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Népmeséi történetek
Jézus urunkról meg Péterről

A Krisztusról meg Péterről szóló vándorlási történetek éppen úgy a nép ajkán szü-
lettek, mint a népdal. A közös élmény szülte. A Bibliához nem sok köze van, mind-
össze annyi, hogy Jézus feddhetetlen, Péter meg jóhiszemű, naiv. Műfajilag a legenda,
monda, mese keveréke. Legtöbb bennük a népmeséi vonás. Ezek közül is a tanító-me-
sék felé hajlik, hisz szinte valamennyinek csattanós erkölcsi tanítása van. A népképze-
let szerint mind a ketten világszegény vándorok, akárcsak az, aki megteremtette a tör-
ténetet. Éppen ezért a régi világban minden szegény ember magáénak vallotta. A gaz-
dagokon másképp nem tudott ütni, csak úgy, hogy Jézussal igazságot szolgáltatott ma-
gának. A gyűjtemény nagy része a katolikus plébános, Kálmány Lajos katolikus vidé-
ken gyűjtött kéziratos hagyatéka. /A Néprajzi Múzeum tulajdonában./ Erkölcsi tanítá-
sát - felekezetre és világnézetre való tekintet nélkül - minden jóakaratú ember meg-
szívlelheti. Az igaz, elvétve akad köztük olyan is /pl. Miért nem böltölnek a reformá-
tusok?/, amely a régi katolikus-protestáns ellentét szóharcának a maradványa. Ez a szó-
harc már az iskolában elkezdődött. Népünk a dogmatikai különbségeket ezekben a me-
sékben nem ismeri. Jellemzőjük az emberség, illetve embertelenség. Jézust nemcsak
szentéletűnek, hanem igaz embernek is ábrázolja. A népi ábrázolásban még a betevő
falatjuk sincs meg mindennap.

Az igazság beteljesedése életében csak vágyálom volt. így válik Jézus a meséiben
az igazságosztó tejhatalom birtokosává. Péter meg jóakaratú emberré. Meséiben a gaz-
dát megdolgoztatja, mint ahogyan annak idején őt dolgoztatlak. Továbbá a gazdag min-
dig a rövidebbet húzza! Kapzsisága is mindig megkapja méltó büntetését. Ebben az
alapeszmében a nemzetközi típusokkal megegyezik. Környezete azonos a hajdani nap-
számos, arató, szántóvető környezetével. Ez a korszak ma már a múlté. A mai fiatalok
már csak ezekből a meséi keretbe öltöztetett vagy más elbeszélésből ismerhetik meg a
letűnt kor szociológiáját. Jellemzője még ezeknek a meséknek, hogy a kor szokásadta
népi módozatait egy az egyben megőrizték. Van benne: temetési, mulatozási szokás.

Gazdag adathalmaza a tudományos kutatóknak a tekintetben, milyen volt a szegény
ember mindennapi élete. A bölcsesség tudományát csak Jézusnak osztja ki; arra hasz-
nálandó, hogy rajtuk, szegényeken segítsen, a nyomorúságból húzza ki őket. Tegye
széppé, boldoggá az életüket. Meseileg ez az igazságosztó tendencia segítette, könnyí-
tette robotos életüket. A mesemondót éppen ezért becsülte, szerette, erejéhez mérten
jutalmazta. - Makra Lajos unoka nagybátyám - volt hajdani ecsegi csikós - mondta el,
a mesélő juhásznak meséjéért cifranyelű, saját maga készítette karikás ostort adott, an-
nak ellenére, hogy a juhásznak kampósbot dukál. így fejezte ki háláját. Az elmondot-
takból következik, hogy a magyar népmesék egy sajátos életformát rögzítenek, egye-
dülálló stílusban. Tartalmuk tekintetében is sajátosak, hiszen Aarne-Thompson típuska-
talógusában nagyon sok nincs benne. Ezeket Berze János külön típuskatalógusba so-
rolja. A stílust irodalmivá tettem, itt-ott ízesítve népi kifejezéssel. Gondolom, ez jogos,
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hiszen Benedek Elek is imigyen mesélte a népmeséket. Archív kiadáson így olvassuk:
"meséli" Benedek Elek. Tehát nem "írta", hallotta; s irodalmi nyelven adta tovább.

Miért hajlik le a szomorúfűz ága?
Büszkén emelte fejét a fűzfa ága az ég felé. De hiába ágaskodott, a jegenyével nem

bírta a versenyt. Meg is kérdezte tőle:
- Ugyan jegenye szomszéd! Mondd meg nekem, mit eszel, hogy olyan hosszúra

nyúlsz? A jegenye méltóságteljesen lenézett az erőlködő fűzre:
- Nappal kiszívom a föld húsát, hajnalban harmatot iszom rá. - Kényesen rezegtet-

te meg levélruháját, fintorgatta az orrát, hányavetin folytatta: - Ha tudni akarod, ezért
vagyok ilyen sudár! A fűzfa szepegve csodálkozott:

- Érdekes, én ugyanazt eszem, ugyanazt iszom, mégis sokkal kisebb vagyok nálad.
A jegenye bölcselkedett:

- Más oka van annak. A fűzfa reménykedve nézett fel rá:
- Ugyan kedves szomszéd, nem árulnád el? - Szomorúan sóhajtott: - Nagyon sze-

relnék én is olyan szép magas meg karcsú lenni, mint te vagy. A jegenye büszkén csil-
logtatta ezüstös levelét a tűző napsugárban:

- Hogy nőnél magasabbra, mikor alacsony a tőkéd? Hogy lennél karcsú, mikor már
a gyökerednél ágat-bogat eresztesz!

- De nagyon igazad van! - sopánkodott a fűz; aztán nagy erőlködéssel lehányta ma-
gáról az alsó ágakat, de csak derékig sikerült. Boldogan ránézett szomszédjára:

- így már karcsúbb vagyok? - kérdezte. A jegenye elkezdett hahotázni:
- Nem karcsú vagy te, hanem egy bozontos fatuskó! A fűz elkeseredésében nem

szólt többet egy szót sem. Ette a szomorúság meg a bánat. Olykor sírás fojtogatta a
torkát. Könnyeit tehetetlenül gyűrte magába. Hasztalan volt minden erőlködése, egy
bakarasszal sem tudta megnövelni termetét. Ezenközben egyszer csak megpillantja Szűz
Máriát, a karonülő kis Jézussal. Jézus anyja ide-oda tekintgetett, félelem tükröződött a
szemében. Riadtan szorította magához a kisdedet, menedéket keresett Hcródes katonái
elől. Azok nem is őt keresték halálra, hanem a kicsi Jézust. Meg akarták ölni. -
Messziről meg-megcsillant a fegyverük. Szűz Mária meg csak tipegett - topogott egy-
helyben tehetetlenül. A büszke jegenye odaszólt neki:

- Ülj ide az ágaim közé! Itt biztos helyen leszel! Szűz Mária hamar odaszaladt, az-
tán csüggedten lehajtotta a fejét:

- Köszönöm, jóságos jegenye, de nem tudok felmászni. - Alighogy válaszolt, már
hallott is a bokrok mögül a katonák kiabálása:

- Hé! Merre vagy?
- Hahó! Erre!
- Vitézek! Gyerünk a jegenyéhez, arra ment! Mi lesz veled, Szűz Mária? Mi lesz

véled, kicsi Jézus? Az lett, hogy izgatottan megszólalt a fűz:
- Mária, állj ide az ágaim alá; majd én elbújtatlak. Szűz Máriának nem volt más

választása, gyorsan odaállt a fűzfa ágai alá. - A fűz egészen földig hajolt, hogy elta-
karhassa a menekültet. Éppen idejében, mert Heródes katonái már olt álltak a jegenye
alatt. Az egyik fel is mászott rá. Keresték itt is, ott is, de az eszükbe sem jutott, hogy
a fűz bújtatta el! Mentek tovább. így lett a szomorúfűz Jézus Urunk fája!
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Péter bosszúja
Ment, mendegélt Jézus Urunk Szent Péterrel. Hogy egyéb dolguk nem akadt, be-

szélgetéssel ütötték agyon az időt. Péter azon bosszankodott, hogy Jézus Urunk soha-
sem engedi meg néki a bosszút. Jézus intette:

- Nono, Péter! Ez nem megy. Péter makacskodott:
- Láthadd, mennyi igazságtalanság van a földön! Jézus elmosolyodott:
- Te így látod?
- Én így. Jézus tudta, hogy Péter hova fog kilyukadni. Megkérdezte tőle:
- Te jobban tudnád igazgatni a világot? Péter kapvakapott az alkalmon:
- Majd én megmutatnám, csak legalább egy napig ülhetnék Isten trónusán. Jézus

úgy tett, mintha más gondolat töltené be. Nem felelt. - Lépegettek egymás mellett las-
san, takarosán, csak a csend kísérte őket. Egyszer, jó idő múlva meglát Jézus egy méh-
rajt az egyik fiatal hajtáson. Azt mondja kedvelt útitársának:

- Péter fiam, fogd be azt a méhrajt, hátha még hasznát vesszük. Péternek nagyon
kedvére való volt a dolog; lassan, óvatosan odalopakodott a fiatal fához: sepri belefe-
le a méneket a kalapjába. Igenám! Csakhogy kicsinek bizonyult a kalap, így egy cso-
mó méh a kezefejére telepedett. Vitte nagy örömmel. Hanem vigyázatlanságában az
egyik méh beleeresztette a fullánkját. Felszisszent Péter, a kalapot meg mindenestől
földhöz vágta.

- Mi baj, Péter fiam? - kérdezte Mestere.
- Hagyd el, jő Uram.
- Csak nem szúrtak meg a méhek?
- Nem mind, csak egy, de ennek az egynek is mérge van.
- Keresd meg, melyik volt, állj bosszút rajta. Péter sértődötten nézett Jézusra:
- Jól adod, jó Uram; miről ismerjem meg, mikor mind egyforma?! - Péter kis gúnyt

érzett Jézus szavából, ezért sértődött meg. Pedig Krisztus Urunk nem gúnyból, hanem
próbatételként teremtette a méhrajt a bokorra. Dehát milyen az emberi természet! Ott
is rosszat lát, ahol nincs. Jézus szelíden válaszolt most is, mint mindig:

- Látod, Péter, milyen kevés az ismereted.
- Hogy érted ezt, jó Uram?
- Úgy, hogy emberi ismeret nélkül akartál bosszúálló lenni. Péter hümmögött vala-

mit, felvette a kalapját, leporolta, mentek tovább.

A szorgalmas meg a lusta
Az is megtörtént, hogy Krisztus Urunk életében egyszer gyalogsátánnak csapott fel.

No, nem kell megijedni, nem a sátánnal cimboráit, így hívják mifelénk, arra a nagy
magyar Alföldön a házasságközvetítőt. Akkor történt, mikor Péternek, a hűséges kísé-
rőnek neve napjára ébredtek. Tudjuk, ez jelzi az aratás kezdetét is. Jézus Urunk meg-
kérdezte tőle, pedig nagyon jól tudta maga is:

- Péter fiam, ugye ma van a neved napja? Péter megállt, oldalvást ránézett Jézusra:
- Nem is tudom, édes Uram - így a balga. Nem sok gondot fordított magára. Jézus

Urunk meg huncutkás mosollyal csak rámondja:
- Megünnepeljük, Péter. Péter ugyancsak elámult. Ezt eleddig sohasem tették. Meg

is kérdezte:
- Hogy juthat eszedbe ilyesmi, jó Uram?
- Úgy, hogy szeretnélek megörvendeztetni.
- Mivel, jó uram? Jézus Urunk rábízta a választást:
- Amivel akarod. Kívánj akármit, teljesül! Képzeljétek el, milyen bajba került a mi
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Péterünk! Nem egyszerű dolog okosat kívánni. Ugyan törte a fejét, mit is kérjen? Ma-
gára semmi gondja, megelégszik azzal, amit a jószívű emberek adnak neki. A vagyon
nem érdekelte; az italnak még a szagát sem állta. Egyetlen öröme, ha valakin segíteni
tudott. Ez maradt a kérése is.

- Jó Uram, ha már meg kell lennie, tégy jót márna két emberrel.
- Derék ember vagyol, Péter! - dicsérte Jézus. Mennek tovább. Egyszer csak előta-

lálnak egy aratóbandát. A hőség rekkenő volt, így nem csoda, ha megszomjúhoztak. -
Odakiált nekik Jézus:

- Adnátok-é egy ital vizet?
- Jó szívvel! - kiáltott vissza egy fiatal lány. Már abba is hagyta a marokszedést,

ugrott a cserépkorsóért /hűvösen tartották az egyik búzakereszt tövében/, szaladt véle
Péterékhez:

- Köszönjük! - mondta Jézus Urunk.
- Váljék egészségükre! Péter megkérdezte tőle:
- Hogy hívnak, lányom?
- Piroskának. Azt mondja erre Jézus Urunk:
- Ezentúl Szorgalmas Piroska legyen a neved. A lány pukedli félét csinált, a vándo-

rok meg mentek tovább. A nap delelőre járt. Péter fáradt is volt, a meleg is bágyaztot-
ta, nem csoda, ha odafordult Urához:

- Uram, pihentessünk egy kicsit. A közelben egy gyümölcsös látszott; Jézus Urunk
arrafelé mutatott:

- Majd ott a jó hűvösön. - Odaérnek. A dús lombú körtefa alatt egy legényt látnak
lustálkodni. Hanyadt feküdt, a száját meg eltátotta.

- Te meg mit csinálsz, hékás?! - kérdezte tőle Péter. A legény a világ minden kin-
cséért meg nem mozdult volna, úgy felelt:

- Azt várom, hogy a körte a számba hulljon, merthogy igen éhes vagyok. Péter el-
nevette magát. Megkérdezte tőle:

- Mi a neved?
- Péter! - csattan a kérdésre a mozdulatlan válasz. Péter méltatlankodott:
- De szégyellem magam, kedves Uram! Jézus ránézett:
- Miért, Péter fiam? Pétert az indulat ugyan szántogatta belülről:
- Azért ... azért, hogy meri ez a Péter nevet viselni, hiszen életemben ilyen lusta

emberrel még nem találkoztam!
- Sose búsulj, Péter fiam - csendesítette Jézus Urunk -, ezentúl Lusta Péter lesz a

neve, így senki sem téveszti össze Szent Péterrel. Péter megkönnyebülten fellélegzett:
- Köszönöm, Uram, akkor meg is van a kívánságom.
- Nem addig a', Péter! Nem ezt kérted. - Krisztus Urunk biztatólag ránéz hűséges

kísérőjére, csak ennyit mond neki: - Hanem arra is sort kerítünk.
- Mit akarsz tenni, jó Uram? Jézus megáll, mélyen a szemébe néz Péternek:
- Én ezt az egy pár cselédet még márna összeházasítom, ahogy kérted.
- Kiket?
- Lusta Pétert meg Szorgalmas Piroskát. - Várta a hatást. Péter elébb csak tiblábolt,

aztán kimondta nemtetszését: - De Uram! Én azt kértem, tegyél jót két emberrel.
- Azt teszem, Péter - magyarázta az Úr Jézus. - Mert ládd-é, ha ez a lusta legény

egy lusta lányt vesz feleségül, mind a ketten éhen halnak; de Szorgalmas Piroskával
még a jég hátán is megélnek!

Miért nem a Tisza a legkülönb?
Az úgy volt, hogy Isten kezdte teremteni a világot: Legyen ez! Legyen az! Legyen

emez! Legyen amaz! Lett is minden: nap, hold, csillagok, világosság, sötétség, hegyek,
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völgyek, vizek, emberek, állatok, miegymás. Minden elrendeződött, csak a vizeknél
adódott egy kis hiba: a Tisza valahogy kimaradt a sorból. Méltatlankodva meg is szó-
lalt:

- Én vélem meg mi lesz, Uram? Meghallotta ezt az Úr Jézus:
- Bízd rám, Atyám, majd én eligazítom! - így. Magának kérte a Tiszát, a jó Isten

meg egy szóra nekiadta. Azt kérdezi Jézus Urunk a Tiszától:
- Hogy szeretnél folyni, egyenesen vagy kacskaringósan? Megörült a Tisza, hogy

választhat. Azt mondja:
- Görbe folyó már elég van, Uram Jézusom. Én nyílegyenesen akarok folyni, hadd

csodálkozzék a világ! - Az volt a gondolata mögött, ne olyan legyen, mint a többi,
mindnél különb! Bánta már Jézus Urunk, hogy választást engedett néki; emberben sem
szerette a különcöt, hát még folyóban! Ám az adott szó kötelezte. Törte a fejét erősen,
hogyan foghatna ki a Tiszán, mert igaz volta nem adhat helyt a más rovására használt
kérésnek. Meglátja a szamarat. Mindjárt tudta, hogyan oldja meg a fogós kérdést. Ám,
hogy szavamat ne felejtsem, a szamárnak akkortájt még éppen olyan kicsiny füle volt,
mint teszem azt, a lónak. Szól a szamárnak:

- Csacsikám, gyere ide egy kicsit. Engedelmeskedett a szamár, szó nélkül odament.
Jézus mindjárt egy aranyos ekét teremtett maga elé, azt mondja a megszeppent állat-
nak:

- Befoglak ebbe az aranyos ekébe ... - tovább nem folytathatta, a szamár jó előre
szabadkozott: - Jézus Uram, nem bírom én az ekét a barázdában húzni!

- Ne törődj vele.
- Még az üres igás szekeret se!
- Avval se törődj!
- A fényes hintót se! - jött a kifogás rendre, ahogy ez már az embereknél is szokás.

Jézus nem engedett a magáéból:
- Ne akadékoskodj! Ha a Tiszának nem szántasz nyílegyenes barázdát, meghúzom

a füled! Indíts! Megindul a szamár nagy kelletlen, húzza az aranyos ekét. Alighanem
igazat mondott, mert a nagy erőlködésre már az indulásnál görbére sikeredett a Tisza
útja. Krisztus Urunk meg ezért csakugyan meghúzta a fülét. Meg is nyúlt az rögtön
háromszor akkorára, amilyen volt! Fogadkozott is a kis csacsi:

- Uram, eztán egyenesen húzom az ekét, csak ne bánts! Egyideig ment is az eke
egyenesen, hogy igaza legyen a szamár fogadkozásának; hanem az éhsége felrúgta a
fogadkozást. A nehéz munkában annyira megéhezett, mind a két szemével csillagokat
látott. - De jó volna csillapítani! - gondolta. Jézus megsajnálta, kórót teremtett jobbról
is, meg balról is. A szamár nem tudta megállni, harapta a kórót, kapkodott ide is, oda
is: görbe lett a barázda. Jézus Urunk rászólt:

- Co ide, te! Debiz annak kiabálhatott /ilyen nagy úr az éhség!/, tovább kapkodott
a kóróért, jobbra-balra rángatta az ekét. Jézus Urunk olyat tett, amit csak egyszer, mi-
kor a kufárokat feddte, jót húzott ostorával a szamár hátára. A szamár meg ijedtében
bclcrántotta az ekét a Dunába. Krisztus Urunk szemesarkában mosoly viliózott:

- Te ügyetlen! - rótta meg a szamarat szép szelíden, még a nyakát is megveregette
szeretetből. így aztán a Tisza Jézus Urunkat nem vádolhatta szószegésért, minden baj-
nak a szamár az oka.


