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A BÉKAKIRÁLY VAGY A VASABRONCSOS
HENRIK

Réges-régen, amikor a kívánságnak még volt foganatja, élt egy
király; mindegyik lánya szép volt, de a legkisebbik olyan
gyönyörűséges, hogy még a nap is elcsodálkozott, valahányszor
rásütött, pedig ő már sok mindent látott. A királyi palotától nem
messze nagy erdő sötétlett, az erdőben pedig egy vén hárs alatt volt
egy kút: nagyon forró napokon a királylány kijárt az erdőbe, és leült a
hűvös kút kávájára: ha unatkozott, fogta aranygolyócskáját, földobta,
majd elkapta; ez volt a legkedvesebb játékszere.

Történt egy alkalommal, hogy a királylány aranygolyója nem
kezecskéjébe pottyant vissza, hanem melléje, a földre esett le, és
egyenesen belegurult a vízbe. A királylány követte szemével, de a
golyó eltűnt, a kút meg mély volt, olyan mély, hogy le se lehetett látni
a fenekére. A királylány sírva fakadt, egyre hangosabban sírt, és
sehogy sem vigasztalódott meg. Amint így sírdogált, valaki
megszólította:

– Mi bajod van, szép királykisasszony? Hiszen zokogásod még a
követ is meglágyítaná.

Körülnézett, honnan jön a hang; egy békát pillantott meg: vastag,
csúnya fejét éppen kidugta a vízből.

– Ó, te vagy az, vén lucskos! – mondta a kislány. – Szép
aranygolyómat siratom, beleesett a kútba.

– Hagyd abba, ne sírj – felelte a béka –, segíthetek rajtad, de mit
adsz, ha felhozom a játékszeredet?

– Amit akarsz, kedves béka – mondta a kislány –, ruháimat,
gyöngyeimet, drágaköveimet, még az aranykoronát is a fejemről.

A béka így felelt:
– Nem kellenek ruháid, gyöngyeid, drágaköveid, aranykoronád

sem; de ha szeretnél engem, ha játszótársad, pajtásod lehetnék,
asztalkádnál ülhetnék melletted, arany tányérkádról ehetnék,
pohárkádból ihatnék, ágyacskádban alhatnék: ha mindezt
megígéred, leszállok a kút mélyére, és fölhozom az aranygolyódat.



– Jó – mondta a királylány –, megígérek mindent, amit csak
akarsz, csak hozd vissza a golyómat.

De magában ezt gondolta: „Miket beszél ez az együgyű béka! A
vízben csücsül békarokonsága körében, és brekeg, nem is lehet
embernek a pajtása.”

A béka, miután ígéretet kapott, a víz alá dugta fejét, lemerült,
majd kisvártatva fölbukkant, szájában fogta a golyót, és kidobta a
főbe. A királylány örült, amikor viszontlátta szép játékszerét, fölkapta
és elszaladt vele.

– Várj, várj – kiáltott a béka –, vígy magaddal, én nem tudok
olyan gyorsan futni, mint te.

De mit használt, hogy utánabrekegett, amilyen hangosan csalt
kifért a torkán! A királylány nem hallgatott rá, hazasietett, és
csakhamar el is felejtette a békát; az szegény, mit tehetett mást,
visszament a kútjába.

Másnap, amikor a királylány a királlyal, és az udvar népével
együtt asztalhoz ült, és aranytányérkájáról evett, pliccs-placcs,
pliccs-placcs, valami jött, fölfelé mászott a márványlépcsőn; amikor
fölért, kopogott az ajtón, és így kiáltott:

– Legkisebb királylány, nyiss ajtót!
A kislány odafutott, hogy megnézze, ki van kinn; ajtót nyitott, hát

a béka ült a küszöbön. Gyorsan becsapta az ajtót, visszaült az
asztalhoz; nagyon megrémült. A király észrevette, hogy szíve
hevesen dobog, és megkérdezte:

– Mitől félsz, kislányom, talán valami óriás áll az ajtó előtt, és el
akar rabolni?

– Nem, nem – felelte a királylány –, nem óriás, hanem egy undok
béka.

– Mit akar a béka tőled?
– Ó, kedves atyám, amikor tegnap az erdőben a kútnál

játszottam, aranygolyóm a vízbe esett. Keservesen sírtam, hát a
béka fölhozta a kútból, és mert mindenáron azt kívánta, megígértem
neki, hogy játszótársam lesz, de igazán nem gondoltam rá, hogy
kiszállhat a kútból. Most kinn van, és be akar jönni hozzám.

Közben a béka megint kopogtatott és így kiáltott:

Legkisebb királylány,
Nyisd ki az ajtódat!



Nem emlékszel, tegnap
Mit mondottál nékem,
A kút hűs vízénél?
Legkisebb királylány.
Nyisd ki az ajtódat!

Ekkor így szólt a király:
– Amit megígértél, meg is kell tartanod; menj csak és nyiss ajtót.
A királylány odament, kinyitotta az ajtót, a béka beszökdécselt,

nyomon követte a királylányt, egészen a székéig. Ott lecsücsült, és
így szólt:

– Emelj föl magadhoz.
A kislány tétovázott, de végül a király megparancsolta: tegye,

amit a béka mond. Amikor pedig a béka már fönn volt a széken,
fölkérezkedett az asztalra, s aztán odafönn így szólt:

– Most told közelebb hozzám arany tányérkádat, hogy együtt
ehessünk.

A királylány teljesítette ugyan a kérést, de látszott rajta, hogy nem
szívesen. A béka jóízűen evett, a kislánynak azonban torkán akadt
majd minden falat. Végül megszólalt a béka:

– Jóllaktam és fáradt vagyok, most vígy be szobácskádba, vesd
meg selyem ágyacskádat, lefekszünk aludni.

A királylány sírva fakadt, félt a hideg békától, hozzá sem mert
nyúlni, most meg még az ő szép, tiszta ágyacskájába fektesse. A
király azonban haragra gyűlt, és így szólt:

– Aki segített rajtad, amikor bajban voltál, azt ne vesd meg
azután se.

Ekkor a királylány két ujjával megfogta a békát, fölvitte és letette
szobája sarkába; aztán lefeküdt az ágyába. A béka ekkor
odamászott és megszólalt:

– Fáradt vagyok, aludni szeretnék, mint te: emelj föl, vagy
megmondom atyádnak.

Nagyon mérges lett a kislány, fölemelte a békát, és teljes erejéből
a falhoz csapta:

– Most legalább nyugton maradsz, undok béka!
Amikor azonban leesett, nem volt többé béka, hanem szép

szemű, kedves tekintetű királyfi. A király akaratából kedves pajtása
és férje lett a királylánynak. Ekkor elbeszélte hitvesének, hogy egy



gonosz boszorkány elvarázsolta, és senki más nem válthatta meg a
kútból, csak éppen a legkisebbik királylány, holnap pedig együtt
elmennek az ő birodalmába. Azután elaludtak, és másnap reggel,
amikor a napsugár felébresztette őket, egy kocsi érkezett a palota
elé, nyolc fehér ló húzta, fehér strucctollak díszítették fejüket, és
aranylánc volt a szerszámuk, mögöttük meg az ifjú király inasa állott,
a hűséges Henrik. A hűséges Henrik nagyon elbúsult annak idején,
amikor urát békává varázsolták; három vasabroncsot kovácsoltatott
szíve köré, hogy fájdalmában és szomorúságában meg ne
szakadjon. A kocsi az ifjú királyért jött, hogy hazavigye birodalmába;
a hűséges Henrik besegítette a kocsiba mindkettőjüket, mögéjük
állott és nagyon boldog volt, hogy ura visszaváltozott királyfivá.
Megtettek egy darab utat, hát a királyfi nagy reccsenést hallott háta
mögül, mintha valami kettétört volna. Hátrafordult és felkiáltott:

Henrik, eltörött a kerék!

A hűséges Henrik meg így felelt:

Dehogy, uram, a kocsi ép!
Szívem dobta le a vasat,
Fájdalmában majd meghasadt,
Mikor te a kútba kerültél
És békaként a vízben ültél.

Még egyszer, és harmadszor is reccsent valami útközben, és a
királyfi mindig azt hitte, hogy a kerék tört el, pedig csak az abroncsok
pattantak le a hűséges Henrik szívéről, mivel ura megszabadult és
megtalálta a boldogságát.



MESE A FIÚRÓL, AKI VILÁGGÁ MENT, HOGY
MEGISMERJE A BORZONGÁST

Volt egyszer egy apának két fia: a nagyobbik eszes és értelmes,
mindig föltalálta magát, a kisebbik azonban buta volt, semmit sem
értett meg, semmi sem ment a fejébe. És az emberek, ha látták, azt
mondták róla:

– Ezzel a fiúval még sok baja lesz az apjának!
Ahányszor csak valami tennivaló akadt, a nagyobbiknak kellett

elvégeznie, de ha apjuk későn este vagy éppenséggel éjszaka
küldte el valamiért, és útja temetőn vagy más hátborzongató helyen
vitt keresztül, így felelt a nagyobbik fiú:

– Jaj nem, édesapám, nem megyek oda, borzadok! – ugyanis
nagyon félt.

Vagy ha este a tűz mellett olyan történeteket meséltek, hogy az
ember háta borsódzott belé, egyik-másik, aki hallgatta a mesét, így
szólt:

– Jaj, borzadok!
A kisebbik fiú ott ült a sarokban, hallotta, és nem értette, mit

jelent.
– Mindig azt mondják: borzadok, borzadok! Én nem borzadok. Ez

bizonyára valami olyan tudomány, amihez én nem értek.
Ekkoriban történt, hogy apja így szólt hozzá:
– Hallod-e, te, ott a sarokban, te is felnősz, erős leszel, tanulnod

is kell valamit, amivel megkeresheted a kenyered. Nézd csak,
mennyire iparkodik a bátyád, de amit neked mond az ember, az
falrahányt borsó!

– Édesapám – felelt a fiú –, tanulnék én is valamit; ha lehet, meg
szeretném tanulni a borzongást; még nem konyítok hozzá.

E szavak hallatára nevetett a nagyobbik fiú, és ezt gondolta
magában: „Istenkém, mekkora fajankó az én öcsém, sose viszi
semmire se: korán görbül a jó kampó.”

Nagyot sóhajtott az apa, és így felelt kisebbik fiának:
– Borzongani majd megtanulsz, de azzal nem keresed meg a

kenyered.



Nemsokára eljött látogatóba az egyházfi. Az apa elpanaszolta
neki a baját, elmondta, milyen járatlan a kisebbik fia a világ
dolgaiban, semmit sem tud, semmit sem tanult.

– Gondold csak el, amikor megkérdeztem, mivel akarja
megkeresni a kenyerét, azt mondta: meg akarja tanulni a
borzongást.

– Ha csak ez a kívánsága – felelte az egyházfi –, nálam
megtanulhatja; add hozzám kosztba, kvártélyba, én majd
kiművelem.

Az apának tetszett a dolog, mert úgy gondolta: legalább
ráncbaszedik a fiút.

Az egyházfi tehát hazavitte magával, és megparancsolta neki,
hogy harangozzék. Néhány nap múlva éjfélkor fölkeltette, hogy
menjen föl a templom tornyába, és húzza meg a harang kötelét.
„Majd megtanulod, mi az a borzongás” – gondolta magában; titokban
előrement, és amikor a fiú felért s megfordult, hogy megfogja a
kötelet, meglátta, hogy egy fehér alak áll a lépcsőn, éppen a
hangnyílással szemben.

– Ki vagy? – kiáltotta, de az alak nem válaszolt, meg se moccant
a helyén. – Felelj – kiáltotta a fiú –, vagy takarodj innét, semmi
keresnivalód itt éjnek idején!

Az egyházfi azonban csak állt mozdulatlanul, hogy azt higgye a
fiú: kísértet. A fiú megint rászólt:

– Mi dolgod itt? Beszélj, ha igaz úton jársz, mert különben
lehajítlak a lépcsőn.

Az egyházfi azt gondolta: nem eszik a kását olyan forrón, meg
sem mukkant, csalt állt, mintha kővé vált volna. A fiú ekkor
harmadszor is rákiáltott, de látta, hogy kár minden szóért, hát
nekirugaszkodott, s letaszította a kísértetet a lépcsőn; az egyházfi tíz
lépcsőfokot gurult, és ott maradt fekve a sarokban.

A fiú ekkor meghúzta a harangot, majd hazament, szó nélkül
lefeküdt az ágyába és tovább aludt. Az egyházfi felesége sokáig
várta az urát, de az csak nem jött. Az asszony aggodalmában
fölkeltette a fiút és megkérdezte:

– Nem tudod, hol marad a férjem? Még előtted fölment a
toronyba.



– Nem tudom – felelte a fiú –, de valaki ott állt a lépcsőn, a
hangnyílással szemközt; kérdeztem, de nem válaszolt, nem akart
elmenni onnét; úgy véltem, rosszban sántikál, hát letaszítottam.
Menj csak oda, meglátod, ő volt-e az; sajnálnám.

Az asszony odafutott, és ott találta férjét a sarokban. Jajgatott
szegény, mert a lábát törte.

Az asszony lecipelte, aztán hangosan jajveszékelve a fiú apjához
sietett

– Fiad szörnyű szerencsétlenséget hozott ránk – kiáltotta –,
letaszította az uramat a lépcsőn úgy, hogy eltörött a lába: vidd el ezt
a semmirekellőt a házunkból.

Az apa megijedt, odafutott, és jól megszidta a fiát.
– Micsoda istentelen csíny ez! A sátán sugallta neked!
– Édesapám – felelte a fiú –, hallgass meg, teljesen ártatlan

vagyok: úgy állt ott éjnek idején, mint aki rosszban sántikál. Nem
tudtam, ki az, és háromszor intettem: beszéljen vagy távozzék.

– Ó, te csak bajt hozol rám – mondta az apa –, látni sem akarlak,
szemem elé se kerülj többé.

– Igen, édesapám, ahogy kívánod, csalt várd meg a reggelt;
elmegyek, és megtanulom a borzongást, akkor olyan mesterségem
lesz, amiből megélek.

– Tanulj, amit akarsz – mondta az apa –, nekem édesmindegy. Itt
van ötven tallér, ezzel világgá mehetsz. De meg ne mondd senkinek
se, hová való vagy, ki az apád, mert szégyenkezem miattad.

– Igen, édesapám, ahogy akarod; ha nincs több parancsod, ezt
könnyen teljesíthetem.

Amikor megvirradt, a fiú zsebébe dugta az ötven tallért, kifordult a
nagy országútra, és egyre csak azt mondogatta maga elé: „Bárcsak
tudnék borzongani, bárcsak tudnék borzongani!”

Valaki arra járt, meghallotta a fiú szavait; együtt folytatták útjukat
s odaértek, ahonnan már látszott a vesztőhely; ekkor az útitárs
megszólította a fiút:

– Látod ott azt a fát, ahol heten hűséget esküdtek a hóhér
kötelének, s most repülni tanulnak? Telepedj le a fa alá, várd meg,
amíg leszáll az éjszaka, akkor majd megtanulsz borzongani.

– Ha más nem kell hozzá – felelte a fiú –, ez nem nehéz; ha ilyen
hamar megtanulok borzongani, neked adom az ötven talléromat.



Reggel gyere majd el hozzám.
A fiú odament a bitófához, leült alája és várta, hogy beesteledjék.

Fázott, hát tüzet gyújtott; éjféltájban azonban olyan hideg szél
kerekedett, hogy a tűz mellett sem tudott felmelegedni. A szél
egymásnak ütötte az akasztottakat, ide-oda lengtek; a fiú ezt
gondolta magában: „Te fázol lenn a tűznél, hát még mennyire
fáznak, és vacognak azok odafenn.” Részvét ébredt szívében, a
fának támasztotta a létrát, fölmászott rajta, leoldotta egyiket a másik
után, és mind a hetet lehozta. Akkor felszította a tüzet, még jól rá is
fújt, a hét akasztottat köréje ültette, hogy melegedjenek. De azok
csak ültek, meg se moccantak, és a tűz belekapott ruhájukba.

– Vigyázzatok! – szólt rájuk. – Mert különben megint fölakasztlak!
A holtak azonban nem hallották, csak ültek szótlanul és tűrték,

hogy a láng eméssze rongyaikat.
A fiú mérges lett, és így szólt:
– Hát ha nem vigyáztok magatokra, nem segíthetek rajtatok, nem

akarok én is elégni veletek. – És sorjában visszaakasztotta őket a
fára.

Aztán letelepedett a tűzhöz és elaludt. Másnap reggel eljött hozzá
az az ember, kérte az ötven tallérját és megkérdezte:

– No, tudod-e már, mi az a borzongás?
– Nem – felelte a fiú –, honnan tudnám? Ezek ott fenn ki se

nyitották a szájukat, az ostobák moccanás nélkül tűrték, hogy a tűz
eleméssze ócska rongyaikat, amik még testüket takarták.

Az idegen látta, hogy ma ugyan nem kapja meg az ötven tallért,
hát elment, és csak ennyit mondott magában: „Ilyen bolonddal sem
találkoztam még.”

A fiú is útnak indult, és megint csak azt mondogatta maga elé:
„Bárcsak tudnék borzongani. Bárcsak tudnék borzongani!”

Arra járt egy fuvaros, meghallotta ezt és megkérdezte:
– Ki vagy te?
– Nem tudom – felelte a fiú.
– Hová való vagy? – kérdezte tovább a fuvaros.
– Nem tudom.
– Ki az apád?
– Azt nem mondhatom meg.
– Mit mormolsz szüntelenül a szakálladba?



– Ó – felelt a fiú – szeretnék borzongani, de senki sem tanít meg
rá.

– Hagyd abba ezt az ostoba fecsegést – mondta a fuvaros –,
gyere velem, szerzek neked szállást, munkát.

A fiú most már együtt folytatta útját a fuvarossal; estére egy
kocsmához értek, ott akartak meghálni. Amikor beléptek a söntésbe,
a fiú megint hangosan mondta:

– Bárcsak tudnék borzongani! Bárcsak tudnék borzongani!
A kocsmáros meghallotta és nevetett.
– Ha csak ez a kívánságod – mondta –, itt lesz módod hozzá.
– Hallgass – mondta a kocsmárosné –, már jó néhány kíváncsi az

életével fizetett, kár lenne a fiú szép szeméért, ha nem látná többé a
napvilágot.

A fiú azonban így szólt:
– Akármilyen nehéz, mégis meg akarom tanulni, hiszen azért

mentem világgá.
Addig nyaggatta a kocsmárost, míg el nem mesélte, hogy nem

messzire innen van egy elátkozott kastély, ott aztán meg lehet
tanulni a borzongást, csak három éjszakát kell átvirrasztani benne.
Aki vállalkozik rá, ahhoz – úgymond –, feleségül adja lányát a király;
ez a lány a leggyönyörűségesebb hajadon a nap alatt; a kastélyban
gonosz szellemek nagy kincset őriznek, a kincs is az övé lesz, se
szeri, se száma, a szegény embert gazdaggá teheti. Már sokan
átlépték a kastély küszöbét, de soha senki sem tért vissza onnét.

A fiú másnap reggel a király színe elé járult és ezt mondta:
– Ha megengeded, uram királyom, az elátkozott kastélyban

virrasztanék három éjszakán át.
A király szemügyre vette a fiút, és mert tetszett neki, így szólt:
– Három dolgot kérhetsz, de élettelen dolgoknak kell lenniük;

magaddal viheted őket a kastélyba.
A fiú így válaszolt:
– Alikor kérek tűzrevalót, egy esztergapadot, és egy faragószéket

a hozzávaló késsel.
A király még napvilágnál a kastélyba küldette mindezt. Amikor az

éjszaka közeledett, a fiú fölment, fényes tüzet gyújtott az egyik
szobában, melléje állította a faragószéket a késsel, és ráült az
esztergapadra.



– Bárcsak borzonghatnék – mondta –, de itt sem fogom
megtanulni.

Éjféltájban föl akarta szítani a tüzet: amikor éppen ráfújt, az egyik
sarokból hirtelen kiáltást hallott:

– Au, miau, didergünk!
– Ostobák – felelte –, mit kiabáltok? Ha dideregtek, gyertek ide,

telepedjetek a tűzhöz és melegedjetek.
Alighogy ezt kimondta, hatalmas ugrással két nagy fekete

macska termett ott, melléje ültek kétfelől, és tüzes szemükkel vadul
néztek rá. Kis idő múlva, amikor már megmelegedtek, így szóllak
hozzá:

– Cimbora, kártyázzunk?
– Miért ne? – felelte a fiú. – De mutassátok meg a mancsotokat.
Ekkor kidugták a karmaikat.
– Ej – mondta a fiú –, milyen hosszú a körmötök! Várjatok csak,

előbb levágom.
Ezzel nyakon csípte, föltette őket az esztergapadra, és szorosan

becsavarta mancsaikat.
– Ránéztem a körmötökre – mondta –, és elment a kedvem a

kártyázástól!
Ezzel agyoncsapta és kidobta őket a vízbe.
Alighogy elcsendesítette ezt a kettőt, s éppen vissza akart ülni a

tűzhöz, mindenfelől izzó láncra vert fekete macskák és fekete kutyák
jöttek, egyre sokasodtak, úgyhogy már nem tudta, hova legyen
előlük: szörnyen üvöltöztek, rátapostak a tűzre, széthúzogatták és ki
akarták oltani. A fiú egy darabig nyugodtan nézte, de aztán
megelégelte, fogta a kését, és így kiáltott:

– Takarodjatok, csűrbe! – és közéjük vágott.
Egy részük elmenekült, a többit agyonvágta, és kidobta a tóba.

Aztán visszajött, fölszította a parazsat, és megmelegedett a lobogó
tűznél. Amint ott üldögélt, le-lecsukódott a szeme; kedve szottyant
aludni egyet. Körülnézett: a sarokban megpillantott egy nagy ágyat.

– Éppen jó lesz nekem – mondta, és befeküdt az ágyba.
De alighogy behunyta a szemét, az ágy magától megindult, és

körbe járta az egész kastélyt.
– Jó, jó – mondta –, csak rajta!



Az ágy tovább gurult, mintha hat ló volna elébe fogva,
küszöbökön át, fel-le a lépcsőn; egyszerre hopp, hopp! felfordult, az
alja került fölül, úgy feküdt a fiún, mint valami hegy. A fiú azonban
lehajította magáról a takarókat meg a párnákat, kimászott az ágy
alól, s így szólt:

– Kocsikázzék, akinek kedve tartja – aztán lefeküdt a tűz mellé,
és aludt kivilágos kivirradtig.

Reggel jött a király; meglátta, hogy a fiú ott fekszik a földön: azt
gondolta, a kísértetek megölték, a fiú halott.

– Kár ezért a jóképű legényért – mondta.
Meghallotta a fiú, fölült, és így szólt:
– Ott még nem tartunk!
Elcsodálkozott a király, de örült, és megkérdezte, hogy töltötte az

éjszakát.
– Egész jól – felelte a fiú. – Egy éj hát elmúlt, majd csak elmúlik a

másik kettő is.
A kocsmáros tágra meresztette szemét, amikor visszament hozzá

a fiú.
– Nem hittem volna – mondta –, hogy élve viszontlátlak;

megtanultad, mi az a borzongás?
– Nem – felelte a fiú –, minden hiába; bárcsak akadna valaki, aki

megmondaná!
Este megint fölment a kastélyba, odaült a tűzhöz, és megint a

régi nótát fújta:
– Bárcsak borzonghatnék!
Amikor közeledett az éjfél, lárma és dörömbölés hallatszott, előbb

halkan, majd mind erősebben, aztán kis időre elhallgatott, végül
hangos kiáltással egy félbevágott ember ereszkedett le a
kéményből; odaesett épp a fiú elé.

– Hej! – kiáltotta a fiú. – A másik fele is hozzátartozik, ez kevés.
Ekkor újra kezdődött a lárma, tombolás és üvöltözés, és leesett a

másik fele is.
– Várj – mondta a fiú –, egy kicsit fölszítom neked a tüzet.
Mihelyt ezt megtette s odanézett, a két rész összeforrott, és egy

rusnya ember ült az ő helyén.
– Nem így alkudtunk – mondta a fiú –, a pad az enyém.



Az ember el akarta taszítani, de a fiú nem tágított, ellökte az
embert, és visszaült a helyére. Ekkor még sok ember esett le, egyik
a másik után, kilenc csontvázat és két halálfejet hoztak, fölállították,
és tekézni kezdtek. A fiúnak is kedve szottyant a játékhoz és
megkérdezte:

– Veletek játszhatok?
– Ha van pénzed.
– Van elég – felelte –, de a golyóitok nem elég gömbölyűek.
Fogta a halálfejeket, ráillesztette az esztergapadra, és

gömbölyűre esztergálta őket.
– Így, most majd jobban gurulnak – mondta. – Hahó, ez ám a

vidám játék.
Ő is játszott, és el is vesztett valamicskét a pénzéből, de amikor

tizenkettőt ütött az óra, minden eltűnt a szeme elől. Lefeküdt, és
nyugodtan elaludt.

Másnap reggel jött a király és tudakolta:
– Hogy ment a sorod ma éjszaka?
– Tekéztem – felelte a fiú –, és elvesztettem néhány garast.
– Nem borzongtál?
– Nem én – mondta –, jól mulattam. Bárcsak tudnék borzongani!
A harmadik éjszakán megint leült a padjára, és bosszúsan

mondta:
– Bárcsak borzonghatnék!
Amikor már későre járt az idő, hat megtermett ember egy

koporsót hozott.
– Haha, ez bizonyára a sógor, aki néhány nappal ezelőtt halt

meg. – Intett az ujjával és hívta: – Gyere, sógorkám, gyere!
Letették a koporsót a földre, a fiú meg odament, levette a fedelét:

egy halott feküdt benne. A fiú megtapogatta az arcát; jéghideg volt.
– Várj csak – mondta –, megmelengetlek egy kicsit – azzal

odament a tűzhöz, megmelegítette a kezét, és a halott orcájára tette,
de az csak hideg maradt. Ekkor kivette a koporsóból, a tűzhöz
telepedett, ölébe vette a halottat, és a karját dörzsölgette, hogy
megindítsa ereiben a vért. Ezzel se ment semmire. Ekkor eszébe
jutott: ha ketten fekszenek az ágyban, egymást melengetik. Az
ágyba fektette, betakarta, és maga is melléje heveredett. Kisvártatva
megmelegedett a halott és megmozdult.



– Látod, sógor – mondta a fiú –, ha én nem melengettelek volna!
A halott azonban nekirugaszkodott, és így kiáltott:
– Most megfojtják!
– Micsoda? – kérdezte a fiú. – Ez a köszöneted? Mindjárt

visszamégy a koporsóba! – Azzal fogta, beledobta, és rátette a
fedelet; ekkor jött a hat ember és elvitte.

– Hát én csak nem borzongok – mondta a fiú –, itt világéletemben
nem tanulom meg.

Most belépett egy ember; nagyobbra nőtt a többieknél, és
iszonyatos képet vágott; de öreg volt, és bosszú fehér szakáll
keretezte arcát.

– Ó, te fickó – kiáltotta –, mindjárt megtanulod, mi a borzongás,
mert most meghalsz.

– No, no, ne siess úgy – felelte a fiú. – Ha meg kell halnom,
magam is ott leszek.

– Nyakon csíplek – mondta a rém.
– Hátrább az agarakkal, te pökhendi; vagyok olyan legény, mint

te, ha nem erősebb!
– Majd elválik – mondta az öreg –, ha te vagy az erősebb,

elmehetsz; gyere, mérkőzzünk meg.
Sötét folyosókon át egy kovácsműhelybe vezette, fölkapott egy

fejszét, és egy csapásra beleverte az egyik üllőt a földbe.
– Ebhez én jobban értek – szólt a fiú, és odament a másik

üllőhöz.
Az öreg melléje állt, mert ezt látni akarta. Fehér szakálla hosszan

lelógott. A fiú fogta a fejszét, egy csapással rést hasított az üllőbe,
és a fejsze mellé becsípte az öreg szakállát.

– Most megvagy – mondta –, rajtad a sor: meghalsz!
Fogott egy vasrudat, és addig csépelte az öreget, amíg az

jajveszékelve nem könyörgött, hagyja abba, gazdagon
megjutalmazza érte. A fiú kihúzta a fejszét, és eleresztette az öreget.
A vénember visszavezette a kastélyba, s három láda aranyat
mutatott neki a pincében.

– Egyik rész – mondotta –, a szegényeké, a másik a királyé, a
harmadik a tied.

Ekkor elütötte az óra a tizenkettőt, és a kísértet eltűnt. A fiú
ottmaradt a sötétben.



– Majd csak kijutok innét – mondta; erre-arra tapogatózott,
meglelte az utat a szobába, és ott elaludt a tűz mellett.

Másnap reggel eljött a király, és így szólt a fiúhoz:
– No, most csak tudod már, mi az a borzongás?
– Nem tudom én – felelte a fiú. – Mi az? Itt járt a halott sógorom,

meg jött egy szakállas ember, sok pénzt mutatón nekem odalent, de
hogy mi az a borzongás, azt senki sem mondta meg.

Ekkor így szólt a király:
– Megváltottad az elvarázsolt kastélyt, hozzád adom feleségül a

lányomat.
– Ez mind rendben van – felelte a fiú –, de még mindig nem

tudom, mi az a borzongás.
Fölhozták az aranyat, és nagy lakodalmat csaptak, de a fiatal

király, bármennyire szerette is hitvesét, és bármilyen boldogan éltek
is, csak ezt hajtogatta:

– Bárcsak tudnék borzongani, bárcsak tudnék borzongani!
Ez nagyon bántotta az asszonykát
– Majd én segítek a dolgán: megtanul majd borzongani –

vigasztalta a komornája.
Kiment a patakhoz, amely ott csobogott a kertben, és kimert a

vízből egy vödörnyi apróhalat. Éjszaka, amikor az ifjú király aludt,
felesége a komorna tanácsára lehúzta a takaróját, és a hideg vízzel,
hallal tele vödröt rázúdította, hogy csak úgy nyüzsögtek rajta a
halacskák.

A király fölébredt és így kiáltott:
– Jaj, borzongok, borzongok, kedves feleségem! Végre tudom, mi

az a borzongás!



HŰSÉGES JÁNOS

Hol volt, hol nem volt egy öreg király. A király nagyon
megbetegedett, és ezt gondolta magában: „Én már bizonyosan a
halálos ágyamon fekszem.”

– Hívjátok el a hűséges Jánost – mondta.
A hűséges János a legkedvesebbik szolgája volt, és azért hívták

így, mert világéletében hűségesen szolgálta királyát.
Amikor most ott állt az ágy mellett, a király így szólt hozzá:
– Hűséges Jánosom, érzem, hogy halálom közeledik, és csak

egyetlenegy gondom van: a fiam. Még fiatal, nem mindig tudja, mit
kell tennie. Ígérd meg, hogy megtanítod mindenre, amit tudnia kell,
légy jó nevelőatyja, mert különben nem hunyhatom be nyugodtan a
szemem.

A hűséges János így felelt:
– Egy életem, egy halálom, nem hagyom el, híven szolgálom!
– Akkor békességben, nyugodtan halok meg – mondta az öreg

király. – Halálom után mutasd meg neki az egész palotát – folytatta
–, valamennyi szobát, termet, kamrát, minden kincset, amit csak
fölhalmoztam, de a hosszú tornác végében a legutolsó szobát meg
ne mutasd neki: abban rejtettem el az aranykastély
királykisasszonyánnk képét. Ha meglátja, forró szerelemre gyullad a
királylány iránt, ájultan esik össze, és nagy veszélybe keveredik
miatta; óvd meg ettől.

A hűséges János még egyszer kezet adott rá, a király pedig
elhallgatott, feje lehanyatlott párnájára, és meghalt.

Eltemették az öreg királyt, s a hűséges János elbeszélte az ifjú
királynak, mit ígért meg édesapjának a halálos ágyán:

– Megtartom a szavam – mondta. – Egy életem, egy halálom,
éppoly hűségesen szolgállak, mint őt szolgáltam.

Kitelt a gyászév, ekkor így szólt a hűséges János:
– Ideje, hogy meglássad örökségedet: megmutatom őseid

palotáját.
Végigvezette mindenütt, le-föl, megmutatta a kincseket és a

pompás szobákat: csak az egyik szobát nem mutatta meg, azt,
amelyik a veszedelmes képet rejtette magában. A kép úgy volt



odaállítva, hogy ha az ajtó nyílt, éppen a képre lehetett látni; olyan
csodálatos mestermű volt, hogy az ember azt gondolhatta volna:
húsból és vérből való eleven teremtés, és nincs nála szebb és
bájosabb az egész világon. Az ifjú király észrevette, hogy a hűséges
János mindig kihagy egy ajtót, és megkérdezte:

– Ezt az ajtót miért nem nyitod ki?
– Olyasmi van benne – felelte a hű szolga –, amitől nagyon

megrémülnél.
De a király így válaszolt:
– Az egész palotát láttam, hát tudni akarom, mi van benne. –

Ezzel odament, és erőszakkal ki akarta nyitni az ajtót.
A hűséges János visszatartotta, mondván:
– Halála óráján megígértem édesatyádnak, hogy sohasem látod

meg, mi van abban a szobában: téged is, engem is nagy baj érne.
– Ó, ha nem mehetek be – mondta az ifjú király –, belepusztulok:

se éjjel, se nappal nem találnék nyugtot, amíg nem láthatnám. Nem
tágítok, amíg ki nem nyitod az ajtót.

A hűséges János látta, hogy minden hiába, hát nehéz szívvel,
nagy sóhajtozás közepette kikereste a kulcscsomóból az ajtó
zárjába illőt. Kinyitotta az ajtót, maga lépett be elsőnek, mert az volt
a szándéka: eltakarja a képet, hogy a király ne lássa meg előbb,
mint ő. De hasztalan: a király lábujjhegyre ágaskodott, és átnézett a
válla fölött. Megpillantotta a királykisasszony pompázatos képét,
amelyen csak úgy csillogott az arany meg a drágakő – és ájultan
esett össze. A hűséges János fölemelte, ágyába vitte, s aggódva
gondolta magában: „Megtörtént a baj, Istenem-Uram, mi lesz ebből!”
Aztán bort öntött a király szájába, amíg eszméletre nem tért. Az első
szava ez volt:

– Kit ábrázol ez a szép kép?
– Az aranykastély királykisasszonyát – felelte a hűséges János.
A király folytatta:
– Olyan mélységes szerelem ébredt iránta szívemben, hogyha a

fák minden levele megannyi nyelv volna, azok sem tudnák méltó
szavakkal kifejezni; egy életem, egy halálom, a királylányt
megtalálom. Te vagy az én hűséges Jánosom, segítened kell
nekem.



A hűséges szolga sokáig tűnődött rajta, hogyan üssék nyélbe a
dolgot, mert nagy nehézségbe ütközött már az is, ha csak a
királykisasszony színe elé akarnak jutni. Végül is kigondolta a
módját, és így szólt a királyhoz:

– A királykisasszony körül minden merő arany, aranyból van az
asztal, a székek, tálak, serlegek, ibrikek és minden házi eszköz. A te
kincstárad öt tonna aranyat rejt, birodalmad aranyműveseivel
dolgoztass föl egy tonnányit mindenféle edénnyé, szerszámmá,
mindenféle madárrá, vaddá és csodálatos állatokká, ez majd tetszik
neki. Odavitorlázunk a sok aranyholmival, és szerencsét próbálunk.

A király elhivatta birodalma valamennyi aranyművesét,
megparancsolta, hogy éjjel-nappal dolgozzanak; végül el is készült a
sok gyönyörűség. Hajóra rakták, a hűséges János kereskedőnek
öltözött, a királyt is kalmár-ruhába öltöztette, hogy rá ne ismerjenek.
Aztán hajóra szálltak, és addig vitorláztak a tengeren, amíg abba a
városba nem értek, ahol az aranykastély királykisasszonya lakott.

A hűséges János arra kérte a királyt, maradjon a hajón és várjon,
ameddig ő vissza nem tér.

– Talán magammal hozom a királylányt – mondotta –, gondoskodj
róla, hogy minden rendben legyen, rakasd ki az aranyedényeket, és
díszíttesd föl a hajót.

Aztán kötényébe csomagolt mindenféle aranyholmit, partra szállt,
és egyenesen a királyi kastélyba ment. Megérkezett a kastély
udvarára, és egy szép leányzót, pillantott meg a kút mellett. A lány
két aranyvödörrel vizet merített. Amikor éppen indulóban volt a
csillogó vízzel, és megfordult, észrevette az idegent és megkérdezte,
mi járatban van. A hűséges János így felelt:

– Kalmár vagyok – s kibontotta kötényét, megmutatta, mi van
benne.

– Ó, milyen gyönyörű aranyholmi! – kiállott a leány, letette a
vödröket, és sorra szemügyre vette az aranytárgyakat. – Meg kell
mutatnom a királykisasszonynak – folytatta –, nagy örömét leli az
aranyholmiban, bizonyos, hogy megveszi mindet.

Kézen fogta Jánost, és fölvezette a kastélyba, ő volt a királylány
komornája. Amikor a királykisasszony megpillantotta a kereskedő
áruját, lelkesen kiáltotta:

– Olyan remek munka, hogy mindegyiket megveszem.



A hűséges János azonban így válaszolt:
– Én csak egy gazdag kalmár szolgája vagyok: mindez semmi

ahhoz képest, ami az én uram hajóján van, az pedig a legművészibb
és legdrágább, amit aranyműves valaha is készített.

A királykisasszony azt akarta, hogy hozzanak mindent a
kastélyba, de a hűséges János ezt felelte:

– Nagyon sok napba tartana, annyi az aranyholmink, és annyi
termet töltene meg, hogy a ti kastélyotok kevés hozzá.

Egyre jobban felcsigázta a királylány kedvét és kíváncsiságát.
– Vezess el a hajótokra – mondta végül a királykisasszony –,

odamegyek, és megnézem a gazdád kincseit.
A hűséges János boldogan elvezette a hajóhoz, a király pedig az

első pillantásra látta, hogy még sokszorta szebb, mint a képmása;
úgy érezte, meghasad a szíve gyönyörűségében. A királykisasszony
fölszállt a hajóra, és a király bevezette a kincseskamrába; a hűséges
János pedig odament a kormányoshoz, és megparancsolta, hogy
induljanak.

– Feszítsétek ki a vitorlákat, hogy úgy röpüljünk, akár a madár a
levegőégben.

A király megmutatta odabenn a sok aranytárgyat, egyenként a
tálakat, serlegeket, ibrikeket, a madarakat, a vadakat, a csodálatos
állatokat. Múltak az órák, a királylány nem győzte csodálni a
kincseket, és örömében észre sem vette, hogy a hajó elindult.
Amikor végignézett mindent, köszönetét mondott a kalmárnak, és
haza akart menni, de a hajó pereméhez érve látta, hogy távol a
szárazföldtől, nyílt tengeren siklanak, duzzadó vitorlával.

– Jaj – kiáltotta ijedten –, becsaptak, megszöktettek, egy kalmár
hatalmába estem; inkább meghalok!

A király azonban megfogta kezét és így szólt:
– Nem vagyok kalmár, király vagyok, és származásom nem

alacsonyabb a tiednél. Csellel szöktettelek meg, de azért tettem,
mert mélységes szerelemmel szeretlek. Amikor első ízben
megláttam a képedet, ájultan rogytam össze.

Az aranykastély királykisasszonya csak hallgatta ezeket a
szavakat, és menten megvigasztalódott: hajlandóságot érzett
szívében, és boldogan adta kezét az ifjú királynak.



A nyílt tengeren vitorláztak. A hűséges János pedig a hajó
orrában ült és muzsikált. Egyszerre csak három hollót látott a
levegőben, amint a hajó felé röpültek. Abbahagyta a muzsikát és
figyelte, mit beszélnek egymás közt a hollók, mert értett a madarak
nyelvén.

Az egyik ezt kiáltotta:
– Ej, ez hazaviszi az aranykastély királykisasszonyát!
– Még nem az övé – felelte a másik
– De az övé – mondta a harmadik –, benn a hajóban együtt

üldögélnek.
– Hiába! – kezdte rá megint az első. – Hiába! Mihelyt partot

érnek, elébük perdül egy pejparipa: a királynak megtetszik, nyergébe
száll, a paripa nagyot ugrik, és elnyargal vele, föl a levegőégbe; a
király sose látja viszont a királykisasszonyt.

– Nincs menekvés? – kérdezte a második.
– De van: ha valaki fölugrik melléje, a nyeregkápából kihúzza a

fegyvert, és agyonlövi a lovat, akkor megmenekül a király. De ki tud
erről? Aki pedig tudja, és megmondja neki, az kővé válik lábujjától a
térdéig.

– Én többet tudok – mondta a második. – Még ha megölik is a
lovat, a menyasszony mégsem lehet az ifjú királyé: mihelyt együtt
megérkeznek a palotába, ott találják egy tálcán a kész nászinget,
egészen olyan, mintha aranyból és ezüstből szőtték volna, de csak
kén és szurok: ha felölti a király, csontig, velőig égeti a testét

– Nincs menekvés? – kérdezte a harmadik.
– De van – felelte a második –, ha valaki kesztyűjével megfogja,

és tűzbe dobja, úgyhogy elég, akkor megmenekül a fiatal király. De
hasztalan! Aki tudja és megmondja neki, annak fél teste kővé válik,
térdétől a szívéig.

– Én többel tudok – mondta a harmadik. – Ha elhamvad is a
nászing, az ifjú király mégsem kapja meg menyasszonyát: amikor az
esküvő után kezdődik a lakodalmas tánc, s az ifjú királyné táncra
perdül, hirtelen elsápad és összerogy, mint a holt. Ha valaki fölemeli,
jobb melléből három csepp vért szív, majd kiköpi, akkor föltámad a
királyasszony. De ha elárulja, aki tudja, egész teste kővé válik, feje
búbjától lába ujjáig.



Így beszélgettek a hollók, aztán tovaröpültek, és a hűséges János
megértette minden szavukat.

Ettől kezdve csöndes és szomorú volt; mert ha eltitkolja ura elől,
amit hallott, akkor ifjú gazdája menthetetlenül bajba kerül; ha pedig
fölfedi előtte, ő pusztul el. Végül azonban ezt mondta magában: „Egy
életem, egy halálom: megmentem a gazdámat!”

Amikor partra szálltak, valóban az történt, amit a holló
megjövendölt: egy pompás pejparipa száguldott elébük.

– Nosza! – mondta a király –, ez a paripa vigyen engem a
palotámba – már-már fölszállott a nyergébe, de a hűséges János
megelőzte, fölpattant a lóra, kihúzta a fegyvert a nyeregkápából, és
lelőtte a lovat.

Ekkor a király szolgái, mert nem szerették a hűséges Jánost, így
kiáltottak:

– Gyalázat! Megölte a szép állatot, amelyen a király a palotájába
akart lovagolni!

A király azonban így szólt:
– Hallgassatok és ne bántsátok, ő az én hűséges Jánosom; ki

tudja, milyen áldás származik a tettéből!
Fölmentek a palotába: az egyik teremben ott volt a tálca, rajta a

kész nászing, egészen olyan, mintha merő aranyból és ezüstből
szőtték volna.

A király odament, és meg akarta fogni, de a hűséges János
félretolta, megfogta az inget kesztyűs kezével, gyorsan a lobogó
tűzbe dobta és elégette.

A többi szolga megint morgott, mondván:
– Nézzétek csak, most meg elégeti a király nászingét.
De a fiatal király így szólt:
– Ki tudja, mire jó ez! Ne bántsátok, ő az én hűséges Jánosom!
Megtartották az esküvőt; elkezdődött a lakodalmas tánc, és a

menyasszony is táncra akart perdülni. A hűséges János résen volt,
és az arcába nézett; a menyasszony hirtelen elsápadt és
összerogyott, mint a holt. János odaugrott, fölemelte, bevitte a kis
szobába, lefektette, melléje térdelt, három vércseppet szívott a jobb
melléből és kiköpte. A szép menyasszony nemsokára már lélegzett
is, fölocsúdott, de a fiatal király mindent látott, és nem tudta, miért
cselekedett így a hűséges János; haragra gerjedt, és így kiáltott:



– Vessétek tömlöcbe!
Másnap reggel elítélték a hűséges Jánost, és elvitték a

vesztőhelyre; amikor ott állt a bitófa alatt, és végre akarták hajtani a
halálos ítéletet, megszólalt a hűséges János:

– Minden elítélt még egyszer beszélhet a halála küszöbén.
Beszélhetek én is?

– Beszélj – mondta a király –, megengedem.
A hűséges János pedig szóra nyitotta ajkát:
– Igazságtalanul ítéltek el; én mindig híven szolgáltalak – s

elbeszélte, mit mondtak a tengeren a hollók; neki mindazt meg
kellett tennie, hogy megmentse gazdáját.

– Ó, én hűséges Jánosom! – kiáltotta a király. –
Megkegyelmezek, megkegyelmezek! Vezessétek le onnan!

A hűséges János azonban, mihelyt befejezte szavait, élettelenül
leroskadt és kővé vált.

A király és a királyné szíve mélyéből gyászolta, s a király így
szólt:

– Ó, milyen rosszal fizettem az ő nagy hűségéért!
Fölemeltette a kőszobrot, bevitette hálószobájába, s ágya mellé

állíttatta. Valahányszor csak rátekintett, sírva fakadt s így szólt:
– Ó, bárcsak életre kelthetnélek, hűséges Jánosom!
Telt-múlt az idő, a királynénak két ikerfiacskája született.
A gyermekek nőnek és anyjuknak nagy öröme telt bennük. Egy

alkalommal, amikor a királyné a templomban volt, és a két gyermek
apjuk mellett játszadozott, a király ismét szomorúan a kőszoborra
nézett, sóhajtott, és így szólt:

– Ó, bárcsak életre kelhetnélek, hűséges Jánosom!
Ekkor megszólalt a kő:
– Bizony, életre kelthetsz, ha föláldozod azt, ami a legkedvesebb

neked.
– Mindent, az égvilágon mindent odaadok érted! – kiáltotta a

király.
A kő tovább beszélt:
– Ha tulajdon kezeddel lefejezed két gyermekedet, és vérükkel

bekensz engem, akkor életre támadok.
A király megrémült annak hallatára, hogy tulajdon kezével

megölje két gyermekét, de János nagy hűségére gondolt és arra,



hogy hű szolgája érette halt meg – kihúzta hát kardját és lefejezte
két gyermekét. Mihelyt vérükkel bekente a követ, visszatért belé az
élet, és ott állt előtte a hűséges János ismét épen, egészségesen.
Így szólt a királyhoz:

– Hűségednek íme itt a jutalma – és fogta a gyermekek fejét,
visszaillesztette helyükre, s vérükkel megkente a sebet.

Abban a pillanatban meggyógyultak, tovább ugrándoztak és
játszottak, mintha semmi sem történt volna. A király nagyon boldog
volt; midőn látta, hogy jön a királyné, egy nagy szekrénybe rejtette a
hűséges Jánosi és a gyermekeket. Amikor a királyné belépett, így
szólt hozzá:

– Imádkoztál a templomban?
– Imádkoztam – felelte a királyné –, de egyre csak arra

gondoltam, hogy mi taszítottuk olyan nagy hajba a hűséges Jánost
Ekkor így szólt a király:
– Kedves feleségem, visszaadhatjuk az életét, de csak két

kisfiúnk élete árán, föl kell áldoznunk őket
A királyné elhalványodott és szíve mélyéig megrettent mégis azt

felelte:
– Tartozunk neki ezzel a nagy hűségéért.
A király örült hogy felesége éppen úgy gondolkodik, mint ő,

odament a szekrényhez, kinyitotta, kihozta a gyermekeket meg a
hűséges Jánost és így szólt:

– Hála legyen Istennek, megváltottuk Jánost s visszakaptuk
fiacskáinkat is – és elmondta, mindez hogy történt.

Ettől kezdve boldogan éltek, míg meg nem haltak.



A TIZENKÉT FIVÉR

Hol volt, hol nem volt egy király meg egy királyné. Szép
egyetértésben éltek, s tizenkét gyermekük volt, csupa fiú. A király
egy ízben így szólt feleségéhez:

– Ha tizenharmadik gyermekünk, akit most vársz, leány lesz,
akkor haljon meg a tizenkét fiú, hogy vagyonunk és egész
királyságunk majdan lányunké legyen.

Csináltatott tizenkét koporsót, megtöltette őket gyaluforgáccsal,
halotti párnát is tétetett beléjük; bevitette a koporsókat egy jól
elzárható szobába, aztán odaadta a szoba kulcsát a királynénak, és
megparancsolta neki, hogy senkinek se szóljon a dologról.

Az anya naphosszat magába roskadva gyászolt. Legkisebb fia,
aki a bibliai Benjáminról kapta nevét, mindig mellette játszadozott.

– Édesanyám – kérdezte a kisfiú –, miért szomorkodsz?
– Kicsi fiam – felelte az anya –, nem szabad megmondanom.
A gyermek azonban addig faggatta, míg a királyné ki nem nyitotta

az elzárt szoba ajtaját, és meg nem mutatta neki a tizenkét
gyaluforgáccsal teli koporsót.

– Édes Benjáminom – mondta aztán –, atyád neked és tizenegy
bátyádnak készíttette ezeket a koporsókat, mert ha lányom születik,
mindnyájatokat megölet, és ezekben a koporsókban temettet el.

A királyné sírt, zokogott de a fiú vigasztalta:
– Ne sírj, édesanyám, majd csak segítünk magunkon, elmegyünk

hazulról.
– Menj ki tizenegy bátyáddal együtt az erdőbe – felelte az anya –,

egyikőtök mindig üljön fönn a legmagasabb fa tetején, őrködjék, és
figyelje a palota tornyát. Ha fiam születik, fehér zászlót tűzetek ki;
akkor hazatérhettek. Ha kislányom születik, piros zászlót tűzetek ki,
akkor meneküljetek, amilyen gyorsan csak tudtok, a Jóisten óvjon
benneteket. Minden éjjel fölkelek majd, és imádkozom értetek: télen,
hogy tűz körül melegedjetek, nyáron, hogy el ne epedjetek a
hőségben.

Megáldotta fiait, és a tizenkét fivér kivonult az erdőbe. Egyikük
mindig őrködött, a legmagasabb tölgyfa csúcsáról a torony felé
nézett. Eljött a tizenkettedik nap, és Benjáminra került a sor; a kisfiú



látta, hogy zászlót tűznek a toronyra: de nem fehér zászló volt,
hanem vérpiros, baljóslatú zászló, azt hirdette, hogy mindnyájuknak
meg kell halniuk. Amikor a testvérek meghallották a hírt, haragra
gerjedtek, és így szóltak:

– Egy lány miatt kell meghalnunk! Esküszünk, hogy bosszút
állunk: ha akárhol is lány akad az utunkba, kiontjuk piros vérét

Beljebb vonultak az erdőbe, és a legsűrűbb sűrűjében egy
lakatlan, elvarázsolt kunyhóra bukkanlak.

– Itt telepszünk meg – mondták. – Benjámin, te vagy a legkisebb
és leggyöngébb, te itthon maradsz, és elvégzed a házi munkát, mi
pedig megyünk, és élelmet szerzünk.

Bebarangolták az erdőt, nyulat, őzet, vadmadarat, galambot
lőttek, meg egyéb állatokat. Hazavitték, és Benjámin sütött-főzött,
hogy csillapítsák éhségüket.

Tíz évig éltek így a kunyhóban, és észre sem vették az idő
múlását.

A kislány, akit királyné-anyjuk a világra hozott, megnőtt. Jószívű,
szép gyermekké serdült, és aranycsillag volt a homlokán. Egy
alkalommal tizenkét inget látott a mosásban és megkérdezte
édesanyjától:

– Kié ez a tizenkét ing, hiszen atyámnak túl kicsik ezek az ingek?
Szívbéli fájdalommal felelte a királyné:
– Kedves gyermekem, a tizenkét bátyád ingei ezek.
– Hol az én tizenkét bátyám? – kérdezte a kislány. – Még

sohasem hallottam róluk.
– Isten a megmondhatója, hol vannak – felelte a királyné –,

valahol bolyonganak a nagyvilágban.
Kézen fogta a kislányt, kinyitotta a bezárt szoba ajtaját, és

megmutatta a gyaluforgáccsal telt koporsókat, s bennük a halotti
párnát.

– Ezeket a koporsókat atyád bátyáidnak szánta, mielőtt te
születtél – és elbeszélte, hogy s mint történt.

– Édesanyám, ne sírj – mondta a kislány. – Elmegyek és
megkeresem bátyáimat.

Fogta a tizenkét inget, és útnak indult, egyenest a nagy erdőbe.
Ment, mendegélt, és estére odaért az elvarázsolt kunyhóhoz.
Belépett az ajtón, odabent egy fiatal legényt talált.



– Honnan jössz, és hová visz az utad? – kérdezte a fiú, és
ámultan nézett rá: a kislány gyönyörű szép volt, királyi öltözéket
viselt, és aranycsillag volt a homlokán.

– Királylány vagyok – felelte –, és tizenkét bátyámat keresem.
Elmegyek akár a világ végére is, csak hogy megtaláljam őket. – És
megmutatta a tizenkét fivér tizenkét ingét.

Benjámin megtudta ebből, hogy a kislány a húgocskája, és így
szólt:

– Én vagyok Benjámin, a legkisebbik bátyád.
A kislány örömében könnyekre fakadt. Benjámin is sírt, és nagy

szeretettel megölelték, megcsókolták egymást.
– Kedves húgocskám – mondta a fiú –, van itt egy bökkenő:

megfogadtuk, hogy minden utunkba akadó lányt megölünk, mert egy
lány miatt kellett elhagynunk királyságunkat.

– Szíves-örömest meghalok – mondta a kislány –, ha halálommal
megválthatom tizenkét bátyámat.

– Nem – felelte Benjámin –, nem szabad meghalnod. Bújj ide a
puttony alá, amíg haza nem jön a tizenegy bátyánk, majd én
beszélek velük.

A kislány bebújt a puttony alá. Leszállt az éj, a többiek megjöttek
a vadászatról, és a vacsora is ott párolgott az asztalon. A fivérek
asztalhoz ültek, ettek és megkérdezték:

– Mi újság?
– Nem tudjátok?
– Nem – felelték.
– Az erdőben jártatok – mondta Benjámin –, én meg itthon

maradtam, mégis többet tudok, mint ti.
– Hát akkor mondd el! – kiáltották.
– Ígérjétek meg előbb, hogy nem ölitek meg az első lányt, aki

utunkba akad.
– Megígérjük – kiáltották valamennyien –, megkegyelmezünk

neki, de beszélj már!
– Eljött a húrocskánk – mondta Benjámin, és fölemelte a puttonyt.
Előkerült a királyi pompába öltözött királylány, aranycsillag

ragyogott homlokán: szép volt, törékeny és bájos. A fivérek
megörüllek neki, ölelték, csókolták, szívből dédelgették.



A kislány ott maradt Benjáminnál, és segített neki a házi
munkában. A tizenegy fivér az erdőt járta, vadat lőtt: őzet,
madarakat, galambot, hogy legyen mit enniük, a két otthon maradi
testvér pedig elkészítette az éleit. A kislány rőzsét gyűjtött, hogy
legyen mivel tüzel gyújtani, meg füveket, gyökereket körítésül.
Föltette a tűzre a fazekakat, és a vacsora mindig elkészült, mire
hazatért a tizenegy fivér. Egyébként is rendben tartotta a kunyhót,
tiszta, fehér terítővel takarta le az ágyakat. Bátyjai igen elégedettek
voltak, és nagy egyetértésben éldegéltek így együtt

Telt-múlt az idő. Benjámin és húgocskája elkészítették a vacsorát,
föltálalták, s mire mind együtt voltak, asztalhoz ültek, ettek-ittak,
vígan voltak. Az elvarázsolt kunyhó előtt kis kert díszlett, tizenkét
liliom nőtt benne: a kislány meg akarta örvendeztetni bátyjait, letépte
a tizenkét liliomot, és úgy tervezte, hogy vacsoránál mindegyiküket
megajándékozza egy szállal. De abban a szempillantásban, mihelyt
letörte a virágok szárát, a tizenkét fivér tizenkét hollóvá változott,
elröpült az erdő fái fölött, és a házikó meg a kert is eltűnt. A szegény
kislány magára maradt a rengeteg erdőben. Körülnézett, s hirtelen
egy öreg asszony állt mellette.

– Mit tettél, gyermekem? – kérdezte. – Miért nyúltál a tizenkét
fehér virághoz? Ők a te bátyáid voltak, most pedig örökre hollóvá
változtak.

– Nincs varázsszer, amivel megszabadíthatom őket? – kérdezte
sírva a kislány.

– Nincs bizony sehol a világon – mondta az öregasszony. – Csak
egyetlen módon szabadíthatnád meg őket, de ez olyan nehéz
feladat, hogy nem birkózol meg vele. Hét hosszú esztendeig
némának kell lenned, nem beszélhetsz, nem nevethetsz, és ha csak
egy szót szólsz is, míg a hét esztendőből akár egyetlen óra hátra
van, akkor minden hiába: az az egy szó megöli bátyáidat.

„Szentül hiszem, hogy megszabadítom bátyáimat” – fogadta meg
szíve mélyén a kislány. Elindult, kikeresett egy magas fát, fölmászott
a tetejére, ott ült, font, de nem beszélt, nem nevetett.

Történt egy alkalommal, hogy egy ifjú király az erdőben
vadászott; nagy agara odafutott a fához, amelyen a kislány ült,
körülugrándozta, és ugatott. Odaért a király, megpillantotta a szép
királylányt, s homlokán az aranycsillagot. A lány szépsége annyira



megigézte, hogy a király megkérdezte tőle, akar-e a felesége lenni.
A királykisasszony nem felelt, csak kissé megbiccentette fejét. A
király fölmászott a fára, lehozta a szép leányt, fölültette lovára és
hazavitte. Fényes, vidám lakodalmat csaptak: de a menyasszony
nem beszélt, nem nevetett. Néhány évig boldogan éltek, de a király
gonosz mostohája rágalmazni kezdte a fiatal királynét.

– Közönséges koldusfajzatot hoztál haza – mondta a királynak. –
Ki tudja, titokban milyen istentelen mesterkedéseket űz. Jó, néma,
nem tud beszélni, de miért nem nevet soha? Csak az nem nevet,
akinek rossz a lelkiösmerete.

A király eleinte nem hitte el a rágalmakat, de az öregasszony
addig-addig bujtogatta, és annyi vádat szórt fiatal hitvesére, hogy a
király végül mégis engedett a rábeszélésnek, és halálra ítélte
feleségét.

Az udvaron nagy tüzet gyújtottak: ezen a máglyán akarták
elégelni. A király fönn állt a palota ablakában, és könnyes szemmel
nézett le, mert még mindig szerette az asszonykát. És amikor a
cövekhez kötözték a fiatal királynét, és a tűz vörös nyelvei már a
ruháját nyaldosták, ebben a pillanatban ért véget a hét esztendő. A
levegőben szárnysuhogás hallatszott, és tizenkét holló ereszkedett
le. Mihelyt földet értele, átváltoztak: a királyné tizenkét bátyja állt ott,
akiket húgocskájuk megszabadított a gonosz varázslattól.
Szétkotorták a tűzrakást, eloltották a lángokat, kiszabadították
szeretett húgocskájukat, ölelgették, csókolgatták. Most, hogy már
szóra nyithatta ajkát, elmondta a királynak, miért volt néma, miért
nem nevetett soha. A király nagyon örült, amikor meghallotta, hogy
felesége ártatlan; ettől fogva mindnyájan boldogan éltek együtt, amíg
meg nem haltak. A gonosz mostohaanyát törvény elé állították, forró
olajjal és mérges kígyókkal teli hordóba dugták, és ott halálnak
halálával halt meg.



A KÉT TESTVÉRKE

Volt egyszer két testvérke, egy kisfiú meg egy kislány. A kisfiú kézen
fogta testvérkéjét, és így szólt:

– Amióta édesanyánk meghalt, sanyarú a mi életünk; mostohánk
mindennap csak üt-ver, és ha a közelébe megyünk, arrább rugdos
minket. Eleségünk csak a maradék száraz kenyérhéj, a kiskutya is
jobban él az asztal alatt: neki olykor mégiscsak odavet mostohánk
egy-egy jó falatot. Isten őrizz! Ha anyácskánk tudná! Gyerünk,
menjünk együtt világgá.

Elindultak, mentek-mendegéltek réten, mezőn, köves
vízmosáson, és amikor megeredt az eső, a kislány így szólt:

– A jó Isten és a mi szívünk együtt könnyezik!
Estére egy nagy erdőbe értek. Elfáradtak, megéheztek a hosszú

úton; szomorúan bemásztak egy nagy fa odújába és elaludtak.
Másnap reggel, mire fölébredtek, a nap már magasan állt az

égen, és besütött a fa odvába.
– Testvérkém – mondta a kisfiú –, szomjas vagyok, ha tudnék egy

forrást a közelben, odamennék, és jól innék belőle; úgy rémlik,
mintha vízcsobogást hallanék.

A kisfiú fölkelt, kézen fogta testvérkéjét, és elindult a forrás
keresésére. Gonosz mostohájuk azonban boszorkány volt: látta,
amint útnak indult a két gyerek, utánuk osont, titokban, ahogy a
boszorkányok osonnak, és elátkozta az erdő valamennyi forrását. A
két kistestvér csakhamar ráakadt egy forrásra, a víz csillogva
bugyogott a köveken, és a kisfiú már-már ivott belőle, de testvérkéje
meghallotta, amint ezt susogták a cseppek:

– Aki belőlem iszik, tigrissé válik menten.
Felkiáltott a kislány:
– Kérlek, testvérkém, ne igyál, mert vadállattá változol, és

szétszaggatsz engem.
A kisfiú nem ivott, pedig nagyon-nagyon szomjas volt, és így

szólt:
– Várok, amíg elérjük a következő forrást.
Elérkeztek a második forráshoz, és a kislány hallotta, amint ezt

csobogja a víz:



– Aki belőlem iszik, farkassá válik menten.
– Testvérkém – kiáltott a kislány –, ne igyál, mert farkassá

változol, és fölfalsz engem.
A kisfiú nem ivott, és így szólt:
– Várok, amíg elérünk a következő forrásig, de akkor mondhatsz,

amit akarsz: olyan szomjas vagyok, hogy nem bírom tovább.
Elérkeztek a harmadik forráshoz, és a kislány hallotta, amint ezt

csobogják a cseppek:
– Aki belőlem iszik, őzikévé változik, aki belőlem iszik, őzikévé

változik.
– Testvérkém, kedves, szépen kérlek, ne igyál, mert őzikévé

változol, és elfutsz tőlem.
De a kisfiú már letérdelt a forrás mellé, lehajolt és ivott a vízéből.

Alig érték ajkát az első cseppek, máris egy kis őzike hevert ott a
helyében.

A kislány nagyon megsiratta elvarázsolt testvérkéjét, az őzike is
sírt, és szomorúan üldögéltek ott. Nagysokára megszólalt a kislány:

– Nyugodj meg, kedves őzikém, sohasem hagylak el.
Aztán leoldotta arany harisnyakötőjét, rátette az őzike nyakára,

kákát szedett, és puha kötelet font belőle. Rákötötte az őzike
nyakörvére, és így vezette tovább. Egyre mélyebben jutottak az erdő
sűrűjébe. Mentek-mendegéltek, végül egy házikóhoz értek. A kislány
benézett: a házikó üres volt, hát ezt gondolta magában: „Itt
maradhatunk, itt lakhatunk.”

Lombot és mohát gyűjtött, puha almot készített belőle az
őzikének. Reggelenként kiment, gyökeret, bogyót, mogyorót szedett,
gyenge füvet hozott elvarázsolt testvérkéjének. Az őzike megette a
kislány tenyeréből, örült, és virgoncán ugrándozott körülötte. A
kislány esténként, amikor már elfáradt, és elmondta esti imádságát,
fejét az őzike hátára hajtotta – ez volt a párnája – és édesdeden
elaludt. Boldogan élhettek volna, ha a gonosz boszorkány nem
varázsolja őzikévé a kisfiút.

Egy darabig így éltek kettecskén a vadonban. De történetesen az
ország királya nagy vadászatra indult az erdőbe. Kürtszó,
kutyaugatás, és a vadászok vidám kurjongatása verte föl a
rengeteget. Az őzike is hallotta, és nagyon szeretett volna ott lenni.



– Engedj ki a vadászatra – kérte testvérkéjét –, nagyon
vágyódom oda.

Addig kérte, amíg a kislány bele nem egyezett.
– De jöjj haza estére – intette testvérét –, a szilaj vadászok elől

bezárom az ajtót. Hogy rád ismerjek, kopogtass és mondd ezt:
„Testvérkém, eressz be!” De ha nem mondod ezt, nem nyitom ki az
ajtót.

Kiszaladt az őzike, boldog volt és vidám a szabad levegőn. A
király és vadászai meglátták a szép állatot, űzőbe vették, de nem
érték el; amikor pedig már azt hitték, megvan, az őzike átszökellt a
bozóton és eltűnt. Midőn besötétedett, odaszaladt a házikóhoz,
kopogott, és így szólt:

– Testvérkém, eressz be!
Kinyílt a kis ajtó, az őzike egy ugrással benn termett; azután puha

fekvőhelyén pihent egész éjszaka.
Másnap reggel újra kezdődött a vadászat. Az őzike ismét

meghallotta a kürtszót, és a vadászok hangját. Nem volt tovább
maradása, és így szólt:

– Testvérkém, nyiss ajtót, eressz ki!
A kislány kinyitotta az ajtót, és így szólt:
– De estére itt légy, és mondd el a mondókát
A király és vadászai ismét meglátták az arany nyakörves őzikét,

űzőbe is vették, de a kis állat fürgén, sebesen elfutott előlük.
Napestig üldözték, végül bekerítették, és az egyik vadász kissé
megsebezte a lábát; az őzike sántikálva, lassan futott tovább. Az
egyik vadász utána osont, követte a házikóig, és hallotta, amint
bekiáltott:

– Testvérkém, eressz be!
A vadász látta, hogy kinyílik az ajtó, és aztán becsukódik az őzike

mögött. Mindezt jól megjegyezte, visszament a királyhoz, és
elmondta, mit látott, mit hallott. A király így válaszolt:

– Holnap újabb vadászatra indulunk.
A kislány nagyon megijedt, amikor látta, hogy őzikéje

megsebesült. Lemosta lábáról a vért, gyógyító füveket tett a sebre,
és így szólt:

– Feküdj le, kedves őzikém, hogy meggyógyulj.



A seb olyan kicsi volt, hogy másnap reggel már egy csöppet sem
fájt. És mihelyt az őzike meghallotta a vadászok lármáját, így szólt:

– Nincs maradásom, ott kell lennem. Ne félj, nem lesz semmi
bántódásom!

A kislány sírva fakadt.
– Megölnek téged – mondta –, magamra maradok itt az erdőben,

távol a világtól, elhagyottan; nem eresztlek ki.
– Akkor meghalok bánatomban – felelte az őzike. – Ha fölharsan

a kürtszó, viszket a talpam, nincs maradásom.
Mit volt mit tenni, a kislány szíve majd meghasadt, de kinyitotta

az ajtót. Az őzike egészségesen, boldogan szaladt ki az erdőbe.
Amikor meglátta a király, így szólt vadászaihoz:
– Űzzétek napestig, késő éjszakáig, de vigyázzatok: ne essék

bántódása!
Mihelyt lement a nap, ezt mondta a király a vadászának:
– Most menjünk, és mutasd meg nekem az erdei házikót.
Amikor a házikó ajtajához értek, megkocogtatta a király, és így

kiáltott:
– Kedves testvérkém, eressz be!
Kinyílt az ajtó, a király belépett. Meglátta a kislányt, de

világéletében nem látott még ilyen gyönyörűséges teremtést.
A lányka megijedi, hogy nem az őzike jött, hanem egy férfi, aki

aranykoronái visel a fején. A király azonban kedvesen nézeti rá,
kezel nyújtott, és így szólt:

– Eljössz, velem a palotámba? Akarsz az én kedves feleségem
lenni?

– Akarok – felelte a lányka –, de az őzike is velem jön, nem
hagyom el őt.

– Maradjon nálad, ameddig csak élsz – felelte a király –, mindene
meglesz a palotámban.

Közben megérkezett ugrándozva az őzike. Testvérkéje megint
nyakörvéhez erősítette a kötelet, megfogta a másik végét, és vele
együtt kilépett az erdei házikó küszöbén. A király nyergébe emelte a
szép lányt, elvitte palotájába. Nagy pompával megülték a
lakodalmat, a lánykából királyné lett, és sokáig boldogan éltek;
gondozták, ápolták az őzikét, és a kis állat vidáman szökdécselt a
palota kertjében.



A gonosz mostoha, aki miatt a gyermekek világgá mentek, azt
hitte, hogy a kislányt szétszaggatták az erdei vadak, a kisfiút pedig
őzike képében agyonlőtték a vadászok. Amikor most meghallotta,
hogy boldogok, és jól megy soruk, irigység ébredt gonosz szívében
és furkálta, másra sem tudott gondolni, csak arra, hogyan
veszejthetné el kettőjüket. Édeslánya, aki csúnya volt, mint az
éjszaka, és félszemű, szemrehányón egyre csak ezt hajtogatta:

– Nekem járt volna ki az a szerencse, hogy királyné legyen
belőlem.

– Nyugodj meg – csillapította az anyja –, ha eljön az ideje,
segítségedre leszek.

Telt-múlt az idő, és a királyné szép kisfiút hozott a világra. A király
éppen vadászaton járt. A vén boszorkány magára öltötte a komorna
képét, bement a szobába, ahol: a királyné feküdt, és így szólt a
beteghez:

– Jöjj, készen a fürdő, jólesik majd neked, új erőt ad: siess,
mielőtt kihűl.

Leánya is ott volt, a gyenge királynét ketten bevitték a
fürdőszobába, és a kádba fektették; aztán rázárták az ajtót, és
elszaladtak. A fürdőszobában úgy bedurrantottak a kályhába, hogy a
szegény királyné nemsokára megfulladt.

Ekkor a boszorkány fogta a lányát, főkötőt kötött fejére, és az
ágyba fektette a királyné helyébe. Felruházta a királyné alakjával és
külsejével, csak a hiányzó félszemét nem adhatta vissza. Hogy
azonban a király mit se vegyen észre, arra az oldalára fektette a
lányt, amelyik szeme hiányzott.

Este hazajött a király, és meghallotta, hogy kisfia született.
Nagyon megörült, és felesége ágyához akart sietni, meg akarta
nézni, hogy van. Az öreg banya azonban így kiáltott:

– A világért se! Húzzátok össze a függönyöket, a királynénak árt
a fény, nyugalomra van szüksége.

A király visszavonult, és nem tudta, hogy nem az igazi királyné
fekszik az ágyban.

Éjfélre járt az idő, a palotában mindenki aludt, csak a dajka ült a
bölcső mellett, és virrasztott a gyermekszobában. Halkan nyílt az
ajtó, és belépett az igazi királyné. Kivette a gyermeket bölcsőjéből,
karjába ölelte és megszoptatta. Majd fölrázta párnácskáját,



visszafektette a kisfiút, és jól betakargatta. De nem feledkezett meg
az őzikéről sem, odament a szoba sarkába ahol a kis állat feküdt, és
megsimogatta a hátát. Azután szótlanul, halkan kiment az ajtón.

Reggelre kelvén a dajka megkérdezte az őröket, nem jött-e be
valaki éjjel a palotába, de az őrök ezt felelték:

– Nem, senkit sem láttunk.
A királyné sok-sok éjszakán eljött, de soha egy szót sem szólt. A

dajka mindig látta, de nem merte senkinek sem megmondani.
Így telt-múlt az idő, és egy éjszaka a királyné megszólalt

mondván:

Hogy van az én kisfiam? Hogy van az én őzikém?
Most már csak kétszer jövök; többé nem jöhetek én.

A dajka nem felelt, de miután eltűnt a királyné, odaállt a király elébe,
és elbeszélt neki mindent.

– Édes Istenkém, mi lehet ez! – kiáltott a király. – Ma éjjel én
virrasztok a gyermek bölcsőjénél.

Este be is ment a gyermekszobába. Éjfélkor ismét megjelent a
királyné és így szólt:

Hogy van az én kisfiam? Hogy van az én őzikém?
Most már csak egyszer jövök; többé nem jöhetek én.

És megszoptatta a gyermeket, mint szokta, azután eltűnt. A király
nem merte megszólítani, de másnap éjjel is virrasztott. Megint eljött
a királyné, és így szólt:

Hogy van az én kisfiam? Hogy van az én őzikém?
Utoljára jöttem el; többé nem jöhetek én.

A király nem bírta tovább, odalépett hozzá, és így szólt:
– Te nem lehetsz más, csak az én drága feleségem.
– Az vagyok – felelte a királyné –, a te feleséged.
És azon nyomban Isten kegyelméből feltámadt, egészségesen,

üdén, pirospozsgásan állt ott férje előtt. Elbeszélte a királynak,
milyen gaztettet követett el a gonosz boszorkány meg a lánya.

A király törvény elé állította őket, és a bírák kimondták az ítéletet.
A boszorkány lányát kivitték az erdőbe, és ott szétszaggatták a
vadállatok. A vén banyát pedig a tűzbe lökték, s nyomorúságosan



elégett. Mihelyt hamu lett belőle, az őzike átváltozott, visszakapta
emberi alakját. A két testvér boldogan élt, amíg meg nem halt.



LIGETSZÉPE

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember meg egy asszony;
régóta kívántak gyermeket, de hiába; nagysokára azután az asszony
már tudta, hogy a Jóisten teljesíti kívánságukat. Házuk hátsó falán
volt egy kis ablak, innen pompás kertre lehetett látni; a kert telidesteli
volt gyönyörű virággal és zöldségfélével, de magas fal vette körül, és
senki sem mert belépni oda, mert egy nagyhatalmú boszorkányé
volt, s mindenki rettegett tőle. Egy alkalommal az asszony ennél az
ablaknál állt, és lenézett a kertbe: megpillantott egy ágyást, amely
ligetszépe-salátával volt beültetve: a saláta olyan üdén zöldellt, hogy
az asszonyt mohó vágy fogta el: meg akarta ízlelni a salátát.
Kívánsága napról napra nőtt, és mivel tudta, hogy nem kaphat
belőle, sorvadásnak indult, halavány és beteg lett. Ekkor megijedt a
férje és megkérdezte:

– Mi bajod van, kedves feleségem?
– Ó – felelte az asszony –, ha nem ehetek a házunk mögött viruló

kert ligetszépe-salátájából, akkor meghalok.
Szerető férje ezt gondolta: „Ne engedd, hogy meghaljon a

feleséged, hozz neki a salátából, bármi áron is.” Az esthajnali
szürkületkor átmászott a boszorkány kertjének falán, gyorsan
letépett egy maroknyi ligetszépét, és elhozta feleségének. Az
asszony menten salátát készített belőle, és mohón megette. Annyira,
de annyira ízlett neki, hogy másnapra megháromszorozódott a
vágya. Hogy csillapíthassa, a férjnek még egyszer át kellett másznia
a kertbe. Az esti szürkületkor megint lement, de amikor átjutott a
falon, rettenetesen megijedt, mert ott állt előtte a boszorkány.

– Hogy merészeltél bemászni a kertembe – kérdezte villámló
tekintettel –, s tolvaj módjára ellopni a ligetszépe-salátámat? No
majd alaposan megfekszi a gyomrod!

– Ó – kérte az ember –, irgalmazz szegény fejemnek, nagy
szükségben vetemedtem erre: feleségem meglátta az ablakból a
salátádat, és olyan sóváran vágyakozik rá, hogy belehal, ha nem
ehet belőle.

A boszorkánynak csillapult a haragja, s így szólt:



– Hát ha így áll a dolog, amint mondod, akkor megengedem,
hogy szedj a salátámból, amennyit akarsz, de egy föltételt szabok:
nekem kell adnod a gyermeket, akit feleséged a világra hoz. Jó
dolga lesz nálam, és úgy gondoskodom majd róla, mintha édesanyja
lennék.

Az ember félelmében ráállt, s amikor felesége lebetegedett, azon
nyomban megjelent a boszorkány, elnevezte a gyermekei
Ligetszépének, és magával vitte.

Ligetszépe a legszebb gyermekké serdült kerek e világon. Amikor
tizenkét éves lett, a boszorkány egy toronyba zárta, az erdő
közepén; sem lépcsője, sem ajtaja nem volt a toronynak, csak
magasan fönn egy kis ablakocskája. Ha a boszorkány be akart jutni,
odaállt a torony elé, és így kiáltott:

Ligetszépe, itt vagyok a torony alatt,
Ligetszépe, ereszd le a szép hajadat.

Ligetszépének gyönyörű hosszú haja volt, finom, mintha aranyból
fonták volna. Valahányszor meghallotta a boszorkány hangját,
kibontotta hajfonatát, s odafönn az ablak kilincsére tekerte; haja
aztán húsz rőfnyi mélységig zuhogott alá, és a boszorkány
fölmászott rajta.

Néhány év múlva történt, hogy a királyfi az erdőben lovagolt; a
torony előtt vitt el az útja. Énekszó ütötte meg fülét, olyan elbűvölő,
hogy megállt és hallgatta. Ligetszépe énekelt, azzal mulatta magát,
hogy édes hangján dalolgatott. A királyfi föl akart menni hozzá,
kereste a torony ajtaját, de sehol sem találta. Hazalovagolt, de az
énekszó annyira megfészkelt szívében, hogy mindennap kiment az
erdőbe, és hallgatta. Amint egyszer így az egyik fa mögött állt, látta,
hogy jön a boszorkány, és hallotta, amint fölkiabál:

Ligetszépe, itt vagyok a torony alatt,
Ligetszépe, ereszd le a szép hajadat.

Ligetszépe leeresztette hajfürtjeit, és a boszorkány fölmászott hozzá.
„Ez hát a lajtorja, amelyen följut az ember, hát majd én is szerencsét
próbálok.” És másnap, amikor sötétedni kezdett, a toronyhoz ment,
és így kiáltott:



Ligetszépe, itt vagyok a torony alatt,
Ligetszépe, ereszd le a szép hajadat.

Hamarosan aláhullott a hajzuhatag, és a királyfi fölmászott rajta.
Ligetszépe először nagyon megijedt, amikor egy férfi lépett he

hozzá, még sohasem látott férfit, de a királyfi nagyon kedvesen
beszélt és elmondta: éneke annyira megindította szívét, hogy amióta
hallotta, nincs nyugta, el kellett jönnie, hogy meglássa, ki énekelt.
Ligetszépe szívéről ekkor lefoszlott a félelem; a királyfi megkérdezte,
hogy feleségül jönne-e hozzá, ő meg látta, hogy a királyfi ifjú és
szép, s ezt gondolta magában: „Jobban fog szeretni, mint vén
keresztanyám!” – „Igen”-t mondott, és kezét a királyfi kezébe tette:

– Örömest veled megyek, csak nem tudom, hogyan jutok le
innen. Valahányszor jössz, minden alkalommal hozz egy darab
selyemkötelet, abból hágcsót fonok, és ha elkészül, leereszkedem,
te meg fölveszel a lovadra.

Megbeszélték, hogy addig minden este eljön a királyfi, mert a
vénasszony nappal járt ide. A boszorkány nem is sejtett semmit,
amíg egy alkalommal Ligetszépe rá nem kezdte:

– Mondja csak, keresztanyám, miért van az, hogy
keresztanyámat sokkal nehezebb fölhúzni, mint az ifjú királyfit, ő egy
pillanat alatt idefönn van.

– Ó, te Istentől elrugaszkodott gyermek! – kiáltott a boszorkány. –
Mit hallok! Azt hittem, jól elrejtettelek az egész világ elől, te pedig
megcsaltál!

Haragjában fogta Ligetszépe gyönyörű haját, néhányszor balkeze
köré csavarta, jobbjába ollót fogott, és sss-zzz, már le is vágta: a
szép fonatok a földön hevertek. Olyan irgalmatlan volt, hogy a
szegény Ligetszépét kivitte a pusztaságba, s ott nagy
nyomorúságban kellett tengetnie életét.

Annak a napnak az estéjén pedig, amikor Ligetszépét kitaszította,
a boszorkány odafönn az ablak kilincsére erősítette a levágott
hajfonatokat, s amikor a királyfi eljött és így kiáltott:

Ligetszépe, itt vagyok a torony alatt,
Ligetszépe, ereszd le a szép hajadat.

a boszorkány lebocsátotta a hajzuhatagot. A királyfi fölmászott, de
nem az ő szeretett Ligetszépét találta odafönn, hanem a



boszorkányt, aki gonosz, mérges pillantásokat vetett rá.
– Ohó – kiáltotta a szipirtyó gúnyosan –, kedvesedért jöttél, de a

szép kismadár már nem ül fészkében, és nem énekel, elvitte a
macska, és neked is kikaparja a szemedet! Elvesztetted Ligetszépét,
nem látod viszont többé!

A királyfi fájdalmában azt sem tudta, mit tesz, és kétségbeesetten
kiugrott a toronyból: életben maradt, de a tüskék, amelyek közé
esett, kiszúrták a szemét. Vakon tévelygett az erdőben, nem evett
mást, csak gyökereket, bogyókat, s jajgatott, jajveszékelt szerelmese
elvesztése miatt. Néhány évig így bolyongott nyomorultul; végül
eljutott a pusztaságba, ahol Ligetszépe élt nagy ínségben két
ikergyermekével, akiket világra hozott: egy kisfiúval és egy
kislánnyal A királyfi fülét ismerősnek tetsző hang ütötte meg: arrafelé
indult, és amikor odaért, Ligetszépe megismerte, nyakába borult és
zokogott. Két könnycseppje megnedvesítette a királyfi két szemét, a
hályog lehullott róla, és ő újra látott, mint azelőtt. Hazavezette
Ligetszépét a birodalmába; örömmel fogadták őket, és még sokáig
éltek boldogan és elégedetten.



A KÍGYÓ HÁROM ZÖLD LEVELE

Hol volt, hol nem volt egy szegény ember. Olyan szegény volt, hogy
egyetlen fiát sem tudta már eltartani. Ekkor így szólt a fiú:

– Édesapám, nyomorúságosán tengeted életed, még én is itt
élősködőin a nyakadon, inkább világgá megyek, és megpróbálom
megkeresni mindennapi kenyeremet.

Az apa megáldotta, és igen-igen szomorúan elbúcsúzott fiától.
Ekkortájt az egyik hatalmas birodalom királya éppen háborút viselt,
az ifjú fölcsapott katonának, és elindult a csatába. Amikor
szembekerült az ellenséggel, javában állt a csata. Nagy volt a
veszedelem, csak úgy zuhogott a sok golyóbis, bajtársai hullottak
mellőle, mint a pelyva. A fővezér is odaveszett, a többiek már-már
futásnak eredtek, de az ifjú elébük lépett, bátorította a csüggedő
katonákat, mondván:

– Védjük meg a mi édes hazánkat.
Ekkor mögéje sorakoztak a többiek, a fiú támadásba vitte őket, és

leverte az ellenséget. Amikor a király meghallotta, hogy egyes-
egyedül neki köszönheti a győzelmet, magas rangra emelte,
gazdagon megajándékozta kincsekkel, és az ifjú lett a birodalom
első embere.

A királynak volt egy lánya. Gyönyörű szép volt a királykisasszony,
csak egy kissé bogaras. Fogadalmat tett, hogy csak olyan ifjút
választ férjeurául, aki megígéri: ha felesége hal meg előbb, vele
együtt eltemetteti magát.

– Ha szíve mélyéből szeret – mondta –, mi öröme lenne még az
életéből?

Sőt maga is kész volt rá: ha férje hal meg előbb, vele együtt száll
sírba.

Különös fogadalma mind ez ideig visszariasztotta a kérőket, az
ifjút azonban annyira megigézte a királykisasszony szépsége, hogy
mindent vállalt és megkérte kezét a királytól.

– Tudod-e – kérdezte a király –, milyen ígéretet kell tenned?
– Ha túlélem, vele együtt el kell temettetnem magam – felelte az

ifjú. – De annyira szeretem, hogy ez a veszély sem rettent vissza.
A király beleegyezett a házasságba, és pompás lakodalmat ültek.



Egy ideig boldogan éltek egymással. De hirtelen súlyosan
megbetegedett a fiatal királyné, és az orvosok nem tudtak segíteni
rajta. Amikor pedig ott feküdt holtan kiterítve, az ifjú királynak eszébe
jutott ígérete: borzongott, hogy elevenen sírba kell szállnia, de mit
tehetett? A király őrséget állított minden kapuba, sehogy sem
menekülhetett el sorsa elől. Elérkezett a nap: a holtat eltemették a
királyi sírboltba. Az ifjút is lekísérték, aztán bereteszelték és
lelakatolták a kripta ajtaját.

A koporsó mellett asztal állott, rajta négy gyertya, négy cipó, négy
üveg bor. Mihelyt elfogy a készlet, éhen-szomjan kell pusztulnia. Az
ifjú ott üldögélt, fájdalom és gyász emésztette, naponta csak egy
harapás kenyeret evett, csak egy korty bort ivott rá, mégis tudta,
hogy halála egyre közeledik.

Ahogy így maga elé meredt, észrevette, hogy a sírbolt egyik
zugából egy kígyó kúszik elő, és a holttest felé közeledik. Azt
gondolta, lakmározni akar belőle, hát kirántotta kardját, és így szólt:

– Ameddig én élek, hozzá nem nyúlsz! – és három-részre
hasította a kígyót.

Kisvártatva egy másik kígyó kúszott elő a zugolyból, de amikor
meglátta, hogy társa holtan fekszik, szétdarabolva, visszahúzódott.
Nemsokára azonban újra előjött, és három zöld levelet tartott
szájában. Aztán sorjában összeillesztette a kígyó három részét, és
mindegyik sebre egy-egy levelet tett. A széthasogatott részek
összeforrtak, a kígyó megmozdult, életre kelt, és együtt elsietett a
kettő. A levelek pedig ott maradtak a földön. A szerencsétlen ifjú
látta mindezt, és az a gondolata támadt, vajon emberen is segíthet-e
a levelek csodatevő ereje, amely életre keltette a kígyót. Fölszedte
hát a leveleket, egyiket a halott ajkára tette, a másik kettőt pedig a
szemére. Egy pillanat sem telt belé, a királyné ereiben megindult a
vér, sápadt arca kipirult. Nagyot lélegzett, kinyitotta szemét és
megszólalt:

– Istenem, hol vagyok?
– Nálam vagy, édes feleségem – felelte az ifjú király s elmesélte;

mi történt, hogyan keltette életre.
Aztán bort és kenyerei adott neki; a királyné erőre kapott,

fölemelkedett, és odamentek a kripta ajtajához. Kopogtak rajta, s
olyan hangosan kiáltoztak, hogy az őrség meghallotta, és jelentette



a királynak. A király lement, kinyitotta az ajtót: mindkettőt erőben,
egészségben találta. Velük együtt örvendezett, hogy véget ért
minden baj és bánat. A kígyó három zöld levelét pedig magával vitte
az ifjú király, odaadta az egyik inasnak, mondván:

– Gondosan őrizd meg, mindig hordd magaddal, ki tudja, még
milyen bajban segít meg bennünket.

A fiatalasszony azonban, amióta föltámadt, megváltozott: mintha
eltűnt volna szívéből minden szeretet férje iránt.

Kis idő múlva a fiatal király útnak indult, hogy meglátogassa a
tenger túlsó partján lakó öreg édesapját. Feleségével együtt hajóra
szállt. Az asszony azonban megfeledkezett róla, hogy szerető férje
mekkora hűségről tett iránta tanúbizonyságot, és megmentette a
halálból – s bűnös szerelemre gyulladt a hajós iránt. Egy alkalommal
mélyen aludt a király, az asszony meg odahívta a hajóst,
megparancsolta neki, fogja meg férje két lábát, ő pedig a fejét
ragadta meg, s beledobták a tengerbe. A gyalázatos tett után így
szólt a királyné:

– Térjünk most haza, és mondjuk azt, hogy útközben meghalt a
férjem. Atyám színe előtt majd annyira dicsérlek és magasztallak,
hogy hozzád ad feleségül, és téged tesz meg trónja örökösének.

De a hűséges inas minden látott, észrevétlenül elkötött egy
ladikot a nagy hajótól, beleült, és ura után evezett, az árulók meg
tovább hajóztak. Az inas kihalászta a halottat, elővette a kígyó
három zöld levelét, amelyeket mindig magánál hordott, ráhelyezte
ura ajkára és két szemére őket, s szerencsésen föltámasztotta az
ifjú királyt.

Minden erejüket megfeszítve eveztek éjjel-nappal, és ladikjuk
olyan sebesen röpült a vízen, hogy korábban értek haza, mint a
nagy hajó utasai. Az öreg király elámult, amikor meglátta őket;
megkérdezte, mi történt. Amikor leánya gonoszságáról értesült, így
szólt:

– Nem hihetem, hogy ilyen bűnt követett el, de majd napfényre
derül az igazság.

Megparancsolta a fiatal királynak és inasának, hogy rejtőzzenek
el egy kis kamrában, és senki előtt ne mutatkozzanak.

Nemsokára befutott a kikötőbe a nagy hajó. Az Istentől
elrugaszkodott asszony szomorúan megjelent apja színe előtt.



– Miért jössz egymagadban vissza? Hol a férjed? – kérdezte a
király.

– Ó, atyám – felelte az asszony –, gyászba borultan térek haza,
férjem az úton hirtelen megbetegedett és meghalt. Ha nem állt volna
mellettem az a derék hajós, bizony rosszra fordult volna a sorsom; ő
ott volt férjem halálakor, és mindent elmondhat neked.

– Én föltámasztom a halottat – mondta a király; kinyitotta a kamra
ajtaját, és kihívta az ifjú királyt és inasát.

Amikor az asszony meglátta az urát, térdre borult, és kegyelemért
rimánkodott.

– Nincs kegyelem – mondta az öreg király. – Férjed kész volt rá,
hogy veled meghaljon, és visszaadta életedet, te pedig megölted
álmában. Most megkapod megérdemelt büntetésedet.

Cinkosával együtt meglékelt hajóba tették, kiűzték őket a
tengerre. Ott nemsokára elnyelték őket a hullámok.



A FEHÉR KÍGYÓ

Réges-régen élt egy király; bölcsességének híre bejárta az egész
országot. Mindent tudott, semmi sem maradi rejtve előle, mintha a
levegőn át hoztak volna hírt neki a leggondosabban titkolt dolgokról.
De volt egy különös szokása. Minden ebéd után, amikor már
leszedték az asztalt, és már senki sem volt az ebédlőteremben, egy
bizalmas szolgája még egy tálat hozott be neki. A tál le volt födve, és
még a szolga sem tudta, mi van benne; senki sem tudta, mert a
király nem vette le a tál födelét, nem evett belőle, csak akkor, ha
magára maradt. A szolga naponta hordta be a tálat de egy
alkalommal, amikor kivitte az ebédlőteremből, úgy furdalta oldalát a
kíváncsiság, hogy magával vitte a tálat szobácskájába. Gondosan
bezárta az ajtót, leemelte a födőt és meglátta, hogy egy fehér kígyó
van benne. Nem állhatta meg, hogy meg ne ízlelje; leszelt belőle egy
falatot és szájába dugta. Alighogy nyelvével megérintette, finom
hangocskák különös suttogását hallotta meg az ablak felől. Odament
fülelt; kiderült hogy a verebek beszélgetnek, és elmesélik
egymásnak, mit láttak erdőn, mezőn. Megízlelte a kígyó húsát s
különös képességre tett szert: azon nyomban megértette az állatok
beszédét.

Hogy, hogy nem, a királynénak éppen azon a napon eltűnt a
legszebbik gyűrűje, és a lopással a bizalmas szolgát gyanúsították,
mert neki volt mindenhova szabad bejárása. A király maga elé
hívatta, heves szidalmakkal illette, és azzal fenyegette, hogyha
másnap reggelig nem nevezi meg a tettest akkor rá hárul a vád, és
fejét veszik. Hiába bizonygatta, hogy ártatlan, a király kérlelhetetlen
maradt. A szolga nyugtalanul, szorongva lement az udvarra, és azon
töprengett, hogyan szabadulhatna a csávából. Ott csobogott egy kis
ér, partján békésen pihentek a kacsák, tollászkodtak, és meghitten
csevegtek egymással. A szolga megállt, és hallgatta őket. A kacsák
elmesélték, merrefelé totyogtak aznap reggel, milyen ennivalóra
lellek; egyikük elkeseredetten panaszolta:

– Kegyetlenül nyomja valami a begyemet, más eledellel együtt
hamarjában lenyeltem egy gyűrűt, ott hevert a királyné ablaka alatt.



A szolga máris nyakon csípte a kacsát, a konyhába vitte, és így
szólt a szakácshoz:

– Vágd le ezt a kacsát, szép kövérre hízott.
– Bizony – felelte a szakács, és kezében méregette –, nem volt

rest, derekasan evett, jól meghízott, és már régóta várja, hogy
megsüssék.

Elmetszette a kacsa torkát, és amikor kibelezte, megtalálta
gyomrában a királyné gyűrűjét. A szolga most már bebizonyíthatta
ártatlanságát. A király jóvá akarta lenni igazságtalanságát, hát
megengedte neki, hogy kérjen tőle bármi kegyet, s megígérte, hogy
magas polcra helyezi az udvarában.

A szolgalegény mindent visszautasított, csak egy lovat és
útiköltséget kért, mert kedve kerekedett, hogy világot lásson, egy
kicsit barangoljon távoli vidéken. Kívánsága teljesült, és ő útnak
indult. Útjában egy tó partjára ért és észrevette, hogy három hal
fönnakadt a nádban: sehogy sem szabadulhatnak, és vízért
tátognak. Az a hír járja, hogy a halak némák – a legény mégis
hallotta sirámukat, hogy nyomorultul el kell pusztulniuk. Részvét
ébredt szívében, leszállt lováról, s a három halat visszatette a vízbe.
A halak fickándoztak örömükben, kidugták fejüket, és odakiáltották a
legénynek:

– Jótett helyébe jót várj: megháláljuk, hogy megmentettél.
A legény tovább ügetett lován, és kisvártatva mintha hangot

hallott volna lova lába alól, a homokból. Fülelt, és a hangyakirály
panasza hatolt fel hozzá:

– Csak ne jönnének nyakunkra az emberek esetlen állataikkal! Ez
az ostoba ló súlyos patáival kegyetlenül agyontapossa népemet!

A legény letért az útról, és a hangyakirály odakiáltotta neki:
– Jótett helyébe jót várj: megháláljuk neked.
Erdőbe vitte az útja, és a legény meglátott egy apahollót meg egy

anyahollót: ott álltak a fészkük mellett, és kihajigálták fiókáikat:
– Takarodjatok, kötnivalók – kiabállak –, nem győzünk jóllakatni,

már elég nagyra nőttetek, gondoskodjatok magatokról.
A szegény kis fiókák ott feküdtek a földön, repestek, és

csapkodtak szárnyukkal.
– Tehetetlen fiókák vagyunk – siránkoztak –, hogyan

gondoskodjunk magunkról, hiszen még repülni sem tudunk! Éhen



fogunk halni!
A derék ifjú leszállt a nyeregből, kardjával leszúrta lovát, és

odaadta a kis hollóknak eleségül. A fiókák oda ugrándoztak,
jóllaktak, és így kiáltottak:

– Jótett helyébe jót várj: megháláljuk neked.
A legény most már gyalog folytatta útját; jó darabig ment,

mendegélt, míg egy nagyvárosba nem ért. Hatalmas lárma,
nyüzsgés volt az utakon. Egyszerre arra jött egy lovasember és
kihirdette:

– A királykisasszony férjet keres, de aki a kezére pályázik, annak
egy nehéz feladatot kell teljesítenie, ha pedig vállalkozása kudarcba
fullad, eljátssza életét.

Már sokan megpróbálkoztak, de hiába: mind otthagyta a fogát.
Az ifjú megpillantotta a királykisasszonyt, azon nyomban úgy

elkápráztatta a lány szépsége, hogy megfeledkezett minden
veszedelemről, kapta magát, odalépett a király színe elé, és
jelentkezett kérőnek.

Csakhamar kivezették a tengerpartra, és szeme láttára egy
aranygyűrűt dobtak a habokba. A király azután megparancsolta,
hozza fel a gyűrűt a tenger fenekéről.

– Ha gyűrű nélkül bukkansz fel a vízből – fűzte hozzá –, újra meg
újra bedobatlak, amíg csak a habokban nem leled halálod.

Mindenki sajnálta a szép ifjút, amikor magára maradt a
tengerparton. Ott állt a víz szélén és töprengett, mit tegyen.
Egyszerre meglátta, hogy három hal úszik feléje: azok voltak,
akiknek megmentene az életét. A középső kagylót tartott a szájában,
aztán letette a partra, az ifjú lába elé. A legény fölemelte a kagylót s
kinyitotta, hát mit látott? Benne csillogott az aranygyűrű. Boldogan
vitte el a királynak; azt hitte, megkapja az ígért jutalmat. A gőgös
királylány azonban, amikor megtudta, hogy az ifjú nem egyenrangú
vele, megvetéssel visszautasította, és azt követelte, hogy még egy
feladatot oldjon meg. Lement a kertbe, és szétszórt a fűben tíz zsák
kölest.

– Holnapra, mire kibukkan a nap, a legénynek össze kell szednie,
egyetlen szem köles sem hiányozhat

Az ifjú leült ti kertben és töprengett, hogyan is vihetné végbe a
kiszabott feladatot, de semmit sem tudott kisütni; szomorúan



üldögélt ott, és már azt hitte, napkeltekor fejét veszik. Amikor
azonban a nap első sugarai megvilágították a kertet, ott látta
sorjában mind a tíz zsákot, degeszre töltve, és egyetlenegy szem
sem hiányzott belőlük. A hangyakirály eljött az éjszaka sok ezer
hangyájával, s a hálás kis állatkák nagy serényen összeszedték a
kölest, és beletöltötték a zsákokba. Még a királylány is lement a
kertbe s ámult-bámult, hogy az ifjú teljesítette a kiszabott feladatot.
De nem fékezhette meg gőgös szívét, és így szólt:

– Ez a legény teljesítette ugyan a két feladatot, de mégsem lehet
a férjem addig, míg el nem hoz egy almát az élet fájáról.

Az ifjú nem tudta, hol nő az élet fája, útnak indult hát, és addig
akart vándorolni, amíg csak a lába viszi, de nem is remélte, hogy
ráakad. Amikor már három birodalmon is végigvándorolt, és estére
eljutott egy erdőbe, letelepedett az egyik fa alá, hogy ott töltse az
éjszakát. Hirtelen neszt hallott az ágak közül, és egy aranyalma
hullott a kezébe. Három holló is lerepült hozzá, térdére ültek, és így
szóltak:

– Mi vagyunk azok a hollófiókák, akiket megmentettél az
éhhaláltól; amikor fölcseperedtünk, hírül vettük, hogy te az
aranyalmát keresed. Ezért átröpültünk a tengeren, elszálltunk a világ
végére, mert ott nő az élet fája, és elhoztuk neked az almát.

Az ifjú boldogan indult hazafelé s megvitte a szép királylánynak
az aranyalmát. A királykisasszony nem talált több kifogást.
Kettéosztották az almát, és együtt megették: a királykisasszony
szíve megtelt szerelemmel az ifjú iránt, és szépen, boldogan éltek
késő öregségükig.



A HALÁSZ MEG A FELESÉGE

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy halász. Feleségével együtt
egy kis kunyhóban éldegélt a tengerparton. A halász mindennap
kiment a tengerre és halászott: egyre csak halászott.

Így ült ott horgával, és bámult a tiszta vízbe: egyre csak bámult.
A horog leéri a mélységbe, egészen a tenger fenekére, s amikor

felvonta a halász, egy hatalmas csukát húzott ki vele. A csuka így
szólt a halászhoz:

– Hallod-e, halász, kérlek, hagyd meg az életemet, én nem
vagyok igazi csuka, elvarázsolt királyfi vagyok. Mi hasznod belőle,
ha megölsz? Nem ízlik majd neked a húsom: eressz vissza a vízbe,
hadd úszkáljak.

– Jó – mondta az ember –, ne szaporítsd a szót, hadd úszkáljon
az olyan csuka, amelyik beszélni tud.

Ezzel már vissza is eresztette az átlátszó, tiszta vízbe. A csuka
leúszott a mélységbe, és hosszú, véres csíkot hagyott maga mögött.
A halász ekkor fölkelt ültéből, és visszament feleségéhez a
kunyhóba.

– Hallod-e, ember – mondta az asszony –, nem fogtál ma
semmit?

– Nem – felelte a férje –, fogtam ugyan egy csukát, de az azt
mondta, hogy elvarázsolt királyfi; akkor visszaeresztettem a vízbe,
hadd úszkáljon.

– Hát nem kívántál magadnak semmit? – kérdezte az asszony.
– Nem – felelte a férje –, mit kívántam volna?
– Ó – mondta az asszony –, nyomorúság, hogy mindig itt kell

laknunk ebben a kunyhóban, itt büdös a levegő, és undorító az élet:
kívánhattál volna egy kis házat. Menj oda, és hívd csak: mondd meg
neki, szeretnénk egy kis házat, bizonyosan ad nekünk.

– Ó, te asszony – mondta az ember –, minek menjek oda?
– Ugyan! – felelte az asszony. – Hiszen megfogtad, és

visszaeresztetted a vízbe, hadd úszkáljon, egész bizonyosan teljesíti
kívánságunkat. Eredj, siess, nyomban!

Az embernek nemigen akaródzott, de nem szerette volna magára
haragítani feleségét, és elment a tengerpartra.



Amikor odaért, a tenger egészen zöld volt meg sárga, s a vize
már nem volt olyan átlátszó. Az ember megállt a parton, és így szólt:

Csuka, csuka, egykomám,
Tengermélyi palotán,
Ilsebill a feleségem,
Más kell neki, mint énnekem.

Odaúszott a csuka, és azt kérdezte:
– Hát mi kell a feleségednek?
– Ó – felelte az ember –, horgomra akadtál, és most azt mondja a

feleségem, hogy kívánnom kellett volna valamit. Nem akar már a
kunyhóban lakni, egy házikót szeretne.

– Menj haza – mondta a csuka –, már van is.
Az ember hazament. Felesége már nem lakott kunyhóban,

hanem egy kis ház állt ott, és az asszony a kapu előtt ült a padkán.
Azzal az asszony kézen fogta, és így szólt hozzá:

– Kerüljünk beljebb, odabenn még sokkal szebb.
Bementek a házba, volt ott egy kis tornác meg szép kis szoba és

hálókamra, benne az ágyuk; konyha is mellette, meg éléstár, a ház
csinosan be volt bútorozva, fölszerelve cin- meg rézedényekkel,
ahogy való. Hátul meg kis udvar terült el, benne tyúkok, kacsák, kis
zöldségeskert meg gyümölcsös is húzódott mögötte.

– Nézd csak – mondta a felesége. – Ugye szép?
– Szép – felelte az ember –, maradjon is így, boldogan és

elégedetten élünk majd.
– Ezen még gondolkodunk – mondta az asszony.
Azután megvacsoráztak, és aludni tértek.
Így éltek egy hétig, kettőig, akkor így szólott az asszony a

férjéhez:
– Hallod-e, ember, a ház is igen szűk, az udvar meg a kert is

nagyon kicsi: nagyobb házat is ajándékozhatott volna nekünk a
csuka. Nagy kőkastélyban szeretnék lakni: menj el a csukához,
ajándékozzon nekünk egy kastélyt.

– Ó, te asszony – felelte az ember –, elég jó nekünk a ház is,
minek nekünk kastély!

– Ugyan! – mondta az asszony. – Menj csak oda, a csuka
megteheti.



– Nem – szólt az ember –, a csuka megajándékozott egy
házikóval, nem szeretnék ismét odaállni elébe, megharagudna.

– Menj csak – mondta az asszony –, a csuka megteheti, és
szívesen meg is adja; eredj, siess, nyomban.

Az embernek nagyon nehéz lett a szíve, és nem akart elmenni;
azt mondta magában: „Nincs ez rendjén”, de aztán mégiscsak
elment

Kiért a tengerpartra, hát látja, a víz egészen lila és sötétkék, meg
szürke és sűrű, már nem zöld, se sárga, de még szép csöndes.
Megállt a víz szélén, és így szólt:

Csuka, csuka, egykomám,
Tengermélyi palotán,
Ilsebill a feleségem,
Más kell neki, mint énnekem.

– Hát mi kell neki? – kérdezte a csuka.
– Ó – mondta az ember szomorúan –, nagy kőkastélyban akar

lakni.
– Menj haza, feleséged ott áll a kapu előtt – felelte a csuka.
Az ember elment, azt gondolta, a házába megy, de amikor

odaért, látta, hogy nagy kőkastély épült a ház helyén. Felesége a
lépcsőn állt, és éppen be akart fordulni a kapun; kézen fogta az
embert:

– Gyerünk be!
Azzal már mentek is befelé. A kastélyban márványpadozatú nagy

előcsarnok volt, szolgahad sürgött-forgott, kitárták a hatalmas
ajtókat: a falakat gyönyörű kárpit díszítette, a szobákban
aranyszékek és -asztalok ragyogtak, kristálycsillárok lógtak a
mennyezetről, a padlót szőnyeg borította; így volt ez valamennyi
szobában, végestelen-végig; az asztalok ételek, finom borok alatt
roskadoztak. A kastély mögött nagy udvar terült el, ló- és
tehénistállók, fészer, benne pompás hintók. Gyönyörű kert is volt ott:
csodálatos virágok és pompás gyümölcsfák nőttek benne. Fél
mérföldre nyúlt el a vadaskert; szarvasok, őzikék és nyulak
tanyáztak ott – és minden volt, amit csak az ember szeme-szája
megkíván.

– No – szólt az asszony –, ugye szép?



– Szép – mondta az ember –, maradjon is mindig így, most szép
kastélyban lakunk majd, és elégedettek leszünk.

– Ezen még gondolkodunk – mondta az asszony –, alszunk rá
egyet.

Ezzel le is feküdtek.
Másnap reggel az asszony ébredt föl előbb.
Éppen hogy megvirradt.
Az asszony az ágyából látta a gyönyörű országot. Az ember még

nyújtózkodott, felesége oldalba bökte könyökével, és így szólt:
– Ember, kelj föl, és tekints ki az ablakon. Nézd, királyok

lehetnénk, uralkodhatnánk ebben a szép országban. Menj el a
csukához, mondd meg neki, hogy királyok akarunk lenni.

– Ó, te asszony – felelte az ember –, minek legyünk királyok? Én
nem akarok király lenni.

– No! – mondta az asszony. – Ha te nem akarsz király lenni, én
király akarok lenni. Menj el a csukához, király akarok lenni.

– Ó, te asszony – szólt az ember –, minek akarsz király lenni? Én
ezt ugyan nem mondom meg neki.

– Miért nem? – kérdezte az asszony. – Eredj, siess, nyomban,
király akarok lenni!

Az ember igen elszomorodott, hogy felesége király akar lenni, „Ez
nincs rendjén, sehogyan sincs rendjén” – mondta magában. Nem
akart elmenni, de aztán mégis útnak indult.

Kiért a tengerpartra, hát a tenger fekete-szürke volt, a víz
szörnyen háborgott és bűzlött. Odament a víz szélére, és így szólt:

Csuka, csuka, egykomám,
Tengermélyi palotán,
Ilsebill a feleségem,
Más kell neki, mint énnekem.

– Hát mi kell neki? – kérdezte a csuka.
– Ó – mondta az ember –, király akar lenni.
– Menj haza, máris az – válaszolta a csuka.
Hazament az ember, hát a kastélyból nagyon nagy palota lett,

hatalmas kapuját csupa gyönyörű ciráda díszítette: őrség állt a kapu
előtt, sok-sok katona, harsogott a trombita, pergett a dob. Az ember
belépett a kapun, mindenütt márvány és arany csillogott, bársony



térítők, nagy aranybojtok ékeskedtek. Kitárullak a terem ajtói, ott állt
az egész udvari népség, a halász felesége pedig aranyos,
gyémántos magas trónuson ült, nagy aranykorona volt a fején,
drágakővel kirakott színarany jogar a kezében, jobbra-balra tőle hat-
hat hajadon állt sorban, mindegyik egy fejjel kisebb a mellette
állónál.

Megállott az ember, és így szólt:
– Ó, te asszony, most király vagy?
– Bizony – felelte az asszony –, most király vagyok.
Az ember csak állt és nézte. Egy darabig így bámulta, aztán újra

megszólalt:
– Ó, te asszony, milyen szép is ez, hogy király vagy! Most már

semmi mást nem kívánunk.
– Ugyan, ugyan, te ember – mondta a felesége nyughatatlanul –,

nagyon unalmas ez, nem bírom ki sokáig. Menj el a csukához: király
vagyok, császár akarok lenni.

– Ó, te asszony – felelte az ember –, minek akarsz császár lenni?
– Hallod-e, ember, menj el a csukához, császár akarok lenni!
– Ó, te asszony – mondta az ember –, császárrá nem lehet, én

ezt nem mondom meg a csukának; császár csak egy van a
birodalomban, nem tehet császárrá.

– Micsoda? – mondta az asszony. – Én vagyok a király, te meg
csak a férjem vagy, tüstént menj oda! Ha királlyá tehetett, császárrá
is tehet. Császár akarok lenni; eredj, siess, nyomban!

Mit tehetett mást, útnak indult. Aggodalom szorította szívét, s
mentében ezt gondolta: „Nincsen ez rendjén, sehogyan sincs
rendjén: császár akar lenni, ez mégiscsak arcátlan kívánság, a
csuka megelégeli a végén.”

Így ért a partra. A tenger egészen fekete volt és sűrű,
rettenetesen háborgott, hányta a tajtékot, vad forgószél kavargott.
Az ember megborzongott. Megállt a víz szélén, és ezt mondta:

Csuka, csuka, egykomám,
Tengermélyi palotán,
Ilsebill a feleségem,
Más kell neki, mint énnekem.

– Hát mi kell neki? – kérdezte a csuka.



– Ó, te csuka – felelte az ember –, feleségem császár akar lenni.
– Menj haza – mondta a csuka. – Máris az.
Az ember hazament, és ott meglátta, hogy az egész palota csupa

csiszolt márvány, alabástrom-faragás és aranyos ciráda. A kapu előtt
katonák masíroztak fel-le, harsogott a trombita, pergett a dob. Benn
a palotában pedig szolgák helyett bárók, grófok, hercegek sürögtek-
forogtak: kitárták előtte a színarany ajtókat. Az ember belépett és
látta, hogy felesége vagy két méter magas, aranytömbből öntött
trónuson ül: nagy aranykoronát visel, megvolt az tán három rőf
magas is, csak úgy szikráztak rajta a briliánsok meg a
karbunkulusok: egyik kezében a jogart fogta, a másikban a
birodalom almáját; kétoldalt két sor testőr állt, mindegyik kisebb, mint
a szomszédja: két méter magas óriástól egészen a legkisebb
törpéig, aki akkora, mint a kisujjam. A császár előtt pedig hercegek
és főhercegek álltak. Odament a halász közéjük, és így szólt:

– Ó, te, asszony, most császár vagy?
– Bizony – felelte az asszony –, most császár vagyok.
Az ember csak állt, és jól szemügyre vette. Egy darabig így

bámulta, aztán újra megszólalt:
– Ó, te asszony, milyen szép is az, hogy császár vagy.
– Hallod-e, ember – mondta az asszony. – Mit állsz itt? Most

császár vagyok, de pápa is szeretnék lenni, menj el a csukához.
– Ó, te asszony – mondta az ember –, még mi mindent nem

akarsz? Pápa nem lehetsz, pápa csak egy van az egész keresztény
világban, pápává nem tehet a csuka.

– Ember – válaszolta a felesége –, tüstént menj oda, még ma
pápa akarok lenni.

– Nem – mondta az ember –, ilyet nem mondhatok neki, ez
sehogyan sincs rendjén, ez mégiscsak sok. Pápává nem tehet a
csuka.

– Ne locsogj, ember! – szólt az asszony. – Ha császárrá tehetett,
pápává is tehet. Menj el hozzá, én vagyok a császár, te meg csak a
férjem vagy, eredj, siess, nyomban!

Megborzongott az ember és elment. Egészen elgyengült,
reszketett, roskadozott a térde, remegett a lábikrája. Szélvihar
tombolt, csak úgy száguldottak a fellegek, olyan sötét lett, mint este;
a levelek lehullottak a fákról, a tenger vize hullámzott, morajlott,



mintha forrna, kicsapott a partra. Az ember látta messze a hajókat,
szorongatott helyzetükben vészjeleket adtak, táncoltak és
ugrándoztak a hullámokon. Az ég közepén még látszott egy picinyke
kékség, de a szélein vöröslött, mint amikor nagy zivatar közeleg.
Elcsüggedten odament az ember a vízhez, és félve mondta:

Csuka, csuka, egykomám,
Tengermélyi palotán,
Ilsebill a feleségem,
Más kell neki, mint énnekem.

– Hát mi kell a feleségednek? – kérdezte a csuka.
– Ó – mondta az, ember – pápa akar lenni.
– Menj haza, máris az –, mondta a csuka.
Az ember hazament, a császári palota helyén nagy templom

emelkedett a magasba, körülötte meg csupa-csupa fényes épület.
Utat tört magának a nép között. Látta, hogy odabenn ezer meg ezer
gyertya árasztja fényét, felesége ragyogó aranyba öltözve még
sokkal magasabb trónuson ül, és hármas aranykoronát visel fején.
Körülötte pedig sok-sok pap áll, két oldalt két sor gyertya, a
legnagyobb olyan nagy és vastag, mint a legmagasabb torony,
egészen a legkisebb mécsesig. Előtte császárok és királyok
térdepeltek, és a saruját csókolták.

– Ó, te asszony – kérdezte az ember, és jól szemügyre vette –,
most pápa vagy?

– Bizony – válaszolta a felesége –, pápa vagyok.
Az ember csak állt és bámulta, káprázott a szeme, mintha fényes

napba tekintene. Egy darabig így nézte, aztán újra megszólalt:
– Ó, te asszony, milyen szép is az, hogy pápa vagy!
Az asszony szálfa-egyenesen ült a trónuson, meg se moccant.
– Ó, te asszony – kérte a férje –, elégedj meg a sorsoddal, most

pápa vagy, több már úgysem lehetsz.
– Ezen még gondolkodunk – mondta az asszony.
Azzal mindketten aludni tértek. De az asszony nem volt

elégedett, nagyravágyása elrabolta álmát, egyre csak arra gondolt,
mi lehetne még.

Az ember mélyen aludt, hiszen egész nap szaladgált, az asszony
azonban nem bírt elaludni, egész éjjel hánykolódott, s egyre azon



tűnődött, mi lehetne még, de már semmi több nem jutott eszébe.
Már pitymallott; az asszony meglátta a hajnalpírt, felült az ágy
végében, és kinézett az ablakon. S amikor megpillantotta a felkelő
napot, ezt gondolta magában: „Ó, miért ne ereszthetném én föl a
napot és a holdat az égre?”

– Hallod-e, ember – szólt, és könyökével oldalba bökte férjét –,
ébredj föl, menj el a csukához, olyan akarok lenni, mint a Jóisten.

Az ember még álomittas volt, de úgy megrettent, hogy kiesett az
ágyból. Azt hitte, rosszul értette az asszony szavait; szemét
dörzsölte, és így szólt:

– Ó, te asszony, mit beszélsz?
– Ember – válaszolta az asszony –, ha én nem ereszthetem föl a

napol és a holdat az égre, s csak nézője lehetek, amint a nap és a
hold fölkel, ezt nem bírom elviselni, s egy nyugodt órám sincs többé,
mert nem magam eresztettem fel őket.

Az asszony olyan szörnyű pillantásokkal méregette férjét, hogy
az embernek a háta borsódzott.

– Tüstént menj oda, olyan akarok lenni, mint a Jóisten.
– Ó, te asszony – mondta az ember, és térdre hullt felesége előtt

–, ezt nem teheti meg a csuka. Császárrá meg pápává tehet; kérlek,
szállj magadba, és maradj meg pápának.

Az asszony dühbe gurult, haja vadul lobogott a feje körül.
– Nem bírom ki – kiáltotta –, nem bírom ki tovább, eredj, siess,

nyomban!
Az ember elfutott, mint az eszeveszett.
Odalenn tombolt a vihar, úgy dühöngött, hogy az ember alig bírt

megállni a lábán: ledőltek a házak, a fák, megindultak a hegyek,
sziklatömbök görögtek a tengerbe, szurokfekete volt az égbolt,
villámlott és mennydörgött, olyan magas fekete hullámokat vetett a
tenger vize, mint a templomtorony, mint a hegyek, s a hullámokat
fehér tajték koronázta. Az ember hangosan kiáltott, s nem hallotta a
saját szavát:

Csuka, csuka, egykomám,
Tengermélyi palotán,
Ilsebill a feleségem,
Más kell neki, mint énnekem.



– Hát mi kell neki? – kérdezte a csuka.
– Ó – mondta az ember – olyan akar lenni, mint a Jóisten.
– Menj haza, ott ül újra a kunyhóban.
És ott csücsülnek még mind a mai napig.



A BÁTOR SZABÓCSKA

Szép nyári reggel volt. A szabócska az ablakban ült az asztalánál,
jókedvűen és derekasan varrt. Egy parasztasszony közeledett az
úton lefelé, és portékáját kínálgatta:

– Lekvárt vegyenek! Lekvárt vegyenek!
Ez kedvesen csengett a szabócska fülében, és kiszólt az

ablakból:
– Ide jöjjön, angyalom, megveszem a lekvárt
Az asszony fölment a három lépcsőfokon, fölvitte nehéz kosarát

és valamennyi köcsögét sorra kirakatta a szabó. Szemügyre vette
őket, fölemelte, szagolgatta.

– Úgy látszik, jó a lekvárod – jelentette ki végül –, mérj ki nekem
négy latnyit, kedvesem, de ha egy negyed font lesz, azt se bánom.

Az asszony azt remélte, hogy árujának nagy részét eladhatja,
most hát kimérte, amennyit a szabó kért, aztán morogva-dohogva
távozott.

– Isten áldása legyen a lekváromon – mondta a szabócska –,
adjon erőt, egészséget.

Kivette a kenyeret a szekrényből, levágott egy nagy karéjt, és
rákente a lekvárt.

– Pompás reggelim lesz – mondta –, de mielőtt beleharapok,
befejezem ezt az ujjast.

Maga mellé tette a kenyeret, folytatta a varrást, és örömében
egyre nagyobbakat öltögetett. Eközben az édes lekvárillat felszállt a
fal mentén. Sok-sok légy üldögélt ott; az illat lecsalta őket, és
csapatostul megszállták a lekváros kenyeret.

– Ejnye, ki hívott meg benneteket? – kérdezte a szabócska, és
elhessegette a kéretlen vendégeket. A legyekkel azonban nem
lehetett szót érteni, nem röpültek el, sőt egyre többen telepedtek a
lekváros kenyérre. A szabócskát végül is, amint mondani szokták,
elöntötte az epe, mérgében fogott egy posztódarabot:

– No, megálljatok! – kiáltotta. – Én ellátom a bajotokat! – és
irgalmatlanul rájuk csapott.

Amikor fölemelte a posztódarabot, megszámolta a legyeket, és
hetet látott, amint elnyúltak döglötten.



– Ilyen fickó vagy? – kérdezte, és maga is csodálta bátorságát. –
Tudja meg ezt az egész város!

És sebtében szabott magának egy övet, megvarrta, és nagy
betűkkel ráhímezte: „Hetet egy csapásra!”

– Ugyan mit, az egész város! – morfondált tovább. – Tudja meg a
kerek világ! – és örömében úgy fickándozott a szíve, mint a bárány
farkincája.

A szabó magára csatolta az övét. Elhatározta, világgá megy, mert
a műhely szűk az ő nagy bátorságának. Keresgélt a házban, mit
vihetne magával, de nem talált mást, mint egy darab öreg sajtot, hát
zsebre vágta. Kilépett a kapun, és meglátott egy madarat, amelyik
fennakadt a bozótban. Megfogta, és zsebébe dugta a sajt mellé.
Aztán nyaka közé szedte a lábát, s mert vékonypénzű volt és fürge,
nem fáradt el egyhamar. Hegynek vitt az útja. A hegytetőn egy
hatalmas óriást talált. Ott ült, és kényelmesen nézegetett körül.

A szabócska nagy vitézül elébe állt, és megszólította, mondván:
– Adjisten, pajtikám, itt üldögélsz, ugye, és nézegeted a messzi

világot? Éppen oda vagyok indulóban, szerencsét próbálok, van
kedved velem tartani?

Az óriás megvető pillantással méregette a szabót.
– Te senkiházi! Te nyomorult fickó!
– No, no! – felelte a szabócska, kigombolta kabátját, és

megmutatta övét az óriásnak. – Itt elolvashatod, kiféle vagyok.
Az óriás elolvasta: „Hetet egy csapásra!” Azt hitte, a szabócska

embereket ütött agyon, és némi tisztelettel nézett már a kis emberre.
De ki akarta próbálni. Fogott egy követ, és úgy összenyomta, hogy
víz csöpögött belőle.

– Ha erős vagy, ezt csináld utánam – mondta az óriás.
– Ennyi az egész? – kérdezte a szabócska. – Mifelénk ez

gyerekjáték. – Zsebébe nyúlt, kivette a puha sajtot, összenyomta,
hogy csak úgy folyt a leve. – Ugye – kérdezte –, ez nagyobb dolog
volt?

Az óriás nem tudta, mit feleljen, nem hitt a szemének. Fölemelt
egy követ, és olyan magasra dobta, hogy alig látszott a levegőben.

– No, te vakarcs, ezt csináld utánam.
– Jó volt a dobásod – mondta a szabó –, de a kő mégiscsak

visszaesett a földre; én olyat dobok, hogy nem jön vissza többe.



Zsebébe nyúlt, fogta a madarat, és fölhajította a levegőbe. A
madár megörült a szabadságának, egyre följebb szállt, elrepült, és
nem tért vissza.

– Hát ez hogy tetszett, pajtikám? – kérdezte a szabó.
– Látom, a dobáshoz értesz – mondta az óriás –, de most lássuk,

cipelni bírsz-e.
Kivezette a szabócskát egy hatalmas tölgyfához, amely kidőlten

feküdt, a földön.
– Ha elég izmos vagy – mondta –, segíts nekem elcipelni ezt a fát

az erdőből.
– Szívesen – felelte a kis ember –, vedd csak válladra a törzsét,

én fölemelem az ágait a koronájával, hiszen ez a nehezebbik vége.
Az óriás vállára vette a fa törzsét, a szabó pedig ráült az egyik

ágra. Az óriás nem nézhetett hátra, hót nemcsak az egész fát kellett
cipelnie, hanem ráadásul a szabócskát is. Ott hátul üldögélni igen
mulatságos volt, a szabónak jó kedve kerekedett, és vidáman
fütyörészett:

Három szabó lovára kap,
És a kapun kinyargal...

Olyan vígan fütyült, mintha meg se kottyanna neki a cipekedés.
Az óriás egy darabig csak vitte a vállán a nehéz terhet, de aztán

nem bírta tovább, és így szólt:
– Hallod-e, le kell tennem a fát.
A szabó fürgén leugrott, két kezével átfogta a fát, mintha cipelte

volna, és így szólt az óriáshoz:
– Ilyen nagyra nőttél, s még a fát sem bírod el.
Együtt folytatták útjukat. Egy cseresznyefához értek. Az óriás

fogta a fa egyik ágát, ahol a legérettebb gyümölcs csüngött rajta,
lehajtotta, a szabó kezébe adta, és fölszólította, hogy egyék róla. A
szabócska erejéből azonban nem futotta, s amikor az óriás
eleresztette a fát, az visszapattant, és magával rántotta a szabót a
levegőbe. Semmi baja sem történt. Amikor földet ért, így szólt az
óriás:

– No nézd csak, még annyi erőd sincs, hogy megtartsd ezt a
gyönge vesszőt?



– Nem az erőmön múlt – felelte a szabócska –, hiszen ez meg se
kottyan annak, aki hetet ütött egy csapásra. Átugrottam a fán, mert
itt lenn a bozótosban nagyon lövöldöznek a vadászok. Ugorj te is, ha
tudsz.

Nekirugaszkodott az óriás, de fönnakadt az ágon, tehát most is a
szabócska győzött.

Az óriás így szólt:
– Ha ilyen bátor legény vagy, gyere velem a barlangunkba, és

töltsd nálunk az éjt.
A szabócska ráállott, és vele ment. A barlangban jó néhány óriás

ült a tűz körül, egy-egy sült birkát fogtak kezükben, és azt
eszegették. A szabócska körülnézett, s ezt gondolta magában: „Itt
sokkal tágasabb, mint az én műhelyemben.”

Az óriás rámutatott az egyik ágyra, és azt mondta, feküdjön bele,
aludjék egy jót. Az ágy azonban túl nagy volt, a szabó nem feküdt
bele, hanem bemászott a barlang egyik sarkába. Mikor éjfélre járt,
és az óriás azt gondolta, hogy a szabó mélyen alszik, fogott, egy
nagy vasdorongot, s egy csapással keresztül-ütötte az ágyat: azt
hitte, megölte a szabócskát. Kora reggel az óriások kimentek az
erdőbe, megfeledkeztek a szabóról. Egyszerre csak jókedvűen,
hetykén arra megy a szabócska. Az óriások megrémültek, attól
tartottak, agyonüti valamennyiüket, hát kapták magukat, és mint a
szélvész, szétfutottak.

A szabócska tovább rótta az utat, amerre az orrahegye mulatott.
Ment-mendegélt, és elérkezett a királyi palota udvarára. Nagyon
elfáradt, leheveredett hát a fűbe és elaludt. Ahogy ott feküdt, a
népek odagyűltek köréje, nézegették s elolvasták, mi áll az övén:
„Hetet egy csapásra.”

– Ej – kérdezték –, mi járatban lehet ilyen nagy vitéz errefelé?
Hiszen itt béke honol. Bizonyosan nagyon nagy úr.

Siettek a király színe elé, és jelentették a dolgot. Úgy vélték, ha
háború szakadna rájuk, fontos és hasznos lenne ez az ember,
semmi áron sem szabad elereszteni. A királynak tetszett a tanács, s
odaküldte egyik udvari emberét a szabócskához: ha fölébred, ajánlja
föl neki a fővezéri állást. A küldött megállt a szabócska mellett,
megvárta, míg nyújtózkodni kezd, és kinyitja a szemét, azután
előhozakodott ajánlatával.



– Éppen azért jöttem ide – mondta a szabócska. – El szeretnék
szegődni a királyhoz.

Nagy tisztességgel fogadták, és külön lakosztályt adtak neki.
A fő-főkatonák azonban fölháborodtak, és a pokolba kívánták a

szabócskát.
– Mi lehet még ebből? – pusmoglak. – Ha viszályba keveredünk

vele, ő közénk sóz, és minden csapásra hetet üt. Akkor pedig
végünk!

Elhatározták tehát, valamennyien odaállnak a király elébe és
megkérik, bocsássa el őket szolgálatából.

– Nem afféle fából faragtak minket, hogy kibírjuk az olyan ember
mellett, aki hetet üt egy csapásra.

A király elbúsult, hogy egy miatt elveszíti valamennyi hűséges
szolgáját, s már azt kívánta magában, bárcsak sose látta volna a
szabócskát; most már szeretett volna megszabadulni tőle. De nem
mert útilaput kötni a talpa alá, mert attól tartott, hogy még tán
népestül-szolgástul agyonüti őt, és maga ül a királyi trónusra. Sokáig
töprengett, végül is támadt egy ötlete. Odaküldte egyik emberét a
szabócskához, s azt üzente neki, hogy meg akarja bízni a nagy hőst
egy feladattal. A birodalmi erdőben két óriás tanyázik: rabol, gyilkol,
gyújtogat, nagy kárt okoz.

– Aki a közelükbe merészkedik, kockára leszi az életét. Ha
legyőzöd és megölöd ezt a két óriást, feleségül kapod királyunk
egyetlen leányát, hozományba pedig a fele királyságát. Száz lovast
adunk melléd segítségedre.

„No, ez nekem való – gondolta a szabócska –, szép királylány és
fél királyság nem mindennap akad az ember óljába.”

– Szívesen megteszem – feleim –, megfékezem az óriásokat,
nincs is szükségem száz lovasra: aki hetet üt egy csapásra, nem ijed
meg kettőtől.

Elindult a szabócska, és a száz lovas a nyomában. Amikor az
erdő széléhez értek, így szólt kísérőihez:

– Maradjatok itt, magam is végzek az óriásokkal.
Berontott az erdőbe, jobbra-balra nézelődött. Kisvártatva

meglátta a két óriást: egy fa alatt feküdtek és aludtak. Úgy
hortyogtak, hogy föl-le billegtek az, ágak. A szabócska nem volt rest,
teleszedte két zsebét kővel, és fölmászott a fára. Amikor a közepére



ért, addig csúszott az egyik ágon, amíg éppen az alvók fölé jutott,
azután sorra leejtette a köveket az egyik óriás mellére. Az óriás
sokáig nem érezte, de végül felriadt, megbökte cimboráját, és így
szólt:

– Mit ütögetsz engem?
– Álmodtál – felelte a másik –, én nem ütögetlek.
Megint álomra hajtották fejüket. A szabó most a másikra dobott

egy követ
– Mi ez? – kérdezte a másik. – Miért dobtál meg?
– Én nem dobtalak meg – morogta az egyik.
Egy darabig veszekedtek, de belefáradlak, és ismét lecsukódott a

szemük. A szabócska folytatta játékát, kikereste a legsúlyosabb
követ, és teljes erejéből az első óriás mellének vágta.

– Hát ami sok, az sok! – kiáltotta az óriás, őrjöngve felugrott, és
úgy nekilökte társát a fának, hogy a fa megingott. A másik óriás sem
maradt adósa: annyira dühbe gurultak, hogy kiszaggatták a fákat,
velük ütötték-verték egymást, míg mindketten egyszerre holtan le
nem roskadtak. Ekkor leugrott a szabócska:

– Még szerencse – mondta –, hogy nem tépték ki azt a fát,
amelyiken én csücsültem, mert különben mókus módjára ál kellett
volna ugornom egy másikra: de a mi fajtánk fürge!

Kihúzta kardját, jól megdöfködte mindkét óriás mellét, aztán
kiment a lovascsapathoz, és így szólt:

– Elvégeztem a munkát, mind a ketten a fűbe haraptak: de nem
ment könnyen, szorongatott helyzetükben fákat szaggattak ki, úgy
védekeztek, de mindez hasztalan, ha olyasvalakivel akad dolguk,
mint én vagyok, aki hetet üt egy csapásra.

– Nem is sebesültél meg? – kérdezték a katonák.
– Nem én – felelte a szabó –, a hajam szála se görbült meg.
A lovasok nem hittek a szavának, beügettek az erdőbe:

megtalálták az óriásokat vérükbe fagyva, körös-körül meg a
kiszaggatott fákat.

A szabócska kérte a királytól a megígért jutalmat, a felséges úr
azonban megbánta ígéretét, és megint csak azon járt az esze,
hogyan rázhatná le nyakáról ezt a vitézt.

– Ha meg akarod kapni a lányom kezét meg a fele birodalmamat,
még egy hőstettet kell véghez vinned. Az erdőben garázdálkodik egy



egyszarvú, azt kell elfognod.
– Egy szál egyszarvútól még kevésbé ijedek meg, mint két

óriástól; hetet egy csapásra, ez az én elemem.
Magához vett egy kötelet meg egy fejszét, és kiment az erdőbe.

A melléje adott kísérőknek megint megparancsolta, hogy az erdő
szélén várakozzanak. Nem kellett sokáig keresgélnie, csakhamar
oda csörtetett az egyszarvú, és egyenest nekirugaszkodott, mintha
föl akarná nyársalni a szabót.

– Hátrább az agarakkal – mondta a szabócska –, nem ilyen
egyszerű a dolog!

Megállt és várt, míg az által a közvetlen közelébe nem ér, aztán
hirtelen a fa mögé ugrott. Az egyszarvú teljes erejéből nekirontott a
fának, s olyan erősen verte be szarvát a fatörzsbe, hogy nem bírta
többé kihúzni, így hát fogoly volt.

– No, megvan a madárka – mondta a szabó, kilépett a fa mögül,
előbb átvetette kötelét az egyszarvú nyakán, majd fejszéjével
kiütötte az állat szarvát a fából, és amikor mindezt rendben
elvégezte, a kötélnél fogva elvezette az egyszarvút a király elébe.

A király még mindig nem akarta megadni az ígéri jutalmat, s egy
harmadik követeléssel állt elő. Még mielőtt megülik a lakodalmat,
ejtse a szabó fogságba azt a vadkant, amelyik az erdőben
garázdálkodik; a királyi vadászok segítségére lesznek.

– Jól van – mondta a szabócska –, ez aztán már gyerekjáték.
A vadászokat nem vitte magával az erdőre; örültek is nagyon,

mert a vadkan már több ízben olyan fogadtatásban részesítette őket,
hogy elment a kedvük az üldözésétől. Amikor a vaddisznó meglátta
a szabót, már acsarkodott rá, csak úgy habzott a szája,
nekiveselkedett, hogy a földre döntse; a fürge hős azonban berohant
a közeli kápolnába, és egy ugrással megint kinn termett a magas
ablakon keresztül. A vadkan futott a nyomában, a szabócska
azonban sebesen megkerülte a kis épületet, és becsapta mögötte az
ajtót. A dühöngő vad csapdába került; az ormótlan állat
tehetetlenségében nem bírt kiugrani az ablakon. A szabócska
odahívta a vadászokat, hadd lássák saját szemükkel a foglyot: a hős
pedig elment a királyhoz. Mit tehetett mást a felséges úr, most már
kénytelen-kelletlen teljesítette ígéretét, nekiadta lányát meg fele
királyságát. Ha tudta volna, hogy nem hadverő bős, hanem egy kis



szabócska áll előtte, még jobban bánta volna, Hát megülték a
lakodalmat, nagy pompával, de kevés szívbeli örömmel, s a
szabócskából király lett.

Egy idő múlva hallja az ifjú királyné, amint férjeura éjjel álmában
így beszél:

– Hallod-e, fiú, varrd meg az ujjast, foltozd meg a nadrágot, mert
különben megrőföllek.

Csak ekkor tudta meg, milyen bokorban termett ez a fiatalúr.
Másnap reggel elpanaszolta baját apjának, és arra kérte, szabadítsa
meg ettől az embertől, aki nem más, csak egy szabó. A király
vigasztalta, mondván:

– Ma este hagyd nyitva a hálód ajtaját, odakint állnak majd a
szolgáim, s mihelyt elalszik a férjed, bemennek, megkötözik, hajóra
teszik, s a hajó kiviszi majd a végtelen óceánra.

Az asszony megnyugodott, a király fegyverhordozója azonban
mindent hallott, megsajnálta az ifjú királyt, és hírül vitte, mit
terveznek ellene.

– No, én majd ellátom a bajukat – mondta a szabócska.
Este a szokott időben aludni tért feleségével együtt: amikor az

asszony azt hitte, hogy férje elaludt, fölkelt, kinyitotta az ajtót, és
visszafeküdt ágyába. A szabócska csak színlelte az alvást, és
hangosan rákezdte:

– Hallod-e, fiú, varrd meg az ujjast, foltozd meg a nadrágot, mert
különben megrőföllek! Hetet ütöttem egy csapásra, megöltem két
óriást, kötélre kaptam az egyszarvút, vadkant fogtam, hogyan is
félnék hát azoktól, akik odakint a hálóm előtt állnak!

Amikor meghallották kinn a szabó szavait, szörnyű félelem fogta
el őket, nyakukba szedték a lábukat, úgy futottak, mint akit a tatár
kerget, a szabó közelébe se merészkedtek egyhamar, Így hát a
szabócska király maradt és uralkodott, míg csak meg nem halt.



HOLLE ANYÓ

Egy özvegyasszonynak két lánya volt, az egyik szép és szorgalmas,
a másik csúnya és rest. Az asszony azonban sokkal jobban szerette
a csúnyái és restet, mert ez volt az édes lánya, és a másiknak kellett
elvégeznie minden munkát: ő volt a Hamupipőke a házban. Arra
kényszerítette a szegény kislányt, hogy naphosszat ott üljön a nagy
úton egy kútnál, és annyit kellett fonnia, hogy ujjúból kiserkedt a
vére. Egy alkalommal csupa vér lett az orsó is, ekkor a kislány a kút
fölé hajolt, és le akarta mosni: az orsó azonban kicsúszott kezéből,
és leesett a mélybe. A kislány sírt, odaszaladt mostohaanyjához, és
elmondta, milyen baj történt. Az asszony keservesen megszidta, és
szívtelenül ezt mondta neki:

– Ha beleejtetted az orsót, menj le érte, és hozd vissza.
A kislány visszament a kúthoz, és nem tudta, mitevő legyen:

szívbéli rettegésében beleugrott a kútba, hogy visszahozza az orsót.
Elvesztette eszméletét, s amikor fölocsúdott és magához tért, látta,
hogy napsugaras szép mezőre jutott, és sok ezer virág nyílik körös-
körül. A kislány elindult a mezőn, és egy kemencéhez ért, amely
telis-tele volt kenyérrel; a kenyér pedig így szólt hozzá:

– Húzz ki, kérlek, húzz ki, mert elégek: réges-régen megsültem
már.

A kislány odament, és a lapáttal sorra kiszedegette a kenyereket.
Azután tovább ment, és egy fához érkezett, amely csak úgy
roskadozott az almák terhe alatt; a fa így szólt a kislányhoz:

– Rázz meg, kérlek, rázz meg, minden almám megérett
A kislány rázta-rázta, az almák hullottak, mint a záporeső, addig

rázta, amíg egyetlenegy sem maradt a fán; azután halomba rakta
őket és tovább ment. Végül egy kis házikóhoz ért, egy öregasszony
kinézett az ajtaján; de mert nagyon nagy fogai voltak, a kislány
megrémült, és el akart szaladni. Az öregasszony azonban utána
kiáltott:

– Mitől félsz, kedveském? Maradj nálam; ha rendesen elvégzel
minden munkát a házban, jó sorod lesz. Csak vigyáznod kell, hogy
jól vesd meg az ágyamat; szorgalmasan rázd föl a dunyhámat, hogy



csak úgy repüljön a pihe, akkor havazik a földön{1}; én vagyok Holle
anyó.

Mert az öregasszony ilyen szépen beszélt hozzá, a kislány
fölbátorodott, hajlott a szavára, és elszegődött hozzá. Az
öregasszony megelégedésére végezte minden munkáját, és mindig
jól fölrázta a dunyhát: röpült a toll körös-körül, mint a hópehely. Ezért
jó sora volt itt, egy rossz szót sem hallott, s mindennap főtt ételt
kapott és pecsenyét. Egy ideig így éldegélt Holle anyónál; egyszer
aztán igen elbúsult, és eleinte maga sem tudta, mi bántja, de végül
ráeszmélt, hogy honvágya van; noha itt ezerszerte jobb sora volt,
mint otthon, mégis hazakívánkozott.

Végül meg is mondta:
– Elfogott a honvágy, és bármilyen jó dolgom van is idelenn, nem

maradhatok itt tovább, föl kell mennem az enyéimhez.
Holle anyó meg így szólt:
– Tetszik nekem, hogy hazakívánkozol, és mert olyan hűségesen

szolgáltál, magam viszlek föl.
Kézen fogta, és egy nagy kapu elé vezette. A kapu kinyílt, és

amikor a kislány éppen alatta állt, aranyeső zuhogott alá, és mind az
arany ráhullt, úgyhogy tetőtől talpig betakarta.

– Ez a tied, mert olyan szorgalmas voltál – mondta Holle anyó, és
visszaadta neki orsóját, amelyik a kútba esett.

Azután bezárult a kapu, és a kislány már odafönt is volt a földön,
nem messze anyja házától: amikor az udvarba érkezett, a kakas a
kút káváján ült, és így kiáltott:

Kukurikú, Isten hozott nálunk,
Hazajött a mi aranyos lányunk!

A kislány bement anyjához, és mert csak úgy csillogott-villogott rajta
az arany, mostohája is, nővére is jól fogadta.

Mindent elbeszélt, ami vele történt, s amikor az anya meghallotta,
hogyan jutott ekkora kincshez, azt akarta, hogy a másik lány, a
csúnya, a rest is ilyen szerencsét csináljon. Odaültette hát a kúthoz,
és ott font; hogy bevérezze orsóját, megszúrta az ujját, s még a
csipkebokorba is bedugta a kezet. Azután beledobta az orsót a
kútba, és maga is beleugrott. Ő is, mint mostohatestvére, a szép



mezőre jutott, és ugyanazon az ösvényen ment tovább. Amikor a
kemencéhez ért, megint kiáltott a kenyér:

– Húzz ki, kérlek, húzz ki, mert elégek, réges-régen megsültem
már.

A lusta lány azonban így felelt:
– Hogyisne, hogy bepiszkoljam magam! – és tovább ment.
Nemsokára az almafához ért; a fa így szólt:
– Rázz meg, kérlek, rázz meg, minden almám megérett.
Ő azonban így felelt:
– Még csak az kellene, hogy egy alma a fejemre essék – és

tovább ment.
Amikor odaért Holle anyó házához, nem félt, mert már hallott

nagy fogairól, és azonnal elszegődött hozzá.
Az első napon elővette jobbik eszét, szorgalmasan dolgozott, és

szót fogadott Holle anyónak, ha valamit mondott neki, mert a sok
aranyra gondolt, amivel majd megajándékozza; de másnap már
sokat lustálkodott, harmadnap még többet, már föl sem akart kelni
reggel. Nem is vetette meg Holle anyó ágyát, ahogy kellett volna, és
nem rázta föl a dunyháját, hogy röpüljön a toll. Holle anyó
hamarosan megunta a dolgot, és fölmondott neki. A rest lánynak
ínyére volt ez, és azt hitte, most eljön az aranyeső; Holle anyó őt is a
kapuhoz vezette, de amikor alatta állt, arany helyett nagy üst szurkot
öntöttek rá.

– Ez a szolgálatod jutalma – mondta Holle anyó, és becsukta a
kaput.

A rest lány hazaért, tetőtől talpig szurkosan; amikor meglátta a
kakas a kút káváján, így kiáltott:

Kukurikú, itt vagy újra nálunk,
Hazajött a mi maszatos lányunk!

A szurok pedig úgy hozzátapadt, hogy le sem kopott róla, amíg csak
élt.



AZ ARANYMADÁR

Élt valaha réges-régen egy király. Kastélya mögött gyönyörű park
húzódott, a parkban pedig aranyalmát termő fa nőtt. Amikor
megérett, az alma, megszámolták, de másnap reggel már hiányzott
egy. Jelentették a királynak s ő megparancsolta, hogy minden éjjel őr
vigyázzon a fára. A királynak három fia volt; amikor leszállt az
éjszaka, kiküldte a legidősebbiket a kertbe: éjfélkor azonban
elnyomta a fiút az álom, és reggelre megint kevesebb volt egy
almával. A következő éjjel a második fiú állt őrt, de ő sem járt
jobban, amikor tizenkettőt ütött az óra, elaludt, reggel pedig hiányzott
egy alma. Most a virrasztás sora a harmadik fiúra került, ő
készségesen vállalta is, de a király nem bízott benne, úgy vélte, még
kevésbé állja meg helyét, mint a bátyjai: végül azonban mégis
beleegyezett. Az ifjú leheveredett a fa alá, ébren virrasztott,
elhessegette az álmot. Amikor tizenkettőt ütött az óra, suhogást
hallott a levegőn át, és a holdfényben látta, hogy egy ragyogó
aranytollú madár röpül oda. A madár megült a fán, és éppen
lecsippentett egy almát, de a fiú nem volt rest, kilőtt feléje egy nyilat.
A madár elrepült, de a nyílvessző súrolta a szárnyát. Az egyik
aranytolla lehullott a földre. Az ifjú fölemelte, reggel elvitte a
királynak és elbeszélte, mit látott az éjszaka. A király összehívta a
tanácsot, és mindenkinek az volt a véleménye, hogy ez az egy toll
többet ér, mint az egész birodalom.

– Hát ha ilyen értékes ez a toll – mondta a király –, akkor semmi
hasznom ebből az egy tollból, meg kell szerezni az egész madarat.

Elindult a legidősebb fiú, bízott az eszében, és úgy vélte, majd
csak megtalálja az aranymadarat, Ment-mendegélt egy ideig,
egyszerre csak meglátott egy rókát, ott üldögélt az erdő szélén. A fiú
fogta a puskáját, és célba vette. De a róka megszólalt:

– Ne lőj rám, meghálálom egy jó tanáccsal. Az aranymadarat
keresed, ezért indultál útnak, ma este faluba érsz, ahol két kocsma
áll szemközt egymással. Az egyik fényesen ki van világítva, és nagy
hejehuja folyik benne. Oda ne fordulj be, hanem térj be a másikba,
még ha nagyon ütött-kopott is.



„Hogyan is adhatna ilyen ostoba állat bölcs tanácsot!” – gondolta
a királyfi, és meghúzta a ravaszt, de nem talált célba, a róka
kinyújtotta farkát, és sebesen befutott az erdőbe. A fiú folytatta útját,
s estére elérkezett a faluba, ahol a két kocsma állott: az egyikben
énekeltek és táncoltak, a másik nagyon szegényesnek, ütött-
kopottnak látszott, „Bolond lennék – gondolta –, ha abba az ócska
kocsmába térnék be, és elkerülném a szépet.” Azzal befordult a
vidám fogadóba, evett-ivott, jól mulatott, megfeledkezett a madárról,
atyjauráról és minden bölcsességről.

Telt-múlt az idő, és a legidősebb fiú csak nem tért haza. Ekkor
útnak indult a második, hogy megkeresse az aranymadarat. Mint a
legidősebbik, ő is találkozott a rókával; a róka őt is ellátta jó
tanáccsal, de ő sem fogadta meg. Eljutott a két fogadóhoz. Bátyja ott
állt annak az ablakában, ahonnan a vidám mulatozás zaja
hallatszott, és behívta. A hívásnak nem állhatott ellen, befordult az
ajtón, és most már ő is kedvére szórakozott.

Megint elmúlt egy darab idő, akkor útnak akart indulni a
legkisebbik királyfi, hogy szerencsét próbáljon, apja azonban nem
akarta elereszteni.

– Hiábavaló – mondta –, ez a fiú még kevésbé találja meg az
aranymadarat, mint a testvérei, ha meg baj éri útközben, nem tud
segíteni magán; hiába, nincs elég esze.

A fiú azonban addig kérlelte, míg végül eleresztette. Az erdő
szélén megint ott ült a róka, könyörgött, hagyja meg életét, és neki is
megmondta a jó tanácsot.

Az ifjú jóindulatúan felelte:
– Ne félj, kis róka, nem bántlak.
– Nem fogod megbánni – válaszol la a róka –, és hogy

meggyorsítsd az utad, ülj föl hátul a farkamra.
Alig ült föl a fiú, nekirugaszkodott a róka, futott árkon-bokron át,

hogy csalt úgy suhogott a fiú haja a szélben. Amikor a faluba értek,
leszállt a fiú, megfogadta a róka tanácsát, körül sem nézett, betért a
szegényes fogadóba, s nyugodtan aludt éjszaka. Másnap reggel,
amikor kiért a mezőre, már ott ült a róka, és így szólt:

– Megmondom, mit legyél. Menj csak toronyiránt előre, végül egy
nagy palotához érsz, egész sereg katona fekszik előtte, de te rájuk
se hederíts, mert mind alszik és hortyog: vágj át közöltük, és



egyenest fordulj be a palota kapuján. Menj végig a szobákon, végül
egy kis kamrába érsz, ott lóg egy fakalitka, benne az aranymadár.
Mellette üres, pompázatos aranykalitka áll, de nehogy a silány
kalitkából kivedd a madarat, és betedd a pompásba, mert akkor
megjárod.

Így szólt a róka, és megint kinyújtotta farkát, a királyfi pedig ráült:
száguldottak árkon-bokron út, hogy csak úgy suhogott a királyfi haja
a szélben. Amikor a palota elé értek, látta, hogy minden úgy van,
ahogy a róka mondta. A királyfi eljutott a kis kamrába, ott volt az
aranymadár a fakalitkában, mellette pedig az aranyos kalitka: a
három aranyalma szanaszét hevert a szobában. A királyfi azt
gondolta magában: nevetséges, ha a szép madarat benne hagyja a
hitvány, csúnya kalitkában, kinyitotta az ajtaját, megfogta a madarat,
és betette az aranykalitkába. Ebben a pillanatban azonban a madár
átható kiáltást hallatott. Fölébredtek a katonák, berontottak, és
tömlöcbe vetették a fiút. Másnap reggel törvény elé állították, és
mivel mindent bevallott, halálra ítélték. A király azonban azt mondta,
hogy egy feltétellel megkegyelmez neki, tudniillik, ha elhozza neki az
aranyparipát, amely sebesebb a szélnél, s akkor a tetejébe még
megkapja jutalmul az aranymadarat is.

A királyfi útnak indult, de szomorúan sóhajtozott: hol találja meg
az aranyparipát? Hirtelen megpillantotta régi barátja, a rókát; ott
üldögélt az út szélén.

– Látod – mondta a róka –, azért történt így, mert nem hallgattál
rám. De ne búsulj, segítek rajtad és megmondom, hogyan jutsz el az
aranyparipához. Ha toronyirányt mégy, egy palotához érsz, annak az
istállójában áll a ló. Az istálló előtt fekszenek a lovászok, de
alszanak és hortyognak, te nyugodtan kivezetheted az aranyparipát.
De vésd jól az eszedbe, a fából, bőrből készült hitvány nyerget tedd
a hálára, nem pedig azt az aranyos nyerget, amely ott függ, mert
megjárod.

A róka kinyújtotta farkát, a királyfi ráült, és száguldottak árkon-
bokron ál, hogy csak úgy suhogott a haja a szélben. Minden ágy
volt, ahogy a róka megmondotta, a királyfi bement az aranyparipa
istállójába: már-már rátette a hitvány nyerget a hálára, de ekkor azt
gondolta magában: „Elcsúfítanám ezt a szép állatot, ha nem a jó
nyerget tenném rá, azt, amelyik illik hozzá.” Alig ért azonban



szőréhez az arany nyereg, a paripa hangosan fölnyerített. A
lovászok fölébredtek, nyakon csípték a fiút, és tömlöcbe vetették.
Másnap reggel halálra ítélték a bírák, de a király megígérte,
megkegyelmez neki, sőt a tetejébe neki adja az aranyparipát, ha
elhozza az arany palotából a szép királykisasszonyt.

Nehéz szívvel kelt útra az ifjú, de szerencséjére hamarosan
találkozott a hűséges rókával.

– Most már nem is kellene segítenem rajtad – mondta a róka –,
de sajnállak, és még egyszer kihúzlak a bajból. Az utad toronyiránt
az aranypalotához visz; estére odaérsz, és éjszaka, amikor
elcsöndesedik a világ, a szép királykisasszony a fürdőházba megy
fürödni. Mihelyt belép, ugorj oda és csókold meg, akkor
engedelmeskedik majd neked, és magaddal viheted: csak ne tűrd,
hogy elbúcsúzzék szüleitől, mert akkor megjárod.

A róka kinyújtotta farkát, a királyfi ráült, és száguldottak árkon-
bokron át, hogy csak úgy suhogott a haja a szélben. Amikor az
aranypalotához értek, minden úgy volt, ahogyan a róka
megmondotta. A királyfi várt éjfélig, amikor az egész palotában
mindenki mélyen aludt, és a szép leányzó a fürdőházba ment. Ekkor
elő ugrott a királyfi és megcsókolta. A királykisasszony hajlandó volt
vele menni, de sírva, könyörögve kérte, engedje meg, hogy
elbúcsúzzék szüleitől. A fiú eleinte ellenállt a könyörgésnek, de a
királykisasszony egyre keservesebben ontotta könnyeit, a lábához
borult, úgyhogy a fiú végül is engedett a könyörgésének. Alig lépett
azonban édesatyja ágyához, fölébredt a király és az egész kastély:
az ifjút elfogták, és tömlöcbe vetették.

Másnap reggel így szélt hozzá a király:
– Eljátszottad életedet, s csak akkor lelhetsz irgalomra, ha

elhordod a hegyet, amelyik az ablakom előtt emelkedik, s elfogja a
kilátást előlem. A nyolcadik napra el kell végezned ezt a munkát. Ha
sikerül, jutalmul megkapod a lányomat.

A királyfi nekilátott a munkának, fáradhatatlanul ásott és lapátolt,
de amikor a hetedik napon látta, milyen kevésre jutott és eddigi
munkája fabatkát sem ér, nagyon elbúsulta magát és elcsüggedt. A
hetedik este azonban megjelent a róka, és így szólt:

– Nem érdemled meg, hogy segítsek rajtad, de eredj, feküdj le
aludni, elvégzem helyetted a munkát.



Reggelre kelvén az ifjú kinéz az ablakon, hát látja, hogy eltűnt a
hegy. Boldogan a királyhoz sietett és jelentette, hogy teljesítette a
föltételt. A király – akár tetszett neki, akár nem –, kénytelen volt
megtartani szavát, és nekiadta a királykisasszonyt.

Együtt elindultak. Kisvártatva hozzájuk csatlakozott a hűséges
róka.

– A javát megkaptad – mondta –, de az aranypalota
királykisasszonyához hozzátartozik az aranyparipa is.

– Hát azt hogyan szerezzem meg? – kérdezte az ifjú.
– Megmondom – felelte a róka. – Legelébb is vidd el a szépséges

hajadont annak a királynak, aki az aranypalotába küldött. Nagy lesz
ott az öröm, szívesen neked adják majd az aranyparipát, elébed
vezetik az istállóból. Pattanj rá gyorsan, búcsúzóul nyújts kezet
mindenkinek, legutoljára a szépséges leányzónak, ha pedig
kezedben a keze, egy rántással kapd föl a nyeregbe, és nyargalj el
vele: senki sem érhet utol, mert a paripa gyorsabb, mint a szélvész.

Mindez szerencsésen sikerült: a királyfi megszöktette a szép
leányzót az aranyparipán. A róka nem maradt el mellőlük, és így
szólt az ifjúhoz:

– Most megszerzem neked az aranymadarat is. Ha a palota
közelébe érsz, ahol az aranymadarat őrzik, a leányzót tedd le a
nyeregből, én majd vigyázok rá. Azután rúgtass be az aranyparipán
a palota udvarára: nagy lesz az öröm, ha meglátnak; menten
kihozzák neked az aranymadarat. Mihelyt kezedben a kalitkája,
vágtass vissza hozzánk, a szépséges leányzóért.

A csel sikerült. Amikor a királyfi már hazafelé indult a kincseivel,
így szólt a róka:

– Most kérem a jutalmamat a segítségemért.
– Mit kérsz érte? – kérdezte az ifjú.
– Ha odaérünk az erdőbe, lőj agyon, vágd le a fejem és a négy

lábam.
– No, ez nem éppen hálás cselekedet – mondta a királyfi –, nem

teljesítem a kérésedet.
– Ha nem teljesíted – mondta a róka –, el kell hagynom téged;

mielőtt azonban elmegyek, adok még egy jó tanácsot. Két dologtól
óva intelek, ne vásárold meg akasztott ember testét, és ne ülj kút
kávájára.



Azzal már el is futott az erdőbe.
„Furcsa egy állat – gondolta magában az ifjú –, különös bogarai

vannak. Ugyan ki is vásárolná meg akasztott ember testét? És még
sose támadt kedvem kútkávára ülni.”

Tovább lovagolt a szép leányzóval, és útja megint azon a falun
vitt keresztül, ahol a két bátyja maradt. Nagy csődület és lárma volt
ott; megkérdezte, ugyan mi történt, s azt a választ kapta: két embert
akasztanak. Közelebb érvén látta, hogy két bátyja az; sok gazságot
vittek végbe, és elmulatták mindenüket.

Megkérdezte, nem lehetne-e kiszabadítani őket.
– Ha fizetsz értük – felelték a népek –, de kár a pénzedet ilyen

gazfickókra pazarolni, kár kiváltanod őket.
De az ifjú nem habozott, fizetett; miután kiszabadult a két bátyja,

együtt folytatták útjukat.
Eljutottak abba az erdőbe, ahol először találkoztak a rókával. A

fák alatt bűvös és kellemes volt, a nap pedig forrón tűzött, hát így
szólt a két idősebbik testvér:

– Pihenjünk le itt a kút mellett, együnk és igyunk.
A legkisebb királyfi beleegyezett; beszélgetés közben

megfeledkezett mindenről, gyanútlanul a kút kávájára ült. A két
bátyja azonban belökte a kútba, fogták a leányzót, a paripát és a
madarat, s hazamentek atyjukhoz.

– Nem csak az aranymadarat hozzuk – mondták –, zsákmányul
ejtettük az aranylovat, meg az aranypalota királykisasszonyát is.

Nagy volt az öröm, de a paripa nem evett, a madár nem dalolt, a
leányzó pedig csak ült és sírdogált.

A legkisebbik királyfi azonban nem pusztult el. Szerencsére a kút
feneke száraz volt, a fiú puha mohára esett, semmi baja sem történt,
csak nem bírt kimászni a kútból. Szorult helyzetében nem hagyta el
a hűséges róka, leugrott hozzá a kút mélyére és korholta, amiért
megfeledkezett a tanácsáról.

– Nem nézhetem tétlenül a szerencsétlenségedet – szólt –,
fölsegítlek a napvilágra.

Azt mondta, kapaszkodjék a farkába, fogja jó szorosan, és azzal
fölhúzta a magasba.

– Még nem vagy túl minden veszélyen – mondta a róka –, bátyáid
nem bíztak benne, hogy meghaltál, őrszemekkel vették körül az



erdőt, mihelyt meglátnak, megölnek.
Egy szegény ember üldögélt az úton. A ifjú ruhát cserélt vele, és

így eljutott a királyi udvarba. Senki sem ismert rá, csak a madár
nyitotta dalra torkát, a ló megette eledelét, és a szép leányzó nem
sírdogált többet. A király elámult:

– Hát ez mire véljem?
– Nem tudom – szólalt meg a szépséges leányzó –, nem tudom,

de én olyan szomorú voltam, most pedig visszatért a jókedvem. Úgy
érzem, mintha megérkezett volna az én igazi vőlegényem.

Azután elmondta a királynak, mi történt, noha a két idősebb
testvér halállal fenyegette, ha elárulja az igazat. A király maga elé
hívatott mindenkit, aki a palotában tartózkodott. Toprongyos szegény
ember képében az ifjú is megjelent; a leányzó menten ráismert, és a
nyakába borult. Az elvetemült fivéreket bilincsbe verték s kivégezték;
a legkisebbik fiú pedig feleségül vette a szépséges hajadont, és ő
lett a trónörökös.

De mi történt a szegény rókával? Nagysokára egyszer a királyfi
megint kiment az erdőre. Ott találkozott a rókával.

– Most megvan mindened, amit csak szemed-szád kívánhat –
mondta a róka –, de az én szerencsétlenségem csak nem akar
véget érni, pedig módodban volna, hogy megválts engem – és ismét
kérve kérte, lője agyon, és vágja le a fejét meg a négy lábát.
Alighogy a királyfi teljesítette a kérést, a róka emberré változott, és
nem volt más, mint a szépséges királylány bátyja; végre
megszabadult a varázslattól, ami addig nyűgözte. Most már
boldogan éltek, míg meg nem haltak.



BÉKETŰRŐ JANKÓ ÉS BUTUSKATI

Volt egyszer egy ember. Béketűrő Jankó volt a neve, meg egy
asszony, akit Butuskatinak hívtak, összeházasodtak, és a fiatal pár
békességben élt együtt. Egy alkalommal így szólt a férj:

– Kimegyek a mezőre, Butuskati, és mire visszajövök, legyen sült
az asztalon, hogy éhemet csillapítsa, meg hűs ital, hogy szomjamat
enyhítse.

– Menj csak, Jankó – felelte Butuskati –, menj csak, majd én
mindent elkészítek.

Amikor közeledett az ebéd ideje, az asszony lehozott a
kéményből egy kolbászt, berakta a serpenyőbe, vajat tett rá, és a
tűzre állította. A kolbász sült, sercegett. Butuskati ott állt mellette,
fogta a serpenyő nyelét, s imigyen gondolkodott: „Amíg elkészül a
kolbász, megcsapolhatod a pincében a söröshordót.”
Megtámasztotta hát a serpenyő nyelét, fogott egy kancsót, lement a
pincébe, és csapra verte a söröshordót. A sör belefolyt a kancsóba;
Butuskati nézte, és közben eszébe ötlött: „Ejnye, a kutya nincs
megkötve odafönn, még majd elcseni a serpenyőből a kolbászt, az
kéne csak!” – és fölszaladt a pincelépcsőn, de a spicc már szájába
kaparintotta a kolbászt, s magával húzta a földön. Butuskati sem volt
rest, űzőbe vette, és egy jó darabon futott utána a mezőn; a kurva
azonban gyorsabb volt Butuskatánál, zsákmányát sem eresztette el,
a hosszú kolbász ott ugrándozott mögötte a szántóföldön. „Volt –
nincs!” – mondta Butuskati, megfordult, s mert belefáradt az
üldözésbe, lassan, kényelmesen rakosgatta a lábát, hogy lehűljön.
Ezalatt csak folyt a sör a hordóból, mert Butuskati nem fordította
meg a csapot; amikor megtelt a kancsó, s már nem fért több bele, a
sör a pincébe folyt, egészen addig, amíg ki nem ürült a hordó.
Butuskati már a lépcsőn észrevette a bajt. „Tyűha – kiáltotta –, most
mit csinálsz, hogy Jankó észre ne vegye!’” Egy ideig töprenkedett,
végül eszébe jutott, hogy a legutóbbi búcsúból van meg a padláson
egy zsák szép búzalisztjük, lehozza, és belehinti a sörbe. „Bizony –
mondta –, aki jó időben takarékoskodik, jut annak ínséges időre” –
és felment a padlásra, lehozta a zsákot, s egyenest ráejtette a sörrel
telt kancsóra; a kancsó felborult, és Jankó itala is szétömlött a



pincében. „Rendjén van ez – mondta Butuskati – ahol az egyik van,
odavaló a másik is” – és széthintette a lisztet az egész pincében.
Amikor elkészült vele, nagyon örült a végzett munkának, és így szólt:

– Milyen tiszta és takaros itt most!
Déltájban hazajött Jankó.
– Na, asszony, csináltál valami jót?
– Jaj, kedves Jankóm – felelte Butuskati –, kolbászt akartam sütni

neked, de mialatt a sört csapoltam hozzá, a kutya elcsente a
serpenyőből, amíg pedig a kutya után futottam, kifolyt a sör; föl
akartam szárítani a sört a búzaliszttel, de még a kancsót is
feldöntöttem; nyugodj meg, Jankóm, a pince már egész száraz.

– Butuskati! – mondta Jankó. – Butuskati, rosszul tetted!
Elveszejted a kolbászt, kifolyatod a sört, és ráadásul szétszórod a
legjobb lisztünket!

– Bizony, kedves Jankóm, nem tudtam én ezt, miért nem
mondtad?

Az ember azt gondolta magában: „Ha ilyen a te feleséged, akkor
te légy óvatosabb.”

Csinos összeg tallért gyűjtött össze, beváltotta aranyra, és így
szólt Butuskatihoz:

– Ide nézz, ezek sárga csikók, beteszem őket egy fazékba, és
elásom az istállóban a tehén-jászol alá; de a közelébe se menj,
máskülönben pórul jársz.

– Nem, Jankó, nem megyek a közelébe – mondta az asszony.
Mát mialatt Jankó nem volt otthon, kalmárok jöttek a faluba,

cseréptálakat és -fazekakat árultak, s megkérdezték a
fiatalasszonytól, nem akar-e vásárolni.

– Hej, ti kedveseim – mondta Butuskati –, nincs pénzem; nem
vásárolhatok; de ha jó nektek a sárga csikó, akkor vásárt
csaphatunk.

– Sárga csikó? Már miért ne? Hadd lássuk!
– Menjetek az istállóba, ássatok a tehén-jászol alatt, ott

megtaláljátok a sárga csikókat, én nem mehetek veletek.
A himpellérek odamentek, ástak, és csupa aranyat találtak.

Magukhoz vették, kereket oldottak, és a tálakat, fazekakat ott
hagyták a házban. Butuskati úgy vélte, használnia kell az új edényt:
de konyhájában bőségesen volt edény, ezért kiütötte a fazekak



fenekét, és ékességül rátűzdelte valamennyit a ház kerítésének
karóira, körös-körül. Amikor Jankó hazajött, és meglátta az új díszt,
így szólt:

– Mit csináltál, Butuskati?
– Megvettem a fazekakat a sárga csikókért, amik ott rejtőztek a

tehén-jászol alatt: de én nem mentem oda, a kalmárok kénytelenek
voltak magok kiásni.

– Ó, te asszony, mit tettél! – mondta Jankó. – Azok nem sárga
csikók voltak, hanem csupa arany, és a mi egész vagyonunk; nem
kellett volna így cselekedned.

– Bizony, Jankó – felelte Butuskati –, én nem tudtam ezt, miért
nem mondtad előbb?

Butuskati csak állt egy darabig és tűnődőit, aztán megszólalt:
– Hallod-e, Jankó, visszaszerezzük az aranyat, fussunk a tolvajok

után.
– Hát gyere – mondta Jankó –, megpróbáljuk; de hozz magaddal

kenyeret és sajtot, hogy legyen harapnivalónk az úton.
– Jó, Jankó, hozok.
Útnak indultak, és mert Jankó nagyobbakat tudott lépni, Butuskati

hátul kullogott. „Ez még jó is – gondolta –, mert ha majd
visszafordulunk, nyerek egy kis utat.”

Kaptatóra értek, és az út mindkét szélén mély keréknyomok
látszottak.

– No nézd csak – mondta Butuskati –, hogy összeszabdalták,
nyúzták, nyomorgatták a szegény földet! Míg a világ világ, nem
heged be.

Annyira szánta, hogy fogta a vajat, bekente vele a szekérnyomot,
jobbról, balról, hogy a kerekek ne nyomorgassák annyira: amint
irgalmas cselekedete közben lehajolt, tarisznyájából kiesett az egyik
sajt, és legurult a lejtőn. Butuskati ezt mondta magában: „Egyszer
már fölmásztam a hegyre, nem megyek én le, menjen más és hozza
föl.” Fogott hát egy másik sajtot, és utána gurította. A sajtok azonban
nem jöttek vissza, ekkor legurította a harmadikat, s ezt gondolta:
„Talán társaságra várnak, nem szeretnek egymagukban járni.” De
hármasban sem tértek vissza, akkor így szólt az asszony: „Nem
értem! De lehel, hogy a harmadik nem találta meg az utat, eltévedt;
elküldöm a negyediket, hogy hívja vissza őket.” De a negyedik sem



végezte jobban a dolgát, mint a harmadik. Butuskati mérges lett, és
utánuk dobta az ötödiket és a hatodikat is – több nem volt. Kis ideig
még ott állt és leste, hogy jöjjenek, de amikor csak nem jöttek, így
szólt: „A halálért kell titeket küldeni, jó sokáig elmaradtok. Azt
hiszitek, még tovább is várok rátok? Elindulok, szaladhattok a
nyomomban, a ti lábatok fiatalabb, mint az enyém.” Butuskati tovább
ment, és megtalálta Jankót. Az ember megállt és várta őt, mert
megéhezett:

– No, add ide, amit hoztál.
Az asszony odanyújtotta a száraz kenyeret.
– Hol a vaj meg a sajt? – kérdezte az ember.
– Jaj, kedves Jankóm – mondta Butuskati –, a vajjal bekentem a

keréknyomot, a sajtok meg mindjárt itt lesznek; az egyik elszaladt, a
többit utánuk küldtem, hozzák vissza.

– Nem kellett volna így cselekedned, Butuskati – mondta Jankó
–, mármint vajjal bekenni az utat meg a sajtokat legurítani a
hegyoldalon.

– Bizony, kedves Jankóm, miért nem mondtad előbb?
Majszolták együtt a száraz kenyeret, és Jankó így szólt:
– Mondd csak, Butuskati, jól bezártad a házat, mielőtt elindultál?
– Nem, Jankó, miért nem mondtad előbb?
– Menj haza, és zárd be a házat, mielőtt tovább megyünk; hozz

másik ennivalót is, megvárlak itt.
Butuskati hazament, és ezt gondolta magában:
„Jankó mást akar enni, bizonyára nem ízlik neki a vaj meg a sajt;

aszalt almát bekötök egy kis batyuba, és viszek egy korsó ecetet,
hogy azzal oltsa a szomját.”

Aztán bereteszelte a felső ablakláblákat, kiemelte az ajtót alóluk,
vállára vette, és azt gondolta: ha az ajtó biztonságban van, akkor
már nem lehet baj a házzal. Butuskati lassan bandukolt az úton, és
így morfondált: „Annál tovább pihen Jankó.” Amikor odaért, így szólt:

– Ide nézz, Jankó, elhoztam az ajtót, most magad is bezárhatod.
– Istenkém – mondta az ember –, micsoda bölcs feleségem van!

Kiemeli az ajtót, hogy csak az nem megy be a házba, aki nem akar,
a felső ablakot meg bereteszeli. Most már késő még egyszer
hazamenni, de ha már idehoztad az ajtót, cipeld tovább is.



– Cipelem én, Jankó, de az aszalt almát meg az ecetes korsót
már nem bírom el: ráakasztom az ajtóra, vigye ő.

Bementek az erdőbe, és keresték a gazfickókat, de nem akadtak
rájuk. Már egészen besötétedett, fölmásztak egy fára, és ott akartak
éjszakázni. Alig értek azonban föl, jöttek a himpellérek, akik
elvisznek mindent, ami csak nem akar magától elmenni, és
ráakadnak mindenre, ami csak el nem veszett. Éppen az alá a fa alá
telepedtek, amelynek ágain Jankó meg Butuskati csücsült; tüzet
gyújtottak s osztozkodni készültek a zsákmányon. Jankó
leereszkedett a fa túlsó felén, köveket szedett, megint fölmászott a
fára, és addig akarta dobálni a tolvajokat, amíg agyon nem zúzza
őket. A kövek azonban célt tévesztettek, és a gazfickók így
kiáltoztak:

– Mindjárt megvirrad, a szél lerázza a fenyőtobozokat.
Butuskatinak még mindig a vállán volt az ajtó, és mert nagyon

nehéz volt, azt gondolta, mindennek az aszalt alma az oka.
Így szólt hát:
– Jankó, ledobom az aszalt almákat
– Ne dobd le, Butuskati, most ne – felelte az ember –, még

elárulnának minket
– Ó, kedves Jankóm, le kell dobnom őket, nagyon húzzák a

vállam.
– Hát dobd le, a hóhér nevében!
Az almák sorra legurultak az ágak közt, odalenn a gazfickók meg

így szóltak:
– A madarak piszkítanak.
Kis idő múlva megint megszólalt Butuskati, mert az ajtó még

mindig nyomta:
– Jankó, ki kell öntenem az ecetet
– Ne öntsd ki, Butuskán, nem szabad, még elárulna minket.
– Jaj, kedves Jankóm, ki kell öntenem, nagyon húzza a vállam.
– Hát öntsd ki, a hóhér nevében!
Butuskati kiöntötte az ecetet, az ráfröccsent a gazfickókra.
– Már hull a harmat is – mondták odalenn.
Végül ezt gondolta Butuskati: „Talán bizony az ajtó húzza így a

vállam?” És így szólt:
– Jankó, ledobom az ajtót.



– Ne dobd le, Butuskati, most ne, még elárulna minket.
– Le kell dobnom, Jankó, nagyon húzza a vállam.
– Ne dobd le, Butuskati, fogd jó erősen.
– Jaj, kedves Jankóm, én bizony ledobom.
– Hát dobd – felelte mérgesen Jankó –, dobd le a sátán nevében!
Nagy dübörgéssel leesett az ajtó, a fickók odalenn meg így

kiállottak:
– Az ördög jön a fáról a nyaltunkba – szétfutottak, és mindent

faképnél hagytak.
Kora reggel lemászott a fáról Jankó meg Butuskati; ott találták az

aranyukat és hazavitték.
Amikor megint otthon voltak, így szólt Jankó:
– Butuskati, most szorgalmasan kell dolgoznod.
– Igen, Jankó, szorgalmas leszek, kimegyek a mezőre aratni.
Butuskati odakint így szólt magában: „Egyek előbb, mint aratok,

vagy aludjak előbb, mint aratok? Hej, én bizony eszem!” Butuskati
evett, evés után elólmosodott, de nekifogott az aratásnak, s
félszenderben összevissza vagdosta a kaszával kötényét, rokolyáját,
ingvállát, egész ruházatát. Jó nagyot aludt s amikor fölébredt, látta,
hogy félmeztelen. Ekkor így szólt magában: „Én vagyok, vagy nem
én vagyok? Persze hogy nem én vagyok.” Közben leszállt az éj,
Butuskati ekkor hazaszaladt a faluba, megkocogtatta férje ablakát és
bekiáltott:

– Jankó?
– Mi az?
– Szeretném tudni, hogy Butuskati benn van-e.
– Persze – felelte Jankó –, bizonyosan benn fekszik és alszik.
– Jól van – felelte az asszony –, akkor már nyilván odahaza

vagyok – és elszaladt.
Odakint Butuskati tolvajokkal találkozott, éppen lopni akartak.

Odalépett hozzájuk, és így szólt:
– Segítek nektek lopni.
A gazfickók azt gondolták, keresztül-kasul ismeri a község

minden zugát, és nagyon megörültek. Butuskati odament a házak
elé, és így kiáltott:

– Emberek, van valamitek? Lopni akarunk.



A gazfickók látták, hogy még cifra dolog lehet ebből; le szerették
volna rázni Butuskatit. Így szóltak hozzá:

– A falu végén van a lelkész répaföldje, menj és szedj nekünk
répát.

Butuskati odament, és nekilátott a répaszedésnek, de olyan lusta
volt, hogy közben ki sem egyenesedett. Arra ment egy ember,
meglátta, és azt gondolta magában: az ördög garázdálkodik a
répaföldön. Elfutott a faluba a lelkészhez, és így szólt:

– Tiszteletes úr, az ördög garázdálkodik a répaföldjén.
– Jaj, Istenem – felelte a lelkész –, béna a fél lábam, nem

futhatok ki, hogy elűzzem.
– Hátamra veszem a tiszteletes urat – mondta az ember és

kivitte.
Amikor kiértek a répaföldre, éppen fölegyenesedett Butuskati, és

kihúzta a derekát.
– Jaj, az ördög! – kiáltott a lelkész, és mindketten elfutottak. Nagy

rémületében a lelkész gyorsabban futott a béna lábával, mint ép
lábával az ember, aki a hátán cipelte ki.



SZERENCSÉS JÁNOS

János hét évig szolgálta gazdáját, akkor így szólt hozzá:
– Uram, letelt az időm, szeretnék hazatérni édesanyámhoz, add

ki a béremet.
Gazdája így felelt:
– Hűségesen és becsülettel szolgáltál engem, amilyen a szolgálat

volt, olyan a fizetség is.
És egy akkora darab aranyat adott neki, mint a János feje. János

kihúzta kendőjét a zsebéből, belegöngyölte az aranyat, vállára vette,
és elindult hazafelé. Amint így ment-mendegélt, rakosgatta a lábát,
meglátott egy lovasembert, aki frissen és vidáman ügetett arra fürge
lován.

– Ó – mondta János hangosan – milyen pompás dolog a
lovaglás! Az ember csak ül, mint valami széken, nem botlik kőbe,
kíméli a cipőjét, s előre jut, észre se veszi.

A lovas meghallotta ezt, megállította lovát, és így kiáltott:
– Ejnye, János, miért kutyagolsz?
– Hát mit tegyek – felelte –, haza kell vinnem ezt a nagy

göröngyöt: igaz, hogy aranyból van, de nem tarthatom tőle
egyenesen a fejemet, vállamat is húzza.

– Tudod mit? – mondta a lovas –, cseréljünk: neked adom a lovat,
te meg add nekem érte a göröngyödet.

– Szívesen – felelte János –, de annyit mondok, lesz mit
cipelned.

A lovas leszállt, fogta az aranyat, fölsegítette Jánost, kezébe
nyomta a kantárszárat, és így szólt:

– Ha azt akarod, hogy jó sebesen száguldjon, csak csettints a
nyelveddel és kiáltsd: „Hopp, hopp!”

János lelke mélyéig elégedett volt, amint ott ült lován és
szabadon, könnyedén tovaléptetett. Kis idő múlva eszébe ötlött, jó
lenne megszaporázni a lépést, hát csettintett a nyelvével és
elkiáltotta:

– Hopp, hopp!
A ló erős ügetésbe csapolt át, s János, mielőtt észbe kaphatott

volna, már elterült az árokban, amely elválasztotta az országutat a



földektől. A ló világgá is futott volna, ha nem kapja zablán egy
paraszt, aki éppen arra vezette tehenét. János megtapogatta tagjait
és föltápászkodott. De mérges volt, és így szólt a paraszthoz:

– Kutya dolog a lovaglás, hát még, ha ilyen ördögadta dögre akad
az ember, mint ez, ugrik egyet és ledobja a lovasát: még a nyakát is
szegheti; föl se ülök többé a hátára. Mennyivel jobb a te tehened! Az
ember kényelmesen sétál mögötte, és a tetejébe megvan a
mindennapi biztos teje, vaja, sajtja. Mit nem adnék érte, ha ilyen
tehenem lehelne!

– No – mondta a paraszt –, ha annyira fáj rá a fogad, elcserélem
a tehenet a lóért.

János boldogan ráállt az alkura; a paraszt fölkapott a lóra, és
sebesen elvágtatott.

János békésen terelte tehenét maga előtt, és a szerencsés
vásárra gondolt. „Ha van egy darab kenyerem, és abban igazán nem
fogok szükséget szenvedni, akkor, valahányszor csak jólesik, vajat
és sajtot ehetek hozzá; ha pedig megszomjazom, megfejem a
tehenet, és tejet iszom. Ennél többel nem kívánhat az ember.”

Egy kocsma elé ért, pihenőt tartott, jó étvággyal megevett
mindent, ami nála volt, ebédjét, vacsoráját, s utolsó fillérein egy
félpohár sört rendelt. Aztán tovább hajtotta tehenét, mindig anyja
falujának irányában. Ahogy a nap delelő felé közeledett, egyre
nyomasztóbb lett a hőség, s János éppen egy puszta kellős közepén
volt, egy óra járásnyira a szélétől. Nagyon melege volt,
szomjúságában szájpadlásához tapadt a nyelve. „Ezen segíthetek –
gondolta –, most megfejem a tehenet, s majd felüdít a teje.” Egy
kiszáradt fához kötötte a tehenet, és mivel sajtárja nem volt,
bőrsapkáját tette alája; de bármennyire iparkodott is, egyetlen csöpp
tej sem buggyant ki a tehén tőgyéből. És mert ügyetlenül végezte
munkáját, a türelmét vesztett állat végül is úgy fejbe rúgta egyik
hátsó patájával, hogy a földre rogyott, és jó darabig azt sem tudta,
hol van. Szerencsére éppen arra jött egy hentes, talicskán fiatal
disznót tolt maga előtt.

– Mi történt? – kérdezte, és talpra segítette a derék Jánost.
János elmondta, mi történt. A hentes odanyújtotta kulacsát,

mondván:



– Nesze, igyál, egészségedre. A tehén nyilván nem ad tejet, vén
jószág, legföljebb arra jó, hogy szekérbe fogják vagy letaglózzák.

– Ejnye, ejnye – mondta János és hátrasimította haját –, ki hitte
volna! Persze jó, ha az ember otthon levághat ilyen állatot. Mennyi
húsa lesz akkor! De én nem szeretem a tehénhúst, nagyon száraz.
Az ám, akinek ilyen fiatal disznaja van! Ennek más az íze! Hát még a
hurka, kolbász!

– Hallgass ide, János – mondta a hentes –, a kedvedért cserélek,
és odaadom a disznót a tehénért.

– Isten áldjon baráti tettedért – feleli János, átadta a tehenét,
levette a talicskáról a disznót, és kezébe fogta kötelét.

János tovább ballagott, és arra gondolt, hogy minden kívánsága
teljesül: ha kellemetlensége támad, azonnal kimászik belőle. Melléje
szegődött egy fiú, szép fehér libát vitt a hóna alatt. Beszédbe
elegyedtek, és János eldicsekedett a szerencséjével, azzal, hogy
mindig milyen jó cserét csinált. A fiú elmondta, hogy keresztelő
lakomára viszi a libát.

– Emeld csak meg – folytatta, és szárnyánál fogta a libát – nézd,
milyen nehéz, nyolc hétig tömték. Aki beleharap a pecsenyéjébe,
annak kétfelől kell törölgetnie a zsírját.

– Bizony – mondta János, és kezében méregette –, megvan a
súlya, de az én disznóm sem kiszolgált vén emse.

Közben a fiú aggodalmasan körülnézegetett, fejét is csóválta.
– Hallod-e – kezdte aztán –, valami nincs rendjén a te disznóddal.

A faluban, ahonnan jövök, éppen most loptak el egy disznót a bíró
óljából. Attól félek, attól tartok, a te kezed van a dologban.
Embereket küldtek szét, és aligha vinnéd el épen az irhádat, ha
megtalálják a disznót; még jól jársz, ha csak sötét verembe dugnak.

Megborzongott a derék János.
– Istenkém – mondta –, kérlek, húzz ki a csávából, te jobban

ismered itt a dörgést, fogd, itt a disznóm, add érte cserébe a libádat.
– Valamit kockáztatnom kell – felelte a fiú –, de hát nem

szeretném, ha bajba kerülnél.
Fogta tehát a kötelet, és gyorsan elhajtotta a disznót az egyik

mellékúton: a derék János pedig megszabadulván gondjaitól, hóna
alá kapta a libát és hazafelé bandukolt: „Ha jól meggondolom –
mondta magában –, még nyertem is a cserén: először is a jó



pecsenyét, azután a rengeteg zsírt, ami kicsöpög belőle, egy
negyedévig majszolhatok libazsíros kenyeret, végül pedig a szép
fehér tollat, megtömetem vele a párnámat, úgy elalszom rajta, hogy
ringatni se kell. Hogy fog örülni az édesanyám!”

Már az utolsó falun haladt keresztül. Ott állt az út szélén
targoncájával egy köszörűs, surrogott a köszörű kereke, ő meg dalolt
hozzá:

Az ollókat megfenem,
Pörgetem a kerekem.
Amerről a szél fúj, arra
Forgatom a köpenyem.

János megállt és nézte; végül megszólította, mondván:
– Jól megy sorod, hiszen olyan vidáman köszörülgetsz.
– Bizony – felelte a köszörűs –, aranyat ér ez a mesterség. Az

igazi köszörűs csak belenyúl a zsebébe, és pénzt talál benne. De hol
vetted ezt a szép libát?

– Nem vettem, a disznómon cseréltem.
– Hát a disznót?
– Egy tehénért kaptam.
– Hát a tehenet?
– Egy lóért adták.
– Hát a lovat?
– Egy darab aranyat adtam érte, akkorái, mint a fejem.
– Hát az aranyat?
– Hétévi szolgálatom bére volt.
– Te aztán mindig tudtál segíteni magadon – mondta a köszörűs.

– Ha most még azt is elérnéd, hogy minden reggel, amikor fölkelsz,
hallhatnád, amint a pénz csörög a zsebedben, akkor elmondhatnád,
hogy megcsináltad a szerencsédet.

– Hogyan fogjak hozzá? – kérdezte János.
– Légy köszörűs, mint én; nem kell hozzá más, csak egy fenőkő,

a többi már magától adódik. Van itt nekem egy; kissé csorba ugyan,
de semmi mást nem kell adnod érte, csak a libádat; jó?

– Még kérdezed? – szólt János. – Én leszek a legboldogabb
ember kerek e világon; valahányszor a zsebembe nyúlok, pénzt lelek
benne; mit spekuláljak még ezen?



Azzal odaadta a libát, és átvette a fenőkövet.
– No – mondta a köszörűs, és felvett maga mellől egy

közönséges követ –, itt van még egy kitűnő kő, ezen remekül lehet
ütni, egyenesre kalapálhatod rajta az ócska szögeidet. Vidd, és
vigyázz rá jól.

János vállára vette a köveket, és elégedetten indult tovább; csak
úgy ragyogott a szeme örömében. „Szerencsés csillag alatt jöttem a
világra – kiáltotta –, minden kívánságom teljesül, mint annak, aki
burokban született,” Eközben, minthogy napkelte óta talpon volt,
fáradság kerítette hatalmába; éhség is gyötörte, mert a tehénvásár
miatt érzett örömében egész készletét egy üllő helyében
elfogyasztotta. Alig-alig vitte már a lába, pillanatonként meg kellett
állnia; még a kövek is irgalmatlanul húzták szegényt. Egyre azon járt
az esze, hogy milyen jó lenne, ha már nem kellene cipelnie őket.
Csigalassúsággal odavánszorgott egy mezei kúthoz, le akart
pihenni, és a kút friss vizével csillapítani szomját: de hogy ne legyen
a köveknek semmi bajuk, óvatosan maga mellé tette őket a kút
kávájára. Aztán leült és lehajolt, hogy igyék. De véletlenül meglökte
a köveket és azok belepotyogtak a kútba. János látta, amint
elmerülnek a mélységben, s örömében nagyot ugrott. Aztán
letérdelt, s könnyesen hálát adott Istennek kegyelméért, hogy ilyen
kitűnő szerrel, anélkül, hogy szemrehányást kellene tennie
önmagának, megszabadította a nehéz kövektől, amelyek csak
terhére voltak.

– Én vagyok a legboldogabb ember a nap alatt! – kiáltotta.
Megkönnyebbült szívvel, és immár teher nélkül, könnyedén

szökellt tova, amíg haza nem ért édesanyjához.



A GAZDAG MEG A SZEGÉNY EMBER

Valaha régen, amikor még a Jóisten is a földön élt, az emberek
között, akkor történt, hogy a Jóisten elfáradt útjában, és már sötét éj
borult a földre, még mindig nem talált szállást. Két ház állott az úton,
egymással szemközt: az egyik nagy volt és szép, a másik kicsi és
szegényes. A nagy egy gazdag emberé volt – a kicsi meg egy
szegény emberé. A mi Urunk ezt gondolta magában: „A gazdagnak
bizonyára nem leszek terhére; nála hálok meg.” Kopogtatott a
gazdag ember kapuján; az kinyitotta az ablakot, és megkérdezte az
idegentől, mi járatban van. A Jóisten így felelt:

– Éji szállást kérek.
A gazdag ember tetőtől talpig szemügyre vette a vándort, és

minthogy a Jóisten egyszerű ruhát viselt, s látszott, hogy nem sok
pénz lehet a zsebében, fejét rázta, és így szólt:

– Nem fogadhatlak be, kamráim zsúfolva vannak gabonával és
takarmánnyal, ha meg szállást adnék akárkinek, aki bekopogtat
hozzám, hamarosan koldusbotra jutnék magam is.

Azzal becsapta az ablakot, és faképnél hagyta a Jóistent. A
Jóisten sarkon fordult, és átment a szemközti kis házikóba. Alig
kopogtatott, a szegény ember máris kinyitotta ajtaját, és behívta a
vándort

– Maradj nálam éjszakára – mondta –, már sötét van, úgyse
mehetnél ma tovább.

Ez tetszett a Jóistennek, és belépett a házikóba.
A szegény ember felesége kezet nyújtott neki, azt mondta,

érezze magát jól náluk, ülőhellyel kínálta, és arra kérte, elégedjék
meg azzal a kevéssel, amijük van, kevés, de szívből adják. Aztán
föltette a tűzre a krumplit s amíg főtt, megfejte a kecskét, hogy egy
kis tejük is legyen hozzá. Majd megterített, a Jóisten asztalhoz ült,
és velük evett. A silány vacsora jólesett neki, mert barátságos arcok
ülték körül az asztalt. Miután megvacsoráztak, és eljött a lefekvés
ideje, az asszony titokban félrehívta férjét, és így szólt hozzá:

– Kedves uram, hallgass ide: ma éjszakára szalmát hintünk a
padlóra magunknak, hogy a szegény vándor lefekhessen az



ágyunkba, és ott pihentesse tagjait; hajnal óta úton van, nagyon
elfáradt szegény.

– Szívesen – felelte az ember –, mindjárt szólok is neki.
Odament az Úristenhez és megkérte, feküdjön az ágyba, ha nem

átallja, és pihenje ki a fáradtságát. A Jóisten nem akarta elfogadni a
két öreg hálóhelyét, de ők nem tágítottak, úgyhogy végül mégiscsak
az ágyba feküdt; a háziak szalmát szórtak maguknak a földre.
Másnap már virradat előtt fölkeltek, és reggelit főztek a vendégnek
abból, amijük volt. Amikor a nap bekukucskált a kis ablakon, és a
Jóisten fölkelt, megint velük együtt evett, majd útra készülődött. Az
ajtóban még egyszer megfordult, és így szólt:

– Mivelhogy ilyen jó és jámbor szívetek van, teljesítem három
kívánságotokat.

Így felelt a szegény ember:
– Mi mást kívánhatnék, mint örök üdvösséget meg azt, hogy amíg

élünk, egészségben éljünk, és legyen meg a mindennapi kenyerünk;
többet nem is kívánok.

– Nem kívánsz egy új házat a régi helyébe? – kérdezte a Jóisten.
– De igen – mondta az ember –, ha új házat is kaphatnék,

nagyon örülnék neki.
Az Úristen teljesítette kívánságait, a régi házikót újjá varázsolta,

még egyszer megáldotta őket, és útjára indult.
A nap már fényesen sütött, amikor fölkelt a gazdag ember.

Kinézett az ablakon, és meglátta szemközt, a régi viskó helyén a
takaros, piros téglás új házat. Tágra nyitotta a szemét, odahívta a
feleségét, és így szólt:

– No nézd csak, mi történt! Tegnap este még a régi rozzant viskó
állt ott, ma pedig szép új ház. Szaladj át, kérdezd meg, hogy s mint
történt ez.

Az asszony átment, és kifaggatta a szegény házaspárt. Az ember
elmondta, hogy tegnap este egy vándor éji szállást kért, ma reggel
pedig, amikor elköszönt, teljesítette három kívánságukat: örök
üdvösséget, e világon egészséget és a mindennapi kenyeret, végül
pedig az ócska viskó helyéhe szép, új házat adott.

A gazdag ember felesége szaladt haza, és elbeszélte férjének,
hogy s mint történt a dolog.



– Legszívesebben a falba verném a fejemet – mondta az ember.
– Ó, ha tudtam volna! Előbb nálunk járt az idegen, itt akart meghálni,
de én elutasítottam.

– Siess – mondta az asszony –, ülj föl a lovadra, még utolérheted
a vándort. Kérd meg, neked is teljesítse három kívánságodat.

A gazdag ember megfogadta a tanácsot, elvágtatott lován, s
utolérte a Jóistent. Udvariasan és kedveskedve megszólította, s arra
kérte, ne vegye zokon, hogy nem eresztette be mindjárt; amíg a
kapukulcsot kereste, a szállást kérő már eltávozott. Visszafelé jövet
hozzájuk térjen he.

– Jól van – felelte az Úristen –, ha újra erre járok, hozzátok térek
be.

A gazdag ember ekkor megkérdezte, kívánhat-e ő is három
dolgot, mint a szomszédja. Jó, mondta az Úr, kívánhat, de nem lesz
öröme belőle, jobb lenne, ha nem kívánna. A gazdag ember úgy
vélte, hogy olyasmit eszel ki, ami a javára lesz, csak tudni szeretné,
teljesül-e.

– Menj haza – felelte a Jóisten –, teljesítem három kívánságodat.
A gazdag óhaja teljesült; hazafelé útjában hát azon töprengett,

mit is kívánjon. Amint így gondolkozott, és eleresztette a
kantárszárat, a ló táncolni kezdett, nagyokat ugrott, minduntalan
zavarta a gazdag embert gondolataiban, úgyhogy semmi okosat
sem tudott kieszelni. Megveregette a ló nyakát és csitítgatta:

– Maradj csendben, Lizi.
A ló azonban makrancoskodott. Végül is haragra gerjedt az

ember, és türelmetlenül kiáltotta:
– Bárcsak kitörnéd a nyakadat!
Alig hangzott el a szó, puff, a ló összeroskadt, s holtan terült el a

földön, meg se moccant többé; ezzel az első kívánság már teljesült.
Az ember amúgy is zsugori volt, nem akarta hát otthagyni a nyerget,
levágta a lóról, s hátára akasztotta. Most már gyalog kellett mennie.
„Van még két kívánságod” – gondolta, és ezzel vigasztalódott. Amint
ott lassan bandukolt a porban, s forrón tűzött a déli napsugár,
melege lett, s elborult a kedve; a nyereg nyomta a hátát, és még
mindig nem jutott eszébe, mit kívánjon. „Ha a világ minden kincsét
kívánom is – mondta magában – utóbb még mindenféle eszembe
jut, ez, amaz, már előre látom; de úgy akarom nyélbeütni, hogy már



semmi kívánnivaló se maradjon hátra.” – Nagyot sóhajtott és így
szőtte tovább gondolatait.: „Könnyű volt annak a bajor parasztnak,
aki szintén hármat kívánhatott magának, ő tudta, mit tegyen: először
sok jó sört kívánt, másodszor annyi sört, amennyit csak meg bír inni,
harmadszor pedig még egy hordó sört ráadásul.” Minduntalan azt
hitte, már kiokoskodott valami jót, de aztán mégis kevésnek találta.
Gondolatai hazafelé is kalandoztak: milyen jó dolga van a
feleségének, otthon üldögél a hűvös szobában és kényelmeskedik.
Alaposan bosszankodott ezen, és észre sem vette, hogy
fennhangon beszél:

– Bárcsak ülne otthon az asszony ezen a nyergen, föl se
kelhessen róla, ahelyett, hogy itt a hátamon cipelem.

Alig hagyta el száját az utolsó szó, eltűnt hátáról a nyereg, és ő
ráeszmélt, hogy teljesült a második kívánsága is. Most lett csak
igazán melege, futásnak eredt; elhatározta, hogy otthon egészen
egyedül leül a szobájában, és kieszel valami nagyon jó dolgot
harmadik kívánságul. Ahogy azonban hazaér, s benyit az ajtón, ott
csücsül a felesége, a szoba kellős közepén, a nyergen, jajveszékel,
bömböl.

– Törődj bele – mondja az ember –, a világ minden gazdagságát
ide kívánom neked, csak maradj ülve.

Az asszony azonban szidalmazta, ökörnek nevezte, és így szólt:
– Mit nekem a világ minden gazdagsága, ha a nyergen ülök! Te

kívántál engem ide, le kell segítened innen.
Akár akarta, akár nem, azt kellett kívánnia harmadikul, hogy az

asszony kiszabaduljon a nyeregből, és leszállhasson róla; a
kívánság hamarosan teljesült is. Így hát csak bosszankodás,
fáradtság és szidalom származott a kívánságokból, s még a lova is
odalett.

A szegény emberek pedig boldogan, békésen és jámborul éltek,
míg meg nem haltak, azután pedig elnyelték az örök üdvösséget.



A KÉT VÁNDOR

Hegy és völgy sohasem találkozik, de annál inkább az emberek,
kiváltképp a jók meg a rosszak. Így találkozott össze egyszer
vándorútján egy varga meg egy szabó. A szabó kis termetű, jóképű
ember volt, mindig derűs és mosolygós. Már messziről meglátta a
vargát, és mivel bőrtarisznyája elárulta, mi a mestersége, ilyen
gúnydalocskával fogadta:

Öltöget meg varrogat.
Drótokat is húzogat.
Szurokkal is keneget.
Kalapálja a szeget.

A varga azonban nem értette a tréfát, elfintorította arcát, mintha
ecetet ivott volna, és már éppen azon volt, hogy galléron ragadja a
szabót. A kis szabó azonban nagyot nevetett, odanyújtotta
bütykösét, és így szólt:

– Nem akartalak megbántani, igyál egy kortyot, és nyeld le vele a
mérged.

A varga nagyot húzott, és arcáról elvonulóban volt a zivatar.
Visszaadta a szabónak a bütyköst, és így szólt:

– Jól a fenekére néztem a bütykösnek, nemhiába mondják, hogy
nem az iszik a legtöbbet, aki a legszomjasabb. Tartsunk együtt?

– Jó – mondta a szabó –, ha kedved van egy nagy városba
menni, ahol bőven akad munka.

– Éppen oda készülök én is – felelte a varga –, kis sárfészekben
nem lehet keresni, s falun az emberek szívesebben járnak mezítláb.

Hát együtt bandukoltak tovább, és rakosgatták a lábukat, mint a
menyét a hóban.

Idejük bőven volt, de annál kevesebb a harapnivalójuk. Ha egy
városba értek, elmentek ide is, oda is, köszöntötték a céhmestert, s
mivel a szabócska olyan derűs, kedves volt, és pirospozsgás arca
ragyogott, mindenki szívesen adott neki kenyeret, ha pedig
rámosolygott a szerencséje, a kapualjában még egy csókot is kapott
a mester lányától útravalóul. Valahányszor megint találkozott a



vargával, mindig több és több volt a batyujában. A mogorva varga
mérges képet vágott, és azt mondta:

– Nagy kópéhoz szegődik a szerencse.
A szabó pedig nevetett, nótázott, és amit kapott, mindent

megfelezett cimborájával. Ha néhány garas csörgött a zsebében,
itókát rendelt, és úgy csapkodta az asztalt virágos kedvében, hogy
csak úgy táncoltak a poharak. Könnyen szerzett jószág könnyen
vész – ez volt a jelszava.

Mentek-mendegéltek, és egy nagy erdőbe értek, azon keresztül
vitt az út a király székvárosába. Két ösvény húzódott arra, az egyik
hét nap járóföldnyi volt, a másik csak két napi. De egyikük sem
tudta, melyik a rövidebb út. A két vándor letelepedett egy tölgyfa alá.
Ott meghányták-vetették, hogyan gondoskodjanak élelmükről, hány
napra szóló kenyeret vigyenek magukkal.

A szabó ezt mondta:
– Márminthogy én hét napi kenyeret cipeljek, mint valami málhás

állat, még csak körül se nézhessek? Én a Jóistenre hagyatkozom,
úgy sohase volt még, hogy sehogy se lett volna. A pénz a
zsebemben télen is, nyáron is pénz, de forró nyáron kiszárad a
kenyér, és a tetejébe meg is penészedik. A köpenyem is csak a
bokámig ér. Miért ne találnánk meg a jó utat? Két napi kenyér is elég
lesz.

Mindegyik megvásárolta hát a kenyerét, aztán Isten hírivel
bementek az erdőbe.

Az erdőben csönd volt, mint a templomban. Szél nem lebbent,
patak nem csacsogott, madár nem énekelt, s a sűrű lombon nem tört
át a napsugár. A varga hallgatott, a súlyos kenyér nyomta a hátát,
mogorva, sötét arcán csorgott a verejték. A szabó vidáman
szökdécselt, egy-egy falevélen fütyörészett vagy dalolgatott, és ezt
gondolta magában: „Még a Jóisten is örül az égben, hogy ilyen
derűs a kedvem.” Így tartott ez két napig, de amikor a harmadik
napon sem akart véget érni az erdő, és a szabócska már
elfogyasztotta kenyerét, akkor elment a kedve a danolászástól;
mégsem veszítette el bátorságát, hanem Istenre hagyatkozott meg a
szerencséjére. Harmadnap este éhesen keveredett le egy fa alá,
másnap reggel pedig éhesen kelt fel. Így volt ez negyednap is. A



varga leült egy kidőlt fa törzsére, falatozott, a szabó meg csak nézte.
Ha kért tőle egy falat kenyeret, gúnyosan kacagott, és ezt mondta:

– Mindig jókedvű voltál, egyszer kipróbálhatod, milyen az, ha az
ember rosszkedvű. Korai öröm, késő bánat!

Egy szó mint száz, irgalmatlanul volt. A negyedik reggel a
szegény szabó már föl sem bírt kelni, annyira kimerült, hogy
jóformán beszélni sem tudott; orcája fehér lett, szeme pedig vörös.
Ekkor így szólt hozzá a varga:

– Adok ma neked egy darab kenyeret, de kioltom érte a jobb
szemed világát

A szerencsétlen szabó élni akart, hát nem segíthetett másképp
magán: még egyszer könnyeket hullatott mindkét szeméből, aztán
odatartotta arcát, és a kőszívű varga éles késével kiszúrta a jobb
szemét. A szabónak eszébe jutott, amit édesanyja szokott volt
mondani, ha torkoskodott az éléskamrában: „Egyél; amennyit bírsz,
szenvedj, amennyit muszáj.” Amikor elfogyasztotta drágán vásárolt
kenyerét, megint útnak indult, meg is feledkezett balsorsáról, és
azzal vigasztalódott, hogy félszemmel is eleget lát. De a hatodik
napon ismét kopogtatott az éhség, és szinte a szívét marcangolta.
Este lerogyott egy fa tövébe, és a hetedik reggel moccannni sem
tudott, annyira elgyöngült, már leselkedett rá a halál. Ekkor így szólt
a varga:

– Irgalmas akarok lenni veled, és még egyszer adok a
kenyeremből; de nem kapod ingyen, kioltom érte a másik szemed
világát.

Ekkor ráeszmélt a szabó, milyen könnyelmű volt, bocsánatért
fohászkodott a Jóistenhez, és így szólt:

– Tedd, amit tenned kell, én elszenvedem, amit muszáj; de
gondolj arra, hogy a mi Urunk nem minden pillanatban ítélkezik, és
eljön az óva, amikor megbüntet gonosz tettedért, amelyet rajtam
elkövetsz, holott én nem ezt érdemeltem tőled. Jobb napokban
megosztottam veled, amim volt. Az én mesterségem az öltögetés.
Ha nem lesz szemem, és nem varrhatok többé, elmehetek koldulni.
De ha vak leszek, ne hagyj itt magamra, mert éhen pusztulok.

A varga azonban, aki kiűzte Istent a szívéből, fogta a kést, és
kiszórta a szabó bal szemét is. Aztán adott neki egy darab kenyeret,
odanyújtott egy botot, és maga mögött vezette.



Naplementekor kiértek az erdőből. Az erdő mellett, a mezőn
bitófa állt. Oda vezette a varga a vak szabót, aztán faképnél hagyta,
és ment a maga útján. A szerencsétlen embert fáradtságában,
fájdalmában és éhségében elnyomta az álom, és egész éjszaka
aludt. Pitymallatkor fölébredt, de nem tudta, hol van. A bitófán két
szegény bűnös lógott, és mindegyiknek a fején egy-egy varjú ült.

Megszólalt az egyik akasztott ember:
– Ébren vagy, testvér?
– Ébren – felelte a másik.
– Akkor mondok neked valamit – kezdte újra az egyik –, az a

harmat, amely ma éjszaka lehullott a bitófáról, mindenkinek
visszaadja a szeme világát, aki megmosdik benne. Ha tudnák ezt a
vakok, sokan, akik nem is gondolnának rá, hogy ilyesmi lehetséges,
visszakapnák látásokat.

A szabó meghallotta szavukat, fogta zsebkendőjét, rányomta a
fűre, és amikor a harmattól nedves lett, megmosta vele mindkét
szeme gödrét. Egyszeriben beteljesedett, amit az akasztott ember
mondott: új és egészséges szem töltötte ki szeme-gödrét. Kis időbe
sem tellett, a szabó már látta a hegyek mögül fölkelő napot; előtte a
síkságon terült el a királyi székhely: pompázatos kapuk, száz
templomtorony, hegyükben az arany gombok meg keresztek csak
úgy villogtak a fölkelő nap sugarában. Meg tudott különböztetni
minden egyes levelet a fákon, látta az arra repülő madarakat, és a
levegőben táncukat lejtő szúnyogokat. Varrótűt vett elő a zsebéből,
megpróbált cérnát fűzni belé és – sikerült, éppúgy, mint azelőtt:
szíve nagyot dobbant örömében. Térdre borult, hálát mondott
Istennek kegyelméért, és elimádkozta a reggeli áldást; arról sem
feledkezett meg, hogy könyörögjön a szegény bűnösökért, akik ott
himbálóztak, mint a harang nyelve, s akiket egymáshoz vert a szél.
Azután hátára vette batyuját, hamarosan el is felejtette, milyen
szörnyű fájdalmat állt ki, és dalolva, fütyörészve tovább indult.

Legelőször egy barna csikó akadt útjába, ott ficánkolt szabadon a
mezőn. Megragadta sörényét, hogy a hátára lendüljön, és a városba
lovagoljon.

A csikó azonban kérte, eressze szabadon:
– Fiatal vagyok még, az ilyen pehelykönnyű szabócska is ketté

roppantja a hátamat; hadd futkározzam, amíg elég erős nem leszek.



Talán eljön az idő, amikor meghálálhatom.
– Futkározzál hát – mondta a szabó –, látom, amolyan igazi

ugrifüles vagy.
Még szelíden rásuhintott a hátára egy vesszővel, úgyhogy a csikó

örömében kirúgott a hátsó lábával, átugrott árkon-bokron, és
elvágtatott a mezőben.

De a szegény szabócska tegnap óta nem evett semmit.
– A napsugárral ugyan jóllakik a szemem, de a gyomrom üres.

Ami legelőször az utamba akad, és csak félig-meddig is ehető, azt
megeszem.

Egy gólya sétált méltóságteljesen a mezőn.
– Állj, állj! – kiáltotta a szabó és megragadta a lábát. – Nem

tudom, élvezhető-e a húsod, de annyira gyötör az éhség, hogy nem
válogathatok sokáig, levágom a fejedet és megsütlek.

– Ne tedd azt – felelte a gólya –, én szent madár vagyok, engem
senki sem bánt, én nagy hasznot hajtok az embereknek. Ha
meghagyod az életem, valamikor meghálálhatom még.

– No, eredj utadra, nyakigláb sógor – mondta a szabó.
A gólya pedig a légbe emelkedett, lelógatta hosszú lábát, és

lassan tovaszállott.
„Mi lesz velem? – kérdezte magában a szabó. – Éhségem egyre

növekszik, gyomrom egyre üresebb. Most már akármi akad az
utamba, nincs kegyelem.”

Meglátta, hogy egy tóban két fiatal kacsa úszkál.
– Éppen kapóra jöttök – mondta; megragadta az egyiket, és ki

akarta tekerni a nyakát.
A nádasban ekkor nagyot rikácsolt a kacsamama, odaúszott,

kitátotta csőrét, és könyörgött, kegyelmezzen két kedves fiókájának.
– Gondold csak el – mondta –, hogyan jajveszékelne az

édesanyád, ha valaki érted jönne és meg akarna ölni.
– Nyugodj meg – felelte a jóindulatú szabó –, és tartsd meg

fiókáidat – S visszatette a vízbe a fogoly kis kacsát.
Megfordult és látta, hogy egy vén odvas fa előtt áll, s vadméhek

röpködnek ki s be.
„Itt a jutalmam jó tettemért – gondolta a szabócska –, a méz majd

fölüdít” De kijön a méhkirálynő, megfenyegette, és így szólt:



– Ha kezel emelsz a népemre, és szétrombolod a lépünket,
fullánkjaink tízezer izzó tű hegyével hatolnak a bőrödbe. De ha
nyugton hagysz és tovább mégy, valamikor megszolgáljuk.

A szabócska belátta, hogy itt sincs keresnivalója. „Három üres tál
– mondta –, és a negyediken sincs semmi, ez bizony silány lakoma.”
Gyomra korgott, így vánszorgott tehát a városba, és minthogy éppen
delet harangoztak, már megfőzték ebédjét a vendégfogadóban:
mindjárt asztalhoz is ülhetett. Amikor jóllakott, így szólt magában:
„Most már dolgozni is akarok.” Körüljárt a városban, keresett egy
mestert, és hamarosan jó helyre szegődött. Mivel alaposan kitanulta
mesterségét, hamarosan nagy hírre tett szert, mindenki a kis
szabócskával akarta csináltatni új kabátját. Napról napra növekedett
tekintélye. „Ma sem tudok többet, mint tegnap – mégis napról napra
jobban megy a sorom.” Végül a király kinevezte udvari szabójának.

De hát milyen a világ! Ugyanazon a napon lett egykori
cimborájából udvari varga. Amikor ez megpillantotta a szabót, és
látta, hogy megint ép mindkét szeme, furdalta a lelkiismeret. „Még
mielőtt bosszút áll rajtam – gondolta magéban –, vermet ások neki.”
De aki másnak vermet ás, maga esik bele.

Este, amikor bealkonyult, letette szerszámait, a királyhoz osont,
és így szólt:

– Király uram, a szabó fölfuvalkodott ember, azzal dicsekszik,
megszerzi a réges-régen elveszett arany koronát.

– Szívesen látnám – mondta a király.
Másnap maga elé hívatta a szabót és megparancsolta: teremtse

elő a koronát, vagy örökre el kell hagynia a várost. „Ohó – gondolta
a szabó –, gazfickó, aki többet ad, mint amennyije van. Ha ez a
dérdúr király olyat követel tőlem, amit senki sem teljesíthet, dehogyis
várok én holnapig, hanem még ma kivándorlok a városból.”
Összekötözte batyuját, de amikor kiért a városkapun, mégis sajnálta,
hogy otthagyta a szerencséjét, hátat fordított a városnak, ahol olyan
jól ment sora. Odaért a tóhoz, ahol megismerkedett a kacsákkal.
Éppen ott csücsült a parton a kacsamama, akinek meghagyta a
fiókáit, és csőrével tisztogatta tollát. Azonnal fölismerte a szabót, s
megkérdezte tőle, miért horgasztja le a fejét.

– Megérted majd, ha megtudod, mi történt velem – felelte a
szabó, és elbeszélte sorsát.



– No, ha csak ennyi a baj – mondta a kacsa –, azon segíthetünk.
A korona a vízbe esett, lenn fekszik a fenekén, menten fölhozhatjuk.
Csak terítsd ki zsebkendődet a parton.

Tizenkét fiókájával lemerült a vízbe, s öt perc múlva fölbukkant:
két szárnyán pihent a korona; tizenkét fiókája körülötte úszott,
csőrüket a korona alá dugták, így segítettek fönntartani a vízen.
Partra úsztak, és a zsebkendőre telték. El sem hiszed, milyen
pompázatos korona volt, ha rásütött a nap, úgy csillogott, mint
százezer karbunkulus kő. A szabó összekötötte a zsebkendő négy
csücskét, s elvitte a koronát a királyi palotába. A király örömében
egy arany láncot akasztott a szabó nyakába.

A varga látta, hogy nem sikerült a gaztette, hát másikat eszelt ki,
a király elé lépett, és így szólt:

– Király uram, a szabó megint fölfuvalkodott, azzal dicsekszik,
hogy az egész palotát, mindenestül, ami csak benne van,
megformálja viaszból.

A király hívatta a szabót, és megparancsolta neki: formálja ki
viaszból az egész királyi palotát, mindenestül, ami benne van, de ha
nem sikerül neki vagy akár csak egy szög hiányzik is a falról, élete
fogytáig a föld alatt raboskodhat. A szabó ezt gondolta: „Hát ez
egyre cifrább; nem embernek való.” Vállára vetette batyuját és
elvándorolt. Útjában odaért az odvas fához, leült a tövébe, és
lehorgasztotta fejét. Odarepültek a méhek, és a királynő
megkérdezte, merev-e a nyaka, hogy ilyen ferdén tartja a fejét.

– Dehogyis – felelte a szabó –, más bajom van – és elbeszélte,
mit követelt tőle a király.

A méhek között nagy döngicsélés, zümmögés támadt, aztán így
szólt a királynő:

– Menj csak haza, de holnap reggel ilyenkor gyere el megint.
Hozz egy nagy kendőt, minden jóra fordul.

A szabó visszatért a városba, a méhek meg egyenest a királyi
palotához repültek, beszálltak a nyitott ablakokon, bebújtak minden
zugba, és mindent jól szemügyre vettek. Aztán hazarepültek, és
viaszból olyan gyorsan elkészítenék a palota mását, hogy szinte az
ember szeme láttára nőtt ki. Estére már el is készült, és amikor
másnap reggel eljött a szabó, ott pompázott a gyönyörű épület,
egyetlen szög sem hiányzott a faláról, egyetlen cserép sem a



tetejéről; légies volt és hófehér, s édesen illatozott, mint a méz. A
szabó óvatosan begöngyölte a kendőbe, s elvitte a királyi palotába.
A király nem győzött ámulni, kiállította a legnagyobb termében, és
nagy kőházat ajándékozott érte a szabónak.

A varga azonban nem tágított, elment a királyhoz, és így beszélt:
– Király uram, fülébe jutott a szabónak, hogy a palota udvarán

nem fakad víz, hát úgy fölfuvalkodott, hogy azzal dicsekszik: forrást
fakaszt az udvar kellős közepében, embernyi magasra szökik majd
föl a kristálytiszta víz.

A király hívatta a szabót, és így szólt hozzá:
– Ha holnap nem szökik fel sugárban a víz az udvaromon, mint

ígérted, akkor ugyanezen napon megrövidít egy fejjel a hóhér.
A szegény szabó nem sokáig gondolkozott, kisietett a kapun, és

mert ez alkalommal élete forgott kockán, csak úgy záporoztak a
könnyei végig az orcáján. Szomorúan ballagott, egyszer csak elébe
szökkent a csikó, amelyiknek egyszer visszaadta szabadságát.
Azóta szép barna paripává serdült.

– Eljött az óra – mondta a paripa –, amikor meghálálom a
jótettedet. Tudom, mi bajod, hamarosan segítek rajtad, ülj csak a
hátamra, most már két ilyen lovast is elbír, mint te vagy.

A szabónak visszatért a bátorsága, felpattant a paripára, a ló meg
egy vágtában beszáguldott a városba, egyenest a királyi palota
udvarára. Ott háromszor körülvágtatott, mint a villám, és a harmadik
alkalommal földhöz vágódott. Ebben a pillanatban szörnyű
reccsenés-roppanás hallatszott: egy földgöröngy a levegőbe lövellt
az udvar közepén mint az ágyúgolyóbis, kiröpült a kastély fölött, és a
nyomában menten vízsugár szökött fel, olyan magasra, mint ló és
lovasa együtt. A víz tiszta, állátszó volt, akár a kristály, és táncoltak
benne a napsugarak. A király látta ezt, fölkelt ámulatában, odament,
és mindenki szeme láttára megölelte a szabócskát.

A boldogság azonban nem tartott sokáig. A királynak egész sereg
lánya volt, egyik szebb mint a másik, de nem volt fia.

A gonosz-szívű varga negyedszer is elment a királyhoz, és így
szólt:

– Király uram, a szabó fölfuvalkodottsága nem hagy alább. Most
már azzal dicsekszik, hogy felséges király uramnak fiút tud hozatni a
légen át.



A király hívatta a szabót, és így szólt hozzá:
– Ha kilenc nap alatt hozatsz nekem egy fiút, feleségül adom

hozzád a legnagyobb lányomat.
„Szép, szép a jutalom – gondolta magában a szabó –, az ember

sok mindent megtenne érte, de nagyon magas fán terem az a
cseresznye: ha fölmászom érte, letörik alattam az ég, és én nagyot
pottyanok. Hazament, fölült munkaasztalára, keresztbe tette a lábát
és töprengett, mit tegyen. „Nem megy ez így tovább – kiáltott föl
végül –, el innen! Itt nem élhetek nyugton.” Összekötözte batyuját,
és kisietett a kapun. Kiért a mezőre, s megpillantotta régi barátját, a
gólyát, aki mint valami világ-bölcse sétált föl-alá; olykor megállt,
közelebbről szemügyre vett egy békát, és végül lenyelte. A gólya
odajön és üdvözölte.

– Látom – kezdte –, hátadon a batyú, miért fordítottál hátat a
városnak?

A szabó elmondta, mit követelt tőle a király, ő meg nem tudja
teljesítem – panaszolta el sírva a balsorsát.

– Ne aggódj – mondta a gólya –, kisegítlek a kátyúból. Már régóta
hordozom a pólyásokat a városba, kihalászhatok a kútból egyszer
egy kis trónörököst is. Menj haza, és légy nyugton. Mához kilenc
napra eredj el a királyi palotába, én is ott leszek.

A szabócska hazament, és idejében ott volt a palotában. Nem
kellett sokáig várnia, odaröpült a gólya, s megkocogtatta az ablakot.
A szabó kinyitotta; a nyakigláb sógor óvatosan beszállott, és
méltóságteljes léptekkel végigment a sima márványpadlón; csőrében
egy kisbaba volt, szép, mint egy angyal, és a királyné felé repesett.
A gólya letette a felséges asszony ölébe, ő meg dédelgette,
csókolgatta, örömében azt se tudta, mit csináljon. A gólya levette
válláról útitáskáját, átadta a királynénak, aztán tovaszállott.
Papirostölcsérek voltak benne, azokban tarka cukorka, kiosztották
őket a kis hercegnők közt. A legnagyobbik azonban nem kapott a
cukorból, hanem férjül kapta a vidám szabócskát.

– Olyanformán érzem magam – mond la a szabó –, mintha
kihúztam volna a lutrit. Jó anyámnak mégis igaza volt, mikor azt
mondogatta: „Aki bízik a Jóistenben, és egy kis szerencséje is van,
az mindent elérhet.”



A vargának kellett megcsinálnia a cipőt, amelyben a szabócska a
lakodalmán táncolt. Azután megparancsolták neki, hogy örökre
hagyja el a várost. Az út az erdő felé elvitte őt a bitóhoz. Haragosan,
mérgesen, és a tűző naptól kimerülten leheveredett aludni. Alighogy
lehunyta szemhéját, az akasztott emberek fejéről hangos károgóssal
lecsaptak a varjak, és kivájták mindkét szemét. A varga eszelősen
beszaladt az erdőbe, s bizonyára éhen veszett ott, mert azóta senki
sem látta, és nem is hallott hírt felőle.



A HÁROM MESTERLEGÉNY

Összebeszélt három mesterlegény, hogy együtt mennek vándorútra,
s mindig ugyanabban a városban dolgoznak, Egy idő múlva azonban
egyik sem kapott munkát a mesterénél, úgyhogy végül teljesen
lerongyolódtak, s nem volt miből élniük. Ekkor így szólt az egyik:

– Mihez fogjunk? Itt nem maradhatunk tovább, megint csak
kezünkbe vehetjük a vándorbotot, és ha nem találunk munkát a
városban, ahová jutunk, megállapodunk a szállásadónkkal, hogy
megírjuk neki, merre, járunk, s így mindegyikünk hírt kaphat a
másikról; azután pedig elválunk egymástól.

A többiek is így látták jónak.
Elindultak, hát az úton szembe jött egy fényes ruházatú ember és

megkérdezte, kifélék.
– Mesterlegények vagyunk és munkál keresünk, ha meg nem

találunk, elválunk egymástól.
– Ez még nem sürgős – mondta az ember –, ha megteszitek,

amit mondok, lesz pénz is, munka is bőven; nagy urak lesztek,
kocsin jártok aztán.

– Ha nem károsodik a lelkünk üdvössége, megtesszük.
– Nem – felelte az ember –, nem a ti lelketek kell nekem.
A második legény pedig ránézett az idegen lábára, és mert egy

lólábat meg egy emberi lábat pillantott meg, nem akart közösködni
vele.

Az ördög azonban így szólt:
– Legyetek nyugodtak, nem ti kelletek nekem, hanem

másvalakinek a lelke, aki már félig az enyém, csak még túl kell
csordulnia a mértéknek.

Megnyugodtok, és ráálltak az alkura. Az ördög megmondta, mit
kíván tőlük; az első felelje minden kérdésre: „mi mind a hárman”, a
második: „pénzért”, a harmadik meg: „és így jó”. Mindig sorra ezt kell
mondaniuk, egy szóval sem többet, ha pedig megszegik a
parancsot: eltűnik a pénzük, ameddig azonban engedelmeskednek,
mindig tele lesz a zsebük. Mindjárt annyi pénzt is adott nekik,
amennyit csak cipelni bírtak. Azt parancsolta, menjenek a városba,



és térjenek be egy bizonyos fogadóba. Bementek, elébük jött a
kocsmáros és megkérdezte:

– Akartok valamit enni?
Az első így felelt:
– Mi mind a hárman.
– Igen – monda a kocsmáros –, így gondoltam én is.
A második:
– Pénzért.
– Természetesen – felelte a kocsmáros.
A harmadik:
– És így jó.
– Persze, hogy így jó – hagyta rá a kocsmáros.
Finom ételt, italt hoztak, és jól kiszolgálták őket
Ebéd után sor került a fizetségre. A kocsmáros odanyújtotta a

számlát az egyiknek; az így szólt:
– Mi mind a hárman.
A második:
– Pénzért
A harmadik:
– És így jó.
– Persze hogy így jó – monda a kocsmáros –, mind a hárman

fizettek, pénz nélkül nem adhatok semmit.
A legények még többet is fizettek, mint amennyit kért.
A vendégek hallották, látták ezt és így szóltak:
– Ezek bolondok.
– Az ám! – mondta kocsmáros. – Nem valami sok eszük van.
Egy darabig ott maradtak a kocsmában, és egyetlen szóval sem

mondtak többet, mint „mi mind a hárman”, „pénzért”, „és így jó”. De
láttak és tudtak mindent, ami a kocsmában történt. Úgy esett, hogy
egy gazdag kereskedő jött, sok pénz volt nála, s így szólt a
kocsmároshoz:

– Gazduram, tedd jól el a pénzemet, még el találja lopni az a
három kelekótya mesterlegény.

A kocsmáros teljesítette a kérést. Amint vitte befelé a szobájába
a zsákot, csak úgy húzta a sok súlyos arany. A három
mesterlegénynek odalenn adott szállást, a kereskedő fönn kapott
külön szobát.



Éjféltájt a kocsmáros úgy vélte, már mindenki alszik, feleségével
együtt fogott egy nehéz favágó fejszét, és agyonütötték a gazdag
kereskedőt; a gyilkosság után pedig újra az ágyukba tértek.
Reggelre kelve nagy lármát csaptak, hogy a kereskedő holtan
fekszik ágyában, vérébe fagyva. A vendégek összefutottak, a
kocsmáros pedig így szólt:

– Ez a három bolond mesterlegény műve.
A vendégek is bizonykodtak:
– Senki más nem tehette.
A vendéglős odahívatta őket és megkérdezte:
– Ti öltétek meg a kereskedőt?
– Mi mind a hárman – felelte az első.
– Pénzért – mondta a második.
– És így jó – szólt a harmadik.
– Hát hallottátok – mondta a kocsmáros –, be is vallják.
A három mesterlegényt börtönbe vetették, és most ott várták az

ítéletet. Amikor látták, hogy komolyra fordult a dolog, mégis
megrémültek, de éjszaka eljött az ördög, és így szólt hozzájuk:

– Még egy napig tartsatok ki, és ne játsszatok el a
szerencséteket, hajatok szála se görbül meg.

Másnap reggel a törvény elé vezették őket. A bíró megkérdezte:
– Ti vagytok a gyilkosok?
– Mi mind a hárman.
– Miért öltétek meg a kereskedőt?
– Pénzért.
– Gazfickók – mondta a bíró –, nem riadtatok vissza a bűntől?
– És így jó.
– Bevallották, és még meg is átalkodnak a bűnben – mondta a

bíró. – Végezzétek ki őket.
Kivezették a három mesterlegényt, és a kocsmárosnak is oda

kellett állnia a körbe. Amikor a hóhérsegédek megragadlak őket, és
fölvezették az emelvényre, ahol már kivonta pallosát a hóhér, abban
a pillanatban egy hintó jött robogva, négy vörös ló húzta, úgy
vágtattak, hogy patájuk szikrát hányt a kövön, a hintó ablakából
pedig fehér kendőt lengetett valaki. Ekkor így szólt a hóhér:

– Kegyelmet hoznak.
A kocsiból kikiáltottak:



– Kegyelem, Kegyelem!
Kiszállt az ördög, előkelő úr képében, pompás ruházatban, és így

szólt:
– Ti hárman ártatlanok vagytok; most már beszélhettek,

mondjátok meg bátran, mit láttatok, hallottatok!
A legöregebb legény így szólt:
– Nem mi öltük meg a kereskedőt, a gyilkos itt áll a körben – és a

kocsmárosra mutatott –, bizonyságul menjetek le a pincéjébe, ott
még sok mást is találtok felakasztva, akiket ő gyilkolt meg.

A bíró odaküldte a hóhérlegényeket, mindent úgy találtak, ahogy
mondták, és amikor hírül hozták ezt, a bíró fölvezettette a
kocsmárost, és leüttette a fejét. Az ördög pedig így szólt a három
mesterlegényhez:

– Most megkaptam azt a lelket, amelyet akartam. Ti pedig
szabadok vagytok, és van pénzetek, ameddig csak éltek.



A HÁROM TESTVÉR

Élt egyszer egy ember, semmije sem volt, csak három fia meg a
háza, amelyben lakolt. Mind a három szerette volna, ha édesapjuk
halála után övé lenne a ház, az apa azonban éppúgy szerette az
egyiket, mint a másikat, és maga sem tudta, mitévő legyen, hogy
egyiket se bántsa meg; eladni viszont nem akarta a házat, mert
atyáitól maradt rá, máskülönben elosztotta volna köztük a pénzt.
Végül jó ötlete támadt, és így szólt fiaihoz:

– Menjetek ki a nagy világba, próbáljatok szerencsét, tanuljon
mindegyiktek mesterséget. Ha azután visszajöttök, azé legyen a
ház, aki legjobban remekel a maga mesterségében.

A fiúknak tetszett a dolog. A legidősebb patkoló kovács akart
lenni, a középső borbély, a legkisebb meg vívómester. Megbeszélték
a hazatérés időpontját is, azután útnak indultak. Úgy esett, hogy
mindegyikük derék mesterre akadt, olyanra, akinél jól megtanulhatta
a mesterségét. A kovács a király lovait patkolta, és ezt gondolta
magában: „Most már bizonyosan te kapod a házat.” A borbély csupa
nagyurai borotvált, és azt vélte, övé lesz a ház. A vívómester jó
néhány vágást kapott, de összeszorította fogát, nem csüggedt, mert
azt gondolta magában: „Ha félsz a vágásoktól, sohasem kapod meg
a házat.” Amikor eltelt a kiszabott idő, hazatértek édesapjukhoz, de
nem tudták, mikor és hogyan mutassák meg tudományukat. Sokáig
ültek együtt, és meghányták-vetették a dolgot. Amint ott ültek,
üldögéltek, egyszerre egy nyúl jött rohanvást a réten át.

– Ej – mondta a borbély –, éppen kapóra jön. – Fogta a tálkát
meg a szappant, addig verte a babot, amíg a nyúl a közelükbe nem
ért, aztán gyors futtában beszappanozta, és még mindig futtában
megborotválta, csak kis szakállkát hagyott meg az állán; nem vágta
meg, nem is okozott hajszálnyi fájdalmat sem neki.

– Ez tetszik nekem – mondta az apa –, ha a többiek nem látnak
derekasan a dolgukhoz, akkor tied a ház. Kisvártatva egy kocsi
száguldott arra, benn ült egy úr.

– No, ide nézzen, édesapám, mit tudok én – szólt a patkoló
kovács, utána ugrott a kocsinak, futtában letépte a vágtató ló négy
patkóját, és négy újat vert a patáira.



– Talpig ember vagy – mondta az apa –, éppen olyan derekasan
végzed a dolgod, mint a bátyád; nem tudom, melyitekre hagyjam a
házat.

kikkor megszólalt a legkisebbik.
– Édesapám, hadd mutassam meg én is, mit tudok – és mert

éppen eleredt az eső, kirántotta kardját, a feje fölé lendítette, és úgy
vagdalkozott, hogy egyetlen csepp eső sem esett rá; amikor pedig
úgy zuhogott, mintha cseberből öntenék, egyre gyorsabban forgatta
kardját, s olyan száraz maradt, mintha tető lett volna a feje fölött. Az
apa csak ámuldozott a láttán, és így szólt:

– Te remekeltél a legjobban, tied a ház.
A két másik fiú belenyugodott, mint ahogy annak idején

megfogadták, s mivel nagyon szerették egymást, mind a hárman
együtt maradtak a házban, ott folytatták mesterségüket. Minthogy
mindegyik jól kitanulta, s ügyes volt, sok pénzt kerestek. Így éltek
boldogan késő öregségükig. Amikor az egyik beteg lett és meghalt
annyira szomorkodott utána a másik kettő, hogy ők is ágynak dőltek
és meghaltak. Akkor aztán, mert olyan ügyesek voltak, s annyira
szerették egymást mind a hármat együtt, egy sírba temették.



A PÁSZTORFIÚ

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis pásztorfiú. Messze földön
híre járt, milyen bölcsen tud felelni minden kérdésre. Az ország
királya is hallott róla, de nem hitte el, és maga elé hívatta a fiút.

– Ha felelni tudsz három kérdésemre – mondta a király –, akkor
édes gyermekemnek fogadlak, és nálam fogsz lakni, királyi
palotámban.

– Hogyan szólnak a kérdések? – kérdezte a kis pásztorfiú.
A király így felelt:
– Az első kérdés úgy szól, hogy hány csepp víz van a tengerben.
– Király uram – mondta a pásztorfiú –, rekeszd el a földön

valamennyi folyót, hogy egyetlen cseppecske se fusson belőlük a
tengerbe, amíg meg nem számolom; akkor megmondom, hány
csepp víz van a tengerben.

A király folytatta:
– A második kérdés úgy szól, hogy hány csillag ragyog az égen.
– Adass nekem egy nagy ív papirost – kérte a pásztorfiú. Aztán a

tollal szinte számlálhatatlan parányi pontot rajzolt rá, alig látszottak,
és az embernek káprázott a szeme, ha ránézett.

– Annyi csillag ragyog az égen – mondotta –, ahány pontocska
van a papíron, számláljátok csak meg.

De senki sem tudta megszámolni.
– A harmadik kérdés – mondta a király –, hány másodperc van az

örökkévalóságban?
– Pomerániában van a gyémánthegy – válaszolta a fiú. –

Széltében, hosszában, magasságában egy óra járás; minden száz
esztendőben odarepül egy madárka, és rajta köszörüli a csőrét; ha
majd a hegy teljesen lekopik, akkor telik le az örökkévalóság első
másodperce.

– Úgy fejtetted meg a három kérdést – mondta a király –, mint
egy bölcs. Mától fogva nálam lakol, királyi palotámban, és úgy
tartalak, mint édes gyermekemet.



FEHÉRKE ÉS PIROSKA

Egy szegény özvegyasszony egyedül éldegélt házikójában, a házikó
előtt kert terült el, két rózsafácska nőtt benne, az egyiken fehér, a
másikon piros rózsa nyílt. Az özvegyasszonynak két kislánya volt, a
gyermekek a rózsafákhoz hasonlítottak: az egyiket Fehérkének, a
másikat Piroskának hívták. Olyan engedelmesek és jók, olyan
szorgalmasak és serények voltak, hogy párjukat ritkították: csak
Fehérke csöndesebb, szelídebb volt mint Piroska. Piroska jobban
szeretett künn ugrándozni a mezőkön, réteken, virágot szedett, és
madarat fogott; Fehérke pedig otthon maradt édesanyjuknál,
segített, a háztartásban, vagy fölolvasott neki, ha nem akadt más
dolga. A két kislány annyira szerelte egymást, hogy valahányszor
együtt sétáltak, kézen fogva mentek. Ha Fehérke azt mondta:
„Sohasem válunk el”, azt felelte Piroska: „Ameddig csak élünk”,
édesanyjuk pedig hozzátette: „Ami egyiké, ossza meg a másikkal.”
Gyakran kettesben szaladgáltak az erdőben, és piros bogyót
szedtek; az állatok nem bántották őket, hanem bizalommal
közeledtek hozzájuk: a nyulacska káposztalevelet evett a kezükből,
közelükben legelt az őzike, a szarvas vidáman szökellt el mellettük,
a madarak pedig ott üldögéltek a szomszédos fák ágain és
kicsorduló szívvel énekeltek. Nem érte őket semmi baj: ha túl sokáig
maradtak az erdőben, és rájuk borult az éj, egymás mellé lefeküdtek
a mohára, és aludtak reggelig; édesanyjuk tudta ezt, és nem
aggódott miattuk.

Egy alkalommal, amikor az erdőben éjszakáztak, és a pirkadat
ébresztette fel őket, látták, hogy egy ragyogó fehér ruhás szép
gyermek üldögél mellettük. A szép gyermek fölkelt, és kedvesen
nézte őket, de nem szólt, és bement az erdőbe. Körülnéztek, hát
látták, hogy egy mély szakadék szélén aludtak, és bizonyosan
beleestek volna, ha néhány lépéssel odább mennek a sötétben.
Édesanyjuk aztán megmondta nekik, hogy a szép ragyogó ruhás
alak a jó gyermekek őrangyala volt.

Fehérke és Piroska olyan tisztán tartotta az édesanyja házikóját,
hogy öröm volt nézni. Nyaranként Piroska látta el a házat és minden
reggel, még mielőtt édesanyja felébredt, virágcsokrot tett az ágya



mellé: mindegyik fácskáról került egy-egy szál rózsa a csokorba.
Telenként Fehérke tüzet rakott, a tűz fölé akasztotta az üstöt a
kampóra; az üst sárgarézből volt, de úgy fénylett, mint az arany,
olyan tisztára volt súrolva. Este, ha hullottak a hópelyhek, így szólt
az anya:

– Eredj, Fehérkém, reteszeld be az ajtót.
Aztán a tűzhely mellé üllek, az anya fölvette pápaszemét, és

fölolvasott egy nagy könyvből. A két kislány hallgatta, és csöndesen
font közben; bárányka feküdt mellettük a földön, mögöttük pedig egy
rúdon fehér galamb ült, és szárnya alá dugta fejét.

Egy este, amikor ilyen meghitten üldögéltek együtt, valaki
megkocogtatta az ajtót, mintha bebocsátást kéme. Az anya így szólt:

– Siess, Piroska, nyiss ajtót, talán valami vándor kér szállást
Piroska elhúzta a reteszt, és azt gondolta, egy szegény ember

kopogtatott, de nem az volt, hanem egy medve dugta be fekete
bozontos fejét az ajtón. Piroska hangosat sikoltott és hátrahőkölt: a
bárányka bégetett, a galamb fölriadt, és csapkodott szárnyával,
Fehérke pedig anyja ágya mögé bújt. A medve azonban megszólalt,
mondván:

– Ne féljetek, nem bántlak:, majd megfagytam kinn, csak egy
kissé melegedni szeretnék nálatok.

– Te szegény medve – mondta az anya –, feküdj a tűzhöz, csak
vigyázz, meg ne égesd a bundádat. – Aztán így kiáltott: – Fehérke,
Piroska, gyertek elő, nem bánt a medve, igaz járatban van.

A két kislány előjött, és lassacskán a bárányka és a galamb is
közelebb merészkedett, már nem féltek a medvétől. A medve
megszólalt:

– Gyerekek, poroljátok ki bundámból a havat.
A kislányok seprűt hoztak, és tisztára seperték a medve bundáját:

a mackó elnyúlt a tűz mellett, s elégedetlen, kényelmesen
dörmögött. Nem telt bele sok idő, összebarátkoztak, és pajkoskodtak
a félszeg vendéggel. Cibálták a bundája szőrét, hátára tették
lábacskájukat, és ide-oda gurigatták, vagy mogyorófavasszővel
veregették, ha meg dörmögött, neveltek. A medve értette a tréfát,
csak akkor szólt rájuk, ha nagyon abajgatták:

– Gyerekek, kegyelmezzetek szegény fejemnek!



Piroska, Fehérke,
Kérőtök ez, kár érte!

Beesteledett, és lefekvéshez készülődtek. Ekkor így szólt az anya a
medvéhez:

– Isten nevében ott maradhatsz a kemencénél, így nem kell
fagyoskodnod odakinn a zimankós időben.

Hajnali szürkületkor a két kislány kieresztette a vendéget. A
medve elballagott a hóban az erdőbe. Ettől fogva minden este
ugyanabban az órában beállított, lefeküdt a tűz mellé, és békésen
eltűrte, hogy a gyerekek ingerkedjenek vele, ahogyan csak kedvük
telik; annyira megszerették a medvét, hogy be sem reteszelték addig
az ajtót, amíg meg nem érkezett a fekete cimbora.

Amikor kitavaszodott, és már zöldellt erdő-mező, egy reggel így
szólt a medve Fehérkéhez:

– Most el kell mennem, s egész nyáron nem jöhetek hozzátok.
– Hová mégy, kedves mackó? – kérdezte Fehérke.
– Az erdőbe kell mennem, hogy megvédjem kincseimet a gonosz

törpék elől: télen, amikor keményre fagy a föld, kénytelenek odalenn
maradni, mert nem bírnak kijutni a felszínre, most azonban, amikor a
napsugár felolvasztja, és megmelengeti a földet, áttörnek, feljönnek
a szabadba, kutatnak és lopnak; ami a kezükbe kerül, és a
barlangjukban hever, nem jut egykönnyen vissza a napvilágra.

Fehérbe nagyon elszomorodott, amikor a mackó elbúcsúzott.
Elhúzta az ajtó reteszét, a vendég keresztülnyomakodott a résen, de
beleakadt az ajtókilincsbe, bőre felhasadt egy darabon, és
Fehérkének úgy rémlett, mintha aranyos csillogást látott volna alatta;
de nem volt bizonyos a dologban. A medve gyorsan elfutott, és
eltűnt a fák mögött.

Néhány nap múlva az anya az erdőbe küldte a kislányokat, hogy
szedjenek rőzsét. Egy nagy fára bukkantak, kidőlten ott feküdt a
földön, a törzsén a fű között valami fel-alá ugrált, de nem lehetett
felismerni, mi az. Közelebb mentek, hát egy ráncos képű, fehér rőfös
szakállú törpe volt. Szakállának a hegye beékelődni a fatörzs
résébe, és a kis törpe ide-oda ugrált, mint a kutyuska a pórázon,
nem tudta, hogyan szabaduljon ki. Lángoló tekintetű piros szemével
rámeredt a kislányokra, és hangosan kiáltotta:

– Mit álltok ott? Gyertek közelebb, segítsetek!



– Mibe keveredtél, emberke? – kérdezte Piroska.
– Ostoba, kíváncsi liba! – felelte a törpe. – Szét akartam

hasogatni a fát, mert aprófa kell a konyhán; a vastag tuskókon
mindjárt odaég az a parányi falat, amire a mi fajtánknak szüksége
van. Mert mi nem zabálunk annyit, mint ti, durva, mohó népség! Már
szerencsésen belevertem az éket, és minden ment, mint a
karikacsapás, de ez az átkozott fa túl sima, észre se vettem, az ék
kicsúszott belőle, a rés hirtelen összecsukódott, becsípte szép fehér
szakállamat; nem tudom kihúzni belőle; nem ereszt el a fa. Most
nevetnek rajtam ezek a sima képű, buta kölykök! Pfúj, rondák
vagytok!

A kislányok mindent elkövettek, de nem bírták kihúzni a szakáll
hegyét, olyan szorosan becsípődött.

– Elszaladok, segítséget hívok! – mondta Piroska.
– Szamarak! – förmedt rájuk a törpe. – Még másokat is

segítségül akartok hívni, hiszen már kettő is sok belőletek. Okosabb
nem jut eszetekbe?

– Türelem – mondta Fehérke –, megoldom én a dolgot – azzal
elővette kis ollóját a zsebéből, és levágta a szakáll hegyét.

Mihelyt kiszabadult a törpe, kiráncigálta a fa gyökerei közé rejtett
zsákot, amely telides-teli volt arannyal, és maga elé dünnyögte:

– Bárdolatlan népség! Megkurtítja szép, büszke szakállamat!
Fizesse meg az ördög! – Azzal hátára vette a zsákot, s rá sem
nézve a gyerekekre, elkocogott.

Egy másik alkalommal Fehérke és Piroska horgászni ment, mert
halat akartak sütni vacsorára. Ahogy a patakhoz közeledtek, látták,
hogy valami nagy szöcske-féle szökell a víz felé, mintha bele akarna
ugrani.

Odafutottak, hát a törpe volt.
– Hova, hova? – kérdezte Piroska. – Csak nem ugrasz a vízbe?
– Olyan bolond nem vagyok – kiáltotta a törpe. – Nem látjátok?

Az az átkozott hal be akar rántani!
Ott üldögélt a kis ember és horgászott. Szerencsétlenségére a

szél rácsavarta szakállát a horgászbot zsinórjára. Egy nagy hal
éppen akkor harapott rá a horogra, és a gyenge teremtés nem bírta
kihúzni; a hal bizonyult erősebbnek, és maga felé rántotta a törpét. A
törpe minden fűszálba és kákába belekapaszkodott, de hiába,



követnie kellett a hal mozdulatait, s az a veszély fenyegette, hogy
belehúzzák a vízbe. A kislányok éppen jókor értek oda, erős kézzel
megragadták a törpét, és megpróbálták lefejteni szakállát a zsinórról,
de hasztalan, a szakáll meg a zsinór szorosan összefonódott. Mit
tehettek mást, elővették a kis ollót, elvágták a szakállt, s annak egy
kis része így veszendőbe ment. Amikor a törpe észrevette, rájuk
förmedt:

– Micsoda dolog ez, ti cudarok?! Így elcsúfítjátok az
ábrázatomat?! Nem elég, hogy megkurtítottátok a szakállam végét,
most még a legszebb részét is levágjátok? Már nem is
mutatkozhatok az enyéim előtt! Vássék el a cipőtök talpa, amikor a
legjobban sietnétek.

Azután kihúzott a nádasból egy zsák gyöngyöt, vállára vetette, és
búcsú nélkül eltűnt a kő mögött.

Úgy esett, hogy nem sokkal ezután az anya a városba küldte a
két kislányt, hogy vásároljanak cérnát, tűt, zsinórt, meg szalagot.
Útjuk pusztán vitt keresztül, ahol itt-ott, elszórtan hatalmas
sziklatömbök hevertek. Hirtelen egy nagy madarat pillantottak meg a
levegőben, a madár fölöttük körözött, egyre lejjebb ereszkedett, s
végül nem messze, az egyik szikla mellett lecsapott. Menten álható
sikoltás, jajveszékelés ütötte meg fülüket. Odafutottak, és rémülten
látták, hogy a sas régi ismerősüket, a törpét ragadta meg és
magával akarja hurcolni. A jószívű gyerekek belekapaszkodtak a kis
emberbe, és addig ráncigálták ide-oda a sassal együtt, amíg a nagy
madár el nem eresztette zsákmányát. Mihelyt a törpe magához tért
első rémületéből, rájuk förmedt rikácsoló hangján.

– Nem bánnátok velem óvatosabban?! Elszakítottátok vékony
kabátkámat, most csupa rongy és lyuk; ügyetlen, kétbalkezes
csürhe!

Azután fogta a drágakövekkel tele zsákot, és a szikla alatt
beosont a barlangjába. A kislányok már megszokták a hálátlanságot,
most hát folytatták útjukat, és elintézték dolgukat a városban.
Hazafelé megint a pusztán vitt át az útjuk. Éppen rajtakapták a
törpét, amint egy kis sima helyre kiöntötte a drágaköveket; meg sem
járta az eszét, hogy ilyen későn arra jöhet még valaki. Az esteli
napfény ráhullott a csillogó kövekre, száz színben csodálatosan
ragyogtak és szikráztak. A kislányok megálltak és bámulták.



– Mit tátjátok itt a szátokat! – kiáltott rájuk a törpe, és hamuszürke
arcát cinóberpirosra festette a harag.

Folytatni akarta szitkozódását, de hirtelen hangos dörmögés
hallatszott, és egy fekete medve cammogott ki az erdőből.

A törpe ijedten fölugrott, de már nem juthatott el rejtekhelyéig, a
medve addigra odaért.

– Kedves medve úr – kiáltotta rémületében a törpe –, ne bánts!
Minden kincsemet neked adom, nézd ezeket a szép drágaköveket.
Hagyd meg az életemet, mi hasznod az ilyen vézna kis fickóból?
Meg sem érzed, ha a fogad közé kerülök: ragadd meg ezt a két
Istentől elrugaszkodott lányt, ezek aztán a finom falatok, zsírosak
mint a fiatal fürjek, őket fald föl Isten nevében.

A medve rá sem hederített a törpe locsogására, mancsával
egyetlenegy csapást mért a gonosz teremtésre: az nem moccant
többé.

A lányok elszaladtak, de a medve utánuk kiállón:
– Fehérke, Piroska, ne féljetek, várjatok meg, veletek megyek.
Ráismertek a hangjára és megálltak. Amikor a medve odaért

hozzájuk, hirtelen leesett róla a medvebőr, és szép fiatal férfi állt
előttük talpig aranyos ruhában.

– Királyfi vagyok – mondta –, ez az átkozott törpe elrabolta
kincseimet és elvarázsolt: vad medve képében kellett élnem az
erdőben, amíg meg nem vált az ő halála. Most megkapta jól
megérdemelt büntetését.

Fehérke a királyfihoz ment feleségül, Piroska pedig a királyfi
öccséhez. A sok kincset, amit a törpe összehordott barlangjában,
megosztották egymással. Öreg édesanyjuk még sok-sok évig
nyugodtan, és boldogan élt gyermekeinél. A két rózsafácskát
magéval vitte: ablaka alá ültették el őket, s minden esztendőben
pompásan kivirultak: az egyiken fehér, a másikon piros rózsák
nyíltak.



AZ ERDEI HÁZ

Egy szegény favágó feleségével meg három lányával egy kis
kunyhóban lakott a magányos erdőszélen. Egy reggel, amikor
munkába indult, így szólt feleségéhez:

– Küldd ki nekem legnagyobbik lányunkkal az ebédet az erdőre,
mert máskülönben nem készülök el a munkámmal. És hogy el ne
tévedjen – fűzte hozzá –, egy zacskó kölest viszek magammal, és
elszórom az úton.

Amikor az erdő fölött delelőre hágott a nap, a lány útnak indult
egy fazék levessel. De a mező és erdő verebei, a pacsirták és
pintyőkék, rigók és csízek már rég fölcsipegették a kölesszemeket,
és a lány nem találta a nyomát. A szerencsére bízta magát, úgy
haladt tova, ameddig le nem áldozott a nap, és be nem sötétedett. A
fák zúgtak a homályban, huhogtak a baglyok, a lány borzongott
félelmében. Egyszerre csak távoli, pislogó fényt pillantott meg a fák
között.

– Ott bizonyára emberek laknak – gondolta –, talán
megszállhatok náluk éjszakára.

Tovább indult a fény felé. Kisvártatva odaért a kivilágított ablakú
házhoz. Bekopogott, és bentről egy durva hang azt kiáltotta:

– Tessék!
A lány befordult a sötét pitvarba, és megkocogtatta a szoba

ajtaját.
– Tessék, tessék! – kiáltotta a hang.
A lány benyitott. Egy ősz-öreg ember ült az asztalnál, két kezébe

támasztotta arcát, és fehér szakálla végigfolyt az asztalon, majd le,
szinte a földig. A kályha mellett három állat feküdt: egy tyúkocska,
egy kakaska meg egy tarka tehén. A lány elbeszélte az öregnek, mi
történt vele, és éji szállást kért. Az öregember megszólalt:

Szép tyúkocskám,
Szép kakaskám,
Szép tarka tehénkém,
Mondjátok meg, így van-e ez rendjén.



– Duksz! – felelték az állatok, és ez nyilván azt jelentene: „rendjén
van”, mert az öreg így folytatta:

– Van itt minden, több is, mint kell, menj ki a tűzhelyhez, és főzz
nekünk vacsorát.

A lány mindent bőviben talált a konyhában, jó vacsorát főzött, de
nem gondolt az állatokkal. Asztalra tette a tele tálat, leült az öreg
emberrel szemközt, evett, és csillapította éhségét. Amikor jóllakott,
így szólt:

– De most fáradt vagyok, hol van egy ágy? Le szeretnék feküdni
és aludni.

Az állatok így feleltek:

Ettél vele,
Ittál vele,
Nekünk felkopott az állunk,
Éjszakára nem maradhatsz nálunk.

– Menj csak föl a lépcsőn – mondta az öregember –, ott találsz egy
szobát, benne két ágyat. Rázd föl jól a tollat, húzz rá fehér gyolcsot,
mindjárt jövök, és én is lefekszem aludni.

A lány fölment, fölrázta a tollat, tiszta gyolcsot húzott rá, és meg
se várta az öreget, belefeküdt az egyik ágyra. Kis idő múlva jött az
ősz-öreg ember, gyertyával belevilágított a lány arcába, és fejét
csóválta. Látta, hogy mély álomba merült, ekkor kinyitott egy
csapóajtót, és leeresztette a lányt a pincébe.

A favágó késő este tért haza, és szemére hányta feleségének,
hogy egész nap éheztette.

– Nem tehetek róla – mondta az asszony –, a lányunk elvitte az
ebédet, de bizonyára eltévedt: majd hazajön holnap.

Hajnal előtt fölkelt a favágó, hogy kimenjen az erdőre, és azt
kívánta, hogy ez alkalommal a középső lányuk vigye ki az ebédjét.

– Egy zacskó lencsét viszek magammal – mondta –, a lencse
szeme nagyobb mint a kölesé, a lány jobban látja majd, és nem
téveszti el az utat.

Délidőben elindult a középső lány az ebéddel, de eltűntek a
lencseszemek: mint tegnap, ma is fölcsipegették az erdei madarak,
egyetlenegyet sem hagytak meg. A lány bolyongott az erdőben,
amíg le nem szállt az éjszaka, s ekkor szintén eljutott az öregember



házához, őt is behívták; élelmet, és éji szállást kért. A fehér szakállú
ember megint megkérdezte az állatoktól:

Szép tyúkocskám,
Szép kakaskám,
Szép tarka tehénkém,
Mondjátok meg, így van-e ez rendjén.

Az állatok megint azt mondták rá:
– Duksz.
És minden úgy történt, mint tegnap. A lány jó vacsorát főzött,

evett-ivott az öreggel, és rá sem hederített az állatokra. Amikor éji
fekhelyére kérdezett, így feleltek:

Ettél vele,
Ittál vele,
Nekünk felkopott az állunk,
Éjszakára nem maradhatsz nálunk.

Amikor a lány elaludt, jött az öreg, megnézte, fejét csóválta, és
leeresztette őt is a pincébe.

Harmadnap reggel így szólt a favágó a feleségéhez:
– Küldd ki ma az ebédet a legkisebbik lányunkkal, ő mindig jó és

szófogadó gyermek volt, ő nem tér le a helyes útról, nem csavarog
el, mint nővérei, azok a szélvészkisasszonyok.

Az anya nem akarta elereszteni, és így szólt:
– Hát veszítsem el a legkedvesebb gyermekemet is?
– Ne aggódj – mondta az apa –, a lányka nem téved el, okos,

értelmes gyermek; még ráadásul borsót viszek magammal és
elszórom, a borsó nagyobb a lencsénél is, jól megmutatja az utat.

A lány karjára vette a kosarat, és kiment az erdőbe. De a borsó
már a vadgalambok begyében volt, és a lány nem tudta, merre
vegye útját. Aggódod, egyre csak arra gondolt, hogy szegény apja
éhezne, jó anyja meg zokogna, ha ő is elveszne. Végül, amikor
besötétedett, megpillantotta a világosságot, s csakhamar odaért az
erdei házhoz. Kedvesen kérte, fogadják be éjszakára, és a fehér
szakállas ember megint megkérdezte állataitól:

Szép tyúkocskám,
Szép kakaskám,



Szép tarka tehénkém,
Mondjátok meg, így van-e ez rendjén.

– Duksz – mondták rá az állatok.
A lány odament a kályhához, ahol az állatok feküdtek,

megcirógatta a tyúkocska és a kakaska sima tollait, és gyöngéden
megvakargatta a tarka tehenet a szarva közt. S amikor az öreg
parancsára jó levest főzött, s asztalra tette a tálat, így szólt:

– Én jóllakjak, s a szegény állatok éhezzenek? Odakinn bőviben
van minden, előbb az állatokról gondoskodom.

Kiment, árpát hozott, odaszórta a tyúkocska meg a kakaska elé,
és egész nyaláb illatos szénát hozod, a tehénnek.

– Jó étvágyat, kedves állatok – mondta –, és ha szomjasak
vagytok, friss vizet hozok nektek.

Tele vödör vizet hozott be; a tyúkocska meg a kakaska rászállott
a szélére, beledugták csőrüket, aztán a magasba tartották fejüket,
ahogyan a madarak isznak; a tarka tehén meg jó nagyot húzott a
vödörből. Miután megetette az állatokat, a legkisebbik lány leült az
asztalhoz, az öreggel szemközt, és elfogyasztotta, amit az ősz
ember meghagyott neki. Nem telt bele sok idő, a tyúkocska meg a
kakaska szárnya alá dugta fejét, a tarka tehén pedig pislogni
kezdett. A lány megkérdezte:

– Ne feküdjünk le aludni?

Szép tyúkocskám,
Szép kakaskám,
Szép tarka tehénkém,
Mondjátok meg, így van-e ez rendjén.

Az állatok azt felelték;
– Duksz!

Megetettél,
Megitattál,
Nem kopott fel ma az állunk.
Aludj itt minálunk.

A lány fölment a lépcsőn, fölrázta a tollpárnákat, tiszta gyolcsot
húzott rájuk. Amikor elkészült, jött az öreg, lefeküdt az egyik ágyba;



fehér szakálla a lábfejéig ért. A lány lefeküdt a másik ágyba,
elmondta imáját, és elaludt.

Nyugodtan aludt éjfélig, ekkor olyan nyugtalanság támadt a
házban, hogy fölébredt. Minden zugban reccsent-roppant, kivágódott
az ajtó, neki a falnak: rengtek, nyöszörögtek a gerendák, mintha
kitépnék őket az eresztékeikből, úgy hallatszott, mintha leszakadna
a lépcső, végül pedig akkora csattanás rengette meg a házat, mintha
bedőlt volna a teteje. De azután mindent elcsöndesedett, a lánynak
semmi baja sem történt, hát nyugodtan fekve maradt, és megint
elaludt. Reggelre kelvén mit látott a napvilágnál? Nagy teremben
feküdt, és körülötte királyi pompában ragyogott minden: a falak zöld
selymén aranyvirágok szökkentek föl, és bontották szirmaikat, az
ágyat elefántcsontból faragták, takarója vörös bársony, és mellette a
széken egy pár gyöngyös papucs várakozott. A lány azt hitte,
álmodik, de ekkor három díszbe öltözött inas lépett be és
megkérdezték, mit parancsol.

– Eredjetek csak – felelte a lány –, mindjárt fölkelek, levest főzök
az öregnek, aztán megetetem a szép tyúkocskát, a szép kakaskát,
és a szép tarka tehenet.

Azt gondolta, az öreg már fölkelt, és odapillantott az ágyára, de
nem az öreg feküdt benne, hanem egy idegen férfi. És amikor
jobban szemügyre vette, látta, hogy szép és fiatal. Az idegen
fölébredt, fölült ágyában, és így szólt:

– Királyfi vagyok, egy gonosz boszorkány ősz-öreg emberré
varázsolt, az erdőben kellett élnem, senki sem lehetett körülöttem,
csak a három inasom tyúkocska, kakaska, tarka tehén képében. És
a varázslat csak akkor foszolhatott le rólam, amikor eljött egy leány,
aki jó szívvel volt nem csak az emberek, hanem az állatok iránt is.
Ez a lány te voltál: ma éjfélkor megváltottál minket, s a vén erdei ház
visszaváltozott az én királyi palotámmá.

Miután fölkeltek, a királyfi megparancsolta a három inasnak,
hívják el a lány anyját és apját a lakodalmi ünnepségre.

– De hol van a két néném? – kérdezte a lány
– Bezártam őket a pincébe, holnap az erdőbe vezetik őket. Addig

kell szolgálniuk egy szénégetőnél, amíg meg nem javulnak, és a
szegény állatokat sem éheztetik többé.



A LIBAPÁSZTORLÁNY A KÚTNÁL

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ősz-öreg anyóka. Magas hegyek
között, kietlen pusztaságban éldegélt kis házikójában, és libáit
nevelgette. Hatalmas rengeteg vette körül a pusztát; az öreganyó
minden reggel fogta mankóját, és kitotyogott az erdőbe. Ott
serénykedett öregkorát meghazudtolva, füvet tépegetett a libáknak,
vadgyümölcsöt szedett a fákról, amilyen magasra csak ért a keze, és
hazacipelte a hátán. Azt hitte volna az ember, hogy leroskad a
súlyos teher alatt, de mindig szerencsésen hazavitte. Ha szembe
találkozott valakivel, barátságosan köszöntötte:

– Jó napot, földi, szép idő van ma. Csodálkozol, ugye, hogy ezt a
füvet cipelem, de mindenkinek vinnie kell a maga terhét.

Az emberek azonban nem örültek, ha találkoztak vele, és inkább
nagy ívben kikerülték, ha pedig egy apa ment el mellette a fiával, az
apa halkan így szólt:

– Vigyázz, fiacskám, ez az öregasszony meg van kenve minden
hájjal: boszorkány.

Egyik reggel egy jóképű fiatalember ment keresztül az erdőn.
Ragyogott a napsugár, a madarak énekeltek, és hűs szellő lengett a
lomb közölt: az ifjú szíve csupa öröm és derű volt. Még egy lélek
sem akadt az útjába.

Egyszerre csak megpillantotta a vén boszorkányt: ott térdelt a
földön és sarlójával vágta a füvet. Már jól megtömte batyuját,
mellette meg a két kosara színültig tele volt vadkörtével, vadalmával.

– Anyóka – kérdezte az ifjú –, hogyan viszed haza mindezt?
– Vinnem kell, kedves uram – felelte az öregasszony –, gazdag

ember nem cipekedik, de a parasztra illik a mondás:

Sose nézz körbe,
A hátad görbe.

Segítenél? – kérdezte, amikor az ifjú megállt mellette. – A te hátad
még szálegyenes, fiatal a lábad, te elbírod. Meg aztán nincs messze
a házam: ott van a hegy mögött a pusztában. Neked csak ugrásnyi
az út.

Az ifjú megsajnálta az öregasszonyt.



– Az én atyám nem paraszt ugyan – felelte –, hanem dúsgazdag
gróf, de hogy lásd: nemcsak a paraszt tud cipekedni, hátamra
veszem a batyudat.

– Ha megpróbálod – szólt az öregasszony –, szívesen látom. Az
út persze beletart egy órácskába, de az neked meg se kottyan. Az
almát meg a körtét is vidd.

A fiatal grófnak már-már kedvét szegte az órányi út, az
öregasszony azonban nem tágított, föltette az ifjú hátára a batyut,
karjára a két kosarat.

– No, látod, nem is olyan nehéz – mondta.
– Dehogynem, nehéz bizony – felelte a gróf és fájdalmasan

elfintorította arcát –, hiszen úgy nyomja a hátam ez a batyu, mintha
kövek volnának benne, az alma meg a körte olyan súlyos, mintha
ólomból volna; még a lélegzetem is elakad belé.

Le akarta tenni a terhet.
Az öregasszony nem engedte.
– No nézzék – gúnyolódott –, a fiatalúr nem akarja vinni azt, amit

az öregasszony már annyiszor cipeli. Előbb jár a szájuk, szép
szavakat mondanak, de ha komolyra fordul a dolog, kereket akarnak
oldani. Mit állsz itt és tétovázol? – folytatta. – Szedd a lábad! Senki
sem veszi le rólad a batyut.

Ameddig sík földön vitt az útjuk, még bírta valahogy az ifjú,
amikor azonban a kaptatóra értele, és lábuk alól görögtek lefelé a
kövek, mintha megelevenedtek volna, máris belefáradt. Homlokán
verejtékcseppek ütköztek ki, hol meleg, hol hideg gyöngyözött végig
a hátán.

– Anyóka – mondta –, nem bírom tovább, hadd pihenjek egy
keveset.

– De nem itt – felelte az öregasszony –, majd ha megérkeztünk,
pihenhetsz; most csak előre! Ki tudja, mi hasznod lesz még belőle.

– Ez már arcátlanság – mondta a gróf, és le akarta dobni a
batyut, de hiába igyekezett: olyan szorosan fészkelt a hátán, mintha
hozzánőtt volna. Ide-oda forgolódott, de csak nem szabadult meg
tőle. Az öregasszony nevetett, és vidáman körülugrálta mankóján.

– Ne mérgelődj, uram – mondta –, hiszen úgy belevörösödtél,
mint a pulykakakas. Cipeld csak türelmesen a batyudat, mihelyt
hazaérünk, jó borravalót kapsz.



Mi mást tehetett volna, bele kellett törődnie sorsába, és
türelmesen vánszorognia az öregasszony mögött. Az anyóka egyre
fürgébben szaporázta lépteit, a teher meg csak egyre nehezebb lett.
Egyszerre csak nagyot ugrott a néne, és fönn termett a batyu
tetején; akármilyen ösztövér volt, többet nyomott, mint a legkövérebb
parasztlány. Az ifjúnak reszketett a térde, de ha nem akaródzott neki
folytatni az útját, az öregasszony vesszővel meg csalánnal
csapkodta a lábát. Egyre csak nyögdécselve kapaszkodott fölfelé a
hegyen. Már-már összeroskadt, mire végre elérték az öregasszony
házát.

Amikor a libák megpillantották gazdasszonyukat, széttárták
szárnyukat, nyakukat nyújtogatták, elébe szaladtak, s hangosan
gágogtak. Mögöttük egy idősecske nőszemély jött, tenyeres-talpas,
csúf, mint az éjszaka, supra a kezében.

– Anyám – szólt az öregasszonyhoz –, valami baj történt? Miért
maradtál el ilyen sokáig?

– Isten ments, kislányom – felelt az öreg –, nincs semmi baj, sőt
ez a jószívű úr cipelte a batyumat; és képzeld csak el, amikor
elfáradtam, még engem is a hátára vett. Az út nem is nyúlt ma
hosszúra, vígan voltunk, jól elszórakoztunk.

Az öregasszony végre lecsúszott trónusáról, levette a batyut az
ifjú hátáról, a kosarakat a karjáról, kedvesen ránézett, és így szólt:

– Ülj le a padkára az ajtó elé, és pihend ki a fáradságod.
Derekasan megszolgáltál a béredért, meg is kapod, ne félj. – Aztán
a libapásztorlányhoz fordult: – Menj be a házba, kislányom, nem illik,
hogy kettesben maradj egy fiatalúrral, nem jó olajat önteni a tűzre;
még beléd találna szerelmesedni.

A gróf nem tudta, sírjon-e vagy nevessen. „Még ha harminc évvel
fiatalabb volna ez a virágszál – gondolta magában –, akkor sem
dobbanna meg a szívem a láttára.”

Az öregasszony simogatta, dédelgette libáit, mint a gyerekeket,
aztán lányával együtt bement a házba. Az ifjú végignyújtózott a
pádon. Vadalmafa terjesztette ki ágait fölötte. A levegő enyhe volt,
kellemes; körös-körül zöld rét terült el, kikirics, kakukkfű meg ezer
más virág tarkázta, tiszta vizű susogó patak szelte át, csak úgy
szikrázott a napsugárban. A réten fel-alá pipiskedtek a libák vagy
lubickollak a patakban.



„Andalító hely – mondta magában az ifjú – de én úgy elfáradtam,
hogy becsukódik a szemem, alszom egy keveset. Csak ne
kerekedjék vihar, mert még elfújja testemtől a lábaimat, olyan
porhanyósak, mint a tapló.”

Kis ideig szendergett, de jött az öregasszony, és fölrázta álmából.
– Kelj föl – mondta –, itt nem maradhatsz. Igaz, kissé

megkeserítettem az életedet, de nem haltál belő. Most megkapod a
béredet. Pénzre, javakra nincs szükséged, valami mást adok. – Egy
kis dobozt dugott a markába: egyetlenegy smaragdkőből faragták ki.
– Őrizd meg jól – tette hozzá –, szerencsét hoz.

A gróf fölugrott. Tagjaiba visszatért az erő. Megköszönte az
ajándékot, és útnak indult. Hátra sem tekinteti, nem is akarta látni a
vén banya szépséges leánykáját. Már jó darab utat tett meg, de még
hallotta messziről a libák vidám gágogását.

A gróf három napig bolyongott a vadonban, míg végre megtalálta
a kivezető utat. Egy nagy városba ért. Senki sem ismerte ott, hát a
királyi palotába vezették, a király meg a királyné trónusa elé. A gróf
féltérdre ereszkedett, kivette zsebéből a smaragd dobozt, és letette
a királyné lábához. A királyné kérésére kiegyenesedett, és
fölnyújtotta neki a dobozkát. Alig nyitotta ki a felséges asszony, alig
pillantott bele, ájultan esett össze. A királyi szolgák megragadták a
grófot, már tömlöcbe akarták vetni, de a királyné kinyitotta szemét,
és azt kiáltotta, eresszék el, és mindenki távozzék a teremből,
négyszemközt akar beszélni az ifjúval.

Miután a királyné magára maradt, keserves zokogásra fakadt, és
így szólt:

– Mit ér nekem a pompa meg a tisztelet, amelynek közepette
élek, ha minden reggel búbánattal, aggódással ébredek. Három
lányom volt, a legkisebbik olyan szépséges, hogy csodájára járt a
világ. Fehér volt, mint a hó, piros, mint az almavirág, haja úgy
fénylett, mint a napsugár. Ha sírt, szeméből nem könny pergett,
hanem gyöngy meg drágakövek. Amikor elérte tizenötödik évét, a
király maga elé hívatta a három testvért. Látnod kellett volna, hogyan
ámuldozott az udvari nép, amikor a legkisebbik belépett: olyan volt,
mint a fölkelő nap. A király így szólt: „Leányaim, nem tudom, mikor
jön el az utolsó napom, ma akarom eldönteni, melyikőtök mit kap
halálom után örökül. Mind a hárman szerettek engem, de amelyiktek



a legjobban szeret, az kapja a legszebb örökséget.” Mindegyik azt
mondta, ő szereti a legjobban. „Meg tudnátok-e mondani – felelte a
király –, mennyire szerettek engem? Abból meglátom, hogyan
éreztek irányomban.” A legnagyobbik így szólt: „Úgy szeretem
atyámuramat, mint a legédesebb cukrot.” A középső azt mondta:
„Úgy szeretem atyámuramat, mint a legszebbik ruhámat.” A
legkisebbik azonban hallgatott. Ekkor megkérdezte az apjuk: „És te,
legkedvesebbik gyermekem, mennyire szeretsz engem?” – „Nem
tudom – felelte a kislány –, semmihez sem hasonlíthatom a
szeretetemet.” Az apa azonban ragaszkodott hozzá, hogy
megmondja. A gyermek végül is így felelt: „A legjobb étel sem ízlik
sótlanul, ezért úgy szeretem atyámuramat, mint a sót.” Ezt hallván a
király haragra gerjedt, és így szólt: „Ha úgy szeretsz, mint a sót,
szeretetedért is sót kapsz jutalmul.” Felosztotta birodalmát a két
nagyobbik lány között, a legkisebbiknek pedig egy zsák sót köttetett
a hátára, és megparancsolta két szolgának, vezessék ki a vadon
erdőbe. Mindannyian könyörögtünk érte, kegyelemért esedeztünk –
folytatta a királyné –, de nem lágyíthattuk meg a király szívét. Sírt,
zokogott a kislány, amikor el kellett hagynia minket! Útját gyöngyök
borították, amelyek a szeméből peregtek. A király csakhamar
megbánta keményszívűségét, az egész erdőben széltében-
hosszában kerestette a szegény gyemeket, de senki sem talált rá.
Ha arra gondolok, hogy vadállatok falták fül, azt sem tudom, mitévő
legyek bánatomban, néha-néha azzal a reménnyel vigasztalom
magam, hogy még életben van, elbújt egy barlangba vagy jószívű
emberek oltalmukba vették. De gondold csak el, amikor kinyitottam a
smaragd-dobozkát, egy gyöngyöt láttam benne, éppen olyat,
amilyenek az én kislányom szeméből hullottak; megértheted, hogy
láttára megállt a szívem verése. Mondd el, hogyan jutottál a
gyöngyhöz.

A gróf elbeszélte, hogy egy öregasszonytól kapta az erdőben; az
öregasszony sehogy se tetszett neki, minden bizonnyal boszorkány
volt. A királykisasszonyt azonban nem látta, és nem is hallott róla.

A király meg a királyné elhatározta, hogy fölkeresik az
öregasszonyt; úgy gondolták: ahol a gyöngy volt, ott nyomára
bukkannak majd a lányuknak is.



Az anyóka ott üldögélt magányosan a rokkájánál és font. Már
besötétedett, és a tűzhely aljában égő forgács csak gyéren világított.
Odakinn hirtelen lárma hangzott fel, a libák jöttek haza a legelőről,
és rekedten gágogtak. Kisvártatva bejött a lány. De az öregasszony
alig fogadta köszönését, csak éppen biccentett egyet a fejével. A
lány odaült melléje, fogta a rokkáját, és olyan fürgén sodorta a
szálat, mint egy fiatal kislány. Így ültek ott két óra hosszat, és
egyetlen szót sem beszéltek. Végül valami neszezett az ablaknál, és
két tüzes szem bámult be a szobába. Egy vén éji bagoly volt, hármat
huhogott. Az öregasszony éppen hogy feltekintett, aztán így szólt:

– Most itt az ideje, kislányom, hogy kimenj, és tedd a
kötelességedet.

A lány fölkelt és kiment. Hova is ment hát? A mezőkön át egyre
messzebb, le a völgybe. Végül egy kúthoz ért, három tölgyfa lombja
alá. A hold nagy kerek tányérja fölkelt a hegy mögül: olyan
világosság támadt, hogy a gombostűt is megtalálhatta volna az
ember.

A lány lehúzta bőrét az arcáról, aztán a kút fölé hajolt, és
mosakodni kezdett. Amikor elkészült a mosakodással, bemártotta a
lehúzott bőrt a vízbe, aztán leterítette a mezőn, hogy a holdsugár
fehérítse és megszárítsa, ó, mennyire megváltozott a lány! Még sose
láttatok ilyet! Leesett szürke hajfonata, arany fürtjei kibomlottak alóla,
mint a napsugár, köntösként szétterültek, végig egész termetén.
Csak szeme párja ragyogott ki belőle fényesen, mint csillagok az
égen, és orcája piroslott ki szelíden, mint az almavirág.

De a szép leány szomorú volt. Leült, és keservesen sírt. Könnyei
kibuggyantak szeméből, és hosszú haja közt leperegtek a földre.
Sokáig üldögélt volna, ha nem reccsen, és motoz valami a közeli fa
ágai közt. Felpattant, mint az őzike, ha meghallja a vadász lövését.
Éppen fekete felhő takarta a holdat, a lány azon nyomban visszabújt
régi bőrébe, és úgy eltűnt, akár a gyertyafény, ha kioltja a szél.

Hazafutott, reszketve, mint a nyárfalevél. Az öregasszony a
házikó ajtaja előtt állt; a lány el akarta beszélni, mi történt vele, de az
anyóka kedvesen mosolyogva szólt:

– Mindent tudok.
Bevezette a lányt a szobába, és új forgácsot gyújtott. De nem ült

vissza a rokka mellé, hanem seprűt fogott, kisöpörte s fölsikálta a



szobák
– Azt akarom, hogy szép tisztaság legyen nálunk – mondta a

lánynak:
– Anyám – szólt a lány –, miért fogsz munkához éjnek évadján?

Mit tervezel?
– Hát nem tudod, milyen óra van most? – kérdezte az

öregasszony.
– Még nincs éjfél – felelt a lány –, de már elmúlt tizenegy óra.
– Nem jut eszedbe – folytatta az öreg –, ma éppen három

esztendeje annak, hogy hozzám kerültél? Időd kitelt, nem
maradhatunk tovább együtt.

A lány megrémült:
– Kedves anyám – mondta –, eltaszítasz magadtól? Hová

menjek? Se barátaim, sem otthonom, merre forduljuk? Mindent
megtettem, amit csak kívántál, mindig elégedett voltál velem: ne
küldj el!

Az öregasszony nem akarta megmondani a lánynak, mi vár rá.
– Nem maradhatok itt tovább – mondta –, ha pedig elköltözöm,

azt akarom, legyen tiszta a ház, a szoba: ne tarts hát föl
munkámban. Magad miatt ne aggódj, lesz födél a fejed fölött, és
meg leszel elégedve a jutalommal, amelyet adok neked.

– De mondd csak meg, mi vár rám – faggatta tovább a lány.
– Még egyszer mondom, ne zavarj munkámban. Egy szót se szólj

többet, menj a szobácskádba, vedd le arcodról a bőrt, öltsd fel
selyemruhádat, amelyet akkor viseltél, amikor hozzám kerültél.
Aztán várj, amíg hívlak.

De most megint a királyról meg a királynéról kell mesélnem, akik
a gróffal együtt útnak indultak, és föl akarták keresni az
öregasszonyt pusztai magányában. A gróf az éji sötétben
elkeveredett mellőlük az erdőben, s egyedül kellett tovább haladnia.
Másnap úgy tetszett neki, mintha megtalálta volna a jó utat. Ment-
mendegélt, míg le nem szállt a sötétség. Akkor fölmászott egy fára;
ott akart éjszakázni, mert félt, hogy eltéved. Amikor a holdfény
eláradt a tájon, meglátott valakit, amint lefelé jött a hegy lejtőjén.
Nem volt supra a kezében, de mégis fölismerte, hogy a
libapásztorlány, akit az öregasszony házánál látott.



„Ohó! – szólt magában. – Itt jön! Ha pedig megvan az egyik
boszorkány, kezembe kerítem a másikat is.”

Ámulva látta, amint a lány a kúthoz lép, leteszi a bőrét,
mosakodik, arany fürtjei végigomlanak termetén; olyan gyönyörű
volt, amilyen szépet még világéletében nem látott. Visszafojtotta
lélegzetét, de amennyire csak tudta, kinyújtotta nyakát a lomb közül,
s le nem vette szemét a lányról. Talán túlságosan előrehajolt, vagy
más valami okból hirtelen reccsent az ág, és abban a minutában a
lány visszabújt bőrébe, tovaszökellt, mint az őz, a hold pedig fátyolt
öltött, s a lány eltűnt az ifjú szeme elől.

Mihelyt elnyelte a lányt az éj, a gróf lemászott a fáról, s gyors
léptekkel utána osont. Alig tett meg egy kis utat, észrevette a
derengésben, hogy két ember halad a mezőn. A király meg a
királyné messziről meglátták az öregasszony házában pislákoló
fényt, és arrafelé indultak. A gróf elbeszélte nekik, milyen csodálatos
dolgokat látott a kútnál, s ők már nem is kételkedtek benne, hogy
elveszed kislányuk járt ott. Örömmel mentek tovább, s csakhamar
odaértek a házikóhoz: körülötte gubbasztottak a libák, szárnyuk alá
dugták fejüket és aludtak, egyikük se mozdult. Benéztek az ablakon.
Az öregasszony ott ült, csöndesen font, bólogatott, nem nézett föl
munkájából. A szoba olyan tiszta volt, mintha tündérek laknának
benne, akiknek nincs por a talpukon. A lányt azonban nem látták. Kis
ideig nézelődtek, végül nekibátorodtak, és halkan megkocogtatták az
ablakot. Az öregasszony nyilván csak erre várt, fölkelt ültéből, és
barátságosan kiszólt.

– Csak tessék, már ismerlek titeket. – Beléptek a szobába, s az
anyóka így folytatta: – Megtakaríthattátok volna a hosszú utat, ha
három évvel ezelőtt nem űzitek el igazságtalanul bájos, jó
gyermeketeket. A kislánynak nem történt baja, három évig a libákat
őrizte: nem tanult semmi rosszat, tiszta maradt a szíve. Ti azonban
kellőképpen megbűnhődtetek, három évig rettegtelek érte. – Aztán
odament a szobácska ajtajához és beszólt: – Gyere ki, kislányom.

Kinyílt az ajtó, kilépett a királykisasszony, selyemruhájában, haja
aranylott, szeme ragyogott, olyan volt, mint égből leszállt angyal.

Odament apjához, anyjához, megölelte, megcsókolta őket: a
szülők bizony sírva fakadtak örömükben. Az ifjú gróf ott állt



mellettük; amikor a kislány megpillantotta, olyan piros lett, mint a
bazsarózsa; maga sem tudta, miért. Végre megszólalt a király:

– Édes gyermekem, elajándékoztam a birodalmamat, mit adjak
neked?

– Nincs szüksége semmire sem – mondta az anyóka –,
nekiajándékozom a könnyeket, amelyeket miattatok ontott: csupa
gyöngy, szebbek, mint amelyeket a tenger fenekén lehet találni, és
többet érnek, mint a ti egész birodalmatok. És szolgálata jutalmául
nekiadom a házikómat is.

Alig mondta ki e szavakat az anyóka, eltűnt a szemük elől. Kis
roppanás hallatszott a falakból, s amikor körülnéztek, hát a házikó
pompás palotává változott, királyi lakomára terített asztal állt a
teremben, és szolgák serege nyüzsgött.

A történetnek még nincs vége, de nagyanyámnak, akitől
hallottam, megromlott az emlékezőtehetsége: elfelejtette a
folytatását. Én azt gondolom, hogy a szép királylány feleségül ment
a grófhoz, együtt maradtak a palotában, és boldogan éltek, ameddig
csak Isten adta nekik. Hogy a hófehér libák, amelyeket ott őriztek a
házikó mellett, lányok voltak-e (senki se vegye zokon), akiket az
öregasszony magához vett, s hogy most visszakapták-e emberi
alakjukat, s a fiatal királynő szolgálói-e, azt nem tudom pontosan,
csak sejtem. Annyi azonban bizonyos, hogy az öregasszony nem
volt boszorkány, mint a népek hitték, hanem jó szándékú tündér.
Valószínű az is, hogy ő ajándékozta meg a királylányt már
bölcsőjében azzal az adománnyal, hogy könnyek helyeit gyöngyöket
sírt. Manapság ilyesmi már nem fordul elő, mert különben hamar
meggazdagodhatnának a szegények.



A PARASZT MEG AZ ÖRDÖG

Volt egyszer egy okos, furfangos kis paraszt; sokat lehetne mesélni
csínyjeiről: a legszebb történet mégis csak arról szól, hogyan szedte
rá, és tartotta bolonddá az ördögöt.

A paraszt egyszer fölszántotta földjét, és munka után, amikor
ráalkonyodott, hazafelé készülődött. Egyszer csak megpillantott
földje közepén egy kupac izzó szenet. Csodálkozva odament, s látta,
hogy a parázs tetején egy kis ördög csücsül.

– A kincseden ülsz? – kérdezte a paraszt.
– Bizony – felelte az ördög –, olyan kincsen, amiben több az

arany meg az ezüst, mint amennyit te világéletedben láttál.
– A kincs az én földemen van, tehát az enyém – mondta a

paraszt.
– A tied – felelte az ördög –, ha két esztendőn át nekem adod a

felét annak, amit a földed terem: pénzem elég van, de a föld
termésére vágyom.

A parasztocska ráállt az alkura.
– De hogy az osztozkodásnál ne támadjon vita – mondta –,

legyen a tied, ami a föld lelett van, s az enyém, ami a föld alatt van.
Ez nagyon tetszett az ördögnek, de az agyafúrt parasztocska

répát vetett. Amikor eljött az aratás ideje, megjelent az ördög a
termésért, nem talált azonban mást, csak a sárga, fonnyadt
leveleket, a paraszt pedig vígan, elégedetten kiszedte a földből a
répáját.

– No ez egyszer te jártál jobban – szólt az ördög –, de
következőre másképp lesz. Tied, ami a föld felett nő s az enyém ami
alatta van.

– Nem bánom – felelte a paraszt.
De amikor eljött a vetés ideje, a paraszt nem répát vetett, hanem

búzát. Megérett a termés, a paraszt. Kiment a földjére, és lekaszálta
a duzzadó szemű kalászokat. Az ördög nem talált mást, csak a
tarlót, és mérgesen belebújt egy sziklahasadékba.

– Így kell túljárni a ravasz, eszén – szólt a parasztocska, és
elment a földjére kincsért.



A MESTERTOLVAJ

Egy alkalommal szegényes háza előtt üldögélt egy öregember meg
a felesége; munkájuk végeztével pihenni akartak egy kicsit.
Egyszerre csak pompás hintó robogott eléjük, négy fekete lő húzta.
Előkelőén öltözött úr szállt ki a hintából. A paraszt fölállt, elébe ment
és megkérdezte, mit kíván, mivel szolgálhat neki. Az idegen kezet
nyújtott az öregnek, és így szólt:

– Nem kívánok egyebei, csak szeretnék egyszer jó falusi ételt
enni. Készítsetek nekem krumplit úgy, ahogyan ti eszitek, akkor
asztalotokhoz ülök, és jó étvággyal elfogyasztom.

A paraszt mosolyogva felelte:
– Nyilván gróf, herceg, vagy éppenséggel fejedelem vagy, előkelő

urak megkívánnak néha ilyesmit, óhajtásod teljesül.
Az asszony bement a konyhába, megmosta, megreszelte a

krumplit és nekifogott, hogy gombócot gyúrjon belőle, ahogy a
parasztok szeretik. Amíg ott szorgoskodott, így szólt a paraszt az
idegenhez:

– Gyere addig velem a kertbe, még dolgom van ott.
A kertben kis gödröket ásott, és most fákat akart ültetni beléjük.
– Nincsenek gyerekeitek – kérdezte az idegen –, akik

segíthetnének a munkában?
– Nincsenek – felelte a paraszt. – Igaz, volt egy fiam – tette hozzá

–, de az réges-régen világgá ment. Elfajzott a kölyök, okos volt és
agyafúrt, de nem akart tanulni, gonosz csínyeket követett el; végül
kereket oldott, s azóta hírét sem hallottam.

Az öreg fogott egy fácskát, beültette a gödörbe, és karót szúrt
melléje; aztán belapátolta földdel, simára döngölte, majd lenn, fönn s
a középen szalmakötéllel hozzákötötte a fát a karóhoz.

– Mondd csak, öreg – kérdezte a vendég úr –, azt a görbe,
göcsörtös fát, amelyik ott a sarokban a földre görnyed, miért nem
kötözöd szintén karóhoz, hogy délcegen nőjön?

Az öreg mosolygott, és így felelt:
– Uram, a magad módján beszélsz; látszik, hogy nem

mesterséged a kertészet. Az a fa elvénhedt, és göröncsös lett, azt
már senki sem egyenesíti ki, addig kell a fát nevelni, amíg fiatal.



– Úgy van vele, mint a fiaddal – mondta az idegen. – Ha addig
nevelted volna, amíg fiatal volt, nem ment volna el; most már
bizonyosan ő is kemény és göröncsös!

– Persze – felelte a paraszt –, sok ideje annak, hogy elment;
bizonyára megváltozott.

– Megismernéd, ha eléd kerülne? – kérdezte az idegen.
– A képéről nem nagyon – felelte a paraszt –, de egy jelről igen:

vállán van egy anyajegy, olyanforma, mint egy babszem.
Alig mondta ki e szavakat, az idegen levetette kabátját, lehúzta

ingét a válláról, és megmutatta a babszemet a parasztnak.
– Istenem, Uram! – kiáltotta az öreg. – Valóban a fiam vagy – és

szívében megmoccant az apai szeretet. – De hogyan lehetsz te az
én fiam? – tette hozzá. – Nagyúr lett belőled, gazdag, vagyonos.
Hogyan vitted ennyire?

– Ó, atyám – felelte a fiú. – Fiatal korában nem kötötték karóhoz
a fát, és meggörbült: most túl van ifjúkorán, nem egyenesedhet ki
többé. Hogyan szereztem a vagyonom? Tolvaj lett belőlem. De ne
ijedj meg, mestertolvaj vagyok. Se lakat, se retesz nem akadály
előttem: amit megkívánok, az enyém. Ne gondold, hogy úgy lopok,
mint a közönséges tolvaj, én csak a gazdagok vagyonát fölözöm le.
A szegényeket nem bántom: inkább adok nekik, semmint
meglopnám őket. Meg amit fáradság, csel és ügyesség nélkül
megkaparinthatnék, ahhoz nem is nyúlok.

– Jaj, fiam – mondta az öreg –, mégsem tetszik ez nekem, a
tolvaj csak tolvaj; azt mondom, rútul végzed.

Odavezette anyjához. Amikor az öregasszony hallotta, hogy a fia,
sírva fakadt örömében, de amikor megmondta, hogy mestertolvaj lett
belőle, patakzottak a könnyei, végig az orcáján.

– Ha tolvaj lett is belőle – mondta nagysokára –, mégis az én
fiam; még egyszer láthattam tulajdon két szememmel.

Asztalhoz ültek, és a fiú szüleivel megint egyszer azt a silány ételt
ette, amelyet oly régen nem ízlett.

– Ha a mi urunk, a gróf, odaát a kastélyban megtudja – szólt az
apa –, ki vagy, és mi a mesterséged, nem fog karjában ringatni, mint
akkor, amikor a keresztelő medence fölé tartott, hanem felköttet,
hogy a hóhér kötelén ringj.



– Ne aggódjál, édesapám, semmi bajom se lesz, hiszen jól értem
a mesterségemet. Még ma elmegyek hozzá.

Alkonyat közeledtén a mestertolvaj hintajába ült, és a kastélyhoz
hajtatott. A gróf nagy tisztelettel fogadta, mert azt hitte, előkelő úr.
Amikor azonban az idegen leleplezte magát, a gróf elsápadt és
sokáig hallgatott.

– Keresztfiam vagy – mondta nagysokára –, elnézően
megkegyelmezek neked. Azzal dicsekszel, hogy mestertolvaj vagy,
próbára teszem hát művészetedet, de ha nem állod meg a helyed,
akasztófára kerülsz, és a hollók károgják el a nótádat.

– Gróf uram – felelte a tolvaj –, gondolj ki három csínyt,
akármilyen nehezet, és ha nem oldom meg a kiszabott feladatot,
tégy velem, amit akarsz.

A gróf néhány pillanatig töprengett, aztán így szólt:
– Ám legyen. Legelőször is lopd el istállómból a legkedvesebbik

paripámat; másodszor: amikor feleségem meg én elaludtunk, húzd ki
alólunk a lepedőt, de észre ne vegyük, és a tetejébe húzd le
feleségem ujjúról a jegygyűrűt; harmadik és utolsó feladatod pedig:
lopd el a templomból a papot meg az egyházfit. Jól jegyezd meg
mindezt, mert a fejed a tét.

A tolvaj elment a legközelebbi városba. Ott megvásárolta egy
öreg parasztasszony ruháját és felöltötte. Aztán bemázolta arcát
barnára, és ráncokat is festett rá, úgyhogy senki sem ismerhette föl.
Végül aztán teletöltött egy hordócskát magyar óborral, amelybe
előbb erős altatót kevert. A hordócskát pokrócba csavarta, hátára
vette és óvatosan, öreges léptekkel megindult a kastély felé, öreg
este volt már, amikor odaért: az udvaron leült egy kőre, köhécselni
kezdeti, akár a mellbeteg öregasszonyok, és kezét dörzsölte, mintha
fázna. A lóistálló előtt tábortűz lobogott, körülötte katonák hevertek.
Egyikük észrevette az asszonyt, és odakiáltott neki:

– Öreganyám, gyere közelebb, melegedj meg nálunk. Hiszen
nincs hol álomra hajtsd a fejed, s ott alszol, ahol éppen az este ér.

Az öregasszony odatotyogott, kérte, vegyék le a batyut a hátáról,
s melléjük ült a tűzhöz.

– Mi van a hordócskádban, vén szatyor? – kérdezte az egyik.
– Egy jó korty borocska – felelte az öregasszony –, adok-veszek,

abból élek, pénzért meg jó szóért szívesen adok nektek egy



pohárral.
– Hát ide vele – mondta a katona; megízlelte, kiitta a poharat. –

Jó borból még egy pohárnyit leeresztenék a torkomon – s újra
töltetett magának.

A többiek követték példáját.
– Hej, cimborák – kiáltott oda egyikük azoknak, akik benn voltak

az istállóban –, egy anyóka van itt, bort hozott, olyan vénet, mint ő
maga, kóstoljátok meg, jobban melegíti a gyomrot, mint a mi
tábortüzünk.

Az öregasszony bevitte a hordócskát az istállóba. Az egyik
katona a gróf fölnyergelt paripáján ült, a másik a kötőféket fogta, a
harmadik pedig el nem eresztette a ló farkát. Az öregasszony töltött,
töltött, amennyit kértek, míg csak ki nem apadt a forrás. Kisvártatva
az egyiknek a kezéből kihullott a kötőfék, a katona lerogyott, s
éktelen hortyogásba kezdett, a másik eleresztette a ló farkát,
leheveredett, és még hangosabban horkolt. Aki a nyeregben ült, ott
maradt ugyan, de előredőlt, feje szinte súrolta a paripa nyakát, aludt,
s akkorákat szuszogott, mint a kovács fújtatója. A katonák odakint
már rég álomba szenderültek, a földön feküdtek moccanatlanul,
mintha kővé váltak volna.

Amikor a mestertolvaj látta, hogy sikerült a csel, az egyiknek a
kötőfék helyébe kötelet dugott a markába, a másiknak, amelyik az
imént még a ló farkát szorongatta, szalmacsutakot; de mit kezdjen
azzal, amelyik a ló hátán ül? Ledobni nem akarta, mert még
fölébred, és lármát csap. De hamarosan jó ötlete támadt; kikapcsolta
a nyereg hevederét, a fali karikákon lógó köteleket erősen
rácsomózta a nyeregre, s az alvó lovast nyergestül a magasba
húzta, aztán körültekerte a köteleket a cöveken és megerősítette. A
lovat most már könnyen elkötötte láncáról, de ha végiglovagol a
kövezett udvaron, meghallanák a kastélyban a zajt. Tehát előbb
ócska rongyokba burkolta a ló patáit, azután óvatosan kivezette, a
hátára lendült és tovavágtatott.

Mikor megvirradt, a mestertolvaj a lopott lovon odaugratott a
kastély elé. A gróf éppen fölkelt, és kinézett az ablakon.

– Jó reggelt, gróf uram – szólt föl a tolvaj –, itt a ló, szerencsésen
kihoztam az istállóból. Nézd csak, milyen szépen alszanak a



katonáid, ha pedig az istállóba kegyeskedel menni, meglátod, milyen
kényelembe helyezkedtek az őreid.

Mit tehetett a gróf, nagyot, nevetett, aztán így szólt:
– No, ez egyszer sikerült neked, de másodszor nem lesz ilyen

szerencséd. És óva intlek, ha tolvajként kerülsz a szemem elé, úgy
bánok el veled, ahogy tolvajjal szokás.

Amikor a grófné este lefeküdt, jegygyűrűs kezét ökölbe szorította;
a gróf így szólt;

– Valamennyi ajtót bezárattam, bereteszeltettem, ébren maradok,
és megvárom a tolvajt; mihelyt bemászik az ablakon, lelövöm.

A mestertolvaj pedig az est sötétjében kiment a bitófához, levágta
köteléről a szegény bűnöst, amelyik ott himbálózott, és hátán a
kastélyhoz vitte. Létrát támasztott a hálószoba ablakához, vállára
ültette a holttestet, és megindult fölfelé. Amikor annyira jutott, hogy a
halott feje megjelent az ablakban, a gróf, aki ágyából leselkedett,
rálőtt a revolverével; a tolvaj menten ledobta a szegény bűnöst,
leugrott a létráról, s elbújt egy sarokban. A holdfényes éjszakában jól
láthatta, amint a gróf kilép az ablakból, lemászik a létrán, és elviszi a
halottat a kertbe. Olt nekifogott, hogy gödröt ásson, és beletegye a
holttestet.

„Most – gondolta magában a tolvaj –, most itt a kedvező pillanat.”
Gyorsan kiosont rejtőkéből, és fölmászott a létrán, egyenesen a

grófné hálószobájába.
– Kedves feleségem – kezdte a gróf hangján –, a tolvaj halott, de

mégiscsak a keresztfiam volt, és inkább kópé, mint gonosztevő: nem
akarom nagydobra verni a tettét, ne legyen közbotrány belőle;
szegény szüleit is sajnálom. Még pitymallat előtt magam ásom el a
kertben, hogy híre ne menjen a dolognak. Add ide a lepedőt,
belecsavarom és elásom, mint egy kutyát.

A grófné odaadta a lepedőt.
– Tudod mit – folytatta a tolvaj –, ma nagylelkű kedvemben

vagyok, add ide a gyűrűdet is; a boldogtalan az életét tette kockára
érte, vigye magával a sírjába.

A grófné nem akart ellenkezni férjével, s bár nem szívesen, de
lehúzta ujjúról a gyűrűt és odaadta. A tolvaj elszelelt a két
zsákmánnyal, és szerencsésen előbb ért haza, mint a gróf elkészült
sírásói munkájával a kertben.



Megnyúlt ám a gróf ábrázatja, amikor másnap reggel a lepedőt
meg a gyűrűt elhozta a tolvaj.

– Varázsló vagy? – kérdezte a gróf –, ki hozott vissza a sírból,
ahova tulajdon kezemmel tettelek be, ki támasztott megint életre?

– Engem ugyan nem temettél el – mondta a tolvaj –, a szegény
bűnöst letted sírba a bitófáról – és részletesen elbeszélte, hogy
történt.

A gróf kénytelen-kelletlen elismerte, hogy okos és furfangos
tolvaj.

– De még nem értél a végére – fűzte hozzá –, még a harmadik
feladatot is teljesítened kell, ha pedig az nem sikerül, nem
menekülsz élve.

A mestertolvaj mosolygott, de nem válaszolt.
Amikor leszállt az éjszaka, hátára vett egy hosszú zsákot, hóna

alá egy batyut, kezébe lámpást fogott, és elment a falusi
templomhoz. A zsákban rákok voltak, a batyuban pedig rövid
viaszgyertyák. Letelepedett a sírkertben, kivett egy rákot és hátára
ragasztott egy viaszgyertyácskát; aztán meggyújtotta a gyertyát,
letette a rákot a földre, hadd mászkáljon. Kivette a másodikat is a
zsákból, ugyanúgy járt el vele és folytatta, míg ki nem ürült a zsák.
Ezután hosszú fekete köntösbe bújt, amely olyan volt, mint a
szerzetesi csuha, és szürke szakállt ragasztott állára. Így
fölismerhetetlenné álcázta magát, fogta a zsákot, amelyben idejövet
a rákok voltak, bement a templomba, egyenesen föl a szószékre. A
toronyóra éppen tizenkettőt ütött; amikor elhangzott az utolsó ütés is,
hangosan, élesen így kiáltott:

– Halljátok ti, bűnös emberek, közeledik a világ vége, az utolsó
ítélet napja: halljátok, halljátok! Aki velem akar jönni a
mennyországba, bújjék bele a zsákomba. Szent Péter vagyok, aki a
mennyek kapuját nyitja és zárja. Nézzétek, odakinn a sírkertben
járkálnak a halottak és összegyűjtik csontjaikat. Gyertek, gyertek és
bújjatok a zsákba, itt a világ vége!

A kiáltás végigszállt az egész falun. A pap meg az egyházfi lakott
a legközelebb, ők hallották meg legelőször, s amikor megpillantották
a temetőben mozgó fényeket, menten tudták, hogy valami szokatlan
dolog történik, s bementek a templomba. Egy darabig hallgatták a
prédikációt, akkor az egyházfi oldalba bökte a papot:



– Nem lenne rossz – mondta –, ha megragadnánk az alkalmat,
és még az utolsó ítélet előtt mind a ketten könnyűszerrel bejutnánk a
mennyországba.

– Hogyne – felelte a pap –, én is ezt gondoltam: ha van kedved,
máris indulhatunk.

– Jó – felelte az egyházfi –, tiszteletes uramé az elsőség, én
megyek utána.

A pap tehát előre sietett, fölment a szószékre. A mestertolvaj
kinyitotta a zsák száját: előbb belebújt a pap, aztán az egyházfi. A
tolvaj azon nyomban szorosan bekötözte a zsákot, hogy csak úgy
domborodott az oldala, és levonszolta a szószék lépcsőjén:
valahányszor a két balga feje nekiütődött a lépcsőfokoknak, így
kiáltott:

– Most már fölfelé megyünk, a hegynek.
Azután ugyanígy végigvonszolta a falun, és ha tócsákon vitt át az

út, így kiáltott:
– Most már a nedves felhők közt járunk.
S amikor végre fölhúzta a zsákot a kastély lépcsőjén, így kiáltott:
– Most a mennyei lajtorján mászunk fölfelé, és mindjárt az

előcsarnokba érünk.
Amikor fölért a lépcső tetejére, betolta a zsákot a galambdúcba. A

galambok verdestek szárnyukkal, s a tolvaj így szólt:
– Halljátok, hogyan repesnek örömükben az angyalok?
Aztán bereteszelte a galambdúcot s elment.
Másnap reggel beállított a grófhoz és megmondta, hogy

teljesítette a harmadik feladatot is, megszöktette a papot és az
egyházfit a templomból.

– Hol hagytad őket? – kérdezte a nagy úr.
– Ott vannak egy zsákban, fönn a galambdúcban, s azt hiszik,

hogy a mennyországba kerültek.
A gróf fölmászott, s meggyőződött róla, hogy a tolvaj igazat

mondott. Kiszabadította a papot meg az egyházfit rabságukból, s így
szólt:

– Vérbeli tolvaj vagy, megálltad a helyedet. Ez alkalommal épen
viszed el az irhádat, de takarodj az országomból, mert ha rajtakaplak
itt, akkor fölmagaszlaltatsz a bitófán.



A vérbeli tolvaj elbúcsúzott szüleitől, elment világgá, és soha
többé senki sem hallott felőle.



A DOBOS

Egy fiatal dobos magányosan sétált este a mezőn. Útjában egy
tóhoz érkezett s látta, hogy három fehér gyolcsdarab fekszik a
partján. „Milyen finom gyolcs” – mondta magában, és zsebébe dugta
az egyik darabot. Hazament, már nem is gondolt a gyolccsal, s
lefeküdt az ágyába. Elalvóban úgy tetszett neki, mintha valaki nevén
szólítaná. Figyelt, és halk hangot hallott:

– Dobos, dobos, ébredj föl – mondta a hang.
A sötét éjszakában nem láthatta, ki az, de úgy rémlett neki,

mintha ágya előtt fel-alá lebegne egy alak.
– Mit akarsz? – kérdezte.
– Add vissza az ingecskémet – felelt a hang –, tegnap este

elvitted a tó partjáról.
– Visszaadom – szólt a dobos –, ha megmondod, ki vagy.
– Ó – válaszolta a hang –, hatalmas király lánya vagyok, de egy

gonosz boszorkány karmai közé kerültem, és az üveghegyen tart
fogságban. Két nővéremmel együtt mindennap a tóban kell
fürödnünk, de ingecském nélkül nem repülhetek el. Nővéreim
eliszkoltak, én meg kénytelen voltam itt maradni. Kérlek, add vissza
az ingecskémet.

– Nyugodj meg, szegény kislány – szólt a dobos –, szívesen
visszaadom.

Kivette zsebéből, és a sötétben odanyújtotta. A királylány gyorsan
megragadta, és indulni akart.

– Maradj még egy pillanatig – kérte a dobos –, talán segíthetek
rajtad.

– Csak úgy segíthetsz rajtam, ha felmászol az üveghegyre, és
megszabadítsz a boszorkány karmaiból. De nem jutsz el az
üveghegyhez, ha meg mégis eljutnál a közelébe, nem tudsz
fölmászni rá.

– Mindent tudok, amit akarok – mondta a dohos –, megesett a
szívem rajtad, és semmitől se félek. Csak nem tudom, merre visz az
út az üveghegyhez.

– Az út azon a rengetegen visz át, ahol az emberevők laknak –
felelte a lány –, többet, nem mondhatok.



A dobos hallotta, amint a lány tovasuhan.
Virradatkor útra készült, vállára akasztotta dobját, és bátran,

egyenest bement az erdőbe. Ment, mendegélt, de csak nem látott
egy óriást sem, hát azt gondolta magában: „Föl kell ébresztenem
ezeket a hétalvókat.” Maga elé kapta a dobot, s olyan pergőt vert
rajta, hogy a madarak hangos csiviteléssel fölrepültek a lomb közül.
Kisvártatva egy óriás is föltápászkodott – ott feküdt addig a fűben és
aludt –, akkora volt, mint egy szál fenyő.

– Te himpellér – kiáltott rá az óriás –, mit dobolsz itt? A
legédesebb álmomból keltettél föl.

– Azért dobolok – felelte az ifjú –, mert sok ezren jönnek
mögöttem, jelzem nekik, merre visz az út.

– Mit keresnek azok az én erdőmben? – kérdezte az óriás.
– Téged akarnak elpusztítani, meg akarják tisztítani az erdőt az

ilyen szörnyetegtől, mint amilyen te vagy?
– Hohó – mondta az óriás –, eltaposlak mint a hangyákat.
– Azt hiszed, bírsz velünk? – kérdezte a dobos. – Ha lehajolsz,

hogy megragadj egyet, elugrik és elbújik. Mihelyt azonban lefekszel
és elalszol, előjönnek a bokrokból, és fölmásznak rád. Mindegyik
acélkalapácsot visel az övében, azzal verik be a koponyádat.

Az óriás kedveszegetten gondolta:
„Ha kikezdek ezzel a furfangos népséggel, csak én látom kárát.

Farkast, medvét megfojtok, de a földi férgek ellen nem tudok
védekezni.”

– Ide hallgass, pöttöm fickó – mondta –, vonulj el, megígérem,
hogy ezentúl nem bántlak, sem léged, sem a magadfajtát. Ha pedig
van még egy kívánságod, mondd csak meg, szívesen teljesítem.

– Hosszú a lábad – mondta a dobos –, gyorsabban tudsz futni,
mint én, vigyél el az üveghegyhez, akkor megadom a jelet
embereimnek a visszavonulásra, és ez alkalommal nem esik
bántódásod.

– Gyere ide, te féreg – mondta az óriás –, ülj a vállamra,
elviszlek, ahová akarod.

Az óriás fölemelte, s odafönn a dobos szíve szerint pergette a
dobot. Az óriás azt gondolta: „Bizonyára ez az a jel, amelyre a
többiek eltakarodnak.”



Kis idő múlva egy másik óriás került az útjukba. Levette társa
válláról a dobost, és gomblyukába tűzte. A dobos megkapaszkodott
a gombban, amely akkora volt, mint egy tányér, és derűsen
tekintgetett körül. Azután egy harmadik óriáshoz érkeztek, az kivette
a gomblyukból, és a kalapja karimájára tette: ott sétált fel-alá a
dobos, kinézett a fák csúcsai közül, s a kék messzeségben egy
hegyet pillantott meg. Azt gondolta magában: „Ez bizonyára az
üveghegy” – és úgy is volt. Az óriás még lépett egyet-kettőt, és máris
megérkeztek az üveghegy lábához. Itt az óriás letette a földre. A
dobos azt kívánta, vigye föl az üveghegy tetejére, de az óriás a fejét
rázta, a szakállába dünnyögött valamit, és visszaballagott az erdőbe.

Olt állt a szegény dobos a hegy alján, a hegy meg olyan magas
volt, mintha három begyet laktak volna egymás tetejébe, s olyan
sima, akár a tükör. A dobos nem tudta, mitévő legyen, hogyan
jusson föl a hegy csúcsára. Megpróbált fölmászni, de hiába, mindig
csak visszacsúszott. „Hej, ha most madár lehetnék” – gondolta, de a
jámbor óhaj csak óhaj maradt, nem nőtt szárnya a dobosnak. Amint
ott álldogált, és semmit sem tudott kieszelni, észrevette, hogy a
közelben két ember hevesen vitatkozik. Odament és látta, hogy egy
nyereg miatt veszekszenek. A nyereg ott feküdt a földön. Mindegyik
magának akarta megkaparintani.

– Ostobák vagytok – szólt bele a vitába a dobos –, hajba kaptok
egy nyergen, pedig nincs is lovatok hozzá.

– A nyereg megéri a vitát – mondta az egyik ember –, aki ráül, és
akárhova kívánkozik, még ha a világ végére is, mihelyt kimondja
óhaját, abban a minutában már ott is van. A nyereg kettőnké, most
rajtam a sor, hogy ráüljek, de ő nem engedi.

– No, én igazságot teszek – mondta a dobos. Arrébb ment egy
darabot, s leszúrt egy fehér botot a földbe. Aztán visszajött. – Most
fussatok oda a célhoz – mondta –, aki előbb odaér, az ül előbb a
nyeregbe.

Mindketten nekiiramodtak, de alig jutottak néhány lépésnyire, a
dobos a nyeregbe lendült, azt kívánta, legyen fönn az üveghegy
tetején, s abban a szempillantásban már ott is volt. A hegy tetején
fennsík húzódott, vén kőház emelkedett rajta, a ház előtt nagy
halastó terült el, mögötte meg erdő sötétlett.



A dobos egy árva lelket se látott, sem embert, sem állatot,
csöndesség vette körül, csak a szél neszezett a lomb közt, és a
felhők egészen alacsonyan a feje fölön húztak el. Odament az
ajtóhoz és megkocogtatta. Amikor harmadszor kopogott, barna
képű, vörös szemű vénasszony nyitón ajtót; bosszú orrán pápaszem
lovagolt, azon keresztül élesen szemügyre vette a látogatót s
megkérdezte, mi járatban van.

– Eressz be, szállást és ennivalót kérek – felelte a dobos.
– Megkapod nálam – mondta a vénasszony –, ha három feladatot

véghezviszel érte.
– Már miért ne? – felelte a dobos. – Nem riadok vissza semmiféle

munkától, ha mégoly nehéz is.
Az öregasszony beengedte, ételt tett elébe, s este jó ágyat vetett

neki. Reggelre kelvén az öreg lehúzta gyűszűjét aszott ujjáról,
odaadta a dobosnak, és így szólt:

– Most eredj munkára, és merd ki ezzel a gyűszűvel odakinn a
tavat; de még mielőtt leszáll az éj, el kell készülnöd, s a halakat,
amelyek a vízben vannak, fajta és nagyság szerint szét kell
válogatnod, és sorjába raknod.

– Különös munka – mondta a dobos, de kiment a tóhoz, és
elkezdte meregetni.

Egész délelőtt meregette, de az a kis gyűszű meg se kottyant a
nagy víznek, ezer évig is meregetheti.

Amikor delelőre hágott a nap, ezt gondolta magában: „Minden
hiába, egyremegy, hogy dolgozom-e vagy sem.”

Abbahagyta hát a munkát és leült. Ekkor egy lány jött ki a házból,
melléje tett egy kosárkában ételt, s így szólt:

– Olyan szomorúan üldögélsz, mi bajod?
Az ifjú felnézett rá és látta, hogy csodaszép.
– Ó – mondotta –, nem birkózom meg az első feladattal, mi lesz a

többivel? Ide jöttem, mert egy királylányt keresek, itt lakik, úgymond,
de én nem találtam meg; odább állok.

– Maradj itt – mondta a lány –, segítek a nagy bajodban.
Elfáradtál, hajtsd ölembe a fejed, és aludj egyet. Mire fölébredsz,
már elkészült a munkád.

Nem kellett ezt kétszer mondani a dobosnak. Mihelyt lehunyta
szemét, a lány megforgatta varázsgyűrűjét, s ezt mondta:



– Szállj föl, víz, ugorj ki, hal!
A tó vize menten fehér felhővé változott, fölszállt a magasba, és

elhúzott a többi felhővel együtt, a halak pedig fölpattantak, partra
ugrottak, és lefeküdtek szép sorjában, nagyság és fajta szerint.
Amikor fölébredt a dobos, ámulva látta, hogy elkészült a munka. A
lány pedig így szólt:

– Az egyik hal nem a maga fajtája közt fekszik, hanem teljesen
külön. Ha ma este ide jön az öregasszony és látja, hogy minden úgy
történt, ahogy kívánta, majd megkérdi: „Miért maradt ez a hal
külön?” Akkor vágd a képébe a halat és mondd: „Ez a tied, vén
boszorkány!”

Este odajött a vénasszony, és miután elhangzott a kérdés, a
dobos az arcába vágta a halat. Az öregasszony úgy tett, mintha
észre se venné, nem szólt egy szót sem, csak gonoszul nézett rá.
Másnap reggel azt mondta:

– Tegnap túlságosan is könnyű dolgod volt, ma nehezebb
feladatot kapsz. Ma ki kell irtanod az egész erdőt, a fát
fölhasogatnod, és ölbe raknod, estére pedig mindennek készen kell
lennie.

Adott az ifjúnak egy fejszét, egy kalapácsot és két éket. A fejsze
azonban ólomból volt, a kalapács és az ékek bádogból. Mihelyt
rávágott a fára, a fejsze elgörbüli, a kalapács és az ékek
összenyomódtak. A dobos nem tudta, mitévő legyen, de délben a
lány megint hozta az ebédet és megvigasztalta.

– Hajtsd ölembe a fejed – monda –, és aludj; mire felébredsz,
elkészül a munka.

Megforgatta varázsgyűrűjét; abban a pillanatban nagy
recsegéssel, ropogással leomlott az egész erdő, a fa magától
fölhasogatódott, és ölbe rakódott; olyan volt, mintha láthatatlan
óriások keze végezte volna el a munkát. Amikor az ifjú fölébredt, így
szólt a lány:

– Látod, az egész fa ölbe van rakva; csak egyetlenegy ág maradt
ki. Ha ma este idejön az öregasszony és megkérdi, kié ez az ág,
húzz rá vele egyet és mondd: „A tied, te boszorkány.”

Az öregasszony eljött, és így szólt:
– Látod, milyen könnyű volt ez a munka: de kié ez az ág itt?
– A tied, te boszorkány – felelt az ifjú, és egy jól húzott rá.



De a vénasszony úgy tett, mintha nem érezné, gúnyosan
nevetett, és így szólt:

– Holnap reggel halmozd mind a fát egy rakásba, gyújtsd meg és
égesd el.

Az ifjú virradattal fölkelt és nekifogott, hogy összerakja a fát, de
hogyan is hordhat össze egyetlenegy ember egy egész erdőt? A
munka csak nem haladt. A lány azonban nem hagyta el
szorultságában: délben hozta az ebédjét, s miután jóllakott az ifjú, a
lány ölébe hajtotta fejét és elaludt. Amikor fölébredt, egyetlenegy
hatalmas máglyában lobogott a fa, a lángnyelvek az eget
nyaldosták.

– Hallgass rám – mondta a lány. – Ha jön a boszorkány,
mindenféle parancsot ad: bátran tedd meg, amit csak kíván, akkor
már nem árthat neked. De ha félsz, beléd kap a láng és elemészt.
Végül ha már mindent megtettél, ragadd meg két kézzel a
boszorkányt, és hajítsd bele az izzó zsarátnok közepébe.

A lány elment, s az öregasszony máris odalopakodott
– Juj, fázom! – mondta. – De ez tűz a javából, ég, melegíti öreg

csontjaimat mintha újjászületnék tőle. Az a hasáb ott nem ég, hozd
ki onnét. Ha megteszed, szabad vagy és mehetsz, ahová jólesik. No,
rajta!

A dobos nem teketóriázott, beleugrott a lángok kellős közepébe.
Nem esett bántódása, egy haja szála sem perzselődött meg. Kihozta
a hasábot és letette az öreg banya elé. Alig ért földet a hasáb,
gyönyörű szép leányzóvá változott: az a lány állt az ifjú előtt, aki
kisegítette a bajból. Ragyogó arany selyemruhájáról rögtön tudta,
hogy királylány. A vénasszony azonban epésen nevetett és így szólt:

– Azt hiszed, a tiéd, de még nem a tiéd.
Már-már nekirontott a lánynak, hogy elhurcolja, ekkor a dobos

megragadta a vénasszonyt mind a két kezével, és belehajtotta a tűz
torkába. A lángok összecsaptak fölötte, mintha ujjonganának, hogy
elemészthetik a boszorkányt.

A királylány azután rápillantott a dobosra, látta, milyen szép ifjú.
Arra gondolt: kockára tette az életét, hogy megszabadítsa őt.

Kezét nyújtotta az ifjúnak, és így szólt:
– Mindent bátran vállaltál értem, de én is megteszek érted

mindent. Ha hűséget fogadsz, légy az én hites uram. Gazdagok



vagyunk, dúskálunk a sok kincsben, amit a boszorkány itt
összegyűjtött.

Bevezette az ifjút a házba, s megmutatta a kincsekkel roskadásig
rakott ládákat és szekrényeket. Otthagyták az aranyat, ezüstöt, csak
a drágaköveket vitték magukkal. A királykisasszony nem akart
tovább ott időzni az üveghegyen, ekkor az ifjú így szólt hozzá:

– Ülj mellém a nyergembe, úgy szállunk le, mint a madarak.
– Nem tetszik nekem ez az ócska nyereg – mondta a királylány –,

csak egyet kell forgatnom a varázsgyűrűmön, már odahaza is
vagyunk.

– Jól van – felelte a dobos –, varázsolj hát minket a város kapuja
elé.

Abban a szempillantásban már ott is voltak. Ekkor így szólt a
dobos:

– Hadd menjek el előbb a szüleimhez, hogy hírt adjak magamról;
várj rám itt a mezőn, hamarosan visszatérek.

– Kérlek, vigyázz – felelte a királylány –, megérkeztedkor ne
csókold meg szüleidet orcájuk jobb felén, mert akkor mindent
elfelejtesz, s én itt maradok egyedül, elhagyottan a mezőn.

– Hogyan feledhetnélek el téged? – monda az ifjú, és kezet adott
rá, hogy nemsokára visszatér.

Amikor belépett a szülői házba, senki sem tudta, kicsoda, annyira
megváltozott, mert az üveghegyen töltött három nap három bosszú
esztendő volt. Ekkor felfedte kilétét; szülei a nyakába borultak
örömükben, s a legénynek annyira megindult a szíve, hogy
megfeledkezett a lány szavairól, és arcuk mindkét felén összevissza
csókolta szüleit. De amikor a jobb orcájukra cuppantotta csókját,
menten kirepült fejéből a királylány emléke. Kiürítette zsebeit és
marokszámra szórta az asztalra a nagy drágaköveket. A szülők azt
sem tudták, mitévők legyenek a sok kinccsel. Az apa pompás
kastélyt építtetett, kertek, erdők, mezők vették körül, mintha
fejedelem lakna benne.

Amikor fölépült a kastély, így szólt az édesanya:
– Kiszemeltem neked egy lányt, három nap múlva lesz az

esküvő.
A fiú mindenbe beleegyezett, amit szülei kívántak.



A szegény királykisasszony sokáig álldogált a város kapuja előtt
és várta, hogy visszatérjen az ifjú. Amikor beesteledett, így szólt
magában:

„Bizonyosan orcájuk jobb felén csókolta szüleit, és
megfeledkezett rólam.”

Szíve csordultig volt szomorúsággal, s azt kívánta, hogy egy
magányos erdei házikóban éljen, nem akart visszamenni édesapja
udvarába. Esténként be-bejárt a városba, és elment az ifjú háza
előtt: látta is néha, de a régi kedves nem ismert rá. Egyszer aztán
eljutott fülébe a hír: holnap üli lakodalmát. „Megpróbálom – mondta
magában –, vajon meghódítom-e még egyszer a szívét.” A
lakodalom első napján megforgatta varázsgyűrűjét, és így szólt:
„Olyan fényes ruhám legyen, mint a nap.” Azon nyomban ott volt a
ruha, és úgy ragyogott, mintha napsugarakból szőtték volna. Amikor
már egybegyűltek a vendégek, a királylány belépett a terembe.
Mindenki csodálta a szép ruhát, de legjobban a menyasszony, s
mert rajongott a szép ruhákért, odament az idegen lányhoz, és
megkérdezte, eladná-e neki.

– Pénzért nem – felelte a királylány –, de ha az első éjszakát a
vőlegény hálószobájának ajtaja előtt tölthetem, akkor neked adom.

A menyasszony nem bírt ellenállni vágyának, és beleegyezett, de
altatót kevert vőlegénye esti borába, s így mély álomba merült az
ifjú. Amikor elcsöndesedett a ház, a királylány odakuporodott a háló
ajtaja elé, résnyire kinyitotta az ajtó és bekiáltott:

Dobos, dobos, hallgass rám,
Elfelejtettél talán?
Az üveghegyen ott voltam veled,
A boszorkánytól megmentettelek.
Nekem fogadtál hűséget,
Dobos, dobos, várlak téged!

De minden hiába, a dobos nem ébredt föl, s hajnalban a királylány
kénytelen volt dolgavégezetlenül eltávozni. A második estén megint
megforgatta varázsgyűrűjét, és így szólt: „Olyan ezüst ruhám legyen,
mint a hold.” A tündöklő holdruhában megjelent az ünnepségen. A
menyasszony megint szemet vetett a ruhára és megengedte, hogy



az idegen lány a második éjszakát is a hálószoba ajtaja előtt
tölthesse. A királykisasszony beszólt az ajtón az éji csöndben:

Dobos, dobos, hallgass rám,
Elfelejtettél talán?
Az üveghegyen ott voltam veled,
A boszorkánytól megmentettelek.
Nekem fogadtál hűséget,
Dobos, dobos, várlak téged!

De a dobost elkábította az altató, és nem ébredt föl. A királylány
reggel bánatosan visszament az erdei házikóba. A háziak azonban
hallották az idegen lány panaszát, és elbeszélték a vőlegénynek: azt
is elmondták neki, hogy ő azért nem hallotta meg, mert altatót
kevertek a borába. A harmadik estén a királylány ismét megforgatta
varázsgyűrűjét, és így szólt: „Olyan szikrázó ruhám legyen, mint a
csillagok.” Amikor megjelent benne az ünnepségen, a menyasszony
megint megkívánta a pompás ruhát, amely még az eddigieken is
túltett, s így szólt:

– Nem nyughatom, míg az enyém nem lesz.
A királylány odaadta, mint a másik kettőt, cserébe azért, hogy az

éjszakái a vőlegény ajtaja előtt tölthesse. A vőlegény azonban nem
itta meg a bort, amelyet lefekvés előtt nyújtottak neki, hanem az ágy
mögé loccsantotta. És amikor elcsöndesedett a ház, meghallotta,
amint egy hang így szólt hozzá:

Dobos, dobos, hallgass rám,
Elfelejtettél talán?
Az üveghegyen ott voltam veled,
A boszorkánytól megmentettelek.
Nekem fogadtál hűséget,
Dobos, dobos, várlak téged!

Az ifjúban hirtelen föltámadt az emlék.
– Ó, jaj – kiáltotta –, hogyan is lehettem ilyen hűtelen, de a csók

az oka, amelyet szívem igaz örömében szüleim orcájának jobb
felére cuppantottam, az vette el az eszemet.

Fölugrott, kézen fogta a királylányt, s odavezette szülei ágyához.



– Ez az én igazi menyasszonyom – mondta –, ha a másikat
veszem el feleségül, nagy igazságtalanságot követek el.

Amikor a szülők meghallották, hogy történt, mint történt,
beleegyeztek. A teremben újra kigyúltak a fények, üstdobokat,
harsonákat hoztak, ismét meghívták a rokonokat, jó barátokat, és
boldogan megülték az igazi lakodalmat. Az első menyasszony
kárpótlásul megtartotta a szép ruhákat, és nem bánta a cserét.



UTÓSZÓ

Több mint száz esztendővel ezelőtt, 1856-ban jelent meg Toldy
Ferenc egyik tanulmánykötetében az első neves magyar
mesegyűjtőről, Gaal Györgyről való emlékezés. A többi közt ezeket
írta: „De Gaal Györgynek a népmesék körüli fáradozásai azok, mik
neki halhatatlan érdemeket szereztek. Még midőn nálunk ezek
egyedül fonodákba s gyermekszobákba illő dibdábnak nézettek, s
mint ilyek, komoly férfiú figyelmére méltatlanoknak; nem sejtetvén
még azon mély jelentőség, mellyel nemzeti, sőt egyetemes
tekintetben bírnak: Gaal György, ifjúkori visszaemlékezései s a
Grimm által Németországban támasztott mozgalom befolyása alatt
azon szándékot érlelte, a nemzet alsóbb rétegeiben még ifjú friss
életet élő mesekincset összeszedni, s azzal a külföldet
megismertetni – a hazában kinek kellett volna ilyen?” Gaal
Györgynek Bécsben jelent meg, német nyelven a híressé vált első
mesegyűjteménye – s a hazai, ifjúkori élmények mellett a Grimm-
testvérek hatása az, amit a közeli magyar kortárs följegyez. De
ugyanígy feljegyezték a két német tudós hatását a magyar
nyelvtudomány első nagy szervezőjére, Révai Miklósra is. S
közismert, hogy Ipolyi Arnold nagyhatású Magyar Mythologiaja sem
születhetett volna meg J. Grimm Deutsche Mythologie-ja nélkül. S
nemcsak mi magyarok vallhatjuk meg ezt. A XIX. század első
negyedében az angol és ír népmesegyűjtés a Grimm-testvérek
példaadására indul meg, hogy ma már az ír népmesék gyűjteménye
első legyen a világon. A román Marienescu is a Grimm-testvérek
példáját, elméleti útmutatását követi, s Jacob Grimm levelezése az
orosz, cseh kutatókkal mutatja azt a mély kapcsolatot, amely a szláv
népek népköltészetének kutatóit is ezekhez a nagy német
tudósokhoz kötötte. Hatásuk a népmese gyűjtésének, a népmesére
vonatkozó elméleti ismereteknek minden ágára kiterjedt. Azt
mondhatjuk, hogy a mesének (akár irodalmi, akár a szóhagyomány
útján alakuló népmesének) már évezredekre terjedő története van,
mindegyre megújuló divat emeli ki a puszta szórakozásból, s teszi
nemzeti és egyetemes érvényűvé. A mese, népmese felfedezésének



máig tartó legújabb korszakát vitathatatlanul a Grimm-testvéreknek
köszönhetjük.

A Grimm-testvérek (Jacob és Wilhelm) hírneves
népmesegyűjteményének első kötete 1812-ben, a második kötet
1814-ben jelent meg Kasselban. (Kinder- und Hausmärchen
gesammelt durch die Brüder Grimm.) A mű tehát a Napóleon ellen
kibontakozó nagy harcok idején jelenik meg, s részese a népi-
nemzeti kultúráért való nagy lelkesedésnek, amely ekkoriban a
német haladó fiatalságot, írókat, tudósokat eltöltötte. Az a kor ez,
amelyről oly meghatott-ironikus módon emlékezik meg Thomas
Mann a Lotte in Weimar egyik fejezetében, Schopenhauer
kisasszony szájába adva a szót. A Grimm-testvérek által kiadott
német tündérmesék, trufák, kis történetkék, helyi mondák,
állatmesék valójában hosszú időre megszabták, hogy mit is
tekintenek az olvasók népmesének. A népmese fogalma szinte
elválaszthatatlan lett ettől a gyűjteménytől, amely
megszámlálhatatlan német és egyéb nyelvű kiadásban, ifjúsági
olvasmányban azóta megjelent. E gyűjteményben benne van a két
Grimm-testvér gyermekkori emlékezése: ahogy később Arany János
két gyermeke, Juliska és László gyermekkori emlékeikből írják meg
népmesegyűjteményüket, ugyanígy a Grimm-mesék egy része, a két
tudós gyermekkori emlékeinek irodalmi átdolgozása. De a
gyermekkori dajkamesék mellett egyre gyűltek följegyzéseik, az
irodalmi átdolgozáson egyre inkább átütött az eredeti népi hangvétel
is. Nevezetes mesemondójuknak, a híres „Märchenfrau”-nak,
Dorothea Viehmann-nak, a kasseli majorosnénak arcképét is
ismerjük: sovány, ráncoktól barázdált arca kedves mosollyal tekint
ránk ma is, s csak megemlítjük, hogy ő mesélte el a mi kötetünkben
is szereplő Hűséges János, A tizenkét fivér és A libapásztorlány a
kútnál című népmeséket. Saját emlékeik, feljegyzéseik mellett a kor
két nagynevű romantikus írójától, A. von Arnimtől és Cl. Brentanótól
is kaptak népmeséket. Arnim és Brentano adták ki 1808-ban a
nevezetes német népdalgyűjteményt, a német korai romantika e
neves művét, a Des Knaben Wunderhornt, s tervezték, hogy
népmeséket is közreadnak. Anyagukat nekiajándékozták a fiatal
tudósoknak, akiket megbecsülés és szeretet vett körül az egész
akkori haladó és demokratikus nézeteket valló német



közvéleményben. Ezt a megbecsülést meg is érdemelték. Jacob és
Wilhelm Grimm nemcsak a német nyelvtudomány, népköltészeti
kutatás, a német ősvallas-kutatás nagy alakjai, nemcsak a német
történettudomány és társadalomtudomány egy sor alapvető kutatási
ágát nyitották meg, hanem ugyanakkor jó hazafiak, meggyőződéses
demokraták is. 1837-ben hetedmagukkal együtt élesen és
határozottan tiltakoznak az 1833-ban megadott hannoveri alkotmány
eltörlése ellen. Ezért aztán az uralkodó mind a hetüket elűzi
Göttingából, s ekkor szinte az egész demokratikus német szellemi
élet fellázadt érdekükben. Egyszerre voltak hát nagy, kezdeményező
tudósok, a német nemzeti érzés feltámasztásának hirdetői, a német
népi kultúra megindítói, s ugyanakkor ettől a munkásságuktól
elválaszthatatlan demokratikus meggyőződésük, a
szabadságjogokért való állhatatos harcuk. Ellenfelei voltak, és
életükön át ellenfelei maradtak a német politikai reakciónak, s ezt
érdemes megjegyeznünk, mert hiszen a német néprajzi, folklór-
kutatás egyik ága alkalmas lett arra, hogy a német faji mítosz, faji
felsőbbrendűség hirdetője legyen. S ki ne tudná, hogy ez a reakciós
elmélet a hitleri rendszer milyen elméletéhez és gyakorlatához
vezetett. Leszögezhetjük, hogy ezek a reakciós nézetek a Grimm-
testvérektől is, s a későbbi nagy német kutatóktól is idegenek
maradtak.

———
A Grimm-testvéreknek tehát érdemük, hogy a XIX. század kezdetén
a romantikus nemzeti mozgalmakkal, az újjászülető irodalmi és
társadalmi tudományokkal együtt részesei a német – s majd ezen
keresztül – az európai mese, népmese újkori felfedezésének. Nekik,
levelezésüknek, agitációjuknak köszönhető, hogy egyre többen
fordulnak a paraszti meseszó felé, s benne az irodalmi alkotásokkal
egyenrangút, az emberi önkifejezésnek, világábrázolásnak egyik
egyetemes értékét fedezik fel. A népmesék gyűjtése, kiadása mellett
arra is gondolnak, hogy megmagyarázzák a mese műfajának
kialakulását, és egész Eurázsiában való elterjedését. A népmeséről
szóló alapvető elméletek egész sora újra meg újra visszatér a
Grimm-testvérek tételeihez. Nyelvészeti érdeklődésükkel függött
össze, hogy a népmeséknek Európában és Ázsiában annyifelé



megmutatkozó mély belső rokonságát, sokszor teljes szerkezeti
azonosságát, a mesék terjedését az indo-európai népek
vándorlásával, hatásával magyarázzák, illetőleg azzal rokon
folyamatnak tekintsék. Azt valljuk hát, hogy a mesék indo-európai
ősforrásból, közös múltból erednek. Emellett azt is vallják, hogy a
népek átadják egymásnak költészeti, mesei kincseiket, ezek az
alkotások „vándorolnak is”, másrészt bizonyos költői alkotások más-
más népeknél egymástól függetlenül is keletkezhetnek. Látnivaló,
hogy elveik alapját teszik tudományunknak, az összehasonlító-
történeti folklórnak. (Hogy emellett elméletükben nagy teret
szenteltek az ősi mítoszok és mesék történeti összefüggésének, s a
meséket a mítoszokból származtatták – arra most nem térünk ki.)
Közel másfél évszázad távolából is ennyi friss indítás, eleven
gondolat él a Grimm-testvérek munkájában ma is.

S nemhiába emlékeznek meg ma is a német kutatók (akár Fr. v.
den Leyen, akár Kurt Ranke, vagy W. Steinitz írásait forgassuk),
hogy a Grimm-gyűjtemény ma is friss, elevenítő erő az egész német,
az egész európai kultúra számára. Igaz, módosított, változtatott a két
nagy tudós a szövegek paraszti vaskosságán, néha (mint például a
Fehérke és Piroska egyes szakaszaiban) valósággal az irodalmi
biedermeyer ízlés mintáját adják – mégis, ennek ellenére is az
európai irodalom, nevelés, az egész kultúra egyik példamutató
könyve ez a gyűjtemény. Az erkölcsi tanítás, a kiélezett példák sora
a jó és a gonosz harcára, a jellemek erős rajza mind-mind
hozzájárult ahhoz, hogy a Grimm-mesék ne csak a szórakoztatás
borzongató és nevettető funkcióját vállalják, ne csak egy népi kultúra
emlékét oltalmazzák. Ezek a mesék a Grimm-testvérek által
megőrzött alakjukban egyúttal a magasabbrendű humanitást, az
emberi társadalomnak a szépre, jóra és igazra való törekvését is
szolgálták. Így, ezen a törekvésen keresztül váltak a Grimm-
testvérek az európai humanitás nagy nevelő egyéniségeivé.

Mikor e meséket most új fordításon, Urbán Eszter szép munkáján
keresztül újra a magyar kultúra részévé tesszük, gondoljunk azokra
a nagy és tiszta eszményekre, amelyeknek szolgálatában e tudósok
éveken ál formálgatták, forgatták gyermekkoruk mesei emlékeit,
újabb gyűjtésüket. Ez a kis válogatás is híven őrzi a nagy kétkötetes
munka szellemét, felvillantja egyetemes jelentőségét. Nem véletlen,



hogy már a múlt század derekán megjelentek első nehézkes
fordításaik, majd Benedek Elek édes székely tájszólásán is
megszólaltak a Grimm-mesék, s azóta is új fordítások, válogatások,
iskolai olvasókönyvek nevelik e mesék szellemén keresztül a
magyar ifjúságot is. Ma már tudjuk, hogy nemcsak „német” mesék
ezek: Eurázsia, elsüppedt századok – maga az emberiség szólal
meg bennük. Figyeljünk szavára.

ORTUTAY GYULA
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