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CSÓKÁI NÉPMESÉJE 

Móra Ferenc születésének századik évfordulója alkalmából adjuk 
ki A magasugró királykisasszony című írását a Bácsmegyei Napló 1924-es 
ünnepi almanachjából (Huszonöt e s z t e n d ő . Bácsmegyei Napló jubiláris al-
manachja. 1924. 41—43. p.). Részben azért, mert a Móra-bibliográfiában 
nem találtuk tudomásulvételét, részben pedig mert véleményünk szerint 
„helyi" értéke miatt megérdemli, hogy újraolvasuk. Első közlése is ün-
nepi alkalomhoz fűződött; 1924-ben az akkor nagytekintélyű Bács-
megyei Napló ünnepelte megjelenésének huszonötödik évfordulóját, és 
almanachjában nem csupán a hazai sajtó és irodalom jelesei szólaltak 
meg, hanem olyan kiváló magyarországi írók is, mint Babits Mihály, 
Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Gellért Oszkár, Heltai Jenő, Nagy 
Endre, Szilágyi Géza, Somlyó Zoltán, Karinthy Frigyes, Szép Ernő, 
Laczkó Géza, Kemény Simon, Ligeti Ernő, Kárpáti Aurél, Móricz Zsig-
mond. Móra Ferenc merengő emlékezést írt, a csókái ásatásaira emlé-
kezve szőtte a különben egyszerű történetbe csókái népmeséjét a magas-
sat ugró királykisasszonyról. 

* 

* * 

A MAGASUGRÓ KIRÁLYKISASSZONY 

Ügy kezdődött, hogy nagyon esett az eső, azaz hogy eleinte nem 
is esett olyan nagyon, mert Csókán abban az időben nem voltunk hir-
telenségekhez szokva. Széplassan kapargattuk a Kremenyák földjét az 
ősök fölül, akiktől el akartuk szedni a négyezer éves ékességeiket, a kő-
baltákat, a csontgyűrűket és békateknő-gyöngyöket, — és szép-komó-
tosan végezte a dolgát az istenke is. Először csak úgy szép szóval pró-
bálgatta összeterelgetni a felhőnyájakat. »Hej, te kis fehérgyapjas, de el-
maradtál a többitől! Hát te, te vörhenyes homkolú, hova a pokolba mégy 
arra Cernabara felé!?« 

— Eső lesz! — törülgették az embereim a homlokukat. No nem kell 
őket sajnálni, nem a nagy sietségbe izzadtak bele, hanem az örömbe, 
hogy lesz egy kis szürenkezés. 
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Az istenke kezd kijönni a sodrából. Ráuszítja a felhőkre a szél-
kutyákat. Terelik őket együvé nagymérgesen. Sebes csaholással a szél-
kölykök, mély puffogással az öregek. 

— Megázunk, — mondják az emberek és szemmelláhatólag örülnek 
neki. Mert nemcsak ők áznak meg hanem a száradó krumplicskák, a 
fonnyadó káposzták, a tikkadó kukoricák is a bosztánban. 

A nyáj együtt van, az istenke végigcsördít a tüzostorral a fekete 
égen. 

— Szaladjunk! — mondják az emberek. 
Jó, hogy van hová szaladni. A Kremenyák tetején vár a gyékény-

sátram. Ősi készség, tahiti mintára készült, közadakozásból. Tisza-Szent-
Miklós adta hozzá a vázat, Csóka a húst. A tutajbajuszú dohánybeváltó 
a gyékényt, kántorom az észt, s papom lelke lebegett fölötte, mint istené 
lebegett a vizek fölött, mikor a világot kifundálta. (Azóta különben mind 
a három odafönt lórumozik az úristen aranyasztalánál. Ha idelent azt 
mondjuk, hogy leesett egy csillag, olyankor mindég a csókái pap söpör le 
egy aranykrajcárt az asztal alá s mikor a kántor utána kap, mindég 
rászól: 

— Hadd csak, úgyis olyan régen láttak odalent aranyt!) 
Hát ide szaladtunk. Tiz emberem meg én, meg a pipám. Ezt külön 

kell számítanom, mert lelkes állat, tüzel, füstöl és szortyog. Jó darabig 
csak maga beszélget, mink csöndesen nézünk ki a tátorján időbe az ab-
lakon. Már tudniillik, ahol lyukas a gyékény. Jószemű ember ellát egész 
az »üdítő-berkek«-ig, amelyek nem valami tündérligetet jelentenek, 
csak egy kurtakocsmát a zentai híd másik végében, ahol három hatosból 
úgy berúghat az ember, hogy a kútágast is ciprusfának nézi. (1914 júniu-
sát írták akkor.) 

Csak akkor szólalunk meg, mikor igen közelről kezd érdekelni 
bennünket a villámok születése. Reng a föld, keresztet vetnek a szerb-
jeim, kutyateremtettéznek a magyarjaim és azt kérdezik tőlem, hogy 
városi ember létemre félek-e én ilyenkor? 

— Nem én, — mondom, de az indoklást elhallgatom előttük. Azt, 
hogy újságíróba nem üt a ménkű. 

Olykor a bátorság is ragadós. Embereimnek megjön a szava s mire 
én észretérek az elbámbulásomból, már ők a magasugró királykisasszony-
ról beszélnek. Az öreg Korponai viszi a szót. 

— Hát az úgy volt, tudják kentek, hogy a kérőknek a király rétjét 
kellett lekaszálni, de aki nem tudott akkora petrencét rakni, amit a 
királykisasszony át ne birt volna ugrani, annak nem adott pálinkát. 
(Szociológusok, nesztek egy ú j mesemotívum!) Hát gyöttek a bárók, gró-
fok, hercegek, királyfiak, reggeltől estig hólyagosra kaszálták a tenye-
rüket, de akármekkora kazlat raktak, úgy ugrotta azt át a királylány, 
mint kutya a kerítést. No, utoljára gyött egy cigánylegény, az hozzá se 
nyúlt a kaszához, hevert a szép zöld fűben délig, akkor gyött a király-
kisasszony, se szó beszéd, a nyakába ugrott neki a cigány, csókolt ra j ta 
százat is egy végtiben, — uramfia, úgy elvette annak az erejét a szere-
lem, hogy akkorát se birt ugrani, mint egy trücsök. 

A lakodalmat már nem vártam meg, mert nagyon hullott a nya-
kamba az égi viz. Már pedig én vagyok az az ember, aki eső elől a csur-
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gásba áll. A jó hely kellett az embereknek, én kiszorultam szélsőnek. 
No, mondom, akkor már inkább ázom egészen odakint. 

— Kár lesz, goszpodár, a szép nagy kalapért, — intett nyájasan 
Jákob bácsi. 

— Ennek nem árt — nyugtattam meg —, mert ez panama. 
Jákob bácsi azt mondta rá, hogy »ahán, tudom« és ahogy kihúztam 

a lábam, odasúgta a többieknek: 
— Az nem ázik meg sohase! 
— Micsoda? — érdeklődött Milutin, akinek szép nagy szélfogó füle 

volt, mint a turi kancsónak, mégis mindent kétszer kellett neki mon-
dani. (Azt, hogy dolgozni, háromszor.) 

— A goszpodár kalapja, az nem ázik meg, mert csontból van. Pa-
namacsontbul. 

— Azt hittem pedig, gyapot, — csodálkozott el Kis-Forró Pál, aki 
igen jártas volt az ilyen világi huncutságokban, mert a kereszttestvérje 
városi bakter volt Rákospalotán. 

Míg én azon örvendeztem magamban, hogy nini, van még olyan 
hely a világon, ahol a panama szót nem ismerik, addig kiadja a mérgét 
a förgeteg és kezdtek szedelődzni az emberek. 

— Nini? — szedem számba őket, — hát a Vládó hol van? 
Hát ehol jön ni, de egy szem eső nem sok, nem érte azt annyi se. 

Száraz neki inge, g . . .-ja. (így írták ezt a szemérmes magyar novellis-
ták a hatvanas években.) 

— Ott nem esett, ahol én voltam, — azt mondja. 
Nem ám, mert ahogy megeredt az eső, Vládó lerúgta magáról a 

divatot, belegyűrte a nagy porszárító kalapja fészkibe, azt a fejibe 
nyomta, azzal beguggolt a Odra vizébe nyakig. Ki se jött, mig szárazba 
nem öltözhetett. 

— A béka is a vizbe ugrik, hogy meg ne ázzon, — mondta akkora 
filozófiával, aminél nagyobbat még Kant Immánueltől se lehetne kí-
vánni. 

Ilyen okosak voltak az emberek tiz esztendővel ezelőtt, amikor 
még a magasugró királykisasszony volt számukra a legérdekesebb téma. 
Nekem éppen azért maradt emlékezetemben az egész nap, mert akkor 
láttam utoljára okos embereket. Igaz, hogy azóta nem is voltam Csókán. 
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