
N é p m e s é k

A Ződ király fia

Eccer vót, hol nem vót, hetedhét arszágan is túl, még azan is túl, ahol a tetűt s a balhát
rézpatkóra verték, hagy a fekete fenébe s a sánkérba meg ne batarkázzék, még azan is túl, vót
eccer egy király. Annak a királynak a neve vót a Ződ király. Ennek a királynak vót egy fia.
Há nődegelt a fiú, de mika nyócéves, nyóc év felé vót, már akkar az édesanyja meghalt, és
az apja má nem házasadatt meg, pedig még nem vót örög, de azért mégse házasadatt meg,
mert vót neki egy jó növölője, a fiúnak.

Na, jól van, telik-múlik az üdő. Mika má húszéves lett a királyfiú, azt mandja eccer az apja:
– Nézd meg, fiam, én mandanék neked egy szót, ha nem haragunnál meg, s ha

megharagszal, én akkar is, nekem meg kell mandani. Én má beteg vagyak, nem tudam, hagy
hónap vaj hónapután meghalak. Tehát – azt mandja – neked meg kell házasodni.

Akkarjába úgy vót, hagy, ha még nem házasadatt meg, addig az arszág nem választatta
meg királynak, csak mika megnősült, akka vehette átal a királyságat.

De hagy ne felejtsem el, mika má nyócéves vót, ő már akka megkezdte az növölőnéji vel,
minden áldatt nap kiment a temetőre, felkereste az édesanyja sírját. Ezt mika má nagy legin
lett is, hagy má nem járt vele a növölőnéje, akka is ő egyedül minden áldatt nap megkereste
az ő édesanyja sírját.

Na, jól van. Ahagy a király megmandta a királyfiúnak, hagy meg kell házasadani, mivel a
fiának még eszibe se vót, evvel egy nagy gandat, egy nagy bánatat szerzett a fiának.

Elég az, hagy a király is beteg lett. Igaza vót. Úgy, hagy már ágyba került, de azért még
jab ban is lett, hagy a lábára is állatt. Gandalkazatt a királyfiú, gandalkazatt. Akármerre ment,
suhunn se kapta helyit, csak ha az édesanyja sírjáhaz ment. Ada leült. Amég att üldegelt,
addig, az alatt az üdő alatt vót neki nyugadalma, de addig, amég nem ment ada, örökké mind
kergette valami őtet, amit nem is lehet megmandani, hagy mi kergette őtet.

Elég az, hagy eccer leült a sírhalam mellé, meggandalkazatt erősen. Hagy mit gandalt, mit
nem, elég az hazzá, hagy eccer csak elejibe állatt valaki, de ő látni nem látta, de őtet mégis
fiának szólítatta.

– Hadd el, fiam, ne búsulj – ezt mandta a láthatatlan –, hanem menj el haza, végezzed
östig a dógadat, östö nyugadtan vacsarálj, nyugadtan feküdjél le, aludjál. Majd álmadba
megjelentem neked, hagy mihez is fagjál, mit fagjál csinálni.

Mika ezt kimandta, akka a királyúrfi eccerre felszökött, nézett mindenfelé, de semmit se
látatt, senkit. Úgy érezte magába, mintha megkönnyebbült vóna. Akka szépen felállatt,
szertenézett, s elindult hazafelé. Igaz, hagy amint ment hazafelé is, mind csak állandóan azan
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gandalkazatt, hagy ki mandhatatt neki, hagy ki szólhatatt hazzája, mika ő nem látatt senkit,
s őtet fiának hítta. Vajan nem az ő édesanyja? Mind csak ezen törődett, amég hazament.

Na, jól van. Persze már mika hazaérkezett, att a királyi kastély, att má elfelejtkezett, mert
att mindenféle jött-ment att az udvaran. Hát egy királynak az udvarán mi tiszt jü-menyen!
Nagyabb tisztnél nagyabb tisztek mennek-jünek. Att elfelejtkezett má arru szépen. Elmenyen,
s na, eltelik östig. Östö vacsarál. Vacsarált, att nekifagatt alvasgatni valamit. Eccer úgy elírte
az álam. Nézi az óráját. „Istenem, Istenem, még csak fél kilenc, s hagy ír ingemet az álam,
ami máska sahase írt. Tizenegy, fél tizenkettő előtt sase feküdtem le, s mast annyirag öl az
álam, muszáj lefeküdjem.”

Szépen megnyamja a csengőt, béfut az inas.
– Parancsaljan, felséges királyúrfi!
– Azannal vessed meg az ágyamat, hagy feküdjem le.
Mindjárt nekifagatt az inas, megveti az ágyat, s lefekszik a királyfi. Ahagy lefeküdt,

azannal el is aludt. Úgy elaludt, mint a tök. Na, jól van. Hát eccer csak mit lát? Mintha az
édes anyja képibe valami nagy madárféle, de az édesanyja képe vót, leszállatt az ágya széjjire,
s azt mandta nekije:

– Na, fiam, ide figyelj! Ne üdőzzél semmit, ne hallgass senkire, hanem a hónapi nap, ha
megvirrad, készülj el, s tégy magadnak tarisnyába, s addig menj, amég a Fekete király liányát
megkapad, mert az vár, hagy vedd el feleségül.

Avval el is tűnt előle az álmábu, ahagy látta.
Na, reggel megvirradatt, de a királyfinak állandóan az eszibe vót, hagy hát mit álmadatt

ő. Szépen elmenyen bé az apjáhaz. Kapagtat.
– Szabad! – kiáltja az apja.
Bémenyen.
– Adjan Isten jó napat, felséges király édesapám!
– Adjan Isten jó reggelt, fiam. Na, hát miféle járatba vagy?
– Felséges király édesapám, én el akarak kéredzeni tőled, ha megengeded, hagy induljak

útnak, hagy keressek magamnak feleséget.
– Hásztán azt mandd meg te nekem, hagy te mast merre számítsz menni, hagy te feleséget

kapjál.
– Én azt, felséges király édesapám, megmandani nem tudam, mert én kimenyek a ka pun,

amerre az Isten vezérel, én arra indulak, s én meg fagam kapni.
– Rendbe van, fiam.
Azannal megnyamja az örög király a csengőt, bémenyen a házmester.
– Parancs, felséges király atyám!
– Azannal add ki a parancsat a szakácsnak, hagy készítsen tarisnyába a királyfiúnak, a

lavászmesternek, hagy a legjabb lavat készítse el, nyergelje fel. Két órára kész legyen a
kapujába, az ajtójába, hagy induljan útnak.

– Megértettem, felséges királyatyám!
Úgy is vót. Menyen mindjárt, kiadja a parancsat a szakácsnak, kiadja a parancsat a

lavászmesternek. Hát azak a parancsat teljesítették. A királyfiú att egyet-mást még beszélgetett
az apjával. Az apja eleget mandta, hagy mégis melyik arszágba számítana menni?

– Felséges király édesapám, én azt csak akka tudam megmandani, mika én hazam aztat a
liánt. Azt se tudam, hagy királylián vaj cigánlián vaj milyen lián, amilyen az, ahuvá az Isten
vezérel ingemet. Nekem az is meg vót mandva, hagy a hatadik esztendőnek a hatadik
hónapjába tizenegyedikén reggel amelyik házat elérem, att kell hagy legyen az a fehérnép.
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– Haj, fiam, az má nagy dalag! Hát te mast hunnet tudad azt meg?
– Feljegyezem.
– Rendben van, fiam. Hát majd meglátjuk.
Akka szépen elbúcsúzatt a királyfiú az apjátu, s szépen elment, s elvette a tarisnyáját. Már

att állatt a ló készen megnyergelve, felült. Elbúcsúzatt mindenkitü. – Hágyi! – Kiindult a ka -
pun, de mika kiindult a kapun, akka ő nem fagta a kantárját a lónak, hanem a kantárszárat szé -
pen leakasztotta a nyeregnek elöl a kápájára, hagyha kimenyen a ló, amerre indul, arra
men jen. Ő addig a kezibe nem fagja a kantárt. Hát a ló ahagy ment egyenesen északnak a
kapun ki, kiment. Hát a ló, att a nagy út erre is, arra is, egyenesbe is, hát a ló megindult
egyfelé. Há keletnek indult. Mika arra tért a ló, megfagta a kantárszárat. Akka má eresztette
a lavat. – Na, eridj. – De akármerre tért az útbu le a ló, ő saha a lavat vissza nem húzta, hagy
arra az útra ne menjen, mert ne felejtsem el, ez neki meg vót mandva akka éccaka álmába,
hagy amerre indul az a ló, ő saha vissza ne térítse a lavat, csak mindig engedje, hagy menjen.
Tehát az is tudva vót már, hagy mikar az a ló adaér a pantas helyre, azan túl a királyfiú nem
is tudja hajtani. Az megáll att, s annét nem menyen a szentnek se, amég nem tudja meg, hagy
hol állatt meg, a királyfiú le kell szálljan att, hagy tudja meg, hagy ki van att s mi van.

Na, jól van. Mendegél, mendegél. Ő, hagy feljegyezte, biza már a harmadik esztendő vót,
annak is a hatadik napja. A tizenegyedik nap a ló megérkezett egy szép, gyönyörű királyi
várasba, a várasba ő elengedte a lavat, hagy menjen, amerre ő akar. Hát egy nagyvárasba 
mennyi út van! De ő egyikre is a lovat nem vezette, ő csak eresztette az ő maga mentire. Biza
a ló elment egy nagy kastély elejibe. A ló att megállatt. Megpróbálta a királyfiú a sarkantyúval
a lavat mazgatni, de a ló egyáltalán nem mazdult. Ha erőltette, fardult att kereken, de nem
ment. „Állj meg, sze én ni, mit álmadtam, s ni, mit mandatt nekem az a ... édesanyám kellett
hagy legyen.”

Szépen nekifagatt, s leszállatt a lóru, s a lónak a kantárszárát előredabta, s a nagy
vaskapunak ada akasztatta a hargába. Ő akka bément, de amika a kapun bé akart menni, att
vót egy fegyveres katana, de nemcsak közlegin. A királynál nem közlegin tartja a szógálatat.
A kapunál, tudja az Isten, őrnagy vót vaj alezredes vót, de tiszt vót. Köszön a királyfiú:

– Adjan Isten jó napat!
Hát az nem tudta, hagy ez királyfiú. Azt mandja neki:
– Adjan Isten, úrfi! Mi baja? Huva akar menni?
– Én csak azt szeretném tudni, hagy ki lakik ebbe a kastélyba.
– Há maga milyen ember, hagy nem tudja, hagy miféle kastély? Ez a királyi kastély.
– Melyik király lakik itt?
– Ez a Fekete király kastélya, ha meg akarja tudni. Mit akar mast?
– Azt akaram, hagy menjek bé hazzája, hagy beszéljek a felséges királyatyámmal.
– Na, álljan meg!
Mindjárt att egyet sípalt, s adajü egy másik tiszt, s beszélnek. Az elment bé, s eccer jü a

jelentéssel, hagy:
– Engedd bé, azt mandta a felséges királyatyám, hagy engedd bé.
– Na, azt mandja akka ez a tiszt a másiknak, hagy:
– Na, vezesd fel, mert ez az úrfi még azt se tudja, hagy melyik ajtón s huvá menjen.
Menyen a királyúrfi a tiszt után, mert az is tiszt vót. Há mika adaérkeznek az ajtóhaz, azt

mandja a tiszt, hagy:
– Na, úrfi, ezen az ajtón kapagtassan bé, mert bejül van a felséges királyatyám.
Hej, lelkem, kapagtat a királyúrfi. Azt mandja benn a király:
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– Szabad!
– Adjan Isten jó napat, felséges királyatyám!
– Adjan Isten neked is, fiam!
– Hát tégedet milyen szél fútt ide?
Mika a királyúrfi akarta mandani, hagy milyen szél fútta ada, hát a másik ajtónál

kapagtatnak. Elkezdi az örög király:
– Mi a baj? Ki zavar ingemet?
Há bészökik a liánya. Há a liánya meglátta a királyúrfit. Nem tudta, hagy királyúrfi, hanem

ő adaszökött az apjának a nyakába, att csókalgatta.
– Hát, édesapám, hát aztán megharagudtál, hagy béjöttöm?
Azt mandja akka a király, megfardul, s megcsókalja a liányát, s azt mandja:
– Jaj, te fiam, hát megzavartál, mert nézd meg, idejött ez a fiatalember, még azt se

kérdeztem, hagy ki s miféle, mert akka legalább bá neked megmandanám, hagy ki s miféle.
Akka elkezdi a királyúrfi:
– Felséges királyatyám, bacsánatat kérek, hagy a szavába szólak. Én hagy megmandjam,

hagy ki vagyak, én megmandam tisztán. Én a Ződ királynak vagyak a fia, s én ippeg azért
jöttöm, hagy a felséges királykisasszant kérjem meg feleségül a felséges király atyámtu.

Hej, akka a királynak is, a királykisasszannak is tátva maradatt a szája. Hát ez ilyen hir te -
len nagy dalag. Nagy kísőre elkezdi a király:

– Hát aztán, fiam – azt mandja –, te a Ződ királynak a fia vagy?
– Én a.
– Na, hát üsmerem jól apádat. Neked az anyád meg van halva.
– Nekem meg, felséges királyatyám.
– Arru tudam, hagy a temetésin is att vótam. Nem vótál több egy hat-hét-, egy nyóc éves -

nél.
– Én má nem tudam, mekkara vótam, mekkara nem, aztat hallattam apámtu, hogy

nyócéves karamba maradtam el anyámtu.
– És mast má tégedet ki utasított ide? Apád, vaj ki?
– Én, felséges királyatyám, én addig meg nem tudam mandani, hagy ki utasítatt ide, amég

itt a felséges királyatyám, s itt van a kedves liánya, itt hallgat ingemet, amég nem mandják
meg, hagy milyen választ adnak. A királykisasszan is, hagyha nem szól, hagy eljü hazzám vaj
nem jü, s a felséges királyatyám is beléegyezik, vaj nem egyezik.

Ej, hallgat a király egy kicsit, s eccer azt mandja:
– Na, liányam – adafardult a liánya felé –, na, liányam, mast má mit szólsz ehhez?
Nézi a királykisasszan a királyfiút. Szép fiú vót. Azt mandja az apjának:
– Hát hagyha te beléegyezel, én szeretem ezt a fiatalembert.
– Na, fiam, ha szereted, akka legyetek egymásé. Na, mast, fiam, rajtad a sor, hagy mandd

meg, hagy ki igazítatt tégedet ide.
Abiza a királyúrfi elmandta szépen, ügyesen, alapasan, hagy ni, ő hagy járt a temetőn az

anyja sírjánál, s azan az éccaka megjelent neki az édesanyja, és azt jelentette meg neki az
édesanyja.

Hát a királynak, nemcsak a királykisasszannak, még a királynak is kijött a könnyö. Aztán
hagy örömökbö vaj bánatakba, nem tudam.

Jó van, elég az hazzá, hagy megtörtént, na, mindjár ecceribe megvót a kérés. Azt mandja
a király:
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– Hát, fiam, ide hallgass! Itt van a liányam, fagjatak kezet, tiszteljétek, becsüljétek meg
egymást. De ide figyelj, úgy vigyázz, hagy ő is árva, mert neki is az édesanyja meg van halva.
Egy kicsit, igaz, nehezen adam ki, mert csak ő van nekem egyedül liányam. Se gyermekem,
semmi. Azért szeretném, ha apáddal tudnék beszélni, hagy te tudnál ide jünni.

– Azt már nem tudam tenni, felséges királyatyám, mert én is csak egyedü vagyak. Édes -
apám már beteg. A felséges királyatyám még jól bírja magát, fiatal ember még. Az én apám
ejisze már... csak bár addig élne, amég megcsáljuk a lakadalmat.

Kicsit csóválta a király a fejit, de má nem vót mit csinálni. Újbu adaszólatt a liányának:
– Na, liányam, mit szólsz ehhez?
– Én már egyebet nem szólak, felséges király édesapám, én ez után a szép legin után, ez

után a férfiú után elmenyek, mert úgy szeretem, mint a lelkemet.
– Na, jól van. Ha úgy van, legyen úgy.
Neki, s mindjárt elkíszültek, elhítták a papat, s megeskette a pap. Aztán csáltak att egy

alyan lakadalmat, hogy aj-jaj-jaj-jaj-jaj! Én alyan lakadalmat életembe nem láttam. Ippeg
akka vótam katana att, há vígigníztem, hagy a királyaknál hagy menyen a lakadalam, de hát
kitűnő vót, erősen kitűnő.

Hát biza aztán mika felkerültek, hagy na, vigye el a felséges királykisasszant, hát persze,
addig az üdő alatt a lavat béhazták, mert má megvót a jelentés, hagy a lavat hazzák bé a
kaputu. Elkészítettek egy gyönyörű szép hintót. Mika elkészítették, hagy üljenek fel, azt
mandja a király, az örög király a vejinek:

– Na, fiam, én adak valami lavas embereket is, hagy kísírjenek el, hagy ne csak ippeg a
liányammal menj.

– Hásztán nem bánam, felséges királyatyám, kűdhet még többöt is, nemcsak egy párat,
mert att legalább úgyis még egy jó lakadalmat csinálak, ha az én édesapámat életbe kaphatam.

Hát ki tudja, hagy asztatták, hagy nem, elég a, hagy ingemet is adaasztattak a lavasakhaz,
s há én is eljöttöm a királyúrfival a másik királyhaz. Eljöttöm ada, megírkeztünk. Hej, lelkem,
mika a Ződ király meglátta, hagy milyen gyönyörű szép királykisasszant hazatt a fia,
felszökött az ágybu, s má a nyakába vót, úgy csókalgatta a királykisasszant. Aztán csaptak egy
jó lakadalmat att. Hát az én gazdámná is vót lakadalam, a királykisasszannál, de aztán itt, itt
alyan vót, hagy ejisze alyan lakadalmat nem is látatt senki, még ejisze én se.

Na, jól van. Telik-múlik az üdő. Aztán én hazaszabadultam annét, aztán én dógaztam itthan
falun. Elég az, hagy na, telik-múlik az üdő. Az örög király eccer csak, nem tőtt belé vaj két
év se, s meghótt. Na, meghótt az örög király, eltemetik. Há a fia megmaradatt, de a fiát is
erősen szerették. Az apját is szerették, de a fiát még jabban, mert még az apjánál is külenb
ember vót. Nem zavarták, ne fíljetek, el, mint mast hagy elzavarják a királyakat, mert mast
a királyak gazemberek, de akka nem vótak.

Jól van, telik-múlik az üdő. Eccer csak a királykisasszannak, má férjhez vót menve, má
nem királykisasszan vót, hanem fiatal királyné, hagy s hagy nem, üdőre, nem tudam, hány
esztendőre, eccer csak terübe esett, megnőtt a hasa. Na, má jól van. Nem vót hiba semmi, mert
ura vót, nem bitangat csált, hát...

Jól van. Telik-múlik az üdő. Mika má közölödött az üdő, hagy az asszan betegedjék meg,
azt mandja a királyfiú a feleséginek:

– Te, van apámnak három javasasszanya, aki az egyik százéves, egyik kétszáz éves, a
másik háramszáz éves. Én elhazam ide, hagy lássam, hagy vajan milyen gyermekünk fag
születni. Hallám, meg tudják javasalni?

Azt mandja a királykisasszan:
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– Én nem bánam, ha elhívad is.
Na, mindjárt izen a király, első nap elhíjja a százévest. Elmenyen ada, köszön:
– Adjan Isten jó napat, felséges királyatyám!
– Adjan Isten jó napat, Zsuzsika! Há hagy vagy? Hagy telik az életed?
– Nehezen, felséges királyatyám, nehezen, mert már mind örögödöm, mind örögödöm.

Mast má lenne szíves megmandani, hagy mé hívatatt ide a felséges királyatyám?
– Na, ide figyelj, Zsuzsika! Én azért hívattalak, hagy ni, látad, itt van az én asszanyam,

terübe van, mahónap meg kell betegedjék. Mégis, mit szólanál hazzája, vajan milyen
gyermekünk fag születni, fiú vaj lián?

– Felséges királyatyám, eztet már megmandani, hagy mije születik, ezt má nem létezik
ember hagy megmandja, hanem aztat az egyet tudam mandani, hagy ép és egíszséges és jó
gandalkazású lesz, ha fiú, ha lián. Aztat, hagy fiú vaj lián, azt nem tam.

– Na, rendbe van, Zsuzsa. Há van pénzed?
– Há nem sak van, felséges királyatyám.
– Na, nesze! – bényúlt a zsebibe, adatt egy jó marék pénzt neki. Megköszöntö, s avval

elment.
Másnap izent Zsafi után. Az kétszáz éves vót. Na, megjü Zsafi, menyen, kapagtat.
– Jó napat, felséges királyatyám! Há mé hívatatt?
– Höööjj, Zsafi! Tudad mért hívattalak? Meg tudnád te nekem mandani, hagy, ni, a

feleségem terübe van, hagy milyen gyermekünk fag születni, fiú vagy lián?
– Felséges királyatyám, há már én azt csak úgy tudnám megmandani, ha belébúnék a

felséges királykisasszanba, királynéba, hagy tapagassam meg, ..., mert így nem tudam
megmandani. Há hagy tudjam én megmandani?

– Hej, pedig én azt szeretném, te Zsafi.
– Hát azt má hiába számítja a felséges királyatyám, hagy mandják meg, mert azt nem

létezik ember, hagy megmandja, hanem azt meg tam mandani, hagy ép, egíszséges, aztán,
hagy fiú vaj lián, azt nem tudam.

– Na, rendbe vagy, Zsafi, evvel is. Elmehetsz te is!
– Én elmennék, felséges királyatyám, de én úgy kiüresedtem a pénzbü, hagy má elig élek,

elig tengetem a napakat. Alig vártam, hagy híjjan a felséges királyatyám valamiért.
– Rendbe van, Zsafi, gyere, hagy adjak pénzt neked is.
Bémarkászatt eccer az egyik zsebibe, aztán a másikba, adatt két marék pénzt neki.
– Na, eridj, Zsafi, te megmandtad a mandanivalót.
Az elment. Harmadik nap nekifag, s azt mandja a királynénak, hagy:
– Te, én ma elhívatam a harmadikat. Hát aztán micsináljunk? Hallássam, hagy az mit

mand.
– Te! Te jába mind hívad, mert télleg, azt nem tudja senki megmandani, hagy lián vaj fiú

születik.
– Eh, én azért egyet próbálak.
Na, izen a háramszáz évesnek. Jü szépen, jü az ajtóra, s kapagtat.
– Szabad!
Bémenyen.
– Adjan Isten jó napat, felséges királyatyám!
De az alyan vín vót, hagy így1 gyufaszállal ki vót ájasztva a szeme világa, hagy fenntartsa

a szeme pilláját, hagy lássan.
– Adjan Isten jó napat, Juliska. Na, hát megjöttél?
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– Megjöttöm felséges királyatyámnak a parancsára. Hát mi a kövötölése a felséges
királyatyámnak?

– Egyéb itt nem, Juliska, csak meg tudnád mandani, hagy ni, a felséges királykisasszan, a
felséges királyné mahónap meg kell betegedjék, hagy mit fag szülni, fiút vaj liánt?

– Lássam a tenyerit, felséges királyné.
Adaadja a tenyerit a királyné, nízi.
– Tudja mit, felséges királyné. Magának lesz egy gyönyörű szép liánya.
Azt mandja a király:
– Na, Juliska hát akka mandd meg, hagy milyen, egíszséges lesz, hagy lesz, mint lesz

szerencséje?
– Adja ide a másik kezit, felséges királyné!
Adaadja.
– Én megmandam, felséges királyatyám. Magaknak születik egy gyönyörű szép liányak.

Elég szép lesz, elég akas lesz, de egy hiba van.
– Mi?
– Ha kieresztik a házbu, abba a helybe el fag tűnni. Tehát azt meghagyam magaknak, hagy

a házbu ki ne hagyják.
– E má nagy dalag!
– Há má ha nagy dalag, ha nem, ez így van, aztán a felséges királyamék csináljanak, amit

akarnak.
– Egyebet nem mandsz semmit?
– Megmandtam, s ezen van mit gandalkazzék a felséges királyatyám s itt a felséges

királyné.
Hej, mindjárt úgy elszamaradatt a királyné, hagy má ő a liányát ne engedje ki a házbu?!

Na, már mindegy. Elég az, hagy ennek is megfizetett, ennek má háram marék pénzt adatt.
Avval szépen elköszönt Juliska nén, s elment.

Elkövetkezett az üdő, s a királyné télleg megbetegedett. Igaza vót Juliskának, mert alyan
szép, gyönyörű királykisasszant szült, hagy aztán a napra lehetett nézni, de arra nem. Még a
haja is, egy része alyan sárga vót, mint az arany, úgy fímlett, mintha arany lett vóna, de én
má igaz, hagy meg nem tudam mandani, hagy arany vót, vaj nem vót arany, de alyan vót.

Rendbe van, megszületett, de azért a királyné mind búsult. Ej, lelkem, alyan szépen nőtt
a királykisasszan, alyan szép vót.

Telik-múlik az üdő. Eccer a királyhaz békapagtat egy fiú szépen. Azt mandja a király:
– Szabad!
Bészökik a fiúcska.
– Adjan Isten jó napat, felséges királyatyám!
– Adjan Isten neked is, fiam, hát te ki s miféle vagy?
– Én egy szegin asszannak a fia vagyak.
– Hásztán te mi járatba vagy? Hagy is tudtá béjüni? Nem állítattak meg a kapunál?
– Há ki hagy állítsan? Én nem is láttam sehol senkit.
– Se az ajtónál?
– Én nem, senkit.
Hát az nem, a tisztek se vették számba, vaj nem látták, vaj mi, akik att szógálatba vótak,

csak elég az, hagy a gyermek bément. De vót egy alyan tizennégy éves.
– Hát mast mandd meg, miért jöttél.
– Szógálatat keresek, felséges királyatyám, ha lenne szíves megfagadni ingemet szógálni.
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– Höej, te fiam, ippeg jó, mert nekem ippeg kell egy ilyen kicsi kandász. Szereted te, hagy
légy kandász?

– Hát mért ne? Én szeretek mindenfélét, mert én meg vagyak szakva, mert szegin
asszannak a fia vagyak. Nem is mandhatam apámat, mert ő meghótt, nem is üsmertem, csak
anyámat. Aztán én mindenfélét szeretek.

– Na rendbe van, fiam, gyere velem.
Elviszi a király, s mindjárt átadja a nagy főkandásznak. Hát az mindjár valami jó süldő

malacakhaz tette. De az att vót csak, azaknak a legelőjek a kertbe, s ippeg a
királykisasszannak az ablakja, csak ada lehetett látni, úgy vót az épületek között. Abba a sza -
bá ba tartatták a királykisasszant. Hát a királykisasszan is vót egy alyan tizenhárom éves.

Na, jó, telik-múlik az üdő. A kicsi kandász jól viselte magát, elég jól élt att a királyi
kasztan, hat szép fiú lett, gyönyörű szép fiú.

Hej, de a királykisasszan. Eccer riájött, hagy ki kéne menjen. Azt mandja az apjának, hagy:
– Édesapám, én már tizenháram esztendős liánka vagyak, hát ingemet nem hadnak ki,

hagy bá szertenízzek az udvaran, hagy mi van, hagy van. Én csak itt a szabába járhatak?
Az anyjának kijött a könnyö.
– Jaj te, fiam, ne is beszílj affélét, hagy kimehess.
– De hát mért?
– Nem mehetsz ki, apád nem szabadítatt fel, hagy kimehess.
Na, többöt nem szólatt a királykisasszan. Há másnap megleste az apját. Mika az apja ment,

elejibe állatt, s köszönt, mert ippeg reggel vót.
– Jó reggelt, felséges király édesapám!
– Adjan Isten, fiam! Na, hát sétálsz itt a verándán? Nehagy kimenj!
– Sze ippeg azt akaram, felséges király édesapám, hát ingem nem eresztnek ki, hagy

szertenézzek egy kicsit az udvaran, én csak mindig az ablakan ki, én egyebet nem látak, csak
azt a kicsi kandászt, hagy att milyen jól járagat a malacakkal. Én egyebet nem látak. Szerte
kéne nízzek, s még ada lemennék a kertbe is, ni, hagy én is nízzem meg, hagy milyen jól
szökdösnek att a malacak. A kicsi kandász csak att furulyálgat, s nézegeti őket. Én is szeretnék
elmenni.

Ej, a király még reszketett idegességibe. Azt mandja:
– Ej, fiam, neked nem lehet kimenni. Tégedet nem engedhetlek ki, bár amég tizennyóc éves

nem leszel.
Na, jól van. A királykisasszan se kérdezte, hagy mért. Elhallgatott. Abiza már amika a

tizennyócadik esztendőbe ment, azt mandja újra az apjának:
– Édesapám, hát má engedjen ki, hagy egy kicsit nízzek szerte... Hát csak hallam itt a

komornátu, itt a növöléimtü, hagy milyen gyönyörű szép virágaskertünk van. Hagy szeretnék,
ni, mast már nyár van, hagy egy kicsit menjek ki a virágaskertbe.

Gandalkazik az apja. Megnyam egy csengőt, s jü a növölőnéje a királykisasszannak; mert
hiába vót tizennyóc éves, mert azért mégis növölőnéje vót. Há menyen.

– Parancsaljan, felséges királyatyám!
– Na, ide figyelj! A liányammal kimész egy kicsit. Lemész a kertbe, s att a tó partja kürül

egy kicsit sétáljatak, s att a padra üljetek le, de el ne ereszd, fagjad karan. Ha valami írné a
liányamat, te akka is el ne ereszd. Nehogy beléessék a vízbe, vaj valami bévigye a vízbe.

Jól van, hát ez egy kicsit nagy feladat vót nekije, gandalta magába, jaj, hát ő mast mit
tudjon csinálni, de hát már egye meg a fene, megfagja a karát, s sétálgatnak.
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Lemennek szépen, megsétálják magakat a kertbe, lelkem. Szép tó vót att a drótkertjekbe.
Úgy nízett a malacokhoz is, hagy milyen jól táncalnak att a malacak, att milyen szépen
furulyázik a kicsi kandász.

Na, eltőtt az a nap. Másnap újbu kérődzett az apjátu. Másnap, ahagy látta a király, gandalta,
hagy hásze ni, már ejisze lement az a varázsmesterség, amit gandalt az a jósaló asszan.

Kisétáltak úgy ebéd után, úgy két óra tájt, kisétáltak a kertbe. Szépen leültek. Szép-szép
fa vót att. Leültek ada a fa alá, att vót a pad, leültek a padra. Azt mandja akka a király kisasszan
a növölőnének:

– Nézzen ada, Baba – mert úgy hítta a növölőnéjit –, én annak a fának a tetejit nem látam.
Azt mandja akka a Baba:
– Felséges királykisasszan, én se látam a tetejit, azért híjják ezt égig érő fának.
– Há vajan ez az eget éri?
– Én azt nem tudam, de még az édesapja is azt mandja, hagy ez az égig érő fa.
Mika eztet kimandta, csak a tó, att vót előttek valami háram vaj négy lípésre, alyan járda

út, ahagy vót kereken, az választatta. Ej, lelkem, eccer csak a tó nagy hánkalódást csinált, csak
kijött belőle, megragadta a királykisasszant, stty, elvitte.

Hát mi vihette el, mi vihette el? Elvitte az égig érő fára. Na, ment vissza a növölőné.
– Ej, felséges királyatyám, baj van!
– Hát mi a baj? Hol van a liányam? – az vót a legelső a királynak.
– Én nem tudom, hagy mi vót, alyan vót, mint ahagy mandani szakták, hagy sárkán, egy

alyan öt fejnek láttam, mintha a tóbu kijött vóna, s megragadta mellőlem, s az égig érő fára
felvitte. Csak erre ment, elment, s a liánt elvitte.

Hej, megbúsulta magát a király és a királyné erősen. Na, elment a lián. Gandalkaztak,
hagy micsináljanak. Eccer a király mit gandalt, mit nem, kihirdette az egissz arszágba, hagy
aki az ő liányát lehazza az égig érő fáru, annak adja a liányát feleségül s a királyságát.

Na, jó. Jöttök ada királyfiúk, jöttök ada mindenféle fiúk, leginyek, de hiába. Nekifagtak,
mentek, de nem tudtak semmit csinálni. Senki fel nem tudatt menni a fára. Mika má vaj öt
versen kihirdette, hagy má ejisze az egissz nagyvilágbu vótak, má utoljára nem ment senki.

Eccer gandalja a király, hagy béhíjja a kastélyábu amennyi cseléd vót, tiszte, mindenfélét.
Azaknak is kijelentette, hagy na, ni, ki vállalkazik, hagy a liányát az égig érő fáru le hazza.

Hát ez is, az is mandta, hagy megpróbálja, de hát hiába próbálták, mert nem tudatt egy is...
Mentek fel, de hát csak annyirag mentek, hát vaj harminc métert ha ment a legtöbböt. Tuvább
nem tudtak.

Na, má mindegyiket megpróbálta a király az udvarábu is. Ippeg akka, mika má
gandalkazatt att a király az udvaran, ippeg akka zaklatja a kicsi kandász a malacakat. Má
nem kicsi vót, má legin vót. Hajtja bé, s mika béhajtatta, a király adakiátja:

– Na, te kicsi kandász, gyere ide!
Adamenyen.
– Hallgass ide! Te nem jelentkeznél, nem teszel jelentkezést, hagy lehaznád a király -

kisasszant az égig erő fáru?
– Adjan nekem a felséges királyatyám háramnapi gandalkazást. Háram napig

gandalkazam, s akka megmandam a felséges királyatyámnak.
– Na, jól van, akka ülj atthan a szabádba, hagy bíkit a malacoknak, menjen a malacakkal,

aki akar.
Na, jó. A kicsi kandász nekifag – má kicsi kandásznak mandam, mert att vót az örög

kandász is –, nekifagatt, s ett. Ő nem ült benn, hagy gandalkazzék, hanem nekifagatt a
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várasan, ment lesütett fűvel, s gandalkazatt. Hát hagy hunnét, hunnét nem, elég a, hagy a
kicsi kandászfiú üsmerte a vénasszant, aki háramszáz éves vót, hagy a királynak a jósaló
asszonya vót. Mit gandalt, mit nem, elment ada. Elmenyen ada, meg is kapta. Kapagtat,
bémenyen.

– Adjan Isten jó napat, Juliska nén!
– Adjan az Isten jó napat, Jóska! Hát téges milyen szél fútt erre? – Úgy hítták a kicsi

kandászt, Jóskának.
– Ingemet? Ej, Juliska nén, ha ingemet útba el tudna igazítani, hagy én azt a király -

kisasszant tudjam az égig erő fáru lehazni.
– Hunnét tudjátak tü, hagy az égig erő fán van?
– Há a növölőnéje talá azt mandta, hagy úgy látta, mintha alyan ötfejű, mint ahagy szak -

ták mandani, sárkán, elvitte fel arra az égig érő fára.
– Hm! Igaza vót, akárki mandta, mert az ötfejű sárkán vitte el a királykisasszant, mégpedig

az égig érő fának a tetejes-tetejibe. A legutolsó ágnak ippeg a vígin van az a lapu, amelyiken
van az ő kastélya. Hát, fiam, én adak neked egy útbaigazítást, s ha avval nem tudad
megszerezni, akka semmivel. De ha csakugyan megíred, hagy te eljutsz ada, úgy vigyázz,
hagy az ötfejű sárkánnál van a lián, a királykisasszan, att tartja. Annak van egy lava, és te mika
hazzaférhetsz ahhaz a lóhaz, te annak szót fagadj, ha te valaha megteszed azt az utat, hagy te
ada felmenj, mert csak az a ló haz le annét téged, más senki az égvilágan le nem haz. Na, mast
hallgass ide, hagy hagy jussál fel, azt is megmandam neked. Menj el haza a királyhaz. Mandd
meg a királynak, hagy csináltassan neked egy alyan kicsi fejszét, hagy a fele arany legyen, a
fele pedig tisztádas-tiszta acél. Megértetted?

– Meg!
– Na mármast, mika útnak indulsz, akka felkötsz egy pár bacskart a lábadra, te avval addig

mész, a kicsi fejszét üted belé, s viszed magadat, húzad fel a nyelinél fagva, amég a bacs kar
kiszakad. Mika a bacskar kiszakad, akka húzad a másikat, amég a kilenc pár bacskar tart.
Mikar a kilencedik pár bacskar kilyukad, akka má neked nincs huva menj többöt, mert att van
az utósó ág, ahol van a sárkán a királykisasszannyal. Mast megértetted?

– Ej, Juliska nén, ez má nagy feladat!
– Na, fiam, ha gandalad, akka a királykisasszant meg tudad szabadítani. Há mit ígirt a

felséges királyatyám, ha meg tudad szabadítani?
– Azt mandta, hagy feleségül adja, s a királyságát is nekem adja.
– Na, fiam, ha eztet meg tudad tenni, akka szerencsés ember vagy, de amint mandtam, a

sárkánnak a lováru el ne felejtkezz, de csak úgy, ha hazzáférhetsz, mert ha hazzaférhetsz
annyirag, akka a ló szól hamarább, nem kell, hagy te szólj. Aztán csak csináld, amit az mand.
Máskíppen nem szabadulsz meg a sárkántu.

Ej, gandalkazik a kicsi kandász. Gandalja magába: „Na, Jóska, mast vájtál a fejedre bajt,
mert meg vót mandva a királytu, hagy adak háramnapi gandalkazást, de nem hagy úgy
gandal kazal háram napig, hagy na, nem mész. Mert akka karóba húzatam a fejedet. Ez az
utósó szó.”

Há má Jóska nem tudatt visszamandani a királynak, neki, ha törik, ha szakad, ha
belépusztul, neki menni kell.

Elmenyen haza. A harmadik nap hívatja a király.
– Na, Jóska fiam, hát mi lesz?
– Felséges királyatyám, nekem van egy kérésem, ha teljesíti.
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– Mindent teljesítek, csak a liányamat hazd le. Feleségnek is adaadam, a királyságamat is
neked adam, csak a liányamat még eccer megláthassam.

Sírva ment a királyné is Jóskáhaz. Ölöltö, csókalta szegin kandászfiút, hagy csak szabadítsa
meg a liányát.

– Na, felséges királyam, én csak akka indulhatok útnak, hagy csináltassan nekem a felséges
királyatyám kilenc bihalynak a bőribü, de a háta közöpibü egy-egy pár bacskart. Tehát legyen
kilenc pár.

– Megcsináltatam, Jóska.
– Menjen, csináltassan nekem egy kicsi fejszét, úgy egy ötvencentis nyele legyen, a

nyélnek a víginél legyen egy alyan kicsi mutyikó, hagy ne csússzan ki a kezembü, de az a
kicsi fejsze fele aranybu legyen, fele tiszta acélbu.

– Rendbe van, Jóska.
– Na, ha eztet meg tudja a felséges királyatyám csináltatni, akka indulak, de addig nem.
Na, jól van, elmenyen a király. Hát aztán ha a fekete fene megette, akka is kerített kilenc

bihalyat. Ecceribe lehúzták, s a háta közöpibü egy-egy pár bacskart mindegyikbü. Megvót a
kilenc pár bacskar.

Ej, de annyit járt a kavácsakhaz, lakatasakhaz, mindenfélékhez, esztergályasakhaz, hagy
csináltassa meg a kicsi fejszét, de nem vállalkaztak. Eccer azt mandja a kicsi kandász:

– Na, felséges királyam, a bacskarak itt penészednek meg! Hun a kicsi fejsze? Mast má
én parancsalak a felséges királyatyámnak, legyen meg a kicsi fejsze egykettőre.

– Ej, te Jóska, nem kapak, aki megcsinálja.
– Ne fíljen, kapak én!
– Ha kapsz, menj, csináltasd meg, annyit fizetek, amennyit kér, csak szegődd meg.
Kapja magát a kicsi kandász, s el a vénasszanhaz. Bémenyen Juliska nénhez, köszön.
– Na, mi a baj, Jóska fiam?
– Ej, Juliska nén, ha má maga meg tudta mandani, hagy mit csináltassak, a bacskar

megvan, akka mast mandja meg, hagy huva menjek, hagy csináltassak fejszét, egy kicsi
fejszét, hagy a fele legyen arany, a fele tiszta acél.

– Na, ide figyelj, Jóska. A váras vígin van egy vak sátaras cigán. Menj el ahhaz, szegődd
meg avval.

– Jól van – azt mandja –, Juliska nén, de melyik váras végíre menjek?
– Akármelyikre. Ha egyiken nem kapad, megkapad a másikan. Azt má neked nem

mandhatam meg, te menj ada, mandd meg, hagy mi a bajad, aztán att útbaigazítnak a
cigányak, mert mind a váras vígin laknak a cigányak.

Megindul Jóska, elmenyen az egyik várasvégíre, hát att megkapta.
– Na, mi a baj, fiam? – Azt mandja a cigán.
Mandja.
– Ej, fiam, neked sak pénzt kell fizess, amég én ezt neked adam, megcsinálam.
– Há mennyi üdő alatt lesz meg?
– Egy éjjel s egy nap dógazam vele, de inkább éjjel dógazam.
– Hát én megfizetem, csak legyen megcsinálva.
– Na, itt van ez a kicsi tarisnya, s ezt tőtsd meg félig ezüstpénzzel s félig aranypénzzel. Na,

aztán hónapután reggel idehazad, s akka adaadam a fejszét.
Elmenyen a fiú. Megköszöntö azért, hagy megcsinálja. Menyen.
– Na, felséges királyatyám, mast legyen ember, ha úgy akarja, hagy a liányát lehazzam.

Eztet a kicsi tarisnyát tőtse meg félig ezüstpénzzel, felin fejül aranypénzzel.
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– Há megkaptad, hagy ki csinálja a fejszét?
– Csak ez a pénz legyen meg hónap reggelre.
– Akka már te hónapután indulsz is?
– Azannal. Rendelje el, hagy tarisnyába süssenek mindenféle jó ételt, igyam egyet, mu las -

sak egyet a felséges királyatyámmal, mert aztán én elbúcsúzak. Hagy hazajövök, nem jövök...
– Nem úgy van, Jóska! Nekem a liányamat haza kell hazd!
– Én anékü nem jövök haza.
Megtőtette a király az acskót, s másnap reggel menyen. Hát meg is vót a fejsze. Meg vót

csinálva ügyesen.
– Na, Jóska, itt a fejsze.
– Na, ha itt a fejsze, itt van az acskó pénz. Fagja!
– Jól van, Jóska, segiljen az Isten vele. Én tudam, hagy te evvel az égig érő fára akarsz

feljutni, de enélkül nem is tud senki az égig érő fára felmenni, de légy nyugadt, hagy te evvel
fel fagsz menni, mert nem is kell erősen hazzácsapj a fáhaz, ez úgy beléragad, hagy
felhúzhatad magadat jól, s akka csak vágad fennebb, viszed magadat.

Elmenyen a fiú, elbúcsúzik az örög cigántu. Azt mandja:
– Na, az Isten áldja meg, hagy legyen meg újbu a másik szeme is, ha maga alyan ügyes

ember.
– Még azt gandaltam, Jóska, hagy azt mandad, hagy szökjék ki a másik is.
– Nem, még a másik is jüjjen vissza.
Avval elment a cigántu. Elmenyen, s mika hazament, már a királynál ügyes kicsi asztal vót

terítve, étel, ami létezett, hagy egyék–igyék. Há ett is, ivutt is ügyesen, s akka a bacs karakat
felkötötte a hátára, egy párat felkötött a lábára, bétarisnyált, s elment a fáhaz megnézni a fát.
De sakan adagyűltek a fa alá. Tisztek, lelkem, s asszanyak, jaj-jaj-jaj. A király feleségestü úgy
búcsúztak el attu a szegin fiútu, hagy jaj-jaj-jaj-jaj-jaj, nem is lehetett alyant látni, hagy milyen
búcsúzás vót att. Velem is kezet fagatt, s akka elindult. Megmandta:

– Na, ügyeljen, Sándar bácsi, ha ingemet mesébe lefardít, hát ügyeljen, amit látatt, mindent
mandjan el.

– Jó van, Jóska, segiljen az Isten, eridj csak.
Akka belévágta a fejszét, egyet rándítatt magán, hát két méterre szökött fel a fán. Avval

fennebb... Egissz áldatt nap mind níztük a fát, de ő már nem látszadatt, nem láttuk. Senki-
senki az égvilágan, úgy elment.

Menyen Jóska, menyen. Eccer csak elszakadatt a bacskara. Akka szépen neki, s le vetette,
s ada felakasztatta egy ágra, azt atthadta, s kötött egy pár újat. Ment fennebb. Há mind úgy
ment, de abiza a kilenc pár bacskarral kilenc kerek esztendeig ment. Hát egy pár bacskar
bihalybőrbü eltartatt egy esztendeig att, ahagy mászatt fel a fára. Mika a kilencedik pár bacs -
kar elvékanyadatt már, mert érezte, nízte, ej, be víkan, má nem lehetett messze a víge. Ej, de
úgy kivékanyadatt a fa. „Ni te, még leesem! De már mindegy. Nekem az életem a levegőbe
van. Ha esem is, ingem má karóba úgyse húznak, mert mika leesem, meg se üsmernek, hagy
milyen testem vót, innőt.”

Belévágja a fejszét, supp! Csúszik egyet, s hát a bacskar kiszakadatt. Nízi. Na, ki van
szakadva. Há má nincs is huvá menjen. Há lát egy hasszú ágat kinyúlva. Hej, na még azan
mehetett, mert az alyan vastag vót, mint a lábam itt fenn, nadrágastu. Még csúszatt azan, ej,
de mika meglátta a laput, hagy alyan víkan vót, mint egy ujjam, a szára, de ejisze vót a szára,
ha nem több, legalább egy ötszáz méter.

Na má mast, ember, ide eljöttél, de mast hagy méssz ennek a lapunak a szárán vígig? Hm!
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Há nem vót mit csinálni, nekiindult. Menyen, csúszik. „Ej, Istenem, ha mast egy kicsi szél
fúna, hagy megmazdulna, mindjárt leesném.”

Menyen. Addig csúszatt, amég elírte a laput. Mika elírte a laput, adavágta a fejszét a
lapunak a vígihez ippeg. Alyant rántatt egyet, hagy még jót csúszatt a lapun. Na, mika felállatt,
lelkem, hát att akkara terület vót, hagy hát nemis látta a világ vígit se.

Hát ő att mast merre menjen? Gandalta, ő má menyen egyfelé, amerre az Isten segíti.
Menyen, menyen, mendegél. Eccer úgy östöfölé meglát egy kastélyt. „Hm! Én már ada

nem érek el östére.”
Na, menyen östig. Hát östöfölé elírkezett egy kicsi patakhoz. Att vót – hagy ki kaszálta,

ki nem, azt nem tudam megmandani, –, att még összö vót gyűtve egy kicsi fiók. Há má östö
vót, s ő úgy ki vót merülve, lefeküdt a fiókba, ahol aludt egyet. Reggel gandalta magába,
hagy: „Mast reggel még nem is frustukalak, amég nem menyek ada ahhaz a kastélyhaz, hátha
a királykisasszan megvendégel.” De ellenben, hagy ezen gandalkazatt, de mika útnak indult,
gandalta, hagy: „Hát ha atthan van az a kutya disznófejű, ötfejű sárkán, mit csinálak?”

Na, jól van, menyen, mendegél. Mind csak úgy látta, hagy csak att van az a kastély, de biza
má dél vót, má le kellett üljen, frustukaljan, még mind alyan messze vót az a kastély. Hát
abiza fél tizenegy vót az üdő, mika adaért a kastélyhaz. Menyen. Látja, hagy a királykisasszan
az ablakba van. Nízi őtet, nízi. Ő menyen, közölödik. Ő is látta. Hát eccer csak eltűnik a
király kisasszan az ablakbu. Lefutatt elejibe mindjárt. Megölölte a kandászt, megcsókalta.

– Há te, Jóska lelkem, szüvemnek szerelme, há hagy tudtál te idejüni? Hagy tudtál ingemet
felkeresni?

– Ó, kedves királykisasszan, eljöttöm, hagy vigyem haza.
– Jaj, ha ingemet hazaviszel, rögtön a feleséged leszek.
– Igen, ha az édesapja elhagyja.
– Ha hagyja, ha nem, én veled hálak, feleséged leszek, uram leszel.
– Jól van, királykisasszan, csak mast ez a fene, hagy hagy menyünk haza?
– Hadd el, mast már gyere bé a kastélyba, mert mindjárt jün az ötfejű sárkán, addig

beszéljük meg a dógat, hagy micsinálunk.
Na, felmennek a kastélyba, mindjárt adatt nekije, hagy egyék.
– Egyél – azt mandja. – Na de má mast micsináljunk?
Gandalkaznak.
– Milyen az a sárkán, te?
– Aztán te nem láttál még sárkánt?
– Én nem saha életembe.
– Ej, ennek akkara öt feje van, mint a szamárnak.
– Menj el, te!
– Abiza.
– Há mast hol van?
– Hát tudja az anyja ..., hagy hol tekereg. Örökké adatekereg, csak dílután háram óra felé

kerül haza, aztán akka jóllakik s lefekszik, s aztán reggel újra menyen. Hagy hal jár, azt ő
tudja.

– Erős, te, az az ötfejű sárkán?
– Erős biza.
– Hm! Na, má mast micsináljunk?
– Hát mast má egyéb nincs amit csinálni. Vajan, ha hazajü, elpusztít, mit mandsz?
– Nem tudam, te Jóska.
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– Na, hallgass ide, én megmandam. Ha kérdi, hagy mért jöttöm: Hagy szógáljak, neki
szógának. Akka te is állj elé, hagy hát hadd meg ennek a fiúnak az életit, mert ha meghagyad,
nekem is jabb kedvem lesz, és itt szógáljan nálunk, s akka hátha meghagyja az életemet.

– Na, jó.
Úgy is vót. Na, eccer csak jü a sárkán háram óra felé haza. Ej, mika közölödött, eccerre

bésötétedett, aztán akkarát villámlatt, mika leszállatt ada az udvarra, hagy Jóska szinte hanya -
tán esett. Jettibe hamar bébútt az ágy alá. Há menyen bé a sárkán. Ej, kezd köpdösődni:

– Ej, phí, milyen emberszagat érzek! Ki van itt?
– Nincsen senki se itt.
– Ne beszélj nekem itt, mert erősen érzem. Itt valami emberszag van!
– Hallgass ide! Itt van a mü kicsi kandászunk. Eljött ide, eljött hazzám, hagy álljon bé

hazzád szógálni, és hadd meg az életit, mert nekem is jabb kedvem van. Akka én se búsulak,
jól leszünk.

– Na, mutasd meg, hal van, aztán ha alyan ember, akka meghagyam az életit, s ha nem,
elpusztítam rögtön, s ha sakat beszélsz, tégedet is.

Hát akka a kicsi kandászfiú, hagy hát a királykisasszan szóljan, hagy gyere ki, Jóska, csak
kiszökött az ágy alól.

– Itt vagyak én, nízzen meg.
Nízi a sárkán, ni te, ni, nem is fíl.
– Hát te hagy kerültél ide?
– Hásztán maga hagy jött ide fel?
– Az az én bajam, hagy hagy jöttöm fel.
– Ahagy én jöttöm, az is az én bajam. Aztán má hagy mi lesz ezután, ez már a kettőnk dóga.

Hagy tudunk megegyezni. Én eljöttöm, hagy magát szógáljam s itt a kisasszant.
Mind nízi a sárkán. Ni te, ni, milyen életrevaló fiú. Azt mandja:
– Na, hallgass ide! Minek hínak?
Mandja, hagy Jóskának, megmandta, hagy miféle Jóska, de már én is elfelejtettem. Azt

mandja:
– Na, Jóska, ezer szerencséd, hagy látam, hagy alyan ügyes fiú vagy, mert máskíppen

rögtön kifacsartam vóna a nyakadat. Így meghagyam az életedet, de nekem szót fagadj. Amit
én kiadak neked azan a nap, csak azt teljesítsd. Megértetted?

– Meg, megértettem, csak azt se tudam, hagy minek híjjam magát.
– Ahagy a kedved tartja.
– Há naccságas úrnak jó lesz?
– Nekem jó, akárminek, ha naccságas úrnak hívsz is.
– Na, jó.
Na, már megvót az örömö a királykisasszannak is, hagy má nincs baj. Elég az, hagy eccer

csak azt mandja a sárkán másnap reggel.
– Na, Jóska, figyelj riám! Neked egyéb dógad nincs, csak mika a ló vizet kér, adj neki

szénát, s mika enni kér, akka adjál vizet.
– Jól van, naccságas úr. Csak annyi baj legyen. Megteszem én azt.
– Jól van.
Avval a sárkán elment másnap, aztán háram óráig nem jött haza. Nekijek könnyű vót, mert

att jól diskutáltak, csókalódtak.
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Másnap elég a, hagy menyen az istállóba. Főlölöl egy öl szénát, bedabja a lónak. Nízi a
ló a szénát, nízi Jóskát. Jóska se törődett semmit, s kiment, s hát egyél. Ment egyenesen bé,
s megölöltö a királykisasszant, nyamatt egy jó csókat.

– Kedves galambom, én má adtam a lónak szénát, má hadd, hagy egyék a kutyába. Addig
mü itt beszélgessünk, szerelmeskedjünk.

Na jól van, szerelmeskednek ide-ada, délbe jól esznek-isznak. Eccer azt mandja:
– Ej te, én elfelejtettem, meg kéne itassam a lavat.
– Na, tégy még, hagy egyék, aztán megitatad.
Elmenyen Jóska, felölöl egy öl szénát, viszi. Hát a kutya egye meg a lavát, nem ette meg.

Bétette azt is.
– Na, egyél!
Avval bément.
– Hát mi a?
– Nem ette meg a szénát, s még tettem egy kicsit riá, hagy egyék a kutyába.
Há akka menyen ki újra, hát a ló csak nízi a szénát.
– Na, hadd el, mert eszel te, mika megeszen a kutya!
Atthadta a lavat, s bément.
– Hát mit csáltál, Jóska, a lóval?
– Én adtam, hagy egyék. Hát én nem tudam, nem akar enni. Nem eszi a szénát.
Na, jó. Eltőtt a nap. Se vizet nem adatt, se több szénát. Másnap reggel menyen, s viszen

neki vizet. Gandalta, ő hamarább vizet viszen. Nízi a ló. Nem kell a víz.
– Na, ha nem kell, a kutya egyen meg, majd iszal te!
Azután ment újra. Másnap adatt szénát, nem kell. Eccer elkezdi a ló a harmadik nap.
– Na, ne fí – azt mandja –, te leginke, mert ha te így adsz, hagy egyem, te saha ebbe az

ántivilágba te saha a királykisasszant haza nem viszed.
– Hásztán mandjad, hagy micsináljak.
– Hásztán mika nekem víz kell, akka szénát adsz, mika pedig széna kell, vizet hazal?
– Na, hát mast mit hazzak?
– Mast hazzál vizet.
Elment a fiú, s hazatt vizet. Jót ivutt a ló.
– Na, mast mit hazzak?
– Mast hazz egy jó öl szénát.
Vitt egy jó öl szénát. Jóllakatt a ló. Ez mind így ment. Mika eltőtt egy hét, azt mandja a

sárkán eccer a fiúnak:
– Jóska, te hagy kúrálad a lavat?
– Ahagy a naccságas úr parancsalta. Mika kér enni, adak vizet. Ha iszik – iszik, ha nem,

öntöm ki. Mika kér vizet, adak egy öl szénát. Ha eszik – eszik, ha nem, egye meg a kutya.
Micsináljak egyebet?

– Jól van, ügyes ember vagy, Jóska. Csak így rendezzed.
De gandalta Jóska: „Menj, mert nem lehet csak úgy, mert akka nem szabadulunk meg

saha.”
Hát eccer újbu kimenyen a fiú, hagy adjan enni a lónak. Azt mandja a ló:
– Jóska, mast itt az ideje, hagy szökjünk el. Te hallgass ide. Van nekem egy liányam. Avval

jár mast az én gazdám. Annak csak öt lába van, de nekem hat. Tudad, mit csinálunk? Mast
itt vagyan háram nap múlva a sarkánnak az innepje. Menyen a templamba. Látad att künn azt
a nagy öl fát? Mihent elmenyen a templamba, azt ecceribe meggyútad. Mika leégett, hagy
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tiszta parazs lett, hagy még süt-süt, akka engem kieresztel, hagy rendezzem el azt a parazsat,
aztán majd beszélek én veled.

– Jól van, szat fagadak neked.
– Na, csak türelmesen légy, megmandam én, mika csináljuk.
Hát én nem tudam, hagy milyen innepje vót a sárkánnak, karácsan vaj húsvét vaj pün kest

nekije, de elég a, hagy innep szambatja vót a sárkánnak. Azt mandja östö, ahagy att esznek-
isznak, mert eddegéltek, ittak mind a hárman, a királykisasszan is, a fiú is, a sárkán is. A
sárkán ahagy ivutt, örökké öt szája vót, öt pohárral ivutt eccerre. Ők csak egyet-egyet. Mika
ett is, mind az öt szája járt, mind az öt falt bé, rágatt.

Azt mandja:
– Na, Jóska, hallgass ide! Én mast elmenyek hónap a templamba. Reggel hat óraka má a

templamba kell legyek, s aztán nem jövök haza csak hónapután nyóc órára. Te rendezd el
ügyesen a lavakat. De a belső lónak én teszek hagy egyék, annak ne adj semmit, arrafelé se
menj. Csak eztet, amit kúráltál eddig, aztat kúráljad úgy, ahagy eddig kúráltad.

– Rendbe van, naccsagas úr. Teljesítem a parancsát.
Még örvöndött a sárkán, hagy milyen jó, szófagadó gyermek. De a királykisasszannak is

jó kedve vót. Há jó kedve vót biza, mert vót akivel att szerelmeskedjék s akivel att csóka lód -
jék s akivel att tőtse az üdőt. Má lehet, hagy háltak együtt is.

Há elég az, hagy elmenyen a sárkán. Reggel hat órakar elment, mert hétre benn kellett
hagy legyen. Kimenyen a fiú.

– Na – azt mandja –, hallgass ide, Jóska. Ezután má úgy faglak híni, édes kicsi gazdám.
Aztán te ingem hívusz, ahagy hívusz.

– Ha te úgy hívusz ingemet, édes kicsi gazdám, akka én is úgy hílak, édes kicsi lavam.
Mandjad, micsináljunk?

– Na, édes kicsi gazdám, menj, gyútsd meg azt a fát. Mika jó parazs vagyan, akka eressz
ki ingem, aztán én a többit elrendezem.

Elmenyen Jóska, meggyútja, lelkem, a fát. Heej, száraz vót a fa. Nem tőtt belé egy félóra,
s egy nagy buglya szén vót, de alyan, hagy még sütett. Bémenyen az istállóba.

– Na, édes kicsi lavam, nézd meg, hagy milyen lett má.
– Na, eresszél ki ingemet.
Kieresztette a lavat. Ej, lelkem, neki a ló, s azt a szenet úgy nyalta, ahagy csak tudta. Eccer

adaszólítja Jóskát.
– Jóska!
– Mandjad, édes kicsi lavam.
– Menj, ereszd ki a liányamat, hagy ezt a kicsit egye meg ő, ni.
Jól van. Elmenyen Jóska, s kiereszti a liányát. Adamenyen, s azt mandja a liányának a vén

kanca:
– Na, fiam, edd meg ezt te is, hagy bírjad az utat, de vigyázz, a füledet jól nyisd ki, hagy

mit fagak kiátani, azt az egyet neked meghagyam.
– Jól vagyan, édesanyám – elkezdi a kicsi ló, az ötlábú. Felnyalták, s mika felnyalták,

akka a liánya bément a helyire, s a fiú elment, megkötöttö, s akka ő kijött, s azt mandja akka
a ló:

– Na, édes kicsi gazdám, menj, s pakaljatak, s üljetek fel riám mind a ketten, de a király -
kisasszant ültesd az ölödbö.

Elmenyen bé, s hamar na, hagy készüljenek, mandja a királykisasszannak:
– Na, kedves galambam, szívemnek szerelme, mü mast má menyünk.
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– Igen há?
– Igen biza. Nízz ide, hagy elláttam én a lavat.
– Jaj, lelkem-galambam, ásó, kapa s a nagyharang s a nyavalyarantás válasszan el

egymástu, csak mehessünk.
Na, eccerre felpakaltak, fel a nyeregbe, s a királykisasszant elöl. Megindult a hatlábú tátas,

menyen lefelé úgy, mint a fekete fene. Menyen, menyen. Há úgy másnap reggel, úgy mika
má jól virradatt, elkezdi a tátas:

– Na, édes kicsi gazdám, nízz hátra, hagy mit látsz. Nízzél fel.
– Ej, te édes kicsi lavam, jün a sárkán, mindjár utulír.
– Ne fí semmit.
Mennek. Egy óra múlva elkezdi:
– Nízd meg mast, hagy látad jól?
Nízi.
– Ej, sze nincsen má ejisze csak vaj kétszáz méterre.
Akka elkezdi a másik ló, amelyik a sárkánt hazta:
– Ügyekezz, édesanyám, mert a sarkantyúját az ódalamba vágta, muszáj, hagy menjek.
– Ha az ódaladba vágta, dabd le a hátadru.
Akka megbillentette a ló a sárkánt, leesett a sárkán. Ment lefelé. Mika közölödött a főd -

hez, há messzünnő azt gandalta a fődnek, hagy egy szenescsutak. Kiábált a sárkán:
– Állj félre, te szenescsutak, mert leverlek! – De már le is esett a fődre, s mind ízrá-parrá

ment. Akka a ló lassítatt, megvárta a liányát.
– Na – azt mandja –, mast üljen átal valamelyik a liányamra, mert én biza má nehezen

bírlak, mert má örög vagyak. Má csak egy nagy fagam van, mind kiette a fene.
Hamar a kicsi kandász átal ült a fiatal lóra, s jöttök ketten sétálva lefelé a fán. Hát abiza

jöttök vaj háram esztendeig. Háram esztendő múlva leérkeztek a fődre. Mika meglátta a ki -
rály... Hát már a királynak szürke szakálla vót. Tiszta fehér vót. A haja fehér, mint itt a Jánasé,
de a királyné elég szép vót, csak má vín vót, ráncas vót, de azért elég szép vót. Én is, vínember
létemre, azért még mandjuk, ha megcsókalna, megcsókalnám én is a drága királynét. Még le
is feküdtem vóna vele, de azt nem lehetett, na, mert vín vót.

Elég a, hagy ej, lelkem, megörvöndött a király, ment, hagy csókalja a liányát, de ment,
hagy csókalja a kandászfiút. A királyné még jabban.

– Na, édesapám – azt mandja a királykisasszan –, ne búsuljanak, mert itthan vagyak. Mast
má én is azt mandam, hagy ez az ember megérdemli, hagy férjhez adjan hazzája.

– Nem is tudnának annyit fizetni, hagy másnak adjalak, csak neki.
Na, jól van. Aztán csaptak egy jó lakadalmat lelkem. Meghíttak ada mindenkit, még a

kicsi kandásznak az anyját is. Alyan lakadalam vót, hagy ejisze saha alyan lakadalmat nem
is lehetett látni. Kapával vágták a fát, rastával hardták a vizet.

Há én is, mit gandalsz, Anna, mint egy katana, att fargalódtam én is. Menyek bé, s há látta
az Isten, att a pitarajtó mellett2 a nagy csihánzsák att vót. Szalmataréjú zabsarkantyúm vót.
Hát micsináljak? Jött egy ríszeg tiszt. Ekszcellenciás. Jü nagy ríszegen.

– Állj félre, te cöllönk! – Ezt mandja nekem, pedig katanaviselt ember vagyak. Hát hamar
félreszököm, s hát látta a nagyisten, hagy att a zsák. A szalmataréjú zabsarkantyúm kiszúrta
a zsákat. Há mi vót a zsákba, te? Bé vót kötvö a Maras, bé vót kötvö a Duna, bé vót a Tisza,
a Dráva, a Száva, mind egybe bé vót att szarítva. Az, mika kiszúrtam a zsákat, kihasadatt a
zsák, futatt mindegyik a maga útjára, mint ahagy mast is. Azóta van a Maras itt Gernyeszeg
mellett, mert máskíppen nem lenne itt. Att a Duna helyin, a Dráva újbu s a Száva.
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Elég a, hagy akka hazaszabadultam én is, a Maras elhazatt. Há má micsináljak, mit nem,
látam, hagy jün a víz. Ej, de színelt a marttal. Itt Katánál jó nagy parand vót. Elmenyek ada,
gandaltam, hátha jü vaj egy fa, hagy fagjak vaj egy fát. Há, lelkem–istenem, kit látak? Jött
Judit. Kiábál, hagy: „Sándar bácsi, az istenért, várjan meg, hagy mandjan nekem még vaj
egy mesét, fagjan ki, ne hagyja, hagy beléhaljak.”

„Jaj, istenem-istenem, ez a szegin lián, szerencsétlen, mast ni, a vízbe, hagy... Micsináljak?
Futak ide, futak ada, hát kaptam egy rassz fűzfahargat.

– Fagd meg, lelkem, a vígit, fagd meg!
Hát adakapott, de eltört, mert száraz vót. Hát szerencséjire, s nekem is szerencsémre, jött

az apja hátra.
– Mit csál ked, Sándar bá?
– Ej, Vilmus, gyere hamar te, ni, ezt a szegin liánt fagjuk ki hamar.
Na, ő aztán hálóval jött, igaz, mert akka még megvót a hálója. Aztán adanyútatta valahagy,

s úgy kihúzta ezt a szegin liánt.
Így lett aztán vége a mesémnek, s szerencséje mindennek Judittal.

Szabó Judit: Rózsa királyfi. Berekméri Sándor gernyeszegi meséi. Buk. 1977

1 A mesemondó mutatja, felhúzza a szempilláját.
2 Közbeszólás: A királynál pitar?!
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