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FEHÉRLÓFIA

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl 
volt, volt a világon egy fehér ló. Ez a fehér ló egyszer megellett, lett 
neki egy fia, azt hét esztendeig szoptatta, akkor azt mondta neki:

-  Látod, fiam, azt a nagy fát?
- Látom.
-  Eredj fel annak a legtetejébe, húzd le a kérgét.
A fiú felmászott, megpróbálta, amit a fehér ló mondott, de nem 

tudta megtenni. Akkor az anyja megint szoptatta hét esztendeig, 
megint felküldte egy még magasabb fára, hogy húzza le a kérgét. A 
fiú le is húzta. Erre azt mondta neki a fehér ló:

-  No, fiam, már látom, elég erős vagy. Hát csak eredj el a vi
lágra, én meg megdöglöm.

Azzal megdöglött. A fiú elindult világra. Amint ment, mende- 
gélt, előtalált egy rengeteg erdőt, abba be is ment. Csak bódorgott, 
csak bódorgott, egyszer egy emberhez ért, ki a legerősebb fákat is 
úgy nyűtte, mint más ember a kendert.

-  Jó napot adjon isten! -  mondja Fehérlófia.
- J ó  napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, 

szeretnék vele megbirkózni.
-  Gyere no, én vagyok!
Megbirkóztak. De alig csavarított egyet Fehérlófia Fanyűvőn, 

mindjárt a földhöz vágta.
-  Már látom, hogy erősebb vagy, mint én -  mondja Fanyűvő. -  

Hanem tegyük össze a kenyerünket, végy be szolgálatodba.
Fehérlófia befogadta, már itt ketten voltak.



Amint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy embert, aki a kö
vet úgy morzsolta, mint más ember a kenyeret.

-  Jó napot adjon isten! -  mondja Fehérlófia.
- J ó  napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, 

szeretnék vele megbirkózni.
-  Gyere no, én vagyok!
Megbirkóztak. De alig csavarintott Fehérlófia Kőmorzsolón 

hármat-négyet, mindjárt a földhöz vágta.
-  Már látom, hogy teellened nem csinálhatok semmit -  mond

ja  Kőmorzsoló. -  Hanem, tudod mit, végy be szolgálatodba, hű szol
gád leszek halálig.

Fehérlófia befogadta; már itt hárman voltak. Amint mentek, 
mendegéltek, előtaláltak egy embert, aki a vasat úgy gyúrta, mint 
más ember a tésztát.

-  Jó napot adjon isten! -  mondja neki Fehérlófia.
- J ó  napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófiának, 

szeretnék vele megbirkózni.
-  Gyere no, én vagyok.
Sokáig birkóztak, de nem bírtak egymással. Utoljára Vasgyúró 

gáncsot vetett, földhöz vágta Fehérlófiát. Erre ez is megharagudott, 
felugrott, s úgy vágta a földhöz Vasgyúrót, hogy majd odaragadt. Ezt 
is szolgálatába fogadta; már itt négyen voltak.

Amint továbbmentek, mendegéltek, rájok esteledett. Ők is 
megtelepedtek, kunyhót csináltak. Másnap azt mondja Fehérlófia 
Fanyűvőnek:

-  No, te maradj itt, főzz kását, mink elmegyünk vadászni.
Elmentek. De alighogy tüzet rakott, s a kásafőzéshez fogott

Fanyűvő, ott termett egy kis ördög: maga nagyon kicsi volt, de a 
szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, 
mikor meglátta, hát még mikor az rákiáltott:

-  Én vagyok Hétszűnyű Kapanyányimonyók. Add ide azt a 
kását; ha nem adod, a hátadon eszem meg!

Fanyűvő mindjárt odaadta. Hétszűnyű Kapanyányimonyók 
megette, azzal visszaadta az üres bográcsot. Mikor hazajöttek a cim
borák, nem volt semmi ennivaló. Megharagudtak, jól eldöngették 
Fanyűvőt, de az nem mondta meg, hogy miért nincs kása.





Másnap Kőmorzsoló maradt otthoni Amint kezdte főzni a ká
sát, odament őhozzá is Hétszünyű Kapanyányimonyók, és kérte a 
kását:

-  Ha ide nem adod, a hátadon eszem meg!
De Kőmorzsoló nem adta. Hétszünyű Kapanyányimonyók se 

vette tréfára a dolgot: lenyomta a földre, hátára tette a bográcsot, 
onnan ette meg a kását.

Mikor a többi három hazafelé ment, Fanyűvő előre nevette a 
dolgot, mert tudta, hogy Kőmorzsolótói is elveszi a kását Hétszünyű 
Kapanyányimonyók.

Harmadnap Vasgyúró maradt otthon. De a másik kettő se neki, 
se Fehérlófíának nem kötötte az orrára, mért maradtak két nap kása 
nélkül.

Ahhoz is odament Hétszünyű Kapanyányimonyók, kérte a ká
sát, s hogy nem adta, a meztelen hasáról ette meg. Amint a többi 
három hazajött, ezt is jól elpáholták.

Fehérlófia nem tudta, miért nem csinált egyik se kását. Ne
gyednap maga maradt otthon. A többi három egész nap mindig ne
vette Fehérlófiát; tudták, hogy ahhoz is odamegy Hétszünyű Ka
panyányimonyók. Csakugyan oda is ment, de bezzeg megjárta, mert 
Fehérlófia megkötözte szakállánál fogva egy nagy fához.

Amint a három cimbora hazaért, mindjárt feltálalta a kását. 
Amint jóllaktak, megszólalt Fehérlófia:.

-  Gyertek csak, mutatok valamit.
Vezette volna őket a fához, amelyikhez Hétszünyű Kapanyá- 

nyimonyókot kötötte. Hát látja, hogy nincs ott, hanem elvitte a fát is 
magával.

Mindjárt elindultak a nyomon. Mindég mentek hét nap, hét 
éjjel, akkor találtak egy nagy lyukat, amelyen a másvilágra ment le 
Hétszünyű Kapanyányimonyók. Tanakodtak, mitévők legyenek, 
utoljára arra határozták, hogy lemennek.

Fanyűvő font egy kosarat, csavart egy hosszú gúzst a faágak
ból, s azon leeresztette magát. De meghagyta, hogy húzzák fel, ha 
megrántja a kötelet. Alig ért le negyedrészére a mélységnek, meg
ijedt, felhúzatta magát.

-  Majd lemegyek én -  mondta Kőmorzsoló.
De harmadrészéről az útnak ő is visszahúzatta magát.



Azt mondja Vasgyúró:
-  Ejnye, de gyávák vagytok! Eresszetek le engem! Nem ijedek 

én meg ezer ördögtől sem!
Le is ment fele útjáig, de tovább nem mert, hanem megrán

gatta a gúzst, hogy húzzák fel.
Azt mondja Fehérlófia:
-  Eresszetek le engem is, hadd próbáljak szerencsét...
Bezzeg nem ijedt ez meg! Lement a másvilágra, kiszállt a kas

ból, elindult széjjelnézni. Amint így kódorog előre-hátra, meglát egy 
kis házat. Bemegy bele, hát kit lát? Nem mást, mint Hétszűnyű 
Kapanyányimonyókot. Ott ült a kuckóban, kenegette a szakállát meg 
az állát valami zsírral. A tűzhelyen ott főtt egy nagy bogrács kása.

-  No, manó -  mondja neki Fehérlófia - ,  csakhogy itt vagy! 
Másszor te akartad az én kásámat megenni a hasamról; majd meg
eszem én most a tiedet a te hasadról!

Azzal megfogta) Hétszűnyű Kapanyányimonyókot, a földhöz 
vágta, hasára öntötte a kását, úgy ette meg, azután kivitte a házból, 
egy fához kötötte, s odébb ment.

Amint megy, mendegél, előtalál egy várat rézmezővel, réz
erdővel körülvéve. Amint meglátta, mindjárt bement bele. Odabent 
egy gyönyörű királykisasszonyt talált, aki nagyon megijedt, amint 
meglátta a felvilági embert.

-  Mit keresel itt, felvilági ember, ahol még a madár se jár?
-  Hát biz én -  felelt Fehérlófia -  egy ördögöt kergettem.
-  No hát most jaj neked! Az én uram háromfejű sárkány, ha 

hazajön, agyonvág. Bújj el hamar!
-  Nem búvok biz én, megbirkózom én vele.
Arra a szóra ott termett a sárkány.
-  No, kutya -  mondja Fehérlófiának - ,  most meg kell halnod! 

Hanem viaskodjunk meg a rézszérűmön!
Meg is viaskodtak. De Fehérlófia mindjárt a földhöz vágta a 

sárkányt, s levágta mind a három fejét. Azzal visszament a király
kisasszonyhoz. Azt mondja neki:

-  No, most már megszabadítottalak, királykisasszony, jere 
velem a felvilágra.

-  Jaj, kedves szabadítom -  felel a királykisasszony - ,  van 
nekem idelent két testvérem, azokat is egy-egy sárkány rabolta el.



Szabadítsd meg őket, neked adja az édesapám a legszebb leányát 
meg fele királyságát.

-  Nem bánom, hát keressük meg.
Elindultak megkeresni. Amint mennek, találnak egy várat 

ezüstmezővel, ezüsterdővel körülvéve.
-  No, itt bújj el az erdőben -  mondja Fehérlófia - ,  én majd 

bemegyek.
A királykisasszony elbújt, Fehérlófia meg megindult befelé.
Odabent egy még szebb királykisasszonyt talált, mint az első.
Az nagyon megijedt, ahogy meglátta, s rákiáltott:
-  Hol jársz itt, felvilági ember, hol még a madár se jár?
-  Téged jöttelek megszabadítani.
-  No, akkor ugyan hiába jöttél, mert az én uram egy hatfejü 

sárkány. Ha hazajön, összemorzsol.
Arra a szóra ott termett a hatfejü sárkány. Amint meglátta 

Fehérlófiát, mindjárt megismerte.
-  Hej, kutya -  mondja neki - ,  te ölted meg az öcsémet, ezért 

meg kell halnod! Hanem gyere az ezüstszérümre, viaskodjunk meg!
Azzal kimentek, soká viaskodtak, utoljára is Fehérlófia győ

zött: földhöz vágta a sárkányt, levágta mind a hat fejét. Azután ma
gához vette mind a két királykisasszonyt, s így hárman útnak indul
tak, hogy a legfiatalabbat is megszabadítsák. Amint mennek, men- 
degélnek, találnak egy várat aranymezővel, aranyerdővel körül
véve. Itt Fehérlófia elbújtatta a két királykisasszonyt, maga meg be
ment a várba. A királykisasszony majd meghalt csodálkozásában, 
amint meglátta.

-  Mit keresel itt, ahol még a madár se jár? -  kérdi tőle.
-  Téged jöttelek megszabadítani -  felelt Fehérlófia.
-  No, akkor hiába fáradtál, mert az én uram egy tizenkét fejű 

sárkány, aki ha hazajön, összevissza tör.
Alig mondta ezt ki, rettenetes nagyot mennydörgött a kapu.
-  Az én uram vágta a buzogányát a kapuba -  mondja a király

kisasszony - ,  mégpedig tizenkét mérföldről. De azért ebbe a nyom
ba itt lesz. Bújj el hamar!

De már ekkor, ha akart volna, se tudott volna elbújni Fehér- 
lófía, mert a sárkány betoppant. Amint meglátta Fehérlófiát, mind
járt megismerte.



-  No, kutya, csakhogy itt vagy! Megölted két öcsémet, ezért ha 
ezer lelked volna is, meg kellene halnod! Hanem gyere az arany- 
szérűmre, birkózzunk meg!

Nagyon soká viaskodtak, de nem tudtak semmire se menni. 
Utoljára a sárkány belevágta Fehérlófiát térdig a földbe. Ez is ki
ugrik, belevágja a sárkányt derékig. A sárkány kiugrik, belevágja 
Fehérlófiát hónaljig. Már itt Fehérlófia nagyon megharagudott: ki
ugrott, s belevágta a sárkányt, hogy csak a feje látszott ki. Erre ki
kapta a kardját, levágta a sárkánynak mind a tizenkét fejét.

Azután visszament a várba, elvitte magával mind a három ki
rálykisasszonyt. Elérkeztek ahhoz a kosárhoz, amelyiken Fehérlófia 
leereszkedett. Próbálgatták minden módon, hogy férhetnének belé 
mind a négyen, de sehogy se boldogultak. így hát Fehérlófia egyen
ként felhúzatta a három királykisasszonyt, ő maga meg várta, hogy 
őérte is eresszék le a kosarat. Csak várt, csak várt, három nap, három 
éjjel mindig várt. Várhatott volna szegény akár ítéletnapig is, mert 
amint a három szolga felhúzta a három királykisasszonyt, arra ha
tározták, hogy ők maguk veszik el a három királykisasszonyt, s nem 
eresztik le megint a kosarat Fehérlófíáért, hanem otthagyják őt a 
másvilágon.

Mikor Fehérlófia már nagyon megunta a várakozást, kapta 
magát, elment onnan nagy búslakodva. Alig ment egy kicsit, előfog
ta egy nagy záporeső, ő is hát belehúzta magát a szűrébe, de hogy 
úgy is ázott, elindult valami fedelet keresni, ami alá behúzódjék. 
Amint így vizsgálódik, meglát egy griffmadárfészket, három fiók- 
griffmadárral; ezt nemcsak hogy el nem szedte, de még betakarta a 
szűrével, maga meg bebújt egy bokorba. Egyszer csak jön haza az 
öreg griffmadár.

-  Hát ki takart be benneteket? -  kérdi a fiaitól.
-  Nem mondjuk meg, mert megölöd.
-  Dehogy bántom! Nem bántom én, inkább meg akarom neki 

hálálni.
-  No hát ott fekszik a bokor mellett, azt várja, hogy elálljon az 

eső, hogy levehesse a szűrét rólunk.
Odamegy a griffmadár a bokorhoz, kérdezi Fehérlófiától:
-  Mivel háláljam meg, hogy megmentetted fiaimat?
-  Nem kell nekem semmi -  felelt Fehérlófia.



** De csak kívánj valamit; nem mehetsz úgy el, hogy meg ne 
háláljam.

-  No hát vígy fel a felvilágra.
Azt mondja rá a griffmadár:
-  Hej, ha ezt más merte volna kívánni, tudom, nem élt volna 

egy óráig; de neked megteszem! Hanem eredj, végy három kenyeret 
meg három oldal szalonnát. Kösd a kenyeret jobbról, a szalonnát 
balról a hátadra, s ha jobbra hajlok, egy kenyeret, ha balra, egy oldal 
szalonnát tégy a számba. Ha nem teszel, levetlek.

Fehérlófia éppen úgy tett mindent, ahogy a griffmadár mondta. 
Elindultak azután a felvilágra. Mentek jó darabig. Egyszer fordult a 
griffmadár jobbra, akkor beletett a szájába Fehérlófia egy kenyeret; 
aztán balra, akkor meg egy oldal szalonnát. Nemsokára megint meg
evett egy kenyeret meg egy oldal szalonnát, azután az utolsót is 
megette. Már látták a világosságot idefent, hát egyszer csak megint 
fordítja a griffmadár balra a fejét. Fehérlófia kapta a bicskáját, le
vágta a bal karját, azt tette a griffmadár szájába. Azután megint for
dult jobbra a madár, akkor a jobb lába szárát adta neki.

Mire ezt megette, felértek. De Fehérlófia nem tudott se té, se to
va* menni, hanem ott feküdt a földön, mert nem volt se keze, se lába.

Itt benyúl a griffmadár a szárnya alá, kihúz egy üveget tele bor
ral. Odaadja Fehérlófiának.

-  No -  mondja neki - ,  amiért olyan jószívű voltál, hogy kezed- 
lábad a számba tetted, itt van ez az üveg bor, idd meg.

Fehérlófia megitta. Hát, lelkem teremtette -  tán nem is hinné
tek, ha nem mondanám - , egyszerre kinőtt keze-lába. De még azon
felül hétszer erősebb lett, mint azelőtt volt.

A griffmadár visszarepült az alvilágba. Fehérlófia meg útnak 
indult, megkeresni a három szolgáját. Amint megy, mendegél, elő
talál egy nagy gulyát. Megszólítja a gulyást:

-  Kié ez a szép gulya, hé?
-  Három úré: Vasgyúró, Kőmorzsoló és Fanyűvő uraké.
-  No hát mutassa meg kend, hol laknak.
A gulyás útba igazította. El is ért nemsokára a Vasgyúró kasté

lyához, bement belé, hát majd elvette a szeme fényét a nagy ragyo

* Se té, se tova: se ide, se oda



gás; de ő csak ment beljebb. Egyszer megtalálta Vasgyúrót, aki mi
kor meglátta Fehérlófiát, úgy megijedt, hogy azt se tudta, leány-e 
vagy fiú. Fehérlófia megfogta, kihajította az ablakon, hogy mindjárt 
szörnyethalt. Azután fogta a királykisasszonyt, vezette Kőmorzsoló- 
hoz, hogy majd azt is megöli, de az is, meg Fanyűvő is meghalt 
ijedtében, mikor megtudta, hogy Fehérlófia feljött a másvilágról. 
Fehérlófia a három királykisasszonyt elvezette az apjukhoz.

Az öreg király rettenetesen megörült, amint a leányait meglát
ta. S hogy megtudta az egész esetet, a legfiatalabbat Fehérlófiának 
adta fele királyságával együtt. Nagy lakodalmat csaptak, s még máig 
is élnek, ha meg nem haltak.



A VERES TEHÉN

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király meg egy 
királyné. Volt nekik egy igen szép kisfiúk, Ferkónak hítták. Ez 
annyira szerette az anyját, hogy mindig utánament, akárhová ment 
az anyja, úgy annyira, hogy néha a királyné maga is megsokallta ezt 
a nagy szeretetet, rá-rákiáltott, hogy: „Mit csikókodol utánam?” De 
ez sem használt semmit. Ferkó megfogta az anyja ruháját, s el nem 
eresztette volna, tán ha agyonütötték volna is.

Egyszer beteg lett a királyné. Ferkó mindig ott virrasztóit az 
ágya mellett. El nem lehetett onnan venni se szép szóval, se fenye
getéssel, mikor pedig meghalt az anyja, a házban is alig tudták meg
tartani; mindig arra ment volna, amerre az anyját temették.

Volt abban a városban egy özvegyasszony; annak volt három 
leánya, ezek mindig csalogatták Ferkót magukhoz. Addig-addig csa
logatták, hogy Ferkó-megszerette őket. Addig kérte az apját, hogy 
vegye el az özvegyasszonyt, hogy a király utoljára rálett, s elvette. 
Hej, szegény Ferkó nem is gondolta volna, hogy az ő jó állapotja 
olyan hirtelen rosszra fordul, mert alighogy hazavitték a mostoháját, 
mindjárt másképp bánt vele. Addig mindig tömte belé a legjobb 
ételeket, aztán még a korpakenyeret is darabonként, kéztől adta neki. 
A maga leányait tejbe-vajba fürösztötte, még a szélre se eresztette ki 
soha, szegény Ferkót meg kicsapta a cselédek közé, mindig ott 
lakott. A király az ország dolgával volt elfoglalva; nemigen gondolt 
rá, hogy tartják a fiát, mit adnak neki enni. Hej, pedig ha tudta volna, 
hogy a felesége mindig azon mesterkedik, mi módon veszíthetné el 
Ferkót, hogy az ország az ő lányaira maradjon, majd másképp vette 
volna ő is a dolgot. Itt -  lelkemadta -  meg se gondolnák kelmetek, 
mi történt a dologból?



Egy reggel bement a király udvarába egy szép veres tehén. 
Ment egyenesen az istállóba, mint aki tudja a járást, megállottlTja- 
szol előtt, csakhogy magamagának a szarvára nem kötötte a kötelet. 
A mindenesnek csak elállt szeme-szája, hogy miféle isten csodája te
hén az, mit keres az ott? Szaladt egyenesen a királyhoz, s elmondta 
neki a dolgot. A király is megörült, amint meghallotta, mert már a 
felesége három nap óta azért nyelvelt rá, hogy kevés a fejőstehén. 
Megparancsolta, hogy kössék a többi tehén közé; ha nem akad 
gazdája, jó lesz^az is fejőstehénnek. Bekötötték hát az istállóba, 
pedig az a tehén nem volt más, mint a meghalt első királynéj a ferkó- 
édesanyja, ki azért ment veres tehén képében ajcirályi udvarba, hogy 
a fiát táplálja, mert látta, hogy milyen rosszul bánnak vele. Már egy
néhány napig ott volt, de mégse segíthetett a fián, mert az felé se 
ment az istállónak; hanem tán egy hét múlva oda ment be egy dél
ben, a maga ebédjét, a darab korpakenyeret megenni. Az istállóban 
éppen senki se volt. A kis Ferkó, amint észrevette, hogy senki se 
látja, elkezdett sírni, de oly keservesen, hogy az ellenség szíve is 
megesett volna rajta. A veres tehén, amint meglátta, mindjárt ma
gához szólította:

-  Édes fiam -  mondja neki - ,  én vagyok a te édesanyád. Azért 
jöttem ide veres tehén képében, hogy téged tápláljalak, mert láttam, 
hogy milyen rosszul bánnak veledi Ézután hát sohase edd meg azt a 
rossz kenyeret, hanem add oda a kutyának, magad meg, ha meg
éhezel, csak gyere ide, majd jóltartalak én.

Erre a szóra megfogta a jobb szarvát; lecsavarta, s olyan terített 
asztal termett oda, hogy a királyi palotában sem volt párja soha. Fer
kó istenesen jóllakott, azután kiment, de az anyja erősen ráparan
csolt, hogy el ne mondja senkinek a dolgot, mert akkor akármi úton- 
módon, de elveszítik* mind a kettőjüket. Nem is szólt Ferkó sen
kinek, de az napságtól fogva olyan pirospozsgás fiú vált belőle, hogy 
párját kellett keresni.

A királyné sehogy sem tudta elgondolni, mi dolog az, hogy 
Ferkó olyan egészséges, pedig egyebet se kap, mint korpakenyeret; 
az ő lányai mindig pecsenyével, kaláccsal élnek, mégis csúnyább 
színben vannak.

* Elveszítik: megölik



A lányaitól is kérdezte, nem tudják-e ennek az okát, de azok se 
tudták. Amint ott tanakodtak rajta, megint megy be Ferkó, hogy 
adjanak neki kenyeret, mert ehetnék. Odaadnak neki egy darabot. 
Ferkó szalad vele egyenesen az istállóba. Azt mondja a királyné a 
legkisebb lányának;

-  Eredj, leányom, nézd meg, hová teszi az a kölök azt a sok 
kenyeret.

Annak a leánynak csak egy szeme volt a homloka közepén, 
mert -  azt még el is feledtem mondani -  ez a három leány olyan 
csodálatos teremtés volt, hogy a legkisebbnek egy szeme volt, a kö
zépsőnek kettő, a legnagyobbnak három.

Most hát az egyszemű ment le meglesni Ferkót. Elment az 
istállóig, megállóit az ajtajában. Amint a veres tehén meglátta, rá
kiáltott:

-  Gyere ide, te kutyának a leánya, hadd tartsalak jól! De elébb 
hunyd be a szemed; majd ha kérdik odabent, hogy ki ád Ferkónak 
enni, meg ne mondd, mert halálnak halálával halsz meg! Úgyse tud
nál semmi bizonyost mondani, mert be volt hunyva a szemed, nem 
láttál semmit.

Jóllakott a leány, hogy alig bírt mozogni, aztán felment az 
anyjához. Kérdezték tőle, hogy mit látott. De nem merte megmon
dani, csak azt mondta, hogy maga eszi meg Ferkó a kenyeret; leül a 
jászol mellé, úgy eszi, hogy majd megfullad tőle.

Azt mondja a királyné a középső leányának, akinek két szeme
volt:

-  Eredj le te, leányom, több szemed van, hátha többet látsz.
Lement a középső leány is. Ez is megállóit az istállóajtóban,

ezt is behítta a veres tehén:
-  Gyere be, te kutyának a leánya, hadd tartsalak jól téged is. De 

előbb behunyd a szemed, hogy semmit se láss! Ha pedig odabent 
valamit mersz mondani, halálnak halálával halsz meg! Úgyse tudsz 
semmi bizonyost, nem látsz semmit.

Teleette magát ez a leány is, hogy majd kipukkadt, azután fel
ment, de odafent ez se mert mást mondani, csak azt mondta, hogy 
maga Ferkó eszi meg mind azt a kenyeret.

Megszólal erre a legöregebb leány, akinek három szeme volt:





í* -  Édesanyám, majd lemegyek én. Nekem három szemem van, 
jobban észreveszek akármit.

Az anyja azt mondta rá, nem bánja, ha lemegy ő is. Lement hát 
a leány, s megállt az istállóajtóban. A veres tehén behívja ezt is:

-  Gyere be, te kutyának a leánya, hogy tartsalak jól téged is, de 
először hunyd be a szemed!

A leány behunyta a két szemét, de a harmadikat, amely a tar
kóján volt, nyitva hagyta. Odaáll a veres tehén mellé, hát látja, hogy 
lecsavarja a jobb szarvát, mire mindjárt olyan terített asztal kere
kedik oda, hogy nem volt párja széles e világon. Jóllakott a leány. 
Mikor fel akart menni, erre is ráparancsolt a veres tehén, hogy meg 
ne merjen odabent mondani semmit. De hiába volt az erős parancs, 
mert a leány  hogy mindent látott, alig várta, hogy felérjen a pa
lotába; mindjárt elmondta az anyjának töviről hegyire a dolgot.

-  Jaj,^édesanyám, nem csoda, hogy j-erkó olyan egészséges! 
Olyan ételekkel, italokkal él az, amiknek mi még a hírét se hallottuk. 
Csak a jobb szarvát csavarja le az a veres , tehén -  aki pedig nem is 
tehén, hanem a Ferkó édesanyja, az első királyné - ,  mindjárt olyan 
terített asztal terem a jászol elébe, amilyent még sohasem látott édes
anyám. Ferkó csak úgy turkál a sok drága ételek közt. Hanem már 
most azon gondolkozzunk, hogy veszítsük el azt a veres tehenet, 
mert ha azt meg nem öletjük, a nyakunkra neveli ezt a kölyköt!

Megijedt a királyné, amint ezt meghallotta. Gondolkozóba 
esett, hogy miképpen kellene elveszíteni a veres tehenet. Azt tudta, 
hogy az urának nagyon kedves állatja, nem egykönnyen lehet majd 
rávenni, hogy vágassa le. Addig gondolkozott, míg kitalálta azzal a 
furfangos eszivel.

-  No, leányom -  mondta a legnagyobb leányának - ,  így gon
doltam ki a dolgot. Én most nehéz betegnek tettetem magam. Majd 
ha az uram hazajön a háborúból (mert éppen háborúban volt a ki
rály), mindenképp próbál meggyógyíttatni; de én addig fel nem 
kelek az ágyból, míg a veres tehén szívéből nem ehetem.

Mikor ezt beszélte a királyné, a kis Ferkó éppen ott hallga- 
tódzott a kulcslyukon.

Leszaladt nagy ríva a veres tehénhez.
-  Jaj, édesanyám, ezt meg ezt beszélik odafent.
Feleli rá az anyja:



-  Sose sírj azon, édes fiam, nem hagyom én magam levágni. 
Hanem tudod, úgy tégy, hogy mikor idehívják a mészárost, hogy 
engem levágjon, kérd az apádat mennyre-földre, hogy engedje meg, 
hogy te vágj le; ha nem akarja megengedni, én nem hagyom magam 
megfogni, úgy aztán majdcsak megengedi. Akkor te gyere mellém, 
emeld fel a taglót, de ne üss rám, hanem hajítsd el messzire; magad 
meg pattanj fel a hátamra, úgy elviszlek én, hogy sohase látnak ezek 
a kutyák.

Csakugyan úgy történt a dolog, amint előre kicsinálták. Haza
jött a király a háborúból, s nagy betegen találta a feleségét. Megijedt 
szörnyen, hogy már ez is meghal; mindjárt összehívta az ország min
den doktorát, borbélyát, minden kuruzsló öregasszonyt, minden he
tedik gyereket, hátha tudnának rajta segíteni. Gyógyították volna is 
ezek a királynét mindenféle orvossággal, de nem lett semmi láttatja.

Egy reggel behívatja a királyné az urát magához.
-  Hej, kedves uram -  mondja neki - ,  megálmodtam ám az 

éjszaka, hogy mitől gyógyulnék meg. De meg sem merem mondani, 
mert tudom, úgyse engeded megtenni, pedig ha abból nem ehetem, 
harmadnapra meghalok.

-  Dehogy nem engedem meg, kedves feleségem! Ami csak 
hatalmamban áll, mindent megteszek, csak te meggyógyulj. Mi 
lenne hát az, ami javulásodra szolgálna?

-  Nem más, mint a veres tehénnek a szíve; ha abból csak egy 
falatot ehetném, mindjárt meggyógyulnék.

-  Ó, ha csak ez a baj, mindjárt levágatom azt a veres tehenet; 
délre el is lesz készítve a szíve. Biz ennek kár is volt olyan nagy 
feneket keríteni.

El is küldött a király mindjárt mészárosokért. Odamentek a mé
szárosok, kivezették a tehenet az udvarra. Amint kiértek, elszabadult 
a tehén, sehogy se tudták megfogni; szaladgált, öklelőzött, meg nem 
állott egy szempillantásra se. A kis Ferkó odament az apjához, el
kezdte kérni, hogy adassa oda neki a taglót, majd meglátják, neki 
megáll. A király eleinte rá se hederített, hogy mit beszél a fia, de 
hogy látta, hogy a vágólegények sehogy sem bírnak a tehénnel, 
odaszólt nekik:

-  Ugyan adjátok oda azt a taglót ennek a gyermeknek, hadd 
lássuk, mire megy vele!



A kezébe veszi Ferkó a taglót, közeledik a tehénhez, hát úgy 
megáll, mint egy tőke, meg se mozdul. Elbámult mindenki, hogy mi 
lesz már ebből. Ferkó egészen mellé ment a tehénnek, felemelte a 
taglót; már csak várták, hogy hogy üti le a tehenet. Hát hirtelen elha
jította a taglót, felpattant a veres tehén hátára, úgy elnyargalt rajta, 
hogy sohase látták többet. Hiába nyargaltak utána lóhátas emberek, 
még csak nyomába se hághattak.

Ettől az órától fogva mindenben szerencsétlen lett a király. A 
regementjét megverték, elpusztították; gulyája, ménese mind eldög- 
lött; amije csak volt, mindenének vége lett; az asszony is pusztította, 
a három eladó leány is prédálta. Egyszóval, mikor Ferkó elment a 
királyi háztól, földönfutóvá lett a király is, a királyné is leányaival 
együtt.

A veres tehén pedig ment, mendegélt hetedhét ország ellen a 
kis Ferkóval. Mindaddig ment, míg a király országából ki nem ért, 
ott aztán megállóit, leszállította Ferkót a hátáról.

-  No, fiam -  mondta neki - ,  te maradj itt, én elmegyek egy ki
csit legelni, mert éhes vagyok. Ha addig keres valaki, mondjad neki, 
hogy elmentem zöld sásnak zöld sás idejében zöld sást enni. Ha 
pedig valami bajod lenne, nesze, itt van ez a síp, azt fúdd meg, 
mindjárt itt termek.

Elment a veres tehén. De alighogy elment, mindjárt ott termett 
Ferkó mellett egy nagy farkas.

-  No, te kutya, hol van anyád?
-  Elment zöld sásnak zöld sás idejében zöld sást enni.
-  No, ha hazajön, mondd meg neki, hogy holnap énvelem a 

rézhídra jöjjön viaskodni.
Mihelyt elment a farkas, mindjárt megfúrta Ferkó a sípot; ott 

termett az anyja.
-  No, fiam, mi bajod?
-  Hát itt volt egy nagy farkas, kereste kendet, s azt mondta, 

hogy holnap ővele a rézhídra menjen kend viaskodni.
-  Hadd beszéljen, rá se hallgatok. Hanem még egy kicsit el

megyek legelni, mert még nem laktam jól.
Alig ment el, megint ott termett egy nagy medve.
-  No, te kutya, hol van anyád?
-  Elment zöld sásnak zöld sás idejében zöld sást enni.



-  No, ha hazajön, mondd meg neki, hogy holnap énvelem az 
ezüsthídra jöjjön viaskodni.

Megint megfűtta Ferkó a sípot; ott termett az anyja.
-  No, fiam, mi bajod van megint?
-  Hát itt volt egy nagy medve, kereste kendet. Azt mondta, 

hogy holnap ővele az ezüsthídra menjen kend viaskodni.
-  No, fiam, csak ennél nagyobb bajt ne adjon az Isten soha, 

akkor még jó lesz. Hanem még egy kicsit elmegyek, mert mégse lak
tam jól.

Alighogy elment, ott termett egy nagy dühös oroszlán.
-  No, te kutya, kutyának a fattya, hol van anyád?
-  Elment zöld sásnak zöld sás idejében zöld sást enni.
-  No, ha hazajön, mondd meg neki, hogy itt voltam. De most, 

ha ezer lelke van is, meg kell neki halnia, holnap énvelem az arany- 
hidra jöjjön viaskodni.

Megfújja Ferkó a sípot; ott terem a veres tehén nagy sárosán, 
elfáradva.

-  Baj van, édesanyám! Itt volt egy nagy dühös oroszlán, azt 
mondta, hogy holnap ővele az aranyhídra menjen kend viaskodni.

-  No, fiam, ha ez is ellenem van, akkor meg kell halnom, mert 
azzal a dühös állattal nem bírok. De majd ha holnap kimegyünk az 
aranyhídhoz, gyere ki te is, állj meg a híd mellett. Mikor majd én 
látom, hogy csakugyan felülkerekedik az oroszlán, elhajítom a jobb 
szarvam. Te azt kapd föl, szaladj el vele, de bele ne nézz, míg vala
mi nagy várost nem érsz; ott aztán belenézhetsz, majd meglátod, mi 
lesz belőle.

Másnap elbúcsúztak egymástól. Kimentek nagy szomorúan az 
aranyhídhoz; már akkor ott várta őket az oroszlán. Összecsaptak a 
veres tehénnel, sokáig viaskodtak, utoljára is az oroszlán kerekedett 
felül. Akkor a tehén elhajította a jobb szarvát. Ferkó felkapta, sza
ladt vele, míg egy város alá nem ért. Ott belenézett, hát -  hiszitek, 
nem hiszitek -  olyan nagy juhnyáj jött ki belőle, hogy nem látszott 
széle-hossza. No iszen meggyűlt szegény Ferkónak a baja: nem 
tudta, hogy mit csináljon azzal a sok juhval. Maga nem tudott velük 
bánni, juhásza meg nem volt. Amint így töprenkedik, odamegy 
hozzá egy nagy kutya, s azt mondja neki:



•* -  Látom, gazduramnak nincs juhásza. Fogadjon meg engem, 
majd megőrzőm én a nyájat.

-  Nem bánom -  feleli Ferkó. -  Hát mit kérnél?
-  Ha megengedné gazduram, hogy hat juhát megegyem, akkor 

beszegődném.
-  No, nem bánom, hanem aztán hűségesen szolgálj.
Hozzáfogott a kutya az evéshez, de mire a hatodikat ette volna,

kipukkadt; megint juhász nélkül maradt Ferkó. Különben is nagyon 
szomorú volt szegény, hogy így magában maradt; senkije sincs a 
kerek ég alatt, ez még jobban elvette a kedvét. Amint ott búslakodik, 
odamegy hozzá egy farkas.

-  Ejnye, de szomorú, gazduram -  mondja neki.
-  Bizony hé, nem is lesz nékem jó kedvem ebbe’ az életbe’ 

soha. Látod, most sincs juhászom, akire ezt a nyájat bízhatnám.
-  Az bizony nagy baj! Hanem tudja mit, gazduram? Gondoltam 

én egyet. Azt mondja kend, hogy sohase lesz többet jókedve; én hát 
beszegődöm juhásznak, meg is őrzöm a nyájat hűségesen, ha meg
ígéri kend, hogy mihelyt legelőször jó kedve lesz, nekem adja a fejét.

-  Itt a kezem -  felelt rá Ferkó, mert maga is azt gondolta, hogy 
neki már nem is lehet soha többet jó kedve.

Attól az órától a farkas őrizte a nyájat hűségesen, mert úgy gon
dolkozott, hogy majd csak lesz egyszer a gazdájának jókedve, akkor 
aztán megeszi, s a nyáj őrá marad! Ferkó pedig eladott egy jó csomó 
juhot, s az árából nagy palotát csináltatott. Élt a nagy uraságban.

Lakott abban a városban egy igen gazdag király. Nem volt neki 
több gyermeke, csak egyetlen gyönyörűséges szép leánya. Ez a ki
rály egyszer nagy bált adott, Ferkót is meghívta bele. El is ment 
Ferkó, csináltatott magának egy öltöző aranypaszomántos ruhát, azt 
magára vette, úgy ment el. Mikor belépett az ajtón, mindenki rábá
mult. A sok hercegkisasszony mind azt suttogta egymásnak, hogy 
még ilyen szép legényt nem látott. De Ferkó rájuk sem nézett, ha
nem ment egyenesen a királykisasszonyhoz, táncba hívta, tánc után 
meg beszédbe eredt vele. Elmondta neki az egész élete történetét, 
hogy ő is királyfi, meg mindent, ami csak vele történt. S úgyannyira 
beleszerettek egymásba még akkor este, hogy felfogadták, hogy 
soha többet el nem hagyják egymást.



Másnap meg is kérte Ferkó a királytól a leányát. Az beleegye
zett, megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak. Hanem mikor leg
jobban mulatnak, betoppan a farkas; mondja, hogy ő a vőlegény fejé
ért jött. Akkor jutott Ferkónak eszébe a fogadása; nagyon megijedt 
ő is, a menyasszonya is. Szaladtak nagy ijedten a királyi apjuk
hoz, s elmondták neki a dolgot. A király nagyot nevetett rajta.

-  No, csak maradjatok itt, majd kifizetem én farkas uramat!
Azzal kiment. Volt neki kilenc nagy komondora, azoknak oda

adott kilenc búzakenyeret. Mikor megették, ráuszította őket a farkas
ra; úgy széttépték, mint a semmit.

Akkor megint nagy lakodalmat csaptak. Még most is élnek, ha 
meg nem haltak.



A VAK KIRÁLY

Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, 
volt a világon egy vak király. Mindenféle orvosok-doktorok pró
bálták meggyógyítani, de mindhiába, egyik se ment semmire. Maga 
a király tudott volna egy orvosságot szemének, de azt senkinek se 
mondta meg, hogy mi; akárki kérdezte tőle, csak azt felelte, hogy mi 
haszna mondja meg, mikor úgyse tudják megszerezni.

Volt ennek a királynak három egészen felnőtt legényfia. Ezek 
egyszer összebeszéltek, hogy akárhogymint, de kitudják az apjuktól, 
hogy mi az az orvosság, s megszerzik neki. Bement hát hozzá a leg
öregebbik, megállt az ajtóban, elkezdett beszélni, mondván:

-  Felséges királyatyám! Én most azért jöttem, hogy megkér
dezzem felséges királyatyámtól, mitől gyógyulna meg a szeme, mert 
mi hárman összebeszéltünk, hogy azt az orvosságot, ha az életünkbe 
kerül is, megszerezzük.

A király erre nem szólott egy szót se; hanem volt előtte az asz
talon egy nagy kés, azt felkapta, úgy vágta a fia felé, hogy alig tudott 
előle félreugrani. A kés megállóit a diófa ajtóban. Erre a királyfi úgy 
megijedt, hogy mindjárt kiszaladt a házból.

Másnap a középső királyfi ment be, de az is éppen úgy járt, 
mint a bátyja. Ez is kiszaladt a szobából.

Harmadik nap a legfiatalabb királyfin volt a sor. A bátyjai be 
sem akarták ereszteni, hogy ha ők ki nem tudták venni az apjukból, 
biz ez sem sokra megy, de a királyfi nem tágított, hanem bement. 
Mikor elmondta, hogy miért jött, ehhez is hozzávágta az öreg király 
a nagy kést, de ez nem ugrott félre, hanem megállt, mint a pecek. 
Kicsibe is múlt, hogy bele nem ment a kés; a sipkáját kicsapta a



fejéből, úgy állt meg az ajtóban. De a királyfi még ettől sem ijedt 
meg. Kihúzta a kést az ajtóból, odavitte az apjának.

-  Itt van a kés, felséges királyatyám. Ha meg akar ölni, öljön 
meg, de elébb mondja meg, mitől gyógyulna meg a szeme, hogy a 
bátyáim megszerezhessék.

Nagyon megilletődött ezen a beszéden a király; nemhogy meg
ölte volna ezért a fiát, hanem összevissza ölelte, csókolta.

-  No, kedves fiam -  mondja neki - ,  nemhiába voltál te egész 
életemben nekem legkedvesebb fiam, de látom, most is te szántad el 
magad legjobban a halálra az én meggyógyulásomért (mert a kést is 
csak azért hajítottam utánatok, hogy meglássam, melyikőtök szállna 
értem szembe a halállal). Most hát neked megmondom, hogy mitől 
gyógyulna meg a szemem. Hát, kedves fiam, messze-messze, a Ve
res-tengeren is túl, a Hármas-hegyen is túl lakik egy király, annak 
van egy aranytollú madara.. Ha én annak a madárnak csak egyszer 
hallhatnám meg a gyönyörű éneklését, mindjárt meggyógyulnék 
tőle; de nincs annyi kincs, hogy odaadná érte az a király, mert annyi 
annak az országában az arany-ezüst, mint itt a kavics.

Amint ezeket a királyfi megértette, kiment a testvéreihez, el
mondott nekik mindent; azok mentek egyenesen az apjukhoz, hogy 
ők hát most elmennek azért a madárért. Tették magukat rettenetesen, 
hogy így hozzák, úgy hozzák el, ha ezer ördög őrzi is. A legkisebb 
királyfi is el akart menni, de a bátyjai nem vitték, hogy biz őutánuk 
ne csikókodjék, minek menne el bajnak. Aztán meg az öreg király 
sem eresztette sehogy se:

-  Már, édes fiam, te csak maradj itthon énmellettem, segíts 
egyben-másban öreg fejemnek; sok már nekem magamnak egy 
ország gondja. De meg meg is halhatok addig, míg odalesznek, 
akkor -  ha te is elmennél -  kire maradna az ország?

Hajlott a jó szóra a királyfi, otthon maradt. A bátyjai elindultak 
nagy hűhóval: tizenkét társzekeret megraktak arannyal-ezüsttel 
útiköltségnek, elbúcsúztak az öreg királytól. Megígérték neki, hogy 
egy esztendő alatt, ha törik, ha szakad, elhozzák az aranytollú ma
darat, azzal elmentek.

Eltelt az egy esztendő, de nem jött haza a két királyfi. Eltelt a 
második is, harmadik is, negyedik is, mégse hallatszott semmi hírük. 
Már a legifjabb királyfi bizonyosnak tartotta, hogy odavesztek, el is



akart már sokszor indulni utánuk, de az apja nem eresztette. Hanem 
mikor már az ötödik esztendő is vége felé járt, a királyfinak sehogy 
sem volt maradása; hiába volt minden beszéd, nem hallgatott rá, 
elindult. Egy régi hűséges szolgát lóra ültetett, maga is lóra ült, úgy 
fogtak neki a hosszú útnak.

Mentek-mendegéltek, hét nap, hét éjjel mindig mentek, akkor 
kiértek az öreg király országából. Amint kívül voltak a határon, 
megláttak egy rongyos csárdát. A királyfi megállt a csárda előtt, a 
szolgáját beküldte egy ital borért. Amint az inas nyitotta az ajtót, be
látott rajta a királyfi. Látta, hogy odabenn táncol két rongyos em
ber két korcsmabeli személlyel, de rájuk sem ügyelt, hanem amint 
kihozta az inas a bort, megitta, azzal mentek tovább.

Már jó ideig mentek úgy, hogy egyik sem szólt egy szót se, 
nagy sokára aztán az inas törte meg a nagy hallgatást.

-  Jaj, felséges királyfi, mondanék én valamit, ha attól nem fél
nék, hogy megharagszik érte.

-  Nem haragszom én, csak mondjad.
-  No hát, ha rossz néven nem veszi, csak elmondom: látta-e 

felséged azt a két rongyos embert, aki ott táncolt a csárdában?
-  Láttam úgy hátulról, mikor az ajtót kinyitottad. De hát miért 

kérded?
-  Ó, felséges királyfi, mondanám is én, meg nem is.
-  Mondjad no, bolond, hisz nem szoktam én az igazságért 

megharagudni.
-  Hát amint bementem, megláttam azt a két embert. Nagyon 

ismerősöknek tetszettek, mindjárt gondoltam valamit. De mégse 
mertem egészen rájuk fogni, megkérdeztem hát a korcsmárostól: 
„Hallja kend, miféle két ember ez, aki itt táncol?” Azt mondja rá a 
korcsmáros: „Jaj, jó uram, régi embereim ezek már nekem. Király
fiak volnának ezek, valami öt esztendeje jöttek ide, valami arany
tollú madarat kerestek, de hogy nem találták, mert biz azt még a 
Veres-tengeren is túl kellett volna keresni, kapták magukat, itt 
maradtak. Azóta mindig itt esznek-isznak, mert volt ezeknek pénzük 
vagy tizenkét társzekérrel, de biz a már mind elfogyott, alig van 
nekik annyi, amennyivel egy-két hétig megérik.” Ez aztán abbama
radt; a korcsmáros se beszélt többet, én is eljöttem.





•Nagyon elszomorodott e beszéden a királyfi. Elébb nem is 
akarta elhinni, de az inas egyre erősítette. Gondolta hát magában, 
hogy most nem tölti az időt, majd visszafelé jövet hazahíjja őket.

Mentek aztán tovább, beértek egy nagy erdőbe, ott az út egy 
helyen kétfelé vált. Egyik se tudta a járást, elkezdtek tanácskozni, 
hogy merre menjenek. Amint ott tanácskoznak, egyszer -  mintha 
csak a föld alól bújt volna ki, vagy az égből cseppent volna -  ott ter
mett egy szép nagy róka. A királyfi, amint meglátta, nyúlt a nyila 
után, hogy majd meglövi. Hát uramfia, tán nem is hinnék kendtek, 
ha nem mondanám, megszólalt a róka emberi nyelven:

-  No, felséges királyfi, hát eltévedtek, vagy min tanácskoznak?
-  Hiszen nem tévedtünk éppen el -  felelt neki a királyfi - ,  ha

nem azt csakugyan nem tudjuk, hogy e közül a két út közül melyik 
visz a Veres-tengerhez. Hát miért kérded?

-  Csak azért, mert én útba tudom igazítani a királyfit, tudom a 
járást ezen a tájékon. De hát miért mennek a Veres-tengerhez?

A királyfi elbeszélte, hogy mi járatban vannak, töviről hegyire. 
Mikor aztán vége szakadt a beszédjének, megint megszólalt a róka:

-  Bizony nagy munka vár a királyfira, de nem is tudja elvégez
ni, hacsak én nem adok tanácsot. Azért hát lépjünk egyezségre: én 
segítem a királyfit jó szóval mindenütt, ahol csak szükség lesz rá, 
ezért aztán mikor visszajövet hozza a királyfi a sok aranyat, ezüstöt, 
drágaságot (mert tudom, hogy hoz), mindenen, de mindenen az utol
só tűig megosztozik velem.

A királyfi egy kicsit gondolkozott, de azután gondolta, hogy 
minek neki az arany-ezüst, csak a madár legyen meg, hát csak rá- 
állott. Erre a róka kihúzott a farka végéből hét szál szőrt, odaadta a 
királyfinak.

-  No, felséges királyfi, itt van hét szál szőr: Ha jártában-kelté- 
ben akárhol akármi baja akad, csak szakítson el egy szálat, én mind
járt ott termek tanácsot adni.

Azután megmutatta a róka, hogy melyik út visz a Veres-tenger
hez. Jó utat kívánt a királyfinak, s megint eltűnt éppen úgy, ahogy 
jött, mintha csak a föld nyelte volna el.

Ment-mendegélt a királyfi az inasával. Egyszer -  nagy sokára -  
elértek a Veres-tenger partjára. Amint a királyfi végignézett azon a 
roppant nagy vízen, elborzadt belé: nem látta se szélét, se hosszát.



„Ó, én uram-istenem -  gondolta magában hogy megyek én át ezen 
a nagy vízen, mikor azt se tudom, melyik a szélessége?” Csak akkor 
jutott eszébe a róka, mindjárt elszakított egy szál szőrt. Alighogy 
elszakította, mintha csak a föld alól bújt volna ki, vagy az égből 
cseppent volna le, ott termett a róka.

-  Mi baja van, felséges királyfi? Tán nem tud átmenni ezen a 
vízen?

-  Bizony nem én, róka pajtás.
-  No, azon ne is búsuljon a királyfi egy cseppet se. Itt van há

rom alma, csak vágjon neki felséged a víznek, úsztasson benne, 
míg csak bírja a lova. Mikor látja, hogy már egészen kifáradt, hajít
son a vízbe egy almát, mindjárt olyan darab szárazföld támad ott, 
hogy elférne rajta ezer ember is: azon pihenjen meg, azután menjen 
tovább. Mikor megint elfárad a lova, megint hajítson el egy másik 
almát, megint pihenjen meg: azután harmadszor is csak úgy tegyen. 
Többet aztán nem mondok.

Ezzel a róka megint eltűnt, a királyfi pedig meg az inasa bele
hajtottak a vízbe, elkezdtek benne úsztatni. Mikor már majd kidőltek 
a lovak alattuk, elhajított a királyfi egy almát. Mindjárt olyan nagy 
darab szárazföld termett oda, hogy elfért volna rajta egy regiment 
katona is. Azon megpihentek istenesen, azután megint mentek 
odább. Mikor másodszor is elfáradtak a lovak, megint elhajított a 
királyfi egy almát; harmadszor megint csak úgy tettek. Mikor már 
negyedszer is alig tudtak a lovak úszni, elérték szerencsésen a túlsó 
partot. Itt aztán gondolkozóba esett a királyfi, hogy most már hát itt 
volnának, de merre keressék az aranytollú madarat? Hiába gon
dolkozott rajta, megint csak el kellett szakítani egy szál szőrt. Ott 
termett megint a róka.

-  No, róka pajtás -  kérdi a királyfi - ,  hol találjuk most már 
meg az aranytollú madarat?

-  Hát látja-e felséged amott messzire csillámlani azt az arany
palotát?

-  Hogyne látnám!
-  No hát abban lakik az a király, akié az az aranytollú madár. 

Öltözzék fel felséged bő ingbe-gatyába csikósosan, az inasát a lo
vakkal hagyja itt, maga menjen oda a palota kertjébe, ott van a kalic- 
ka az aranymadárral egy aranyfára felakasztva. Azt vegye le, de vi



gyázzon, hogy valamelyik fához hozzá ne érjen, mert akkor az egész 
kert megzendül, a kertészek megfogják felségedet. Ha pedig mégis 
szerencsétlenül járna, megfognák, vitesse magát a királyhoz. Majd a 
király kérdi, hogy mert ahhoz a madárhoz nyúlni. Csak ezt mondja 
felséged: „Hogyne mertem volna, mikor széles e világon nincsen 
olyan betyár, mint én.” Többet aztán nem mondok.

Úgy tett a királyfi, ahogy a róka mondta. Az inasát ott hagyta a 
tengerparton, maga felöltözött betyáros ruhába, elindult a palota felé. 
Nem ment egyenesen a palotába, hanem elkerült a kert alá. Hát 
amint odaért, elállt szeme-szája, mert még a hátulsó sövénye is a 
kertnek mind csupa aranyból-ezüstből volt fonva. Amint kibámulta 
magát, bemászott szép csendesen a kerítésen, széjjelnézett a kertben, 
vigyázta, hogy hol látná meg az aranytollú madarat. De biz azt 
eleinte meg nem látta volna, ha az orrához ütődött volna is, úgy 
elvette szeme fényét a nagy csillogás-villogás. De hogyisne! mikor 
minden fának ezüst volt a törzse, arany a gallya, gyémánt a gyü
mölcse. Mikor aztán félig-meddig betelt a nézéssel, elindult a 
madarat keresni. Meg is találta nemsokára, ott ugrált egy gyémánt- 
kalickában egy ágas-bogas aranyfára felakasztva. Amint meglátta a 
királyfi, ment egyenesen érte, hogy levegye; nem volt magasra téve, 
felérte a földről is, nem kellett érte felmászni. Hanem amint vette 
volna le, a borjúszájú* ing megakadt egy gallyba, megrántotta. Erre 
az egész kert megzendült, mintha ezer meg ezer haranggal harangoz
tak volna. A kertészek mindjárt ott termettek, megfogták a királyfit, 
vitték egyenesen a királygazdájukhoz. A király, amint a nagy-sok 
beszéd után megtudta, hogy mi a baj, elkezdte szidni a királyfit:

-  Hát te akasztófára való, hogy mertél arra még csak gondolni 
is, hogy az én aranytollú madaramat ellopd?

-  Hogyne mertem volna -  felelt rá a királyfi hetykén - , mikor 
széles e világon nincsen olyan betyár, mint én!

Nagyon megörült ennek a beszédnek a király.
-  No, öcsém, ha olyan nagy betyár vagy, van a szomszéd ki

rálynak egy lova, az egész ló ezüstből van, a szőre meg színarany
ból. Ha te ezt nekem ellopod, neked adom az aranytollú madarat,

* Borjúszájú: bő ujjú



meg még ráadásul minden gyémántgyümölcsből egy-egy vékát, 
aranygallyat meg amennyit elbírsz.

Megígérte a királyfi, hogy ellopja, ha az életébe kerül is. Azzal 
visszament az inasához a tengerpartra, elszakította a harmadik szál 
szőrt is.

Ott termett a róka megint.
-  No, királyfi, mi baja van?
-  Hát bizon nekem csak ez meg ez.
Itt elbeszélte, hogy hogy járt az aranytollú madárral, meg hogy 

mit ígért meg a királynak. Utoljára azt is hozzátette, hogy bizony 
most már nem tudja, hogy kéne azt a lovat ellopni.

-  Biz azt, felséges királyfi -  felelt a róka - ,  másképp nem lehet, 
hanem felöltözik felséged kocsisruhába, elmegy ahhoz a királyhoz, 
akié az a ló. Itt van egy üveg pálinka, ez olyan, hogy aki egy kor
tyot iszik belőle, úgy elalszik tőle, hogy aznap, ha csillagot rúgatnak 
vele, se ébred fel. Ezt a pálinkát vigye oda felséged az istállóba, 
dugja el a széna közé. A kocsisok megtalálják, megisszák, elalusz
nak tőle, akkor aztán a felséged dolga lesz kihozni a lovat. Hanem 
van ott a falra felakasztva egy gyémánt szerszám. Ha azt is el akar
ja hozni, vigyázzon, mert vannak azon apró kis csengettyűk; ha azok 
megszólalnak, felébrednek a kocsisok, megfogják felségedet. Ha 
pedig mégis szerencsétlenül járna, megfognák, csak mondja ennek a 
királynak is azt, amit az elsőnek mondott. Többet aztán nem szólok.

Ezzel eltűnt a róka, a királyfi pedig megint úgy tett, amint az 
mondta neki. Felöltözött kocsisruhába, a pálinkát a zsebébe tette, 
elindult a második király palotája felé. A város végéig az inasát is 
magával vitte, de már a városba csak maga ment be. Bement a ki
rály palotájába, az istállóba, odaelegyedett a többi kocsisok közé. 
Hát látja, hogy milyen nagy őrizet alatt van az aranyszőrü, ezüsthúsú 
ló: egy kocsis rajta ült, egy a fejét fogta, négy a lábát, egy a farkát, 
tizenkét ember meg körülállta. Megijedt ettől egy kicsit a királyfi, 
hanem azért csak látatlanná tette. Addig sündörgött ott előre-hátra, 
míg egyszer szerencsésen eldugta az üveg pálinkát a széna közé. Kis 
idő múlva, amint egyik kocsis szénát akart adni a lónak, megtalálta, 
kihúzta onnan, elkurjantotta magát:



Nézzétek csak, hé, mit találtam! Egy nagy üveg pálinkát! Bi
zonyosan valamelyik szolgáló lopta el, osztán hirtelenében csak ide 
dugta. Igyuk meg!

Erre a többi kocsis is ráállott, adták kézről kézre az üveget. 
Csakhamar részeg lett valamennyi, eldőlt ki jobbra, ki balra. Erre a 
királyfi is hozzáfogott a munkához: aki a lovon ült, azt egy kecs
kelábra ültette; akik a lábát fogták, azokkal a kecskeláb négy lá
bát fogatta meg; aki a fejét fogta, annak egy tuskót adott a markába, 
aki meg a farkát, annak egy növet kendert. Mikor aztán így elhe
lyezte őket, a lovat szépen kivezette az istállóból. Hanem amint kö
rülnézett, meglátta a falon a gyémánt szerszámot, nagyon megfáj
dult rá a foga, nem tudta ott hagyni. „Már ezt akár élek, akár halok, 
elviszem” -  gondolta magában. Le is vette a falról, hanem amint 
vitte volna ki az ajtón, hozzáütődött az ajtófélfához. Megcsendült a 
sok csengő, a kocsisok felébredtek, megfogták a királyfit. Vitték 
egyenesen királygazdájukhoz, elmondták neki, hogy hogy akart ez a 
legény lopni. A király elkezdte szidni, ahogy csak tudta:

-  Hát te imilyen-amolyan akasztófavirág, hogy mertél még 
csak arra gondolni is, hogy az én ezüsthúsú, aranyszőrü lovamat 
ellopd?

-  Hogyne mertem volna -  felelt ennek is nagy hetykén a ki
rályfi - ,  mikor széles e világon nincsen olyan betyár, mint én.

-  No, ha olyan nagy betyár vagy, van a szomszéd királynak egy 
olyan szép leánya, hogy szem nem látott még olyat. Ha te azt nekem 
ellopod, neked adom az aranyszőrű lovat, a gyémánt szerszámot 
meg még ráadásul tíz köböl aranyabrakot.

Jól van; megígérte a királyfi, hogy ellopja, azzal kiment a város 
végére az inasához. Itt megint mit volt mit tenni, el kellett szakítani 
a negyedik szál szőrt is. Ott termett a róka.

-  No, mi a baj, felséges királyfi?
-  Hát csak ez meg ez.
Itt elbeszélte a királyfi, hogy már meg királykisasszonyt kel

lene neki lopni.
-  No, királyfi -  mondta a róka - ,  most öltözzék fel szakács

ruhába, menjen el ahhoz a királyhoz, szegődjék be szakácsnak. 
Délben majd felséged vigye be a levest, hanem az ajtóban ejtse el. 
Többet aztán nem mondok.



Eltűnt a róka megint, a királyfi pedig az inasával ment a har
madik király országa felé. Mikor ahhoz a városhoz értek, ahol a ki
rály lakott, felöltözött a királyfi szakácsruhába; az inasát a város 
végén hagyta, maga bement a királyi palotába. Éppen kint sétálgatott 
a király az udvaron; odament hozzá a királyfi.

-  Felséges király, én szakács vagyok. Azért jöttem, hogy be
szegődjem felségedhez, ha megfogadna.

-  Jól van, fiam, én megfogadlak. Éppen szakácsra van most 
szükségem; jó, hogy jöttél.

Beszegődött hát a királyfi szakácsnak, mindjárt is bement a 
konyhába; hanem a másik szakács egész délelőtt lármázott rá, mert 
minden ételt elrontott. Következett az ebéd ideje. A régi szakács 
sehogy se akarta megengedni a királyfinak, hogy az ételt ő vigye be, 
de az addig könyörgött neki, míg utoljára mégis ráállott. Amint hát 
vitte volna be a királyfi a levest, az ajtóban szántszándékkal meg
botlott, elejtette a tálat, hogy összetört. A királykisasszonynak már 
akkor megtetszett a szép legény, mikor belépett; mikor meg a tálat 
elejtette, mindjárt gondolta, hogy aligha igazi szakács ez, mert akkor 
nem lett volna ilyen ügyetlen; jobban vigyázott volna. Amint pedig 
szedte össze a cserepet, meglátta a kisasszony az ujján az arany
gyűrűt; mindjárt gondolta, hogy nem lehet más, mint valami király
fi. Nem is hagyta abba a dolgot, hanem másnap nem ment be ebédel
ni az apjához, a maga szobájába téríttetett két emberre. Azután behí
vatta az új szakácsot, ott mindjárt maga mellé ültette, kérdezte tőle, 
hogy hol vette azt a szép gyűrűt. A királyfi elbeszélte, hogy ő nem 
szakács, hanem egy gazdag király fia, meg mást is mindent, az egész 
élete folyását; mindjárt beleszerettek egymásba halálosan. A kisasz- 
szony is elbeszélte, hogy az ő kezét most egy igen-igen gazdag ki
rály kérte meg, de neki nincs kedve hozzámenni, mert már olyan 
öreg, hogy a hamut is mamunak mondja; hanem ez az apjának mind 
nem használ, erőlteti, hogy menjen hozzá.

-  Most hát, szívem szép szerelme, te az enyém, én a tied, nincs 
más mit tenni, hanem az éjjel szökjünk meg, majd a te apád orszá
gában megesküdhetünk.

Kapott a királyfi két kézzel a tanácson. Mindjárt elhatározták, 
hogy még azon az éjszakán, majd ha mindenki lenyugszik a királyi 
udvarban, megszöknek, reggelre pedig, ha lehet, túlteszik magukat a



határpn. Ezzel kiment a királyfi a kisasszony szobájából, várta az éj
félt. Csak akkor jutott eszébe, hogy neki ezt a kisasszonyt a szom
széd királynak kell vinni, hogy a lovat megkapja, mert ha azt meg 
nem kapja, az aranytollú madár sem lesz az övé, anélkül pedig nem 
akart az apja szeme elébe menni. Búsult ezen szörnyű módon. Már 
azt is gondolta, hogy érte se megy a kisasszonyért, de azután eszébe 
jutott, hogy akárhogy lesz, akármint lesz, el kell neki lopni a kis
asszonyt, jobb hát ha most elszökteti, azután majd tanácsot kérhet a 
rókától.

El is szöktette szerencsésen, kimentek a mezőre a királyfi ina
sához. Ott, míg az inas a lovakat nyergelte, a királyfi félrement, el
szakította az ötödik szál szőrt is. Ott termett a róka.

-  Mi a baj, felséges királyfi?
-  Hát bizon most az, hogy nem tudom, a királykisasszonytól 

váljak-e meg, vagy madár nélkül menjek haza. Mert így meg így áll 
a dolog.

-  Sose búsuljon azon a királyfi. Majd elintézem én azt, most 
majd együtt megyek felségeddel.

Mentek aztán együtt négyen: a királyfi, a szép királykisasz- 
szony, az inas meg a róka. Mikor ahhoz a városhoz értek, ahova a 
kisasszonyt kellett volna vinni, a város végén a róka éppen olyan 
szép kisasszonnyá változott, mint az igazi, úgyhogy a királyfi alig 
tudta megismerni őket. A rókakisasszony mondta az igazinak, hogy 
csak menjenek az inassal, nekik most a királyfival egy kis dolguk 
van, hanem majd utánuk mennek. Ment aztán a kisasszony tovább, a 
királyfi pedig a rókakisasszonyt bevezette a királyi palotába. A király 
amint meglátta őket, nyakába borult örömében a királyfinak, össze
vissza csókolta. A királyfi aztán mondta neki, hogy a kisasszony na
gyon el van fáradva, mert egész éjjel mindig jöttek, adjon neki külön 
szobát, hadd pihenje ki magát. Mikor ez megvolt, búcsút vettek 
egymástól. A királyfi megkapta az ezüsthúsú, aranyszőrü lovat, a 
gyémánt szerszámot meg még ráadásul tíz köböl aranyabrakot, 
azután ment az igazi kisasszony után. A város végén utol is érte, 
aztán mentek együtt. Amint egy darabig mentek, hallott a királyfi 
valami dübörgést. Hátranéz, hát látja, hogy a róka szalad utánuk.

-  Hát te hogy szabadultál meg?
-  Csak úgy, hogy kibújtam az ablakon, aztán itt vagyok.



Mentek megint, mendegéltek, elértek ahhoz a királyhoz is, aki
hez a lovat kellett volna vinni. Búsult megint a királyfi, hogy hogy 
váljon meg ettől a szép állattól, de a róka vigasztalta, hogy csak 
bízza őrá, majd eligazítja ő. Megint előreküldte a kisasszonyt az 
inassal meg az ezüsthúsú, aranyszőrü lóval, maga meg éppen olyan 
ezüsthúsú, aranyszőrü lóvá változott, úgyhogy maga a királyfi sem 
ismerte meg, melyik másik. Elvezette aztán a királyfi a királyhoz.

-  No, felséges király, elhoztam az ezüsthúsú, aranyszőrü lovat. 
Hanem ezt most olyan istállóba kell tenni, amelyiknek nagy ablaka 
van, mert ez a világossághoz van szokva.

Úgy tett a király, ahogy a királyfi mondta, azután odaadta neki 
az aranytollú madarat, minden gyémántgyümölcséből egy-egy vékát 
meg annyi aranygallyat, amennyit elbírt. Azzal elbúcsúztak, a király
fi ment a kisasszony után. Nem messze a várostól megint utolérte, 
azután mentek együtt a Veres-tenger felé. Alig mentek egy kicsit, 
megint utolérte őket a róka. Elmondta, hogy megint búcsúzás nélkül 
jött el innen is, az istálló ablakán. Azzal, amint elmondta, eltűnt.

Ment a királyfi a sok drágasággal. Mikor már közel voltak a 
Veres-tengerhez, hátranéznek, hát látják, hogy jön utánuk a három 
király, három roppant nagy regement katonával, mert már akkorra 
észrevették, hogy megcsalta őket. Megijedt nagyon, nem tudták, mit 
csináljanak; csak nagy sokára jutott eszébe a királyfinak, hogy 
elszakítsa a hatodik szál szőrt. Ott termett a róka. Bezzeg most nem 
kellett neki magyarázni, hogy mi a baj, meglátta úgy is. Hirtelen 
előkapott három almát, belebukott a vízbe, intett a királyfinak, hogy 
menjenek utána. Azok szót fogadtak, elkezdtek utána úszni. Mikor 
már a lovak alig-alig bírták az úszást, elhajította az egyik almát. 
Nagy darab szárazföld támadt ott mindjárt, azon megpihentek, 
azután mentek odább. Lövöldöztek utánuk a katonák, bele is lőttek 
egyszer a róka hátába, de az hirtelen bekente valami írral; mindjárt 
úgy beforradt, hogy a helye se látszott meg. Utánuk is próbált úszni 
egynéhány katona, hanem mikorra odaértek, ahol ezek először meg
pihentek, akkorra eltűnt a sziget, a sok katona mind ott veszett. így 
hát még kétszeri megpihenés után szerencsésen átértek az innenső 
partra.

Mikor jól kipihenték magukat, megszólalt a róka:



. — No, felséges királyfi, már most énrám semmi szüksége, én 
hát megyek dolgomra. Hanem elébb emlékezzen meg felséged a 
szerződésre, amit kötöttünk: hogyha szerencsésen megjárja az útját, 
mindenen, amit csak hoz, megosztozunk.

A királyfi nem ellenkezett: kétfelé mérték a sok gyémántgyü
mölcsöt, aranyabrakot, aranygallyakat. Akkor a királyfi búcsúzni 
akart, de a róka azt mondta, hogy:

-  Nem addig van ám az, királyfi! Nem úgy alkudtunk, hogy 
csak az ilyen haszontalanságon osztozunk, hanem úgy, hogy min
denen, de mindenen!

Ezzel elővette a róka az aranytollú madarat, azt kétfelé vágta. 
Azután az ezüsthúsú lovat, legutoljára még a szép kisasszonyt is két
felé vágta, azt is elosztotta, mert azt is úton szerezték együtt. A 
szegény királyfi majd sírva fakadt, mikor látta, hogy az egész fára
dozása, vesződése így kárba vész, de azért a rókának nem szólt, mert 
látta, hogy annak van igazsága. Csak magára haragudott, hogy olyan 
szerződésbe bele tudott egyezni. Mikor látta a róka, hogy a királyfi 
így elszomorodott, elnevette magát.

-  Ne búsuljon, felséges királyfi, visszaadok én mindent, még az 
aranygallyakat is. Nem is akartam elvinni, csak azt próbáltam meg, 
hogy ideengedné-e felséged. Most már látom, hogy jószívű, mert ide
adta volna szó nélkül; mindjárt fel is támasztom én mind a hármat.

Ezzel elővett valamiféle csudafüvet, megkente vele mind a hár
mat, mindjárt felelevenedtek, s még hétszerte szebb kisasszony, hét- 
szerte szebb ló és hétszerte szebb madár lett belőlük. Mikor éppen 
köszönni akarta a királyfi a rókának a szívességét, eltűnt onnan, 
mintha a föld nyelte volna el. A királyfi is hát a kisasszonyt felültette 
az ezüsthúsú, aranyszőrű lóra, maga meg az inasa felültek a másik 
kettőre, a sok kincset felrakták a nyeregkápába, azzal útnak indultak.

Mentek-mendegéltek, elértek ahhoz a városhoz, ahol menet a 
két öregebb királyfit találták egy csárdában. Hát amint a város köze
pébe érnek, látják, hogy két rongyos embert akkor visznek akasztani, 
a sok temérdek ember meg kíséri. Kérdi a királyfi egy embertől, 
hogy miféle emberek azok, akiket akasztani akarnak. Mi bűnt tettek, 
hogy felakasztják őket? Felelt rá az ember:

-  Jaj, felséges királyfi, hosszú volna azt elbeszélni. Nem tudom 
én, hogy hol járnak ezek itt. Már több öt esztendejénél, hogy itt,



ebben a városban csavarognak, de azóta egy szalmaszálat se moz
dítottak odébb. Semmit se csináltak, hanem egyik kocsmából ki, a 
másikba be, éjjel-nappal mindig ettek-ittak, a sok temérdek pénznek 
keresztülmentek a nyakán, mert amint a világ beszéli, királyfiak 
volnának ezek. Most hát, hogy egy krajcárok se maradt, rablásra ve
temedtek. De ez még nem volt elég, hanem meg is öltek egy szegény 
kupecembert, amint a vásárból jött volna haza, hogy fel ne adhassa 
őket, mert rájok ismert. De hiába! A gonoszságot a tyúk is kikapar
ja, rájok világosodott, hogy ők tették, most már lakóinak érte.

Nagyon elszomorodott ezen a királyfi: megismerte, hogy az az 
ő két testvére. Mindjárt ment a bírákhoz, kérte őket, hogy ilyen 
gyalázatot csak mégse kövessenek el két királyfin, azonfelül jól meg 
is kente mindegyiket, úgyhogy aztán nagy sokára megkegyelmeztek 
nekik. Akkor a királyfi ment egyenesen a testvéreihez. Összevissza 
ölelte-csókolta őket, vett nekik szép ruhát, szép paripát, azután elin
dultak együtt mindnyájan hazafelé. A királyfi az úton elbeszélte ne
kik, hogy milyen nehezen jutott a madárhoz; hogy talált rá a szép 
kisasszonyra; hogy szöktette el; meg mindent, ami csak történt vele. 
De a bátyjai nagyon szégyenlették magukat tőle, a szemébe se mer
tek nézni, pedig az csak úgy szerette őket, mint azelőtt.

Egyszer beértek egy nagy rengeteg erdőbe. Mikor a közepén 
voltak, megállottak pihenni, leszálltak a lóról, elővették az elemó
zsiát, ettek. Mikor jóllaktak, ledőlt a királyfi a mátkája ölébe, el
aludt. Az is ráhajtotta őrá a fejét, az is elszunnyadt, az inas meg fél
rement egy fa alá, ott aludt el. Bezzeg nem aludt a két öregebb ki
rályfi. Mikor látták, hogy ezek mind alusznak, összesúgtak-búgtak, 
hogy milyen nagy szégyen lesz órájuk nézve, ha az apjuk megtudja, 
hogy az öccsük mentette meg őket az akasztófától. Azt gondolták, 
hogy egyik rosszat a másikkal le lehet mosni, hát elhatározták, hogy 
megölik mind a hármat, otthon azután azt mondják, hogy ők sze
rezték meg a madarat. Úgy is tettek. Legelőször az inashoz mentek, 
annak levágták a fejét, azután a királyfit szúrták keresztül. Már 
éppen a királykisasszonyt is meg akarták ölni, hanem az felébredt, 
könyörgött nekik, hogy ne öljék meg, nem mond ő meg senkinek 
semmit. Nem bánja, ha a legutolsó konyhaszolgálóvá teszik is, csak 
az életének kegyelmezzenek. Még a két gonosz szívü, vadállatnál is 
vadabb királyfit is megindított ez a szép beszéd, megkegyelmeztek



az életének. Azután összeszedtek mindenféle drágaságot, amit az 
öccsük szerzett: az ezüsthúsú, aranyszőrű paripát, az aranytollú 
madarat, mindenféle drágaságot, lóra ültek, hazamentek.

Volt nagy öröm királyi apjuk házánál, amikor megérkeztek. 
Nagy dáridót csaptak, folyt a bor, mint az árvíz. Mindenkinek jó ked
ve volt az egész háznál, csak egy volt szomorú, egy volt, aki éj
jel-nappal sírt: a szegény királykisasszony. Kicsapta az a két go
nosz a szolgálók közé, még azok közt is a legeslegutolsónak tették 
meg, hogy csak vesszen el minél elébb; az apjuknak meg, mikor 
kérdezte, hogy miféle leány az, azt felelték, hogy a kalickát tartani, 
a madárra vigyázni fogadták meg. Mikor pedig öccsükről tudakozó
dott a király, eltagadták, hogy nem látták soha, azt se tudják, hogy 
elment-e hazulról. Búsult az öreg király egy kicsit, hanem a két ki
rályfi vigasztalta, hogy majd hazajön az, de még azóta bizony fele 
útjára se ért; lám, ők is mennyi ideig voltak oda! Azután elbeszélték, 
hogy jutottak a madárhoz, az aranyszőrü lóhoz, éppen úgy, mint 
öccsük elbeszélte, csak a királykisasszony történetét hagyták ki.

Hiába volt azonban az aranytollú madár, nem segített a ki
rályon semmit, mert csak úgy jött volna meg a szeme világa, ha az 
énekelést hallhatta volna. De a madár, egy kukkanás nem sok, de 
annyit se eresztett ki a száján; a fejét a szárnya alá dugta, úgy guny- 
nyasztott egész nap. Az ezüsthúsú, arany szőrű lónak se vették 
semmi hasznát. Soha senkit nem eresztett magához; rúgott-vágott, 
ha valaki közel akart hozzá menni. Összehívatta a király az ország 
minden bölcs emberét, hogy fejtsék meg, mi ennek az oka, de hiába! 
Azok se mentek semmire: egyik egyet, másik mást mondott, csak az 
igazira nem talált rá egyik se.

Egyszer, mikor éppen itt rugdalózott az ezüstló az udvar kö
zepén, nyílott a kisajtó -  hát ki jött be rajta? -  nem más, mint a 
legkisebb királyfi meg az inas. Amint belépett az udvarba, ment a ló 
egyenesen hozzá, úgy ette a markából az aranyabrakot. Azután ment 
egyenesen a konyhába, kézen fogta a királykisasszonyt, ment vele a 
király apjához. Amint belépett az ajtón, odabent volt az aranytollú 
madár, mindjárt elkezdett énekelni olyan szépen, hogy a király 
szeme világa mindjárt megjött tőle: úgy látott, mint akárki más. 
Akkor a királyfi elbeszélte neki az egész útja történetét: hogy találta 
a rókát, hogy lopta a madarat, a lovat, a királykisasszonyt, hogy



mentette meg bátyjait az akasztófától. Azután elmondta, hogy mikor 
otthagyták bátyjai az erdőben megölve, ezt a róka hogy-hogy nem, 
megtudta, odament, feltámasztotta őtet is, az inasát is azzal a füvei, 
amivel azelőtt már a kisasszonyt is felelevenítette.

-  Hanem már most, édesapám, tartsunk lakodalmat! Én a 
mátkámmal megesküszöm.

A király e nagy istentelenségen szörnyen megharagudott. A két 
nagyobb fiát mindjárt felakasztatta, a legkisebbnek pedig odaadta 
fele királyságát. Nagy lakodalmat csaptak, a róka is ott volt benne, 
hanem azután megint eltűnt; csak akkor ment oda, ha szükség volt a 
tanácsára.

A királyfi pedig a szép feleségével boldogan élt, míg meg 
nem halt.



PANCIMANCI

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, 
volt egy szegény asszony. Annak volt egy igen rest leánya, aki soha 
semmit se lendített a háza körül, hanem csak ült a pádon a ház előtt, 
vagy pedig a faluban sétafíkált előre-hátra. Váltig ütötte-verte az 
anyja, de nem használt semmit. Egyszer éppen olyankor pufolta, 
mikor a királyfi többedmagával arra sétált. Megszólítja a királyfi:

-  Ugyan, szegény asszony, miért üti kend azt a leányt olyan 
nagyon?

-  Ó, felséges királyfi, hogyne ütném, mikor mindenfélét meg
fon aranyfonálnak, amit elöl-utol talál a ház körül. Most is, míg a 
városban voltam kenyeret keresni, minden ágyamat megfonta arany
fonálnak; most már az sincs, amire lehajtsuk a fejünket.

) Nagy szeget ütött ez a királyfi fejébe: „Ejnye, de derék leány, 
jó volna ez nékem!”

Máskor megint arra sétált a királyfi, megint csak ütötte-verte a 
szegény asszony a lányát. Azt kérdi a királyfi:

-  Miért üti-veri kend, szegény asszony, azt a leányt megint?
-  O, felséges királyfi, hogyne ütném-vemém, mikor még a 

sövényt is mind felfonta aranyfonálnak.
Még nagyobb szeget ütött a dolog a királyfi fejébe.
Harmadszor már szántszándékkal vette arra az útját, hát megint 

csak ott kínozta a lányát a szegény asszony.
Akkor már éppen nem állhatta meg a királyfi szó nélkül.
-  Ejnye, kutya teremtette! Minek üti-veri kend azt a szegény 

leányt?



-  Hogyne ütném, felséges királyfi, mikor még a ház tetejéből is 
mind aranyfonalat fon, pedig az nekem nem kell.

-  Azért bizony sose üsse-verje, hogy olyan jó fonó; elveszem 
én, majd lesz énnálam miből fonni aranyfonalat.

Nagyon megörült a szegény asszony, hogy megszabadulhat 
attól a rossz leánytól. A királyfi is megörült, mert szép is volt a 
leány, de azt is meggondolta, hogy ha még a sövényből is aranyfo
nalat csinál, hát őnála a drága szép lenből milyet fonhat?

Nem is húzták-halasztották a dolgot: megesküdtek, s olyan la
kodalmat csaptak, hogy Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé.

Egy héttel a lakodalom után mondja a királyfi a feleségének:
-  No, édes feleségem, te talán meg is unod magad, hogy nem 

fonhatsz; hanem ne félj, majd hozok én már lent. Holnap vásár lesz 
itt a szomszéd városban, majd veszek ott vagy egy szekérrel.

Vett is a királyfi annyit, hogy nyolc ökör alig bírta haza.
-  No, feleségem, most már fonhatsz.
A szegény királyné nem merte megmondani, hogy nem tud 

fonni; bezárkózott egy szobába, ott sírt-rítt három nap, három éjjel. 
Harmadik éjszaka amint ott sír-rí, éjféltájban megzörgeti valaki az 
ablakot:

-  ŜTyisd ki, királyné, az ablakodat!
A királyné kinyitotta, beugrott rajta egy kis ember. Három 

arasz volt a hossza, két rőf a bajusza, egy sing a szakálla. Megszó
lította a királynét:

-  Tudom, mi a bajod, felséges királyné, de tudok ám én azon 
segíteni. Én három nap alatt azt a sok lent mind meg tudom fonni 
aranyfonálnak, addig te találd ki a nevem. Ha kitalálod, itthon 
maradhatsz, ha ki nem találod, elviszlek magammal.

Gondolkozott a királyné, mitévő legyen. Utoljára is azt hatá
rozta, hogy odaadja a lent; mindegy, akár így, akár úgy hal meg.

A kis ember elvitte a sok lent. Most a királyné még szomorúbb 
lett, mert sehogy se tudta a kis ember nevét kitalálni

Másnap kiküldte a királyfi a vadászait az erdőre. Este, amint 
hazajönnek, azt találja tőlük kérdezni:

-  Mi újság, fiúk?
-  Jaj, felséges királyfi -  kezdi az egyik - ,  tudnék én valamit, de 

tán el se hiszi felséged.
-  Már mért ne hinném? Elhiszem biz én, csak mondd el!



f t  -  Hát, felséges király, amint az este reánk esteledett az idő, a 
többiek tüzet raktak, elkezdtek danolni. Én, hogy nagyon álmos 
voltam, otthagytam őket, elindultam az erdőbe, hogy majd valami jó 
mohos helyet keresek magamnak, ahova lefeküdjem. Amint baran
golok előre-hátra, egy pislogó tűz ötlik a szemembe. Én is mindjárt 
arra fordítottam a szekerem rúdját, hogy megnézzem, mi az ott. Hát 
látom, hogy egy pici kis tüzet ugrál keresztül-kasul egy pici kis 
ember. [Három arasz volt a hossza, két rőf a bajusza, egy sing a sza
kálla, mindég azt kiabálta: „Én vagyok Pancimanci, az én nevem 
senki se tudja, sütök-főzök, holnapután szép menyasszonyt hozok!” 
Én azzal eljöttem onnan, hogy majd a pajtásaimnak is megmutatom 
a csodabogarat, de mire visszamentünk, hűlt helyét találtuk.

Mindenki elcsodálkozott ezen a furcsaságon; csak a királyné 
örült meg neki, mert tudta, hogy az az ő embere. Este nagy vígan ült 
a szobájában, még az ablakját is nyitva hagyta. Egyszer csak ugrik 
be rajta egy kis ember.

-  No, királyné, kitelt a három nap. Hazahoztam a sok drága 
aranyfonalat, hát te kitaláltad-e az én nevemet?

-  Hallgass, Pancimanci, hogyne találtam volna!
Leesett az álla szegény Pancimancinak. Szó nélkül hordta be a 

sok aranyfonalat a kamarába.
Másnap reggel bevezeti a királyné az urát karonfogva a kama

rába, mutatja neki a sok arany fonalat.
-  Nézd csak, kedves uram, felséges király, de sok szép arany

fonatat fontam.
A királynak majd elvette a szeme világát a nagy fényesség, úgy- 

annyira, hogy félre kellett neki fordulnia. Összevissza csókolta a 
feleségét.

Harmadnap abban a városban volt a vásár, ahol a királyfi la
kott. Kiment a királyfi, összevásárolt minden lent, ami csak a vásár
ban volt. A királyné azalatt otthon sírt-rítt; nem tudta, mit csináljon 
megint a sok lennel.

Egyszer eszébe jutott, hogy lakik ott közelében három koldus
asszony, akik közül az egyiknek a háta volt kipúposodva, a második
nak az ajaka ért le a melléig, a harmadiknak a nyelve verte a hasát. 
Ezeket magához hívatta a királyné, s megparancsolta nekik, hogy ha 
majd a király otthon lesz, menjenek oda koldulni, s ha kérdi a ki
rály: mitől lettek olyan nyomorékok, mondják: a sok fonástól.





-»Úgy is lett. Hazament a király, megebédelt, délután kiment az 
udvarra sétálni. Amint ott sétálgat, egyszer csikorog a kisajtó. 
Odanéz a király, látja, hogy alig tud rajta bejönni egy szegény asz- 
szony, olyan púpos a háta. Odamegy a királyhoz, kéri, hogy az Isten 
nevében ne sajnáljon neki adni valamit. A király adott neki egy 
aranyat, de megkérdezte tőle:

-  Ugyan, szegény asszony, mi dolog az, hogy a kend háta úgy 
kipúposodott; vagy ilyen volt mindig?

-  Jaj, felséges király! Nem volt olyan szép leány, mint én, 
ebben a városban se, de nagyon dolgos voltam: mindig fontam, éjjel
nappal, s a sok üléstől így kipúposodott a hátam.

A király gondolkozóba esett, hogy hátha az ő felesége így meg- 
púposodnék; de csak járkált tovább. Egy kis idő múlva megint csak 
nyílott a kisajtó, megint jött rajta be egy koldusasszony, akinek az 
ajaka a mellét verte. Ennek is adott a király egy aranyat, s ettől is 
megkérdezte, mitől nőtt úgy meg az ajaka.

-  Jaj, felséges király -  felelt a koldusasszony - ,  nem volt olyan 
szép leány, mint én, nagy darab földön. De sokat fontam, sokat rág
tam a kendert, utoljára így megnőtt az ajakam.

Már itt a király arra gondolt, hogy megmondja a feleségének, 
hogy kevesebbet fonjon. Neki is indult, hogy bemegy a házba, de a 
kutyák elkezdtek ugatni, hát csak megnézte, hogy ki jön. Nem más 
ment befelé, mint a harmadik koldusasszony, akinek nyelve a hasáig 
lógott.

-  Hát a kend nyelve mitől nőtt ilyen nagyra? -  kérdi tőle a király.
-  Jaj, felséges király, biz ez a sok fonástól. Sokat kell nyálazni 

a fonalat, mikor fon az ember, attól nőtt így meg.
A király beszaladt a feleségéhez. Elmondta neki, hogy mit 

látott-halott, milyen volt a három koldusasszony.
-  De nem is engedem ám, hogy többet fonj, még csak egy 

arasznyi fonalat se!
A királyné tette magát, mintha ő bánná legjobban a dolgot; 

elkezdett sími-ríni, de nem használt semmit. A király a sok lent 
mind megégette, még a hamuját is kihordatta az udvarból.

Az napságtól fogva semmi gondja sem maradt a királynénak. 
Még ma is boldogul élnek, ha meg nem haltak.



JANKÓ

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy nagy ország, abban 
egy város, abban a városban egy csizmadia, ennek a csizmadiának 
volt egy felesége meg egy fia. |Ez a kölyök sehogy se akarta az apja 
mesterségét folytatni. Hiába ütötte-verte az öreg csizmadia, mindig 
azt mondta, hogy: „ő bizon nem fótozza senki csizmáját, mikor úr is 
lehet; ő bizon úr lesz”. Az anyja is pártját fogta, de az öreg csiz
madián ketten se tudtak kifogni, mert mindjárt-mindjárt megverte 
mind a kettőt.

Egyszer megunta Jankó a sok lábszíjazást, bement az anyjához.
-  No, édesanyám, én már nem szívelem tovább ezt a sok ve

rést. Már nagyocska vagyok, majd elmegyek világgá. Úgyis csak 
olyan tedd ide, tedd oda legény voltam itthon, nem tudták semmi 
hasznomat venni. Hiába ettem édesapám kenyerét, csak olyan vol
tam a háznál, mint az ötödik kerék.

Az anyja is helybenhagyta, elindult hát Jankó. Amint megy- 
mendegél, beér egy nagy rengeteg erdőbe, meglát egy öregembert, 
amint cipekedik egy csomó rőzsével, de sehogy se tudja felvenni. 
Odamegy hozzá Jankó.

-  Adja ide, öregapám, majd hazaviszem én.
Haza is vitte az öregember kunyhójáig, ott letette. Azzal tovább 

akart menni, de az öregember nem eresztette:
-  Már csak, fiam, maradj itt egy-két napig, legalább ismerjük 

meg egymást.
Jankó hát ott maradt, segített az öregembernek mindenben.
Tán három nap múlva mondja az öregember Jankónak:



Eredj, fiam, Jankó, szedegess egy kis tüzrevalót. Elfogyott, 
amit múltkor hoztunk, s nincs, amivel egy kis kását főzzek.

Elindult Jankó a rengetegben. Csak szedeget, csak szedeget, 
egyszer egy gyönyörű tó mellé bukkant ki. Majd hogy egészen 
szemmé nem változott, annyira elbámult, amint meglátta a tavat, tele 
szebbnél szebb aranyhalakkal. Amint ott csudálkozik, egyszer csak 
távolról gyönyörű hattyúéneklést hall. Ő is hirtelen elbúvik, elkezd 
leselkedni, hát látja, hogy egy szép hattyú száll le a tópartra, ott 
megrázkódik, leveti a hattyúruhát, egy szép leánnyá változik, elkezd 
fürdeni. Fürdött egy darabig, aztán megint fölvette a hattyúruhát, 
elment.

Jankó még fel se ocsúdott a nagy csudálkozásból, mire még 
egy hétszerte szebb hattyúéneklést hallott. Nemsokára leszállt egy 
szép hattyú, levetette a hattyúruhát, egy még hétszerte szebb kisasz- 
szonnyá változott, megfürdött, azzal elment.

Egy kevés idő múlva még hetvenhétszerte szebb hattyúének 
hallatszott. Lerepült a tópartra egy még szebb kis hattyú, levetette ez 
is a hattyúruhát, egy még hetvenhétszer szebb királykisasszonnyá 
változott, megfürdött a tóban, s elment ez is.

Szegény Jankó, jobb szerette volna, ha meg sem születik, mert 
halálosan beleszeretett a legkisebbik királykisasszonyba, arra pedig 
gondolni se mert, hogy az valaha az övé lehessen. Hazabandukolt a 
fával nagy szomorúan, mint akinek az orra vére foly. Az öregember 
mindjárt észrevette rajta, hogy valami baja van.

-  Min szomorkodol, Jankó fiam?
-  Jaj, édes öregapám, hogyne szomorkodnám én, mikor olyan 

szép királykisasszonyt láttam, hogy ha el nem vehetem feleségül, 
meghalok bánatomban, pedig annyit remélni se merek.

Itt elbeszélte Jankó, hogy mit látott.
-  Jankó fiam -  mondja rá az öregember - ,  tudom én, hogy 

miféle kisasszonyokat mondasz te, de megkerítjük a legkisebbet 
valahogy.

Jankó majd kibújt a bőriből, hogy az öregember biztatta. 
Mindjárt elkezdte kérni, hogy mondja meg, hol laknak.

-  Tyű, édes fiam, fiatal legény vagy -  felelt az öregember - ,  de 
ha tízannyi ideig élnél is, mint ameddig élsz, mégse érnél oda; ha
nem okosabbat mondok én. Holnap délben eredj ki a tóhoz. Jön





először a legöregebbik királykisasszony, arra rá se hederíts. Aztán 
jön a második, arra se nézz rá. Hanem mikor a legkisebbik leveti a 
hattyúruhát, lopózz oda csendesen, lopd el tőle, azután a kisasszonyt 
fogd meg, vidd haza az édesapád házához, de a hattyúruhát úgy 
eltedd, hogy soha színét se lássa.

Jankó éppenségesen úgy tett, ahogy az öregember mondta. Ki
ment a tóhoz, meghúzódott egy bokor mellé. Szép csendesen végig
nézte, míg a két első hattyú megfürdött s elment, azután várta a leg
kisebbet. El is jött az nemsokára, leszállt a tópartra, levetette a haty- 
tyúruhát. Hát uram-teremtőm, olyan gyönyörű ruha volt alatta, hogy 
a parasztja* nem is látszott a sok aranytól-ezüsttől; akkora karbunku- 
lusok fityegtek rajta, mint egy-egy tojás. De levetette ezt is, bele
ment a vízbe. Jankónak se kellett több: mikor legjavában játszado
zott a tóban, szép csendesen ellopta mind a két ruhát.

Kijött a királykisasszony, elkezdte keresni a ruháját, s hogy 
nem találta, elkezdett sírni. Jankó odament hozzá, a királykisasszony 
mindjárt megszerette, de mégis könyörgött, hogy adja vissza a ru
háját.

-  Jankó, szívem szép szerelme, add vissza a ruhámat. Átok 
alatt vagyok, ha vissza nem megyek a kiszabott időre, nagy büntetés 
vár rám.

-  Dehogy adom, szép angyalom, hanem most már gyere velem, 
elveszlek feleségül, ásó-kapa választ el bennünket.

A királykisasszony sírt-rítt egy darabig, de azután mit volt mit 
tenni, csak belenyugodott.

Elindultak hazafelé. Útközben találtak egy várost, ott eladták 
az aranyos ruhát, kaptak érte annyi pénzt, hogy alig bírta haza Jankó. 
Az öreg csizmadia alig hitt a szemének, mikor a sok pénzt meglátta.

-  No, fiam, sohase hittem volna, ha az édesapám mondta volna 
is, hogy ilyen úr lesz belőled.

Itt nagy lakodalmat csaptak, boldogul éltek jó ideig.
Egyszer Jankó kiment vadászni. A hattyúbőrt odaadta az édes

anyjának, hogy viselje gondját, de a feleségének még csak meg se 
mutassa. Alighogy kihúzta lábát az ajtón, mindjárt elkezdett a király
kisasszony könyörögni:

* Parasztja: sima, kivarratlan, kicifrázatlan rész



-  Édes napamasszony, az Isten is áldja meg, mutassa meg 
nekem azt a hattyúruhát, a színét is elfelejtettem már.

-  Jaj, édes leányom, nem mutathatom meg. Tudod, rám paran
csolt az urad.

-  Nem nyúlok én hozzá, csak meg akarom nézni.
Addig-addig kérte a csizmadiánét, hogy megmutatta. Amint ott

nézegeti, egyszer kikapja az asszony kezéből, magára kapja -  éppen 
nyitva volt az ablak - ,  kirepült rajta. A csizmadiáné csak akkor vette 
észre, csak akkor csapkodta össze a tenyerét, mikor már kívül volt.

Hazajött Jankó a vadászatból, nagy sírva-ríva találta az anyját.
-  Hát édesanyámat mi lelte, miért sír olyan nagyon? -  kérdi tőle.
-  Hogyne sírnék, édes fiam, mikor így meg így jártam.
Itt elbeszélte az egész esetet. Jankó nagyon elszomorodott rajta.
-  No, édesanyám, engem addig nem látnak, míg a feleségem 

elő nem kerítem.
Elindult Jankó, ment-mendegélt, egyszer beért abba az erdőbe, 

amelyikben az öregember lakott. Bement hozzá.
-  Jó napot adjon isten, öregapám!
-  Fogadj isten, édes fiam! Hát mi járatban vagy?
-J a j ,  öregapám, nagy búba-bánatba estem én most. Tegnap, 

míg kint voltam vadászni, a feleségem elkérte az anyámtól a, fraty- 
tyúruhát, magára vette, elrepült vele, most hát egyenesen kendhez 
jöttem tanácsot kérni.

-  Jól tetted, hogy egyenesen hozzám jöttél, mert csak én tudok 
tanácsot adni ebben a dologban. Nesze, itt van egy pár csizma, 
ennek az a tulajdonsága, hogy minden lépéssel hét mérföldet lehet 
vele lépni. Ezt húzd fel, ez elvezet a világ végére, egész addig a 
hegyig, amelyiken a feleséged lakik. Az majd aztán a te dolgod lesz, 
hogy hogy mégy fel rá, de azt előre megmondom, hogy azon a 
hegyen még sohasem volt halandó ember, mert a teteje üveg, az alja 
víz, amellett olyan állású, mint egy báránybőr süveg. Ennek a hegy
nek a tetején van egy aranypalota, abban lakik a feleséged két 
testvérével együtt.

Megköszönte Jankó a jó tanácsot, azzal útnak indult. Ment- 
mendegélt, minden lépéssel hét mérföldet lépett. Hét egész álló esz
tendeig mindig ment, akkor meglátta az üveghegyet csillámlani.



Mire a tövéhez ért, elszakadt a csizma, nem lehetett többé hasznát 
venni.

Elkezdte Jankó kerülgetni az üveghegyet. Gondolkozott, hogy 
lehetne arra feljutni. Csak kerülgeti, csak kerülgeti, mint a gezemi- 
cével* körülrakott boglyát az éhes ökör, egyszer meglát három ör
dögfiút marakodni. Odamegy hozzájuk.

-  Hát tik miért civakodtok?
-  Hogyne civakodnánk -  felel a legnagyobbik. -  Most halt meg 

az apánk, nem volt neki egyebe, mint egy piszkos nyerge, egy 
rongyos bocskora, meg egy rossz kócmadzag ostora, de ezeknek az 
a tulajdonságuk, hogy ha valaki felül a nyeregre; felhúzza a bocs- 
kort, egyet pattant az ostorral, s azt mondja, hogy: „hipp-hopp, ott 
legyek, ahol akarok” -  mindjárt ott terem. Most már ezeken nem 
tudunk elosztozkodni, mert egyik a másik nélkül semmit se ér.

-  No hé, tudjátok, mit? -  mondja nekik Jankó. -  Én felállók 
egy dombra, elhajítok egy krajcárt. Aki elébb visszahozza, azé le
gyen mind a három.

Az ördögfiúk megörültek az okos tanácsnak. Jankó elhajított 
egy krajcárt, az ördögfiúk utánairamodtak, ott hagytak mindent, 
Jankó pedig hirtelen felhúzta a bocskort, ráült a nyeregre, nagyot 
cserdített az ostorral, elkiáltotta magát: „hipp-hopp, ott legyek, ahol 
akarok” -  mindjárt az üveghegy tetején termett. Onnan aztán vissza
hajított mindent, hogy legyen azé, aki a krajcárt megtalálta.

Bement Jankó az aranypalotába; éppen ott sepregette a felesége 
a pitvart, amint belépett. Nagyon megijedt, amint Jankót meglátta.

-  Jaj, szívemnek szép szerelme, hol jársz itt, ahol még a madár 
se jár?

-  Érted jöttem, kedves feleségem.
-  Nem mehetek én innen sehova, kedves uram. El vagyunk 

átkozva a testvéreimmel együtt, hogy akárhol vagyunk, minden
ünnen csak ide vágyjunk vissza. Tetőled is azért kellett eljönnöm; 
egy csúnya, veres ördög átkozott el bennünket, amért nem mentünk 
hozzá feleségül.

-  Hát most már hogy lehetne felszabadítani benneteket az átok
alól?

* Gezemice: száraz ág, gizgaz



-  Nem egyébképpen, mint hogy azt az ördögöt meg kellene ölni.
-  No, hát majd megölöm én a beste lélek rongyos ördögét!
-  Jaj, szívem Jankó, nem oly könnyen megy az. Sokan próbál

ták már, de mindnek az életébe került, azért jobb lesz, ha vissza
mégy, még most nem késő.

-  De iszen már vissza nem megyek, ha mindjárt itt halok is 
meg. Hanem mondd meg, mi módon lehet legkönnyebben megölni 
azt az ördögöt.

-  Ha már éppen csakugyan rá akarod adni a fejed, hát meg
mondom: most nincs itthon az ördög, bújj el ide a ruhák közé. Majd 
ha hazajön, keres mindenütt. Mikor legközelebb lesz hozzád, ugorj 
ki, vágd le a fejét, de azt megmondom, hogy egy csapással ha egé
szen le nem tudod vágni, akkor halál fia vagy.

Jankó úgy tett mindent, ahogy a felesége mondta. Elbújt a 
fogas alá, a ruhák közé, kihúzta a kardját, úgy várta az ördögöt. 
Nemsokára haza is jött, még az udvaron elkezdett kiabálni: „Phü- 
phü, idegen szagot érzek!”, azzal hányt-vetett mindent összevissza. 
Odament a fogashoz is, elkezdett kotorászni a ruhák közt. Jankó is 
hirtelen kiugrott, úgy levágta a fejét, mintha ott se lett volna.

Volt öröm meg vígság a palotában, de Jankó nem felejtkezett el 
az apjáról-anyjáról, hanem mondta a feleségének, hogy elhozza azo
kat is. „Legalább legyenek itt az esküvőnkön.” A felesége se elle
nezte.

-  Jól van, kedves uram, nem bánom, ha elmégy is értük. Itt van 
egy gyűrű, ha ennek a fejét befelé fordítod, olyan üveghíd terem 
innen a földig, amilyen nincs a világon, ha pedig kifelé, akkor me
gint leomlik magától. Most eredj az istállóba, mondd meg a kocsis
nak, hogy fogjon be.

Úgy tett Jankó, ahogy a felesége mondta: befogott, felült a gyö
nyörű hintóba. Mikor a hegy szélére értek, befelé fordította a gyű
rűt, mindjárt egy üveghíd termett ott. Azon leért a földre, akkor 
kifelé fordította a gyűrűt, megint leomlott a híd. Repült a hat paripa 
Jankóval, mint a villám, vagy tán még annál is sebesebben, úgyany- 
nyira, hogy három óra alatt az apja házánál volt. Bemegy az udvar
ba, éppen kint találja apját-anyját.

-  No édesapám, édesanyám, jöjjenek velem. Ne is kérdezzék, 
hogy hova, csak jöjjenek.



Felöltöztek mind a ketten az ünneplő ruhájukba, úgy indultak 
el, de az asszony sehogy se akart beleülni a hintóba; utoljára mégis 
beletuszkolta Jankó. Mikor az üveghegy aljára értek, Jankó megint 
befelé fordította a gyűrűt, megint ott termett az üveghíd; de már arra 
csakugyan nem akart rámenni a csizmadiáné.

-  Én bizon nem kockáztatom az életem senki szépségéért, hi
szen leszakad az a rongyos híd.

Alig tudta Jankó megtartani a hintóbán, de még akkor se nyu
godott bele: „No, fiam, ha meghalok, a te lelkedre halok meg.” Csak 
akkor örült aztán, mikor bent volt az aranyvárban, mikor meglátta a 
menyét.

Jankó is megörült, mert a felesége még hétszerte szebb lett, 
mint azelőtt volt. Mindjárt megesküdtek még egyszer; olyan lako
dalmat csaptak, hogy hetedhét országra szólott a híre. Meghallotta 
azt két királyfi is, azok is elmentek a lakodalomra. Ott megszerették 
a két nagyobb királykisasszonyt, el is vették mindjárt. Erre még na
gyobb lakodalmat csaptak, együtt maradt mind a három házaspár. 
A csizmadia, a felesége, az öregember mind ott maradt, nem volt 
olyan boldog háznép több széles e világon.



BABSZEM JANKÓ

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember meg 
egy szegény asszony. Nem volt nekik egy csepp gyermekük sem, 
pedig az asszony mindig azon sírt-rítt, mindig arra kérte az Istent, 
hogy áldja meg őt egy fiúgyermekkel.

Egyszer az ember kint volt a tanyáján, szántogatott két ütött- 
kopott, girhes ökrével, az asszony meg azalatt ételt főzött neki.

Amint ott főzögetett, megint eszibe jutott, hogy milyen jó 
volna, ha most egy fia volna, aki elvigye az apjuknak az ételt. „Óh, 
én uram-istenem -  mormolja magában - ,  csak egy akkorka kis gyer
meket adj, mint egy babszem, holtomig mindig áldalak érte.” Alig 
mondta ezt ki, ott termett egy babszemnyi kisfiú előtte a padkán, 
elkiáltotta magát:

-  No, édesanyám, itt vagyok! Hanem már most nekem főzzön 
gombócot, mert olyan éhes vagyok, mint a farkas. Azután majd ki
viszem édesapámnak az ételt, ha jóllaktam. De úgy főzzön kend, mint
ha huszonnégy kaszásnak főzne.

Főzött neki az asszony fél véka lisztből gombócot, kitálalta 
elibe. Babszem Jankó az utolsó falatig megette. Kérdezi tőle az 
anyja:

-  No, fiam, jóllaktál?
-  Dehogy laktam, édesanyám, még fél fogamra is kevés volt, 

azért főzzön még kend.
Megint főzött neki fél véka lisztből, megint mind egy falatig 

megette Jankó. Kérdezi megint az anyja:
-  No, fiam, jóllaktál-e már?



•* -D eh o g y  laktam, édesanyám, tán még éhesebb vagyok. Jó 
lenne, ha főzne még kend.

Megint főzött az asszony egy véka lisztből, azt is megette a fiú. 
Kérdezi az anyja:

-  No, fiam, jóllaktál-e már valahára?
-E ttem , édesanyám, ettem. Hanem már most hol van az az 

étel, hadd vigyem édesapámnak !}

Kitálalta az asszony egy szilkébe* az ételt, azt belekötözte egy 
kasornyába**, s nagy ellenkezés után -  mert eleinte nem bízott 
benne, hogy elbírja -  odaadta Jankónak, hogy no hát vigye. Fejére 
kapta Jankó, szaladt vele ki a tanya felé. Amint ment, mendegélt, 
előtalált egy hatökrös szekeret egy béressel. Jankó el volt fáradva; 
kapta magát, feltette az ételt hátul a szekérre, maga pedig bebújt az 
egyik ökör fülébe. Amint így mentek, elkezdett a béres fütyülni. 
Csak hallgatja Jankó, egyszer aztán nem állhatja szó nélkül. Kiszól 
az ökör füléből:

-  De hegyes, haj! De majd nem lesz az olyan hegyes, voltam a 
kovácsnál, hogy reszeljen el belőle.

Hallja ezt a béres, nézeget szét, hogy ki beszél hozzá, de nem 
lát senkit. \Megint elkezd fütyülni, megint kiszól Jankó:

-  De hegyes, haj! De majd nem lesz az olyan hegyes; voltam a 
kovácsnál, hogy reszeljen el belőle.

Megint fülel a béres. „De már itt csakugyan beszél valaki!” 
Néz mindenfelé, nem lát senkit. „No -  gondolta magában - , talán 
csak a szél volt.” Megint rákezdte a füttyöt, megint kikiáltott Jankó:

-  De hegyes, haj! De majd nem lesz az olyan hegyes; voltam a 
kovácsnál, hogy reszeljen el belőle.

Erre aztán megijedt a béres. Nem mert többet fütyülni, hanem 
meglapult, mint a légy Szentmihály-nap után. Egyszer -  jó  idő 
múlva -  szól az ökörnek: j

-  Csálé, Bimbó!
Jankó kikiált az ökör füléből:
-  Csak azért is hajsz, Bimbó!
Megint szól a béres:
-  Hajsz, Csákó!
Megint kikiált Jankó:
-  Csak azért is csálé, Csákó!

* Szilke: cserépedény, fazék
** Kasornya: ételhordó kendő





4,De már itt sehogy se megy istenesen a dolog” -  gondolja a 
béres. De azért még egyszer megpróbált szólni az ökörnek:

-  Csálé, Bimbó, hajsz, Csákó!
Megint kikuijant Jankó:
-  Csak azért is csálé, Csákó, hajsz, Bimbó!
De már erre a béresnek is inába szállott a bátorsága.
-  Itt akárhogymint, de ördögnek kell lenni!
Uccu! mintha ostorral csapnák, megoldotta a kereket, elszaladt, 

hogy az agár se érte volna utol. Jankó pedig az ökörhajtó ostort 
kezébe vette, elkezdett vele cserdíteni, hajtotta az ökröket az apja ta
nyája felé.

Az apja, amint ott szántogatott két ütött-kopott, girhes ökörrel, 
egyszer látja, hogy megy arra egy hatökrös szekér, de senki sincs 
körülötte. Az ostor is csak magától pattogott. Megijed arra, szaladni 
akar, de Jankó elkezd utána kiabálni:

-  Ne szaladjon kend, édes apámuram, csak én vagyok, a kend 
fia, ételt hoztam.

Erre aztán megállt az apja, elvette az ételt, hozzáfogott az 
evéshez. Míg ő evett, Jankó befogta a hat ökröt az ütött-kopott, gir
hes ökrök helyére az ekébe, elkezdett velük szántani. Nem kellett 
neki segítség, még maga se csinált semmit, csak az ökör füléből pat
togtatott. De azért úgy meg lett szántva a föld, hogy jobban se kellett.

Ezalatt arra ment egy nagy úr négylovas hintón; Jankó éppen 
akkor volt a fordulónál, mikor ott mentek el. Nézi az úrja hintóból, 
hogy az ökör magától megy, az eke magától szánt, az ostor magától 
pattog. „Miféle csuda ez?” -  gondolja magában.

-  Eredj, Pista inas, kérdezd meg, hogy ki hajtja azt az ökröt; ki 
tartja azt az ekét; ki pattog azzal az ostorral? Aztán hidd ide azt az 
embert, aki amott eszeget!

Előhítta Pista inas azt az embert.
-  No, szegény ember -  kérdezi az úr - ,  ki csinálja mindezt a 

csudát?
-  Hát biz azt, nagyságos uram, csak a fiam, Babszem Jankó, 

aki az ökör fülében ül, onnan pattog.



-  Adja el kend nekem ezt a gyereket, megveszem jó pénzen.
A szegény ember nem akarta. De akkorra Jankó is odament, 

biztatta az apját, hogy csak adja el, majd visszaszökik ő nemsokára, 
így hát megalkudtak egy véka aranyban, ezüstben. A szegény em
ber -  aki most már gazdag ember lett -  befogta a hat címeres ökröt 
a szekérbe, rátette a sok kincset, hazament. Olyan úr lett, mint egy 
kiskirály.

Az úr pedig papirosba göngyölgette Jankót, beletette a dol
mánya zsebébe, hazavitte. Otthon meg se nézte, hanem papírostul 
beletette egy kis aranyládába, azt egy nagyobb ezüstbe, azt meg egy 
még nagyobb rézbe, azután mindegyik ládát bezárta hármas zárral. 
Másnapra aztán összehívta a tengersok vendéget, nagy dínom- 
dánomot csapott. Mikor vége volt az ebédnek, behozta a hármas 
ládát. Mondta, hogy mutat ő most valami furcsát, amilyet még soha
sem láttak. Bámultak a vendégek a ládára, mint borjú az új kapura; 
várták, hogy mi lesz már ebből? A házigazda lassan nyitogatta egy
más után a zárakat, kivette a kis papirost, elkezdte kifelé göngyöl- 
getni. Csak göngyölgeti, csak göngyölgeti, egyszer csak szétesik a 
papiros, az úrnak kezében marad a -  nagy semmi. Nevettek a 
vendégek, a gazda meg irult-pirult. Dühös volt, szégyellte is magát, 
de hiába, arról már nem lehetett tenni.

Babszem Jankó pedig, aki még az út alatt kiszökött a papiros
ból, ment, mendegélt hetedhét ország ellen, egyszer előtalált tizenkét 
szekeret vassal megrakva. Az egyik szekér egy kátyúban megfenek
lett, sehogy se tudták kihúzni, pedig husszonnégy ökröt is fogtak 
eléje. Jankó is odamegy. Mondja, hogy ha neki annyi vasat adnak, 
amennyit elbír, kisegíti a szekeret. Az emberek megígérték neki; 
gondolták magukban, hogy ez bizony egy jó nagy szeget se bír el. 
Amint az alku megvolt, megkapta Jankó a szekér rúdját, úgy kirán
totta a sárból, mintha ott se lett volna. Azután elkezdte az első 
szekéren, az utolsóig mindnyájáról leszedte a vasat, mind a vállára 
vette, azzal mintha teher se volna rajta, ballagott. Az emberek egy 
szó nem sok, de annyit se tudtak szólni a nagy bámulás miatt. Csak 
tátották szemüket-szájukat, s mire aztán eszükre jöttek, Jankó már 
hegyen-vőlgyön túl járt, üthették bottal a nyomát.

Vitte aztán Jankó a sok vasat, ment vele egyenesen egy kovács
hoz. Arra ráparancsolt, hogy neki abból a száz mázsa vasból



csináljon egy buzogányt, de jó erősen megcsinálja, mert neki olyan 
imilyen-amolyan munka nem kell. Megcsinálta a kovács, ahogy 
tudta. Mikor készen volt, felkapta Jankó, felhajította egyenesen az 
ég felé, azzal bement, hozatott magának egy akó bort, azt szép csen
desen megiszogatta. Mikor a legutolsó pohárral is megitta, akkor 
esett vissza a buzogány, bement három ölnyire a földbe. Kihúzta 
Jankó, hát kétfelé volt esve. Megint ráparancsolt a kovácsra, J|iogy 
csinálja meg erősebben. Elkészítette a kovács; mikor készen volt, 
megint felhajította Jankó. Míg a buzogány odafenn járt, azalatt 
Jankó megevett egy véka lisztből készült gombócot, megivott rá egy 
cseber bort. Mikor az utolsó falatot lenyelte, az utolsó pohár bort 
megitta, akkor esett vissza a buzogány. Lefúródott hat ölnyire a 
földbe. Kihúzta Jankó, nézte, hát megint ketté volt repedve. Megint 
ráparancsolt a kovácsra, csinálja meg azt, de ha most is kettéreped, 
akkor jaj neki! Összeforrasztotta a kovács. Mikor kész volt, megcsó
válta Jankó, felhajította, amint csak bírta, azzal bement aludni. Mi
kor már jól kialudta magát, felkelt, kiment. Éppen akkor esett vissza 
a buzogány, lefúródott tizenkét ölnyire a földbe. Kihúzta Jankó, né
zegette, hát nem volt semmi baja.

Megörült Jankó, vállára kapta a buzogányt, ment vele hetedhét 
ország ellen. Amint ment, mendegélt, előtalált tizenkét zsiványt. 
Azok elébe állottak nagy fennyen, hogy majd így, majd úgy fosztják 
ki, de Jankó sem ijedt meg a maga árnyékától: rálegyintett a hara
miavezérre a buzogány nyelével, hogy elnyúlt, mint a béka, nem 
evett többet az Isten kenyeréből. Megijedt erre a többi zsivány, térd
re estek Jankó előtt, hogy csak az életüknek kegyelmezzen meg, 
megválasztják vezérüknek. Megkegyelmezett nekik Jankó, a vezér- 
séget is elvállalta, megitták rá az áldomást.

Még aznap este el is mentek lopni egy gazdag ember házához. 
Ott Jankó bebújt a kamra ablakán, kinyitotta az ajtót, azzal elkezdett 
kifelé hányni mindent, amit csak a kamrában talált; egész oldal sza
lonnát, disznóhúst, egész zsák búzákat, de amellett ordított torka 
szakadtából:

-  Nesztek szalonna, nesztek búza, nesztek disznóhús!
Hiába csitították a betyárpajtásai, hogy ne kiabáljon. Mindegy 

volt neki, még annál jobban kiabált. A nagy lármára felébredt a gaz
da meg a sok béres, kocsis. A betyárok megijedtek, elszaladtak, ott



hagyták Jankót. Ez aztán szegény mit csináljon, hová bújjék, hogy 
meg ne lássák? Ott volt egy nagy korpászsák, abba ugrott bele, s 
meghúzta magát a korpa közt. Az emberek egy darabig keresték, 
hogy hova lett az a betyár, aki a kamarában volt, hogy aztán nem 
találták -  mert egyiknek se jutott eszébe, hogy a korpa közt keres
se - ,  hát csak megint lenyugodtak. Hanem az egyik béresnek eszébe 
jutott, hogy most egy bajjal adni kellene a tehénnek is. Telemerített 
hát egy szakajtót korpával, vitte ki az ólba.

Itt, mi történt, mi nem -  tudom, úgyis kitalálnák, de csak mégis 
elmondom: Jankó is közibe keveredett annak a korpának, amit kivitt 
a béres; megette a tehén.

Másnap a szolgáló, mikor fejni akart, rálegyintett a tehénre:
-  Farta, te!
Jankó is kikiált a jó meleg kvártélyból:
-  Csak azért se farta, te!
Megint szól a szolgáló:
-  Farta, te!
Megint kikált Jankó:
-  Csak azért se farta, te!
Megijed a szolgáló, nézeget mindenfelé: szénatartóba, jászolba, 

sehol se lát senkit. Még egyszer szól a tehénnek:
-  Farta, bocikám!
-  Csak azért se farta, bocikám!
De már annyi bátorsága csakugyan nem volt a szolgálónak, 

hogy tovább is ott maradjon. Szaladt a gazdához:
-  Gazduram! gazduram! Jöjjön hamar, valamennyi ördög, 

boszorkány, mind az istállóban van!
Kimegy a gazda, nézeget széjjel, nem lát semmit. Szól a tehén

nek ez is:
-  Farta, te!
Kikurjant Jankó is:
-  Csak azért se farta, te!
„No már itt -  gondolja a gazda -  csakugyan nem jól megy a 

dolog, itt boszorkánynak kell lenni.” Felkap egy seprűt a bal kezébe, 
egy másikat telehint sóval, keresztbe fekteti a küszöbön, egy koszorú 
hagymát az ajtó sarkára akaszt; azzal elkezdi a seprűvel verni a 
tehenet.

-  No már erre csakugyan elmegy az a kutya boszorkány!



De biz az a sok munka mind kárba veszett, mert akármint ver
ték a tehenet, Jankó csak nem tágított, mindig kiabált. Utoljára mit 
volt mit tenni? Le kellett vágatni a tehenet. A húsát elmérték, a belét 
odaadták egy szolgálónak, hogy vigye ki a folyó partjára, mossa ki. 
Kivitte a szolgáló, elkezde darabolgatni a beleket egy éles késsel.

Amint ott darabolgatja, észreveszi Jankó, hogy késsel forgolód
nak körülötte. Megijed, elkiáltja magát a pacal közül:

-  Meg ne szúij, te!
A szolgáló majd hogy hanyatt nem esett ijedtében. Elhajította a 

belet, futott haza, elmondta, hogy ő többet hozzá nem nyúl annak a 
tehénnek semmijéhez, ha mindjárt felakasztják vagy kerékbe törik 
is, mert akörül minden oly ördöngös, úgy tele van az ördöggel, bo
szorkánnyal, hogy még olyat senki se hallott. De hisz ő többet hoz
zá nem nyúl egy ujjal sem: nem ő!

A belet pedig, ami ott maradt a vízparton, egy kódorgó éhes 
farkas megette Jankóval együtt. El volt aztán Jankó egy darabig szép 
csendesen a farkas gyomrában, hanem két-három nap múlva unni 
kezdte a dolgot. „Nem jól megy ez így sehogy, ki kellene innen vala
hogy jutni.” De hiába volt minden okoskodás, ha egyszer benne volt 
a farkasban, amúgy könnyűszerrel biz onnan nem jöhetett ki. Volt 
ugyan két kijárás, de az első -  a farkas szája -  veszedelmes volt, a 
hátulsón meg Jankónak nemigen volt kedve mászkálni. Mit csinál
jon, mit csináljon? Holta napjáig csak nem maradhat a farkas gyom
rában! Utoljára aztán azt gondolta ki, hogy elkezd kiabálni:

-  Elébe a farkasnak! Elébe a farkasnak!
A farkas megijedt a nagy kiabálástól, elkezdett szaladni, de 

mentői jobban vágtatott, annál jobban kiabált Jankó. A farkas nem 
mert megállani, egyszer aztán csak felfordult, végignyúlt a földön, 
búcsút vett az ámyékvilágtól. Erre aztán Jankó is szedte-vette a sá
torfáját, kimászott a száján. Széjjelnézett, hogy melyik sarkán lehet 
a világnak. Hát mit látott? Nem mást, mint egy szép palotát. Nem
igen gondolkozott sokáig, felment bele, hogy akárki lakik ott, meg
tudakolja, melyik szeglete ez a világnak. Akkor aztán, ha ezt meg
tudja, elindul valamerre.

Felment a palotába, benyitott a legszebb ajtón, belépett egy 
cifra szobába, hát ott látta az apját meg az anyját egymás mellett ülni



a nagy uraságban. Megörült ő is, de még azok is. Elmondták neki, 
hogy az egy véka aranyból-ezüstből gazdagodtak így meg.

-  De most már, kedves gyermekünk, ne is menj sehova, éljünk 
együtt holtunk napjáig.

Jankó is beleegyezett, otthon maradt. Tán még most is élnek a 
nagy uraságban, ha meg nem haltak.



A KIS KODMON

Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, 
annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer odament egy szép 
fiatal legény másodmagával háztüznézőbe.' Mindjárt kínálták őket 
tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe.

Lement a leány, elkezdte figyelni, hogy melyik a legnagyobb 
hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja. Amint ott vizs
gálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalá
hoz támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy őérte most itt vannak a 
háztűznézők. Ő most férjhez megy, lesz majd neki egy kisfia, annak 
ő vesz egy kis ködmönt a vásárban. ЈА kisfiú egyszer le talál szökni 
a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a 
kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kis ködmön^ Ezen a leány úgy- 
annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra,* ott sírt.

Már odafönt nem győzték várni, leküldte hát az ember a fele
ségét is.

-  Ugyan, anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a 
leány annyi ideig a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer 
feljönni.

Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leánya az ászokon.
-  Hát téged mi lelt, hogy oly keservesen sírdogálsz?
-  Hogyne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondoltam 

jövendőbeli állapotomat.
Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint 

ezt meghallotta, leült a leánya mellé, s ő is rákezdte a sírást.

* Ászok: gerenda



Nagyon megharagudott odafönt a gazda, nem állhatta meg 
káromkodás nélkül:

-  Ejnye szedtevette, már bizonyosan a bort folyatták el! El
megyek, megnézem, hova vesztek.

Lement az ember is. Még akkor is ott zokogtak azok egymás 
mellett. Az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.

-  Hát ti mit sírtok-ríttok? Mi bajotok esett ilyen hirtelen?
-  Jaj, kedves apjukom, hogyne símánk-rínánk -  felelt rá az 

asszony - ,  mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
Itt elbeszéltek neki mindent, s úgyannyira elkeserítették, hogy 

az is közibük ült, segített nekik a sírásban.
A kérő se győzte tovább várni: kapta magát, lement utánuk a 

pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sirat



hatlak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük; azok elbeszélték neki. 
A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyatt nem vágta magát, olyan jó- 
ízüt nevetett.

-  No -  azt mondja - ,  még ilyen bolond embereket nem láttam. 
Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra 
nem akadok, mint kendtek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visz- 
szajövök, elveszem a kendtek. leányát.

Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, 
amíg nekik tetszik.

Ment aztán, mendegélt hetedhét ország ellen. Talált egy em
bert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akart a padlásra felhányni. 
Közelebb megy hozzá, megszólítja:

-  Hát kend, atyafi, mit csinál azzal a dióval?
-  Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta min

dig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény em
ber vagyok, de adnék annak az embernek száz forintot, aki valami 
módon felszállítaná.

-  No hát majd felszállítom én -  mondja a kérő.
Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. 

Mindjárt megkapta a száz forintot, továbbment vele.
„No -  gondolta magában - ,  akadtam még egy bolondra.”
Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, csak 

nézte, hogy mit csinál. De sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt 
egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be egy olyan házba, amelyiknek 
nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Odamegy hozzá, 
megszólítja:

-  Jó napot adjon isten, földi! Hát miben fáradozik kend?
-  Fogadj isten, atyafi. Hát biz én, a tavasszal lesz egy eszten

deje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle isten csudá
ja, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, 
pedig semmit se csinál neki; én meg, mióta készen van, mindig azt 
csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja kend, 
most is abban munkálkodom, de adnék is száz forintot annak az 
embernek, aki világossá tudná tenni.

-  No majd világossá teszem én -  mondja rá a legény.
Elővett egy fejszét, vágott a házon két ablakot, az ajtót is na

gyobbra vette; mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 
száz forintot, azzal ezt is ott hagyta.



„No -  gondolta magában akadtam már második bolondra is.”
Megint mendegélt, talált egy asszonyt, aki a kiscsirkéit erővel 

dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény:
-  Hát kend, nénémasszony, mit csinál?
-  Biz én, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, 

mert attól félek, hogy ha szerteszéjjel szaladgálnak, elkapja valame
lyiket a héja, de sehogy se tudom aládugni, mert ha egyik felől be
dugom, a másik felől kibúvik. Adnék is száz forintot annak az em
bernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mitévő legyek velők.

-  Én megmondom, nénémasszony: sose dugdossa kend azokat 
a csirkéket a kotló alá. Majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is 
maga alá veszi őket.

Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta 
a legénynek a száz forintot. Az is megörült neki, mindjárt visz- 
szaindult.

„No, hála istennek -  gondolta magában - ,  megtaláltam mind a 
három bolondot.”

Mihelyt hazaért, mindjárt eljegyezte a leányt, két hét múlva a 
lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felölök, 
csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk. Vettek is neki ködmönt, 
hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon.

Még most is élnek, ha meg nem haltak.



A SZOMORÚ KIRÁLYKISASSZONY

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak 
volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, 
mindig szomorú volt, senki se tudta megnevettetni. A király nagyon 
szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű szép leánya úgy a búnak 
adta magát. Kihirdette az országban, hogy aki az ő leányát meg
nevetteti, annak adja feleségül fele királyságával együtt.

Élt abban az időben egy pásztor, annak volt egy kis aranyszőrü 
báránykája. Ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy 
odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pásztor 
kihajtotta legelni. Amint legelteti, arra megy egy eladó leány; megsi
mogatta a bárányt, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor:

-  Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a 
nagylány.

Hajtotta tovább a báránykát. Arra ment egy pap, ráütött a botjá
val a leányra: „Ej, te nagy bolond, mit töltőd itt az időt?” Mindjárt 
odaragadt. Megint elkezdte a pásztor:

-  Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrü báránykám, szőröd szálán 
nagylány, nagylány hátán pálca, pálca végén a pap.

Azután arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében. Rá
ütött a sütőlapáttal a pap farára: „Ugyan, tiszteletes uram, minek 
bántja azt a szegény leányt!” Ez is odaragadt. Megint elkezdte a 
pásztor:

-  Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a 
nagylány, nagylány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán a lapát, 
lapát végén asszony.

Jött arra megint egy katona, vezetett arra egy paripát. Megfogta 
az asszony karját csintalanságból; mindjárt odaragadt. Megint el
kezdte a pásztor:





u  -  Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrü báránykám, szőröd szálán a 
nagylány, nagylány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, 
lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében kan
társzár, kantárszáron paripa.

Megint jött egy takács egy csomó vászonnal. Rávágott a paripa 
farára: „Ejnye, beh szép paripa ez”, azzal ez is odaragadt.

Elkezdte a pásztor:
-  Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrü báránykám, szőröd szálán a 

nagylány, nagylány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, 
lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében kan
társzáron paripa, paripa farán vászon, vászon végén takács.

Megint jött egy varga, hozott egy csomó kaptát. Rávágott a ta
kácsra: „Mit bámul itt, komámuram?” Ez is odaragadt. Csak el
kezdte a pásztor:

-  Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a 
nagylány, nagylány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, 
lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében kan
társzár, kantárszáron paripa, paripa farán vászon, vászon végén 
takács, hátán kapta, kapta végén varga.

Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú 
leányával. A királykisasszony, amint azt a furcsaságot meglátta, 
olyan jóízűt nevetett, hogy majd eldűlt bele.

A király is, amint meglátta, magához hívatta a pásztort, neki 
adta fele királyságát meg a szép leányát. Megesküdtek, nagy lako
dalmat csaptak, még ma is élnek, ha meg nem haltak.



A KIS GÖMBÖC

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember; 
annak volt egy felesége, három leánya meg egy kis malaca. Egyszer 
megölték a kis malacot, a húsát felkötötték a padlásra. Már kolbásza, 
hurkája, sonkája, minden elfogyott a kis malacnak, csak a gömböce 
volt még meg. Egyszer arra is ráéhezett a szegény asszony, felküldte 
a legöregebb leányát a padlásra.

-  Eredj, leányom, hozd le azt a kis gömböcöt, főzzük meg!



Felment a legöregebb leány érte; amint le akarta vágni, elkiál
totta magát a kis gömböc: „Hamm, bekaplak!”, azzal bekapta. Már 
odalent nem győzték várni. Felküldte a szegény asszony a középső 
leányát:

-  Eredj már, leányom, nézd meg, mit csinál a nénéd ennyi 
ideig.

Felment a középső leány, kereste a nénjét, s hogy nem találta, 
le akarta venni a gömböcöt. De a gömböc megint elkiáltotta magát: 
„Hamm, téged is bekaplak!”, azzal bekapta ezt is. Már odalent 
sehogy sem tudták elgondolni, hogy mért nem jön az a két leány, 
felküldte hát a szegény asszony a legkisebb leányát is:

-  Ugyan, leányom, eredj már fel, nézd meg, mit csinál a két 
nénéd. Aztán hozzátok le azt a gömböcöt valahára.

Felment a legkisebb leány is, de ezt is csak elnyelte a gömböc. 
Már a két öreg sehogy se tudta mire vélni a dolgot.

-  No, apjuk -  mondja a szegény asszony - ,  már látom, ma
gamnak kell felmennem. Azok most bizonyosan az aszalt meggyet 
eszik.

Felment a szegény asszony, kereste a leányait, hogy nem talál
ta, le akarta vágni a gömböcöt, de a gömböc ezt is bekapta. A sze
gény ember csak várta, csak várta őket, hogy nem jöttek, gondolta, 
tán valami baj van, felment ez is. Amint közel ment a kis gömböc
höz, ez elkiáltotta magát: „Hamm, téged is bekaplak!” Azzal bekap
ta ezt is, de a rossz kócmadzag már az öt embert nem bírta meg, 
leszakadt a kis gömböc. Elkezdett görögni, görgött-görgött, a padlás 
grádicsán is legörgött, kiment egyenesen az utcára. Éppen ott ment 
el egy csomó kaszás, jött haza a mezőről, a kis gömböc azokra is 
rákiáltott: „Hamm, titeket is bekaplak!” Azzal bekapta ezeket is. 
Megint csak görgött odább; előtalált egy regement katonát, azokra is 
rákiáltott: „Hamm, titeket is bekaplak!”, azzal bekapta ezeket is.

Megint csak görgött odább, egyszer csak egy hídra ért, amely 
alól a víz egészen ki volt száradva, éppen akkor ment arra egy hintó, 
a kis gömböc félre akart előle ugrani, hogy el ne tapossa, de leesett 
a hídról, kirepedt az oldala, kiomlott belőle a sok ember, ki-ki a 
maga dolgára ment, a kis gömböc meg ott maradt kirepedve.

Ha a kis gömböc ki nem repedt volna, az én mesém is tovább 
tartott volna.



Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperencián is túl volt, volt 
egy tojás. Ez a tojás megindult világgá. Görgött, görgött, egyszer elő
talált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca:

-  Hova mégy, tojás koma?
-  Megyek világgá.
-  Én is megyek, menjünk együtt.
Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast.
-  Hova mentek, ruca koma?
-  Megyünk világgá.
-  Én is megyek, menjünk együtt.
Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt.
-  Hova mentek, kakas koma?
-  Megyünk világgá.
-  Én is megyek, menjünk együtt.
Megint mennek mendegélnek, előtalálnak egy rákot.
-  Hova mentek, tű koma?
-  Megyünk világgá.
-  Én is megyek, menjünk együtt.
Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre pe

dig egy ökröt.
Mentek aztán, mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt 

egy kis ház, abba bementek. Ki-ki lefeküdt a maga helyére. A tojás 
belefeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló 
tetejére. A rák belemászott egy dézsa vízbe. A tű a törülközőbe szó
ródott bele. A ló lefeküdt a ház közepébe, az ökör meg a pitvarba.



-.Egyszer jön ám haza a tizenkét farkas, akiké a kis ház volt. A 
legöregebb még messziről elkezdett kiabálni:

-  Phü-phü, de idegenszagot érzek, ki mer bemenni?
Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 

ezer ördög van is odabent, nem fél ő semmitől.
Be is ment. Hogy az övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, 

mi hol áll. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy 
majd mécset gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni, akkor 
belenyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant, 
szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg ollójával, 
azután szaladt a törülközőhöz, ott meg a tü szúrta meg, nagy ijedten 
a ház közepére ugrik, ott a ló rúgja oldalba, amint szaladt kifelé, az 
ökör is nekiesett, felkapta a szarvára, az udvar közepére lökte.

Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg, szaladt a többi 
farkashoz.

-  Jaj, fussunk, fussunk! Égszakadás! Földindulás! Valamennyi 
ördög mind odabent van.

Nyúlok a hamuba,
Meglőnek puskával,
Szaladok dézsához,
Megvágnak ollóval.
Kapkodok kendőhöz,
Banya szúr tűjével,
Futok ajtó mellé,
Kilöknek lapáttal.
Szaladok pitvarba,
Vesznek vasvillára!
Egy kiált: Hep-hep-hep!
Más ordít: Add feljebb!
Akkor nagyot estem,
Bezzeg ja j volt nekem.

Akkor nekiindultak, még most is szaladnak, ha meg nem 
álltak.





Volt a világon egy kis tyúk, csak ott kapargált, csak ott ka- 
pargált a szeméten. Egyszer a szomszéd fia áthajított egy kis követ, 
egyenesen a kis tyúk fejére esett. Megijedt a kis tyúk, szaladt, sza
ladt, mindig ezt kiabálta: „Fussunk, fussunk, égszakadás, föld
indulás!” Amint szaladt, előtalált egy kis kakast. Azt kérdezi a kis 
kakas:

-  Hova szaladsz, kis tyúk koma?
-  Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!
-  Honnan tudod?
-  Fejemen történt.
-  No hát fussunk, én is futok.
Futottak, futottak, előtaláltak egy nyulat. Kérdezi a nyúl:
-  Hova szaladtok, kakas koma?
-  Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!
-  Honnan tudod?
-  Tyúk komától.
-  Hát tyúk koma?
-  Fején történt.
-  No hát fussunk, én is futok.
Megint futottak, előtaláltak egy őzet. Kérdezi az őz:
-  Hova szaladtok nyúl koma?
-  Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!
-  Honnan tudod?
-  Kakas komától.
-  Hát kakas koma?
-  Tyúk komától.





-  Hát tyúk koma?
-  Fején történt.
-  No hát fussunk, én is futok.
Megint futottak, előtaláltak egy rókát. Kérdezi a róka:
-  Hova szaladtok, őz koma?
-  Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!
-  Honnan tudod?
-  Nyúl komától.
-  Hát nyúl koma?
-  Kakas komától.
-  Hát kakas koma?
-  Tyúk komától.
-  Hát tyúk koma?
-  Fején történt.
-  No hát fussunk, én is futok.
Futottak, futottak, előtaláltak egy farkast. Kérdezi a farkas:
-  Hova futtok, róka koma?
-  Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!
-  Honnan tudod?
-  Őz komától.
-  Hát őz koma?
-  Nyúl komától.
-  Hát nyúl koma?
-  Kakas komától.
-  Hát kakas koma?
-  Tyúk komától.
-  Hát tyúk koma?
-  Fején történt.
-  No hát fussunk, én is futok.
Futottak, futottak, mindig csak ezt kiabálták: „Jaj, fussunk, 

fussunk, égszakadás, földindulás!” Már rájuk is esteledett, de azért 
ők csak futottak. Egyszer egy verembe estek. Mit csináljanak, mit 
csináljanak, hogy menjenek ki? Már nagyon éhesek voltak. Egyszer 
azt mondja a farkas:

-  No, barátaim, komáim! már most mit csináljunk? Nagyon is 
ehetnék, ha ez soká így tart, mindnyájan elpusztulunk. Hanem gon



doltam én egyet. Számláljuk el mindnyájunk nevét; aki a legcsú
nyább lesz, azt együk meg. Ráálltak mindnyájan. Elkezdte a farkas:

-  Farkas-barkas, jaj, beh szép, róka-bóka, az is szép, őzöm- 
bőzöm, az is szép, nyulam-bulam, az is szép, kakas-bakas, az is 
szép, tyúkom-búkom, jaj, beh rút!

Szétszaggatták a kis tyúkot, meg is ették hamarjában. De biz az 
még a fél fogukra sem volt elég. Megint elkezdte a farkas:

-  Farkas-barkas, jaj, beh szép, róka-bóka, az is szép, őzöm-bő- 
zöm, az is szép, nyulam-bulam, az is szép, kakas-bakas, jaj, beh rút!

Szétszaggatták a kakast is, be is érték vele akkor nap. Hanem 
bizony másnap megéheztek. Megint elkezdte a farkas:

-  Farkas-barkas, jaj, beh szép, róka-bóka, az is szép, őzöm- 
bőzöm, jaj, beh rút!

Széttépték az őzet is; az már elég volt vagy két napra. De biz 
utoljára az is elfogyott. Megint nagyon megéheztek. Egyszer azt 
mondja a farkas a rókának:

-  Nos, róka pajtás, már most nincs mit enni. Hanem vagy én 
eszlek meg, vagy te engem. Azért hát birkózzunk meg, nézzük, me
lyik lesz a győztes, a ravaszság-e vagy az erősség?

Megbirkóztak: a farkas lett a győztes, megette a rókát. Már ez
zel megérte egy hétig is. Hanem ekkor ez is elfogyott. Megint meg
éhezett a farkas. Mit csináljon nagy kínjában? Elkezdett ordí
tani, amint a torkán kifért. Éppen vadászok jártak arra, észrevették, 
agyonlőtték, a bőréből bundát csináltak, még most is viselik, ha el 
nem nyűtték.



A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA

Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. 
Csak ott keresgél -  csak ott kapargál a kiskakas a szeméten, egyszer 
talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár, meglátja a 
kiskakasnál a gyémánt félkrajcárt, azt mondja neki:

-  Kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat.
-  Nem adom biz én, kell a gazdasszonyomnak.
De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a 

kincseskamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítése 
tetejére, elkezdett kiabálni:

-  Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor

meg a kiskakas az ablakába repült, onnan kiabálta:
-  Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
Megharagudott erre a török császár.
-  Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, hogy ne kiabál

jon, vesd bele a kútba.
A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kiskakas csak elkezdi 

a kútban:
-  Szídd fel, begyem, a sok vizet! Szídd fel, begyem, a sok 

vizet! -  Arra a begye mind felszívta a vizet a kútból. A kiskakas 
megint felszállott a török császár ablakába:

-  Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának:
-  Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd bele az égő 

kemencébe.



A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az égő kemencébe 
vetette. De a kiskakas megint csak elkezdi:

-  Ereszd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet! -  Erre a 
begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak 
felszállott az új ablakba:

-  Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
Még nagyobb méregbe jött erre a török császár.
-  Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kiskakast, vesd belé a mé

heskasba, hadd csípjék agyon a darazsak.
A szolgáló belévetette a kiskakast a méheskasba. Ott megint 

elkezdi a kiskakas:
-  Szídd fel, begyem, a darázst! Szídd fel, begyem, a darázst!



Arra a begye mind felszívta a darázst. Akkor megint felszállott 
a török császár ablakába:

-  Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom!
Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele.
-  Eredj, te szolgáló, hozd ide azt a kiskakast, hadd tegyem ide 

a bő bugyogóm fenekébe.
Megfogta a szolgáló a kiskakast; a török császár beteszi a bő 

bugyogója fenekébe.
Akkor a kiskakas megint csak elkezdi:
-  Ereszd ki, begyem, a darázst, hadd csípje meg a farát! Ereszd 

ki, begyem, a darázst, hadd csípje meg a farát!
A begye mind kieresztette a darázst, azok jól megcsipkedték a 

török császár farát. Felugrik erre a török császár:
-  Jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kiskakast; vigyétek hamar a 

kincseskamrába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját.
Bevitték a kiskakast a kincseskamrába, ott megint elkezdi a 

maga nótáját:
-  Szídd fel, begyem, a sok pénzt! Szídd fel, begyem, a sok 

pénzt!
Erre a begye mind felszívta a török császár három kád pénzét. 

A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának; gazdag asszony 
lett belőle, még máig is él, ha meg nem halt.



A KÓRÓ ÉS A KISMADÁR

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kismadár. Ez a 
kismadár egyszer nagyon megunta magát, rászállt egy kóróra.

-  Kis kóró, ringass engemet!
-  Nem ringatom biz én senki kismadarát!
A kismadár megharagudott, elrepült onnan. Amint ment, men- 

degélt, talált egy kecskét!
-  Kecske, rágd el a kórót!
Kecske nem ment kóró rágni, a kóró mégsem ringatta a kis

madarat. Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy farkast.
-  Farkas, edd meg a kecskét!



u  Farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, 
kóró mégsem ringatta a kismadarat.

Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy falut.
-  Falu, kergesd el a farkast!
Falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecske enni, 

kecske nem ment kóró rágni, kóró mégsem ringatta a kismadarat.
Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy tüzet.
-  Tűz, égesd meg a falut!
Tűz nem ment falu égetni, falu nem ment farkas kergetni, far

kas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró még
sem ringatta a kismadarat.

Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy vizet.
-  Víz, oltsd el a tüzet!
Víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu égetni, falu nem 

ment farkas kergetni, farkas nem ment kecske enni, kecske nem 
ment kóró rágni, kóró mégsem ringatta a kismadarat.

Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy bikát.
-  Bika, idd fel a vizet!
Bika nem ment vizet inni, víz nem ment tüzet oltani, tűz nem 

ment falu égetni, falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment 
kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, kóró mégsem ringatta a 
kismadarat.

Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy furkót.
-  Furkó, üsd agyon a bikát!
Furkó nem ment bika ütni, bika nem ment vizet inni, víz nem 

ment tüzet oltani, tűz nem ment falu égetni, falu nem ment farkas 
kergetni, farkas nem ment kecske enni, kecske nem ment kóró rágni, 
kóró mégsem ringatta a kismadarat.

Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy férget.
-  Féreg, fúrd ki a furkót!
Féreg nem ment furkót fúrni, furkó nem ment bika ütni, bika 

nem ment vizet inni, víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu 
égetni, falu nem ment farkas kergetni, farkas nem ment kecske enni, 
kecske nem ment kóró rágni, kóró mégsem ringatta a kismadarat.

Megint ment, mendegélt a kismadár, talált egy kakast.
-  Kakas, kapd fel a férget!



Szalad a kakas, kapja a férget; szalad a féreg, fórja a furkót; 
szalad a fórkó, üti a bikát; szalad a bika, issza a vizet; szalad a víz, 
oltja a tüzet; szalad a tűz, égeti a falut; szalad a falu, kergeti a far
kast; szalad a farkas, eszi a kecskét; szalad a kecske, rágja a kórót, a 
kóró bezzeg ringatta a kismadarat.

Ha még akkor sem ringatta volna, az én mesém is tovább tar
tott volna.



A VADGALAMB ÉS A SZARKA

Tudod-e, miért nem ért a vadgalamb a fészekcsináláshoz, miért 
rak olyan hitvány fészket, mely csak néhány szál száraz ágból van 
összetákolva?

Elmondom én.
A vadgalamb a szarkát kérte meg, hogy tanítsa meg őt a fé

szekrakásra, mert ebben a szarka igen nagy mester, s olyan fészket 
tud csinálni, hogy ahhoz a héja, ölyű hozzá nem fér. A szarka szí
vesen elvállalta a tanítást, s fészekrakás közben, míg egy-egy gallyat 
helyére illesztett, mindig mondogatta a maga módján:



Csak így, csak úgy! Csak így, csak úgy!
A vadgalamb erre mindig azt felelte:
-  Túdom, túdom, túdom!
A szarka elhallgatta azt egy darabig, de utoljára meghara

gudott.
-  Ha tudod, csináld! -  s otthagyta a fészket fele munkájában. 
A vadgalamb aztán azóta sem tudott ebből a mesterségből

többet megtanulni.



CSALIMESÉK

i.

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, a Szent 
Gellért-hegynél innen volt, volt is, nem is, de csak mégis meg kellett 
annak esni, volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy tojá
sa. Ezt a tojást felvitte egy hegyre, majd legördítette . . .  a hegyre 
felvitte, meg legördítette . . .  a hegyre felvitte, meg legördítette . . . 
fel a hegyre vitte, meg legördítette . . .

II.

Volt egyszer, hol nem volt, volt a világon egy ember, annak 
volt egy nagy juhnyája, ezt a juhnyájat át kellett neki hajtani egy 
keskeny hídon. Hajtotta, hajtotta, hajtotta, de a juh nagyon sok volt, 
a híd meg igen keskeny volt, bizony, azt még mostanig sem hajtotta 
keresztül. Várjuk meg, míg áthajtja, akkor majd tovább mondom.

III.

Volt egyszer egy ember,
Szakálla volt kender,
Meggyulladt a kender,
Elszaladt az ember,
Közel volt a tenger,
Bele halt az ember.

IV.
Mese-mese farkas,
Bújj a lyukba, hallgass!



UTÓSZÓ

Arany László, aki az itt olvasható népmeséket lejegyezte, kicsi 
korában Petőfi Sándor térdén lovagolt, és hallgatta a nagy költő meséjét 
is. És ezt éppen a költőtől tudjuk, aki az Arany Lacinak című költe
ményében írta:

így ni!
Ugye fáj?
Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
S nyisd ki füledet,
Nyisd ki ezt a kis kaput;
Majd meglátod, hogy mi fut 
Rajta át füledbe;
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
Szállj be Laci fejibe . . .

Arany János, az apa sem feledkezhetett meg a mesélésről: kislányá
nak, Juliskának és kisfiának, Lacikának ő is mesélhetett, és nem is keveset! 
Mással lehet-e magyarázni, hogy a Laci gyerek tízesztendős korában sza
bad idejében azzal foglalkozik, hogy a hallott meséket lejegyezze, vagy 
ahogy ő mondta: „papírra tegye”. Maga említette a magyar népmeséről tar
tott előadásában, hogy A kóró és a kismadár és A farkastanya című me
séket szóról szóra úgy adta ki, „amint tízéves korában papírra tette”. Az 
Arany családban természetesen később is meséltek, a két gyerek nagyon is 
megkedvelhette a meséket. így támadhatott az a gondolatuk, hogy összeír
ják mindazokat a meséket, amelyeket hallottak és tudtak. Arany László 
tizennyolc éves volt (1862-ben történt ez), amikor munkába kezdtek, és



egészen rövid idő alatt harmincöt hosszabb-rövidebb mesét jegyeztek le. 
Bizonyára voltak olyanok, amelyekre maguk emlékeztek, hiszen apjuk 
vagy anyjuk mesélte őket nekik, más mesék a kisiskolás füzetből kerültek 
elő, de voltak olyanok is, amelyeket a „szolgálóktól vagy a mezőn dolgo
zó parasztoktól hallottak”. Munkájukat megmutatták apjuknak, aki nem
csak figyelmesen elolvasta, és ha kellett, ki is javította, hanem elvitte a 
kiadóhoz is. Még abban az esztendőben megjelentek Eredeti népmesék 
címmel, és azóta újra és újra kiadják őket. Már a 19. században is szíve
sen olvasták és hallgatták ezeket a meséket gyerekek, felnőttek egyaránt. 
El is terjedtek, és nincs is talán iskolát végzett ember, aki ne emlékezne az 
Arany László gyűjtötte mesék valamelyikére, vagy a mesék valamelyik 
részletére, fordulatára!

Aki mind a harmincöt mesét elolvassa, az azt tapasztalhatja, hogy az 
Arany gyerekek, s természetesen szüleik is, elsősorban a tréfás, humoros, 
nem is nagyon hosszú meséket kedvelték. A Farkas-barkas című mesét 
például kétségtelenül Arany János mesélte lányának és fiának, és nem is 
egyszer idézhette tréfás kedvében a párbeszédet:

Honnan tudod?
-  Fejemen történt.”

Az egyik néprajztudós (Faragó József) ugyanis megtalálta ezt a két 
mondatot abban a levélben, amelyet Arany János 1847. május 27-én írt 
Petőfi Sándornak: „S honnan tudom ezt? Fejemen történt.” Ez a mese, meg 
a többiek közül is nem egy, azok közé tartozik, amelyekben előbb a sze
replők száma nő, majd amikor egy bizonyos számot elér, egy mesei fordu
lat után csökkenni kezd, végül pedig az utolsó, a még megmaradt egy 
szereplő is eltűnik a meséből. A már említett Farkas-barkas című mesében 
a kis tyúk indítja el a történetet, majd hozzá csatlakozik a kakas, a nyúl, az 
őz, a róka és a farkas. Amikor azután verembe esnek, ugyanilyen sorrend
ben eszik meg egymást, tehát fogy a szereplők száma. Végül a farkas 
marad meg csupán, de azt is lelövik a vadászok. Az olyan mesékben, mint 
amilyen A kis gömböc című, csak a szereplők számának a növekedését 
látjuk, akárcsak A szomorú királykisasszony és A farkastanya című mesék
ben is. Egy-egy ilyen mese a kárvallottak felvonulása valójában, s hogy 
miért csatlakoznak egymás után a folyton gyarapodó „menethez”, senki 
sem tudja, de nem is kíváncsi rá. A Farkas-barkas címűben még tudjuk, 
hogy a békésen kapargászó kis tyúk fejére esett kavics váltja ki az „ég
szakadást” és a „földindulást” az állatvilágban, de hogy a többiek miért 
futnak vele, azt már nem tudjuk. Mint ahogy nem tudjuk, miért éhezett 
meg olyannyira a padláson felakasztott kis gömböc, hogy be akarja kapni 
az egész világot. Sejtjük, hogy semmiségről lehet szó, hiszen a pusztulás is



semmiség következménye: a Farkas-barkas címűben esztelen futásukban 
verembe esnek a mesehősök, A kis gömböc címűben pedig a gömböc egy 
rossz mozdulata miatt következik be a vég. Ezért is váltják ki a mesék 
hallgatóikban és olvasóikban a nevetés örömét. Úgy is mondhatnánk, 
hogy az ilyen mesékben „akasztófahumor” van. Ezért nevettet meg ben
nünket is, nemcsak a sohasem nevető királykisasszonyt a bárány vezette 
különös menet A szomorú királykisasszony című mesében. Természetesen 
a tündérmesékben is sok humoros elem van, és azok a tündérmesék, ame
lyeket Arany László jegyzett le, zömükben inkább fantasztikus meséknek 
nevezhetők. A hosszabb mesék rendre ilyen jellegűek, olvassuk el akár a 
Fehérlófia, akár a tündérmesét tótágast állító Babszem Jankó című mesét. 
A legtöbb csoda az ilyen mesékben ugyanis nem tündériesen mesés, 
hanem fantasztikus. S ha azt nézzük, a kis könyvünkben olvasható mesék 
mintha egymás rokonai lennének. Még az egészen rövid csalimesék is. 
Pedig az ilyeneket, mint Arany László írta, csak akkor szokták mesélni, 
„amikor a gyermekek nagyon ráesnek valakire, hogy meséljen, s annak 
éppen kedve van tréfálni velük, efféle mesékkel csalja meg a nagy kezdet
től kíváncsivá lett és sokat váró gyermekeket”.

Mi ellenben tudjuk, hogy még az ilyen csalfa csalimesék sem csalnak 
meg bennünket: olvasásuk önfeledt perceket szerez valamennyiünknek!

BORI Imre
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elolvasta és kijavította a történeteket, 
hanem elvitte a kiadóhoz is. Eredeti 
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Arany László gyűjtötte mesék 
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