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ELŐHANG 

Kópé  mindig szembefordul a gazdagokkal és az uralkodó osztály 

tagjaival (és ide lehet sorolni az egyházi szolgálókat is); de a 

legfontosabb szabály  egy látszólag  szabályok nélküli játékban  , 

hogy mindig ő diadalmaskodik. Legalább is a   mesében . Minden 

égtájon  és történelmi időben jelen  van. Bár ki tudja mikor 

született ?  Az élet sója.  Avantgardistája  a    múltat meghaladó 

időnek,  a  felforgatás előképe. 

 

 „Világok közötti vándornak"  (Wanderer zwischen den Welten)  

nevezzük őket    a folkloristák nyomán     , sokan   fortélyos hőst 

erkölcstelennek („unmoralisch") vagy jobb esetben erkölcsileg 

közömbösnek kiáltották ki  (bár  ez a   magántulajdon védelme által 

fetesizált ész kombinációja ) . Valóban  megveti  az uralkodó 

morált, szokásokat  ,  kerüli a  munkát , szolgaságot,  kötöttséget, 

konformizmust .    

Naszreddin Hodzsa  . Till   Eulenspiegel ismert kópék     ó,   

hányan s  hányan   is vannak szerte szét   a    mese kozmoszban 

univerzumba ,  glóbuszban , mindenségben,   kerek egészben és 

végtelenben   és azon  túl   akik  ugyan nem kópék ( illetve 

elsődlegesen   nem azok  ) de szellemileg rokonok azonos tőből 

fakadó  élni /akarók    a  társadalom  a rendszer   a   nemzet    

kinevetetői , lerombolói  , az új világ hirnökei  a régi  mocsok  

elhantolói    .    Svejk  , Kakuk Marci,    Max Hoelz, a vörös Robin 

Hood  forradalmár –„kalandor” (akit a  szociáldemokraták  

veszélyes kalandornak, a  „ hivatalos kommunisták „ felelőtlennek 

és árulónak, anarchistának , a baloldali  kommunisták  és az 

anarchisták leninistának tekintették )  a bohém világ 

avantgardistái  (Szittya Emilek  )  a dadaisták /szürrealisták  ( 
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akik kreativitásuk révén lázadnak,  mindennapi életben    a tőkés  

világgal való groteszk  játékos viszonyuk révén  szembeköpve  

társadalmi normákat ,  korlátokat,  sorompokat  felégetők …. ) A  

Lettrista Internacionálé és  a   kommunista  szituacionisták 

ugyancsak  rokon lelkei a   kópénak ,  aki  bohóc  és  tréfa mester  

is  egyszersmind. (Dadaista-punk , anarcho-punk egyes epozódjai  

is erre hajasznak )  

 Egy üde hang  mondja    : A hatalomért való küzdelemben nem 

vesz részt . A nevetés ezzel a világgal való együtt nem 

működésének éppen olyan jele, mint a csörgősapka és a vicc és a 

tótágas…. A nevetés ennek a szabadságnak éppen olyan jele, mint 

a szójáték és a bukfenc és a hahota . Rabelais karneváli  

zuhatagának , a  hindu, kinai , perzsa, arab,  görög-  római 

mesevilágnak egyaránt  szereplője ,   magának  a népi  

fantáziának  ős / eleme ,  a népmesének NaNÁ !    Karnevál s   

Commedia de larte  nem létezik nélküle , amiképpen  az  „igazi 

életre „ való törekvés sem - Az élet sója . 

   Mellettük  nem unalmas az élet (hisz mint tudjuk az unalom 

ellenforradalmi . egy olyan létezésben amely  az eldologiasodás  és 

elidegenedés  üvegburáiban  tenyézti   az úr szolga-viszonyt , a 

kópé   azonban  nem  a kapitalizmus  étlapjának szülöttje , alakja 

–arca     korábbi úr  szolgai viszonyt  leképzó  társadalmak figurája 

,  szellemisége   azonban átrepül  termelési korlátokon  s zárt 

történelmi zónákon . Eszmei  (és  praktikus  ) jelenléte 

megtermékenyiti  az avantgardot a  forradalmárokat, bohém 

lelkeket ,  a  csavargó  irodalmat az igazán  élni akarókat .  A kópé 

(  ha úgy adódik  bohóc,  ha úgy  akkor  bolond  a lázadás  palackot 

összetörő  szelleme  )    humorral és derűvel , furfanggal     él ,   

kifigurázva  minden hierarchiát , de inkább  társutasa    a 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_huHU830HU830&biw=800&bih=509&sxsrf=ALeKk0044lOOl6EVrTnAuR81H35DGKjDTg:1586677260394&q=Commedia+de+larte&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwjH_OmzseLoAhWEmIsKHbblA64QvgUoAXoECBEQKw
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forradalomnak  ,  forradalmárnak mintsem , hogy maga is az lenne 

. (Bár akad soraik közt  nem egy  …  sem 2  …..  sem 3) 

Hivhatjuk a   őket törvény vagy a   rend ellenségének az  abszolút 

szabadság rajongóinak ebben  az értelemben  a  forradalmiság  elő 

/  ikonja.  

  Az individualista   anarchizmus elő / árnya  akár    ,  kalandja   

puszta marginális létezés kereteit nem hágja át,  apró  „ kis 

boldogságot  „ nemző      kalandor ,tréfamester , üde  hedonista .     

Az ellenállás  hétköznapi formáinak  megszemélysitője . 

 James  C. Scott   igy  ir  „          

„Olyan megnyilvánulások sorolhatóak ide ( a hétkóznapi ellenállás   

/ szabotázs kapcsán   )  mint a munkalassitás, szinlelés, 

álengedelmesség, tettetett tudatlanság, dezertálás, csórogatás, 

csempézés, vadorzás, gyújtogatás, rágalmazás, szabotázs, 

orvtámadás, illetve gyilkosság, névtelen fenyegetés, és igy tovább 

.Ezek a többségükben teljesen prózai módszerek az osztályharc 

szokványos eszközei…. Nem túlzás például, ha azt állítjuk, hogy a 

paraszti „kis hagyomány" népi kultúrája nagyrészt éppen a 

korábban leírt, kibúvó jellegű ellenállási formák legitimációjából, 

sőt ünnepléséből áll. A paraszti szubkultúra ilyen vagy olyan 

módon (például: banditákról, szélhámosokról, paraszti hősökről 

szóló mesékkel, vallási mítoszokkal, a hatóságok farsangi 

paródiájával )a tettetés, a vadorzás, a tolvajlás, az adó vagy a 

besorozás alól való kibúvás stb. jóváhagyását mozdítja elő. Az 

alsóbb osztályoknak az a tradíciója, hogy álruhában feljebbvalóik 

szemébe vágják a keserü igazságot, fellelhető, természetesen 

határozottan intézményesített formában a karneválban és a népi 

kultúra egész sor más rítusában. De a parasztok és más alávetett 

csoportok szimbolikus ellenállása nagymértékben a visszájára 
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fordította ezt a sémát. Az álcázott közvetítő által szállított világos 

üzenet helyett, egyértelműen beazonosítható közvetítő vitt 

zavaros értelmű üzenetet. A parasztí és rabszolgakultúra számos 

népmeséje esik ebbe a kategóriába. Az ilyen csoportok körében 

rendkívül népszerű szélhámos figurákban (például Till 

Eulenspiegel, nyuszi testvér, a malajziai kultúra egér-szarvasa) 

egyrészt az agresszió álcázott formáját látják, másrészt rejtett 

stratégiaí tanácsot fedeznek fel. Mivel azonban álca fedi őket, nem 

kínálnak a hatóságoknak nyilvánvaló alkalmat a megtorlásra….. A 

„hétköznapí ellenállók" legtöbbje leginkább egy törvény 

ellenlábasának tekinthető, aki úgy ítéli, hogy azt sokkal 

kényelmesebb megkerülni vagy valamiféle megvesztegetéssel ki-

játszani, mint megváltoztatni.”   Kózeli rokona  a kópéknak  a  

sztálinista idökben  fejét felütö   „Balhécsapat” (Gruppa 

Buzotyorov) amelynek  „ dala,  azt ígéri, hogy minden rendõrt 

összever, vagy a „Fekete Kalózok” falfirkái és plakátjai, amelyek 

„halált” kiáltanak a „zsarukra”, alig voltak többek, mint jókedvû 

azonosulások a törvényen kívüliek választott önképével, és 

jelszavukat, hogy „Le a GPU-val!”, inkább ez a játék diktálta, 

semmint az az ambíció, hogy szembeszálljanak a rendszerrel. A 

vagány szerepének nyilvánvaló vonzereje sokat köszönhetett 

annak, hogy a társadalmi érintkezés  tiszteletreméltó formáinak 

kifordítása volt „   

A  kópékról szóló népmesék , mesék  elsősorban vágy mesék  ami  

esetünkben azt jelenti  (   az elnyomottak  általi elégtételeken át ) 

,  hogy  ez a  magatartás és   kifejezési forma nem volt olyan     

erős     ,  sem tudatos ,   és   gyakran  túlságosan   individualista  

ahhoz  , hogy forradalmi úton   gondolja el , forgassa fel  a rendet  

. De mielőtt leszólnánk ezt  ,    rá kell  mutatnunk éppen a 

hétköznapi  jellege add  állandó megnyilvánulási . gyakorlati 
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lehetöséget , kifejeződési  formát( túl meséken  dalokon  „lázitó 

hóbortokon „   teljesen  megváltozott társadalmi körülmények 

között is immáron a  kapitalizmus bendőjében  )  Olyan 

korszakokban    amikor  a nyilt osztály /kronfontáció  nincs a 

levegőben (vagy elszigetelt  vagy ezernyi  más ok miatt nem tör  

felszinre   a legkülönbözöbb történelmi gazdasági ideológiai  

helyzetek  miatt,   vagy   kellő   szervezetségi,   osztálytudatossági  

szintek (amik összefüggnek  az elöbb   felsoroltakkal )  hiányában 

. Azt  kiemelénénk, hogy    a  „népi  kultúra  „   a   

legkilástalabbnak tetsző időkben  is   megalkotta  a maga    

osztályoknélküli  utópiáit  ,  forradalmi meséit ( pl Cockaygne 

meséket , utópiákat - azokat a  meséket  ahol az úr-szolga viszony  

felszámolódik)   

 

 Olvasóink ,   nem mesélésre biztatunk benneteket   , hanem  arra , 

hogy  a meséből és történetiségből  nyerjűnk   inspirációt ,    a 

kalandokat ne csak  romantikusan átéljük ,    hanem  a    realitások 

talajára vonatkoztatva  táplálkozunk belölük .    Újra   és újra  

életre dobva a    munkalassitás- kerülés, szinlelés, 

álengedelmesség, tetetett tudatlanság, dezertálás,   csórogatás-

lopás, provokáció.  fosztogatás,  a cselvetés  pompáját  (a  furfang 

most már egy fejlettebb társadalmi tudat diktálta cselekvést 

szolgál: a bosszút, a visszafizetést  méghozzá nem az egyéni, 

hanem a társadalmi visszafizetést .) Például  az avantgarde   -  

kópé szellemiség  és visszasajátitás  egy epizódja amikor    „1974 

karácsonyán az új balos Solvognen színházi csoport tagjai 

"Mikulás-offenzívát" indítottak az állam ellen. Bősz, görkorcsolyákon 

száguldó mikulások és krampuszok támadtak vasvillával államigazgatási 

épületekre, a gyerekeknek pedig a „nép valódi történetéről” szóló 

könyveket osztogattak. 

Legemlékezetesebb akciójuk azonban az volt, mikor egy nagyáruházra 
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zúdult rá a mikuláshadsereg. A polcokon lévő árut kiosztották a vásárlók 

között. „Ma senkinek sem kell fizetnie!” – kiabálták. Céljuk az volt, hogy 

„a munkások visszakaphassanak valamit abból, amit a kapitalisták 

elvettek tőlük”.  )   

Mindezen  radikális eszköz   szabotázs, kisajátitás , hűlyének 

nézése  a hatalomnak    éstb éstb       forradalmasithatja életünket. 

 

 S ebben a  történetben  mindenképpen útitársaink szeretett kópéink    a 

történelmi idők Látható s Láthatatlan fonalán.     

            

                   DE TE  FABULA NARRATUR  KOMMINISTA KIADÓ  

  2020 áprilisa  bolondok napja után  pandémia idején  

 

 

 

 Bolgár  népmese 

RAVASZ PÉTER ÉS A HIVATLAN VENDÉGEK  

Egy csavaros eszú gazda sokat hallott Ravasz Péterről, és nagyon 

szerette volna megismerni. Egy szép napon meghívatta magát hozzá 

vendégségbe. De hogy ne állítson be üres kézzel, egy öreg tyúkot vitt 

Ravasz Péteinek ajándékba. Péter köszönetet mondott, és meghívta a 

számító parasztot ebédre. 

A csorbadzsí jót evett és ivott, majd vidáman hazament. Néhány nap 

múlva újra elment Ravasz Péterhez, és kopogott az ajtaján. 

- Ki az? - kérdezte Ravasz Péter. 

- Én vagyok az, aki a tyúkot ajándékozta neked. 

- Épp jókor jöttél! - szólt Ravasz Péter. - Szivesen látlak ebédre! 

A csorbadzsi nem kérette magát, és újra jó étvággyal tömte tele a 

bendőjét. 
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Néhány nap múlva egy másik csorbadzsi állított be Ravasz Péterhez, 

és azt mondta, hogy ő annak a csorbadzsinak a szomszédja, aki 

Péternek a tyúkot  ajándékozta. 

Épp jókor jöttél te ís! - mondta neki Ravasz Péter. - Tisztelj meg, és 

légy vendégem ebédre! 

A következő napon egy másik csorbadzsi jött el Ravasz Péterhez, és ő 

is azt állította, hogy annak a csorbadzsinak a szomszédja, aki a tyúkot 

hozta. 

- Igazat beszélsz? Akkor tessék, kerülj beljebb! 

Akkor Ravasz Péter egy tál forró vizet tett az asztalra, és hívta 

vendégét, hogy üljenek le enni. 

- Hogy ízlik a leves, barátom? - kérdezte Ravasz Péter a hivatlan 

vendéget.Ne csodálkozzon ,ha izetlennek tetszik.Mivel ennek a levesnek 

a szomszédja .amelyik abból a tyúkból készült,amit egyszer a te 

szomszédod hozott nekem ajándékba. Mert bármilyen  ravaszok is a 

gazdag csorbadzsik,Ravasz Péter mégiscsak túljárt az eszükön 

 

Bolgár  népmese 

RAVASZ PÉTER BECSAPJA A VIZIMOLNART 

Egyszer Ravasz Fétert, a gazdag csorbadzsi szegény zsellérét a 

vízimalomba küldte gazdája gabonát őrölni. Amikor a zsák megtelt 

liszttel, Ravasz Péter egy lisztes lepényt készített magának és sülni 

rakta a tűzhelyre. A ravasz vízimolnár munka közben alaposan 

megéhezett, és szerette volna megkaparintani a fríss lepényt. lgy 

szólt: 

- Hallod-e, Péter, ameddig megsül a lepény, gyere, versenyezzünk! 

Aki nagyobbat hazudik a másiknál, azé a lepény! - Nem bánom - 

felelte Ravasz Péter. - Fogj hozzá, hadd lássam, hogy mit tudsz! 

A vízimolnár belevágott: 
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- Egyszer az apám tököt vetett a Duna innenső oldalán, a bolgárok 

földjén. A mag kikelt, és olyan hosszú sajtos sütemények nőttek az 

indáján, hogy amikor kinyújtották, átért a Duna másik partjáig, 

Havasalföldig meg vissza. Ezen az indán növekedett egy hatalmas tök: 

Amikor az apám körbejárta a dinnyeföldjét, látta, hogy a tök levelei 

alatt egy egész cígánykaraván ütött tanyát. Elindult apám az inda 

mellett, ment, mendegélt három nap és három éjjel, amíg végül is 

odaért a hatalmas tök végére. Amíg azt egyszer körüljárta, sok idő telt 

el. Hogy a tököt késsel levágja valaki, ahhoz egy álló esztendeig kellett 

volna vagdosnia. Az apám odacsapott a fejszéjével, hogy levágja, de az 

a fránya inda igen erős volt, a fejsze nem vágta át. Másodszor is 

nekírugaszkodott, de semmire se ment, s amíkor harmadszorra is 

megpróbálta, olyan erővel vágott oda, hogy a fejsze feje levált a 

nyeléről, és tíz láb mélyre a tökbe fúródott. Elindult hát az apám a 

tökbe, hogy megkeresse a fejszéjét. Itt a fejsze, ott a fejsze, sehol 

sincs a fejsze, semmit sem talált! Amíkor a tök közepébe ért, egy 

tevehajcsárral találkozott. „Mondd, bátyám - kérdezte tőle -, nem 

találkoztál egy fejszével?" „Tudom, hogy nehéz és keserú a sorsod, 

testvér - felelte a tevehajcsár -, de gondold meg, hogy én kilenc, áruval 

megrakott tevét vesztettem itt el, három napja keresem már, és nem 

tudom megtalálni! Te meg egy fejszét keresel?" 

- Ez az én mesém - szólt a vízimolnár. - Most mondj el te is egyet, 

amíg oda nem ég a lepény? 

Ravasz Péter hozzákezdett: 

- Egy időben nagyapám Dobrudzsában méhészkedett. Negyven 

kaptár méhe volt. Hogy egy se hiányozzék közülük, körülkerítette a 

kaptárakat kerítéssel, és amilcor beesteledett, s a méhek hazatértek, 

mindig megszámolta őket. Egyszer egy este, amíkor számba vette 

méheit, észrevette, hogy egy méhecske hiányzik. Nosza, felkapott 

engem a nagyapám, és uccu, nekiramodott Dobrudzsának, hogy meg-

keressük a szökevényt. 
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Nagy sokára leltünk csak rá egy tatárnál, aki befogta a méhecskét a 

bivalyával együtt az eke elé szántani! Hajba kapott a tatár a 

nagyapámmal a méhecske míatt, veszekedtek, verekedtek, még a 

bíróhoz is elmentek, amíg végre a nagyapámnak sikerült 

visszaszereznie a méhecskét. Szegény jószág! Addig húzta, húzogatta a 

tatárnál a faekét, amíg alaposan feltörte a nyakát, úgyhogy a lélek is 

csak hálni járt bele. Nagyapám azonban értett egy kissé a 

gyógyításhoz. Széttört egy diót, a belével bedörzsölte a méhecske 

nyakát, és meg is gyógyította. 

De akár hiszed, akár nem, a dió a nyakában gyökeret eresztett, 

hamarosan megnőtt, növekedett, sudár diófává cseperedett, és kemény 

héjú diókat termett! Aki csak elment a diófa mellett, furkósbotját, 

rögöket meg köveket dobált fel a fára, hogy leverje róla a diót, de a 

furkósbotok keresztbe estek egymáson, összegyűlt rajtuk a sok rög, 

meg a kő, összetapadt, s összenőtt a végén egy hosszú és széles 

mezövé ! Amikor nagyapám látta ezt a szép földdarabot, kürtotta belőle 

a gyökereket, felkapálta, és vadkölest vetett bele. Azt remélte, hogy 

odaszoktatja a vaddisznókat a kölesre. Amikor a köles jó nagyra nőtt, 

fogta nagyapám a pusláját , körüljárta a kölest, csúszott-mászott, 

hallgatózott, de a vaddisznónak még a lába nyomára sem akadt. Amikor 

a köles megérett, nagyapám sarlót ragadott, hogy learassa. Éppen már 

belevágott, amikor egyszer csak egy vaddisznó ugrott ki belőle. Nagy 

kiabálásba kezdett: „Fussatok, meneküljetek, szedjétek a lábatokat, és 

hozzátok a puskámat, hadd eresszek bele egy golyót!" De mire 

odavittem a puskáját, a vaddisznó után vágta a sarlóját, és a sarló 

beleállt a vaddisznó farába. Nagyapám futott a sarlója után, a 

vaddisznó menekült előle a kölesbe. Nagyapám kergette, a disznó meg 

rohant körbe-körbe, és a farából kiálló sarlóval aratta a kölest. lgy 

szaladt a vaddisznó, nagyapámmal a nyomában, amíg az egész táblát 

majdnem learatta. Akkor egy írás repült eló valahonnan. Ez állt 

rajta:„Ne vigyen a vízimolnár vizet a Dunába! A lepény Ravasz Péteré!" 

Ezzel Péter fogta és jó étvággyal megette a lepényt 
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Csalóka Péter (magyarországi népmese ) 

 

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is 

túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Csalóka Péter. 

Ezt a becsületes nevet csak azért kapta, mert akit csak lehetett, mindenkit becsapott. 

Egy alkalommal bement a városba, és kivel találkozik a leghamarabb? A bíróval. 

Mikor a bíró meglátja, köszön neki:- Szervusz, Péter fiam, hát hogy vagy? Miféle szél 

fújt erre? Mondd csak, nem csapnál be engemet ? Mert ismerte a bíró Csalóka Pétert, 

tudta, hogy milyen ember.- Dehogynem - felelte Péter -, csakhogy amivel 

becsaphatnám, az nincs itt.- Az nem nagy hiba, Péter fiam - felelte a bíró -, ha nincs 

nagyon messze.- Egy félnapi járóföld - felelte Péter.- Na akkor, Péter fiam, itt a 

lovam, ülj fel rá, hadd lássuk, mit tudsz! Fel is ült Péter a lóra, de mikor felült, hol a 

ló fejéhez ült, hol a farkához. Úgy tett, mint aki nem tud lovagolni. Ez így ment 

egészen addig, amíg a városból ki nem ért. Amerre ment, a nép torkaszakadtából 

kacagott rajta. De amikor Péter a várost elhagyta, úgy megülte a lovat, akár egy 

huszár.Vágtatott egyenest a következő városba, ahol éppen vásár volt. Fogta magát 

Csalóka Péter, a lovat elvitte a vásárba, és eladta száz pengőért. De mielőtt eladta 

volna, levágta a ló farkát, s elvitte a város végén levő feneketlen tóhoz. Ott a ló 

farkával együtt bement a vízbe, ameddig csak be tudott menni, és ügyesen letette a 

ló farkának az egyik végét a tó fenekére. Még egy nagykövet is hengerített rá. Mikor 

elkészült, fogta magát, jól összesározta az arcát és a ruháját, és így nagy keserves 

ábrázattal, sántítva tért vissza a bíróhoz. Úgy tett, mint aki leesett a lóról. Mikor a 

bíró meglátta, kérdi tőle:- Hát veled meg mi történt, Péter?- Ej, hagyja el, bíró uram, 

ne is kérdezze! Hiszen látta, mikor felültem a lovára, hogy milyen jól tudok én 

lovagolni. Mikor kiértem a város végére, beugrott velem a ló abba a tóba, amelyik a 

város végén van, és én csak nagy nehezen tudtam megszabadulni, kis híja csak, 

hogy nem haltam meg magam is. A ló ott is maradt, belefulladt a vízbe.- Hazudsz, 

gazember - kiáltott a bíró - most becsaptál.- Dehogy csaptam be, bíró uram. Menjen 

ki, és nézze meg, a ló farka most is kilátszik a vízből. Ha nem mondok igazat, akkor 

zárasson be a bíró úr.- De hát gyere te is, Péter fiam. Mutasd meg, hogy hol van az a 
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hely - felelte a bíró.- Jaj, dehogy tudok én menni, hiszen úgy fáj a lábam, hogy alig 

tudok ráállni - tettette magát Péter nagy sántítva. Akkor a bíró elindult a 

pandúrokkal, hogy megkeressék a lovat. Mikor kiértek a város végére és közeledtek a 

tóhoz, már messziről meglátták a ló farkát a vízben.- Nini, tényleg nem hazudott az 

én Péter fiam. Ott van a ló, csak a farka látszik. Már csak menjünk, segítsünk rajta. 

Hátha még életben lesz.Örült a bíró nagyon, hogy megvan a ló farka. Nem is nagyon 

parancsolt a pandúrjainak, ő maga ment elöl, hogy kimentse a lovát. 

Belecsimpaszkodott a ló farkába, és elkezdte húzni. Húzta, húzta, addig húzta, amíg 

a kő legurult róla, a bíró pedig hanyatt vágódott a sárban.- Hej, gazember mégis 

csak rászedtél - kesergett a bíró. Akkor jött rá, hogy csak a ló farka volt az iszapba 

beásva. - Na, megállj, mert jössz te vélem még a dutyiba. Megtanítalak én még 

téged kesztyűbe dudálni - fenyegetőzött a bíró. Ezalatt Péter nyugodtan mulatott a 

kocsmában a barátaival, volt pénze elég. Egyszer csak kinéz az ablakon, s látja, hogy 

a bíró közeledik nagy sárosán a kocsma felé. A ló farka a kezében, a város népe meg 

csődül utána nagy kacagva. Kapta magát Péter, és előre kifizette gyorsan két liter 

bor árát. Eközben a bíró is megérkezett a kocsmába:- Na, gazember, jössz vélem a 

dutyiba, mert becsaptál. De Péter rá se hallgatott, csak levette a zsíros kalapot a 

fejéről, és a földhöz vágta. Azt kérdezte a kocsmárostól:- Ugye, kocsmáros úr, ki van 

fizetve? Felelte a kocsmáros:- Ki bizony. Erre a bíró kezdte elfelejteni a lovat, inkább 

Péterre figyelt, hogy micsoda egy kalapja lehet ? Ha földhöz vágja, ki van fizetve, 

amit ott ivott ? Péter hamarosan kikéri a másik liter bort is, megissza, földhöz vágja a 

kalapját, s kérdi a kocsmárostól:- Ugye, kocsmáros úr, ki van fizetve?- Ki bizony - 

felelte a kocsmáros.Erre már a bíró is megszólalt:- Mondjad, Péter fiam, micsoda egy 

kalap ez? Hogyha földhöz vágod, ki van fizetve, amit ittál?- Hej, bíró úr, ezt én még 

az apámtól örököltem. Ha ez nekem nem volna, ilyen szegény létemre meghalhatnék 

étlen, szomjan. Mikor mulatni megyek, csak ezt teszem a fejembe. Akármennyit 

eszem, akármennyit iszom a barátaimmal, valahányszor a földhöz ütöm, mindig ki 

van fizetve.- Mondjad, Péter fiam, nem adnád el ezt a kalapot? - kérdi a bíró.- Haj, 

dehogy adom, hiszen megfordulna apám a sírjában, ha a tőle maradt örökséget 

eladnám.- Add nekem, Péter fiam, nagyon szépen kérlek. Adok érte száz pengőt.- 

Dehogy adom, bíró úr.- Adok érte százötven pengőt - alkudozott a bíró.- Nahát, ha 

már olyan erősen kéri a bíró úr, biztosan nagy szüksége van rá, odaadom hát kétszáz 
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pengőért. A bíró beleegyezett, és ott helyben kifizette a pénzt. Péter pedig 

átnyújtotta neki a kopott, zsíros kalapot. A bíró nagy örömmel fogta a kezébe, és 

ment haza. Mikor hazaérkezett, hamarosan összeszedte minden jó barátját, 

ügyvédet, szolgabírót s a többi előkelő urat, és meghívta őket a legfényesebb 

vendéglőbe, hogy kipróbálja a kalapot. El is mentek mindnyájan a lakására, hogy 

majd onnét indulnak egyszerre mulatni. Mikor megérkeztek, látják ám, hogy egy 

rossz, kopott kalap van a bíró kezében. A bíró a fejére tette a rossz kalapot, és így 

indult mulatni. Nagy nevetés támadt, amikor meglátták.- Na, csak nevessétek ki 

magatokat - felelte a bíró majd megmutatom én, hogy milyen drága kalap ez, amin ti 

úgy nevettek. - És el is mesélte nekik, hogy milyen hatása van annak a kalapnak. - 

Majd meg is látjátok - bizonygatta. Mikor ezt elmesélte, a vendégek még jobban 

nevettek. Na, de azért mégis elmentek a mulatóba. Ott mindenki evett, ivott, 

amennyi jólesett neki. Mikor már mindenki jóllakott, vette a bíró a koszos, zsíros 

kalapját, és a földhöz vágta:- Ugye, vendéglős úr kérem, ki van fizetve?- Dehogyis 

van - nevetett a vendéglős. Először azt hitte, a bíró csak tréfál, de mikor látta, hogy 

másodszor, harmadszor, negyedszer is földhöz vágja a kalapot, már látta, hogy nem 

tréfálkozik. - Bocsánat, bíró úr, hát hogy volna kifizetve? Hiszen még egy fél forintot 

sem adott. Ekkor jött rá a bíró, hogy Péter másodszor is becsapta. „Na, megállj, te 

gazember! - gondolta magában. - Most aztán tényleg viszlek a dutyiba!” Ment is 

egyenest a két pandúrjával Péterhez. Péter már messziről meglátta a bírót közeledni, 

és az üstben éppen fövő gulyást hamar lekapta a tűzhelyről, és kivitte az udvarra. 

Rátette az üstöt egy nagy fatuskóra, és ott kavargatta, kóstolgatta az ételt. Mikor a 

bíró odaérkezett, és meglátta, hogy tűz nélkül fő a gulyás, megfeledkezett a lóról is 

meg a kalapról is.- Mondjad, Péter fiam, miféle üst ez, hogy tűz nélkül fő benne az 

étel?- Hej, bíró úr, drága egy üst ez nékem. Ha ez nem volna, régen meghaltam 

volna. Ezt még a nagyapámtól örököltem. Ebbe csak bele kell aprítani a húst és a 

krumplit, vizet tölteni rájuk, és már fő is az étel.- Ej, Péter fiam, nem adnád el ezt az 

üstöt nekem?- Jaj, bíró úr, dehogy adom! Megfordulna a nagyapám a sírjában, ha 

eladnám a tőle maradt örökséget.- De már adnék én, Péter fiam, adnék én érte száz 

pengőt.- Akkor sem adom, bíró úr.- Adok érte kettőt, fiam, csak add nekem.- Na, 

mivel annyira megszerette a bíró úr ezt az üstöt, annyira kéri, odaadom háromszáz 

pengőért. Egy szót sem szólt többet a bíró, csak elővette a háromszáz forintot, és 
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kifizette az üstöt. Aztán Péter segítségével a hátára vette a nagy kormos üstöt, és 

sietett vele haza. Otthon letette a konyha közepére. Parancsol a cselédjeinek, hogy 

rögtön krumplit hámozzanak, húst aprítsanak, mert itt fogják megfőzni a gulyást a 

konyha közepén, méghozzá tűz nélkül. A cselédek csak bámulták, és csudálkoztak 

rajta.- Na, ne csudálkozzatok, ne bámuljatok, munkához kell látni. Majd meglátjátok, 

mi lesz itt mindjárt. Láttak biz’ a cselédek egy nagy semmit. Mégse főtt meg a 

paprikás, a tokány  a gulyás. Most már szégyellte magát a bíró nagyon, méregbe is 

gurult alaposan. Kapta magát, s csak úgy egyedül szaladt Péterhez, hogy vigye a 

dutyiba.- Na, gazember Péter, jössz velem a dutyiba, mert megint becsaptál.- Hát 

hogy csaptam volna be, bíró úr! Dehogy csaptam!- Hát úgy, hogy az üst nem főz - 

felelte a bíró.- Hát hogy főzne, bíró úr, mikor a tuskót itt hagyta, amelyiken főtt? Azt 

nem vette meg.- Hát csak az a baj, Péter fiam?- Az hát, bíró úr - felelte Péter.- Hát 

mennyiért adod nekem a tuskót, Péter fiam? - kérdezte a bíró megjuhászkodva.- 

Olcsóbban adom, mint a másikat, mert ezzel én már nem sokat érek. Odaadom száz 

pengőért. A bíró nyomban ki is fizette a pénzt, és Péter segítségével a hátára vette a 

nagy tuskót. Meggörbedve cipelte haza. Amerre ment, mindenki kinevette, 

mondván:- Nézzétek, a bírónak elfogyott a fája! Amikor hazaérkezett, letette a tuskót 

a konyha közepére, a cselédek meg rátették az üstöt, és várták, hogy főjön az étel. 

Várhatták napestig, csak nem főtt az. Ekkor már a bíró is belátta, hogy Csalóka Péter 

megint becsapta. El is határozta magában, hogy akármije lesz is Péternek, ő többet 

meg nem veszi, hanem viszi a gazembert a dutyiba. El is ment a bíró Péterhez, de 

mikor Péter meglátta a bírót közeledni, azt mondta a húgának:- Ha ideér a bíró, 

veszekedjünk jó hangosan. Azzal a gyomra tájékára kötötte az aznap levágott birka 

gyomrát, s azt is mondta a húgának:- Amikor a bíró ideérkezik, veszekedjünk 

hangosan. Te egy szót se hagyj helybe, amit én mondok. Akkor én kapom a 

bicskámat, és a gyomromba ütöm, és úgy fogok tenni, mint aki meghalt. Te pedig 

gyorsan vedd le az almárium tetejéről a sípot, és fújjál a fülembe háromszor, erre én 

rögvest föltámadok. Így is történt. Amikor a bíró odaérkezett, a két testvér olyan 

hangosan veszekedett, hogy a bíró szóhoz se tudott jutni a nagy veszekedés közben. 

Végül Péter kapta a bicskáját, és a gyomrának szegezte. A bíró ugrott, hogy 

megfogja Péter kezében a bicskát, de már késő volt, Péter holtan rogyott össze. 

Akkor a húga kapta a sípot, és háromszor Péter fülébe fújt. Erre Péter katonásan 



 15 

fölugrott, s elkezdte dörzsölni a szemét:- Hej, de jót aludtam - mondta.- Aludnál 

bizony te ítéletnapig, ha ez a síp nem volna.- Hej, Péter fiam - csodálkozik a bíró -, 

micsoda síp lehet ez?- Hej, bíró úr, ha ez a síp nem lenne, akkor én már rég nem 

lennék.- Nem adnád el nekem ezt a sípot?- Jaj, dehogy adom, bíró úr ! Ha eladom, 

én már nem is élek tovább.De a bíró addig könyörgött, míg Péter eladta neki a sípot 

négyszáz pengőért. Vette a bíró a sípot, és a zsebébe tette. Elfelejtve lovat, kalapot, 

üstöt, tuskót, megelégedve tért haza. Most már nyugodt volt, hiszen bármennyire 

bosszantják is a cselédek ezután, neki már nem eshet baja, mert ez a síp megóvja őt 

a haláltól. Mikor hazaérkezett, előhívta a kocsisát, Jánost, és azt mondta neki:- Na, 

János fiam, figyelj ide. Itt van ez a síp, ezt terád bízom. Tedd fel az almárium 

tetejére, rajtad kívül nem tudhatja senki, hogy hol van. Mikor én valamiért erősen 

megharagszom, és látod, hogy a guta majd megüt, vagy meg is ütött talán, akkor 

vegyed ezt a sípot, és fújjál a fülembe háromszor. Telt-múlt az idő. Egyszer éppen 

János volt az, aki nem úgy cselekedett, ahogy a bíró parancsolta. A bíró annyira 

felbőszült, úgy elöntötte a méreg, hogy mérgében megfulladt. Mikor János látta, 

hogy a bíró holtan esik össze, eszébe jutott a síp. Kapta hamar a sípot, és a bíró 

fülébe fújt háromszor. De bizony fújhatott három- százszor is, mert a bíró úr mind a 

mai napig meg nem mozdult. Csalóka Péter pedig azóta is éli a világát, ha meg nem 

halt. 

 

 

Németországi  mese: Till Eulenspiegel újabb kópésága 

  

 

  

 

Till Eulenspiegel egyszer elvetődött Erfurtba, egy kis német 

városkába. Erfurt híres volt egyeteméről. Egy ilyen városban, 

gondolta Till, az lesz a legjobb móka, ha ő is tudós professzornak 

adja ki magát. 

 

Ki is szegezett az egyetem kapujára egy felhívást, hogy ő, több 

http://jazsoli5.freeblog.hu/archives/2012/07/23/Nemet_mese_Till_Eulenspiegel_ujabb_kopesaga/
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egyetem híres díszdoktora, még az állatokat is megtanítja írni-

olvasni. Csakhogy az egyetem igazi professzorai jól tudták ám, 

hogy kicsoda-micsoda az a Till Eulenspiegel! 

 

Összedugták hát a fejüket a mókás kedvű professzorok, és azt 

sütötték ki, hogy egy szamarat bíznak Tillre, azt tanítsa meg írni-

olvasni, ha tudja. 

 

Till örömmel elvállalta, csak azt kötötte ki, hogy bizony időbe telik 

ám, amíg egy ilyen csökönyös állattal zöldágra vergődik. Húsz évet 

alkudott ki Till Eulenspiegel, hogy a szamarat írni-olvasni 

megtanítsa. 

 

Ötszáz aranyért vállalta el a csacsi oktatását, néhány aranyat 

rögtön föl is vett előlegként. 

A Toronyhoz címzett vendégfogadó szobáihoz istálló is járt, így hát 

itt szállt meg Till koma növendékével, a szamárral. 

 

Szerzett egy nagy könyvet Till, és azt tette a csacsi elé a jászolba. 

A könyv lapjai közé meg zabot szórt, ami tudvalevő, hogy a 

fülesek kedvenc csemegéje. Persze, hogy azonnal észrevette a 

zabot! Alighogy felhabzsolta, a könyv lapjait kezdte ide-oda 

lökdösni-böködni az orrával. De amikor már egyetlen zabszemet 

sem talált, hiába lapozott ide-oda a könyvben, kétségbeesetten 

ordítozta: I-Á! I-Á! ( Még csak véletlenül sem azt, hogy  Á-I, Á-I!) 

 

Amikor úgy döntött Till, hogy már eléggé előrehaladt a csacsi a 

tanulmányaiban, beállított az egyetem tudós rektorához. 

 

- Szeretném, ha meghallgatná a tanítványomat, rektor uram. Igaz, 

hogy csökönyös ez a szamár, néha bizony nem könnyű az 

oktatása, de azért valamire mégis csak vitte már. Néhány betűt 
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kitartó, szorgos munkával sikerült belevernem a fejébe! 

 

Till ezután néhány napig böjtölésre fogta a szamarat. És amikor 

megjelentek az egyetem tudós professzorai, a rektorral az élükön, 

a szamár elé odatette a jászolba a nagy könyvet, amiből a zabot 

szokta enni. Az pedig éhesen forgatta ide-oda az orrával a lapokat, 

nagy serényen, de persze nem talált köztük egyetlen szem zabot 

sem! Dühösen és felháborodva ordítozta: I-Á! I-Á! 

 

- Látja, kedves rektor uram - mutatott büszkén Till Eulenspiegel a 

tanítványára - , az I-t és az Á-t már pontosan ki tudja ejteni! 

Remélem, kezdetnek ennyivel is megelégszik? 

 

- Kezdetnek természetesen elegendő - nevetett a rektor és az 

egyetem tudós professzorai Till csalafintaságán. 

 

Az pedig még azon az éjszakán továbbállt Erfurtból, hogy más 

városokban újabb huncutságokkal tegye még híresebbé a nevét! 

 

 

ULENSPIEGEL ÉS A NYÚL 

Régi német mese 

Ulenspiegelnek hamar ment a csínytevés és be is bizonyította ezt a lipcsei szű-

csöknek bőjtnap estéjén, amikor összegyűltek lakomára. Hogy-hogy nem, aznap este 

vadpecsenyére áhítoztak. Neszét vette ennek Ulenspiegel és így gondolkozott magában 

: a berlini szűcs semmit sem fizetett a munkádért, majd most megveszed ezt a lipcseie-

ken. Azzal szállására tért. 

Volt a fogadósnak egy szép kövér macskája, Ulenspiegel a zekéje alá kapta a 

macskát, a szakácstól meg nyúlbőrt kért, mert már megint valami imposztorságon járt 

az esze. Adott is neki a szakács egy hibátlan bort és Ulenspiegel belevarrta a macskát. 
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Aztán paraszti gúnyát öltött magára, odaállt a városház kapuja elé és addig ácsorgott 

zsákjában- a vaddal, míg arra került az egyik szűcs. 

- Jó kövér a nyulam, nem venné meg ? - kérdezte tőle L~lenspiegel és a zekéje 

alatt a zsákra mutatott. 

Egy-kettőre megegyeztek c négy ezüstgarast kapott nyúlért és hat pfenniget az 

ócska zsákért. Vitte is nagy garral a szűcs a zsákot a céhmester házához, ahol már 

együtt voltak valamennyien vidám kurjongatás, nagy iddogálás közepette: 

- Itt hozom a legszebb eleven nyulat, amit ebben az esztendőben láttam, most 

vettem, mondta a szűcs. 

Sorra tapogatták a mesterek ; szörnyen fájt rá a foguk, hogy még aznap, bőjtesto 

megkóstolják. Eleresztették a nyulat a kert tisztásán és még egy kutyát is hoztak, hadd 

fogócskázzék a nyulacskával. 

Lementek mind a szűcsök a kertbe, hogy lássák a hajszát, eleresztették a nyulat, a 

kutya meg uccu, utána. Hanem a nyúl nem szaladt el, hanem örült, hogy felm.ászhatott 

a legmagasabb fa ágára. Onnan kiáltotta panaszosan : miau ! de szívesen nyúllá, 

változott volna most ! Amikor a szűcsök ezt látták, iszonyúan dühbe gurultak : gye-

rünk, mesterek, gyerünk utána ! - kiabáltak össze-vissza - agyonütjük a gézengúzt, aki 

a macskával a bolondját járatta velünk. Hanem addigra Ulenspiegel már gúnyát cserélt 

és úgy elváltozott, hogy aligha ismertek rá. 
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