elrablója ellen minden kapóra jön.
Nem szerette a nő az újdonsült urát,
Ezért a bosszúra könnyű szívvel ráállt.
Ekkor készült a vár, így arra volt gondja,
Hogy az építtetést jó hosszúra nyújtsa.
Akármennyi követ rakott a várfalra
Nappal a köműves, csak nem volt látszatja.
Elhordatta éjjel ördög a hollókkal,
Nem haladt előbbre jottányit sem a fal.
Kik voltak a hollók? Nincsen rá felelet,
Hogy az ördög hol vett munkára lelkeket.
A néphit szerint csak hollóknak álcázva
Az ördögfiókák voltak egyre-másra.
Így szól a történet, mesélt a nép róla:
Vár építtetőkről szólt e régi nóta.

Esztergom, 2008. április 28.
50

,ajAr ttotiN rAdnaZ ,atrAv tEjQtereS”
.arAvol seredsav a KEttetlw evzqtqkgem
,netsi za gem nejrev ,dajllah ,mQtereS pES
ˇmekEn tAfOtib a atloCA dogAskonlA
ajAtOn idnab Oktap

arAv QkOlloh
(nAjpala egerpEn)

,arjAt naLo metrE nabmosAlognarab
.abAm a Killi men etEl a KenLema
,KetEv inremsi men teLema ,ulaf Ge
:KetEssehremsigem Goh ,trEza morIel
,epéł KaniazAh tlUm cOlap nevele
.evEt nav erGlqv-Geh eSEr Gan Kenkeze
,avtSapat laggaGa KocAnrot sopolSo
.aravdu avkarił levQł iNjefrebme
,KEcnip ttala KazAh ,KeSIdmoro sekE
.KElme Kanakakos ze s ,molpmet soNrotakSed
,erQtet a lwreł si pUZ gem si LedniZ
.ertrekQle pES a el lAkidnał nannO
,argA morAh dakaS actuQf nelteGe
.arAjtUł Wjetet sohom ulaf a zEn s
,KengE nekederem sqClqmwG ,dlqfOtnAS
.KensEtIret akrat nQtet ze rosgeNQS
,inlAknumgem Gohmen ,zEhen si ˇinnemgem”
.iknednim tza ajdut ,dlqf a sevqł ,QrtqG
,rebme QlE tti za Wklel romoł mesgEm
.lettetereSgEdnev afErt ,Wred apuC
,KenQS-Kannof Kugam ,tredneł a KAjlolit
.KenQvqj a dnim _ dnim ,adah KAnrAp soNrot
,asAtokla Kwzeł ,ttorravił iNNagem
. ˇakCAkaS” semIh sE sirAlakGnqG akrat
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,lASgniramzor nElbeł ,ara sAhur rEhef
.lAkSAm KemreG Nicip ,gnir akCANkoS Orpa
,morrAv a nav nAjpUł ,GehrAS ttqlqf ulaf
.nojat leLLEtniket si tsom Kidoklaru
,KiStAl ima ,KaC men ,izrQ NAmoGah a
.giAm nnef tdaram GI even sArdna CiCał
,erEjEkCeNem sAm a ttetev temeS
.erGeh a lef ettiv s tnEtswt atlobarle
,ajAkjad NAkroSob Ge tlov KanNoSSa za
.abrAv a lef golaG tEjQnrU ettevqł
:nqtgqr leggqdrq za KetdQzreS si eSSq
.nqj arOpał nednim nelle ajOlbarle
,tAru tlüsnodjU za Qn a ettereS men
.tllAAr levvIS WNNqł arUSSob a trEze
,ajdnog tlov arra GI ,rAv a tlwSEł rokke
.astjUN arUSSoh Oj tsEtettIpE za Goh
arlafrAv a ttokar tevqł iNNemrAka
.ajtaStAl tlov men KaC ,sevWmQł a lappan
,lakkOlloh a gqdrq lejjE attadrohle
.laf a mes tiNAttoj erbbQle tdalah men
,telelef Ar neCnin ?KOlloh a Katlov Kił
.tekeklel arAknum ttev loh gqdrq za Goh
avzAclA KankOlloh kaC tnireS tihpEn a
.arsAm-erGe Katlov KAkOifgqdrq za
:alOr pEn a tlEsem ,tenEtrqt a lOS GI
.atOn igEr e tlOS lQrkQtettIpE rAv
nabAvah KeleS .1112711 ,mogretSe
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„Az egyetlen fejlődés, amely
mélyen befolyásolhatja a jövőt,
az, amely a múltból nő ki”
Enescu György

Honnan ered a németek neve ?
(néprege alapján)

Első István alatt jöttek
Országunkba külföldiek.
„Éljetek itt!” – így hívta meg,
S ők lettek a telepesek.

„Nehmet!” – mondta nekik István
Az okmányokat átadván.
Átvették és beköltöztek
Hazánkba az idegenek.

A birtokba iktatásról
Korabeli feljegyzés szól.
Egy nyilvános gyűlés alatt
Adta át az iratokat.

′Ki jelen volt, mind azt hitte,
Hogy e népnek ez a neve.
Ettől kezdve hívják őket
A magyarok németeknek.

Kispest, 2007. február 3.

Magyarázat
nehmet – vegyétek
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Lema ,sEdQljef nelteGe za”
,tQvqj a ajtahlosALofeb neLEm
ˇił Qn lObtlUm a Lema ,za
GrqG ukSene

? evene KetemEn a dere nannoh
(nájpala egerpén)

nAvtsi Kiken atdnom _ ˇ!temhen”
Kettqj ttala nAvtsi Qsle
.nAvdatA takoNAmko za
.Keidlqflwł abknugASro
Ketzqtlqkeb sE KEttevtA ,gem atvIh GI _ ˇ!tti KetejlE”
.Kenegedi za abknAzah
.Kesepelet a Kettel KQ s
,ettih tza dnim ,tlov nelej ił’
.even a ze KenpEn e Goh
tekQ KAjvIh evdzeł lQtte
.KenketemEn KoraGam a

lOrsAtatki abkotrib a
.lOS sEzGejlef ilebaroł
ttala sElWG sonAvliN Ge
.takotari za tA atda

nabAvah OtnobgEj .112711 ,tsepsił

tazAraGam
KetEGev * temhen
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„Szép vagy Sopronnak zordon hegye-völgye,
Hol ormos rengeteged feketül s bérceid árja zuhog”
Kis János

Így születtek a soproni szelek
(néprege alapján)

Mindegyik állatka merőben más és más,
Kis szürke rovarnak jutott egy kis lámpás.
Oda van rögzítve mindnek potrohára,
A nevük még ma is szentjánosbogárka.
Sopronban ragyognak nyári alkonyaton,
Fenn láttam őket a Károly-magaslaton.
Elmesélték nekem, hogy a világ kerek,
S miért is fújnak ott oly′ sokat a szelek:
Egy kapitány élt, és sok-sok éve annak,
′Mikor hajójával vágott hosszú útnak.
Azzal bízták meg őt, menjen Szélországba,
Ott majd a szeleket szedje össze zsákba.
Addig a levegő még csak meg se rebbent,
Fuvalom sem rezdült, teljes volt a szélcsend.
Evezővel haladt odáig a hajó,
Szegény matrózoknak nem volt valami jó.
Megérkeztek oda, nyakon csípi őket,
Zsákba gyömöszölve felettük így úr lett.
Matrózai hordták a rakományt egyre,
Minden zsák lekerült a hajófenékre.
Azonban nem tudták, mi van a zsákokban,
(Mivel a kapitány soha nem szólt hosszan.)
Megtiltotta nekik szigorúan azt még:
Azokat akár egy ujjal is illessék.
Vízen, szárazföldön, végre-valahára,
Sopronba értek, és behordták hodályba.
Ám a kiváncsiság fúrta oldalukat,
Beosontak éjjel nyitni a zsákokat.
Meglazult a madzag, a szelek kiszöktek,
Sivítva szaladtak: zengett a Lövérek.
Az lett a tanyájuk, onnan vágnak útnak,
S azóta évente háromszáz nap fújnak.
Égeraracsa, 2003. május 4.
55

,eGlqv-eGeh nodroz Kannorpos Gav pES”
ˇgohuz ajrA diecrEb s lwtekef degetegner somro loh
sonAj sił

KeleS inorpos a KettelwS GI
(nAjpala egerpEn)

,sAm sE sAm nebQrem aktallA KiGednim
.sApmAl sił Ge ttotuj Kanravor ekrwS sił
,arAhortop Kendnim evtIzgqr nav ado
.akrAgobsonAjtneS si am gEm Kwven a
,notaNokla irAN KangoGar nabnorpos
.notalsagam-LorAł a tekQ mattAl nnef
,Kereł gAliv a Goh ,meken KEtlEsemle
:KeleS a takos ’Lo tto KanjUf si trEim s
,Kanna evE Kos-Kos sE ,tlE NAtipał Ge
.KantU USSoh ttogAv lavAjOjah rokim’
,abgASrolES nejnem ,tQ gem KAtzIb lazza
.abkAZ eSSq ejdeS tekeleS a djam tto
,tnebber es gem KaC gEm Qgevel a gidda
.dneClES a tlov sejlet ,tlwdzer mes molavuf
,Ojah a giAdo tdalah levQzeve
.Oj imalav tlov men KankozOrtam NEgeS
,tekQ ipIC nokaN ,ado KetzekrEgem
.ttel rU GI Kwttelef evlqSqmqG abkAZ
,erGe tNAmokar a KAtdroh iazOrtam
.erkEnefOjah a tlwrekel KAZ nednim
,nabkokAZ a nav im ,KAtdut men nabnoza
(.naSSoh tlOS men ahos NAtipał a levim)
:gEm tza naUrogiS Kiken attotlitgem
.KEsselli si lajju Ge rAka takoza
,arAhalav-ergEv ,nqdlqfzaraS ,nezIv
.abLAdoh KAtdroheb sE ,KetrE abnorpos
,takuladlo atrUf gAsiCnAvił a mA
.takokAZ a intiN lejjE Katnosoeb
,KetkqSił KeleS a ,gazdam a tluzalgem
.KerEvql a ttegnez :KatdalaS avtIvis
,KantU KangAv nanno ,KujANat a ttel za
.KanjUf pan zASmorAh etnevE atOza s
nabAvah terEgI .111711 ,aCararegE
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„Többet ér az élete egy egészséges
koldusnak, mint egy beteg királynak”
népi bölcsesség

Király Mátyás
(néprege alapján)

Régen történt, nagyon régen,
Mátyás király idejében:
Valahol az ős Budában
Élt egy varga nagy vidáman.

Ott az őrök megkérdezték:
„Hová ez a nagy sietség?”
„Mátyást jöttem – ha engedi –
Nevenapján köszönteni.”

Úgy hívták, hogy Király Mátyás,
Jókedélyű volt és hálás.
Nem lopta az Isten napját,
Ritkította ebben párját.

„Király Mátyás becses nevem,
Atyámfiát tiszteltetem!”
Kitört erre a hahota:
„Barátom, nem oda Buda!”

Egyszer aztán kitalálta:
Köszöntőt mond a királyra.
Ahogy illik, felöltözött,
S ment a várba, a domb fölött.

„Király Mátyás s Mátyás király
Közt nagyon nagy különbség áll.
Akkora, mint – ha szóba jött –
Király meg a varga között.”

Kispest, 1999. február 6.

segEsSEge Ge etelE za rE tebbqt”
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ˇKanLArił geteb Ge tnim ,Kansudloł
gEsseClqb ipEn

sATAm LArił
(nAjpala egerpEn)

,negEr noGan ,tnEtrqt negEr
:nebEjedi LArił sATAm
nabAdub sQ za lohalav
.namAdiv Gan agrav Ge tlE
,sATAm LArił Goh ,KAtvIh GU
.sAlAh sE tlov WLEdekOj
,tAjpan netsi za atpol men
.tAjrAp nebbe attotIktir
:atlAlatił nAtza reSGe
.arLArił a dnom tQtnqSqł
,ttqzqtlqlef ,Killi Goha
.ttqlqf bmod a ,abrAv a tnem s
:KEtzedrEkgem KqrQ za tto
ˇ?gEsteis Gan a ze Avoh”
_ idegne ah _ mettqj tsATAm”
ˇ .inetnqSqł nAjpan even
,meven seCeb sATAm LArił”
ˇ!metetletSit tAifmATa
:atohah a erre trqtił
ˇ!adub ado men ,motArab”
LArił sATAm s sATAm LArił”
.llA gEsbnqlwł Gan noGan tzqł
_ ttqj abOS ah _ tnim ,arokka
ˇ .ttqzqk agrav a gem LArił

nabAvah OtnobgEj .1111233334555567 ,tsepsił
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A regében mindig van valóság
és csodás, képzelt dolog

Leánykő
(néprege alapján)

Tokaj közelében élt egy gazdag ember
Ennek is előtte, sok száz esztendővel.
Uradalma is volt, se szeri, se száma,
Mégis Tokaj mellett volt a legszebb vára.
Arany az alapja, gyémántból a fala,
Ezüst a födele, hatalmas udvara.
Egyetlenegy lánya volt ennek az úrnak,
Olyan szép, mint égen a ragyogó csillag.
Hibája, hogy kőnél keményebb volt szíve,
Meg nem indult az semmilyen kérésre.
Hiába könyörgött bármilyen koldushad,
Kikergette mindjárt cselédje azokat.
Az történt egyszer, hogy vigasságra készült,
S a sok nép hintóval palotájába gyűlt.
A szívtelen, szép lány ez alkalomra várt:
Felvette gyémánttól csillogó gúnyáját.
A vendégek közé mielőtt ő lement,
Meg akarta nézni magát a tükörben.
Magas volt a tükör, nem látta alakját,
Kitalálta végül: három kenyérre állt.
Amint gyönyörködött, megnyílott az ajtó,
Belépett egy koldus – szánalomraméltó.
– Egy falás kenyeret adj Isten nevében!
– Könyörgött a koldus a lánynak – szerényen.
– Takarodjál, hitvány, nincs kenyér számodra!
– Válaszolta a lány – készülök a bálba.
– Ha nincs, váljál kővé, ahogy′ állsz, kenyéren!
És a lány ott maradt kővé is meredten.
A vendégek bemenve látták nagy csodálva:
Kővé vált kenyéren kővé vált a lányka.
Megriadtak nagyon, elhagyták a várat,
Csak a lánykő maradt irigység szobrának.
Égeraracsa, 2000. június 18.
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gAsOlav nav gidnim nebEger a
golod tlezpEł ,sAdoC sE

QkNAel

(nAjpala egerpEn)

rebme gadzag Ge tlE nebElezqł jakot
.levQdnetSe zAS Kos ,ettQle si Kenne
,amAS es ,ireS es ,tlov si amladaru
.arAv bbeSgel a tlov ttellem jakot sigEm
,alaf a lObtnAmEG ,ajpala za Nara
.aravdu samlatah ,eledqf a tswze
,KanrU za Kenne tlov aNAl GenelteGe
.galliC OgoGar a negE tnim ,pES naLo
,evIS tlov bbeNEmeł lEnQł Goh ,ajAbih
.ersErEł neLimmes za tludni men gem
,dahsudloł neLimrAb ttqgrqNqł abAih
.takoza ejdEleC trAjdnim ettegrekił
,tlwSEł argAssagiv Goh ,reSGe tnEtrqt za
.tlWG abAjAtolap lavOtnih pEn Kos a s
:trAv armolakla ze NAl pES ,neletvIS a
.tAjANUg OgolliC lOttnAmeG ettevlef
,tnemel Q ttQleim Ezqł KegEdnev a
.nebrqkwt a tAgam inzEn atraka gem
,tAjkala attAl men ,rqkwt a tlov sagam
.tllA errENeł morAh :lwgEv atlAlatił
,Otja za ttolINgem ,ttqdqkrqNqG tnima
.OtlEmarmolanAS – sudloł Ge ttepEleb
!nebEven netsi jda tereNeł sAlaf Ge _
.neNEreS _ KanNAl a sudloł a ttqgrqNqł _
!ardomAS rENeł Cnin ,NAvtih ,lAjdorakat _
.ablAb a KqlwSEł _ NAl a atloSalAv _
!nerENeł ,SllA ’Goha ,EvQł lAjlAv ,Cnin ah _
.netderem si EvQł tdaram tto NAl a sE
:avlAdoC Gan KAttAl evnemeb KegEdnev a
.akNAl a tlAv EvQł nerENeł tlAv EvQł
,tarAv a KAtGahle ,noGan Katdairgem
.KanArboS gEsGiri tdaram QkNAl a KaC
nabAvah netsipan .711 ,aCararegE
60

A helyet ez a rege
mélabúval vonja be

Margita
(néprege alapján)

Vág medrében állnak sziklák,
Arról aztán többen mondják:
A legszörnyűbb az a pontja,
′Hol feltűnik a Margita.

Az özvegy azt nem értette,
Miért utasítják el egyre.
A legény már évek óta
Margitának volt a rabja.

Ott érezzük, ami még nincs,
Recseg-ropog a lét-bilincs.
Nem lépünk át, érintjük csak
Azt a helyet, ′hol nincs harag.

Végül mégis – egyszerűen –
Rávezette a véletlen.
Borzalmas volt a haragja,
Nincs toll, amely leírhatja.

Lelkünk teli feszültséggel,
A veszély ily′ hatást ér el.
Kérdés: vajon elvezet ez
A tökéletesedéshez?

Megfogant a bosszú benne:
Vetélytársát hogy′ veszejtse.
Rokonokhoz küldte lányát
Turócba, a Vág mentén, át.

Valamikor – réges-régen –
Élt egy szép lány itt: Sztrecsényben.
Neve jelöl meg egy helyet,
′Mely Margita sziklája lett.

Ment is a lány, mit sem sejtve,
A veszélyes ösvényekre.
Utólérve mostohája
Ott a mélybe taszította.

Özvegyasszony mostohája
Tehetős volt – a korában,
Fiatalos, és úgy vélte:
Igényt tarthat szerelemre.

Ám a legény hűségesen
Kitartott a szerelmében.
Álhatatos volt, nem csalfa:
Ő Margitát visszavárta.

A helységben élt egy legény,
Legszebb volt, de nagyon szegény.
Szerelmével őt üldözte,
Ám nem pártolta szerencse.

A lány testét felfogta
Összetörten is a szikla.
Az utasok hírét hozták,
S a faluban is megtudták.
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Azt gondolták eleinte,
Megcsúszás volt balesete;
Majd homályos szóbeszéd lett,
Hogy a lánnyal ki is végzett.
A fájdalom belevájta
Karmát a fi oldalába;
A mostoha sem járt jobban,
Lelke mélye nem volt szótlan.
Az asszonyon úrrá lettek
Sötét erők, gonosz lelkek.
Végül lekiismerete
Őrületbe is kergette.
Került a nő, ′kit lehetett,
Faluban az embereket.
A bíróság megidézte
Hírhozókkal a törvénybe.
Ekkorra már rikácsolta:
„Ó, Margita, ó, Margita!”
Útnak indult, rohant, rohant,
Több volt ez már, mint egy kaland.
Furdalással telve, vadul:
Feltartóztathatatlanul
Eljutott a tett helyére,
S onnan magát levetette.
Így került a nedves sírba
A poklok égő parazsa.
Mohón nyelt el mindent a Vág,
Mint a végzet martalékát.
Kispest, 2004. március 3.
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eger a ze teLeh a
eb ajnov lavUbalEm

atigram
(nAjpala egerpEn)

,KAlkiS KanllA nebErdem gAv
:KAjdnom nebbqt nAtza lOrra
,ajtnop a za bbWNrqSgel a
.atigram a KinWtlef loh’
,Cnin gEm ima ,KwzzerE tto
.Cnilib-tEl a gopor-geCer
KaC KwjtnirE ,tA KnwpEl men
.garah Cnin loh’ ,teLeh a tza
,leggEstlwSef ilet Knwklel
.le rE tsAtah ’LI LESev a
ze tezevle nojav :sEdrEł
?zehsEdesetelEkqt a
_ negEr-segEr _ rokimalav
.nebNECertS :tti NAl pES Ge tlE
,teLeh Ge gem lqlej even
.ttel ajAlkiS atigram Lem’
ajAhotsom NoSSaGevzq
,nabAroł a _ tlov sQtehet
:etlEv GU sE ,solataif
.ermelereS tahtrat tNEgi
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,NEgel Ge tlE nebgEsLeh a
.NEgeS noGan ed ,tlov bbeSgel
,etzqdlw tQ levEmlereS
.eCnereS a atlotrAp men mA
,ettetrE men tza Gevzq za
.erGE le KAjtIsatu trEim
atO KevE rAm NEgel a
.ajbar a tlov KanAtigram
_ neWreSGe _ sigEm lwgEv
.neltelEv a ettezevAr
,ajgarah a tlov samlazrob
.ajtahrIel Lema ,llot Cnin
:enneb USSob a tnagofgem
.estjeSev ’Goh tAsrAtLEtev
tANAl etdlwł zohkonokor
.tA ,nEtnem gAv a ,abcOrut
,evtjes mes tim ,NAl a si tnem
.erkeNEvsq seLESev a
ajAhotsom evrElOtu
.attotISat ebLEm a tto
nesegEsWh NEgel a mA
.nebEmlereS a ttotratił
:aflaC men ,tlov sotatahlA
.atrAvaSSiv tAtigram Q
atgoflef tEtset NAl a
.alkiS a si netrqteSSq
,KAtzoh tErIh Kosatu za
.KAtdutgem si nabulaf a s
64

,etniele KAtlodnog tza
;eteselab tlov sASUCgem
,ttel dESebOS soLAmoh djam
.ttezgEv si ił laNNAl a Goh
atjAveleb moladjAf a
;abAladlo if a tAmrał
,nabboj trAj mes ahotsom a
.naltOS tlov men eLEm eklel
Kettel ArrU noNoSSa za
.Keklel Sonog ,KQre tEtqs
eteremsiiklel lwgEv
.ettegreł si ebtelwrQ
,ttetehel tił’ ,Qn a tlwrek
.tekerebme za nabulaf
etzEdigem gAsOrIb a
.ebNEvrqt a lakkOzohrIh
:atloCAkir rAm arrokke
ˇ!atigram ,O ,atigram ,O”
,tnahor ,tnahor ,tludni KantU
.dnalał Ge tnim ,rAm ze tlov bbqt
:ludav ,evlet lassAladruf
lunaltatahtatzOtratlef
,erELeh ttet a ttotujle
.ettetevel tAgam nanno s
abrIs sevden a tlwreł GI
.aZarap QgE Kolkop a
,gAv a tnednim le tleN nOhom
.tAkElatram tezgEv a tnim
nabAvah telekił .1111711 ,tsepsił
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„Ne csak tudd a jót,
hanem tedd is!”
bölcs tanács

Mátyás király haragja
(néprege alapján)

Hogyan volt egykoron, messzetűnt időkben?
′Mi történt, megtudod, ha mástól nem, tőlem.
Mátyás királyunk élt nagy Buda várában,
Múlatta az időt többekkel vidáman.
Egyszer csak hirtelen fellobbanásában
Megharagudott az egyik főurára.
Az udvarából is kitiltotta ezért,
Ezzel mutatva ki a foga fehérjét.
Találkozott vele egynéhány nap múlva,
Ám hátat fordított akkor neki újra.
Utánaszólt ekkor a főúr szerényen:
– Látom, felséged, már nem az ellenségem.
A király meghökkent, s magyarázatot várt,
A főúr folytatta megkezdett mondatát:
– Felség még ellennek nem fordított hátat.
Mátyás kezet nyújtva fogadta a választ.

Kispest, 2002. december 5.
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,tOj a ddut KaC en”
ˇ!si ddet menah
CAnat Clqb

ajgarah LArił sATAm
(nAjpala egerpEn)

?nebkQdi tnWteSSem ,norokGe tlov naGoh
.melQt ,men lOtsAm ah ,dodutgem ,tnEtrqt im’
,nabArAv adub Gan tlE KnuArił sATAm
.namAdiv lekkebbqt tQdi za attalUm
nabAsAnabbollef neletrih KaC reSGe
.arAruQf KiGe za ttodugarahgem
,trEze attotlitił si lObravdu za
.tEjrEhef agof a ił avtatum lezze
,avlUm pan NAhEnGe elev ttozoklAlat
.arjU iken rokka ttotIdrof tatAh mA
:neNEreS rUQf a rokke tlOSanAtu
.megEsnelle za men rAm ,degEslef ,motAl _
,trAv totazAraGam s ,tnekkqhgem LArił a
:tAtadnom ttedzekgem attatLof rUQf a
,tatAh ttotIdrof men Kennelle gEm gEslef _
.tSalAv a atdagof avtlUN tezeł sATAm

nabAvah molA .11711 ,tsepsił
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„A borivás közben gondolj néha arra,
mennyi verejték van egy pohárnyi borban”
a borivó tízparancsolatából

Mátyás király kapál
(néprege alapján)

Baranyában, hegyek között,
Mátyás király is időzött.
Táborozva vígan ittak
A király és a főurak.

Odaért a vitézi had,
S kézbevették kapáikat.
Mátyás dolga aranyat ér,
Úgy kapált, mint egy vincellér.

Okuk volt az áldomásra,
Így ittak tust egyre-másra.
Fák alatt a nagy melegben
Villány bora fogyott szépen.

A főurak várták egyre:
Mikor hagyják végre félbe?
Volt közöttük méltóságos,
Nem szokott az ily′ munkához.

Kinn, a lankás domboldalon,
Gazdák kapáltak a napon.
„A bort inni szeretitek
– Mondta Mátyás híveinek –

Országbíró uramon rég′
Csurgott végig a verejték.
Nem állhatta meg szó nélkül,
Megkérte ő Mátyást végül:

„Lássuk, érte mennyit tesztek,
Segítsünk hát nekik — gyertek!”
Szabódtak az urak sorban,
Hogy nem méltó ez a munka.

„Kegyelmezz meg, uram király!
Melletted mind kidőlünk már.
Érted élek, s ha kell, halok,
De megöl e paraszt dolog.”

„Királynak és vitéznek sem” ,
Ám a király ment sebesen.
Mit tehettek, ők is mentek,
Kifogással nem élhettek.

„Látjátok – szólt Mátyás újra –
Óráig is sok e munka.
Van, ′ki egész életében
Törődik e mesterségben.”

„Számotokra legyen elég:
Mindnyájunkért izzad a nép.
Máskor – majd – az áldomásnál
Ne felejtsétek: ki kapál!”

Égeraracsa, 2001. szeptember 20.
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,arra ahEn jlodnog nebzqł sAvirob a”
ˇnabrob iNrAhop Ge nav KEtjerev iNNem
lObAtaloCnarapzIt Ovirob a

lApał LArił sATAm
(nAjpala egerpEn)

,ttqzqł KeGeh ,nabANarab
.ttqzQdi si LArił sATAm
Katti nagIv avzorobAt
.KaruQf a sE LArił a
,arsAmodlA za tlov Kuko
.arsAm-erGe tsut Katti GI
nebgelem Gan a ttala KAf
.nepES ttoGof arob NAlliv
,noladlobmod sAknal a ,nnił
.nopan a KatlApał KAdzag
,KetitereS inni trob a”
_ KenievIh sATAm atdnom _
,KetSet tiNNem etrE ,KussAl”
ˇ!KetreG * Kiken tAh KnwstIges
,nabros Karu za KatdObaS
.aknum a ze OtlEm men Goh
, ˇmes KenzEtiv sE KanLArił”
.nesebes tnem LArił a mA
,Ketnem si KQ ,Kettehet tim
.KettehlE men lassAgofił
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,dah izEtiv a trEado
.takiApał KEttevebzEł s
,rE taNara aglod sATAm
.rEllecniv Ge tnim ,tlApał GU
:erGe KAtrAv KaruQf a
?eblEf ergEv KAjGah rokim
,sogAsOtlEm Kwttqzqł tlov
.zohAknum ’Li za ttokoS men
’gEr nomaru OrIbgASro
.KEtjerev a gigEv ttogruC
,lwklEn OS gem attahllA men
:lwgEv tsATAm Q etrEkgem
!LArił maru ,gem zzemleGeł”
.rAm KnwlQdił dnim dettellem
,Kolah ,lleł ah s ,KelE detrE
ˇ .golod tSarap e lqgem ed
_ arjU sATAm tlOS _ KotAjtAl”
.aknum e Kos si giArO
nebEtelE SEge ił’ ,nav
ˇ .nebgEsretsem e KidQrqt
:gEle neGel arkotomAS”
.pEn a dazzi trEknujANdnim
lAnsAmodlA za _ djam _ roksAm
ˇ!lApał ił :KetEstjelef en

nabAvah aNadlqf .1711 ,aCararegE
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Ezerkétszáznyolcvannégyben
síp lett úrrá a veszélyen

Póruljárt polgárok
(néprege alapján)

Ahogy′ sétálgattam környékünkön este,
Utamat süncsalád gyakran keresztezte.
Szóba álltam velük, mesélgettek hosszan,
Nemcsak arról, hogyan születnek burokban.
Vándorló ősüktől hallották e regét,
Aki útja során Hannoverben is élt.
Ott történt az eset rég, a középkorban,
S azért mondták lassan, hogy azt leírhassam:
Június havában – úgy volt kétségtelen –
Elszaporodtak a patkányok Hamelnben.
Csődöt mondott minden emberi kísérlet,
Hiába irtották, pusztították őket.
Ekkor egy idegen jó pénzért vállalta,
Hogy a patkányokat a Weserbe fojtja.
Tüstént megalkudtak, munkához is látott,
S a tarisznyájából elővett egy sípot.
Tánclépésben fújta, s csodák csodájára,
Az a sok-sok patkány menetelt utána.
Követték a vízbe, ahol belevesztek,
Erre a polgárok táncra is perdültek.
Túl volt a veszélyen ezúttal mindenki,
Ám eszük ágában sem volt már fizetni.
Látta az idegen: nem kapja meg bérét,
Így bosszút esküdve fújta sípját ismét.
Az összes gyermeket azzal csalogatva
Tűntek el a megnyílt Koppel-hegy gyomrában.
Nemsoká′ Erdélyben bukkantak fel azok,
S őbelőlük lettek az erdélyi szászok.
Kispest, 2004. március 15.
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nebGEnnavcloNzAStEkreze
neLESev a ArrU ttel pIs

KorAglop
KorAglop trAjlurOp
(nAjpala egerpEn)

,etse nqknwkENrqł mattaglAtEs ’Goha
.etzetSereł narkaG dAlaCnws tamatu
,naSSoh KetteglEsem ,Kwlev matllA abOS
.nabkorub KentelwS naGoh ,lOrra KaCmen
,tEger e KAttollah lQtkwsQ OlrodnAv
.tlE si nebrevonnah nAros ajtU ika
,nabrokpEzqł a ,gEr tese za tnEtrqt tto
:massahrIel tza Goh ,nassal KAtdnom trEza s
_ neletgEstEł tlov GU _ nabAvah suinUj
.nebnlemah KoNAktap a KatdoropaSle
,telrEsIł irebme nednim ttodnom tqdQC
.tekQ KAttotItSup ,KAttotri abAih
,atlallAv trEznEp Oj negedi Ge rokke
.ajtjof ebrezEv a takoNAktap a Goh
,ttotAl si zohAknum ,Katduklagem tnEtswt
.topIs Ge ttevQle lObAjANSirat a s
,arAjAdoC KAdoC s ,atjUf nebsEpElcnAt
.anAtu tletenem NAktap Kos-Kos a za
,KetSeveleb loha ,ebzIv a KEttevqł
.Ketlwdrep si arcnAt KorAglop a erre
,iknednim lattUze neLESev a tlov lUt
.intezif rAm tlov mes nabAgA KwSe mA
,tErEb gem ajpał men :negedi za attAl
.tEmsi tAjpIs atjUf evdwkse tUSSob GI
avtagolaC lazza tekemreG seSSq za
.nabArmoG Geh-leppoł tlINgem a le KetnWt
,Koza lef Katnakkub nebLEdre ’Akosmen
.KoSAS iLEdre za Kettel KwlQlebQ s
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Magassága 22 méter,
kerülete 750 cm volt

Rákóczi Ferenc fája
(néprege alapján)

Én még láttam – volt szerencsém:
A Balaton partja mentén
Élt Rákóczi csodás fája,
A természet alkotása
Védtelenül, büszkén állt fönn,
Magányosan a dombtetőn.
Vihar, villám ostromolta,
Ám kibírta azt a szilfa.
Levelei elrebegték,
Amit látott: örök emlék.
Itt járt a nagy fejedelem,
S csatát is nyert a környéken.
„Lovát hozzám kikötötte,
S ország-világnak hírdette,
Hogy mi a nép akarata. ”
Azóta van Akarattya.

Kispest, 2006. február 12.
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,retEm 1133 agAssagam
tlov mc 4556 etelwreł

ajAf cneref icOkAr
(nAjpala egerpEn)

:mECnereS tlov _ mattAl gEm nE
nEtnem ajtrap notalab a
,ajAf sAdoC icOkAr tlE
.asAtokla teSEmret a
,nnqf tllA nEkSwb ,lwneletdEv
.nQtetbmod a nasoNAgam
,atlomortso mAlliv ,rahiv
.afliS a tza atrIbił mA
,KEtgeberle ielevel
.KElme Kqrq :ttotAl tima
,meledejef Gan a trAj tti
.nekENrqł a treN si tAtaC s
,ettqtqkił mAzzoh tAvol”
,ettedrIh KangAliv-gASro s
ˇ .ataraka pEn a im Goh
.aTTaraka nav atOza
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Solymár felett láthatjuk
az Ördöglyuk barlangot

Solymár eredete
(néprege alapján)

Veréb szállt az ablakomra,
Várta már mag, kenyérmorzsa.
Hálából azt elmesélte,
Hogy′ született Solymár neve.

Történt egyszer – hol van ma már? – ,
Vadászott a királyi pár.
Összekülönböztek – az ám! – ,
És kocogtak együtt némán.

Kétfélét tud – ahogy’ mondta,
S a választást énrám bízza.
Meséjét, ′mely bűvkörbe von,
Feljegyeztem, s továbbadom:

Eljutottak ők odáig,
′Hol ma Solymár emelkedik.
A két haragvó fél közül
A szép nem megunta végül.

Itt tartották – lehetséges –
Sólymokat a vadaskerthez.
A solymászok – mind királyi –
Telepéből alakult ki.

Beatrixnak megnyílt szája,
Rámosolygott az urára;
S mint aki csak válaszra vár,
Selypen mondta: „ugyan, sólj már!”

Másik forrás – állította –
Beatrixtól származtatja.
Ő volt Mátyás olasz neje,
Selyp volt magyar kiejtése.

Elnevette Mátyás magát,
Megbékélt és derűssé vált.
S a tisztást – a békülésre –
Attól Solymár-nak nevezte.

Kispest, 2004. február 25.
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KujtahtAl ttelef rAmLos
tognalrab KuLgqdrq za

etedere rAmLos
(nAjpala egerpEn)

,armokalba za tllAS bErev
.aZromrENeł ,gam rAm atrAv
,etlEsemle tza lObAlAh
.even rAmLos ttetelwS ’Goh
,atdnom ’Goha _ dut tElEftEł
.azzIb mArnE tsAtSalAv a s
,nov ebrqkvWb Lem’ ,tEjEsem
:modabbAvot s ,metzeGejlef
_ segEstehel _ KAttotrat tti
.zehtreksadav a takomLOs
_ iLArił dnim _ KoSAmLos a
.ił tlukala lQbEpelet
_ attotIllA _ sArrof KisAm
.ajtatzamrAS lOtSkirtaeb
,ejen Salo sATAm tlov Q
.esEtjeił raGam tlov pLes
, _ ?rAm am nav loh _ reSGe tnEtrqt
.rAp iLArił a ttoSAdav
, _ !mA za _ KetzqbnqlwkeSSq
.nAmEn ttwGe Katgocoł sE
,giAdo KQ Kattotujle
.Kidekleme rAmLos am loh’
lwzqł lEf Ovgarah tEł a
.lwgEv atnugem men pES a
,ajAS tlINgem KanSkirtaeb
;arAru za ttogLosomAr
,rAv arSalAv KaC ika tnim s
ˇ!rAm jlOs ,naGu” :atdnom nepLes
,tAgam sATAm ettevenle
.tlAv EssWred sE tlEkEbgem
_ ersElwkEb a _ tsAtSit a s
.etzeven Kan- rAmLos lOtta
nabAvah OtnobgEj .1111711 ,tsepsił
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„Jobb a nincs egészséggel,
mint a kincs betegséggel”
népi bölcsesség

Zeta vára
(néprege alapján)

Nem messze – túl Zetelakán – ,
Magas, sziklás hegység ormán
Állt a híres Zeta vára
Valamikor, hajdanában.

Sokan jártak ott azóta,
De nem került egy sem vissza.
Élt egy ember Zetelakán
Úgy száz évvel ezelőtt – tán.

Büszke, nagy úr építtette,
′Ki nem tért át az új hitre.
Lánya kettő, s az egy fia
Kardját távolban forgatta.

Gondol egyet, megy keresni
A zetelaki Botházi.
Éjféltájban – bár lángot vet
A vasajtó – bátran bemegy.

Évek múltak, nem jött haza,
Az apja már elsiratta.
Hír jött: áttért az új hitre,
Ekkor megátkozta érte.

Az ott látott ragyogásban
Eláll neki szeme- szája.
Ül két lányka hímet öltve
Réges-régtől, hétszáz éve.

Már nem gondolt senki sem rá,
Akkor jött meg paripáján.
„Vissza! – kiáltott az apa –
Hitét a hű el nem hagyja.”

Elmesélik Botházinak:
Szabadulni sosem tudnak.
Meghallgatja a két lánykát,
S színig tölti tarisznyáját.

Testvéreit is kérdezte:
„Nem tértek át az új hitre?”
„Megmaradunk apánk hitén”
– Válaszoltak ők őszintén.

Tele zsebe és az iszák,
A lányok csak mondogatják:
„Siessen, mert itt, benn marad,
Az ajtó meg bezáródhat!”

„Ki a házból!” – szólt az apa,
Ekkor ingott meg a szikla.
A büszke vár össze is dűlt,
Ám a fiú megmenekült.

Uccu neki, vesd el magad!
Botházi már szalad, szalad.
Elér így a kijáratig,
Ám az ajtó rácsapódik.

Ott van ma is eltemetve,
Omladék közt, Zeta kincse.
Szent György-napján, minden évben,
Nagy vasajtók nyílnak éjben.

A kincs már övé, viszi hát,
De otthagyja a féllábát.
Ahogyan jött, úgy ment pénze,
Sánta is lett a csúfneve.

Égeraracsa, 2004. június 20.
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,leggEsSEge Cnin a bboj”
ˇleggEsgeteb Cnił a tnim
gEsseClqb ipEn

arAv atez
(nAjpala egerpEn)

,atOza tto KatrAj nakos
.aSSiv mes Ge tlwreł men ed
nAkaletez rebme Ge tlE
.nAt _ ttQleze levvE zAS GU

, _ nAkaletez lUt _ eSSem men
nAmro gEsGeh sAlkiS ,sagam
arAv atez serIh a tllA
.nabAnadjah ,rokimalav

insereł Gem ,teGe lodnog
.izAhtob ikaletez a
tev tognAl rAb _ nabjAtlEfjE
.Gemeb nartAb _ Otjasav a

,ettettIpE rU Gan ,ekSwb
.ertih jU za tA trEt men ił’
aif Ge za s ,Qtteł aNAl
.attagrof nablovAt tAjdrał

nabsAgoGar ttotAl tto za
.ajAS-emeS iken llAle
evtlq temIh akNAl tEł lw
.evE zAStEh ,lQtgEr-segEr

,azah ttqj men ,KatlUm KevE
.attarisle rAm ajpa za
,ertih jU za trEttA :ttqj rIh
.etrE atzoktAgem rokke

:KanizAhtob KilEsemle
.Kandut mesos inludabaS
,tAkNAl tEł a ajtagllahgem
.tAjANSirat itlqt ginIS s

,Ar mes iknes tlodnog men rAm
.nAjApirap gem ttqj rokka
_ apa za ttotlAił _ !ASSiv”
ˇ .ajGah men le Wh a tEtih

,KASi za sE ebeZ elet
:KAjtagodnom KaC KoNAl a
,daram nneb ,tti trem ,nesseis”
ˇ!tahdOrAzeb gem Otja za

:etzedrEł si tierEvtset
ˇ?ertih jU za tA KetrEt men”
ˇnEtih KnApa Knudaramgem”
.nEtniSQ KQ KAtloSalAv _

!dagam le dsev ,iken uccu
.dalaS ,dalaS rAm izAhtob
,gitarAjił a GI rEle
.KidOpaCAr Otja za mA

,apa za tlOS _ ˇ!lObzAh a ił”
.alkiS a gem ttogni rokke
,tlWd si ESSq rAv ekSwb a
.tlwkenemgem Uif a mA

,tAh iSiv ,Evq rAm Cnił a
.tAbAllEf a ajGahtto ed
,eznEp tnem GU ,ttqj naGoha
.evenfUC a ttel si atnAs

,evtemetle si am nav tto
.ECnił atez ,tzqł KEdalmo
,nebvE nednim ,nAjpan-GrqG tneS
.nebjE KanlIN KOtjasav Gan
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