
Amikor még három napból állott egy esstendő.

Valamikor nagyok régen, tán tavaly vagy as idén télen, ami-
kor még három napból állott egy esztendő, elszegődtem caelédnek.A
gazda assongya, hogy "hallod! hé, fogjál be, Tigyed as ekét meg a
boronát, osst szántsál, vessél! "Befogtam a boronát meg as ekét,
feltettem két ökröt a ssekérre, kisattyogtunk szántani a sutba..

Bét esstendő alatt olyan darab földet felssántottam a sutban,
ahová egy dinnyemagot ledugtam. Befogtam az ekét meg a boronát,fel-
pakoltam as ökröket, osztán hasaballagtam.

Hét esstendő múlva assongya a gazda*"Kimehetnél a földre,hé,
megnishetnéd, kikőtt-i a dinnye. Hát kimentem, meg is niztem! Kern
hogy klkőtt, de as egyik indán akkora dinnye rőt, hogy nem láttam
át rajts># Mondok osst magamban, megnisem már, megirett-i. Hoztam
osstán égy huesonöt öles létrát, odatámasztottam, fel ia másztam
rajta* üőrettem a esillagosnyelu bicskámat, meglikelt«m vele a
dinnyét. Ahogy kivessem a likét, hát beleejtettem a bioskám a
dinnyébe. Belenyúlok a lik be, hogy kivegyem a bioskám, hát nem ir-

tem el a fenekű .
Eaptam-fogtam ma-
gam, felhúztam a
25 öles létrát,
beleere estettem
a dinnyébe. Le-
ballagtam rajta.
Kerestem-kerestém
a bioskám,de se-
hun se tanáltam*
Hát elindultam,
hogy aég is csak
megkeresem,akár-
hová is lett.
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Ahogy őgyelgek, eooerosak ostorosattogást, ki8kolompazőt,ludobogast
nallok.Ehun jön egy csikós luháton. Aszongya, hogy mit keresel e-
osém. Mondok, a cslllagosnyeltl bicskámat, beleejtettem ebbe a diny-
nyébe•

"Azt ugyan keresheted,- mongya- én mán hét esztendeje kere-
sem a minesem aaakadikát, de nyomát se találom," Megindultam hát.
Eccercsak látok egy nagy erdőt. Be akarok menni az erdőbe, hát az
erdő előtt egy óriási nagy folyó rőt. Keresem a hidat,hogy átmeny-
nyék, de sehun sincs. Kaptam-fogtam magam, átmentem a halak hátán,
mer annyi hal vót benne, hogy száras lábbal át lehetett menni. A-
hogy átirek az erdő szilire, a gyepen radlibák legeltek.Mondok,Yl-
szek haza a gyerekiknek belőle. Hát oszt kötözgetem a gatyám rojt-
jára körül. Ahogy mennék torább, eccercsak elkezdtek relém repül-
ni a libák. Repültek m&gasra-magasra, ki a dinnyéből.

Szálltak-szálltak. Socercsak oszt látom, hogy a Tiszánál T S -
gyunk. A Tisza partján asszonyok mostak. Sccerosak meglát az egyik.
Slkiáttya magátx"óh, bé Mária, de nagy madár"! Én meg ugy értettem,
hogy oggyam meg a gatyám. Megődtam a gatyám, a sok liba elszállt,
én meg beleestem a Tiszába, osztán hát annyi halat kicsaptam, hogy
tizenkét ökörszekér deszkára nem birta rolna el. Arra jött egy mez-
telen cigánygyerek, oszt mind elritte az inge derekában.

így szabadultam meg a cselédségtől, de nem is állott torább
három napból egy esztendő.

Mesélte: Csillag Klára, 76 érés.Kisújszál-
lás, 1936.
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Szegénylegény és a komiszár.

Negyvennyolo után kilencszáz előtt, amikor még Oláh Mihály

bátyám számadó gulyás volt, a nagyréten egy kora őszi délután be-

állitott hozzá egy alaoaony termetű, aürü kötésű, veresképü, veres.

hajú ember, egy sovány öszvéren.

- Aggyon isten! - köszön. Járnak-e erre a pandúrok,bátyám?-kérdi.

- Igen minden héten megkerülnek.

- Hát a komiszár?

- Az is igen velük gyttn.

Az öreg nem kérdezte, hogy mit akar velük. Sejtette, hogy hányadán

van a dolog, hiszen neki is sok baja volt a komiszárral. Az effaj-

ta embereket pedig különösképpen ismerte, hiszen sokat segitettek

rajta, ha bajban volt, de ő rajta is segitettek, ha ugy fordult: a

sora.

- Megengedné-e kend, hogy itt megvárjam őket?

- Hát ott a kunyhó, oszt elfér benne az öcsém.

- Na még csak azt kirem, ha a komiszár jön, hiradással legyik kend.

Azzal elindult a kis sürü ember a kunyhó felé, ott letelepedett.

Tett, vett, vizet hozott, felseperte a kunyhó környékét, megfőzte

a vacsorát, szóval mig ott volt, a bojtárnak effélékre nem volt

gondja.

No, oszt egyszer látja ám az öreg, hogy jönnek a pandúrok.

Jön velük a komiszár is. '

- Erigy csak te, - kiáltja a bojtárnak - szólj annak az embernek,

hogy jönnek a pandúrok.

Iszkolt is a gyerek, ahogy csak a lába birta. Ahogy a kunyhóhoz

ért, a kis sürü ember éppen a csizmáját kenegette az ajtó előtt a-

vasszalonnával.

- Na,csak had gyöjönek.

A legnagyobb lelkinyugalommal csinálta tovább a dolgát. Közben a

pandúrok is odaértek az öreg gulyáshoz.

- Járt-e erre mostanában idegen ember? - kérdi a komiszár köszönés

helyetto

- Van itt most is, - mondja az öreg félvállról - ott van a kunyhó-

nál.

Erre a pandúrok rögtön, odanyargaltak.

- Honnan jött kend? - kérdi a komi szár.

- Arrul ni - mondja a kis sürü ember délfelé mutatva.

- Van-e kendnek papirja?



- Hát az nincs.
- Ho akkor allómars, arra befelé előttem. - Ast a szamarat meg
kössétek oda a 16 mellé! - parancsolta a komiszár.
- Ugyan, komiszár uram, ne csúficcsa már azt a gyönyörű pandúr-
paripát ezzel a redves öszvérrelt Nem illik ez amellé. Majd el-
ballagok én azon takarosán.

Ujj fel hát, az ebadtát, csak gyerünk már!
Hát fel is tat az öszvérre, mentek is szépen Karcag felé. Hanem
oszt egy útkereszteződésnél az öszvér megmakacsolta magát, mint-
ha válogatna, hogy melyik utón menjen. Á pandúrok még nevettek
is, hogy bajlódik a mi emberünk a csökönyös öszvérrel. A komi-
szár nem látta, mert elől ment. Egyszer aztán a mi emberünk be-
nyúlt a szűr ujjába, egy ostort vett ki. Gondolták, hogy lesz
most az öszvérnek. Kicsapja az ostort, de nem ám az öszvérre,
mert az ostorcsapó végén egy acélrugó volt, azon pedig egy há-
romélü kés. Egyet a komiszárra, egyet a lovára és igy tovább.
A hus feslett mind a kettőről. Ahogy a komiszár lova megugrott,
egyszerre táltos paripa lett az öszvérből is. Nyomában a pari-
pának* A paripa vágtatott, ahogy csak birt, mégsem tudott egy
lépés előnyt sem szerezni a táltos öszvér előtt. így csépelte a
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komiazárost egészen Karcag határáig. A komiazáron gúnya, de em-
beri ábrázat sem maradt. Ott aztán a kis sürü ember odakiáltott
neki: - Bt a kamat volt* A tőkével még ezután jövök, komiszaros
uram! Bezzeg ezt már a komiszár nem várta meg, A róla levert uni-
formist nem váltotta fel többet másikkal, nem irtotta többet a
szegénylegényeket, de a pásztoroknak sea okozott kellemetlensé-
get. Amikor a kis ember visszafordult, a két pandúr messze elke-
rülte. Hem voltak többé kíváncsiak a papírjára* Amikor vissza -
ért az öreghez, megköszönte a sziveslátást, a bojtárnak meg adott
egy ezüst húszast, amiért hiradással volt. Az öreg nem kérdezte,
hogy mi történt, ugy is gondolta*
- No isten áldja meg kendet, majd hall még felőlem. Ha baj lesz,
jövök még erre.

Meséltei id. Papi Lajos, 67 éves.
Kisújszállás, 1954.

Papi Lajos
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