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Mindkettö furfangos   népmese önmagáért beszél  a   szegény  győz  a   

gazdag  felett !  De  ez  csak  az ihlet   kezdete , s nem elég  , együnk- igyünk   

lépjünk tovább  szüntessünk   meg  mindent határt  , szüntessük  meg   ezt a  

világot  , amiben a  szegény jót alig látott.   A népmese  ihlete  igy   szálljon  

a mába   az osztályharcos télbe  és  forradalmi  nyárba ! Szálljon a városba ,    

faluba ,  erdőbe , szálljon   fel a  hegyre    a    csillagokhoz szálljon,   túl  

országon  s minden határon !   Oda szálljon,  hol  a nap sohase  megy  le !  

Szálljon a     nagy  mindenségbe  a    tágas nagy  világba ,   szegénynek 

örömére ,  gazdagnak  nyomorúságára  !  

 

„Ne  keresetek  a  mesében  rejtett  tartalmat , mesét nem azért mondunk , 

hogy eltakarjuk , hanem hogy kitárjuk  a benne rejlö gondolatokat „ 

(Jevgenyij Svarc) 

 

DE  TE FABULA NARRATUR 

 

 

   LETT NÉPMESE 

 

A DERÉK KATONA 
 

Leszolgálta a katona az idejét, s szélnek eresztették. Ment, mendegélt az úton, 

maga sem tudta, hová tartson. Megéhezett. Nagy bánatára se egy falut, se egy 

tanyát nem látott a közelben. Elszomorodott a katona, s azt gondolta: 

„Bárcsak találkoznék valakivel, aki megkinálna egy falat étellel!" S lám, 

egyszer csak jön vele szemben az úton egy apóka. Amikor egymás mellé 

érnek, kérdi a katonát az öreg: 

- Hát te, katona, mért lógatod az orrod? 

- Már hogyne lógatnám, mikor üres a zsebem! Van ugyan három garasom, 

vennék rajta kenyeret, de kitől, ezen az ember nem lakta vidéken? 
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- Egyet se búsulj! Neked legalább van három garasod, neked viszont még 

az sincs! Add nekem az egyiket! 

- Nesze, nem sajnálom - felelte a katona. Eltette az öregapó a garast, és azt 

mondta: - Nézd csak, találtam valamit - és előhúzott a zsebéből egy pipát. 

- Hohó! - mondta a katona. - Ez már valami! A pipa a katona leghű-

ségesebb barátja. Köszönöm, apó, isten áldjon érte! 

Rágyújtott a katona, s továbbment. Ment, mendegélt, eregette a füstöt a 

pipájából. Mintha a szíve is megkönyebbült volna. Szívta, szívta a pipát, 

amiből csak nem akart kifogyni a dohány. 

„Ez aztán a csoda! - gondolta. - Úgy látszik, nem közönséges pipára tettem 

szert. Most már csak egy falat kenyér kellene, de olyan, hogy akármennyit is 

eszem belőle, sohase fogyjon el!" 

Amint ezt gondolta, látja ám - szembejön vele egy másik apóka. Hófehér a 

haja, és botra támaszkodik. 

- Adj' isten, katona! - szólítja meg az öreg. - Min töröd a fejed? 

- Hát bizony arra gondoltam, apó, hogy nem lenne rossz harapni valamit. Van 

egy pipám meg két garasom, de kenyerem egy morzsányi se. 

- Az még nem olyan nagy baj, fiam! Nekem, látod, annyim sincs. Hanem 

nekem adhatnád az egyik garasodat! 

- Mért ne adnám! - feleli a katona. - Nesze, nem sajnálom. Eltette az apó a 

garast, s nagy hirtelen így szólt: 

- Hé, állj csak meg, fiacskám, találtam itt valamit! Talán kedvedre való 

lesz. - És előhúzott a zsebéből egy flaska bort.  

- Ez aztán az ajándék! - kiáltott fel a katona. - Igazán eltaláltad az 

ízlésemet, apó! Hálásan köszönöm. 

És ment tovább. 

Ment, mendegélt, majd elhatározta, hogy húz egyet a flaskából. Ivott 

belőle egyszer, ivott kétszer, s amikor a nap felé tartotta az üveget, látta ám, 

hogy abból egy ujjnyi bor sem hiányzik. 

„Hohó! - gondolta magában. - Nem közönséges flaska ez. Életem végéig 

sem iszom ki belőle a bort. Ha most még valami jó falat is akadna a borhoz - 

az lenne ám az igazi." 

Alighogy átfutott az agyán ez a gondolat, látja, hogy egy öregapó jön vele 

szembe. Amikor közelebb ért, kérdi: 

- Mért eresztetted búnak a fejed, katona? 

- Nem eresztettem én - felelte a katona -, egy katonának nem való 

búslakodnia, de túl sok örömre sincs okom. Van ugyan egy pipám, van egy 

flaska borom, és ráadásul még egy garasom is. Csak kenyerem, az nincs egy 

falat sem, pedig reggel óta nem ettem. 
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- Fél baj az, fiam, nem egész! Látod, nekem semmim sincsen. Talán 

megszánsz, s nekem adod a garasodat? 

- Nesze, fogd, nem irigylem tőled! Az öreg 

eltette a garast, s így szólt: 

- Köszönöm, katona. Most meg kellene ajándékoznom téged valamivel, de 

nem tudom, mivel. Talán fogadd el ezt a tarisznyát! 

Leakasztotta válláról a vászontarisznyáját, és a katonának adta. Ő maga 

pedig tovább ballagott. 

A katona is ment a maga útján. Ment, mendegélt, és így morfondírozott: 

„Micsoda fura öregember! Mire jó a katonának egy üres tarisznya? !" Egy 

szempillantás nem sok, annyi sem telt el, látja ám, hogy jön vele szembe az 

úton egy jókora szekér. 

És mi van rajta! Nagy halom fehér kenyér, kolbász, kosarakban sült liba,  

oldalszalonna, kerek sajtok! A szekér mellett a falu bírája lépkedett, ostorral 

nógatva a lovakat. Világos: az uraság javait vitte a vásárra. Összefutott a nyál 

a katona szájában. Megrázta a tarisznyáját, s nagyot sóhajtott: 

- Ej - mondta magában -, az uraság szekere tele van, a szegény katonának 

pedig üres a tarisznyája. Legalább egy vekni kenyerem és egy falat 

szalonnám lenne! 

És mit gondoltok, mi történt? Legördült a szekérről egy vekni kenyér, 

utána egy darab szalonna, s beugrottak a katona tarisznyájába. 

- Ez már valami! - örvendezett a katona, jó erősen bekötötte a tarisznya 

száját, s továbbhaladt. 

Ment, mendegélt, mígnem odaért az uraság házához. Maga az uraság jött ki 

elébe, s így szólt hozzá: 

- Hová mész, katona, hisz mindjárt rád esteledik! Szívesen adok szállást 

éjszakára! Pihend ki az út fáradalmait! 

Csodálkozott a katona: mi dolog ez? Uraság, s úgy beszél az egyszerű 

katonával, mint az édestestvérével! 

Vigyázzba vágta magát, s szabályosan tisztelegve így válaszolt: 

- Hálásan köszönöm.  

Ha kegyeskedne megengedni, meghúznám magam a sarokban. 

Az uraság szólította az egyik szolgáját, rákacsintott, s azt mondta: 

- Vezesd a katonát a kerek toronyhoz, magad is tudod, hova, hadd pihenje 

ki magát a puha ágyon! De vigyázz, ne felejtsd el rázárni az ajtót! 

„Miért kéne rám zárni? Hisz nem tömlöcbe visznek!" - gondolta a katona, 

de nem szólt semmit, ment a szolga után. 

Odaértek a kerek toronyhoz. A szolga beengedte a katonát, becsapta 

mögötte az ajtót, és bereteszelte. 
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Körülnézett a katona. Megjárja! Rend, tisztaság, a sarokban egy elfüg-

gönyözött ágy. Kipróbálta - jó puha. 

- Ej - gondolta magában -, remek! Megvacsorázom, aztán kialszom magam 

reggelig. 

Kibontotta a tarisznyáját, az asztalra rakta harapnivalót, és nekilátott. Ám 

egyszer csak susmorgást hall az ajtó mögött. Torkán akadt a falat a katonának 

„Miféle vendégeket vet ide a sors így éjféltájban?" - gondolta. 

Kivágódott az ajtó, és tizenkét ördögfióka rontott be a szobába. A hátulsók 

taszigálták az elülsőket, s kiáltoztak : 

- Na, kivel vendégel meg ma bennünket az uraság? Kivel váltja meg az 

irháját? 

Amikor észrevették a katonát, morogni kezdtek: 

- Egy ilyen nyiszlett katonával! Ennek is biztos ugyanolyan rágós a húsa, 

mint a múltkori koldusnak. A katonakoszton nem lehet meghízni! Megijedt 

nagyon a katona. 

„Na - gondolta -, most benne vagyok a pácban. Mások tetteiért kell 
lakolnom." 

De nem hiába szolgált egy negyedszázadot. 

„Ej - gondolta magában -, hányszor kerültem már golyózáporba, hányszor 

néztem szembe a halállal, csak nem fogok holmi ördögfiókáktól megijedni! 

Majd csak adódik valami megoldás!" 

Katonásan vigyázzba vágta magát, szalutált, s így szólt az ördögfiókákhoz: 

- Erőt, egészséget, kedves vendégeim! Ha már itt vagytok, fáradjatok az 

asztalhoz, lássatok hozzá! 

Körbefogták az ördögök a katonát, ott ugrándoztak körülötte, vicsorogtak 

rá. Az egyik, már nagyobbacska, bizonyára a legidősebb közöttük, így szólt:  

- Nem, nem, katona, nem illendő nekünk a más asztaláról a maradékot 

elfogyasztani. Inkább téged falunk fel, a felszereléseddel együtt. 

De a katona erre sem vesztette el a fejét. Előhúzta a zsebéből a pipáját, s azt 

mondta: 

- Az a ti dolgotok. De evés előtt nem szívnátok el egy pipát? Öregapám 

sem ült úgy asztalhoz, hogy előtte ne pipázott volna egy jót, amitől is aztán 

olyan étvágya támadt, hogy akár egy borjút is bekebelezett volna. Gyújtsatok 

rá nyugodtan, itt a pipám! 

Az ördögök, amint ez köztudott, a dohánynak nem tudnak ellenállni. - 

Miért is ne - mondta a legidősebb -, gyújtsunk rá! Te úgyse menekülhetsz 

előlünk. 

Na, jól van. Rágyújtott a katona, és átadta a pipát a legidősebbnek.  
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- Finom dohány - mondta a katona -, de nektek erős, katonának való. Ha 

nem szoktatok hozzá, nem is tudjátok végigszívni. 

- Még hogy nem tudjuk! - sértődött meg a legidősebb ördög. - Na, 

testvérek - parancsolt rá a többiekre -, senki ne merészelje eldobni a pípát, 

amíg ki nem fogy belőle a dohány! 

Körbeülték az ördögök az asztalt, és pípázni kezdtek. Amikor az egyík 

megszívta, továbbadta a másiknak, és így körbe-körbe. Olyan füstöt csináltak, 

hogy szinte fuldoklottak tőle. Még a katona is a fejére borította a köpenyét. 

Az ördögök pedig egyre csak szívták, szívták, de a pipából csak nem akart 

kifogyni a dohány. 

Eltelt egy óra, kettő, három... És az udvaron hirtelen megszólalt a kakas. . .  

Felpattant a legidősebb, elhajította a pipát, és így szólt: - Jaj 

nekünk! Virrad! 

Felugráltak az ördögök, és köhécselve-prüszkölve eliszkoltak. A katona 

pedig bemászott az ágyba, és mély álomba merült.  

Jön délben a szolga egy nagy kosárral, hogy összeszedje a katona csontjait, 

és elássa valahová a lapulevelek alá. S lám, a katona épségben-egészségben 

ott terpeszkedik a selyemlepedőn, a köpenye a takarója, és úgy horkol, hogy 

zeng belé a ház. 
 

Odacsapta a szolga a kosarat ,és rohant az urasághoz. 

- Ez a katona - ordítja -, még az ördögöknek sem kellett! 

Az uraság nem hitt a fülének. Maga futott a kerek toronyhoz. Látja ám, 

hogy minden úgy igaz, ott fekszik a katona az ágyon, s horkol, mintha mi sem 

történt volna. Csak, ki tudja miért, a szobában olyan füst gomolyog, hogy 

szinte vágni lehet. Az uraságot elfogta a köhögés. A katona kinyitotta a 

szemét, nagyot ásított, majd felpattant, mint akit a darázs csípett meg. 

Vígyázzba vágta magát az uraság előtt. 

- Adj' isten, katona! Na, jól aludtál a hosszú út után? - 

Köszönöm, jól - felelte a katona. 

- És nem álmodtál semmit? - kérdezte ismét az uraság. 

- Már hogyne álmodtam volna! Egy rémálom gyötört: mintha tucatnyi 

ördögfióka állitott volna be vendégségbe ide, egyenesen a pokolból, és 

mintha egész éjjel erről-arról, többek között kegyelmedről fecsegtünk volna. 

Én pipával kínáltam őket, de vagy a dohány volt túl erős, vagy az ördögök 

voltak túl gyengék, mert ezt az egy pipát szívták egész éjjel, s nem jutottak a 

végére. 

- Mi mindent nem lát az ember álmában! - mondta erre az uraság. - 
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Tudod mit, galambocskám, ne siess te sehová! Vendégül látlak még egy 

éjszakára. 

- Mért is ne maradnék, ha nem kergetnek el - felelte erre a katona. - Nem 

túl gyakran esik meg a magamfajtával, hogy puha pihepárna kerül a feje alá. 

Elment az uraság, a katona pedig ledőlt aludni. 

Átaludta az egész napot, este pedig felkelt, megterítette az asztalt, és a 

legfeltűnőbb helyre odaállitotta a borosflaskát. 

Aztán falatozni kezdett, s várta a vendégeket. 

Pontosan éjfélkor beállítottak az ördögök. Olyan dühösek voltak, hogy 

bárki azt hihette volna, nyomban a katonára vetik magukat, és darabokra 

tépik. 

A katona meg csak somolygott a bajusza alatt. Meghajolva üdvözölte az 

ördögöket, mint jó ismerőseit, és így szólt: 

- Jó estét, kedves vendégeim! Tudom, miért jöttetek. Az én szépapám azt 

szokta volt mondogatni, hogy szárazon az étel nem tesz jót a toroknak. De ha 

egy korty borocskával öblíted le, akár egy bikát is felfalhatsz. Van itt egy kis 

üveg borom. Nem sajnálom tőletek. Ám ha már isztok - akkor fenékig! 

Asztalhoz ültek az ördögök, és körbejárt az üveg. Körbejárt - de nem 

hiányzott abból egy ujjnyi sem; körbejárt másodszor - még mindig tele volt. 

Ittak, ittak az ördögök, míg csak a pad alá nem estek. Csak a tizenkettedik, a 

legidősebb nem dőlt ki, egyre csak vedelte a bort. Ekkor megszólalt kint a 

kakas. , 

- Hej, katona, szerencséd van! - kiáltotta a legöregebb ördög, és nekiállt, 

hogy lelket verjen a többiekbe. 

Az uraság egész éjszaka forgolódott az ágyában. Amint felkelt a nap, 

rohant a kerek toronyhoz. Megállt a küszöbön, s látja ám: ott alszik a katona 

az ágyban, s édesdeden horkol. 

„Na nézd csak, ez még az ördögöknek se kell - gondolta az uraság. - De a 

harmadik éjszakát már nem úszod meg!" 

A harmadik éjjel - ennek a fele sem tréfa! - olyan dühösen jöttek az 

ördögök, hogy még nézni is szörnyű volt. Kieresztették a karmaikat, a 

fogukat csattogtatták... 

- Ma már nem hagyjuk magunkat rászedni! - kiabálták. - Darabokra tépünk! 

- Jól van - mondta a katona. - Jöjjön, aminek jönnie kell. Csak azt engedjétek meg, 

hogy középre álljak. Ha már végezni akartok velem, akkor egy csapásra tegyétek. 

Körbeálltak az ördögök, a katona a kör közepére, megrázta a tarisznyát, s így 

kiáltott: 

- A tarisznyába minden ördöggel, egy kivételével! 

És mintha forgószél tört volna a szobába, felragadta az ördögöket - s mind eltünt. 

Csak egy, a legidősebb állt a katona előtt, mintha fóldbe gyökerezett volna a lába. 
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A katona ismét megrázta a tarisznyáját, s így szólt: 

- Mindegyik társad itt kuksol, neked is maradt még egy kis hely. Ha hozol nekem 

három zsák aranyat, egy ujjal sem nyúlok hozzád, és az ördögfiókákat is szabadon 

engedem. 

Vakargatta az ördög a feje búbját, s azt válaszolta: 

- Három zsák arany egy tucat ördögért talán nem is olyan sok. Csak az a baj, hogy 

az uraság a gazdánk minden aranyát elszedte. Megígérte, hogy hét év múlta a saját 

bőrével fizet érte, de már háromszor hét év is eltelt, ő meg egyre csak kibúvókat 

keres. Hol egy koldust, hol egy csavargót ad maga helyett. Most te kerültél volna 

sorra, katona... 

- Hát erről van szó! 

Hirtelen nyikordult az ajtó, félig kinyílt, majd nyomban becsukódott. De a katona 

észrevette, kinek nem jön álom a szemére ezen a késői órán. Az uraság lopakodott 

ide, hogy megnézze, miként bántak el az ördögök a katonával. 

Rácsapott a katona a tarisznyájára, és így kiáltott: - Ide az urasággal is! 

Az ajtó magától kivágódott. Az uraság bebukfencezett a szobába, pörgött-forgott 

egy darab ideig, majd eltünt. 

Ekkor a tarisznya rángatózni kezdett. Az ördögök lejtettek örömtáncot, hogy végre 

maga az uraság került a karmaik közé. 

A katona meg így szólt a legöregebb ördöghöz: 

- Parancsolj, az uraság tartozását már megkaptátok, most rajtad a sor, hozd ide az 

uraság aranyát, cserébe az ördögfiókák szabadságáért! 

Még messze volt a kakaskukorékolás ideje, s, a katona előtt már ott hevert a 

három arannyal teli zsák. - Tisztára söpörtem az uraság pincéjét - lihegte az 

ördög. - Egyetlen petákja sem maradt. Engedd hát ki a testvéreimet! 

- Hé, várj csak, várj ! - felelte a katona. - Először esküdj meg, hogy sem 

te, sem a rokonaid nem kerültök többé a szemem elé. Bárhová is menjek, 

bárhová is tegyem a lábam a föld kerekén, hiretek-hamvatok ne legyen! 

- Ugyan, menj már! - felelte az ördög. - Még ha könyörögnél, akkor sem 

mennénk a közeledbe! 

Elengedte hát a katona az ördögöket, s eltűntek, mintha a föld nyelte 

volna el őket. Persze az uraságot ís magukkal vitték.  

Attól kezdve gond nélkül élt a katona. Evett-ivott, amennyi belefért, és 

másokat is meg tudott vendégelni. 

De vagy mert nem szokott hozzá a semmíttevéshez, vagy valami más 

miatt, hamarosan unni kezdte magát. 
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Elhatározta hát, hogy elindul körülnézni a nagyvilágban. Épittetett egy 

hajót, és nekivágott a tengernek. De alighogy egy kissé távolabb ért a 

parttól, háborogni kezdett a víz. 

„Ezt meg mire véljem - gandolta a katona. - Nem fúj a szél, mégis hullám 

hullám hátán!" 

Egy pillantást vetett a tengerre, s látja ám - valami feketeség mocorog a 

vizben. 

- Ej, csak nem az én régi ismerőseim?! Na jól van, majd móresre tanitom 

én őket! 

Elővette varázstarisznyáját, áthajolt a hajókorláton, és lekiabált: - 

Hé, ördögnépség, elfelejtettétek, mit ígértetek? 

A legöregebb ördög kidugta a fejét a vízből, meglátta a katona varázs -

tarisznyáját, s reszketni kezdett a félelemtől.  

- Nem akartunk mi semmit, csak... - hadarta. - Azt igértük, hogy a földön 

nem kerülünk a szemed elé, de itt víz van körös-körül. 

- Hát akkor vegyétek tudomásul - mondta a katona -, hogy mától kezdve 

sem szárazföldön, sem vízen nem akarlak látní benneteket! 

Szót is fogadtak neki az ördögök, és örökre eltűntek. Manapság már sehol 

sincsenek: sem szárazföldön, sem vízen, sem föld alatt, sem víz mélyén. 

Csak a mesében esik róluk szó. 

LETT  NÉPMESE 

A ZSUGORI ÚR  

 

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szörnyen gazdag úr. És ő annyira zsugori 

volt, hogy még megnősülni is félt: a felesége túl sokat enne, és olyant, aki 

semennyit sem eszik, hol találhat? De ugyanabban a járásban egy szegény 

embernek volt egy nagyon szép lánya. És az minden reggel, amikor az ablakot 

törölgette, a száját tátogatta: hogyan lehet valakinek ilyen szokása? 

Egyszer a gazdag úr éppen arra ment, amikor a lány az ablakkal dolgozott. 

Mindjárt meg is kérdezte: "Miért tátogatod a szádat?" 

"Az apám nagyon szegény, én a levegőt nyelem, azzal táplálkozom." felelte a 

lány. 

"No, ez az!" gondolta az úr. "Ha neked a levegő elég, akkor jó feleségem leszel." 

Rendben, a lány bele is egyezett. És következő vasárnap meg is tartották a 

lakodalmat. Amikor hazaértek a templomból, délben megsütött két kacsát. No 

hát rögtön kapta magát, és egyedül megette azokat, a férjének semmit sem 
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hagyott. Jaj, te, szegény! Látva, hogy minden ételt elfogyasztott, azonnal rosszul 

lett, olyannyira megbetegedett, hogy orvosért kellett küldeni. Amint megérkezett 

az orvos, rögtön megkérdezte: Mi történt? De a beteg meg sem tudott szólalni 

rendesen, egyre csak ezt hajtogatta: 

"Meg-et-te a ka-csá-kat!" 

Az orvos sehogyan sem értette, ezért megkérdezte a feleségét: "Mi történt vele, 

és mit akar mondani?" 

A feleség próbálta megmagyarázni: "Azt akarja mondani, hogy ő haldoklik, és 

megparancsolta nekem, hogy vágjak le két kacsát." 

A gazda ezt hallva, még jobban dühbe gurult, és nagy haragjába bele is halt. És a 

fiatal nőnek ott maradtak a kacsák, és ezután boldogan élt, míg meg nem halt. 
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