Kresznerics Ferenc filológyiai
anekdotáiból.
Bíró Márton egy papot a karádi tarára küldött. Ez vonyogatta magát, mentegette, fejét vakarta, búsult, hogyan menjen olv
rossz fárára!
A Bíró Márton akkor mondotta neki ezen verseket:
„A te tarád a Karád
S noha fejedet vakarád,
De vagy akarád,
Vagy nem akarád,
Ibis 1 ) bizony ad 2 ) Karád!"
Emi. Seg. 144.

*
Széchenyi György híres püspök ha Bécsbűi hazaindult,
Ausztriában nem igen szállott meg, hanem elhajtatott Vinden
helységbe, hol cisterciták birtak és ingven kapott mindent. Megállni akaró kocsisának azt mondá:
— Hajts, kocsis:
„Vinden —
Minden
Ingyen!"
Emi.

Seg.

¡56.

*
Midőn még Magyarországnak szebbik része a török kr/.e
alatt volt, Eszéken volt egy bizonyos basa, ki nagyon gyönyörködött a magyar példabeszédekben és ha valainellvik magyar
rab ollyan példabeszédet tudott neki mondani, a mit meg nctn
fejthetett, azonnal szabadon eresztette.
Történt azonban, hogy egy bizonyos rabja haza kéredzem
' ) KI fogsz menni.
J

) -ra.

80
kit el is eres/tett, de úgy, hogy három esztendő múlva visszatérjen.
s
• Böcsületes magyar embernek kelletett lenni a rabnak, mert
a r w az iidöre visszaállolt s - tért a t'oglielyre.
Kz a rab ezt a beszédet tévé fel a megfejtésre a basának:
„Eszék otl vesszék. Létlen s ) lóra felültem anyja szíja szájában. '"
\ hasa
szerencséjén- a r:»I»íiak --- nem tudta az értelmé!
¡.iialáim és így szabadon bocsátotta.
Az egész mese pedig ez:
Midőn ei'.:;- (h iiiie! nyert a basától hazamenetelre, egy \er.<!i;-s i.ivat kúpott. arra fölülvén hazautazott. A ló megfárodván,
eldöglött. és a csikót kimetszette a hasábul, gondosan felnevelte
és három esztendő múlva ezen ment vissza. Az anyját is megnyúzta és ahlnil csinál látott szerszámot a kis csikónak.
És így könnyű! már elérteni a ..léllen" lovat és: ,,anyja szíja szájában'". Az ..Eszék ott vesszék" csak pracambulum.
Emi. Seg. 14S. v.
Közli: Mészöly
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) Idétlen, idei elölt meglett

(csikó).

Gedeon.

