
 
 

 

 

 

Ugorj elő bunkócskám! 

Bukovinai székely népmesék I. 
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Ugorj elő bunkócskám! 

Hol nem vót, messze földön, talán még én se tudom, vót eggy nagyon rendes suszter 
ember. Ennek nagyon nagy családja vót. Vót három fia, s tizenkét leánnya. De eggyik 
se dógozott, csak az a szegén apjuk. Kalapát, varrt, csirizelt egész álló napokat. De így 
nagyon szegények vótak, met ugye a fiataloknak nem fért a nyakukba a dolog. 

Na eccer így szólt a legnagyobb fiú: 
– Édesapám, én elmennék szógálatot keresi! Szerencse próbáni! 
– Jól van, fiam! – aszondja az ember. – Legalább nem pusztittod itthon a kenyeret. 
Na, feltarisznyáták, s ment. Ment, ment, már három napot, s eccer nagyon megéhe-

zett vót. Na, nézeget ere, s ara, s eccer lát egy ősz, öreg embert. Köszön: 
– Adjon Isten, jó napot, fiam! 
– Adjon magának es, apám uram! 
– Mijáratbeli vagy? 
– Szógálatot kéne keressek, édes öregapám. 
– Na, akkor nem menj tovább, met nálam van. Három nap, eggy esztendő. 
– Elvállalom! 
– Hát három lóra kell ügyejj. Ez a parancsom. 
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Na, a legén elment vélle, s ki es tőt a három nap. Amikor kitőt, aszondotta az öreg: 
– Nézd csak, fiam! A szógálatétt adok neked egy jó kecskét. Amikor hazaviszed, akkor 

áliccsad eggy fehér lepedőre, s ha jobbra facsarod a farkányát, akkor egy jó marék 
aranyat ad ki a farkánya alól. 

Hát a legén köszönte, s menyen. 
Na, menyen, s betért egy korcsmába. Gondolta, most má ő gazdag ember, hát így 

szólt: 
– Korcsmáros úr! Jó ételt, s italt szógájjon nekem, met én aranyakval fizetek! 
– Hát hogyan, hogy? 
Akkor elmeséte. 
De a korcsmáros gondolt eggyet. Kicseréte éjjel a kecskét.  
Na, reggel a legén menyen nagy örömvel, hogy most mi es lessz otthon! Hát mi lett, 

mi nem lett, de nem lett semmi. Hát kiröhögték.  
Na, akkor megjelenkezett a középső fiú. Ő es menyen, s ugyan megtalálkozott az 

öregvel. Na, ez es megfogatta a legént, s kapott egy terüljasztalkát. 
Köszönte a legén, s menyen, menyen, ugyancsak bé a korcsmába, amelyikbe a bátyja 

vót. 
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– De nekem nem kell vacsorával szógájjon, met nekem terüljasztalkám van. 
– Hogyan, hogy? Próbájjuk csak meg! 
Megpróbáták. S télleg, vót minden, amit csak kértek. 
No, a korcsmáros ugyancsak nagyot gondolt. Kicserélte az éjen az asztalt. 
Na, menyen a legén nagy örömvel, s menyen, hogy ő most visz valamit! De akárhogy 

es kérték, kiabátak rá, de az asztal nem adott semmit. 
Na, ezt es kiröhögték. 
Hát megsokallta ezt a legküsebbik. Aszondotta, hogy ő maj elmenyen, de ő maj 

biztossan hoz valamit, de az valami lessz. 
Menyen egy nap, menyen két nap, s három nap. Megtalálkozott az öregvel. Elszegő-

dött. Kapott a szógálatáétt egy botot. 
Ez fiam, egy ajan bot, akivel sokra mész. Eszt azétt adtam neked, met te jóravaló 

ember vagy, nem ajan lusta, mint a bátyáid. Ha valami igazságtalanyságot látsz, hát 
csak mondd neki, hogy ugorj elő bunkócskám! S akkor az előjön, s megbünteti a csaló 
embert. 

Na, jól van. 
Menyen a legén. Megéhezett, s betért a korcsmába. 
– Adjon Isten! 
– Neked is, vándor legén. Mit parancsósz? 
– Valami ennivalót, s kis innivalót. 


