


















Hans Christian Andersen 
S ki tudja: az illat vajon 
Nem a virág beszéde-e? 
Csakhogy nem értjük, nem hat át 
Testünkön lelkünk fülibe; 
Szagolja csak s nem hallja meg 
A test a szellemhangokat. — 
Síromra, hogyha meghalok, 
Ültessetek virágokat. 

(Petőfi: A virágok.) 

Hans Christian Andersen, az élet Lázárja és a 
mese királya: értette a virágok beszédét, amely
ről olyan szépen szól a magyar költő a föntidé
zett versben. Értette a virágok beszédét és a ma
darak nyelvét, a szél suttogását és a vihar üvöl
tését. Értett mindent, ami körülötte volt, az élő 
és az élettelen dolgokat egyaránt. Azaz, hogy 
Andersen körül nem is voltak élettelen dolgok, 
— csakis lelkes, élő lények, abból a csudálatosan 
egyszerű s manap szinte furcsának tetsző okból, 
hogy Andersen Isten formáló kezét és teremtő 
lehelletét érezte minden tárgyon, amely őt körül
vette. Akiben ez az áhítat, az élet szentséges és 
csudás voltának ez az érzése olyan friss és ele-



ven, mint Andersenben volt (bizonyos fokig ez 
minden költőben elengedhetetlen, mert hisz a köl-
tőiségnek ez a legtisztább forrása), arra nézve az 
élet mindig a tündérmese szenzációjával fog hatni, 
mert az ilyen ember az életet mindig csodának 
fogja érezni, néha szépséges, máskor szörnyűsé
ges csodának, de mindig csodának. 

Hogy Andersen az életet csakis igy érezte és 
nem máskép: arról nemcsak meséi és elbeszélései 
tesznek tanúságot, hanem saját önéletírása is, 
amelyről maga azt mondja, hogy életének meséje. 
Mondhatta volna igy is : életem tündérmeséje. A 
valóságos életét is mesének érezte, tündérmeséibe 
viszont beáramlott a valóságos élete. 

Az emberek — kivált legújabb időben — a tün
dérmesét (a népmesék legnagyobb része is ide
tartozik) igen tévesen fogják föl s ehhez képest 
igen fonákul értékelik. Hogy a tündérmese kö
rül minő balfelfogások kaptak lábra, annak leg-
leverőbb bizonyitéka, hogy a modern pedagógiá
ban is meglehetősen elburjánzott egy irány (ma 
talán már ez a tudományos babona is végét járja), 
mely a tündérmeséket ki akarta küszöbölni a gyer
mekek lelki világából, azon a racionalista alapon, 
hogy a tündérmesék meghamisítják az életet s bal
fogalmakat ültetnek a gyermek elméjébe. Egy idő
ben a sok százesztendős, kipróbált tündérmesék 
helyett úgynevezett valószínű és valószerű racio
nalista meséket Írattak szárazlelkü tanitóbácsik-
kal, akiknek kopár fantáziájával és együgyű élet-
és emberismeretével csak nyelvi szegénységük és 



tehetetlenségük volt egyenrangú. Ezek a tanitó-
bácsik a többi között a tündérmesét sem értet
ték, nem értették az európai keresztény világ egyik 
legcsudálatosabb és legfinomabb megnyilatkozá
sát; nem értették azt, amit minden kis uri gye
rek a szalonban s minden parasztleány a fonóban 
mindenkor is megértett a maga eredeti, ősi, pri
mitív ösztönével. 

A tündérmese éppen azért örök és halhatatlan, 
mert nemhogy meghamisitása volna az életnek 
vagy torzjátéka a fantáziának: éppen ellenkező
leg az emberi életnek egészen sajátos, szimbo
likus művészi ábrázolása, amely a maga nemében 
egyetlen és páratlan. A csoda a tündérmesében 
nem azt jelenti, ami rendkivüli és lehetetlen, ha
nem ellenkezőleg, azt húzza alá, azt emeli ki a 
művészi hangsúlyozás eszközével, ami szükségszerű 
és mindennapi, mint ahogy a király és a királyné, 
a királyfi és a királykisasszony nem Nagy Sán
dort, Július Caesart, Napóleont jelentik, hanem a 
szomszédék fiát, téged, engem, mindenkit, aki 
elmegy hazulról, ki a világba, hogy szerencsét 
próbáljon s elnyerje életének a koronáját. A tün
dérmese koronája — a mindennapi élet sikere. 
Hogy Babszem Jankónak vagy Hüvelyk Matyi-
nak a mesében óriásokkal kell megküzdenie, ez 
nem rendkivüli és lehetetlen elképzelés, hanem az 
a józan, mindennapi megfigyelés, hogy mi kis 
emberek kimegyünk az életbe, ahol nagy ellen
séges erőkkel kerülünk szembe, ahogy a kitartás, 
alázatosság, hit és becsület a legnagyobb óriá-



sokon is erőt vesznek, ez sem beteges fantázia 
szülötte, hanem a keresztény életfölfogás szelleme, 
amely az európai tündérmeséket annyira áthatotta, 
hogy még a régi pogányvilágból bennük rekedt 
motívumaik is mind átformálódtak. Hogy a tün
dérmese tele van meglepő fordulattal, ez csak 
azokat a vak és siket pedagógusokat lepheti 
meg, akik még csak annyit sem tudnak, hogy az 
élet az, amely tele van a legmeglepőbb fordula
tokkal. És ha a mese hősét fiatal tündérek és 
öreg boszorkányok protegálják, ez igazán szóról
szóra az életből van véve, mert a női protekció 
a mindennapi életnek is egyik leghatásosabb té
nyezője. És igy tovább. Ha akarnám, fölsorolhat
nám a tündérmesék legvakmerőbb motívumait s 
valamennyiről kiderülne, hogy mélyen gyökerez
nek az élet valóságában, sokkal mélyebben, mint 
a legtöbb regény, amely a lélektani tanulmány 
köntösében lép föl. 

A tündérmesében előforduló csodák csak gyö
nyörű sűrítések, ékesszóló szimbólumok, költői 
kitalálások a valóságnak minél teljesebb és erő
teljesebb kifejezésére. A Freud-féle lélektani iskola 
kétségkívül igen sok túlzásba tévedt, végzetes 
egyoldalúságtól sem maradt ment, de a tündér
mese körül van egy igen nagy érdeme. Rámuta
tott arra, hogy a tündérmesékben előforduló külső 
változások belső változásokat jelentenek, szóval 
rámutatott a tündérmesék lélektani igazságára. Az, 
hogy egy királyfit medvévé változtatnak s hogy 
ettől az alakjától megváltja őt példának okáért 
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egy igazi szerelem, ez olyan komoly és valóságos 
lélektani igazság, hogy Ibsen drámáiban is meg 
lehet találni. Csakhogy a tündérmese olyan mű
vészi, hogy sohasem okoskodik, hanem mindig 
csak ábrázol, sohasem magyaráz, hanem mindig 
képeket ád, még pedig igazán találó képeket. 

Fájdalom, a tündérmesével, mint költői műfajjal 
talán éppen azért nem foglalkoztak eleget, mert 
a legtöbb tündérmese szerzője maga a nép volt, 
a nagy ismeretlen s a legszebb tündérmeséket, 
mint a folk-lore csudavirágait a nép ajkáról tép
ték a szorgalmas gyűjtők és kötötték bokrétába. 
Arany János, aki a többi között a tündérmesét 
is ugy értette, mint igen kevesen, gyönyörűen irja 
meg, hogy a nép ajkán élő tündérmesék hogyan 
jutottak el végleges művészi formájukhoz. „Mig 
napjainkban — irja Arany János — akármely 
silányság utat lelhet a sajtóba, vagy legalább irott 
betű segélyével fönmaradhat, mint örökös hiba: 
ama folyók partjain, tábori tüzeknél, sátor vagy 
Isten szabad ege alatt hallgató nép visszautasítás 
ami nem életre való; s ha mit elfogadott, kellett 
abban lenni valami derekasnak, méltónak, hogy 
emlékezetbe vésse, tovább adja, firól-fira örökítse. 
Mig most a költő-egyén munkája, hibáival, fonák 
részeivel, hézagaival, kinövéseivel átmarad iva-
dékról-ivadékra: a hajdani — ha szabad uj szót 
gyártanom — panpoetikus korban minden tovább
adó, minden egyes dalnok, minden következő 
nemzedék rátette kezét a műre, hibáit kijavitá, 
darabosságát elegyengeté, betölté hézagait, meg-



igazgatá, ami fonák volt benne s eltörölve, ami 
pusztán a költő egyediségének volt kifejezése, az 
egészet mind általánosabb érdekűvé, az összes 
nép közvagyonává alakította." 

Andersen azért olyan csodálatos és páratlan 
jelenség a világirodalomban, mert ő az a költő
egyén, aki egy kispolgári szoba négy fala között 
— igazi tündérmesét tudott irni, ugy hogy az 
Andersen-féle tündérmese, amig egyrészt meg
mutatja, hogy a néptől elszakadt irodalom hogyan 
tud visszaszállani a népi hagyomány és fantázia 
csodálatos kútjába, hogyan tud az iró visszatalálni 
a népek tömeg-leikéhez, másfelől rá is világit a 
népmesék élettartalmára és lélektanára. Andersen 
a maga életét alakította mesékbe, mint ahogy 
Dosztojevszki élete regénybe ömlött át. Andersen 
meséi — mint a dán kritika kimutatta róluk 
— egytől-egyig valóságos élményekhez fűződnek, 
valóságos jeleneteket tükröznek és valóságos ala
kokat ábrázolnak, sőt valóságos tájakat festenek. 
A rut kis kacsa története, mely olyan tökéletes, 
hogy a századok próbáját kiáltott népmese is le
hetne: Andersennek, a költőnek a története, aki 
nyárspolgári környezetben születve, meg nem értő 
emberek között tengődve, nem ismeri önmagát, 
míg végre tudatára jő tehetségének és hivatott-
ságának. De Andersen nem áll meg a kacsa és a 
hattyú átlátszó szimbólumainál. Fantáziája oly friss 
és erős, oly közvetlen és romlatlan, mint a népé 
és gyermeké s igy jönnek létre az ő mesevilágá
nak halhatatlan alakjai: az állhatatos ólomkatona, 



a bugó csiga meg a labda, stb. stb., a sok élet
telen tárgy, amely mind élő embert és élő tipust 
jelent. 

Andersen és a népmese között mint közvetítők 
vénasszonyok állanak, élükön az ő nagyanyjával, 
akit nagyon szeretett és aki nagyon szeretett me
sélni. Csakhogy a dolog ugy áll, hogy a nagy 
írók kiskorukban majdnem mind hallanak tündér
meséket öreg asszonyoktól, anélkül, hogy ez fej
lődésükre különösebb hatást gyakorolna. Ander
senre nézve, aki igen különös, méla kedvű fiu 
volt s akire az élet legapróbb dolgai kezdettől 
fogva szenzációsan hatottak: a vénasszonyok me
séi döntő és elhatározó hatással voltak, annyival 
is inkább, mert tizennyolc éves koráig nagyon 
fogyatékos iskolázásban részesült, csak később 
szerezte műveltségét s a gyerekkori benyomások 
mély gyökeret eresztettek lelkében. 

A tündérmesével szemben Andersennek van egy 
előnye és egy hátránya. Előnye az, hogy olyan 
finom lelki árnyalatokat, olyan aprólékos meg
figyeléseket, olyan költői különösségeket visz 
bele a tündérmesébe, amely a nép kincseiből 
hiányzik. A népnek is vannak csudálatos állat
meséi, de ahogy Andersen egy vakondot vagy 
fecskét rajzol — szinte kissé romantikus módon 
— annak nincs megfelelő párja a népmesében. 
Viszont hátránya az, amire az Arany Jánosból 
vett idézet oly találóan utal, hogy az Andersen
féle mese egy költő-egyén munkája, nem ment 
keresztül az idők retortáján, nemzedékek simító 



kezén s igy nem mindenütt ment bizonyos iro
dalmi tultengéstől, bőbeszédüségtől, szószapori-
tástól, amelyet a népmesékről oly gyönyörűen 
lefaragott az idő. Az Andersen-féle mese tehát 
nem mindig olyan egyszerű, mint a népmese, bár 
van Andersennek tömérdek meséje — csak A 
királykisasszony és a borsószemre utalok, — mely 
a legegyénibb és legköltőibb gondolatot csudá
latosan párosítja a népmese tökéletes egyszerű
ségével és naivitásával. 

Az irodalmi kritika megállapítja róla, hogy 
tanult Heinetői és Hoffmanntól, de mi azt tartjuk, 
hogy Andersennek egyetlen igazi őse és elődje 
van, egyetlen mintája és mestere és ez a nép
mese. Amit ezenkívül másoktól tanult: igazán 
számba sem jöhet. S ahogy az egyes költők között 
nincsen elődje — utódja sincsen. A többi között 
Wilde Oszkár igen csillogó és ragyogó módon 
utánozta — a megengedhetőnél jóval szorosab
ban, de Wilde csak pompás és mesterkélt, díszes 
és csillogó, sohasem naiv, sohasem meggyőző, 
csak artista és nem művész, csak virtuóz és nem 
igazi mesélő. 

Rokonai azonban Andersennek is vannak. Roko
nai mindazok a mélységesen germán irók, akik a 
családi otthon négy fala között — megtalálták a 
tündérmesét. Rokona a régebbiek között Dickens, 
aki jó barátja volt s rokona az ujabbak között 
Barrie, aki újból fölfedezte a kispolgári élet min
den költőiséget. S e nagy rokonságot az alap
vonásuk magyarázza: az, hogy szeretik az életet 



és hogy alázatosan szeretik, köszönettel, hálával 
és csudálkozással szivükben. Az élet apró dolgai 
igy válnak a költészet nagy dolgaivá. A szeretet 
könnyein keresztül az egyszínű dolgok csudála
tosan sokszínűvé lesznek s beteljesül az írás szava, 
hogy az utolsókból válnak az elsők. 

Még csak egyet kell elmondanom Andersenről, 
mert az kapcsolatban áll a fordításával. Andersen 
tudatosan merít a népmesei hagyományból és 
tudatosan követi a népmese nyelvét is, még pedig 
abból a józan és egészséges fölfogásból indulva 
ki, hogy a mesét nem olvassák, hanem élőszóval 
adják tovább, szóval mesélik. Ehhez képest mon
datalkotása és mondatfűzése lazább, pongyolább, 
közvetlenebb, mint az olyan irásmüé, amely csak 
olvasásra van szánva. A fordítónak, ha hü akart 
maradni .az író e sajátosságához (már pedig egye
bet igazán nem tehetett), meg kellett őriznie e 
naiv pongyolaságot s az olvasót is figyelmeztetnie 
kell arra, hogy Andersen mondatait ezzel a mód
szerrel olvassa. Ezt a módszert — külsőleg — 
az jellemzi, hogy sokkal több vesszőt rak, mint 
pontot s vesszőt rak ott is, ahol egy pontosabb 
iró pontot tenne. Ez első pillantásra talán kissé 
különös vagy szokatlan az előtt az olvasó előtt, 
aki nem szokta meg ezt a népmeséktől, de mi
helyt hangosan próbálja olvasni az illető monda
tokat, rögtön rájön, hogy ami pongyolaságnak 
látszik, csak természetesség és közvetlenség, s az 
élőszó elevensége az, ami a sok vesszőt kívánja 
és a kevés pontot. Ahol Andersen stílusa kissé 



elfordul a mesétől és inkább az elbeszéléshez 
közeledik (mert vannak meséi, amelyek inkább 
elbeszélések), ott természetesen a fordító megint 
csak a legparancsolóbb szabálynak engedett* 
vagyis követte az irót. 

Hevesi Sándor. 



A t ü z s z e r s z á m . 

Az országúton feszesen lépkedett a katona. Egy, 
kettő! Egy, kettő! Torniszter nyomta a hátát és 
kard verte az oldalát, mert a katona háborúból 
jött és most hazafelé igyekezett. És ekkor egy 
vén boszorkánnyal akadt össze az országúton; 
olyan undorító volt, alsó ajka egészen lelógott a 
mellére. • 

A boszorkány igy szólította meg: 
— Jó estét, vitéz ur! Milyen szép kardod van 

és milyen nagy hátizsákod! Meg kell adni, hogy 
igazi katona vagy. Már most az a fő, hogy pénzed 
is legyen annyi, amennyit kívánsz. 

— Köszönöm a jókívánságodat, vén boszorkány. 
— Látod-e azt a nagy fát? — kérdezte a 

boszorkány és egy fára mutatott, amely oldalt 
állott. Belülről egészen odvas. Kússzál föl a 
csúcsára, ott egy lyukat fogsz találni, amelyen le-
ereszkedhetel egészen a fa mélyébe. Majd kötelet 
csavarok a derekadra, hogy megint felhúzhassalak, 
ha szólítani fogsz. 

— De hát mit csináljak én odalenn a fa odvá
ban? — kérdezte a katona. 

— Pénzt hozz fel, — mondotta a boszorkány, 
— mert tudnod kell, ha feneket érsz a fa odvá
ban, nagy pitvarra kerülsz, amely egészen világos, 
mert több mint száz lámpás ég benne. Aztán 
három ajtót fogsz ott látni; kinyithatod mindegyi
ket, mert a zárban van a kulcs. Ha belépsz az 

Andersen összes meséi. 1 



első kamarába, a padló közepén nagy ládát fogsz 
látni, amelynek tetején egy kutya ül, akkora szemei 
vannak, mint egy teás findsa, de te azzal ne 
törődjél. Odaadom neked kékkockás kötényemet, 
azt kiterítheted a padlóra, aztán csak eredj oda 
gyorsan, fogd a kutyát, ültesd a kötényemre, nyisd 
föl a ládát s végy ki belőle annyi shillinget, 
amennyi jól esik. Ez csupa rézpénz, de ha inkább 
ezüstöt akarsz, akkor a következő szobába kell 
bemenned; ott is ül egy kutya s akkora szemei 
vannak, mint egy malomkerék, de te azzal ne 
törődjél. Ültesd a kötényemre s markolj bele a 
pénzbe! De ha aranyat kívánsz, azt is megkap
hatod, akár annyit, amennyit megbírsz, ha bemégy 
a harmadik kamarába. Csakhogy annak a kutyá
nak, amely az arany pénzesládán ül, akkora szemei 
vannak, mint a „kerek torony"*. Már ez aztán a javá
ból való kutya, azt elhiheted. De te azzal ne 
törődjél. Csak ültesd a kötényemre, akkor nem 
bánt s végy ki a ládából annyi aranyat, amennyit 
akarsz. 

— Ez nem is volna olyan rossz, — mondotta 
a katona. — De aztán mit kell neked adnom, vén 
boszorkány, mert van énnekem annyi eszem, hogy 
te is ki akarod venni belőle a magadét. 

— Nem, — felelte a boszorkány, — én egy 
árva shillinget sem kívánok. Én csak azt az ócska 
tűzszerszámot kérem, amelyet az öreganyám ott
felejtett, amikor utoljára lenn járt. 

— No hát akkor csavard a derekamra azt a 
kötelet, — mondotta a katona. 

— Itt a kötél, — felelte a boszorkány, — s itt 
a kékkockás kötényem. 

A katona fölmászott a fára, leereszkedett a fa 
belsejébe s amint a boszorkány megmondotta, lenn 

* Ismert, régi épület Kopenhágában. 



találta magát a nagy pitvarban, ahol a sok száz 
lámpa égett. 

Kinyitotta az első ajtót. Hü! Ott ült a kutya, 
amelyiknek akkora szemei voltak, mint a teásfindsa 
s mereven bámult a katonára. 

— Takaros legény vagy, — mondotta a katona, 
ráültette a kutyát a boszorkány kötényére, annyi 
rézshillinget markolt föl, amennyi csak belefért a 
zsebeibe, aztán bezárta a ládát, visszaültette rá a 
kutyát s benyitott a másik szobába. Hát csak
ugyan, ott ült a kutya, amelyiknek akkora volt a 
szeme, mint a malomkerék. 

— Mit bámulsz ugy rám, mintha újkapu volnék, 
— mondotta a katona. — Még belefájdul a 
szemed. 

Aztán a boszorkány kötényére ültette a kutyát, 
de mikor a ládában megpillantotta a sok ezüst
pénzt, minden rézpénzét kiszórta, amit az elébb 
összeszedett s csakis ezüstpénzzel töltötte meg a 
zsebeit meg a hátizsákját. Azután belépett a har
madik kamrába. No hát itt már csúnya dolgot 
látott. Ennek a kutyának igazán két akkora szeme 
volt, mint a „kerek torony" s éppen ugy forogtak 
a fejében, mint a kerekek. 

— Jó estét! — mondotta a katona és kezét a 
sipkájához emelte, mert soha azelőtt nem látott 
még ilyen kutyát; nézte is egy darabig, de azután 
azt gondolta, hogy elég volt a nézésből, igy hát 
fogta a kutyát, letette a földre és kinyitotta a 
ládát. Oh Uram istenem, hogy milyen temérdek arany 
állt ottan! Megvehette volna rajta egész Kopen-
hága városát, a kalácssütő-asszonyok cukormala
cait és a kerek világ valamennyi ólomkatonáját, 
korbácsát meg hintalovát. Ez már aztán igazi 
pénz volt. 

A katona ki is szórta minden ezüstshillingjét, 
amivel a zsebeit meg a hátizsákját megtöltötte s 



becserélte arannyal; megtöltötte vele minden 
zsebét, hátizsákját, meg a sipkáját, meg a csiz
máját is, ugy, hogy megmozdulni is alig tudott. 
Most aztán volt pénze! A kutyát visszaültette a 
ládára, becsapta az ajtót s kiabálni kezdett a fa 
mélyéből. 

— Már most csak huzz fel, te vén boszorka! 
— Nálad-e a tüzszerszám? — kérdezte a bo

szorkány. 
— Igaz a, — felelte a katona, — arról bizony 

szépen megfeledkeztem. Visszament és megkereste. 
A boszorkány aztán fölhúzta az odúból, a katona 
megint künn állott az országúton s a zsebe, sip
kája, hátizsákja, csizmája mind színültig volt 
arannyal. 

— Hát aztán mitől jó neked ez a tüzszerszám? 
— kérdezte a katona. 

— Ahhoz semmi közöd! — felelte a boszor
kány. — Azért kaptál pénzt! Hát csak ide azzal 
a tüzszerszámmal! 

— Lárifári, — mondotta a katona, — tüstént 
megmondod, hogy mire akarod használni, mert 
különben kihúzom a kardomat és levágom a 
fejedet. 

— Nem! — felelte a boszorkány. 
A katona erre levágta a fejét. És a boszorkány 

ott hevert élettelenül. A katona pedig minden aranyát 
a boszorkány kötényébe rejtette, vállára vette, 
mint egy batyut, zsebébe tette a tűzszerszámot s 
ment egyenesen a városba. 

Pompás egy város volt az, a katona a legpom
pásabb fogadóba tért be, ott a legjobb szobákat 
és kedvenc ételeit kérte, mert annyi pénze volt, 
hogy most már gazdag ember számba mehetett. 

Persze, a szolgának, akinek a katona csizmáit 
kellett kikefélnie, ugy rémlett, hogy ennek a gazdag 
urnák kissé nevetséges, ócska csizmája van, de a 



katona akkor még nem szerzett be ujat; másnap 
már olyan csizmája volt, amiben ugyancsak lehe
tett járni s az uj ruhái is nagyon jól festettek. A 
katona igy már előkelő uri emberré vedlett ŝ  az 
emberek elmesélték neki, hogy milyen drágalátos 
dolgok vannak az ő városukban, hogy ki az ő 
királyuk s hogy milyen bájos princesz a király 
leánya. 

— S hol láthatja az ember azt a princeszt? — 
kérdezte a katona. 

— Emberfia őt egyáltalában nem láthatja, — 
mondották mind, kivétel nélkül, — mert a princesz 
nagy rézkastélyban lakik, azt meg csupa kőfal 
meg torony veszi vkörül. Ki-bejárni ott nem lehet 
senkinek, a királyt kivéve, mert a princesznek 
megjövendölték, hogy egy komisz közlegény fogja 
feleségül venni s ebbe a király nem nyugod-
hatik bele. 

— De szeretném látni azt a princeszt, — gon
dolta magában a katona, de hát ehhez igazán nem 
tudta az engedélyt megszerezni. 

De most aztán élte a világát, színházba járt, 
kocsikázott a király kertjében és sok pénzt osz
togatott a szegényeknek, ami igazán szép volt 
tőle; régebbi idejéből jól tudta, milyen keserves 
dolog, ha egy árva shillingje sincs az embernek. 

Most hát gazdag volt, szép ruhákat hordott és 
sok, nagyon sok barátot szerzett, akik mind azt 
mondták róla, hogy ritka ember, igazi gavallér és 
ezt a katona örömmel hallgatta. De minthogy 
minden nap adott ki pénzt, bevenni azonban nem 
vett be soha semmit, utóvégre is nem maradt 
többje két shillingnél, ki kellett költöznie a szép 
szobákból, ahol lakott s fent a tető alatt, egy ici
pici szük kamrácskába kellett behúzódnia, magának 
kellett a csizmáit kefélnie s tűvel összefércelnie, 
ahol kilyukadtak, s barátjai közül nem nézett föl 



hozzá senki, mert nagyon is sok lépcsőt kellett 
volna mászniok. 

Sürü, sötét este volt s a katona még gyertyát 
sem tudott vásárolni magának, de ekkor eszébe 
villant, hogy van egy parányi gyertyavég abban 
a tuzszerszámban, amelyet az odvas fából hozott 
föl, ahová a boszorkány őt lesegitette. Elővette a 
tűzszerszámot meg a gyertyavéget, de amikor tüzet 
csiholt a szerszámmal s a kovából széjjelröppen
tek a szikrák, fölpattan ám az ajtó s ott terem 
előtte a kutya, amelyiknek akkora volt a szeme, 
mint a teásfindsa s amelyet a fa odvában látott 
és igy szólt hozzá: 

— Mit parancsol a gazdám? 
— Mi ez? — kérdezte a katona. Hiszen ez 

mulatságos egy tüzszerszám, ha megszerezhetek 
vele mindent, amit akarok. — Szerezz egy kis 
pénzt nekem, — igy szólt a kutyához, — és hipp-
hopp! a kutya eltűnt, hipp-hopp! már megint 
ott volt s szájában nagy tüsző, tele pénzzel. 

Most már látta a katona, milyen pompás az ő 
tüzszerszáma! Ha egyszer ütött rája, előjött az a 
kutya, amelyik a rézgarasos ládán ült; ha kétszer 
ütött rá, az jelent meg, amelyik az ezüstpénzt 
őrizte, s hogyha háromszor ütött rája, akkor a 
harmadik kutya jött elő s aranyakat hozott. 

A katona megint leköltözött a szép szobákba, 
megint szép ruhákba öltözött, igy barátai egytől-
egyig mind ráösmertek és megint nagyon sokat 
tartottak róla. 

És a katona egyszer ezt gondolta magában: 
— Mégis csak furcsa dolog, hogy azt a prin-

ceszt nem lehet látni. Mindenki azt mondja, hogy 
gyönyörű; de hát mire jó az, ha örökösen ott kell 
gubbasztania abba a soktornyú, nagy rézkastély
ban! Hát én már meg se láthatom semmikép? 

Igy hát ráütött a kovára és hipp-hopp, ott ter-



mett a kutya, amelyiknek akkora szeme volt, mint 
egy teásfindsa. 

— Igaz, hogy késő éjszaka van most, — mon
dotta a katona, — de hát borzasztóan szeretném 
látni a princeszt, ha csak egy kurta pillanatra is. 

A kutya már kiszökkent az ajtón s mielőtt a 
katona még csak remélhette volna, már vissza is 
tért a princesszel, aki a kutya hátán ült és aludt 
s olyan gyönyörűséges volt, hogy minden ember 
láthatta rajta, milyen igazi, valóságos princesz; a 
katona nem tudta magát türtőztetni, meg kellett, 
hogy csókolja, mert ő igazi katona volt. 

Azután a kutya gyors iramban visszavitte a 
princeszt s reggel, mikor a király meg a királyné 
éppen teáztak, a princesz elmesélte, hogy milyen 
furcsa álma volt egy kutyáról meg egy katonáról. 
Nyargalt a kutya hátán s a katona megcsókolta. 

— No hát ez szép kis história volna, — mon
dotta a királyné. 

Rákövetkező éjszaka az egyik öreg udvari 
dámát odaültették a princesz ágyához, hogy ott 
virrasszon s lássa, vajjon igazán álom-e vagy mi 
egy más. 

A katona borzasztóan vágyott viszontlátni a 
princeszt, igy hát a kutya éjjel megint eljött, el
vitte a princeszt s olyan gyorsan szaladt, ahogyan 
csak a lába birta, csakhogy az öreg udvari dáma 
magasszáru vízálló cipőt húzott s éppen olyan 
gyors iramban szaladt, mint a kutya; s amikor 
látta, hogy a kutya meg a hercegnő eltűnnek egy 
nagy házban, ezt gondolta magában: Most már 
tudom, hogy hol van — s egy darab krétával nagy 
keresztett rajzolt a kapura. Azután hazament, le
feküdt s a kutya is visszavitte a princeszt. De 
mikor látta a kutya, hogy annak a háznak a ka
puja, amelyben a katona lakott, kereszttel van 
megjelölve, vett egy darab krétát s az egész 



város minden kapujára keresztet rajzolt és ezt 
nagyon okosan csinálta, mert igy minden kapun 
volt kereszt s ennélfogva az udvari dáma nem 
akadhatott rá az igazi kapura. 

Kora hajnalban kivonult a király, meg a királyné, 
meg az udvari dáma, meg az összes tisztek, hogy 
lássák, hol volt a princesz az éjjel. 

— Ez az, — mondotta a király, amikor meg
látta az első keresztes kaput. 

— Oh dehogy, ez az, drága uram, — mondotta 
a királyné, megpillantván a második keresztes 
kaput. 

— De hiszen itt is van kereszt, meg ott is van, 
— mondották valamennyien; s ahová néztek, min
den kapun volt kereszt. Be kellett látniok, hogy 
itt hiábavaló minden kutatás. 

De a királyné nagyon okos asszony volt, aki 
nemcsak azt tudta, hogyan kell a hintóban ülni. 
Fogta nagy aranyollóját, szétszabdalt vele egy 
nagy darab selymet és formás kis zacskót varrt 
belőle; a zacskót színültig megtöltötte finom 
haricska-darával, aztán a princesznek a hátára kö
tötte s mikor ezzel is megvolt, kis lyukat vágott 
a zacskón, ugy hogy a dara kihullhasson végig 
az egész útra, melyen a princeszt viszik. 

Éjszaka azután visszajött a kutya, megint hátára 
kapta a princeszt s futva vitte a katonához, aki 
nagyon szerette és aki fejedelem szeretett volna 
lenni, hogy elvehesse feleségül. 

A kutya nem vette észre, hogyan hull a dara 
a kastélytól kezdve a katona ablakáig, melyen 
keresztül ugy jutott be a szobába, hogy fölmászott 
a falon. 

^Reggel aztán a király meg a királyné tisztán 
láthatták, hol járt a leányuk, elfogatták a katonát 
s börtönbe záratták. 

Ott ült a börtönében. Hú, milyen sötét, unal-



mas egy hely volt. És ezt kellett hallania: holnap 
fölkötnek. Ez bizony csöppet sem volt mulatságos, 
a tüzszerszámát pedig ott felejtette a fogadóban. 
Reggel, a kis ablak rácsozatán keresztül nézhette, 
hogy tolong a nép a városból kifelé, hogy lássa 
az ö fölmagasztaltatását. Hallotta a dobszót s 
látta a fölvonuló katonaságot. Az emberek mind 
szaladtak kifelé s volt köztük egy suszterinas, bőr
köténnyel, papucsban, az olyan hevesen száguldott, 
hogy egyik lábáról leröpült a papucs s egyenesen 
nekirepült a börtön falának, ahol a katona ült s 
éppen kikandikált a vasrudak között. 

— Ej, te, suszterinas! Ne siess olyan nagyon! 
— szólott le neki a katona. — addig ugy se lesz 
semmi, amig én is ott nem leszek; de ha el
szaladnál az én volt szállásomra s elhoznád a tüz-
szerszámomat, kapnál tőlem négy shillinget. Csak
hogy szaporán szedd ám a lábadat. 

A suszterinast nagyon serkentette a négy 
shilling, elszaladt, meghozta a tűzszerszámot, oda
adta a katonának és — no de hiszen majd elválik 
nemsokára.* 

A városon kivül nagy akasztófát ácsoltak össze, 
köröskörül katonák állottak és sok százezer ember. 
A király meg a királyné pompás trónuson ültek, 
éppen szemközt a bírákkal és az egész tanáccsal. 

A katona már fönt állott a létrán, de mikor 
nyakára akarták tenni a kötelet, azt mondotta, 
hogy a szegény bűnösöknek, mielőtt kivégeznék 
őket, mindig teljesitik egy ártatlan kívánságukat. 
Ő csak egy pipa dohányt szeretne elszini, úgyis 
ez volna az utolsó pipa dohány, amelyet e világon 
elszina. 

Ezt a kérését nem is tagadta meg a király, így 
hát a katona elővette tüzszerszámát, tüzet csiholt 
belőle: egy, kettő, három. És ott termettek mind 
a kutyák, az, amelyiknek akkora szeme volt, mint 



egy teásfindsa, amelyiknek akkora szeme volt, mint 
egy malomkerék s amelyiknek akkora szeme volt, 
mint a kerek torony. 

— Segítsetek rajtam, hogy föl ne köthessenek, 
— mondotta a katona. Mire a kutyák nekirontot
tak a bíráknak és az egész tanácsnak, az egyiknek 
a combjába kaptak, a másiknak az orrába s olyan 
magasra hajították őket föl a levegőbe, hogy 
amikor lezuhantak, teljesen összezúzták magukat. 

— Nem akarom! — mondotta a király, de a 
legnagyobb kutya megragadta őt is meg a király
nét is és a többiek után hajította; erre a katonák 
megijedtek s az egész nép igy kiáltott föl: 

— Te derék katona, légy a mi királyunk s 
legyen tiéd a szépséges princesz. 

Aztán beültették a katonát a király hintájába, 
elől táncolt a három kutya és éljenzett és a su
hancok fütyültek, a katonák fegyverükkel tiszteleg
tek. A princesz kijött a rézkastélyból s királyné 
lett belőle és ez nagyon jól esett neki. Nyolc napig 
állott a lakodalom, a kutyák az asztalnál ültek s 
nagy szemeket meresztettek. 



K i s D a n i é s N a g y D a n i . 

Egy faluban két ember lakott, akiknek egyforma 
nevük volt, mindkettejüket Daninak hivták, csakhogy 
az egyiknek négy lova volt, a másiknak pedig csak 
egyetlenegy lova. S hogy a két embert meg 
lehessen egymástól különböztetni, azt, amelyiknek 
négy lova volt, elnevezték Nagy Daninak s amelyik
nek csak az az egy lova volt, Kis Daninak. Most 
aztán hadd halljuk, hogy mint járt a két Dani, 
mert az valódi, igaz történet. 

Egész héten át Kis Dani kénytelen volt Nagy 
Dani számára szántani s egyetlen lovát is oda 
kellett kölcsönöznie; azután meg Nagy Dani segí
tette ki őt a négy lovával, de csak minden héten 
egyszer s az is épp vasárnapra esett. Hejhó! Hogy 
pattogtatta ostorát Kis Dani mind az öt lónak a 
feje fölött; mert hiszen azon az egy napon mind 
az öt ló jószerint az övé volt. A nap ragyogóan 
sütött, minden toronyban hivogatólag szóltak a 
harangok, az emberek mind kicsípték magukat s 
mentek a templomba, zsoltárkönyvükkel a hónuk 
alatt, hogy meghallgassák a lelkész ur prédikáció
ját s látták Kis Danit, aki öt lóval szántott s 
olyan jókedvű volt, hogy folyton csettintett az 
ostorával s ezt kiabálta: Gyü, mind az öt 
lovam! 

— Ilyet már ne mondj, — szólt rá Nagy Dani, 
— hiszen az ötből csak.egy ló a tied. 

De mihelyt arrament valaki, Kis Dani megfeled-



kezett arról, hogy ilyet ő nem mondhat s megint 
csak azt kiáltotta: Gyü, mind az öt lovam! 

— No, most már igazán kérlek, hogy ne mondd 
még egyszer, — szólt Nagy Dani, — mert ha 
még egyszer mondod, olyat ütök a lovad fejére, 
hogy mindjárt meggebed; akkor aztán nincs 
tovább. 

— Igazán nem mondom többet, — felelte Kis 
Dani. De mikor az emberek arra jöttek s jó reggelt 
kívántak neki, nagyon jó kedve támadt, elgon
dolta, milyen szép az mégis, hogy neki öt lova 
van és igy szánthatja a földjét és ekkor megcser-
ditette ostorát s megint csak elkiáltotta magát: 
Gyü, mind az öt lovam! 

— Majd én őrzöm a lovaidat, — mondotta 
Nagy Dani, vette a kisefát s akkorát vágott a 
Kis Dani lovának a fejére, hogy ez fölbukott és 
kiadta a páráját. 

— Jaj, most már egy lovam sincs! — mondotta 
a kis Dani és elkezdett ríni. Azután lehúzta a ló 
bőrét, kitette száradni, ahol a szél legjobban át
járta, azután begyömöszölte egy zsákba, melyet a 
vállára vetett s elindult a városba, hogy eladja 
a lóbőrt. 

Igen nagy utja volt odáig, nagy, sötét erdőn 
kellett átvágnia s rettentő csúnya idő lett; ugy 
eltévedt, hogy mire visszatalált a jó útra, már be
állott az est s ő olyan messzire jutott, hogy 
éjszakára már se a várost, se az otthonát el nem 
érhette volna. 

Szorosan az ut mellett állt egy nagy paraszt
major; az ablaktáblák már mind csukva voltak, 
de azért mégis kiszűrődött rajtok egy kis világos
ság. — Ha beszólok, talán megengedik, hogy itt 
tölthessem az éjszakát, — gondolta Kis Dani, 
megállott és bekopogtatott. 

A parasztasszony ajtót nyitott, de mikor meg-



hallotta, hogy mit akar, rászólt, hogy csak álljon 
odább egy házzal; az ura nincs itthon és ő idegent 
be nem enged a házába. 

— Hát akkor künn kell hálnom, — mondotta 
Kis Dani s a parasztasszony becsapta orra előtt 
az ajtót. 

Mindjárt a ház mellett állott egy nagy széna
kazal s közbül volt egy kis félszer, lapos szalma-
tetejü. 

— Ott fönn meghálhatok, gondolta Kis Dani, 
— hiszen ez pompás fekvőhely. A gólya csak nem 
fog onnan leröpülni s nem harap a combomba. 
— Mert egy eleven gólyamadár álldogált fönn a 
háztetőn; ott volt a fészke. 

Igy hát Kis Dani fölmászott a félszer tetejére, 
lefeküdt és addig forgolódott, amig jó kényelme
sen el nem helyezkedett. Az ablaktáblák fölül nem 
jól záródtak, igy hát beláthatott egyenesen a 
szobába. 

Nagy teritett asztal állt ott, rajta bor, pecsenye 
meg egy pompás hal; a parasztasszony meg az 
egyházfi ültek az asztalnál, de rajtuk kivül senki; 
az asszony töltött az egyházfinak s az ugyancsak 
villázta a halat, mert ez volt kedvenc étele. 

— Ha más emberfia is kaphatna belőle egy 
falatot! — gondolta Kis Dani, nyakát az ablak 
felé nyújtogatta s Uramfia, micsoda pompás kalá
csot pillantott meg a szeme! Bizony, ott lako
máztak. 

Egyszerre az országút felől lódobogást hallott, 
mely közelebb jött a házhoz; a parasztasszony 
ura volt, aki hazatért. 

Nagyon jó ember volt a gazda, de azzal a 
furcsa nyavalyával megverve, hogy rá nem tudott 
nézni semmiféle egyházfira és hogyha üyen ember 
került a szeme elé, szörnyű dühbe gurult, és éppen 
ezért történt, hogy az egyházfi most volt az asszony-



nál, neki jó napot kívánni, mert tudta, hogy a gazda 
nincs otthon és a jó asszony elébe rakta a leg
pompásabb ételeket, amik a házban voltak. Mikor 
aztán jönni hallották az embert, nagyon megijed
lek, az asszony megkérte az egyházfit, bújjék be 
egy nagy, üres ládába, mely ott állott a sarokban; 
az egyházfi szót is fogadott, mert tudta, hogy az 
a szegény ember egyházfira rá sem tud nézni. Az 
asszony a pompás ételeket meg a bort nagy sietve 
a kemencébe dugta, mert ha az ura meglátta 
volna, azt is megkérdezte volna, hogy mit jelentsen 
ez a dolog. 

— Hja, hja! — sóhajtotta Kis Dani, fönn a 
félszer tetején, amikor látta, hogy elviszik már az ételt. 

«— Van valaki odafönt? — kérdezte a gazda 
s nézegetett föl Kis Danihoz. Miért fekszel ott? 
Gyere be inkább velem a szobába. 

Kis Dani ekkor elbeszélte, hogyan tévedt el 
az erdőben s kérte, hogy maradhasson éjszakára. 

— Hát hogyne! — felelte a gazda, — de 
először egy kis abrakot kérünk. 

Az asszony szívesen fogadta mindkettejüket, 
megterítette az asztalt s egy nagy tál darát tett 
elébük. A gazda éhes volt és jó étvággyal fala
tozott, de Kis Daninak egyre csak a pompás hal, 
a kalács meg a pecsenye járt az eszében, amelyek
ről tudta, hogy a kemencében vannak. 

Zsákja s benne a lóbőr a lábánál volt, az asztal 
alatt, mert hiszen tudjuk, csak amiatt jött el ha
zulról, hogy eladja a városban. A dara sehogy-
sem akart neki ízleni, megnyomta lábával a zsák
ját és a száraz lóbőr hangosan nyikorgott. 

— Pszt! — szólt Kis Dani a zsákjához, de 
máris újra megnyomta a lábával, ugy, hogy most 
még hangosabban nyikorgott, mint az imént. 

— No hallod, mi van a zsákodban? — kér
dezte a gazda. 



— Ó, hát csak egy bűbájos. — felelte Kis 
Dani. Azt mondja, ne együnk darát, mert az 
egész kemencét televarázsolta pecsenyével, meg 
hallal, meg kaláccsal. 

— No de ilyet! — mondta a gazda, kinyitotta 
a kemence ajtaját s megpillantotta a sok pompás 
ételt, amit az asszony odarejtett, vagy ahogy a 
gazda most hitte, a zsákban rejtőző bűbájos oda
varázsolt az ő számukra. Az asszony egy árva 
szót sem szólhatott, hanem mindjárt fölhordta az 
ételeket és igy mindaketten falatoztak a halból, 
pecsenyéből, meg a kalácsból. Kis Dani most 
újra megnyomta lábával a zsákot s a lóbőr megint 
nyikorgott. 

— Mit mond most? — kérdezte a paraszt. 
— Azt mondja, — felelte Kis Dani, — hogy 

három üveg bort is idevarázsolt nekünk; az is 
ott van a kemencében. — Az asszony kényte
len volt előadni a bort is, amelyet elrejtett, a 
gazda ivott és nagyon jó kedve kerekedett. Hej, 
de nagyon megkívánt ő is egy olyanfajta bű
bájost, amilyen Kis Daninak volt a zsákjában. 

— Ide tudná varázsolni az ördögöt is? — kér
dezte a gazda. Nagyon szeretném látni, mert most 
igazán veszett jó kedvemben vagyok. 

— Ide ám, — felelte Kis Dani, — az én bű
bájosom mindent tud, amit csak kívánok tőle. Igaz-e, 
t e ? ! — kérdezte s megnyomta a zsákot, hogy 
csak ugy ropogott . . . Hallod a szavát? Azt 
mondja, hogy: Igaz hát! Csakhogy az ördög 
nagyon förtelmes ám, nem érdemes a pofáját látni. 

— Oh, én ugyan meg nem ijedek tőle. Milyen 
lehet a formája? 

— Hát az bizony tetőtől-talpig szakasztott olyan, 
mint akármelyik egyházfi. 

— Hű! — mondotta a gazda, — akkor nagyon 
«ndok lehet. Tudnod kell, hogy én egyházfira 



rá sem tudok nézni! De hiszen az most mindegy, 
én ugy is tudom, hogy az ördög és azzal én 
könnyebben megbékélek. Most már kiállóm! Csak 
nagyon közel ne jöjjön hozzám. 

— Majd megkérdem a bűbájost, — mondotta 
Kis Dani, megnyomta a zsákot s odatartotta a fülét. 

— Mit mond ? 
— Azt mondja, eredj oda, nyisd ki a ládát, 

amelyik a sarokban áll, s meglátod az ördögöt, 
mert benne kuporog; de le ne emeld a láda fedelét, 
mert különben elillan. 

— Gyere, segits a födelét tartani, — mondotta 
a gazda, odament a ládához, ahova az asszony 
az igazi egyházfit elbujtatta s aki a ládában ült és 
nagyon szepegett. 

A gazda megemelte kissé a láda födelét s alá
dugta a fejét, hogy belenézhessen. Hu! — kiál
tott föl és hozzáugrott. Igen, láttam; szakasztott 
olyan, mint a mi egyházfink. Jaj, be rettentő volt! 

Erre már inni kellett egyet és késő éjszaka is 
még mindig ittak. 

— Ezt a bűbájost kell, hogy eladjad nekem, — 
mondotta a gazda. Kívánhatsz érte, amennyit 
akarsz. Adok érte mindjárt egy egész véka pénzt. 

— Nem, azt nem tehetem, — mondotta Kis 
Dani, — gondold meg, hogy mennyi hasznot 
húzhatok én még ebből a bűbájosból. 

— Ah, be szeretném, ha az enyém volna, — 
szólt a gazda és tovább kérlelte Kis Danit. 

— No jó, — mondotta végre Kis Dani, — 
mert hogy olyan jól bántál velem, szállást is adtál 
ma éjszakára, hát legyen a bűbájos a tied. Neked 
adom egy véka pénzért: csakhogy tetézve legyen 
ám az a véka. 

— Ne félj, meg lesz, — felelte a gazda. Csak
hogy ráadásul, azt a ládát el kell vigyed 
magaddal. Egy órahosszat se maradjon az én 



házamban. Nem tudhatja az ember, nem ül-e még 
most is benne. 

Kis Dani átadta a gazdának a zsákot s benne 
a lóbőrt s kapott érte egy egész véka pénzt, jól 
megtetézve. A gazda még egy talyigát is ajándé
kozott neki, hogy azon vihesse el a pénzt meg a 
ládát. 

— Isten megáldjon! — mondotta Kis Dani s 
aztán odább állott a pénzével meg a nagy ládá
val, amelyben még benne ült az egyházfi. 

Az erdő másik oldalán nagy, mély folyóvíz 
volt; olyan sebes volt az árja, hogy alig lehetett 
viz ellen úszni; csak most vertek föléje nagy, uj 
hidat. Kis Dani megállott a híd közepén s meg
szólalt olyan hangon, hogy az egyházfi is meg
hallhassa a ládában: 

— Ejnye no, mit csináljak ezzel az ostoba ládá
val ? Olyan nehéz, mintha kövek volnának benne. 
Hiszen egészen kimerülök, ha még tovább is 
viszem; inkább belefordítom a vízbe; ha utánam 
úszik hazáig, akkor jó, ha nem úszik, hát az se 
lesz nagy baj. 

Megfogta egyik kezével a ládát s megemelte 
egy kissé, mintha a vizbe akarta volna fordítani. 

— Nem, ilyet ne csinálj! — kiáltotta az egy
házfi a ládában. Engedj csak kibújnom innen. 

— Hu! — mondotta Kis Dani, mintha nagyon 
megijedt volna. Még benne ül. Akkor hát csak 
hamar vizbe vele, hogy megfulladjon. 

— Oh nem, nem! — kiabálta az egyházfi. Kapsz 
egy tele véka pénzt, ha kiméled az életemet. 

— Hja, ez már más! — mondotta Kis Dani s 
kinyitotta a ládát. Az egyházfi gyorsan kimászott, 
az üres ládát a vizbe lökte s ment mindjárt haza, 
ahol Kis Dani egy teli véka pénzt kapott; egy 
vékára való pénze volt a paraszt gazdától, igy 
hát az egész talyigája tele volt pénzzel. 

Andersen összes meséi. 2 



— Lám, igy hát jó vásárt csaptam a lovam
mal, — mondotta magában, mikor hazaért, a saját 
szobájába s az egész pénzt nagy halomba rakta 
a padló közepén. Nagy Dani dühös lesz, ha meg
tudja, milyen gazdag ember lett belőlem egyet
lenegy lovam árából; de azért még sem mondom 
meg neki nyiltan. 

Egy gyereket szalasztott el Nagy Danihoz, hogy 
adna neki kölcsön egy mércét. 

— Ugyan mit akarhat ezzel a mércével? — 
gondolta magában Nagy Dani és megkente a 
fenekét kátránnyal, hogy odaragadjon valami abból, 
amit mérni fognak vele és ez be is vált; mert 
amikor a mércét visszakapta, három ujveretü nyolc-
garasos ezüst pénzt lelt a kátrány között. 

— Mi ez? — mondotta Nagy Dani s rögtön 
szaladt Kis Danihoz. Hol szerezted te azt a 
sok pénzt? 

— Oh, az a lóbőrnek az ára; tegnap este eladtam. 
— Igazán jól megfizették, — mondotta Nagy 

Dani, szaladt vissza a házába, baltát fogott, fej
beverte mind a négy lovát, bőrüket lehúzta és 
vitte mindet a városba. 

— Bőrök! Bőrök! Ki vesz bőröket? — kia
bálta az utcákon végig. 

A vargák meg a tímárok mind kiszaladtak az 
utcára és megkérdezték, mi az ára a bőrnek? 

— Darabja egy véka pénz, — felelte Nagy Dani. 
— Megvesztél? — kérdezték valamennyien, — 

hogy azt hiszed, a pénz vékaszámra áll minálunk? 
— Bőrök! Bőrök! Ki vesz bőröket? — kiabálta 

megint s ahányan megkérdezték, hogy mi az ára a 
bőrnek, mindegyiknek azt felelte: Egy véka pénz. 

— Bolonddá akar tartani bennünket, — mon
dották valamennyien és ekkor a vargák kapták a 
lábszijakat, a tímárok a bőrkötényeket és verni 
kezdték Nagy Danit. 



— Bőrök! Bőrök! — igy csúfolkodtak utána. 
— kicserzik mindjárt a bőrödet, hogy a vöröslé is 
csakúgy ömlik majd utána. Dobjátok ki a város
ból ! — kiabáltak és Nagy Daninak szaladnia kel
let, ahogy csak a lába engedte, mert soha még 
igy helyben nem hagyták. 

— No, — mondotta, — mikor hazaért, — ezért 
megfizetek Kis Daninak. Agyonverem a cudart. 

Csakhogy Kis Dani házában éppen meghalt a 
nagyanya. Hát hiszen rosszul, sőt gonoszul bánt 
mindig Kis Danival, de azért ez mégis nagyon 
búsult, fogta az öreg asszonyt, belefektette a 
maga meleg ágyába, hogy lássa, nem kelthetné-e 
megint életre. Á nagyanya csak feküdjék az ágy
ban, ő majd meghúzódik egy sarokban és egy 
széken fog aludni; megtette azt már sokszor. 

Ahogy éjjel ott gubbasztott a székén, megnyílt 
az ajtó s belépett rajta Nagy Dani, balta a kezé
ben. Jól tudta, hol áll Kis Dani ágya, egyenesen 
odatartott és rávágott a halott nagyanya fejére, 
azt hitte persze, hogy Kis Dani fekszik ottan. 

— No látod, — mondotta. Engem ugyan nem 
fogsz többé bolonddá tartani. — S hazament, 
mint aki dolgát jól végezte. 

— Mégis csak rosszlelkü, undok ember, — mon
dotta Kis Dani. Agyon akart engem verni. Milyen 
szerencséje a nagyanyámnak, hogy már meghalt, 
mert kioltotta volna az életét. 

A vén nagyanyát felöltöztette ünneplő ruhájába, 
szomszédjától lovat kért kölcsön, befogta a kocsiba, 
a vén nagyanyát fölültette a leghátulsó ülésre, 
ugy hogy íci ne bukhasson, akárhogy rázza a 
kocsi; azután elrobogtak az erdőn keresztül. Nap
fölkeltekor egy nagy vendéglő elé értek. Kis 
Dani itt megállott s betért a fogadóba, hogy 
egyék-igyék valamit. 

A vendéglősnek igen sok pénze volt; nagyon 



jó ember is volt, de hirtelen haragú: mintha csupa 
bors meg paprika lett volna. 

— Jó reggelt! — igy szólt Kis Danihoz. No 
te ma korán bújtál az ünneplődbe. 

— Igen, — felelt Kis Dani, öreg nagyanyám
mal megyünk a városba; künn ül a kocsin, nem 
lehet behoznom a szobába. Nem vinnél ki neki 
egy pohár mézesbort? De jó hangosan szólj ám 
hozzá, mert szegény öreganyám nagyot hall. 

— Jó, majd hangos leszek, — felelte a ven
déglős, egy nagy poharat megtöltött mézesborral 
s kivitte a halott nagyanyának, aki feszesen volt 
odaültetve a kocsira. 

— Egy pohár mézesbort küld az unokád, — 
mondotta a vendéglős. De a halott asszony nem 
felelt egy szót sem és meg se moccant a kocsin. 

— Nem hallod ? — kiáltotta a vendéglős, amily 
hangosan a torka engedte. Egy pohár mézesbort 
küld az unokád! 

Aztán harmadszor is elkiabálta, meg újból is
mételte, de mert az öreg asszony meg se moz
dult a helyén, a vendéglős megharagudott, a 
poharat az öreg asszony arcába vágta, ugy, hogy 
a mézesbor végigcsurgott az orrán s a nagyanya 
hátrahanyatlott a kocsiban, mert csak oda volt 
ültetve, de nem volt odakötve. 

— Hohó ! — kiáltotta Kis Dani, kiugrott az ajtón 
és mellén ragadta a vendéglőst. Agyonütötted a nagy
anyámat ! Nézd csak, mekkora lyukvan a homlokán ! 

— Oh, milyen csapás! — kiáltotta a vendég
lős s összecsapta kezét a feje fölött. És mind 
csak azért történt, mert olyan hirtelen természetű 
vagyok. Kedves Kis Danim, adok neked egy véka 
pénzt, öreganyádat eltemettetem, mintha tulajdon 
öreganyám volna; de valahogy el ne árulj, mert 
különben levágják a fejemet és az nagyon kelle
metlen dolog. 



Kis Dani igy kapott egy véka pénzt s öreg
anyját a vendéglős ugy temettette el, mintha csak 
a saját öreganyja lett volna. 

Mikor aztán Kis Dani megint hazaért a sok 
pénzzel, rögtön elszalasztottá a gyereket Nagy 
Danihoz, azzal a kéréssel, hogy adjon neki köl
csön egy mércét. 

— Mi ez? — mondotta Nagy Dani. Hát nem 
vertem őt agyon ? Ezt már a magam szemével 
kell látnom. — Igy hát ő maga vitte át a mércét 
Kis Danihoz. 

— Ejnye, hát hol szerezted ezt a sok pénzt ? — 
kérdezte és a szeme is kidagadt, amikor látta, 
hogy mennyivel szaporodott a Kis Dani pénze. 

— Öreganyámat ütötted agyon és nem engem, 
— mondotta Kis Dani. Én hát eladtam a nagy
anyámat és kaptam érte egy véka pénzt. 

— Ez igazán jó vásár, — mondotta Nagy Dani, 
sietett haza, baltát fogott, rögtön agyonverte az 
öreganyját, kocsira ültette s vitte egyenesen a 
városba, a patikárus háza előtt megállott s meg
kérdezte, nem vásárolna-e egy halottat? 

— Ki az és hol szerezted? — kérdezte a pati
kárus. 

— Az én öreganyám! — felelte Nagy Dani. 
Agyonütöttem, hogy egy véka pénzt kapjak érte. 

— Jsten őrizz ! — mondotta a patikárus. Hiszen 
te félrebeszélsz! Ne mondj már ilyeneket, mert a 
fejedbe kerülhet. — A patikárus aztán jól oda
mondogatott neki, hogy milyen rettentő gonosz 
dolgot müveit, hogy milyen rossz ember és hogy 
a büntetését el nem kerülheti; Nagy Dani erre 
ugy megijedt, hogy a patikából egyenesen a kocsi
jába ugrott, a lovak közé csapott és hazavágta
tott. De a patikárus meg a többiek mind azt 
hitték, megbolondult s hagyták, hogy menjen, 
amerre akar. 



— No ezért csúnyán meglakolsz, — mondotta 
Nagy Dani, amikor már künn volt az országúton. 
Bizony, Kis Dani, ezért csúnyán meglakolsz. 

Mihelyest hazaért, vette a legnagyobb zsákját, 
amit csak előtalált, átment Kis Danihoz és igy 
szólt: Már megint bolonddá tartottál. Először a 
lovaimat vertem agyon, aztán az öreganyámat. Ez 
mind a te bűnöd, de belőlem többé nem csnálsz 
bolondot. — Derékon kapta Kis Danit, belegyürte 
a zsákba, vállára vette és igy szólt hozzá: Most 
elviszlek és belefojtalak a vizbe. 

Csakhogy a nagy folyóvízig igen is hosszú utat 
kellett megtennie és Kis Dani nem volt olyan 
könnyű teher. Az utja szorosan egy templom mel
lett vitt el, szólt az orgona és a hivők oly szé
pen énekeltek, hogy Nagy Dani a zsákját és benne 
Kis Danit letette a templomajtóban és azt gon
dolta, hogy nem fog megártani, ha betér a tem
plomba, meghallgat egy zsoltárt, s csak azután 
megy tovább. Kis Dani ki nem bújhat a zsákból, 
az emberek pedig mind a templomban vannak; 
igy hát aztán bement. 

— Hja, hja, — sopánkodott Kis Dani a zsák
ban ; ide-oda fészkelődött, forgolódott, de hiába, 
a zsineget nem tudta kioldozni. Ekkor egy öreg, 
nagyon öreg kondás jött arrafelé, a haja hófehér 
volt s nagy bot volt a kezében, egész csorda bikát 
meg tehenet hajtott maga előtt; ezek beleütköz
tek a zsákba, amelybe Kis Dani bele volt kötözve 
és felborították. 

— Hja, hja, — igy sóhajtozott Kis Dani; olyan 
ifjú vagyok s már a mennyországot lássam. 

— En meg, szegény, — mondotta a kondás, — 
olyan öreg vagyok és még mindig nem juthatok 
a mennyországba. 

— Oldd ki a zsákot! — kiáltotta Kis Dani. Bujj 
bele helyettem és mindjárt a mennyországba jutsz. 



— No erre már örömest vállalkozom, — mondta 
a kondás, kioldta a zsákot és Kis Dani rögtön 
kiugrott belőle. 

— Aztán vigyázni fogsz a barmaimra? — kér
dezte az öreg ember, s belebújt a zsákba, Kis Dani 
a zsák száját újra bekötözte, aztán a sok bikával 
meg tehénnel együtt odább állott. 

Nagy Dani nemsokára kijött a templomból, 
megint vállára vette a zsákot, ámbár ugy rémlett 
neki, mintha a zsák azóta könnyebbé vált volna ; 
mert a vén kondás csak félannyit nyomott, mint 
Kis Dani . . . — Milyen könnyen viszem most ezt 
a zsákot! Igen, ez azért van, mert meghallgattam 
egy zsoltárt. — Igy hát egyenesen a folyónak 
tartott, mely széles volt és mély, a zsákot és benne 
a vén kondást belevetette a vizbe s mert azt 
hitte, hogy Kis Dani van a zsákban, utána kiál
totta: No látod! Már ezentúl nem fogsz engem 
bolonddá tartani. 

Erre aztán hazament; de mikor odaért, ahol 
keresztbe futnak az utak, Kis Danival találkozott, 
aki sok barmát hajtotta maga előtt. 

— Mi e z ? — mondotta Nagy Dani. Hát nem 
fojtottalak a vizbe? 

— Hogyne, — felelt Kis Dani. Kicsiny félórával 
ezelőtt hajítottál bele a folyóba. 

— De hol szerezted ezt a sok szép barmot? — 
kérdezte Nagy Dani? 

— Ezek tengeri barmok, — felelte Kis Dani. 
Elmondom neked az egész históriát és meg is 
akarom neked köszönni, hogy a vizbe fojtottál, 
mert most aztán fönn vagyok, képzeld csak, most 
igazi gazdag ember lett belőlem. Hogy féltem, 
amikor a zsákban kuporogtam s a szél sipolt a 
fülembe, mikor a hidról belehajítottál abba a hi
deg vizbe. Rögtön feneket értem, de nem ütöttem 
meg magamat, mert a legszebb, puha fü nő oda-



lenn. Én a fűbe estem, a zsákot mindjárt kioldoz
ták és egy bűbájos leányka, hófehér ruhában, 
zöld koszorúval nedves hajában, kézen fogott és 
igy szólt hozzám: Te vagy az, Kis Dani? Egyelőre 
fogadd el ezt a pár barmot! Egy mérfölddel odább 
az uton egész csorda áll, amelyet neked akarok 
ajándékozni. És akkor láttam, hogy a folyó nem 
egyéb, mint nagy országút a tengeri nép számára. 
Mert a vizfenéken csak jöttek sürögve egyenest 
a tenger felől, s bejöttek a szárazföldre, egészen 
odáig, ahol a folyó ered. És minden tele volt 
virággal meg a legfrissebb pázsittal; a halak, 
amelyek a vizben úszkáltak, ugy surrantak el a 
fülem mellett, mint itt a madarak a levegőben. 
Milyen szép emberek voltak odalenn s milyen 
barmok, amelyek a partokon meg az árkokban 
legelésztek! 

— De hát akkor minek jöttél föl olyan hamar? 
— kérdezte Nagy Dani. Én bizony még marad
tam volna, ha csakugyan minden olyan szép odalenn. 

— Hja, — felelte Kis Dani, — de éppen ez a 
fifika abban, ami csináltam. Hiszen hallottad már, 
elmondtam neked, mit mondott a vizi leány, hogy 
egy mérfölddel odább az uton (és az úttal ő a 
folyóvizet gondolta, mert hiszen ő más uton nem 
tud járni) egész baromcsorda áll az én számomra. 
Csakhogy én jól tudom, hogy a folyó hol erre, 
hol arra kanyarodik, ami bizony nagy kerülő; nem, 
ezt már rövidebben csinálja, aki tudja, ugy, hogy 
kilábol a szárazra, aztán átvág a mezőn, vissza a 
folyóhoz; hiszen ezzel majd fél mérföldnyi utat 
megtakarítok s hamarább jutok el a tengeri 
barmaimhoz, 

— Oh, te szerencsés ember vagy, — mondotta 
Nagy Dani. Azt hiszed, nekem is adnak tengeri 
barmokat, ha leszállok a folyó fenekére? 

— Meghiszem azt, hogyne! — felelte Kis Dani, 



csakhogy én nem cipelhetlek ám zsákban a folyóig, 
mert el nem birlak, de ha a magad lábán mégy 
odáig és aztán belebújsz a zsákba, hát akkor 
szives-öromest fordítalak a vizbe. 

— Köszönöm, — mondotta Nagy Dani. De ha 
lemegyek és nem kapok tengeri barmokat, ugy 
eldöngetlek, hogy még, — csak annyit mondok. 

— Nem, nem, ne légy már olyan gonosz! — 
Elmentek a folyóhoz. Amikor a barmok, amelyek 
szomjasak voltak, megpillantották a vizet, ugy 
száguldoztak le a partra, amint csak bírtak, hogy 
ihassanak. 

— Nézd, hogy törik magukat, — mondotta 
Kis Dani. Már megint ott szeretnének ám lenni, 
a vizfenéken. 

— No, csak segits most nekem! — mondotta 
Nagy Dani, mert különben verést kapsz! — Bele
bujt a nagy zsákba, amely keresztben feküdt 
egy bika hátán. Tégy bele egy követ is, mert 
attól félek, hogy nem érek feneket, — mondotta 
Nagy Dani. 

— Nem szükséges! — mondotta Kis Dani, de 
azért mégis beletett a zsákba egy nagy követ, 
megszorította jól a zsineget, aztán nagyot taszított 
a zsákon. Bumm! Nagy Dani benne volt a vizben 
és mindjárt lesülyedt a fenékre. 

— Attól tartok, hogy nem akad rá a tengeri 
barmokra, — mondotta Kis Dani s aztán haza
hajtott azzal, amije volt. 



A k i r á l y k i s a s s z o n y 
é s a b o r s ó s z e m . 

Volt egyszer egy királyfi, aki királykisasszony -
mátkát kivánt magának, de amolyan igazi király
kisasszonyt. Körülutazta hát az egész világot, hogy 
olyat találjon, de mindig volt valami hiba a dolog
ban. Királykisasszonyokban nem volt hiány, de 
hogy igazi királykisasszonyok voltak-e, azt nem is 
tudta olyan határozottan megmondani, mert min
dig talált valamit, ami nem illett az igazihoz. 
Ilyenkor aztán hazatért és nagyon búsult, mert 
igen-igen szeretett volna egy valódi igaz király
kisasszonyt. 

Egy este Ítéletidő járt: dörgött meg villám
lott, az eső ugy szakadt, hogy az már rettentő 
volt. Egyszerre csak kopogtak a város kapuján s 
a vén király kiment kaput nyitni. 

Odakünn egy királykisasszony állott. De Uram 
Istenem, hogy megcsúfolta az eső meg a rossz 
időjárás. Hajáról meg ruhájáról csurgott a viz, a 
cipője hegyén befolyt, a sarkán meg kifolyt és 
mégis azt mondta, hogy ő tőrölmetszett, igazi 
királykisasszony. 

— No, annak igen hamar a végire járhatunk, 
— gondolta magában az öreg királyné, de egy 
szót sem szólott, bement az ágyasházba, kisze
dett minden ágyneműt, egy borsószemet tett az 
ágy legaljára, aztán egymás hegyibe vetett husz 
derékaljat, azt mind a borsószemre rakta, a derék-



aljak fölé pedig husz pelyhes dunnát rakott egy
másra. 

Ezen kellett meghálnia éjjel a királykisasszonynak. 
Reggel aztán megkérdezte tőle a királyné, hogyan 

aludt? 
— Oh, borzasztó rosszul, — felelte a király

kisasszony! Egész éjjel alig tudtam a szememet 
lehunyni. Jó ég tudja, mi volt abban az ágyban. 
Valami keményen feküdtem, ugy hogy csupa 
barna meg kék folt az egész testem. Igazán bor
zasztó ! 

Ebből aztán láthatták, hogy igazi királykisasz-
szony, merthogy husz derékaljon és husz pelyhes 
dunnán keresztül is megérezte a borsószemet. Ilyen 
finom bőre már csak egy igazi királykisasszony
nak lehet. 

A királyfi aztán feleségül vette, mert most már 
bizonyosan tudta, hogy megtalálta az igazi király
kisasszonyt s a borsószem a múzeumba került, s 
most is látható még ottan, ha ugyan el nem lop
ták azóta. 

Látjátok, ez aztán igazi történet. 



A k i s I d a v i r á g a i . 

— Meghaltak az én szegény virágaim, — mon
dotta a kis Ida. Olyan szépek voltak tegnap este 
s most mind lecsüngenek a szirmaik. Miért teszik 
ezt ? — kérdezte a diáktól, aki a szofán ült. 
Nagyon szerette a diákot, aki a legszebb törté
neteket tudta s olyan mulatságos képeket vágott 
ki neki: Sziveket, amelyekben apró hölgyikék 
táncoltak, virágokat és várkastélyokat, amelyeknek 
ajtait ki lehetett nyitani; nagyon jókedvű egy diák 
volt. Miért olyanok ma a virágaim, mintha betegek 
volnának? — kérdezte újra és egy csokrot muta
tott a diáknak, amely egészen fonnyadt volt. 

— Tudod-e, mi a bajuk, — mondotta a diák. 
Az éjjel bálban voltak a virágaid s azért lógatják 
most a fejüket. 

— De hiszen a virágok nem tudnak táncolni, 
— felelte a kis Ida. 

— Hogyne tudnának, — mondotta a diák, — ha 
besötétedik és mi emberek alszunk, ők vigan 
ugrándoznak s bált adnak majdnem minden éjjel. 

— És gyerekeket nem visznek abba a bálba ? 
— Hogyne vinnének, — felelte a diák, — ici

pici százszorszépeket és gyöngyvirágokat. 
— S hol táncolnak a szép virágok ? — kér

dezte a kis Ida. 
— Hát nem voltál már te is sokszor künn a 

nagy várkastély kapuja előtt, ahol a király lakik 
nyáron s ahol az a pompás kert van, tele sok-



sok virággal ? Hiszen láttad a hattyúkat is, oda-
úsznak hozzád, ha kenyérmorzsát szórsz nekik. 
Elhiheted, ha mondom, hogy ott igazi virágbálo
kat adnak. 

— Édesanyával tegnap künn voltam a nagy 
kertben, — mondotta Ida, de a levelek már mind 
lehullottak a fákról és egy szál virág se nyílott. 
Hol vannak ? Hiszen a nyáron annyi szép virágot 
láttam. 

— Bent vannak a kastélyban, — felelte a diák. 
Tudnod kell, hogy mihelyest a király meg az 
egész udvari nép a városba költözik, akkor a 
virágok a kertből mind beosonnak a kastélyba és 
jól mulatnak . . . Ezt kéne ám látnod! A két leg
szebb rózsa fölül a trónszékre s egyik a király, 
másik a királyné; a bolyhos, veres kakastaréjok 
fölállanak jobbra és balra és meghajtják magukat; 
ők a kamarások. Aztán a többi, kedves kis virág 
is mind odajön s kezdődik a nagy bál, a kék 
ibolyácskák a tengerészkadétok, jácintokkal és 
krókuszokkal táncolnak, akiket kisasszonynak 
szólítanak; a tulipánok meg a nagy tüzes liliomok 
pedig öreg asszonyságok, akik fölügyelnek, hogy 
a tánc szép rendben menjen végbe és hogy min
denki illendően viselkedjék. 

— De nem bántja ott senkisem a virágokat? — 
kérdezte a kis Ida, — amiért a király kastélyában 
táncolnak. 

— Nincs senki, aki igazán tudna róla, — mon
dotta a diák. Némelyik éjszaka persze megjelenik 
a kastély öreg gondnoka, akinek az a dolga, 
hogy vigyázzon ott mindenre; nagy csomó kulcsot 
hord magánál; de mihelyest a virágok a kulcso
kat zörögni hallják, elcsöndesednek, a függönyök 
mögé bújnak és onnan kandikálnak elő. — Virág
szagot érzek itt a teremben, — mondja az öreg 
gondnok, — de egy szál virágot sem látok. 



— Jaj, de mulatságos! — mondotta a kis Ida s 
tapsolt örömében. De hát én sem láthatnám a 
virágokat ? 

— Hogyne, — felelte a diák, ha megint ki
sétáltok, el ne feledj benézni az ablakon, "akkor 
meglátod valamennyit. En odakünn voltam s be
néztem; egy hosszú, sárga liliom feküdt a pam
lagon, nyújtózkodott és azt hitte magáról, hogy 
udvarhölgy. 

— És a füvészkert virágai is eljuthatnak o d a ? 
Megbírják azt a hosszú utat ? 

— Meg, nekem elhiheted, ha mondom, — 
felelte a diák, — mert ha a virágok ugy akarják, 
repülni is tudnak. Nem láttál-e már te is szép 
pillangókat, vöröseket, sárgákat, meg fehéreket ? 
Majdnem olyanok, mint a virágok; mert mind 
virágok voltak, felszökkentek a szárukról s ver
desték a levegőt szirmaikkal, mintha csak apró 
szárnyaik lettek volna s aztán repülni kezdtek; 
és mert jól viselték magukat, megengedték nekik, 
hogy napközben is röpködhessenek s nem kellett 
nekik csöndesen otthon ülni a kocsánjukon; igy 
aztán szirmaikból végül igazi szárnyak lettek. Ezt 
te magad is láttad. Különben az is lehetséges, 
hogy a füvészkert virágai még sohasem voltak 
odakünn a királyi kastélyban, vagy nem is tudják, 
milyen nagy mulatság van ott minden éjjel. Azért 
is mondok neked valamit s a növénytan tanára, 
aki itt lakik a szomszédunkban, — hiszen te is ösme-
red, — nagyon, de nagyon fog csudálkozni. Ha 
majd bemégy a kertjébe, okvetlenül sugd meg 
az egyik virágnak, hogy odakünn a kastélyban 
nagy bál van, ő majd megmondja a többinek 
mind s valamennyien el fognak röpülni, s ha 
azután a tanár ur kimegy majd a kertjébe, egyet
len szál virág sem lesz otthon s ő el nem tudja 
gondolni, hogy hová lettek. 



— De hogyan mondhatja el azt egyik virág a 
többinek? Hiszen a virágok nem tudnak beszélni. 

— Nem hát, beszélni csakugyan nem tudnak, 
— felelte a diák, — csakhogy jeleket adnak egy
másnak. Nem láttad-e sokszor, ha a szél fuj, hogy 
a virágok integetnek egymásnak és zöld leveleik 
mind mozognak? Ez éppen olyan világos, mintha 
beszélnének. 

— Hát a tanár ur érti azokat a jeleket? — 
kérdezte a kis Ida. 

— Hogyne, nekem elhiheted, ha mondom. Egy 
reggel a tanár ur lement a kertbe s meglátott egy 
nagy csalánt, amely a leveleivel egy szép, piros 
szegfűnek integetett. A csalán integetése azt je
lentette: Te olyan takaros vagy és én szivemből 
szeretlek. De a professzor az ilyesmit ki nem áll
hatja, ráütött a csalán leveleire, mert ezek az ő 
ujjai; a csalán összeszurkálta s azóta nem mer 
többé csalánhoz nyúlni. 

— Ez nagyon mulatságos! — mondotta a kis 
Ida és nevetett. 

— Hogy lehet ilyesmire tanítani egy gyereket! 
— mondotta az unalmas tanácsos ur, aki látoga
tóba jött s a pamlagon ült. Nem szenvedhette a 
diákot és mindig dörmögött, ha látta, milyen furcsa 
és mulatságos képeket vág ki: majd egy ember 
volt, aki az akasztófán lógott és szivet tartott a 
kezében, mert csak szivtolvaj volt; majd egy vén 
boszorkány, aki seprőn lovagolt s az orrán vitte 
az urát. A tanácsos ur ezt nem szenvedhette s 
olyankor is mindig ugyanazt mondta, amit most: 
Hogy lehet ilyesmire tanítani egy gyereket! Ez az 
az ostoba fantázia! 

De a kis, Ida mégis nagyon mulatságosnak találta, 
amit virágairól mesélt neki a diák és sokszor gon
dolt rája. A virágok fejüket lógatták, mert egész 
éjszaka táncoltak és ugy kifáradtak; bizonyosan 



betegek. Odavitte a virágokat egy másik játék
szeréhez, amely egy szép kis asztalon állott és a 
szekrény fiókja is telistele volt gyönyörű holmival. 
A bábuágyban Zsófika nevü bábuja feküdt és már 
aludt, de a kis Ida igy szólt hozzája: Zsófika, 
neked most föl muszáj kelned s nem szabad pa
naszkodnod, hogy ma éjszaka a fiókban fogsz 
aludni: a szegény virágok betegek s őket a te 
ágyadba kell fektetni; akkor talán meggyógyul
nak ! — És rögtön kiemelte a bábut, de ez nagyon 
bosszús arcot vágott és egy szót sem szólt, csak 
haragudott, amiért nem maradhatott meg az ágyában. 

Aztán a kis Ida a virágokat a bábuágyba fek
tette, betakarta őket a kis paplannal s azt mondta 
nekik, hogy szép csöndesen feküdjenek, majd főz 
nekik teát, hogy meggyógyuljanak s holnap föl
kelhessenek és a kis ágy függönyeit szorosan 
összevonta, hogy a nap ne tűzhessen a virágok 
szemébe. 

Egész este szüntelenül csak az járt eszében, amit 
a diák mesélt neki. Mikor aztán őt magát is már 
le akarták fektetni/ előbb még kikandikált a 
függönyök között, amelyek az ablakokat díszítet
ték, ahol édesanyjának szép virágai állottak, jácin
tok meg tulipánok és egészen halkan suttogta: 
Tudom ám, hogy ma éjjel bálba mentek. — De 
a virágok tették magukat, mintha nem értenék és 
egy szirmuk se mozdult; csakhogy a kis Ida is 
tudta ám, amit tudott. 

Miután ágyba került, sokáig feküdt és az járt 
eszében, milyen szép volna, ha láthatná, hogyan 
táncolnak a virágok a királyi kastélyban. — Az 
én virágaim vajjon csakugyan ott voltak-e? — 
De aztán elnyomta az álom . . . Éjszaka megint 
fölébredt; a virágokról meg a diákról álmodott, 
akit a tanácsos ur megdorgált, amiért Idát valami 
rosszra tanította. A hálószobában, ahol Ida aludt, 



mély csönd volt; az asztalon égett az éjjeli lámpa, 
apa és anya aludtak. 

— Vájjon a virágaim még Zsófika ágyában 
feküsznek? — gondolta magában. — Fölemelke
dett kissé és az ajtó felé nézett, amely csak be 
volt támasztva, odabenn feküdtek a virágok és ott 
volt minden játékszere. Hallgatózott és ugy rémlett 
neki, mintha odabenn a szobában szólna a zon
gora, de olyan szépen és olyan halkan, ahogy még 
sohasem hallotta. 

— A virágok bizonyosan mind odabenn táncol
nak, — gondolta magában. Oh Istenem, hogy 
szeretném látni! — De nem mert fölkelni, mert 
fölébresztette volna apát és anyát. — Csak leg
alább bejönnének, — gondolta magában. De a 
virágok nem jöttek be és a muzsika csak szólt 
tovább, csudaszépen; olyan szép volt, hogy a kis 
Ida nem birt tovább ellentállni, előbujt kis ágyá
ból, az ajtóhoz ment halkan és bekandikált a 
szobába. Oh be mulatságos dolog volt, amit 
ott , látott. 

Éjjeli lámpa ugyan nem égett odabenn, de mégis 
egészen világos volt, a hold az ablakon keresztül 
éppen a padló közepére sütött; olyan volt szinte, 
mintha fényes nappal lett volna. Az összes jácin
tok és tulipánok két hosszú sorban a padlón 
állottak, egy se volt már az ablakban, nem maradt 
ott egyéb, csak az üres cserepek; és lenn apad
ión az összes virágok nagyon kecsesen táncolták 
körül egymást, rendes fordulatokat csináltak s ha 
kanyarodniok kellett, belefogóztak a hosszú zöld 
levelekbe. A zongoránál pedig egy nagy, sárga 
liliom ült, melyet a kis Ida bizonyosan a nyáron 
láthatott, mert világosan emlékezett arra, amit a 
diák mondott: Ejnye, hogy hasonlít Line kis
asszonyhoz! — Akkor mindenki csak kinevette a 
diákot, de most a kis Idának is ugy tetszett, hogy 

Andersen összes meséi. 3 



a hosszú, sárga virág csakugyan hasonlít a kis
asszonyhoz ; és éppen olyan mozdulatai voltak a 
zongoránál, hol az egyik oldalra hajtotta mosolygó, 
sárga arcát, hol a másik oldalra és taktusra bólo
gatott a szép muzsikához. Senkisem vette észre 
a kis Idát. Látta azután, hogy egy nagy, kék 
krókusz fölpattan az asztalra, ahol a játékszer 
állott, egyenesen a bábuágyhoz tart és félrevonja 
a függönyöket; ott feküdtek a beteg virágok, de 
mindjárt fölserkentek s intettek a többiek felé, 
hogy ők is velük akarnak táncolni. A szivaros 
ládikán ülő úriember, akinek alsó ajka le volt 
törve, fölkelt, meghajtotta magát a bájos virágok 
előtt, nem is látszottak már betegnek, leugrottak 
a többi virág közé és nagyon jókedvűek voltak. 

Most mintha leesett volna valami az asztalról; Ida 
odanézett, hát a farsangi virgács volt, amely le
ugrott, ugy látszott, mintha ő is a virágokhoz 
tartoznék. Nagyon takaros volt s a felső végén 
egy kis viaszbábu ült, akinek éppen olyan széles 
karimájú kalap volt a fején, amilyet a tanácsos ur 
viselt; a farsangi virgács három falábán szökelt 
a virágok között és nagyokat dobbantott, mert 
ő mazurkát táncolt; a többi virág ezt a táncot 
nem tudta, nagyon is könnyűek voltak és nem 
tudtak dobbantani. 

A viaszbaba a farsangi virgács végén egyszerre 
nagy lett és hosszú, a papirosvirágok fölibe len
dült és hangosan kiabálta: Hogy lehet ilyesmire 
tanítani egy gyereket? Ez az az ostoba fantázia! 
— És ekkor a viaszbaba szakasztott mása volt a 
tanácsos urnák, aki széles karimájú kalapot viselt, 
éppen olyan sárga és borzas volt az arca. D e a 
papirosvirágok verdesték gyönge lábait és akkor 
megint összezsugorodott és kis viaszbaba lett 
újra. Nagyon nevetséges látvány, volt és a kis Ida 
nem állhatta meg, hogy el ne nevesse magát. A 



farsangi virgács tovább ugrált és a tanácsos urat 
is ugyancsak megtáncoltatta; akármilyen nagy lett 
és hosssu s akárhogy is visszazsugorodott nagy 
fekete kalapos piciny sárga viaszbabává: ez mind 
nem használt. Végre is a többi virág könyörgött 
érte, különösen azok, akik a bábu ágyában fe
küdtek, akkor aztán a farsangi virgács megkegyel
mezett neki. E pillanatban hangos kopogás hal
latszott a szekrényfiók mélyéről, ahol a Zsófika 
baba pihent sok egyéb játékszerrel együtt; a 
szivaros úriember az asztal széléig futott, egész 
hosszában lehasalt és húzogatni kezdte a fiókot. 
Zsófika fölemelkedett és nagy elcsodálkozással 
nézett körül. — Ugy látszik, itt bál van, — mon
dotta. Miért nem szólt nekem erről senki? 

— Táncolnál egyet velem ? — kérdezte a szi
varos úriember. 

— No hiszen, te éppen táncosnak való vagy, — 
mondotta Zsófia és hátat fordított neki. Aztán 
leült a szekrényfiókra s azt gondolta, hogy majd 
valamelyik virág oda jön hozzá és fölkéri. De 
bizony nem jött oda egy sem és Zsófika köhécselni 
kezdett: Hm, hm, hm. De még erre sem jött oda 
egyik sem. A szivaros úriember egészen egyedül 
táncolt és nem is járta olyan ügyetlenül. 

Minthogy a virágok közül ugy látszik senkisem 
vette észre Zsófikát, a kis mellőzött a szekrény
fiókról levetette magát a padlóra, ami nagy robajjal 
járt; most aztán a virágok mind hozzája szaladtak, 
kérdezték, hogy nem ütötte-e meg magát s nagyon 
kedvesen bántak vele, különösen azok a virágok, 
amelyek az ő ágyában feküdtek. De Zsófika nem 
ütötte meg magát és a kis Ida virágai megkö
szönték neki a jó ágyat, szeretettel voltak hozzá, 
a szoba közepére vitték, ahol a hold sütött és 
táncoltak vele, és a többiek szép körbe fogták 
őket; Zsófika most nagyon boldog volt s azt 



mondta nekik, hogy csak tartsák meg az ő ágyát: 
ő igazán nagyon örömest hál a szekrényfiókban. 

De a virágok igy feleltek: Szépen köszönjük, 
de a mi életünk nem olyan hosszú. Holnap mi 
már halva leszünk. De mondd meg a kis Idának, 
hogy künn a kertben temessen el bennünket, ott, 
ahol a kanárimadár sirja áll, akkor nyárra megint 
kibújunk a földből és még sokkal szebbek leszünk. 

— Nem, nem szabad meghalnotok, — mondotta 
Zsófika és megcsókolta a virágokat; kitárult a 
terem ajtaja s egész sereg pompás virág lebegett 
be rajta. Idácska nem is tudta fölfogni, honnan 
jöhettek; ezek bizonyosan mind a királyi kastély 
virágai voltak. Legelői jött két pompás rózsa, kis 
aranykorona volt a fejükön; ők voltak a király 
meg a királyné, aztán a legbájosabb szines vio
lák és szegfűk jöttek s köszöngettek mindenfelé... 
Muzsikosokat is hoztak, nagy mákvirágok és peó
niák ugy fújtak a borsóhüvelyeken, hogy az ar
cuk egészen kitüzesedett. A kék harangvirágok 
és a piciny, fehér hóvirágok ugy csilingeltek, 
mintha csengettyűket ráztak volna. Milyen vidám 
muzsika volt! Aztán még más virágok is jöttek, 
sokan, és mind együtt táncoltak, a kék ibolyák 
meg a piros amarántok, a pipitérek meg a gyöngy
virágok. A virágok mind megcsókolták egymást, 
gyönyörűség volt nézni. 

Végre aztán jó éjszakát kívántak egymásnak a 
virágok; a kis Ida is visszaosont ágyába, ott az
tán sokat álmodott azokról, amiket látott. 

Mikor másnap reggel fölkelt, mindjár odafutott a 
kis asztalhoz, megnézni, ott vannak-e még a virágok. 
Félrevonta a kis ágy függönyét, igen, ott feküd
tek mind, de egészen hervadtak voltak, hervad
tabbak, mint tegnap. Zsófika ott feküdt a szek
rényfiókban, ahova tegnap fektette; nagyon ál
mosnak látszott. 



— Emlékszel még, hogy mit üzentek veled ? — 
kérdezte Idácska, de Zsófika nagyon ostoba ké
pet vágott és egy szót sem szólt. 

— Ez igazán nem szép tőled! — mondotta 
Ida. Pedig mind táncoltak veled. Vett egy kis papir-
dobozt, amelyre szép kis madarak voltak rajzolva, 
kinyitotta s belefektette a halott virágokat. — Ez 
lesz a ti szép kis koporsótok, — mondotta s ha 
később látogatóba jönnek norvég unokabátyáim, 
majd segítenek nekem s eltemetünk benneteket 
a kertben, hogy nyárra megint kibújjatok a föld
ből és még szebbek lehessetek. 

A norvég unokabátyái jókedvű fiuk voltak: 
egyiknek Jónás, a másiknak Adolf volt a neve; 
apjuktól két uj kézijat kaptak ajándékba s maguk
kal hozták, hogy Idának is megmutassák. Idácska 
mesélt nekik a szegény virágokról, akik meghal
tak s azután engedelmet kaptak a temetésre. Elől 
ment a két fiu, a kézij vállukon, utánok Iduska 
vitte a szép skatulyában a halott virágokat. Künn 
a kertben kicsiny sirt ástak. Ida először megcsó
kolta a virágokat, azután leült a földre a skatulyá
val, Adolf és Jónás kézijukkal lövöldöztek a sir 
fölött, minthogy se puskájuk, se ágyujok nem volt. 



B a b s z e m B ö s k e . 

Volt a világon egy asszony, aki nagyon szere
tett volna egy ici-pici gyermeket, csak nem tudta, 
hogyan jusson hozzá; elment hát egy vén boszor
kányhoz és igy szólt hozzá: Olyan nagyon szeret
nék egy ici-pici gyermeket, nem mondanád meg, 
hogyan juthatnék hozzá? 

— Hogyne; — felelte a boszorkány, — nem is 
olyan nagy dolog. Nesze egy árpaszem, ez nem 
olyan árpaszem ám, amilyen a paraszt földjén terem, 
avagy amit a tyúkok elébe ráznak, ültesd egy 
virágcserépbe s majd meglátod, mi lesz belőle. 

— Köszönöm, — mondotta az asszony s tizen
két ezüstpénzt adott a boszorkánynak, aztán haza
ment, elültette az árpaszemet, mindjárt kihajtott 
belőle egy szép, nagy virág, amelyik szakasztott 
olyan volt, mint a tulipán, de a szirmai olyan 
szorosan össze voltak záródva, mintha még bimba
jában lett volna. 

— Milyen szép virág! — mondotta az asszony 
s megcsókolta a szép piros és sárga szirmokat, 
de miközben csókolta, a virág nagyot csattant és 
szétnyílt; most már látni lehetett, hogy igazi tuli
pán ; de bent a virág ölében, kicsi zöld széken 
ült egy ici-pici leány, olyan finom volt és bájos. 
Akkora volt csak, mint egy babszem s el is ne
vezték Babszem Böskének. 

Babszem Böskének szépen fényezett dióhéj 
lett a bölcsője, kék ibolyaszirom a derékalja, 



rózsalevél a paplanja. Igy aludt minden éjszaka, 
nappal azonban az asztalon játszott, az asszony 
odaállított egy tányért, amelyet virágkoszorú
val font körül, ugy hogy a virágok szára belenyúlt 
a vizbe; a vizén nagy tulipánszirom úszkált, 
Babszem Böske kényelmesen ráülhetett s a 
tányér egyik szélétől a másikig hajókázha
tott; két fehér lószőrszál volt az evezője. Ez 
igazán csudaszép volt. Énekelni is tudott Babszem 
Böske, olyan finoman és lágyan, hogy olyat még 
soha senki nem hallott. 

Egyszer éjjel, amikor szép ágyacskájában feküdt, 
egy csúf varangyos béka ugrott be az ablakon; 
mert az egyik üveg ki volt törve. A béka nagyon 
undok volt, kövér és nyálkás; az asztalon termett, 
ahol Babszem Böske feküdt és piros rózsapaplanja 
alatt szendergett. 

— Szép feleség volna a fiam számára, — mon
dotta a béka, fölkapta a dióhéjat, amelyben 
Babszem Böske aludt s az ablakon keresztül ki
ugrott vele a kertbe. 

Nagy, széles patak folydogált ottan; de a partja 
mocsaras volt és ingoványos; itt lakott fiával a 
béka. Hú! a fia is rut volt és csúnya; egészen az 
anyjára ütött. Koaksz, koaksz, brekekeksz! — Ez 
volt minden, amit mondani tudott, amikor a 
dióhéjban megpillantotta a bájos kis leányt. 

— Ne beszélj olyan hangosan, még fölébresz
ted! — mondotta az öreg béka. — Hátha meg 
talál szökni tőlünk, mert olyan könnyű, mint a 
hattyupehely! Majd beültetjük a patakba, a vizi 
lilom széles levelére, olyan finom és könnyű, hogy 
ugy lesz rajta, mint egy szigeten! Onnan el nem 
szökhetik, amig mi a mocsár alatt rendbe hozzuk 
a diszes szobát, ahol majd lakni fogtok. 

Künn a patakban sok vizi liliom nyílik, nagy, 
zöld leveleik olyanok, mintha fönn úsznának a 



vizén; az a levél, amely legmesszibbre volt, a 
legnagyobb is volt egyúttal; az öreg béka oda-
uszott s rátette a dióhéjat s benne Babszem 
Böskét. 

A szegény kis teremtés kora reggel fölébredt 
s amikor látta, hol van, keservesen kezdett sirni; 
mert a nagy, zöld levelet minden oldalról viz 
fogta körül s Babszem Böske nem birt volna 
partra jutni. 

Az öreg béka lenn ült a mocsárban és náddal 
meg sárga vizi liliomokkal díszítette föl a szobáját; 
szépen akarta a lakást berendezni menye szá
mára; azután csúnya fiával együtt kiúszott a 
liliomlevélhez, ahol Babszem Böske sírdogált. El 
akarták vinni szép kis ágyát, hogy beállítsák a 
nászi terembe, mielőtt még Babszem Böske át
lépné a küszöbét. Az öreg béka mélyen meg
hajolt előtte a vizben és igy szólt: íme, ez itt a 
fiam, ő lesz a te urad s gyönyörű lakástok lesz 
odalenn a mocsárban. 

— Koaksz, koaksz, brekkekeksz, — ez volt 
minden, amit a békafiu mondani tudott. 

Aztán fölkapták a szép kis ágyat s elúsztak 
vele; Babszem Böske pedig ott maradt egyedül 
a zöld levélen és sirt, mert nem akart az undok 
békánál lakni, se pedig feleségül menni az ő 
csúnya fiához. A kis halak, amelyek lenn a viz
ben úszkáltak, jól látták a békát és azt is hallot
ták, amit mondott; ezért is dugták ki a fejüket, 
mert látni akarták a kis leányt. Mihelyt megpil
lantották, rögtön ugy találták, hogy nagyon szép 
és fájt nekik, hogy le kelljen neki szállni a mo
csárba, a csúnya békához. Nem, ennek nem szabad 
megtörténnie! Összegyűltek a vizben, a liliom zöld 
szára körül, amely a levelet tartotta, ahol Bab
szem Böske állott s fogaikkal elrágták a szárat; a 
levél most Babszem Böskével a hátán megindult 



viz iránt s olyan messzire úszott, hogy a béka 
odáig már nem üldözhette. 

Babszem Böske sok helység mellett evezett el, a 
kis madarak a bokrokon ültek, meglátták és 
ezt énekelték: Milyen szép kis hajadon! — És a 
levél mindig messzibbre és messzibbre vitte; és 
igy Babszem Böske kijutott az országból. 

Egy szép kis fehér pillangó mindig körülötte 
repkedett s végül rátelepedett a levélre, mert 
Babszem Böske nagyon megtetszett neki és a kis 
leány is nagyon boldog volt; most már a béka 
nem érhette utói, s amerre hajózott, minden oly 
szép volt; a nap rásütött a vizre és ez ugy fény
lett, mint az arany. Leoldotta az övét s egyik 
végét rákötötte a pillangóra, a szalag másik végét 
pedig a levélre erősítette; a levél most sokkal gyor
sabban siklott a vízen s vitte őt is, aki rajta állott. 

Ekkor egy nagy cserebogár repült arra, meg
pillantotta Babszem Böskét, karcsú derekát rög
tön átkapta combjaival s a fára röpült vele, de a 
zöld levél tovább is csak úszott lefelé a vízen s 
vele együtt a pillangó is, mert oda volt kötözve 
a levélhez és nem tudott szabadulni. 

Oh Istenem, hogy megijedt szegény Babszem 
Böske, amikor a cserebogár fölrepült vele a fára! 
De legkivált mégis csak a szép fehér pillangó 
miatt szomorkodott, akit odakötött a levélhez; 
ha meg nem tud szabadulni, akkor éhen kell 
pusztulnia. De ezzel a cserebogár nem törődött. 
Leült vele a fának legnagyobbik zöld levelére, 
megkínálta virágnak mézével s azt mondta neki, 
hogy nagyon szép, ámbár csöppet sem hasonlít a 
cserebogarakhoz. Később a többi cserebogár is, 
amely a fán lakott, mind odajött és meglátogatta; 
nagyon nézegették Babszem Böskét a cserebogár
kisasszonyok, csápjukat rezegtették és igy szóltak: 
Hiszen csak két lába van, szegény kis nyomorult! 



— Nincsenek csápjai, — mondották. — Fuj, milyen 
karcsú a dereka! Olyan, mint az emberek. Milyen 
csúnya! — jelentették ki az összes cserebogár 
asszonyságok, pedig hát Babszem Böske igazán 
szép volt. A cserebogár, amelyik elrabolta, szin
tén nagyon szépnek találta, de mikor a többiek 
mind azt mondták róla, hogy csúnya, utoljára ő 
maga is elhitte s Babszem Böske nem kellett 
neki többé; mehetett, amerre akart. Leröpültek 
vele a fáról és leültették egy százszorszépre; ott 
sirdogált, amiért olyan csúnya, hogy nem kell a 
cserebogaraknak, pedig hát nálánál szebbet még 
gondolatban sem láthatott az ember s olyan finom 
volt és puha, mint a legszebb rózsaszirom. 

Egész nyáron át szegény Babszem Böske egy
magában élt a nagy erdőn. Agyat font magának 
fűszálakból s egy nagy sóskalevél alatt függesz
tette föl, ugy hogy az eső ne érhesse; virágok
ból szedett mézet evett s a harmatból ivott, amely 
minden reggel a levelekre hullott. Igy telt el a 
nyár meg az ősz, de jött aztán a tél, a hosszú, 
hideg tél. A madarak, amelyek oly szépen éne
keltek neki, mind elrepültek utjokra. Fák és virá
gok elhullatták levelüket; a nagy sóskalevél, amely 
alatt lakott, egészen összezsugorodott s csak el
aszott sárga szára maradt meg. Babszem Böske 
rettentően fázott, mert ruhája már széjjelesett s 
ő maga olyan finom és piciny volt, hogy okvet
lenül meg kellett fagynia. Havazni kezdett s ha 
egy hópehely hullott rája, az olyan volt, mintha 
mireánk egész lapát havat szórnának; mert mi 
nagyok vagyunk, ő pedig akkorka volt csak, mint 
egy babszem. Beburkolózott egy száraz levélbe; 
de az nem adott neki meleget s szegényke tovább 
is csak didergett. 

Mindjárt az erdő szélén, ahol most lakott, nagy 
gabonaföld terült el; de a gabonát már rég be-



takarították, s csak a puszta, csonka szárak álltak 
ki a fagyott főidből. Neki a tarló olyan volt, 
mintha egy erdőn^kellett volna átmennie, oh, hogy 
reszketett a nagy hidegben. Egyszerre csak a 
mezei egér ajtaja elé ért. A csonka gabonaszárak 
alatt kis ürege volt az egérnek. Jó kis meleg ott
hona, szobája tele gabonával, melléje szép kony
hája meg éléskamrája. Szegény Babszem Böske 
megállt az ajtóban, mint egy kis koldus leányka, 
s egy darabka árpaszemet kért, mert két nap óta 
még csak egy árva falatot sem ehetett. 

— Szegény kicsiny féreg, — mondotta a mezei 
egér, mert alapjában véve jólelkű, öreg mezei 
egér volt, — gyere be hozzám a meleg szobába 
és ebédelj velem ! 

És mivelhogy Babszem Böske megtetszett neki, 
igy szólt hozzá: Nem bánom, maradj itt a télen 
át, de akkor szépen ki kell takarítanod a szobá
mat és szép történeteket kell mesélned, mert én 
azokat nagyon szeretem. — És Babszem Böske 
megtette, amit a jó öreg mezei egér kivánt és 
neki is igen-igen jó dolga lett. — Nemsokára 
vendéget kapunk, — mondotta a mezei egér. 
Hetenkint„egyszer meg szokott látogatni a szom
széd ur. Ő még sokkal jobban birja magát, mint 
én, nagy termei vannak és szép, fekete prémes
bundát visel. Csak megszerezhetnéd férjül, igazán 
jól el volnál látva . . . De nem lát a szemével. 
A legválogatottabb történeteket kell neki elmesél
ned, amelyeket csak tudsz. 

De Babszem Böskének kisebb gondja is nagyobb 
volt ennél, semmibe sem vette a szomszéd urat, 
hiszen csak egy vakondok volt. Olyan gazdag és 
tudós, mondotta a mezei egér, a lakása húsz
szor is nagyobb, mint az övé; nagy volt a tudo
mánya, de a napot meg a szép virágokat egyál
talában nem szenvedhette; ezekről mindig csak 



rosszat mondott, mert sohasem látta őket. Bab
szem Böskének énekelnie kellett s elénekelte, 
hogy: „Cserebogár, sárga cserebogár", meg: 
„Papot láttam a mezőn". — És ekkor a vakon
dok szerelmes lett beléje, szép hangjáért, de nem 
szólt semmit, olyan higgadt ember volt. 

A szomszéd ur csak nemrégiben hosszú folyosót 
turt a földben az ő lakásától a mezei egér laká
sáig ; a mezei egér és Babszem Böske engedelmet 
nyertek tőle, hogy sétálhassanak a folyosón, ami
kor csak jól esik; de kérte őket, hogy ne ijed
jenek meg a halott madártól, mely a folyosón 
hever. Valami nagy madár volt, sok tolla volt, 
meg csőre s csak mostanában halhatott meg s 
éppen ott feküdt eltemetve, ahol a szomszéd ur 
a folyosóját csinálta. 

A vakondok egy darab redves fát vett szájába, 
mert az szikrázik a sötétben, mint a tüz és előre
ment s ugy világított nekik — a hosszú vak fo
lyosón. Amikor odaértek, ahol a halott madár 
feküdt, a vakondok neki vetette orrát a mennye
zetnek és kilökte a földet, ugy hogy nagy lyuk 
támadt a helyén és ott behatolhatott a napvilág,. . 
A padló közepén feküdt egy halott fecske, szár
nyai egészen odanyomódtak az oldalához, lába, 
feje be volt húzva a tollak alá; szegény madarat 
bizonyosan a hideg ölte meg. Nagyon fájt ez 
Babszem Böskének; ő mindezeket a kis mada
rakat igen nagyra tartotta, mert egész nyáron 
át olyan szépen énekelgettek és csicseregtek neki; 
de a vakondok csak megrúgta kurta lábaival és 
igy szólt: No ez többet nem fütyül! Mégis csak 
siralmas dolog, ha kis madárnak születik valaki. 
Hála Istennek, az én gyerekeim közül egy se fog 
madárnak születni; - hiszen az ilyen madárnak egyebe 
sincs, mint a kvivitje és ha jön a tél, éhen kell 
pusztulnia. 



— Bizony, ilyen okos ember tudja, mit beszél. 
— mondotta a mezei egér. Mi haszna ennek a 
madárnak minden kvivitjéből, ha beáll a t é l ? 
Csak éhezik meg fázik. De azt is mondják, hogy 
ez az előkelőséghez tartozik. 

Babszem Böske egy szót sem szólt; de mikor 
a másik kettő hátat fordított a madárnak, ő le
hajolt hozzá, félretolta a két szárnyát, melyek a 
fejére voltak húzva és megcsókolta lecsukott 
szemeit. — Talán éppen ez volt, amelyik olyan 
szépen csicsergett a nyáron, — gondolta. Mennyi 
örömet szerzett nékem ez a kedves, szép madár. 

A vakondok betömte a lyukat, amelyen át be
hatolt a napvilág és aztán hazakísérte a hölgye
ket. De azon az éjszakán Babszem Böske szemébe 
nem jött álom, fölkelt ágyából, szénából szép, 
nagy takarót font, azt odavitte, rátéri tette a halott 
madárra s a takaró széle alá köröskörül puha gya
potot tömött, hogy a fecske melegen feküdhessék 
a hideg földben. 

— Isten veled, szép kis madárkám, — mondotta 
neki. Isten veled és köszönet tenéked pompás 
énekedért, amikor még nyár volt, minden fa zöl
déit és nap olyan melegen sütött le reánk. — 
Aztán a madár szivére hajtotta le fejét, de már 
abban a minutában szörnyen megijedt, mert ugy rém
lett neki, mintha odabenn dobogna valami és az a 
madár szive volt. A madár nem volt halva, csak 
meg volt dermedve, most fölmelegedett és vissza
tért belé az élet. 

Ősszel a fecskék mind meleg tájakra repülnek; 
de ha akad közöttük, amelyik elkésik, az ugy 
megdermed, hogy holtán zuhan le a földre, s ott 
marad, ahol leesett és a hideg hó belepi. 

Babszem Böske erősen remegett, annyira meg 
volt ijedve; mert hiszen a madár nagy, igenis 
nagy volt hozzá képest, aki csak akkorka volt, 



mint egy babszem. De mégis összeszedte bátor
ságát, még sűrűbben rakta a gyapotot a szegény 
fecske köré, hozott egy fodormenta-levelet, amelyet 
ő maga használt takaróul s azzal betakarta a ma
dár fejét. 

Rákövetkező éjjel megint kilopózott hozzá, a 
madár már egész eleven volt, csak nagyon bá
gyadt ; csak egy pillanatra birta kinyitni a szemét, 
hogy meglássa Babszem Böskét, aki ott állt előtte, 
egy darab redves fával a kezében, mert más 
lámpása nem volt. 

— Köszönöm neked, te szép kis gyermek! — 
igy szólt hozzá a beteg fecske; olyan pompásan 
fölmelegedtem. Nemsokára visszanyerem az erőmet 
s aztán majd künn röpködhetek a meleg nap
fényben. 

— Oh, — felelte Babszem Böske, — hideg 
van ám odakünn; fagy és havazik. Maradj csak 
meleg ágyadban; majd én ápollak. 

Virágsziromban vizet hozott a fecskének, ez 
kiitta s elmesélte Babszem Böskének, hogy egyik 
szárnyát véresre sebezte egy tüskebokor s azért 
nem tudott olyan gyorsan repülni, mint a többi 
fecske, akik elrepültek, nagyon messzire, meleg 
országokba. Igy aztán végül lezuhant a földre, de 
egyébre már nem tudott emlékezni, azt meg 
éppenséggel nem tudta, hogyan került ide. 

Egész télen keresztül odalenn maradt a fecske 
és Babszem Böske jól bánt vele és nagyon sze
rette; se a vakondok, se a mezei egér nem tudott 
meg a dologról semmit, mert hiszen ők nem 
szívelhették a szegény, szegény fecskét. 

Mihely beköszöntött a tavasz és a nap melegí
teni kezdte a földet, a fecske bucsut mondott 
Babszem Böskének, aki megnyitotta a rést, melyet 
a vakondok a mennyezeten vágott. A nap oly 
ragyogóan sütött be hozzájuk s a fecske meg-



kérdezte: nem jönne-e vele; ráülhet hátára s 
aztán elrepülnek messze, a zöld erdőbe. De Bab
szem Böske tudta, hogy a jó mezei egér nagyon 
szomorkodnék, ha igy a faképnél hagyná. 

— Nem, nem tehetem, — mondotta Babszem 
Böske, — Isten veled, Isten veled! — Ó te jó, 
te szép kis lány, — csicseregte a fecske és ki
röpült a napfénybe. Babszem Böske csak nézett 
utána és könny futotta el a szemét, mert szivéből 
szerette a szegény fecskét. 

— Kvivit, kvivit, — csattogta a madár s elszállt 
a zöld erdőbe. Babszem Böske nagyon szomor
kodott. Nem engedték meg neki, hogy kimenjen 
a meleg napfényre. A gabonavetés, mely a mezei 
egér háza fölött terült el, már kibujt a földből, 
magasra nőtt, egész nagy, sürü erdő volt s sze
gény kis leány számára, aki csak akkorka volt, 
mint egy babszem. 

— Nyáron át meg kell varrnod a kelengyédet, 
— mondotta a mezei egér. A szomszéd ur ugyanis, 
az unalmas vakondok, aki fekete prémes bundá
ban járt, megkérte Babszem Böske kezét . . . 
Mind a kétféléből kapsz elegendőt: gyapjút is 
meg vásznat is; semminek se legyen hija, ha a 
vakondok felesége leszel. 

Babszem Böskének pörgetnie kellett a rokkát 
és a mezei egér négy pókot fogadott fel, akik 
éjjel-nappal szőttek és fontak. Minden este bené
zett* hozzájuk a vakondok és mindig csak arról 
beszélt, hogy ha majd vége lesz a nyárnak, a nap 
nem fog már olyan melegen sütni; hiszen most 
olyan keményre égeti a földet, mint a tégla. Igen, 
ha majd vége lesz a nyárnak, akkor megüli lako
dalmát Babszem Böskével. De Babszem Böske 
egy csöppet sem örült; mert nem szívelhette az 
unalmas vakondokot. Minden reggel, ha a nap 
fölkelt és minden este, ha lenyugodott, Babszem 



Böske kiosont az ajtóba és ha a szél kétfelé haj
totta a buzakalászokat, ugy hogy Babszem Böske 
láthatta a kék égboltot, — elgondolta, hogy 
milyen szép és világos minden idekünn és szerette 
volna viszontlátni a kedves fecskemadarat, de ez 
nem tért vissza többé; bizonyosan elrepült a szép, 
zöld erdőbe. 

Mire beállott az ősz, Babszem Böske is elkészült 
az egész kelengyével. 

— Négy hét múlva lesz az esküvőd, igy 
szólt hozzá a mezei egér. De Babszem Böske 
csak sirt és azt mondta, hogy neki nem kell az 
unalmas vakondok. 

— Lári-fári, — mondotta a mezei egér. Ne 
légy makacs, mert különben megharaplak fehér 
fogaimmal. Hiszen olyan szép ember, akihez fele
ségül mehetsz! Még a királynénak sincs olyan 
fekete prémes bundája! S tele van a konyhája, 
kamrája. Adj érte hálát Istennek! 

Eljött a lakodalom napja. A vakondok már 
megjelent, hogy elvigye Babszem Böskét; hogy 
azután már nála lakjék, mélyen a föld alatt és 
soha ki ne mehessen többé a meleg napfényre, 
mert a vakondok utálta a napfényt. A szegény 
gyermek nagyon szomorkodott, hiszen búcsúznia 
kellett a szép napsugártól, melyet a mezei egér 
ajtajából mégis csak láthatott. 

— Isten veled, fényes nap! — mondotta és föl-
nyujtotta két karját s ment, ment egy darabig s maga 
mögött hagyta a mezei egér házát; mert a gabo
nát már learatták s csak a csonka szárak álltak 
ki a földből. — Isten veled, Isten veled! — mon
dotta s gyöngéd karjaival átölelt egy kicsiny, 
piros virágot, amely ott állt: Ha látnád a ked
ves fecskemadarat, mondd meg [neki, hogy tisz
teltetem. 

— Kvivit, kvivit, — hangzott egyszerre a feje fö-



lött a levegőben. Fölnézett, hát a fecske volt, amely 
éppen arra repült. Amikor megpillantotta Bab
szem Böskét, nagyon megörült; Babszem Böske 
elbeszélte neki, hogy szive ellenére feleségül kell 
mennie a csúnya vakondokhoz s akkor mélyen a 
föld alatt fog lakni, ahova soha sem süt a nap. 
És beszédje közben elfogta szegényt a sirás. 

— Most jön a hideg tél, — mondotta a fecske, 
— én elrepülök innen messze, meleg tájakra; nem 
jönnél-e velem? Fölülhetsz a hátamra, csak szoro
san kössed meg magadat az öveddel, itt hagyjuk 
a csúnya vakondokot, az ő sötét kamráját s el
repülünk messze, nagyon messze, a hegyeken tul, 
a meleg országokba, ahol szebben süt a nap, mint 
itt, ahol mindig nyár van és pompás virágok 
nyilnak. Repülj te is velem, kedves kis Babszem 
Böském, aki megmentetted az életemet, amikor 
megdermedve feküdtem a sötét, mély pincében. 

— Igen, megyek veled, — mondotta Babszem 
Böske, fölült a madár hátára, lábait a fecske ki
terjesztett szárnyára tette, övét odakötözte leg
erősebb tollához s akkor a fecske fölröppent a 
levegőbe, magasan repült erdők, tavak és a nagy 
hegyek fölött, ahol sohasem olvad el a hó. És 
Babszem Böske fázott a hideg levegőn, de akkor 
a madár meleg tollai alá bujt s csak fejecskéjét 
dugta ki, hogy lássa a sok szépet odalenn. 

És elérkeztek a meleg tájra. Ott sokkal fénye
sebben sütött a nap, mint nálunk, kétszerte olyan 
magas volt az égbolt és árkon-bokron a legszebb 
fehér meg kék szőllő virágzott; narancs meg 
citrom függött az erdőkben; illatozott a mirtus 
meg a fodormenta és az országúton a legszebb 
gyermekek futkároztak és nagy, tarka pillangókkal 
játszottak. De a fecske még messzebbre röpült s 
mindig szebb és szebb lett a tájék. A kék tó 
mellett, pompás, zöld fák alatt csillámló, fehér 



márványkastély állott, még a régi időkből. Szőllő-
venyige kúszott föl a magas oszlopokon, fönt sok 
fecskefészek volt s egyikben lakott az a fecske
madár, aki Babszem Böskét vitte. 

— Itt az én házam, — mondotta a fecske. — 
De most te magad nézz ki egyet a leggyönyö
rűbb virágok közül, amelyek odalenn nyílnak; én 
azután majd beültetlek a virág kelyhébe, ott aztán 
olyan paradicsomi életed lesz, amilyet csak 
kívánsz. 

— Ez pompás! — mondotta Babszem Böske és 
tapsolt kicsiny kezével. 

Egy nagy, fehér márványoszlop feküdt ott, amely 
ledőlt a földre és három darabra törött, de az 
oszlopdarabok között szépséges, nagy, fehér virá
gok nőttek. A fecske leröpült Babszem Böskével 
és letette az egyik széles sziromra;' de hogy el-
csudálkozott Babszem Böske, a virág kelyhében 
egy kicsinyke ember ült, olyan fehér volt és olyan 
átlátszó, mintha üvegből lett volna; gyönyörű kis 
aranykoronát viselt a fején és a vállán szépséges 
fehér szárnyai voltak; az egész emberke nem volt 
nagyobb, mint Babszem Böske. Ő volt a virágok 
tündére. Minden' virágkehelyben egy kicsi férfi, 
vagy egy kicsi nő; de ez valamennyiöknek ki
rálya volt. 

— Istenem, milyen szép! — súgta Babszem 
Böske a fecskének. A kis királyfi nagyon meg
ijedt a fecskétől, mert hiszen oly piciny és finom 
volt, hogy a fecske hozzá képest óriásmadárnak 
látszott, de ahogy megpillantotta Babszem Böskét, 
nagyon megörült, mert a leggyönyörűbb leány 
volt, akit életében látott. Azért is levette 
fejéről aranykoronáját s Babszem Böske fejére 
tette, megkérdezte, mi a neve s akar-e a felesége 
lenni, akkor ő lesz az összes virágok királynéja! 
Hó, ez már egészer^más legény volt, mint a béka 



fia vagy a fekete bársonyprémes vakondok. Igy 
hát „igen"-t mondott a szép királyfinak. És mind
egyik virágkehelyből kijött egy hölgy vagy egy 
ur, olyan kecsesen, hogy az merő gyönyörűség 
volt; mindegyik ajándékot hozott Babszem Bös
kének és ezek között a legjobb egy pár szép 
szárny volt, egy nagy, fehér légy ajándéka; a 
szárnyakat Babszem Böske vállára erősítették s 
most már ő is repülhetett virágról-virágra; nagy-
nagy örömben voltak, a fecske fönt ült fészkében 
s énekelt nekik, amily szépen csak tudott, de azért 
mégis csak szomorkodott, mert annyira szerette 
Babszem Böskét, hogy sohasem vált volna meg 
tőle. 

— Ne legyen a neved ezentúl Babszem Böske, 
— mondotta néki a virágok tündére. — Csúnya 
név, te pedig oly szép vagy. Ezentúl Májának 
fogunk hivni. 

— Isten veled! Isten veled! — mondotta a 
fecske s elröpült a meleg országból messze-messze, 
vissza Dániába; ott volt a fészke egy ablak fölött,, 
ahol az az ember lakik, aki szép meséket tud, 
neki csevegte el, hogy: Kvivit! Kvivit! — s igy 
hallottuk meg mi is az egész történetet. 



A c s i n t a l a n f iu . 

Volt egyszer egy öreg költő, amolyan igazi, 
jó, öreg költő. Egy este, mikor otthon gubbasz
tott, künn szörnyű Ítéletidő keletkezett, csak ugy 
szakadt az eső, de az öreg költő kényelmesen 
ült a meleg kemence mellett, ahol égett a tüz és 
pattogtak az almák. 

— Azok a szegények, akiket künn talál ez az 
idő, teljesen bőrig áznak, — mondotta. 

— Oh, nyiss ajtót! Fázom és csuronviz vagyok, 
— kiáltotta odakünn egy kis gyermek. Sirt és 
verte az ajtót, mialatt künn szakadt az eső és a 
szél rázta az ablakokat. 

— Szegény kicsi jószág! — mondotta az öreg 
költő és ment ajtót nyitni. Egy kis fiu állt oda
künn; egészen csupasz volt, hosszú, szőke hajá
ból csurgott a viz. Didergett szegényke s ha be 
nem jöhet, künn a csúnya időben bizonyosan 
elpusztult volna. 

— Szegény kis jószág, — mondotta az öreg 
költő s kézenfogta. Gyere be hozzám, majd én 
fölmelengetlek! Kapsz bort meg egy almát, hiszen 
olyan bájos kölyök vagy. 

Az is volt! Szeme ugy fénylett, mint két csil
lag s ámbár szőke hajából csurgott a viz, haja 
mégis szép fürtökbe göndörödött Olyan volt, 
mint egy kis angyal, csak sáppadozott a hideg
től s egész testében reszketett. Kezében szép ijat 
tartott, de azt az eső teljesen megrongálta s a 



szép, festett nyílvesszőkön a színek mind egy
másba folytak a nedvességtől. 

Az öreg költő visszaült a kemencéhez, ölébe 
ültette a gyermeket, hajából kinyomkodta a vizet, 
kezét a magáéban melengette és édes borlevest 
főzött neki; a fiu magához tért s arca kipiroso
dott. Leugrott a földre s körültáncolta az öreg 
költőt. 

— Jókedvű fiu vagy! — mondotta az öreg. 
Hogy hívnak ? 

— Amor a nevem, — felelte. Nem ismersz ? 
Ott fekszik az ijam. És elhiheted, ha mondom, 
hogy azzal szoktam lőni. Nini, odakünn már eny
hül az idő, kisüt a hold. 

— De az ijad megrongálódott! — mondotta az 
öreg költő. 

— Az baj volna! — felelte a kis fiu, fölvette 
az ijat és megnézte. Ó, már megszáradt és nem 
esett kár benne; a húrja feszesen áll, majd mind
járt kipróbálom! — Kifeszítette az ijat, rátett egy 
nyílvesszőt, célozott és egyenesen a jó öreg költő 
szivébe lőtt. — No most láthatod, hogy nem ron
gálódott meg az ijam! — mondotta, hangosan 
fölkacagott és ment útjára. — Csintalan fiu! igy 
rálőni egy öreg költőre, aki bebocsátotta a meleg 
szobába, olyan jól bánt vele és azt a jó bort 
meg a legszebb almáját adta néki. 

A jó költő a padlón feküdt és sirt; igazán, 
éppen a szive közepébe lőttek. ,Fuj! — mondotta, 
— milyen csintalan fiu ez az Amor! Majd elmon
dom minden jó gyermeknek, hogy vigyázzanak, 
ne r játsszanak vele, mert kárt tesz bennük. 

És a jógyerekek, a leányok és a fiuk, akiknek 
ezt elbeszélte, mind nagyon vigyáztak is magukra, 
csakhogy Ámoron nem lehet ám kifogni, mert 
nagyon fortélyos gyerek. Ha a diákok előadásról 
jönnek, mellettük lohol, könyvvel a hóna alatt és 



fekete kabát van rajta. Nem is ösmerik meg, 
karonfogják és azt hiszik, hogy ő is diák; ekkor 
aztán mellükbe döfi a nyilat. Ha a leányok prédi
kációból jönnek vagy a templomban állanak, ak
kor sem lehet nyugtuk tőle. Bizony, mindig 
nyomukban van az embereknek! A színházban a 
nagy csillár az ő búvóhelye, ott lobog a fényes 
lángban, ugy, hogy az emberek azt hiszik, lámpa; 
később aztán rájönnek, hogy tévedtek. Ott futkos 
a palota kertjében meg a sétahelyeken! Bizony, 
egyszer apádnak és anyádnak is egyenesen a szi
vükbe lőtte nyilát! Kérdezd meg tőlük, majd meg
hallod, mit mondanak, bizony ez az Amor nagyon 
rossz kölyök; ne legyen vele soha dolgod. Sarká
ban van minden embernek. Képzeld csak, még az 
öreg nagyanyára is rálőtt egyszer nyilával, de ez 
már nagyon régen volt; igaz, hogy elmúlt, de az 
ilyesmit sohasem lehet elfelejteni. Fuj, gonosz 
Ámor! De most már ismered és tudod, hogy 
milyen csintalan fiu! 



A z ú t i t á r s . 

Szegény János erősen szomorkodott, mert apja 
nagyon beteg volt és nem maradhatott életben. 
Kettejükön kivül nem volt egy lélek sem a ki
csiny szobában; a lámpa az asztalon már alig-alig 
pislogott; öreg este volt már. 

— Mindig jó fiam voltál, János! — mondotta 
a beteg apa. A jó Isten majd csak megsegít az 
életben . . . Komoly, szelíd tekintettel nézte, még 
egy nagyot lélekzett és kiszenvedett, olyan volt, 
mintha csak aludnék. De János sirt, mert most 
már senkije se volt a világon, se apja, se anyja, 
se nénje, se bátyja. Szegény János! Az ágy előtt 
térdelt, csókolta a halott apa kezét és sok, keser
ves könnyet hullatott; de végül szemei lecsukód
tak, elaludt s feje a kemény deszkán nyugodott. 

És ekkor csudálatos álmot látott; azt álmodta, 
hogy nap és hold meghajol előtte, látta apját 
megint frissen és egészségesen, hallotta nevetését, 
ahogy mindig nevetni szokott, ha nagyon jó kedvé
ben volt. Egy szép leányzó, akinek gyönyörű, 
hosszú haját aranykorona ékesítette, kezét nyúj
totta Jánosnak, apja pedig igy szólt hozzá: Látod, 
milyen menyasszonyt kaptál? A legszebb leány 
a kerek világon! — Erre fölébredt, a szép láto-
mány mind eltűnt, apja hidegen és halva feküdt 
ágyában és nem volt mellettük senki. Szegény 
János! 

Rákövetkező héten eltemették a halottat; a fia 



mindjárt a koporsó mögött haladt és már nem 
is láthatta többé jó apját, aki őt annyira szerette; 
hallotta, hogy földet hánynak a koporsóra, még 
látta is az egyik sarkát, de ez is eltűnt, amikor 
még egy ásónyi földet hánytak a sirba; János 
erre nagyon elszomorodott s ugy érezte, hogy 
darabokra szakad a szive. Körülötte zsoltárt énekel
tek, ez olyan szépen hangzott és Jánosnak könnyek 
gyűltek a szemébe; sirt és gyászában ez nagyon 
jól esett neki. A nap ragyogóan sütött le a zöld 
fákra, mintha csak azt akarná mondani: Ne szomor
kodj, János! Nem látod, milyen szép kék az 
égbolt! Apád most oda fönn van s kéri a jó 
Istent, rhogy neked mindig jó sorsod legyen. 

— Én is mindig jó ember leszek, — mondotta 
János, — akkor én is följutok egyszer az égbe 
apámhoz; milyen nagy öröm lesz az, ha újra vi
szontláthatjuk egymást! Mennyi minden elmesélni 
valóm lesz odáig; és apám is mennyi mindent fog 
nekem mutatni, mi mindenre fog tanítani a dicső
séges mennyországról, ugy ahogy itt lenn a földön 
tanított engem! Oh milyen öröm lesz az mind a 
kettőnknek! 

János ezt olyan apróra elgondolta, hogy moso
lyogni kezdett, miközben arcán leperegtek a könnyek. 
A kis madarak fönt üldögéltek a gesztenyefákon 
és azt csicseregték: Kvivit, kvivit! olyan jókedvűek 
voltak, ámbár résztvettek a temetésen, de nyilván 
tudták, hogy a halott ember most fönn van az 
égben, hogy szárnyai nőttek, szebbek is, nagyob
bak is az övéknél, hogy most boldog, mert jó 
volt, amig a földön élt és ennek ők nagyon örül
tek. János látta, hogy a zöld fákról kiröpültek a 
világba s neki is kedve lett volna együtt repülni 
velük. De előbb nagy fakeresztet ácsolt össze, 
hogy apja sírjára állítsa; de mikor este odavitte, 
a sir homokkal és virágokkal volt behintve s ezt 



idegen emberek csinálták, akik nagyra tartották 
az ő szegény apját, aki immáron halva volt. 

Másnap reggel János összeszedte kevés cók-
mókját, övébe rejtette egész örökségét, amely 
kitett ötven tallért és pár ezüst shillinget; ezzel 
akart világgá menni. De még előbb kiment a 
temetőbe, apja sirjához, elmondott egy Miatyánkot 
és igy szólt: Isten veled, én kedves apám, jó 
ember leszek mindig s akkor kérhetem is a jó 
Istent, hogy viselje gondomat e világon. 

Künn a mezőn, ahol János járt, frissen, szépen 
álltak a virágok a meleg napfényben és bókoltak 
a szélben, mintha csak azt mondanák: Isten ho
zott! Hát nem szép-e itt künn a zöldben? — 
De János még egyszer visszafordult, hogy lássa 
az öreg templomot, ahol mint kis gyermeket meg
keresztelték, ahol öreg édesapjával minden vasár
nap istentiszteletet hallgatott és zsoltárt énekelt; 
s magasan fönt, a torony egyik ablakában látta 
a templom kis manóját, kicsiny, piros, hegyes 
sipkával fején, amint karját hajlítva beárnyékolta 
arcát, mert különben szemébe sütött volna a nap. 
János Istenhozzádot intett neki és a kis kobold 
piros sipkáját lengette, hogy kimutassa, milyen jó 
szívvel van hozzá és hogy szerencsés utat kivan 
neki. 

János árra gondolt, mennyi szépet fog majd 
látni a nagy világban és csak ment tovább, ment 
tovább, hogy olyan messzire még életében soha
sem volt. Nem ismerte a helységeket, amelyeken 
keresztül ment, sem az embereket, akikkel talál
kozott, most már künn járt a messzi idegenben. 

Első éjszaka egy szénaboglyában kellett meg
hálnia nyilt mezőn; más fekvőhelye nem volt. De 
ő éppen igy találta nagyon szépnek. Az egész 
mező, hozzá a patak, a szénaboglya s fölötte a 
kékellő égbolt olyan volt, mint egy szép nagy 



hálóterem. A zöld fü s benne a sok kis piros meg 
fehér virág, ez volt a lábszőnyeg; az orgonák 
meg a vadrózsabokrok virágbokréták voltak, mos
dótálnak ott volt a patak, tiszta, friss vizével, ahol 
a nád hajladozott és jóestét meg jóreggelt kívánt. 
A hold igazi, nagy éjjeli lámpás volt magasan 
fent a kék mennyezet alatt s lángjától nem gyul
ladtak ki a függönyök; János egész nyugodtan 
alhatott és ezt meg is cselekedte, csak akkor 
serkent föl, mikor a nap föltetszett az égen és a 
kis madarak köröskörül azt énekelték: Jó reggelt! 
Jó reggelt! Még nem keltél föl? 

Istentiszteletre szóltak a harangok, vasárnap volt; 
az emberek bementek prédikációt hallgatni és 
János is utánok ment, elénekelt egy zsoltárt s 
meghallgatta Isten igéjét és ugy rémlett neki, 
mintha az ő templomukban volna, ahol keresz
telték és ahol apjával együtt énekelte a zsoltárokat. 

Künn a temetőben sok sir állt egymás mellett 
s egyiket-másikat egészen fölverte a fü. Jánosnak 
ekkor eszébe jutott az apja sirja, hátha az is olyan 
gondozatlan, mint ezek, hiszen ő nem gyomlál
hatja, nem ékesítheti. Leült a földre, kigyomlálta 
a gazt, föltüzte újból a fakereszteket, amelyek a 
hantokon feküdtek, helyükre igazította a koszorú
kat, melyeket a szél elvitt a sírokról s közben 
ezt gondolta magában: Talán az édesapám sírján 
is megteszi ezt valaki, hogy én már meg nem 
tehetem. 

Künn a temetőkert ajtaja előtt állott egy öreg 
koldus, mankójára támaszkodva. János neki adta 
a pár ezüst pénzt, mely az övében volt s aztán 
boldogan és jókedvűen nekivágott a nagy világnak. 

Este felé szörnyű Ítéletidő támadt; János ugyan
csak iparkodott, hogy fedél alá jusson, de csak
hamar vaksötét éjszaka lett; végre elért egy kis 
tempfomhoz, amely árván állott egy dombtetőn; 



szerencsére az ajtaja csak be volt támasztva és 
János besurranhatott; itt akart maradni, mig a 
rossz idő kiadja mérgét. 

— Majd behúzódom itt egy sarokba, — mon
dotta, mikor bement. Nagyon elfáradtam és szük
ségem van egy kis pihenésre. Aztán leült, össze
kulcsolta kezeit s elmondta esti imádságát s észre 
sem vette, már elaludt és álmodott, mialatt oda
künn nagyokat villámlott és mennydörgött. 

Amikor megint fölébredt, éjnek derekán volt 
még, de a förgeteg már elvonult s az ablakon át be
sütött hozzá a hold. A templom közepén nyitott 
koporsó állott, benne egy halott ember, akit még 
nem temettek el. János nem volt ijedős termé
szetű, tiszta lévén a lelkiismerete és tudta jól, 
hogy a halottak nem bántanak senkit, mindig az 
élő gonosz emberek azok, akik rosszat csele
kesznek. Ilyen két élő gonosz ember állott a holt 
ember mellett, aki az eltemetése előtt itt a temp
lomban volt fölravatalozva; gonosz dolgot akartak 
vele művelni: hogy ne fekhessék tovább kopor
sójában, ki akarták vetni a templom ajtaja elé a 
szegény halott embert. 

— Mi okotok van rá, — kérdezte János, — ez 
rossz és gonosz cselekedet; Jézus nevében hagy
játok békén. 

— Ó lárifári, — mondotta a két csúnya ember. — 
Rászedett minket. Pénzzel tartozik nekünk s nem 
tutioít fizetni; most ráadásul meghalt, ugy hogy 
egy fityinget se látunk, azért hát bosszút akarunk 
állni rajta, hadd feküdjék a templom ajtaja előtt, 
mint egy kutya! 

— Minden vagyonom ötven tallér, — mondotta 
János, — ez az egész apai örökségem, de szíve
sen nektek adom, ha becsületesen megfogadjátok, 
n o g y békén hagyjátok azt a szegény, halott em
bert. En majd pénz nélkül is boldogulok; erős, 



egészséges izmaim vannak és a jó Isten majd 
csak megsegít, ha kell. 

— Jó, — mondotta a két ember, — ha meg
fizeted az adósságát, mi egy ujjal se nyulunk 
hozzá, ebben megbízhatói! — Azután elvették a 
pénzt, amelyet János átadott nekik, hangosan ki
nevették jólelküségeért és mentek utjokra; de 
János megigazította koporsójában a halottat, ke
zeit egymásba tette, elbúcsúzott tőle és elégedett 
szivvel indult neki a nagy erdőnek. Köröskörül, 
ahol a hold besütött a fák ágain keresztül, a 
legbájosabb kis tündéreket látta táncolni; azok 
csöppet sem zavartatták magukat, mert tudták, 
hogy ártatlan lelkű, jó ember, s csakis a gonosz 
emberek azok, akik sohasem láthatják a tündé
reket. Egy páran közülök nem voltak nagyobbak, 
mint az ujjam s hosszú aranyos hajuk aranyfésü-
vel volt feltűzve; párosával himbálóztak a nagy 
harmatcseppeken, amelyek a leveleken és a magas 
füvön csillogtak; néha lepergett a harmatcsöpp, 
s akkor a tündérkék lepottyantak a hosszú fű
szálak közé, ezen aztán nagy lármával mulatott a 
többi. Igazán gyönyörű volt. Énekeltek is és 
János világosan fölismerte azokat a kedves dalocs-
kákat, amelyeket kis fiu korában tanult. Nagy, 
tarka pókok, ezüstkoronával fejükön egyik bokor
tól a másikig parancsra hosszú függő hidakat és 
palotákat szőttek-fontak, amelyek, ha a finom 
harmat rájuk hullott, a fényes holdvilágon olyai *>k 
voltak, mint a csillámló üveg. És igy folyt ez 
tovább, amig a nap fölkelt. Akkor a kis tündérek 
bebújtak a virágok bimbajába és a szél bele
kapott hidjaikba és palotáikba, amelyek mint nagy 
pókhálók szállongtak a levegőben. 

János éppen kiért az erdőből, amikor háta 
mögött megszólalt egy erős férfihang: Hohó, paj
tás, merre visz az utad ? 



— Ki a nagy világba, — felelte János. Se 
apám, se anyám, szegény gyerek vagyok, majd 
megsegít a jó Isten. 

— Én is megyek a nagy világba, — mondotta 
az idegen ember. Ne menjünk együtt? 

— Szívesen, — felelte János és igy kettesben 
mentek tovább. Hamar megszerették egymást, 
mert mindaketten jó emberek voltak. De János 
azért észrevette, hogy az idegen sokkal okosabb, 
mint ő, az már csaknem az egész világot körül
járta s tudott beszélni mindenről, ami akárhol 
látnivaló volt. 

A nap már erősen fennjárt, amikor leültek egy 
nagy fa alá, hogy elfogyasszák reggelijüket; éppen 
akkor jött arra egy öreg asszony. Ó, nagyon 
öreg volt már, görbén járt, mankóra támaszkodott 
s hátán egy köteg rőzsét cipelt, amelyet az erdőn 
szedegetett össze. Köténye föl volt tűzve és János 
látta, hogy három nagy páfrány meg fűzfavessző 
kandikál ki belőle. Amikor már egészen közel ért 
hozzájuk, egyik lába megbotlott s az öreg asszony 
elbukott s nagyot sikoltott szegény, mert eltörte 
a lábát. 

János mindjárt azt ajánlotta, hogy ketten emel
jék föl az öreg asszonyt s vigyék haza a szállá
sára ; de az idegen kioldotta a tarisznyáját, kivett 
egy szelencét s azt mondta, hogy olyan kenőcs 
van nála, amellyel rögtön meggyógyítja a lábát 
és visszaadja az erejét, ugy hogy segítség nélkül 
is hazamehet olyan könnyen, mintha sohasem 
tört volna él a lába. Csakhogy cserében ő is kér 
valamit, adja neki az öreg asszony a három 
vesszőt, amelyek a kötőjében vannak. 

— Jó vásárt csinálnál! — mondotta az öreg
asszony és furcsán bólintott a fejével; nem szíve
sen adta oda a három vesszőt, de viszont az sem 
volt ínyére, hogy törött lábbal ott maradjon az uton 



fekve; igy hát csak mégis odaadta a három vesz-
szőt és mihelyt az idegen megkente a törött lábát 
a kenőccsel, az anyóka talpra ugrott és még sok
kal könnyebben járt, mint előbb. Ilyen volt ez a 
csodabalzsam. De nem is árulták ám patikában. 

— Mit akarsz a vesszőkkel? — kérdezte János 
az útitársától. 

— Van három szép cirokseprőm, — felelte az 
idegen. Éppen nekem valók, mert én olyan bolon
dos fickó vagyok. 

Aztán még jó darabot mentek. 
— Ejnye, hogy beborul az égbolt! — mon

dotta János és ujjával arrafelé bökött. Borzasztó 
sürü felhők. 

— Nem, — mondotta az útitárs, — nem fel
hők azok, hanem hegyek, pompás, nagy hegyek, 
ahova a felhőkön keresztül jut föl az ember, föl 
a szabad levegőre! Hidd el nekem, hogy az nagy
szerű dolog! Holnap már bizonyosan messze künn 
vagyunk a nagyvilágban. 

Csakhogy az a hegy nem volt olyan közel, 
mint ahogy látszott; még egy egész napi járó föld 
volt hátra, amig odaértek, ahol égnek merednek 
a fekete erdők s ahol olyan sziklák állanak, hogy 
közülök egy is majdnem akkora, mint egy egész 
város; itt keresztüljutni bizony súlyos munka le
het; azért is János meg az útitársa betértek a 
korcsmába, hogy jól kipihenhessék magukat s erőt 
gyűjtsenek a másnapi gyalogoláshoz. 

Lenn, a korcsma nagy ivószobájában igen sok 
nép verődött össze, mert volt ott egy ember, aki 
bábjátékot mutogatott; éppen akkor állította föl 
a kis színházat, az emberek körülülték, hogy lát
hassák a komédiát. De legelői, a legjobb helyet 
egy kövér mészáros foglalta el; nagy szelindekje, 
amely harapósnak látszott, mellette ült és éppen 
ugy meresztette a szemét, mint a többi néző. 



És megkezdődött a komédia, és nagyon muta
tós komédia volt, egy király meg egy királyné volt 
benne; bársony trónon ültek, aranykorona volt a 
fejükön, uszály a ruhájukon, mert volt hozzá mód
juk. Minden ajtóban nagybajuszu, üvegszemű fa-
bábuk állottak s egyre nyitogatták az ajtókat, 
hogy friss levegő járja át a szobát. Igazán gyö
nyörű komédia volt és egy csöppet se szomorú; 
de mikor a királyné fölkelt és végigbillegett a szí
nen, a jó Isten tudja, mit gondolhatott a nagy sze-
lindek; de mert a kövér mészáros nem fogta, egy 
ugrással a színpadon termett, átkapta a királyné 
karcsú derekát, ugy hogy hallani lehetett, amint az 
kettőt nyekkent. Igazán, szörnyűség volt! 

A szegény ember, a komédia-igazgató nagyon 
megijedt és szomorkodott a királyné miatt, mert 
valamennyi bábuja között az volt a legszépsége-
sebb s a csúnya szelindek most leharapta a fejét; 
de amikor az emberek később elmentek, az ide
gen, aki Jánossal érkezett, azt mondta, hogy majd 
helyreállítja ő a királynét; elővette a szelencét 
s bekente a bábut ugyanazzal a kenőccsel, amely 
meggyógyította az öregasszonyt, mikor eltörte a 
lábát. Mihelyest bekente a bábut, ennek minden 
része megint összeforrott; sőt minden tagja magá
tól tudott mozogni, nem is kellett többé zsinóron 
rángatni. A bábu eleven emberré lett, éppen csak 
hogy beszélni nem tudott. Az ember, aki a kis 
bábszínház gazdája volt, nagyon megörült; ezzel 
a bábuval már nem kellett többé vesződni; hiszen 
magától tudott táncolni. A többi bábu nem tu
dott ilyet. 

Késő éjszaka volt s a korcsmában az emberek 
mind ágyba tértek, amikor valaki szörnyen kezdett 
sóhajtozni és akkorákat sóhajtott és olyan kitar
tóan, hogy mindenki fölkelt megnézni, hogy mi 
az? A komédia igazgatója odament a kis szin-



házhoz, mert mintha onnan jött volna a sóhajto
zás. A fabábuk mind egymáson feküdtek, a király 
meg az összes testőrei és ezek sóhajtoztak olyan 
keservesen s kimeresztették üvegszemüket, mert 
azt szerették volna, hogy őket is bekenjék egy 
kicsit, mint a királynét, hogy aztán ők is maguk
tól mozoghassanak. A királyné mindjárt térdre 
vetette magát, pompás aranykoronáját fölfelé 
nyújtogatta és igy könyörgött: Vedd el ezt, de 
kend meg az uramat és az udvaroncaimat. — És ekkor a szegény ember, akié volt a szinház meg 
a sok fabábu, nem állhatta meg, hogy sirva ne 
fakadjon, mert nagyon búsult a bábuk miatt; 
rögtön megigérte az idegennek, hogy ami pénzt 
másnap este bevesz a komédián, mind neki adja, 
ha legalább négy vagy öt csinos bábuját meg
kenné. De az útitárs azt felelte, hogy ő semmi 
egyebet nem kivan, mint a nagy fringiát, melyet 
a bábjátékos az oldalán hordott; és amikor azt 
megkapta, bekent hat bábut, amelyek rögtön 
táncra perdültek, még pedig olyan kecsesen, hogy 
a leányok, az emberi leányok, akik látták, csak
hamar belevegyültek a táncba. Táncolt a kocsis 
meg a szakácsné, a szolga meg a szobalány, minden 
vendég, a szeneslapát meg a piszkafa, de ezek alig el
kezdtek ugrálni, már föl is borultak! Bizony, mu
latságos egy éjszaka volt. 

Másnap reggel János meg az útitárs ott hagyták 
a korcsmát mindenestől s fölkanyarodtak a magas 
hegyekre, a nagy fenyőerdőkön keresztül. Olyan 
magasra hágtak, hogy a templomtornyok mélyen 
alattuk már csak olyanok voltak, mint apró, piros 
bogyók a sok zöld felületen és elláttak messzire, 
sok-sok mértföldnyire, ahol sohasem is jártak. 
Ennyi szépet egyszerre ezen a gyönyörű világon 
János még sohasem látott! A nap melegen sütött 
az üde, kék levegőn keresztül, a vadászok kürtje 



is olyan szépen és kedvesen szólt a hegyek között, 
hogy Jánosnak nagy örömében könny tolult a 
szemébe s nem állhatta meg, hogy föl ne kiáltson: 
Én édes jó Istenem! Szeretnélek megcsókolni, mert 
olyan jó vagy mindnyájunkhoz s mert nekünk 
adtad azt a sok gyönyörűséget, amellyel tele van 
a világ! 

Az útitárs is összekulcsolt kezekkel állt ott s 
az erdő meg a városok fölött nézett bele a meleg 
napfénybe. Ugyanakkor csudabájos hang szólalt 
meg a fejük fölött; föltekintettek a magasba, nagy, 
fehér hattyú lebegett a légben; olyan szép volt és 
ugy énekelt, ahogy soha még madarat nem hallottak 
énekelni! De az ének egyre jobban gyöngült, a 
madár lehajtotta a fejét és szép lassan a lábaik
hoz hanyatlott és ott feküdt előttük halva. 

— Ennek a madárnak olyan pompás szárnyai 
vannak, olyan nagyok és fehérek, hogy sok pénzt 
megérnek, ezeket magammal viszem, —mondotta 
az útitárs. — No látod, r milyen jó volt megszerez
nem ezt a fringiát. — És egy csapással levágta a 
halott hattyúnak mindakét szárnyát s ezeket vitte 
is magával. 

Sok-sok mérföldet gyalogoltak, messze tul a 
hegyeken, mig végre egy nagy várost láttak maguk 
előtt, ennek sok száz tornya volt s ugy fénylettek a 
napban, mint az ezüst; a város közepén pedig 
pompás márványpalota állott, veres arannyal festve, 
abban lakott a király. 

János meg az útitársa nem akartak mindjárt 
bemenni a városba, hanem a városon kivül a 
korcsmában maradtak, hogy kicsinosíthassák ma
gukat, mert nem akartak elhanyagolt öltözetben 
mutatkozni az utcán. A korcsmáros elbeszélte 
nekik, hogy a király nagyon jó ember, aki soha 
senkit nem bántana; hanem a leánya — Isten 
óvjon tőle mindenkit — gonosz egy királykisasszony. 



Szépnek ugyan elég szép, bajosabb vagy szebb 
már nem lehetett senki, de mit használ az, ha 
olyan cudar boszorkány, aki bűnös abban, hogy 
annyi jeles királyfi az életét vesztette. A király
kisasszony kimondta, hogy bárki is megkérheti a 
kezét; eljöhet hozzá akárki, legyen az herceg vagy 
királyfi, neki az mindegy: csak három dolgot kell 
kitalálnia, hogy éppen akkor mire gondol a király
kisasszony, aki csakis ezt kérdezte meg a kérők
től. Akinek ez sikerül, ahhoz feleségül megy s az 
fesz királya az egész országnak, ha majd az apja 
meghal; de aki a három dolgot ki nem találja, 
azt vagy felkötik vagy levágják a fejét; ilyen 
rosszlelkü és gonosz volt ez a szépséges király
kisasszony. Apja, az öreg király erősen szomor
kodott e miatt, de ettől a gonoszságától már el 
nem tilthatta, mert egy izben kijelentette volt, 
hogy neki semmi köze a királykisasszony kérőihez; 
a leánya azt teheti, ami neki jólesik. És ahány 
királyfi csak jött, hogy megfejtse a kérdéseket s 
elnyerje a királykisasszonyt, egyik se jutott mesz-
szebb az első kérdésnél, aztán felakasztották vagy 
lefejezték; hiszen idejekorán óvták, miért nem 
állott el a leánykéréstől. Ez a sok gyász meg 
nyomorúság ugy elbusitotta az öreg királyt, hogy 
egyszer egy esztendőben összes katonáival térden 
állva imádkozott a királykisasszony javulásáért, 
csakhogy annak eszeágában sem volt megjavulni. 
A vénasszonyok, akik pálinkázni szoktak, feketére 
festették a pálinkájukat, mielőtt kiitták volna; ez 
volt az ő gyászuk. Többet már igazán nem te
hettek. , 

— Ó, az a csúnya királykisasszony! — mon
dotta János. Igazán meg kellene virgácsolni, az 
javára válnék. Csak én lennék az öreg király, 
jól eltángálnám. 

Egyszerre csak hallják, hogy a nép éljenez oda-



künn. A királykisasszony jött arra és igazán olyan 
szép volt, hogy az emberek mind elfelejtkeztek 
a gonoszságáról és azért éljeneztek. Tizenkét szép 
hajadon nyargalt az oldalán, mind fehér selyem 
ruhában, koromfekete paripán s aranytulipán volt 
a kezükben; maga a királykisasszony gyémántok
kal meg rubinokkal ékesített fehér paripán ült; 
lovagló-ruhája színaranyból volt, s az ostor, me
lyet a kezében tartott, olyan, mintha csak fénylő 
napsugár lett volna; fején az aranykorona olyan 
volt, mint az égi kis csillagok s köpenyét több 
mint ezer szép lepkeszárnyból varrták össze; és 
ő maga mégis sokkal szebb volt, mint minden 
ruhája. 

Alig hogy János őt megpillantotta, arca olyan 
piros lett, mint egy vércsöpp s egy szó kevés, de 
annyit is alig birt kinyögni. Hiszen a király
kisasszony szakasztott olyan volt, mint az az arany
koronás szép leány, kiről azon az éjszakán álmodott, 
mikor az apja meghalt. Olyan szépnek találta, 
hogy akarva, nem akarva beléje szeretett. Nem 
lehet igaz, hogy gonosz boszorkány, aki felkötteti 
vagy lefejezteti az embereket, ha nem tudják ki
találni, amit kérdez tőlük. Mindenkinek, még a 
legszegényebb koldusnak is meg van engedve, 
hogy a kezére pályázzon. En bizony elmegyek a 
palotába, mert nem állhatok ellent a szivemnek. 

Mindenki kérte, hogy álljon el ettől; azt mond
ták neki, hogy bizonyosan ugy fog járni, mint a 
többi. 

Az útitárs is nagyon lebeszélte; de János abban 
volt, hogy jól fog kiütni minden, kikefélte cipőjét 
meg kabátját, megmosta arcát meg a kezeit, meg
fésülte szép, szőke haját s bement egyedül a 
városba, egyenest a palotába. 

— Szabad! — mondotta az öreg király, amikor 
János az ajtón kopogtatott. János benyitott s jött 



elébe a király hálóköntösben, himzett papucs a 
lábán. Koronája a fején volt, jogara az egyik ke
zében, birodalmi almája a másikban. — Várj csak 
egy kicsit, — mondotta s hóna alá vette az almát, 
hogy parolát adhasson Jánosnak. De mikor meg
hallotta, hogy háztüznézőbe jött, ugy előfogta a 
sirás, hogy a jogar meg az alma is legurult a 
padlóra s ő a hálóköntösével kellett, hogy a 
szemét törölgesse. Szegény, öreg király! 

— Fordulj vissza! — mondotta. Te is csak 
olyan rosszul jársz, mint a többiek mind. No, 
majd mindjárt meglátod. Kivezette Jánost a 
királykisasszony mulató-kertjébe. Hát biz az ret
tentő volt. Minden fa tetején három, négy királyfi 
függött, akik a királykisasszony kezére pályáztak 
volt, de nem tudták kitalálni a gondolatát. És 
hogyha szél fujt, zörögtek a csontvázak és a kis 
madarak megijedtek és sohasem mertek bejönni 
a kertbe. A virágok is emberi csontokhoz voltak 
kötözve és a virágcserepekben halálfejek állottak 
és vigyorogtak. Igazán furcsa kert volt egy király
kisasszony számára. 

— Most már láthatod, — mondotta az öreg 
király. Te is éppen ugy fogsz járni, mint azok, 
akiket itt látsz, azért is fordulj vissza inkább. 
Boldogtalanná teszel engem, mert én nagyon 
szivemre veszem! 

János kezet csókolt a jó öreg királynak és azt 
mondta, hogy a dolog jól fog kiütni, mert a 
szép királykisasszony nagyon megvette a szivét. 

S mivelhogy a királykisasszony összes dámáival 
együtt akkor nyargalt be a palota udvarára, hát 
kimentek hozzája és jó napot kívántak neki. 
Igazán gyönyörű volt, kezét nyújtotta Jánosnak, 
aki most még magasabbra tette a szivében, mint 
eddig. Akármit mondjanak is róla az emberek, 
nem lehet gonosz boszorkány. Fölmentek a te-



rémbe, kis apródok befőttet és mézes lepényt 
hordtak körül, de az öreg király ugy szomorkodott, 
hogy semmit sem birt enni, a mézeslepényt meg 
úgyse tudta volna megrágni. 

Elhatározták, hogy János másnap reggel jöjjön 
el a palotába; a birák is ott lesznek meg az 
egész tanács és majd meghallják, kitalálja-e vagy 
sem, amit keh\. Ha sikerül neki, akkor még kétszer 
eljöhet; de még soha nem akadt senki, aki az 
első kérdésre is meg tudott volna felelni; akkor 
pedig az éleiével fog fizetni. 

János bizony csöppet sem törte a fejét azon, 
hogy mi fog vele történni, jókedvű volt, csak a 
szép királykisasszony járt az eszében és erősen 
hitte, hogy majd csak megsegíti őt a jó Isten; 
hogy mi módon, azt már nem tudta és inkább 
nem is gondolt az egész dologra. Szinte táncolt 
az országúton, amikor visszatérőben volt a korcsma 
felé, ahol útitársa várt rája. 

János alig győzte elmesélni, hogy milyen szíves 
volt hozzá a királykisasszony és hogy milyen 
gyönyörű teremtés. Már alig várta a holnap reg
gelt, hogy visszamehessen a palotába szerencsét 
próbálni. 

De az útitárs erősen csóválta fejét és egészen 
elszomorodott. — Olyan jó szívvel vagyok hoz
zád ! — mondotta. — Még sokáig együtt maradhat
tunk volna és máris elveszítselek! Szegény, jó 
Jánosom! Kedvem volna sirni, de nem akarom a 
te örömödet rontani, hátha ez az utolsó esténk, 
amelyet együtt töltünk. Legyünk vigak! nagyon 
vígak! Holnap, ha elmentél, majd nyugodtan 
sir hatok. 

A városban az emberek rögtön megtudták, hogy 
a királykisasszonynak uj kérője érkezett és min
denfelé nagy lett a szomorúság; a színházat be
zárták, a kalácssütő asszonyok fekete fátyolokat 



kötöztek a cukor-emberkékre; a király meg a 
papok térdenállva imádkoztak a templomban; 
nagy volt a szomorúság, mert hiszen most Jánosra 
is csak az várhatott, ami az eddigi kérőket érte. 

Estefelé az útitárs nagy bögre puncsot készített 
és azt mondta Jánosnak, hogy nagyon vigan lesz
nek s inni fognak a királykisasszony egészségére. 
De alig hogy János megivott két pohár puncsot, 
ugy elálmosodott, hogy a szemét se birta nyitva 
tartani és mély álomba esett. Az útitárs óvatosan 
fölemelte a székéről, belefektette az ágyba s mi
kor aztán sötét éjszaka lett, fogta a hattyúnak 
levágott két szárnyát és jó szorosan a vállára 
erősítette. A három vessző közül, melyeket az 
öreg asszonytól kapott, aki elesett és a lábát törte, 
kihúzta a legnagyobbat, zsebébe rejtette, kitárta 
az ablakot s igy röpült el a város fölött a palo
tához, ahol egy sarokba ült az ablak alá, mely a 
királykisasszony hálószobájából nyílott. 

Csöndes volt az egész város. Az óra három
fertály tizenkettőt ütött, kitárult az ablak s a 
királykisasszony hosszú, fehér lebernyegben, fekete 
szárnyakkal elröpült a város fölött egy nagy hegy 
irányában. De az útitárs láthatatlanná tette ma
gát, ugy hogy a királykisasszony észre nem vehette, 
folyton mögötte röpült s a vesszejével ugy kor
bácsolta a királykisasszonyt, hogy csak ugy öm
lött a vér, ahova csapott: Hú, micsoda hajsza 
volt ez a levegőn keresztül. A szél belekapott a 
királykisasszony lebernyegébe, ugy hogy az olyan 
laposan szétterült, mint egy nagy vitorla és a hold 
keresztülsütött rajta. 

— Milyen j é g e s ő ! Milyen jégeső! — mondotta 
a királykisasszony, valahányszor a vessző lecsa
pott rája; és ugy kellett neki. Végre kiért a hegy
hez és kopogtatott. Mikor a hegy kinyílt, akko
rát roppant, mint a mennydörgés; a királykisasz-



szony belépett, az útitárs utána, de senki nem 
vehette észre, mert láthatatlan volt. Nagy, hosszú 
tornácon haladtak keresztül, amelynek a falai 
sajátságosan fénylettek, mert több mint ezer izzó 
fényű pók futkosott föl s le a falakon és ugy 
világítottak, mint a tüz. Egy nagy terembe ér
tek, ez aranyból meg ezüstből volt rakva; a fala
kon akkora kék meg piros virágok fénylettek, 
mint a napraforgók; de ezeket a virágokat le nem 
szakíthatta senki, mert a száraik utálatos, mérges 
kígyók voltak, a virágok pedig lángok, amelyek 
kilövelltek a kígyók torkából. Az egész mennye
zetet világító Szent János-bogárkák és égszinü 
denevérek borították s ezek vékony szárnyaikkal 
csapdostak. Nagyon furcsa egy terem volt. A 
padló közepén négy lócsontvázra támasztott tró
nus állott, a kantárszáruk piros tiiz-pókokból vol
tak; maga a trón fehér tejüvegből volt s a ván
kosai, amelyeken ültek, kis fekete egerek voltak, 
amelyek egymás farkát harapták. A trón mennye
zete rózsaszínű pókháló volt, telis-tele szórva apró, 
zöld legyekkel s ezek ugy csillogtak, mint a 
drágakövek. A trón közepén ült egy vén varázsló, 
undok fején korona, kezében jogar. Homlokon 
csókolta a királykisasszonyt, maga mellé ültette a 
drágalátos trónra s azzal megkezdődött a muzsika. 
Nagy, fekete sáskák szájharmonikát fújtak, és a 
bagoly magamagát verdeste, merthogy nem volt 
dobja. Mulatságos egy hangverseny volt. Picinyke 
kis manók, a sipkájukon lidércfény, táncoltak körös
körül a teremben. Az útitársat nem láthatta senki, 
a trón mögé állott és hallott és látott mindent. 
Most az udvaroncok is bevonultak, nagyon fino
mak és előkelőek voltak. Csakhogy, akinek jó 
szeme volt, hamar észrevette, hogy kicsodák-mi
csodák. Nem voltak egyebek, mint seprőnyélre 
tűzött káposztafejek, a varázsló életet bűvölt belé-



jük és hímzett ruhákat adott rájuk. De hiszen ez 
mindegy volt, mert úgyis csak parádéhoz kel
lettek. 

Miután egy darabig még táncoltak, a király
kisasszony elmondta a varázslónak, hogy uj kérője 
akadt s megkérdezte mire gondoljon, hogy más
nap reggel, ha a kérő eljön a palotába, fölad
hassa neki a kérdést. 

— Ide hallgass, — szólt a varázsló, — mondok 
neked valamit. Valami nagyon könnyűt kérdezz, 
ami igazán nem juthat eszébe! Gondolj az egyik 
cipődre. Azt ugyan ki nem találja. Vágasd le a 
fejét, de hogyha holnap este megint kijösz hoz
zám, el ne feledd magaddal hozni a szemeit, mert 
azokat én megeszem. 

A királykisasszony nagyon mélyen meghajtotta 
magát s azt felelte, hogy nem fogja elfelejteni a 
szemeket. A varázsló aztán megnyitotta a hegyet 
s a királykisasszony megint hazarepült; de az úti
társ nyomon követte s megint olyan erősen kor
bácsolta a vesszővel, hogy a királykisasszony 
nagyon jajveszékelt a heves jégeső miatt és amily 
gyorsan csak birt, iparkodott az ablakon keresztül 
a hálószobájába jutni; az útitárs azonban vissza
repült a korcsmához, ahol János még javában 
aludt, leoldozta szárnyait, azzal lefeküdt az ágyra, 
mert bizony szörnyen kifáradhatott. 

Még csak pitymallott, amikor János fölébredt, 
az útitárs is fölkelt s elmondta, hogy az. éjjel 
milyen furcsát álmodott a királykisasszonyról és 
annak a cipőjéről és azért kérte Jánost, kér
dezze meg, nem a cipőjére gondolt-e a királykis
asszony. Mert hiszen ez volt, amit a hegynek a 
gyomrában hallott a varázslótól, de Jánosnak nem 
akart arról beszélni s csak arra kérte, kérdezze 
meg a királykisasszonytól, nem az egyik cipőjére 
gondolt-e? 



— Épp ugy megkérdezhetem ezt is, mint akármi 
egyebet, — mondotta János. — Hátha megálmod
tad az igazat, mert én mindenkor bizom a jó 
Istenben, aki majd csak megsegít. De hát most 
Istenhozzádot mondok neked, mert ha elhibázom 
a feleletet, ez életben már nem látlak téged. 

Megcsókolták egymást s János bement a vá
rosba, egyenest a palotához. Az egész terem szo
rongásig volt emberekkel; a birák támlásszékeken 
ültek és pehelyvánkos volt a fejük alatt, mert 
hiszen erősen kellett forgatni az eszüket. Az öreg 
király fölkelt és fehér zsebkendővel törölgette 
szemét. Aztán belépett a királykisasszony. Még 
szebb volt, mint tegnap, kedvesen köszöntött min
denkit, de Jánosnak kezet nyújtott és igy szólt 
hozzá: Jó reggelt, te ! 

Most aztán Jánosnak ki kellett találnia, mire 
gondolt a királykisasszony, én Istenem, milyen 
barátságosan pillantott rája! De mikor János ki
mondta azt az egy szót, hogy „cipő", fehér lett 
az arca, mint a kréta, fejtől bokáig reszketett, de 
ez mind nem használt neki, mert János kitalálta a 
gondolatát. 

Ördögadta! Az öreg királynak jókedve lett, 
olyan bukfencet hányt, hogy igazán öröm volt 
nézni, az emberek mind erősen tapsoltak neki 
meg Jánosnak, aki a királykisasszony első gondo
latát igy kitalálta. 

Az útitárs ragyogott az örömtől, amikor meg
tudta, milyen jól végződött a dolog; de János 
összetette kezeit és hálát adott a jó Istennek, aki 
másodszor meg harmadszor is bizton megsegíti. 
Másnap reggel megint a palotában kellett lennie. 

Az este éppen ugy mult el, mint a tegnapi. Amig 
János aludt, az útitárs a királykisasszony nyomá
ban röpült a hegy felé s még erősebben korbá
csolta, mint először, mert most két vesszőt vitt 



magával, senkisem láthatta, ő pedig mindent 
hallott. A királykisasszony ugy határozta, hogy 
keztyüjére fog gondolni s az útitárs ezt ugy 
beszélte el Jánosnak, mintha megálmodta volna, 
igy hát János megint csak kitalálta a királykis
asszony gondolatát, ami nagy örömet keltett a 
palotában. Bukfencet hányt az egész udvar, ahogy 
előtte való nap a királytól látták, de a királykis
asszony a pamlagon feküdt és egyetlen szó sem 
jött ki a száján. Most már csak az volt a kérdés, 
hogy János harmadszor is ráhibáz-e. Mert ha igen, 
akkor övé lesz a szép királykisasszony, s ha a 
király meghal, egész országát ő fogja örökölni. 
De ha nem hibáz rá, akkor fejével lakol és szép 
kék szemeit meg fogja enni a varázsló. 

Este János nagyon korán feküdt le, elmondta 
esti imáját és szép nyugodtan elaludt, de az úti
társ vállára tűzte szárnyait, fölkötötte a fringiát, 
fogta mind a három vesszőt s igy repült a palo
tához. 

Vaksötét éjszaka volt, olyan förgeteges, hogy 
a háztetőkről szerteröpültek a zsindelyek s a kert
ben a fák, melyeken a csontvázak függtek, ugy 
hajladoztak a szélviharban, mint a nádszálak; min
den pfllanatban villámlott és ugy dörgött a menny, 
mintha az egész hossza éjszaka egyetlen mennykő
csapás lett volna. Kicsapódott az ablak s kirepült 
rajta a királykisasszony. Olyan sápadt volt, mint 
a halál, de csak nevette a rossz időt, azt gon
dolta, még nem is elég rossz s fehér lebernyege 
ugy keringett, forgott a levegőben, mint egy nagy 
vitorla; de az útitárs ugy korbácsolta három 
vesszejével, hogy vére a földre csepegett s a 
királykisasszony utoljára már alig-alig tudott re
pülni. Végre elértek a hegyhez. 

— Zivatar és jégverés, — mondotta, — ilyen 
időben még sohasem jártam künn. 



— Sok a jóból is megárt, — felelte a varázsló. 
A királykisasszony aztán elmondta neki, hogy 
János másodszor is kitalálta a gondolatát; ha holnap 
is ugy lesz, akkor János nyert, ő soha többé ki 
nem jöhet a hegyhez, bűbájos mesterségét se 
gyakorolhatja többé s emiatt nagyon szomor
kodott. 

— No már erre nem fog ráhibázni, — mondotta 
a varázsló. — Majd kieszelek valamit, amire ő 
még csak nem is gondolhatott, hacsak nem 
nagyobb varázsló nálamnál. De most mulassunk 
egyet! — Megfogta a királykisasszonynak mind a 
két kezét, aztán együtt táncoltak a lidércfényes 
apró manókkal, akik a teremben voltak; a piros 
pókok is vigan ugráltak föl és le a falon, mintha 
csak tüzes virágok sziporkáztak volna. A bagoly 
a dobot verte, a tücskök cirpegtek; a fekete sás
kák szájharmonikát fújtak. Vigan állt a bál. 

Amikor már kitáncolták magukat, a királykisasz-
szonynak is mennie kellett haza, hogy eltűnését 
a palotában észre ne vehessék. A varázsló azt 
mondta, hogy elkíséri és igy hazáig együtt ma
radtak. 

És a viharban nekivágtak a levegőnek és az 
útitárs hátukon törte el a három vesszőt. Soha a 
varázsló nem volt künn ilyen jégverésben. Künn 
a palota előtt így szólt a királykisasszonyhoz: Élj 
boldogul s a fülébe súgta: „Gondolj az én fe
jemre", — csakhogy az útitárs mégis meghallotta 
és abban a pillanatban, amikor a királykisasszony 
a nyitott ablakon keresztül besurrant hálószobá
jába s a varázsló vissza akart fordulni, az útitárs 
belemarkolt hosszú, fekete szakállába és kardjával 
menten leszelte a válláról rut varázsló-fejét, ugy 
hogy a varázsló őt magát még csak nem is lát
hatta. Testét belevetette a tóba a halaknak, de 
fejét éppen csak megmártotta a vizben, azután 



selyemkeszkenőbe kötötte, vitte magával a korcs
mába, ahol szépen lefeküdt. 

Másnap reggel odaadta Jánosnak a keszkenőt 
és meghagyta neki, hogy csakis akkor oldja ki, 
mikor a királykisasszony megkérdezi tőle, hogy 
mire gondolt. 

A palota nagytermében annyi ember gyűlt össze, 
hogy olyan szorosan álltak egymás mellett, mint 
a hónapos retek, ha csomóba kötik. A tanácsosok 
a támlásszékeken ültek, fejük alatt a puha, pely-
hes vánkosok, a király uj ruhát vett föl, arany
koronáját és jogarát kipucováltatta és nagyon 
ünnepélyes volt; de a királykisasszony halálsápadt 
volt s hollófekete ruhájában mintha csak temetésre 
készült volna. 

— Mire gondoltam? — igy szólt Jánoshoz, 
mire ez kioldozta a keszkenőt és maga is szörnyen 
megijedt, amikor megpillantotta a csúnya fejet. 
Mindenki összeborzadt, mert ijesztő volt ránézni; 
de a királykisasszony csak ugy ült ott, mint egy 
sóbálvány és egy szót sem tudott szólni; végre 
fölkelt, odanyújtotta kezét Jánosnak,, aki most is 
kitalálta gondolatát, nem nézett se jobbra, se 
balra, csak nagyot sóhajtva igy szólt: Most hát 
uram vagy! Ma este megtartjuk a lakodalmat. 

— Ez már beszéd, — mondotta az öreg király. 
Erre már Áment mondok. Mindenki éljenzett, a 
diszőrség muzsikaszóval ment végig az utcán, 
szóltak a harangok, a kalácssülő asszonyok levet
ték a fekete fátyolokat a cukor-emberkékről és 
mindenfelé igen nagy lőn az öröm. Három ök
röt kisütöttek egészben, s kacsával meg tyúkkal 
töltve, kiállították a piac közepére s mindenki szel
hetett belőle egy darabot; a szökőkutakban finom 
bor pezsgett s aki egyfilléres perecet vett a pék
nél, ráadásul hat darab nagy kétszersültet kapott 
s a kétszersültben mazsola is volt. 



Este kivilágították az egész várost, a katonák 
ágyukkal lőttek, a sihederek bodzapuskával; volt 
a palotában nagy evés, ivás, kocintás, ugrálás, az 
előkelő urak és szép kisasszonyok mind táncol
tak egymással; s nagyon messzire elhallatszott, 
amit énekeltek : 

Mennyi csinos lány egy sorba, 
Perdül erre-arra mind, 
Forog, lendül, mint a rokka, 
Hogyha fordul, rád kacsint. 
Lány, legény ugy járja váltig, 
Cipősarkuk is leválik. 

De a királykisasszony még mindig boszorka 
volt és nem szenvedhette Jánost, az útitársnak 
ez eszébe jutott és azért három tollat adott 
Jánosnak a hattyú szárnyából meg egy üveget 
pár csepp folyadékkal s azt mondta neki, töltessen 
meg egy nagy vödröt vízzel s állíttassa a nász
ágyhoz s amikor a királykisasszony be akar fe
küdni az ágyba, lökje meg egy kicsit, hogy bele
forduljon a vizbe, s háromszor meritse őt viz alá, 
miután előbb a három tollat meg a csoppeket is 
belehuilatta a vödörbe; akkor aztán a király
kisasszony megszabadul minden boszorkányságtól 
és hamar meg fogja őt szeretni. 

János mindent ugy csinált, ahogy az útitárs 
tanácsolta, a királykisasszony nagyokat sikoltozott, 
amikor János lemerítette a viz alá, mint szikrázó 
szemű nagy, körömfekete hattyú fickándozott 
a kezei között; mikor másodízben jött föl a viz fölszi-
nére, a hattyú fehér volt s csak a nyakán volt egy fekete 
gyürü. János buzgón fohászkodott Istenhez s mikor 
a viz harmadszor is összecsapott a madár feje 
fölött, ez abban a szempillantásban átváltozott a 
leggyönyörűbb királykisasszonnyá. Még szebb 



lett, mint azelőtt volt és szépséges szemei tele 
voltak könnyel, amikor megköszönte Jánosnak, 
hogy levette róla a varázst. 

Másnap reggel bejött az öreg király egész 
udvartartásával, egész nap se vége se hossza nem 
volt a gratulációknak; elsőnek jött az útitárs, 
kezében volt a botja, hátán tarisznyája, János 
össze-vissza csókolta s nem akarta, hogy tovább 
vándoroljon: azt mondta neki, maradjon nála, hiszen 
egész szerencséjét neki köszönheti. De az útitárs 
a fejét rázta és szelíden és,barátságosan igy szólt: 
Nem, az én időm lejárt. Én megfizettem a tarto
zásomat. Emlékszel-e még a halottra, akin rossz 
emberek olyan csúfot akartak tenni? Te odaadtad 
mindenedet, amid volt, hogy ő nyugton pihen
hessen sírjában. Az a halott én vagyok. És abban 
a szempillantásban eltűnt. 

Teljes egy hónapig állt a lakodalom. János meg 
a királykisasszony nagyon szerették egymást és az 
öreg király még sok szép napot ért, kis unokái 
gyüpaciparipáztak a térdén és a jogarával ját
szottak; János pedig királya volt az egész nagy 
birodalomnak. 



A k i s h a b l e á n y . 

Messze künn a tengeren olyan kék a viz, mint a 
búzavirág szirma s olyan átlátszó, mint a legtisz
tább üveg, de nagyon mély, mélyebb a leghosz-
szabb horgonykötélnél, és sok-sok templomtornyot 
kellene egymásra rakni, hogy a viz fenekétől föl
érjenek a viz színéig. S lenn a mélyben lakik a 
tenger népe. 

De nehogy azt higyje valaki, hogy odalenn 
nincs egyéb, mint puszta, fehér fövenyes talaj; 
nem, ott a legcsudálatosabb fák és növények te
nyésznek, száraik és leveleik olyan hajlékonyak, 
hogy minden kis hullámzásra megrezdülnek, mintha 
csak élet volna bennök. És a halak, kicsik és 
nagyoR, ugy surrannak el az ágaik között, mint 
idefönn a légben a madarak. És ahol legmélyebb a 
viz, ott áll a vizikirály palotája, falai korallból 
vannak, magas, csúcsíves ablakai átlátszó boros
tyánkőből, de a teteje csupa kagylóhéj és ezek 
a viz járása szerint nyílnak és csukódnak; és ez 
nagyon szép ám, mert mindegyik kagylóban tün
döklő gyöngyszemek vannak s egyetlen egy is 
disze-ékessége lehetne akár egy királyné koro
nájának. 

A vizikirály odalenn már sok esztendő óta öz
vegy volt és öreg édesanyja vitte a háztartást; 
okos asszony volt, de hiu a rangjára, azért is 
tizenkét osztrigát hordott a farkán, a többi rang-
belinek pedig csak hat osztriga járt. Különben 



pedig csak dicséretet érdemelt, kivált azért, mert 
nagyon nagyra volt unokáival, a vizi királykis-
asszonyokkal. Hatan voltak, mind bájos gyerme
kek, de valamennyi között a legifjabb volt a leg
szebb, bőre olyan finom volt és áttetsző, mint a 
rózsaszirom, szeme olyan kék, mint a legmélyebb 
tenger, de, mint a többinek, neki sem volt lába, 
s teste halfarkban végződött. 

Naphosszat eljátszogathattak lenn a palota nagy
termében, ahol eleven virágok nőttek a falakból. 
Kitárták a nagy borostyánablakokat s igy a halak 
beúszhattak hozzájuk, mint ahogy mihozzánk bere
pülnek a fecskék, ha kinyitjuk az ablakot, csak
hogy a halak mindjárt odausztak a királykisasszo
nyokhoz, kezükből ettek és engedték magukat 
simogatni. 

Künn a palota előtt nagy kert volt, sötétkék 
meg tűzpiros fák álltak benne, a sok gyümölcs 
tündökölt, mint az arany, a sok virág, mint a lo
bogó láng, s a szárak meg a levelek szüntelenül 
hajladoztak. A talaj a legfinomabb fövény volt, de 
olyan kék, mint a kénkőláng. Valami csudálatos, 
kékes fényben tükröződött minden, szinte azt 

» hitte volna az ember, hogy fenszárnyal a magas 
levegőben s csak az égboltot látja maga fölött és 
maga alatt, nem pedig, hogy lenn van a tenger 
fenekén. Szélcsöndben még a napot is lehetett 
látni, olyan volt, mint egy nagy biborvirág, amely
nek kelyhéből ömlik ki minden világosság. 

Mindegyik kis királykisasszonynak megvolt a 
kertben a maga külön virágágya, ahol kényük
kedvük szerint áshattak és kertészkedhettek. Az 
egyik cethalformára csinálta a virágágyat, a má
sik azt akarta inkább, hogy egy kis hableányhoz 
hasonlítson, de a legfiatalabbik egész kerek for
mát adott a virágágyának, mint a nap korongja, 
s a virágai is mind olyan pirosak voltak, mint a 



nap tüze. Különös gyermek volt, hallgatag s ál
modozó s mikor a testvérei mind a legfurcsább 
holmikat aggatták magukra, amelyek a megfenek
lett hajókról kerültek oda, ő nem akart egyebet, 
csak egy kis márványszobrot a rózsapiros virágok 
közé, amelyek a naphoz hasonlítottak; ez egy 
szép fiu volt, hófehér márványból kifaragva s egy 
hajóval sülyedt le a tenger fenekére. Rózsapiros 
szomorufüzet ültetett a szobor aljába, a füz gyö
nyörűen felnőtt, piros ágai ráhajoltak a szoborra 
s lecsüngtek a kék fövényre s árnyékuk viola-
szinbe játszott s rezgett folyton, mint a lom
bok, mintha csak a fának a koronája meg a gyö
kere ingerkedett és csókolózott volna egymással. 

A legnagyobb öröme az volt, ha az emberek 
világáról hallott beszélni, az öreg nagyanyának el 
is kellett mondania mindent, amit csak hajókról 
meg városokról, emberekről meg állatokról tudott; 
de különösen azt találta csudaszépnek, hogy ott 
fönn a szárazföldön illatoznak a virágok, mert a 
tengerfenekén nem volt illatuk, s hogy az erdők 
zöldek és hogy a halak, amelyek ott szökdécsel
nek az ágak között, olyan hangos szóval és olyan 
szépen énekelnek, hogy öröm hallgatni őket; a 
nagyanya persze a kis halakat nevezte madarak
nak, különben az unokái nem értették volna, hogy 
miről beszél, mert sohasem láttak madarakat. 

— Ha majd tizenöt esztendősök lesztek, — 
mondta a nagyanya, — akkor szabad lesz föl
merülnötök a tengerből, kiülnötök a szirtekre a 
holdfényben s nézni a nagy hajókat, amelyek el
vitorláznak előttetek, majd akkor meglátjátok az 
erdőket meg a városokat. 

Rákövetkező évben a legidősebb testvér tizenöt 
éves lett, de a többiek — bizony egy-egy esz
tendő volt közöttük, ugy hogy a legifjabbnak 
még teljes öt eszteftdeig kellett várakoznia, hogy 



fölkerülhessen a tengerfenékről s megláthassa 
milyen világ van minálunk. De kölcsönösen meg
fogadták, hogy elmondják egymásnak, mit láttak 
és mit találtak legszebbnek az első napon; mert 
nem érték be azzal, amit nagyanyától hallottak, 
annyi minden volt még, amit szerettek volna 
tudni. 

De egyikben sem volt annyi vágyakozás, mint 
a legifjabbikban, akinek legtovább kellett vára
koznia s aki olyan csöndes volt és olyan ál
modozó. Nem egy éjszakán kiállt a nyitott ab
lakba s nézett föl a sötétkék vizén keresztül, 
ahol a halak uszonyaikkal és farkukkal csapdos
tak. Láthatta onnan a holdat meg a csillagokat, 
persze nagyon sápadt volt a fényük, de a vizén 
keresztül sokkal nagyobbnak tűntek föl, mint 
amekkorák a mi szemünknek, és ha valami el
suhant alattuk, mint sötét árnyék, mindjárt 
tudta, hogy vagy egy cethal úszott el arra, vagy 
egy hajó sok-sok emberrel; ezeknek bizonyosan 
eszükbe sem jutott, hogy odalenn a mélyben egy 
bájos kis hableány nyújtogatja fölfelé fehér karjait. 

Hát a legöregebb hercegkisasszony tizenötéves 
lett és igy szabad volt neki fölszállani a tenger 
szine fölé. 

Mikor visszajött, százféle dolgot is tudott me
sélni, de azt mondta, a legszebb mégis csak nyu
godtan feküdni a holdfényben egy homokzátonyon, 
ha a tenger csöndes és nézni a part mentén a 
nagy várost, ahol a lámpák ugy fénylenek, mint 
száz meg száz csillag, hallgatni a zenét, kocsik 
és emberek zsivaját, látni a sok hegyes templom
tornyot, hallani a harangszót; és mert oda el 
nem mehetett, legjobban odavágyódott. 

Ó, hogy hallgatta mindenik szavát a legifjabbik 
testvér s ha esténként megint ott állott a nyitott 
ablakban s nézett föl a sötétkék vizén keresztül, 



a nagy városra gondolt, amely olyan zajos és 
lármás s ugy rémlett neki, mintha lenn a mély
ben hallaná a harangszót. 

Rákövetkező évben a második testvér kapott 
engedelmet, rhogy fölszállhasson s oda ússzék, 
ahova akar. Éppen napnyugta volt, amikor föl
merült a tengerből s neki ez volt a legszebb, 
amit látott. Elmondta, hogy színarany volt az 
egész égbolt, és a felhők, — nem lehet azt le
írni, hogy milyen szépek voltak. Piros és viola-
színben vitorláztak el a feje fölött, de még a fel
hőknél is gyorsabban, mint hosszú, fehér fátyol, 
röpült a vad hattyúk serege a viz fölött, egye
nest a nap felé, és ő is arrafelé úszott, de a nap 
lehanyatlott és a rózsaszínű fény kialudt a víz
tükrön és a fellegeken. 

Másik esztendőben a harmadik testvérre került 
a sor, ez valamennyi között a legbátrabb volt s 
mindjárt felúszott egy széles folyamhoz, mely a 
tengerbe szakadt. Szép, zöld halmokat látott, 
venyigével benőve. Gyönyörű erdők zöldjéből 
kastélyok és majorságok kandikáltak elő ; hallotta 
a madarakat énekelni s a nap olyan melegen 
sütött, hogy sokszor viz alá kellett buknia, le
hűteni égő arcát. Egy kis öbölben egész sereg 
apró gyermekre bukkant, csupaszon futkároztak és 
lubickoltak a vízben; játszani akart velük, de 
azok ijedten szaladtak el tőle, ekkor odajött egy 
kis, fekete állat, kutya volt, de ő még sohasem 
látott kutyát s az olyan dühösen megugatta, hogy 
most már ő kezdett félni és hamar visszauszott a 
nyilt tengerbe, de sohasem felejtette el többé a 
pompás erdőket, a zöldellő dombokat és a kis 
gyermekeket, akik tudtak úszni a vizben, ámbár 
nem volt halfarkuk. 

A negyedik testvér nem volt ilyen bátor, kint 
maradt a haragos tenger közepén s azt mesélte, 



hogy nincsen szebb annál; köröskörül sok-sok 
mértföldre ellátni s az égbolt ugy borul a ten
gerre, mint egy üvegharang. Látott hajókat, de 
nagyon messziről, mintha csak sirályok lettek 
volna. A delfinek jókedvükben bukfenceztek, a 
nagy cethalak orrlyukaikból fecskendezték ki a 
vizet, mintha csak száz szökőkút lett volna körös
körül. 

Most az ötödik testvérre került a sor; ennek a 
születésnapja télen volt, ugy, hogy amit ő látott, 
azt a többiek első alkalommal nem látták. A ten
ger egészen zöldszinüvé változott s köröskörül 
jéghegyek úszkáltak, mindegyik olyan volt, mint 
a gyöngyszem, de még sokkal nagyobbak voltak, 
mint az emberek templomtornyai. Mindenféle kü
lönös alakot öltöttek s ugy csillámlottak, mint a 
gyémántkő. Fölült a legnagyobb jéghegyre, a 
vitorlás hajók ijedten cirkáltak körülötte, amint 
ott ült és hosszú haját lengette a szélben; de 
estefelé felhők borultak az égre, villámlott és 
mennydörgött, a fekete vizár magasra vetette a 
nagy jégtömböket, hogy csak ugy ragyogtak a 
villámfényben. Minden hajó bevonta a vitorláit, 
az emberek borzadoztak és rettegtek, de ő csak 
nyugodtan ült a csillámló jéghegyen s látta, hogy 
a kékes villámsugár cikcakban csap bele a villogó 
tengerbe. 

Amikor az öt testvér először szállt föl a viz 
színére, mindegyiket elbájolta a sok szép és uj 
dolog, amit láttak, de most, hogy mint felnőtt 
lányok szabadon merülhettek föl a tengerből, 
amikor csak kedvük tartotta, közömbösek lettek, 
mindjárt megint hazavágyódtak s egy hónap le
forgása után azt mondták, hogy legszebb mégis 
csak a tengerfenék és hogy legjobb otthon. 

Estefelé az öt testvér sokszor összefogódzott 
és egy sorban bukkantak föl a vizből; szép hang-



juk volt, szebb minden emberi hangnál és ha vi
har volt keletkezőben s azt lehetett várni, hogy 
hajók el fognak sülyedni, ők a hajók előtt úsztak 
és kedvesen énekeltek arról, mily szép odalenn a 
tengerfenéken s biztatták a hajósokat, hogy ne 
féljenek, csak szálljanak le bátran a mélybe; de 
ezek nem értették a szavukat, azt hitték, hogy 
az a vihar zenéje s nem is láttak odalenn soha 
semmi szépet, mert ha a hajó elmerült, az embe
rek megfulladtak s csak halva jutottak a vizi-
király palotája elé. 

Ha a testvérek esténkint egymást kézen fogva 
fölszálltak a viz szinére, a legkisebb testvér egyes
egyedül maradt otthon, csak nézett utánok s ugy 
rémlett neki, mintha könny futná el a szemét, de 
a hableányok nem tudnak sirni s csak annál job
ban szenvednek. 

— Ó, bárcsak már tizenötéves volnék, — mon
dotta. Tudom, hogy nagyon meg fogom szeretni a 
világot odafönn, meg az embereket, akik a föl
det akják és müvelik. 

Végre tizenöt esztendős lett. 
— No lám, most te mégy ki a kezünk alól, — 

mondotta a nagyanya, a vén özvegy királyné. 
Gyere, hadd ékesítselek föl, mint a nénéidet, — 
ezzel fehér liliom-koszorut tett a fejére, de a vi
rág minden szirma egy gyöngyszemnek a fele 
volt; és a nagyanya megparancsolta nyolc osztri-
gának, hogy kapaszkodjanak bele a király kis
asszony farkába, magas rangjának jeléül. 

— De ez nagyon fáj, — mondotta a kis hableány. 
— Hja, a rangunkért meg kell egy kicsit szen

vedni, — felelte az öreg asszony. 
Ó, milyen szívesen elvetette volna magától fé

nyes rangját, letette volna a nehéz koszorút; 
mennyivel jobban illettek neki a piros, kerti virá
gok, — de ezen most nem változtathatott. — 



Éljetek boldogul! — igy szólt és olyan könnyen 
és tisztán lebbent föl a vizben, mint a buborék. 

A nap éppen leáldozott, mikor a kis hableány 
fölmerült a tengerből, de a felhők még ugy 
fénylettek, mint a rózsák és aranytömbök s a 
halványpiros égbolt közepén tisztán és kedvesen 
ragyogott az esti csillag, friss és enyhe volt a 
levegő és a tenger egészen csöndes. Nagy, három
árbocos hajó vesztegelt ott, csak egy vitorlája 
volt félvonva, mert még egy szellőcske se moz
dult s köröskörül a kötélzetén meg a póznákon 
matrózok ültek. Szólt a muzsika meg az ének s 
mikor sötét este lett, száz színes lampiont gyúj
tottak meg, mintha csak az összes nemzetek lobo
gói lengtek volna a levegőben. A kis hableány 
mindjárt odauszott a kabin ablaka alá s valahány
szor csak fölemelte a hullám, a kristálytiszta abla
kokon át láthatta belül a sok kiöltözött embert, 
akik közt legszebb mégis az ifjú királyfi volt, 
olyan nagy, fekete szemei voltak; alig lehetett 
több tizenöt esztendősnél, éppen születésnapja volt 
s azért is volt a sok fény meg pompa. A matró
zok a födélzetén táncoltak s mikor a királyfi ki
lépett közéjük, száz meg száz rakéta röppent föl 
a levegőbe, ugy ragyogtak, mint a fényes nap
világ, ugy hogy a kis hableány szörnyen megijedt 
s lemerült a vizbe, de aztán megint csak kidugta 
a fejét s azt hitte, hogy most az égbolt összes 
csillagai lehullanak hozzá. Sohasem látott még 
ilyen tüzipompát. Nagy napok keringtek körös
körül, nagyszerű tüzhalak lendültek föl a kék leve
gőégbe és minden fényesen visszatükröződött a csön
des, sima tengerben. A hajó is olyan volt, hogy még 
a legvékonyabb kőtelet is lehetett látni, az emberek
ről nem is szólva. Ó milyen szép volt az ifjú királyfi, 
kezet szorított az emberekkel, nevetett és mosolygott 
s a szépséges éjszakában zengett a muzsikaszó. 



Késő este lett, de a kis hableány nem tudta 
levenni a szemét a hajóról és a szép királyfiról. A szí
nes lámpiónokat eloltották, rakéták sem röppen
tek már a levegőbe, az ágyuk sem szóltak már, 
de lenn a tenger mélyén nagy volt a zsongás 
meg a zúgás; a hableány a viz hátán ült s föl-alá 
himbálózott, ugy hogy beláthatott a kabinba; de 
a hajó gyorsabban kezdte szelni a vizet, vitorlái 
egymásután kidagadtak, de a hullámok is nőttön-
nöttek, nagy felhők húzódtak az égre s messziről 
már villámlott. Szörnyű vihar volt készülőben és 
a matrózok bevonták a vitorlákat. A nagy hajó 
futtában himbálózott s szilaj hullámokon, a viz 
nagy, fekete hegyekké dagadt, amelyek már-már 
rászakadtak az árbocokra, de a hajó, mint valami 
hattyú, a hullámok alá merült s a feltornyosuló 
viz hátán újra fölemelkedett. A kis hableány azt 
hitte, hogy ez nagyon mulatságos utazás, de a 
hajósok nem igy vélekedtek, a hajó recsegett és 
ropogott, a vastag deszkák meghajoltak a súlyos 
csapások alatt, a viz fölcsapott a hajóba, a fő
árboc derékban kettétört, mint egy nádszál s a 
hajó félrebillent s a viz benyomult a hajó bel
sejébe. Most már látta a kis hableány, hogy 
veszedelemben forognak, neki is félnie kellett a 
gerendáktól és fadaraboktól, amelyek fönn úsztak 
a vizén. Egy pillanatra olyan sötétség támadt, 
hogy nem látott maga körül semmit, de amikor 
villámlott, megint annyira kivilágosodott, hogy 
mindenkit megösmert a hajón; mindenki törte ma
gát, ahogy csak lehetett; ő legkivált az ifjú királyfit 
fürkészte s látta, hogy mikor a hajó megroppant, 
a királyfi lezuhant a mély tengerbe. Ennek na
gyon megörült, mert hiszen a királyfi most le
merül ő hozzá, de aztán eszébe villant, hogy az 
emberek nem élhetnek a vizben s a királyfi is 
csak halva juthat a vizikirály palotája elé. Nem, 



nem lehet az, hogy meghaljon, feléje úszott hát a 
gerendák és deszkák között, melyek a tengeren 
hánykolódtak s nem is gondolt arra, hogy őt is 
összemorzsolhatják, lemerült mélyen a vizbe s 
megint magasan kiemelkedett a hullámok között 
s végre elérte az ifjú királyfit, aki már alig birt 
úszni a viharos tengeren, mert karjai és lábai 
bágyadoztak, szép szemei lecsukódtak s meg is 
halt volna, ha a kis hableány oda nem jön hozzá. 
Megfogta a királyfi fejét, kiemelte a vízből s aztán 
hagyta, hogy a hullámok sodorják őket, amerre 
akarják. 

Reggelre megszűnt a csúnya vihar; a hajóból 
egy forgácsot sem lehett látni, a nap pirosan és 
ragyogóan kelt ki a vízből s mintha a fénnyel 
élet szállt volna a királyfi arcára is, de szeme 
csukva maradt; a hableány megcsókolta szép ma
gas homlokát, hátrasimította nedves haját; ugy 
rémlett neki, hogy hasonlít az ő kis kertjében 
álló márványszoborhoz, újra megcsókolta s kivánta, 
bár életben maradna. 

Most végre maga előtt látta a szárazföldet. 
Magas, kéklő hegyek, csúcsaikon puha hó csillo
gott, mintha csak hattyúk pihentek volna odafönn; 
lenn a parton szép, zöld erdők voltak, elől 
templom állott vagy klastrom, nem tudta bizonyo
san, hogy mi, de olyanforma épület. Citrom- és 
narancsfák virultak a kertben s a kapu előtt kar
csú pálmafák állottak. A tenger itt kis öblöt al
kotott, a viz itt nyugodt volt, de igen mély, 
egészen a kőszirtig, ahol felrakódott a szép, fe
hér homok; ide úszott a szép királyfival, lefektette 
a homokra s kiváltképpen arra vigyázott, hogy 
feje magasan feküdjék a meleg napfényben. 

A nagy, fehér épületben megkondultak ám a 
harangok és sok fiatal leány jött át a kerten. A 
kis hableány erre megint kijebb úszott, nagy ma-



gas kövek mögé, amelyek kiáltottak a vízből, tenger 
tajtékjával borította be a haját meg a keblét, ugy 
hogy kis arcocskáját senki sem láthatta s azután 
leste, hogy mi fog történni a szegény királyfival. 

Nem telt bele sok idő, egy fiatal leány jött oda 
s ugy látszott, hogy nagyon megijedt, de csak 
egy pillanatra, mert azután embereket hivott és a 
hableány látta, hogy a királyfi megint magához 
tér, hogy rámosolyog mindenkire, aki ott állt 
körülötte, de a hableány felé nem mosolygott, 
hisz nem is tudta, hogy ki mentette meg az életét; 
szegényke nagyon elszomorodott s mikor a király
fit bevezették a nagy épületbe, nagy busán alá
merült a vizbe s útnak eredt az apja palotája felé. 

Mindig csöndes, mélázó leányka volt, most még 
inkább az lett. Nénjei megkérdezték tőle, mit lá
tott először odafönn, de ő nem mesélt el semmit. 

Sok-sok este és reggel fölszállott oda, ahol a 
királyfit letette. Látta, hogy a kertben megért a 
sok gyümölcs és leszedték, látta, hogy a magas 
hegytetőkön megolvadt a hó, de a királyfit nem 
látta s azért egyre szomorúbban tért haza. Egyet
len vigasza az volt, hogy leült a kis kertben, át
ölelte karjaival a szép márványszobrot, amely ugy 
hasonlított a királyfihoz, de virágait nem ápolta 
többé, ezek benőtték az utakat is, mint valami 
vadonerdoben és hosszú száraikkal, leveleikkel 
belefogóztak a fák ágaiba, ugy hogy a kert egészen 
elsötétedett. 

Végre már nem tudta megállani, elmondta a 
dolgot egyik nénjének, így aztán mindjárt a többi 
nénje is megtudta, de csakis ők no meg egy pár 
idegen hableány, akik nem adták tovább a dol
got, csakis legjobb barátnőiknek. Egyik közülök 
tudta, hogy ki a királyfi: látta az ünnepséget a 
hajón, tudta, hogy a királyfi hová való s hol van 
a birodalma. 



— Gyerünk, hugocskám! — mondották a test
vérei s vállukon átkarolva egymást, hosszú sorban 
kiemelkedtek a tengerből s odausztak a királyfi 
palotája felé. 

Ez a palota világossárga csillámló kőből épült, 
nagy márványlépcsői voltak s az egyik leszol
gált a tengerbe. Pompás, aranyos kupolák emel
kedtek a teteje fölé s az oszlopok között, amelyek 
közbefogták az egész épületet, márványszobrok 
állottak, de mintha csak. elevenek lettek volna. 
Magas ablakai voltak, s a tiszta üvegen keresztül 
be lehetett látni a ragyogó termekbe, ahol selyem
függönyök és szőnyegek lógtak és a falakat mind 
nagy festmények díszítették; hogy igazán gyönyö
rűség volt nézni. A legnagyobb terem kellős 
közepén nagy szökőkút csobogott, a vízsugarak 
felszökeltek a boltozat üvegkupolájáig, amelyen át 
a nap lesütött a vizre és a szép növényekre, 
amelyek a nagy medencében virultak. 

Most már tudta a kis hableány, hol lakik a 
királyfi és sok estén és éjszakán fölbukkant a vizből; 
olyan messzire úszott a parthoz, amily messzire 
egyik nénje sem mert volna úszni, sőt még a 
keskeny csatornán is föluszott, a pompás márvány
erkély alatt, amely hosszú árnyékot vetett a vizre. 
Ott üldögélt és elnézte az ifjú királyfit, aki azt 
hitte, hogy egyedül van a világos holdfényben. 

Sok estén látta a királyfit gyönyörű vitorlás 
csónakján, amelynek zászlai ugy lengedeztek; a 
kis hableány kikandikált a zöld sásból, hosszú, 
ezüstös fátyolába bocsátotta a szelet s aki látta, 
azt hitte, hogy egy hattyú emelgeti a szárnyát. 

És sok éjszakán, mikor a halászok fáklyafénynél 
halásztak a tengeren, hallotta, hogy mennyi szépet 
beszélnek az ifjú királyfiról s ilyenkor örült, hogy 
megmentette az életét, amikor félholtan hánykoló
dott a hullámokon és arra gondolt, hogyan szőri-



totta keblére a királyfi fejét s milyen melegfen 
csókolta; de a királyfi erről nem tudott semmit 
és még csak nem is álmodhatott a kis hab
leányról. 

Egyre jobban kezdte becsülni az embereket és 
egyre jobban kívánta, hogy bár fölszállhatna közé
jük ; az emberi világ mintha nagyobb lett volna, 
mint az ő világuk, az emberek hajókon járhatták 
be a tengert, fölhághattak a magas hegyekre, a 
felhőkön is tul s az emberi országokban az erdők 
és rétek olyan messzire húzódtak, hogy a kis 
hableány szeme odáig nem láthatott. Annyi min
dent szeretett volna megtudni, de nénjei nem 
tudtak minden kérdésére megfelelni, azért hát az 
öreg nagyanyához fordult, aki jól ismerte a felsőbb 
világot, mert a tengerfölötti országokat igen he
lyesen igy szokta nevezni. 

— Ha az emberek nem fúlnak meg, — kér
dezte a kis hableány, — akkor örökké élhetnek 
és nem halnak meg, ugy mint mi idelenn a tenger 
mélyén? 

— Dehogy is nem, — mondotta nagyanyó. — 
Ők is meghalnak s idejük rövidebbre van ki
szabva, mint a mienk. Mi háromszáz esztendeig is 
elélhetünk, de ha ez az életünk véget ér, csak 
viznek tajtéka lesz belőlünk s még sirunk sincs 
idelenn kedveseink között. Nincs halhatatlan lel
künk, uj életre föl nem támadunk, olyanok vagyunk, 
mint a zöld nádszál, ha egyszer lenyesik, soha ki 
nem zöldülhet többé. Az embernek ellenben lelke 
van; az örökkön él, él, mikor a test már porrá 
lett; és a tiszta légen át fölszárnyal a tündöklő 
csillagokhoz. Ahogy mi fölszállunk a tengerből, 
hogy az emberek világát lássuk, ugy szállnak föl 
ők is azokhoz az ismeretlen, gyönyörű világokhoz, 
amelyeket mi soha meg nem láthatunk. 

— S miért nincs nékünk halhatatlan lelkünk, — 



kérdezte szomorúan a kis hableány, — mind a 
háromszáz esztendőmet örömest odaadnám, ha 
csak egy napra emberré lehetnék, hogy utóbb 
részem lenne a mennyei életben. 

— Erre nem is szabad gondolnod! — mondotta 
az öreg asszony, — mi sokkal jobban és boldo
gabban élünk, mint az emberek odafönn. 

— En is meghaljak, mint a tenger habja ringa
tózzak s ne halljam többé a hullámok zsongását, 
ne lássam a szépséges virágokat és a pirosló 
napot? Hát nincs arra mód, hogy az én lelkem 
is halhatatlanná váljék? 

— Nincs, — felelte a nagyanya, — csak ha 
egy ember annyira megszeretne, hogy följebb 
helyezne apjánál-anyjánál, ha minden gondolatával 
és egész szivével rajtad csüngene, ha papot hivna, 
hogy jobb kezét az tegye a te jobb kezedbe, ha 
örök hűséget fogadna tenéked, ezen és a más
világon: akkor az ő lelke átömölnék a te testedbe 
és te is részesülhetnél az emberek boldogságában. 
Lelket adna neked s mégis megtartaná a magáét. 
De hát ez soha meg nem történhetik. A mi leg
szebb rajtad itt lenn, a tenger mélyén, halfarkadat 
ott fönn a földön rútnak tartják, mert nem értenek 
hozzá, a szépséghez odafönn két esetlen bunkó 
kell, amit ők lábszárnak neveznek. 

A kis hableány nagyot sóhajtott és szomorúan 
nézte a halfarkát. 

— Sose búsuljunk! — mondotta a nagyanya, — 
táncoljunk és vigadjunk, mig le nem telik a három
száz esztendő, amely kijár nekünk, ez bizony elég 
szép idő s élhetjük világunkat, hogy később annál 
nyugodtabban pihenhessünk! Ma este udvari bált 
adunk! 

Ott aztán olyan pompa volt, amilyet a földön 
sohasem lehet látni. A nagy terem minden fala 
meg boltozata vastag, de azért kristálytiszta üveg-



bői volt. Sok száz rózsapiros és fűzöld kagylóhéj 
állt sorban minden oldalon kékesen lobogó lánggal, 
amely az egész termet bevilágította s kiragyo
gott a falakon keresztül, ugy hogy maga a tenger 
is fénylett s látni lehetett a számtalan kisebb-
nagyobb halat, melyek elsiklottak az üvegfalak 
mellett; némelyiknek a pikkelye biborpirosan ragyo
gott, némelyiké ugy csillámlott, mint arany meg 
ezüst. A termet középen széles, hömpölygő folyam 
szelte át s azon vizi emberek és vizi leányok 
táncoltak s kisérték magukat édes énekszóval. Az 
embereknek a földön nincs ilyen szép hangjuk. És 
valamennyi közt a kis hableány énekelt legszebben, 
meg is tapsolták érte nagyon s egy pillanatra 
örömöt érzett a szivében, mert most már 
tudta, hogy se a földön, se a vízben senkinek 
sincs olyan szép hangja, mint neki. De nemsokára 
megint csak eszébe jutott az emberi világ oda
fönn; nem tudta elfelejteni sem a szép királyfit, 
sem azon való bánatát, hogy neki nincs halhatat
lan lelke, mint a királyfinak. Azért hát kiosont a 
fényes teremből s amig odabenn mindenki csak 
ujjongott és énekelt, ő szomorúan üldögélt kicsi 
kertjében. Egyszerre megint vadászkürt bugását 
hallotta a vizén keresztül s ezt gondolta: Bizo
nyosan odafönn vitorlázik! Ő, kihez jobban ragasz
kodom, mint apámhoz-anyámhoz, ő, akin minden 
gondolatom csüng s akinek kezébe akarom le
tenni életem boldogságát! Kockára teszek mindent, 
hogy halhatatlan lelket nyerjek! Mialatt nénéim 
odabenn táncolnak apám palotájában, én elmegyek 
a tenger boszorkányához, akitől ugy féltem mindig, 
de hátha megsegít és ellát jó tanáccsal. 

Igy hát a kis hableány kiúszott a kertből a 
zugó forgataghoz, amely mögött a boszorkány 
lakott. Sohasem járt még azon az uton, nem nőtt 
ott virág, se hinár, csak a szürke, csupasz fövenyes 



talaj nyúlt el a forgatagig, amely körökben ör
vénylett, mint a zugó malomkerekek s mindent, 
amit elkaphatott, magával rántott a mélységbe; e 
mindent összemorzsoló vizkarikákon kellett keresz
tül hatolnia, hogy eljusson a boszorkány háza
tájára s az ut jó hosszú darabon forró, bugyboré
koló iszapon vitt keresztül, amelyet a boszorkány 
az ő tőzeglápjának nevezett. E mögött állott a 
háza egy különös erdő kellős közepén. A fák 
meg a bokrok mind polipok voltak, félig állatok, 
félig növények, mintha csak százfejü kigyók let
tek volna, amelyek ugy nőttek ki a földből; az 
ágaik hosszú, nyálkás karok voltak s az ujjak 
ezeken hajlékony, puha férgek s minden egyes 
izük a gyökértől kezdve a legfelső csúcsig külön 
mozgott. A mit csak elkaphattak a tengerben, 
arra szorosan rátekerőztek és soha többé ki nem 
bocsátották. A kis hableány rémülten állt meg 
láttukra; félelmében ugy vert a szive s már-már 
meg akart fordulni, de akkor eszébe jutott a 
királyfi, meg az emberi lélek s akkor megint fel
bátorodott. Hosszú, lebegő haját szorosan feltűzte, 
hogy a polipok bele ne kaphassanak, két kezét 
összekulcsolta a mellén és igy siklott tovább, 
ahogy a halak siklanak a vizén keresztül, be az 
undok polipok közé, amelyek nyálkás karjaikat és 
ujjaikat nyújtogatták utána. Látta, hogy mind
egyiknek volt valami zsákmánya, amelyet meg
ragadtak, száz meg száz apró karral szoron
gattak, mintha csak erős vaspántok lettek volna. 
Emberek, kik a tengerbe pusztultak s lesülyedtek 
a mélybe, mint fehér csontvázak kukucskáltak ki 
a polipok karjai között. Igy szorongatták az eve
zőket meg a ládákat, szárazföldi állatok vázait s 
ami szinte a legrémitőbb volt neki, egy kis hab
leányt, akit megfogtak és megfojtottak. 

Most egy nyálkával borított nagy tisztásra ért, 



ahol óriási, kövér vizicsigák tekergőztek és csúnya, 
sárgásfehér hasukat mutogatták. A tisztás köze
pén házikó állott vizbefult emberek csontjaiból; 
ott ült a boszorkány s egy varangyosbékát etetett 
a szájából, mint ahogy az emberek szájukból ad
nak cukrot a kanári madaraknak. Az undok, kövér 
vizicsigákat kis csirkéinek nevezte és nagy sziva
csos keblén ugrándoztatta őket. 

— Tudom már, hogy miért jöttél, — mondotta 
a tenger boszorkánya, — nagyon ostoba vagy. 
De azért legyen meg, amit kivánsz, mert szeren
csétlenné fog tenni, szép királykisasszonykám. 
Szeretnél megszabadulni a halfarktól s két csonka 
lábat akarnál, hogy járni tudj, mint az emberek, 
hogy a fiatal királyfi beléd szerethessen s hogy 
ő a tiéd legyen és halhatatlan lelket nyerj. 

A boszorkány olyan harsányan és gonoszul 
kacagott, hogy a varangy meg a csigák földre 
pottyantak és ott hempergőztek tovább. — Éppen 
jókor jöttél, — mondotta a boszorkány, — mert 
holnap, ha már a nap fölkelt, nem tudnék segí
teni rajtad s várnod kellene egy esztendő lefor
gásáig. Majd keverek neked egy italt, azzal nap-
költe előtt kiúszol a tengerből, aztán leülsz a 
partra és megiszod, akkor eltűnik a halfark, azzá 
zsugorodik össze, amit az emberek szép lábnak 
neveznek, de nagyon fáj ám, olyan, mintha éles 
kard járna beléd. Aki csak meglát, minden em
ber azt fogja mondani, hogy szebb leányt sohse 
látott életében. Megmarad lebegő járásod, nem 
lesz táncosnő, aki ugy lebegne, mint te, de ahá
nyat lépsz, mintha csak éles késre hágnál, ugy 
hogy a véred is kiserken. Ha ezt a sok szenve
dést mind elviseled, akkor segíthetek rajtad. 

— Elviselem, — mondotta a kis hableány re
megő hangon s a királyfira gondolt meg arra, 
hogy halhatatlan lesz a lelke. 



— De megjegyezd, — mondotta a boszorkány, 
— ha egyszer emberi alakot nyertél, soha többé 
vissza nem változhatol hableánnyá. Nem szállhatsz 
le többé a vizén keresztül nénéidhez és apád 
palotájába s ha meg nem nyered a királyfi szerel
mét, ugy hogy apját-anyját felejti éretted, minden 
gondolatával nem te rajtad csüng s pappal nem 
teteti egymásba a kezeteket, ugy hogy férj és 
feleség lesztek: akkor sohasem lesz halhatatlan 
lelked. És hogyha más leánnyal kel egybe, meny-
nyegzője után való első reggel meg fog hasadni 
a szived és nem marad belőled egyéb, mint taj
tékos hab a tengeren. 

— Azt akarom! — mondta a kis hableány s 
olyan fehér volt, mint egy halott. 

— De engem is meg kell ám fizetned, — mon
dotta a boszorkány és nem is kevés az, amit én 
kérek. Itt a tengerfenéken mind között neked van 
a legszebb hangod s talán azt hiszed, hogy azzal 
fogod elbűvölni a királyfit, csakhogy a hangodat 
én akarom. Ezért a drágalátos italért cserében én 
is a legdrágább kincsedet kérem! Mert a saját 
véremet kell hozzá kevernem, hogy az ital olyan 
metsző lehessen mint a kétélű kard. 

— De ha elveszed a hangomat? — mondotta 
a kis hableány, — mi marad akkor nekem? 

— Szépséges alakod, lebegő járásod, beszélő 
szemed, — felelte a boszorkány, — ezekkel is 
behálózhatsz egy emberi szivet. Nos hát elszállt a 
bátorságod? Nyújtsd ki csak a nyelvecskédet, 
hadd vágom le fizetségül, aztán megkapod a 
varázsitalt. 

— Nem bánom, mondotta a kis hableány s a 
boszorkány föltette az üstöt, hogy megfőzze a 
varázsitalt. — Nincs szebb a tisztaságnál, — mon
dotta a boszorkány, egy csomóba kötözte a vizi-
csigákat s kisurolta velük az üstöt. Aztán föl-



karcolta a mellét s fekete vérét belecsöpögtette. 
A gőzben a lefurcsább alakok gomolyogtak, ugy 
hogy félt és reszketett, aki belenézett. Minden 
pillanatban valami ujat vetett az üstbe s mikor 
már javában sustorgott, olyan volt, mintha egy 
krokodilus sirt volna. Végre megfőtt az ital s 
olyan volt, mint a legtisztább ivóvíz. 

— Nesze fogjad, — mondotta a boszorkány s 
levágta a kis hableány nyelvét, ugy hogy az se 
beszélni, se énekelni nem tudott többé. 

— Ha a polipok beléd kapnának, amikor vissza
felé mégy az erdőmön keresztül, — mondotta a 
boszorkány, csak egy cseppet fröccsents rájuk 
ebből az italból s karjaik és ujjaik mindjárt ezer 
darabra törnek széjjel. — De a kis hableánynak 
nem is volt erre szüksége, mert a polipok ijedten 
húzódtak vissza tőle, amikor a tüzes italt látták, 
amely ugy tündökölt a kezében, mint a fénylő 
csillag. Igy hát hamarosan elhagyta az erdőt, a 
tőzeglápot és a zugó forgatagot. 

Már látta is apja palotáját; a nagy teremben 
már kioltották a sok világot; odabenn bizonyosan 
aludt mindenki, de a hableány nem mert bemenni 
hozzájuk, mert hiszen néma volt s mindörökre el 
akart válni tőlük. Belopózott a kertbe, mindegyik 
nénjének virágágyából leszakított egy virágot, 
ezer csókot hintett a palota felé, aztán a sötét
kék vizén keresztül fölszállt a tenger tükrére. 

Még ki sem bujt a nap s a hableány már meg
pillantotta a királyfi palotáját s kiült a pompás 
márványlépcsőre. A hold szelíden és tisztán fény
lett. A kis hableány kiitta az égető erős italt s 
ugy érezte, hogy kétélű kard járja át gyönge tes
tét; elájult és ugy hevert ott, mint egy halott. 
Amikor a tengerből föltetszett a nap, föleszmélt 
a kis hableány és metsző fájdalmat érzett; de 
akkor már előtte állt a szép, ifjú királyfi; szén-
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fekete szemét a leányra szögezte, ugy hogy ez 
lesütötte tekintetét és akkor látta, hogy a halfark 
eltűnt s helyette oly gyönyörű szép kis fehér 
lábai voltak, mint a legszebb fiatal leánynak, csak
hogy egészen meztelen volt és azért beburkoló
zott hosszú, sűrű hajába. A királyfi megkérdezte, 
hogy kicsoda és hogyan került oda, a hableány 
pedig csak rávetette sötétkék szemét és szeliden 
és szomorúan nézte, mert hiszen szólani nem tu
dott. Ekkor kézenfogta őt a királyfi és bevezette 
a palotába. S minden egyes lépésénél, ahogy a 
boszorkány előre megmondta, mintha hegyes türe 
vagy éles késre hágott volna a kis hableány, de 
örömest elviselte; a királyfi kezén olyan könnyen 
szállt föl a lépcsőn, mint a szappanbuborék és 
nemcsak a királyfi, hanem a többiek is mind bá
multák lebegő, kecses járását. 

Drágalátos selyem és csalánszövet ruhákat ka
pott, ő volt a legszebb leány az egész palotában, 
csakhogy néma volt és se énekelni, se beszélni 
nem tudott. Selyembe és aranyba öltözött szép 
rabszolganők léptek elő és énekeltek a királyfi 
és a királyi szülők előtt; az egyik különösen ki
vált énekével a többi közül, a királyfi tapsolt neki 
és rámosolygott, mire a kis hableány nagyon el
szomorodott, mert eszébe jutott, hogy ő mennyi
vel szebben tudott énekelni. Azt gondolta magá
ban: Ó, csak megtudhatná, hogy én örökre oda
adtam a hangomat csak azért, hogy mellette le
hessek. 

És a rabszolgalányok szépséges muzsikaszóra bá
jos, ringó táncot lejtettek, és ekkor a kis hableány 
fölemelte szép, fehér karjait, lábujjhegyre állt és 
végiglebegett a padlón; táncolt, ahogy még egy 
leány sem táncolt; minden egyes mozdulata csak 
még jobban kimutatta szépségét és szemei sziv-
hezszólóbbak voltak, mint a rabszolgalányok éneke. 



Meg is bűvölt mindenkit, de legkivált a király
fit, aki kicsiny talált gyermekének nevezte s a 
kis hableány táncolt, folyton csak táncolt, ámbár 
valahányszor lába a földet érte, ugy érezte, hogy 
éles késbe hágott. A királyfi azt mondta, hogy 
maradjon mindig nála és megengedték neki, hogy 
egy bársonyvánkoson a királyfi ajtaja előtt aludjék. 

A királyfi fiuruhát csináltatott neki, hogy őt 
lovon is kisérhesse. Kinyargaltak az illatozó er
dőkbe, ahol a zöld ágak vállukat súrolták s a 
friss lombok között a kis madarak énekeltek. Föl
hágott a királyfival a magas hegyekre és ámbár 
gyönge lába vérzett, ugy hogy mások is észre
vehették, ő csak nevetett rajta s ment a királyfi 
után, amig a lábuk alatt nem látták tovarepülni 
a felhők seregét, amely olyan volt, mintha csak 
egy raj madár költöznék messzi országokba. 

Otthon, a királyfi palotájában, ha a többiek 
éjjeli álmukat aludták, a kis hableány lement a 
széles márványlépcsőn, sajgó lábait a tenger friss 
vizében hűsítette és visszagondolt azokra, akik 
ott lenn éltek a tengerfenéken. 

Egy éjszaka aztán eljöttek a nénjei, egymást 
karonfogva s a vizén úszkálva szomorúan énekel
tek; a kis hableány integetett nekik, azok ráös-
mertek s elmondták, mennyire megszomoritotta 
valamennyiöket. Azután minden éjszaka eljötttek 
hozzá és egyszer messze künn megpillantotta az 
öreg nagyanyát is, aki már sok-sok esztendő óta 
nem volt fönn a tenger színén, meg a vizikirályt 
is, akinek korona volt a fején; kezüket nyújto
gatták feléje, de nem mertek olyan közel úszni a 
a parthoz, mint a kis királykisasszonyok. 

A királyfi napról-napra jobban megszerette; 
ugy szerette, ahogy kedves, jó gyermeket szeret 
az ember, de esze ágában sem volt, hogy király
néjává tegye: pedig a kis hableány csak ugy te-



hetett szert halhatatlan lélekre, ha a királyfi fele
ségül veszi, máskülönben a királyfi násza után 
való reggelen tenger tajtékjává kellett átváltoznia. 

— Hát nem engem szeretsz legjobban a vilá
g o n ? — kérdezték a kis hableány szemei, ami
kor a királyfi őt karjaiba vette és homlokon csó
kolta. 

— De igen, te vagy nekem a legkedvesebb, — 
mondotta a királyfi, — mert neked van a legjobb 
szived, te ragaszkodói hozzám leghűségesebben, 
s hasonlítasz egy fiatal leánykához, akit csak 
egyszer láttam, akit soha többé nem fogok látni. 
Hajón voltam, zátonyra kerültünk, partra vetettek 
a hullámok, egy szent templom közelében, ahol 
több fiatal leányka szolgálta Istent, a legifjabb 
rám akadt a parton s megmentette az életemet. 
Mindössze is kétszer láttam s ő az egyetlen, akit 
e világon szeretni tudnék, de te hasonlítasz hozzá, 
szinte kiszorítod képét a lelkemből; ő a szent 
templom szolgálója s jó sorsom téged küldött 
helyette, ugy, hogy mi soha el nem válunk egy
mástól. 

— Nem tudja, hogy én mentettem meg az 
életét, — gondolta magában a kis hableány, — 
én vittem a hullámokon át az erdőhöz, ahol a 
templom áll s a habok körül néztem, jönnek-e 
hozzá emberek. Láttam azt a szép leányt, akit 
jobban szeret nálam. — És nagyot sóhajtott, mert 
nem tudott sirni. — Azt mondta, hogy az a leány 
a templom szolgálója, hogy soha ki nem megy a 
világba, nem találkoznak soha többé, én pedig 
mellette vagyok, minden nap látom, ápolom, sze
retem, életemet neki áldozom. 

De a királyfinak egyszer csak meg kellett háza
sodnia, s hire járt, hogy a szomszéd király szép 
lányát szemelték ki számára s már föl is szerel
tetett egy pompás hajót. Persze, azzal az ürüggyel 



megy, hogy megnézi a szomszéd király országait, 
de voltaképpen a szomszéd király leányát akarja 
látni s nagy kíséretet visz magával; de a kis 
hableány csak a fejét rázta és nevetett: jobban 
ismerte ő a királyfi szándékát, mint bárki más az 
udvarban. — El kell utaznom, — mondotta neki 
a királyfi, — látnom kell a szép királykisasszonyt, 
szüleim kívánják, de nem erőltetnek, hogy fele
ségül is vegyem, én meg nem tudnám szeretni! 
Nem hasonlít a templombeli leányhoz, akire te 
ugy emlékeztetsz; ha mátkát kellene választanom, 
inkább te lennél az, beszélő szemű néma kis 
lelencem. S megcsókolta a kis hableány piros 
száját, játszogatott hosszú hajával, keblére haj
totta fejét, ugy hogy az földi boldogságról és 
halhatatlan lélekről álmodott. 

— Ugy-e, nem félsz a tengertől, néma gyer
mekem ? — kérdezte a királyfi, amikor a pompás 
hajón voltak, mely a szomszéd király birodalma 
felé vitte őket; s a királyfi beszélt neki viharról 
meg szélcsöndről, a tenger mélyében élő csodá
latos halakról és minden egyébről, amit a búvá
rok láttak odalenn, a hableány mosolyogva hall
gatta, hiszen ő mindenkinél jobban tudta, mi van 
a tenger mélyén. 

A holdvilágos éjszakában, amikor az egy kor
mányost kivéve, aki a kormányrudnál állott, min
denki aludt a hajón, a kis hableány kiült a hajó 
orrára s nézett le mereven a tiszta vizén keresz
tül, s ugy rémlett neki, mintha apjának palotáját 
látná; legföntebb állott nagyanya, ezüstkoronája 
a fején és a rohanó áron keresztül nézett föl a 
hajó fenékre. Nénjei följöttek a tenger szinére, 
szomorúan néztek rája, tördelték fehér kezüket, ő 
pedig integetett és mosolygott feléjük s el akarta 
mondani nekik, hogy jó dolga van és boldog, de 
akkor odajött a hajóinas s nénjei a viz alá buk-



tak, a hajóinas azl hitte, hogy csak a tenger taj-
tékát látta. 

Másnap reggel a hajó befutott egy kikötőbe s 
ez már a szomszéd király gyönyörű székvárosához 
tartozott. Minden templomban szóltak a harangok, 
a magas tornyokban harsonákat fújtak, a katonák 
pedig lengő zászlókkal, fénylő szuronyokkal sor
falat álltak. Minden nap uj ünnepséget hozott. A 
sok bál meg mulatság egymást érte, de a király
kisasszony még ott sem volt; azt mondták, hogy 
a fővárostól messzire, egy szent templomban nevel
ték, ott elsajátította az összes királyi erényeket. 
Végre hazaérkezett a királykisasszony. 

A kis hableány alig várta, hogy megláthassa, 
milyen szép a királykisasszony, s be kellett ös-
mernie, hogy gyönyörűbb teremtést sohasem lá
tott. Finom és fehér volt a bőre és hosszú, sötét 
pillái alól kimosolygott hűséges, sötétkék szeme
párja. 

— Te vagy az, — mondotta a királyfi, — te 
vagy az, aki megmentettél, amikor ott feküdtem 
a tenger partján, mint egy halott. —,Piruló menny
asszonyát karjaiba szorította. — Ó, nagyon, de 
nagyon boldog vagyok, — igy szólt a kis hab
leányhoz. Beteljesült az, ami a legjobb és amit 
remélni se mertem volna. Örülni fogsz te is az 
én boldogságomnak, mert hiszen te vagy hozzám 
legjobb szívvel a világon! — És a kis hableány 
megcsókolta a királyfi kezét és ugy érezte, mintha 
máris megszakadna a szive. Hiszen a nász reg
gelén úgyis meg kell halnia, tajtékos habbá kell 
változnia. 

Minden templomban zúgtak a harangok; herol
dok nyargalták be az utcákat és kihirdették a 
jegyváltást. Minden oltáron drágalátos ezüst lám
pában illatos olaj égett. A papok lóbálták a 
füstölőket, mennyasszony és vőlegény kézenfogták 



egymást és a püspök áldását adta rájuk. A kis 
hableány selyembe meg aranyba volt öltözve és 
a mennyasszony uszályát tartotta; de nem hal
lotta az ünnepi muzsikát, nem látta a szent cere
móniát, a maga halálos éjszakájára gondolt és 
mindenre, amit ezen a világon elveszített. 

Menyasszony és vőlegény még aznap este 
hajóra szálltak, dörögtek az ágyuk, lengettek a 
zászlók s a hajó közepén királyi sátor állott, bí
borból meg aranyból, gyönyörű vánkosokkal, hogy 
a mátkapár ott aludjék a csendes, hűvös éjszakában. 

A szél kidagasztotta a vitorlákat és a hajó 
könnyedén, csak alig himbálózva siklott tova a 
tiszta, kék vízen. 

Amikor sötétedni kezdett, szines lámpákat gyúj
tottak és a hajósok vigan táncoltak a födélzetén. 
A kis hableány pedig visszagondolt arra az időre, 
mikor legelőször merült föl a tengerből s ugyan
ezt az ünnepi pompát és örömöt látta és ő is ke
ringett a táncban, lebegett, mint a fecske, amikor 
üldözőbe veszik s mind ámulva ujjongták körül, 
mert ilyen gyönyörűen még sohasem táncolt. 
Gyönge lábát most is mintha éles kések met
szették volna, de ő nem érzett semmit, mert sok
kal metszőbb volt szivének fájdalma. Tudta, hogy 
ma este látja utoljára a királyfit, akiért elhagyta 
rokonait és otthonát, odaadta szépséges hangját 
s akiért minden nap véghetetlen kínokat szenve
dett, anélkül, hogy annak csak halavány sejtelme 
is lett volna róla. Ma éjszaka szí vele utoljára 
egy levegőt s utoljára látja a mély tengert és a 
csillagos kék eget; örök éjszaka vár rá, ahol se 
gondolkozni, se álmodni nem fog többé, mert 
nincs halhatatlan lelke, nem tudta megszerezni. A 
hajón pedig mindenki örült és vigadott, még jó
val éjfélen tul, és a kis hableány is táncolt és kaca
gott, a halál gondolatával szivében. A királyfi 



megcsókolta szép mátkáját, eljátszogatott szép 
fekete hajával s aztán karonfogva nyugodni tér
tek a gyönyörű sátorba. 

Nyugalom és csend lett a hajón, csak a kor
mányos állt a kormányrudnál s a kis hableányka 
fejér kezét a hajó korlátjára tette s nézett kelet 
felé, hogy mikor hajnalodik, mert tudta, hogy a 
legelső napsugár meg fogja ölni. Egyszerre csak 
nénjeit látta kibukni a tengerből; olyan sápadtak 
voltak, mint ő maga; szép, hosszú hajuk néni 
lengett már a szélben, le volt vágva tőből. 

— Odaadtuk a boszorkánynak, hogy segítsen 
rajtad s ne kelljen meghalnod ma éjjel! Egy kést 
adott érte, itt van! Látod, milyen éles! Napfel-
költe előtt döfd a királyfi szivébe s ha meleg 
vére ráfröccsen lábaidra, ezek megint halfarkká 
nőnek össze, te megint hableány leszel, leszállhatsz 
hozzánk a mélybe és kitöltőd háromszáz eszten
dődet s csak azután válsz élettelen, sós tajtékká. 
Ne késlekedjél, vagy te, vagy ő, egyiteknek meg 
kell halni, mielőtt a nap fölkel! Nagyanya ugy 
szomorkodik, hogy ősz haja mind kihullott, olyan 
lett, mint a mienk a boszorkány ollója alatt. Öld 
meg a királyfit és gyere vissza! Siess! Látod az 
égen a piros sávot! Pár perc múlva fölkél a nap 
és akkor meg kell halnod. — Aztán különös, 
mély sóhaj szakadt ki belőlük és lemerültek a 
habok között. 

A kis hableány félrevonta a sátor függönyét s 
látta, hogy a szép királykisasszony feje a királyfi 
keblén pihen; lehajolt, csókot nyomott a királyfi 
szép homlokára, aztán föltekintett az égre, ahol 
a hajnalpír egyre jobban világolt, nézte az éles 
kést, megint a királyfira szögezte a szemét, aki 
álmában mátkája nevét suttogta; nem is tudott 
másra gondolni s a kés megremegett a kis hab
leány kezében; de akkor kihajitotta messze a 



hullámok közé, amelyek pirosan ragyogtak s ahova 
a kés lecsapódott, mintha vércsöppek szökelltek 
volna föl a vízből. Félig megtört szemét még-
egyszer rávetette a királyfira, aztán a hajóról le
ugrott a tengerbe és érezte, mint válik lassankint 
habbá a teste. 

Most kiszállt a nap a tengerből, szelíd, meleg 
sugarai körülölelték a kihűlt habocskát és a kis 
hableány nem érezte a halált, csak látta a ragyogó 
napot s fölötte száz meg száz átlátszó, gyönyörű 
lény lebegett, rajtuk keresztül láthatta a hajók 
fehér vitorláit és az égbolt piros felhőit, a hang
juk csupa dallam volt, de olyan légies, hogy 
emberi fül azt nem hallhatta, mint ahogy földi szem 
őket nem láthatta, szárnyak nélkül lebegtek a 
levegőben, mert a levegőnél is könnyebbek vol
tak. A kis hableány egyre jobban kiemelkedett a 
habocskából s akkor látta, hogy neki is ugyan 
olyan teste van, mint azoknak. 

— Hová jutottam? — kérdezte s a hangja éppen 
szólt, mint azoké a lényeké, olyan légiesen, hogy 
földi zene azt nem utánozhatja. 

— A légnek leányai közé, — felelték amazok. 
A hableánynak nincs halhatatlan lelke s meg sem 
szerezheti, csak ha megnyeri egy földi ember sze
relmét; élete örökké idegen hatalomtól függ. A 
lég leányainak nincsen halhatatlan lelkük, de jó 
cselekedeteik által lelkük halhatatlanná válhatik. 
Mi déli országokba repülünk, ahol a dögvész sor
vasztó lehellete öldösi az embereket; mi hüs leve
gőt lehelünk rájuk. Virágok illatát árasztjuk a lé
gen át, üdülést és gyógyulást viszünk mindenfelé. 
És hogyha háromszáz esztendeig iparkodunk 
annyi jót tenni, amennyi csak módunkban áll, 
akkor halhatatlanságot nyer a lelkünk s mi is 
részesülünk az emberek örök üdvösségében. Te 
szegény kis hableányka egész szivedből éppen 



arra törekedtél, amire mi, szenvedtél és tűrtél s 
följutottál a légi szellemek világába s most már 
jó cselekedeteiddel háromszáz esztendő múlva 
megszerezheted lelked halhatatlanságát. 

És a kis hableány Isten napja felé tárta fénylő 
karjait s először érezte, hogy könny futja el a 
szemét. 

A hajón megint nagy lárma volt és elevenség; 
látta, hogy a királyfi meg az ő szép arája őt ke
resik s szomorúan nézik a gyöngyöző habot, 
mintha tudnák, hogy a hullámokba vetette magát. 
Láthatatlanul homlokon csókolta a mennyasszonyt, 
rámosolygott a királyfira s a lég gyermekeivel 
együtt a rózsaszínű felhőre szállott, amely fönt 
úszott a levegőben. 

— Háromszáz esztendő múlva igy szállunk 
majd Isten országába. 

— Még hamarább is oda juthatunk, — sut
togta az egyik. Láthatatlanul belebbenünk az 
emberek házaiba, ahol gyermekek vannak s min
den olyan napért, amikor jó gyermekre akadunk, 
aki örömet szerez szüleinek és kiérdemli szerete
tüket, Isten megrövidíti próbaidőnket. A gyermek 
nem tudja, mikor szállunk a szobán keresztül s 
ha örömünkben mosolygunk, egy évvel megrövidül 
a háromszáz esztendő; de ha neveletlen és rossz 
gyermeket látunk, bánatos könnyeket ejtünk és 
minden könnyünk egy nappal toldja meg próba
időnket. 



A c s á s z á r uj r u h á j a . 

Sok-sok esztendővel ezelőtt élt egy császár, aki 
mindennél többre becsülte a szép, uj ruhákat, ugy 
hogy minden pénzét arra költötte, hogy minél 
díszesebben járhasson. 

Nem törődött a katonáival, nem törődött a 
színházzal, sem az erdei sétakocsizással, ha uj 
ruháit nem mutogathatta. A nap minden órájához 
külön kabátja volt és ahogy más királyról el 
szokták mondani, hogy most éppen tanácskozik, 
róla mindig csak ezt lehetett hallani: A császár 
most éppen öltözködik. 

Abban a nagy városban, ahol ő székelt, nagyon 
vig élet folyt, minden nap sürün jöttek idegenek. 
Egy napon két csaló állított be; takácsoknak adták 
ki magukat s azt mondták, hogy olyan szövetet 
tudnak szőni, aminek párja nem akad a világon. 
Nemcsak hogy a szine meg a mintája páratlanul 
szép, de az ilyen szövetből varrt ruhának az a 
csodálatos ereje van, hogy meg sem láthatja az 
olyan ember, aki hivatalára alkalmatlan vagy pedig 
megbocsáthatatlanul ostoba. 

— Ez aztán remek ruha, — gondolta magában 
a császár, — csak fölveszem és végére járhatok 
annak is, hogy a birodalomban kik azok, akik 
nem alkalmasok a hivatalukra, meg tudnám külön
böztetni az okosokat az ostobáktól, ezt a szövetet 
rögtön meg kell rendelnem. — És nagy felpénzt adott 
a két csalónak, hogy tüstént fogjanak munkához. 



Föl is állítottak azok két szövőszéket s ugy 
tettek, mintha dolgoznának, de nem volt ott a 
világon semmi. Hamarosan bekérték a legfinomabb 
selymet és a legdrágább aranyat, azt mind zsebre 
vágták s az üres szövőszékeken dolgoztak, sokszor 
még késő éjszaka is. 

— Mégis csak szeretném tudni, mennyire vannak 
a szövettel, — gondolta magában a császár, hanem 
egy kissé mégis furcsán érezte magát, ha elgon
dolta, hogy az, aki ostoba, vagy hivatalára alkal
matlan, nem láthatja az uj ruhát, és ámbár azt 
hitte, hogy neki magának nem kell tartania semmi
től, először mégis mást akart odaküldeni, hogy 
megnézzék, miképpen áll a dolog. A városban 
minden ember tudta, milyen csodaerő lakozik a 
szövetben és mind kíváncsian lestek, hogy milyen 
silány vagy ostoba ember a szomszédjuk. 

— Majd az én derék, öreg miniszteremet kül
döm el a takácsokhoz, — gondolta magában a 
császár. —- Ő legjobban megítélheti, hogy milyen 
a szövet, mert okos ember és legjobban tölti be 
hivatalát. 

A derék, öreg miniszter bement a terembe, ahol 
a két csaló ült s az üres szövőszékeken dolgozott. 
— Uram, irgalmazz! — gondolta magában az 
öreg miniszter s ugyancsak meresztette a szemét, 
— én bizony semmit sem látok. — Csakhogy ezt 
nem mondta hangosan. 

A két csaló udvariasan fölkérte, hogy szíves
kedjék közelebb lépni, aztán megkérdezték, hogy 
mit szól a csinos mintához és a szép színekhez. 
Aztán rámutattak az üres szövőszékre és a szegény, 
öreg miniszter egyre jobban meresztette a szemét; 
de látni nem láthatott semmit, mert nem is volt 
ott mit látni. 

— Uram Istenem, — gondolta magában, — 
hát ostoba volnék? Sohasem hittem volna, de ezt 



ne tudja meg senki! S alkalmatlan volnék a hiva
talomra? Nem, nem szabad elárulnom, hogy nem 
látom a szövetet. 

— No, hát mit szól hozzá? — kérdezte az 
egyik, szövés közben. 

— Oh, nagyon kedves, nagyon finom, — mon
dotta a miniszter s csak nézett a szemüvegén 
keresztül. — Ez a minta, meg ezek a szinek! Igen, 
majd megmondom a császárnak, hogy nekem tetszik. 

— Ennek igazán örülünk, — mondták a taká
csok, sorra megnevezték a színeket és megmagya
rázták a mintát. Az öreg miniszter nagyon figyelt, 
hogy szórói-szóra elmondhassa a császárnak, ami 
meg is történt. 

A csalók most több pénzt, több selymet és 
több aranyat kívántak, hogy szükségük van rá a 
szövéshez. Mindent ők maguk vágtak zsebre, a 
szövőszékre egy szál fonál nem került, de azért 
csak ugy dolgoztak tovább az üres szövőszékeken, 
mint eddig. 

Nemsokára a császár egy másik derék hivatal
nokát küldte hozzájuk, nézze meg, mennyire 
vannak a szövéssel és készen van-e a szövet. 
Éppen ugy járt, mint a miniszter; nézett, nézett, 
de mert az üres szövőszéken kivül nem volt ott 
semmi, hát nem is láthatott semmit. 

— Nem gyönyörű darab szövet? — kérdezte 
a két csaló s megmagyarázták neki a pompás 
mintát, amely ott sem volt. 

— Ostoba nem vagyok! — gondolta magában 
a hivatalnok, — akkor hát alkalmatlan vagyok 
szép hivatalomra. Ez elég furcsa, de hát nem kell 
azt senkinek se tudni! — igy hát dicsérte a szö
vetet, amelyet nem látott és nem győzte eléggé 
elmondani, mennyire örül a szép színeknek és a 
remek mintának. — Igazán gyönyörű! — mondotta 
azután a császárnak. 



A városban mindenki a pompás szövetről beszélt. 
Most már a császár a maga szemével akarta 

látni, amig szövés alatt volt. Egész sereg váloga
tott embert vett maga mellé, köztük volt a két 
derék, öreg hivatalnok is, akik már előbb ott 
jártak, s igy ment be a két furfangos csalóhoz, 
akik teljes erővel dolgoztak, de fonál és rost 
nélkül. 

— Hát nem remek? — mondotta a két öreg 
hivatalnok. Nézze csak, Felség, milyen minta, mi
csoda színek! — Azzal rámutattak az üres szövő
székre, mert azt hitték, hogy a többi mind látja 
a szövetet. 

— Mi ez? — gondolta magában a császár. 
Semmitsem látok! De hiszen ez borzasztó! Ostoba 
vagyok? Vagy alkalmatlan vagyok császári hiva
talomra? Ennél borzasztóbb nem is történhetnék 
velem. — Oh, nagyon szép, — mondotta a csá
szár, — kinyerte legmagasabb tetszésemet. — 
Megelégedetten bólintott s nézte az üres szövő
széket; nem akarta megmondani, hogy nem lát 
semmit. Az egész kíséretben, amely vele volt, min
denki nézte, nézte a szövőszéket s egyik sem 
látott többet, mint a másik, de azért mégis azt 
mondták a császárnak: Oh, nagyon szép. És azt 
ajánlották neki, hogy ebből a pompás uj szövet
ből készülő ruháját legelőször a küszöbön álló 
nagy körmenetre vegye föl. — Pompás, gyönyörű, 
remek! — ez járt szájról-szájra és mindenki szi
véből örült. A császár mindakét csalót kitüntette 
lovagkeresztjével, melyet a gomblyukban visel
hettek s a „császár udvari takácsa" cimét ado
mányozta nekik. 

A körmenet reggelét megelőző éjszakán a két 
csaló ébren volt s meggyújtottak több, mint tizen
hat gyertyát. Az emberek láthatták, mily nagyon 
iparkodnak, hogy a császár uj ruhája elkészül-



hessen. Ugy tettek, mintha levennék a szövetet a 
szövőszékről, nagy ollókkal szabdalták a levegőt, 
jártatták a varrótűket, amelyekben nem volt fonal 
és végül igy szóltak: Tessék, készen van a ruha. 

A császár maga ment oda a legelőkelőbb fő
urakkal, a két csaló magasra emelte egyik karját, 
mintha fognának valamit és igy szóltak: Tessék, 
itt a nadrág! Itt a kabát! Itt a köpeny! — és 
igy tovább. — Olyan könnyű, mint a pókháló; 
azt hihetné az ember, hogy nem hord magán 
semmit; de éppen ez a szép rajta! 

— Ugy van! — mondották a főurak, de sem
mit sem láthattak, mert nem volt ott semmi. 

— Kérjük Felségedet, hogy felső ruháját leg
kegyelmesebben levetni méltóztassék s akkor itt 
a nagy tükör előtt föladjuk az ujat. 

A császár levetette ruháját és a csalók ugy 
tettek, mintha az uj ruhát, amely elkészült, dara-
bonkint föladnák rá, megfogták a derekát, aztán 
hozzákötöttek valamit, ez volt az uszály s a csá
szár csak ide-oda forgolódott a tükör előtt. 

— Istenem, milyen jól illik! Mintha csak rája 
öntötték volna! — mondotta mindenki. Milyen 
minta, micsoda szinek. Igazán pompás öltöny. 

— Künnt állanak a trónmennyezettel, amelyet 
Felséged feje fölé tartanak a körmenet alatt, — 
jelentette a főceremónia-mester. 

— En már készen vagyok, — mondotta a csá
szár. Hát nem jól fest ? — Azzal megint a tükör 
felé fordult s ugy tett, mint aki jól megnézi a 
diszöltönyét. 

A kamarások, akik mint uszályhordók szere
peltek, lehajoltak és a padlóhoz nyúltak, mintha 
fölemelnék az uszályt; ugy jártak és ugy tet-
tek-vettek, mintha emelnének valamit s nem merték 
elárulni, hogy semmit sem látnak. 

És igy lépkedett a császár a körmenetben a 



trónmennyezet alatt és az emberek az utcán meg 
az ablakokban mind azt mondották: Istenem, 
milyen csudaszép a császár uj ruhája; milyen pom
pás az uszálya és milyen jól illik neki. — Senki 
sem akarta elárulni, hogy nem lát semmit, mert 
hiszen akkor vagy hivatalára alkalmatlan vagy 
pedig nagyon ostoba lett volna. A császárnak egy 
ruhájával sem volt még ilyen sikere. 

— De hiszen nincs rajta semmi! — mondotta 
egy kis gyermek. — Uram Istenem, hallgassátok 
meg az ártatlan gyermek szavát, — mondotta az 
apja; és egyik a másiknak a fülébe súgta, hogy 
mit mondott a gyermek. 

— Nincs rajta semmi, van itt egy kis gyermek, 
az mondja, hogy nincs rajta semmi. 

— De hisz nincsr rajta semmi! — kiáltotta végül 
az egész népség. És ez megdöbbentette a csá
szárt, mert ugy rémlett neki, hogy igazuk van; de 
magában ezt gondolta: A körmenetet már végig 
kell csinálnom. — És igy még büszkébben feszi
tett és a kamarások mögötte mentek s vitték az 
uszályt, amely nem is volt. 



A s z e r e n c s e s á r c i p ő i . 

I. 

Ahogyan kezdődött 

Kopenhágában volt az Östergadén, az uj vásár
tértől nem messze, ahol nagy társaság gyűlt ösz-
sze, mert bizonyos időközökben elkerülhetetlen 
az ilyen estély, ha aztán átestünk rajta, akkor 
minket is újra meghívhatnak. A társaság egyik fele 
már a kártyaasztalokhoz telepedett, a másik fele 
pedig várta, hogy mi sül ki a háziasszonynak ab
ból a kijelentéséből, hogy: „Na, majd meglátjuk, 
hogy mit tehetünk". Idáig jutottak és folyt a tár
salgás, ahogy folyhatott. Többi között szóba ke
rült a középkor is, voltak egynehányan, akik sok
kal jobbnak ítélték a mi korunknál, sőt Knap 
igazságügyi tanácsos olyan hévvel védelmezte ezt 
az álláspontot, hogy a ház asszonya rögtön párt
jára állott; és mindaketten erősen kikeltek Őrs
iednek almanach-beli értekezése ellen, mely a régi 
és uj időkről szólott és lényegében a mi korunk 
javára döntötte el a kérdést. Az igazságügyi taná
csos szemében János dán király uralkodásának 
ideje volt a leggyönyörűbb és legboldogabb időszak. 

Amig a két párt között folyik a vita, amely 
csak egy pillanatig szünetelt, amikor behozták az 
újságot, amelyben azonban nem volt semmi, amit 
érdemes lett volna elolvasni, — menjünk ki az 
előszobába, ahol a vendégek letették volt a ka-



bátokat, botokat, ernyőket és sárcipőket. Két nő 
ült odakünn: egy fiatal meg egy öreg; első pil
lantásra azt lehetett volna hinni, hogy az urasá-
gokra várnak, akiket haza kell kisérniök, egyik 
vagy másik öreg kisasszonyra vagy özvegy asz-
szonyra, de ha jobban megnézte őket az ember, 
hamarosan rájött, hogy nem közönséges cselédek, 
nagyon is finom volt ahhoz a kezük, nagyon ki
rályi a magatartásuk és minden mozdulatuk, 
sőt ruhájoknak is igen merész és különös volt a 
szabása. Tündérek voltak, az ifjabbik ámbár nem 
éppen a szerencse tündére saját személyében, de 
egyik komornájának a szobaleánya; a komornak 
tudniillik a kisebb ajándékokat hordják széjjel a 
világban; az idősebbik nagyon komoly arcú tündér 
volt, a Gond, aki mindig egyedül jár s minden 
ügyét személyesen intézi el, mert akkor legalább 
bizonyosan tudja, hogy rendben van a dolog. 

Elmesélték egymásnak, hol mindenütt fordultak 
meg aznap; a szerencse komornájának a szoba
leánya csak néhány jelentéktelen megbizásban járt 
el, s elmondta, hogy egy uj kalapot mentett meg 
a záporesőtől, egy becsületes embernek megsze
rezte egy előkelő nulla köszönését s több effélét, 
de hozzátette, hogy még hátra van valami 
nagyon szokatlan dolga. 

— Azt is el kell mondanom, — igy folytatta, 
hogy ma van a születésem napja és annak tiszte
letére rám bíztak egy pár sárcipőt, amellyel meg 
kell ajándékoznom az emberiséget. Ebben a pár 
sárcipőben olyan erő lakik,, hogy aki fölhúzza, 
abban a szempillantásban ott terem azon a helyen 
és abban a korban, ahová legjobban kívánkozik ; 
idő és hely dolgában minden kívánság rögtön 
teljesül, ugy hogy az az ember igazán boldog 
lehet itt a földön. 

— No hát, énnekem elhiheted, — felelte a 



Gond, hogy nagyon boldogtalan lesz és áldani 
fogja a pillanatot, amikor ismét megszabadul a 
sárcipőktől. 

— Hova gondolsz ? — mondotta a másik. Most 
odateszem az ajtóhoz, — valaki majd csak föl
húzza a magáé helyett és az lesz a boldog ember. 

Hát ennyiből állt a beszélgetés. 

II. 

Hogyan járt az igazságügyi tanácsos ? 

Későre járt az idő; Knap igazságügyi tanácsos, 
aki egészen beleélte magát János király idejébe, 
készült hazamenni és a sors ugy intézte, hogy a 
sajátja helyett a szerencse sárcipőjét húzta föl és 
csakhamar kilépett az Östergadé-ra ; csakhogy a 
sárcipők varázsereje visszahelyezte őt János király 
idejébe és ahogy kilépett az utcára, sárba és 
pocsolyába süppedt, mert abban a korban még 
nem ismerték a kövezetet. 

— Borzasztó, hogy micsoda lucsok van itt! — 
mondotta az igazságügyi tanácsos. Hiszen eltűnt 
a gyalogjáró és a lámpákat mind eloltották. 

A hold még nem járt magasan s a levegő kü
lönben is olyan sürü volt, hogy köröskörül a 
tárgyak mind belevesztek a sötétségbe. A leg
közelebbi sarkon lógott egy lámpa a Madonna 
képe előtt, de édeskeveset világított; az igazság
ügyi tanácsos csak akkor vette észre, amikor már 
a lámpa alá ért és szeme rávetődött az anya és 
gyermek föstött képére. 

— Ugy látszik, hogy képkereskedés, — gon
dolta magában, — s ezt a kirakott képet idekünn 
felejtették. 

Pár ember ment el előtte, annak a kornak a 
viseletében. 



— Micsoda alakok! Bizonyosan álarcosbálból 
jöttek. 

Egyszerre sip- és dobszó hangzott fel, fáklyák 
villantak meg, az igazságügyi tanácsos megállott 
és furcsa menetet látott arra vonulni. Először egy 
csapat dob verő jött, akik ugyancsak derekasan 
látták el a hangszereket; azután testőrök jöttek, 
nyilakkal és pajzsokkal. A menet legelőkelőbb 
tagja papi ember volt. Csudálkozva kérdezte az 
igazságügyi tanácsos, hogy mit jelent ez és ki 
az az ember. 

— A seelandi püspök, — felelték neki. 
— Istenem, istenem, mi jutott a püspök eszébe? 

— sóhajtotta az igazságügyi tanácsos és nagyon 
csóválta a fejét. De mégsem lehet az a püspök! 
Ezen tűnődve, se balra, se jobbra nem nézve az 
igazságügyi tanácsos végigment az Östergadén 
és a Nagyhid-téren. De a palota-térhez vivő hidat 
nem találta; egy folyó partjára ért s itt végre 
két emberre akadt, akik egy ladikban vesztegeltek. 

— Az ur talán át akar kelni Hóimba? 
— Át Hóimba? — kérdezte az igazságügyi 

tanácsos, mert hiszen sejtelme sem volt arról, 
hogy miféle korszakba csöppent bele — én 
Christianshavenba akarok menni a kis Piac
utcába. 

A két ember nagyot nézett. 
— Csak azt mondják meg, hol a hid ? Igazán 

gyalázat, hogy egy lámpa sem ég erre; aztán 
olyan piszkos minden, mintha mocsárban járna az 
ember. 

Mennél tovább beszélt a ladikosokkal, annál ke-
vésbbé értette őket. 

— Nem értem ezt a bornholmi kiejtést, — 
mondotta végre bosszúsan és hátat fordított nekik. 
Nem tudott ráakadni a hidra, a korlátot sem 
lehetett látni. Botrány, hogy milyen állapotban 



van itt minden, — mondotta. Sohasem látta hit
ványabbnak a maga korát, mint ezen az estén. 
Legjobb lesz, ha bérkocsiba ülök, — gondolta 
magában, de hol voltak a bérkocsik? Egyet sem 
lehetett látni. — Vissza kell mennem az Ujvásár-
térre, ott bizonyosan állnak bérkocsik, különben 
sohasem jutok el Christianshavenbe. 

Visszafordult az Östergadéra s már majdnem 
a végire ért, amikor kisütött a hold. 

— Istenem, miféle állványokat emeltek itten? 
— kiáltott fel, — amikor megpillantotta a keieti 
kaput, amely abban az időben az Östergade 
végén állott. 

Végre az egyik átjárót még nyitva találta, azon 
át kijutott a mi Uj vásár-terünkre, de ez csak egy 
nagy rétség volt. Elszórtan egyes bokrok ál
lottak ki, a réteket keresztben széles csatorna vagy 
folyam szelte át. A túlsó parton pedig egy pár 
nyomorúságos fabódé állott hollandi hajósok szá
mára, akikről ezt a helyet Hollandaunak nevezték. 

— Vagy délibábot látok, vagy pedig be vagyok 
rúgva, — igy jajgatott az igazságügyi tanácsos. 
Mi történt velem ? Mi történt velem ? 

Megint visszafordult s szentül meg volt győ
ződve arról, hogy beteg; amint visszafelé rótta 
az utcát, kissé jobban szemügyre vette a házakat; 
legtöbbje csak favázas alkotmány volt és sok 
csak szalmafödeles. 

— Nem, igazán rosszul vagyok! — sóhajtozta. 
Pedig csak egy pohár puncsot ittam. De hiába, 
nem birom a puncsot, de micsoda fonák dolog 
is punccsal és meleg lazaccal traktálni az embert; 
meg is fogom mondani az ügynöknének . . . Men
jek vissza most és mondjam meg nekik, hogy 
milyen furcsán érzem magamat? De ez olyan 
nevetséges volna, meg aztán kérdés, ébren van
nak-e még? 



Kereste a házat, de sehogysem bírt ráakadni. 
— Mégis csak borzasztó ! Nem ismerek rá az 

Östergadéra! Egy bolt sincs a helyén; nyomorú
ságos, düledezett régi házakat látok, mintha csak 
Roeskildében vagy Ringstedtben járnék. Jaj, de 
beteg vagyok! Akárhogy röstellem is, az nem használ. 
De hol a manóban van az ügynök h á z a ? . . . Még a 
ház sem ugyanaz, de odabenn még emberek van
nak ébren. Most már bizonyos, hogy beteg vagyok! 

Félig nyitott ajtóhoz ért, ahol egy résen keresz
tül vágott be a világosság. Abba az időbe való 
csapszék volt, valami sörházféle. A szoba olyan 
volt, mint egy hollandi pitvar; egy csomó ember, 
hajósok, kopenhágai polgárok meg egy pár tu
dós, nagy beszélgetésbe merülve ültek a kancsó 
mellett s nem igen vettek tudomást az igazság
ügyi tanácsosról, aki belépett. 

— Bocsánat, — szólt a tanácsos a korcsmá
rosnéhoz, aki elébe jött, — hirtelen rosszullét 
fogott el; nem hozatna egy bérkocsit, amely ki
vinne Christianshavenbe ? 

Az asszony ránézett, fejét csóválta s azután 
németül szólította meg. Az igazságügyi tanácsos, 
abban a hiszemben, hogy az asszony nem tud 
dán nyelven, németül is előadta a kívánságát; ez 
a körülmény, meg aztán különös öltözéke megerő
sítette az asszonyt abban a föltevésében, hogy 
külföldi emberrel van dolga; azt mindjárt látta, 
hogy az idegen rosszul van s egy korsó vizet 
hozott neki, persze kissé sós ize volt, mert oda
künn a kútból merítették. 

Az igazságügyi tanácsos a tenyerébe hajtotta 
fejét, nagyot lélekzett és azon tűnődött, hogy 
milyen furcsa minden körülötte. 

— Ez a mai „A N a p " ? — kérdezte, hogy 
mondjon valamit, amikor látta, hogy az asszony 
nagy darab papirost tesz félre. 



Az asszony nem értette a kérdést, de azért 
átnyújtotta neki a papírlapot; szép fametszet volt, s 
egy légi tüneményt ábrázolt, amelyet Köln váro
sában láttak. 

— Ez nagyon régi! — mondotta az igazság
ügyi tanácsos s az ódon metszet láttára egészen 
fölélénkült. — Hogy jutott ehhez a ritka laphoz ? 
Fölöttéb érdekes, ámbár az egész csak mese. Ma 
az effajta légi jelenségeket az éjszaki fénynek 
tulajdonítják, amelyet csakugyan láttak; valószínű, 
hogy villamosság által keletkeznek. 

Akik közel ültek hozzá s hallották beszédét, 
csudálkozva néztek rá, egy közülök fölkelt, tisz
telettudóan levette kalapját és a legkomolyabb 
arccal mondta: Monsieur, ön ugyebár igen-igen 
tanult ember? 

— Oh dehogy! — felelte az igazságügyi ta
nácsos, — csak hozzá tudok szólni egyhez-más-
hoz, amit mindenkinek tudni kell. 

— A Modestia szép erény, — mondotta a má
sik. Különben beszédjéről azt kell mondanom, hogy 
mihi secus videtur, ámbár szívesen suspendálom 

judicium-omat. 
— Szabad kérdeznem, hogy kihez van szeren

csém? — kérdezte az igazságügyi tanácsos. 
— A Szentírás baccalaureusa vagyok, — felelte 

a másik. 
Ez a válasz kielégítette az igazságügyi taná

csost, a cim itt megfelelt az öltözéknek. — Ez 
bizonyosan egy öreg falusi iskolamester, — gon
dolta magában, — eredeti figura, amilyeneket 
már csak odafönn Jütlandban láthatni. 

— Ez ugyan nem locus docendi, — folytatta a 
baccalaureus, — de azért kérem, szíveskedjék 
csak folytatni. Bizonyára nagyon járatos a régi 
autorokban. 

— Oh igen, hogyne, — felelte az igazságügyi 



tanácsos, — örömmel forgatom a hasznos régi 
iratokat, de azért az ujakat is szeretem; csak nem 
a „hétköznapi történeteket"; azokból eleget ka
punk az életben. 

— Hétköznapi történeteket? — kérdezte ^ 
baccalaureus. 

— Igen, én a mi uj regényeinket gondolom. 
— Oh, — mosolygott a baccalaureus, — mégis 

csak sok elmésség van bennök s az udvarnál is 
olvassák őket; a királynak különösen kedvenc 
olvasmánya Iffrens és Gaudion urak regénye, mely 
Artúr királyról szól és a Kerek asztal lovagjairól. 
A király a főurakkal is tréfálkozott erről a re
gényről. 

— Hja, azt még nem olvastam! — mondotta 
az igazságügyi tanácsos, — bizonyosan uj regény, 
amely Heiberg kiadásában jelent meg. 

— Nem! — felelte a buccalaureus, — nem 
Heiberg adta ki, hanem Godfred Ghemen. 

— Ügy, hát ő a szerző ? — kérdezte az igazság
ügyi tanácsos. — Nagyon régi név; hiszen Dániá
ban ő volt az első könyvnyomtató. 

— Igen, ő a mi első könyvnyomtatónk, — 
mondotta a baccalaurens. — Eddig jól is ment a 
dolog; a derék polgárok közül az egyik a súlyos 
dögvészről beszélt, mely pár évvel azelőtt dühön
gött, ami ugy volt értendő, hogy 1484-ben; de 
az igazságügyi tanácsos abban a hiszemben volt, 
hogy a koleráról van szó s igy a társalgás szép 
simán folyhatott. A 1490-iki kalózhadjárat olyan 
közel volt, hogy rá kellett térni; elmondták, hogy 
az angol kalózok a kikötőből vitték el a hajókat 
s az igazságügyi tanácsos, aki nagyon élénken 
beleélte magát az 1801-iki eseményekbe, egy 
véleményen volt velük az angolokkal szemben. 
Egyébként azonban a beszélgetés nem ment olyan 
simán s néha ugy elhallgattak, mint a halottsira-



tók; a derék baccalaureus nagyon is tudatlan volt, 
viszont az ő fülének az igazságügyi tanácsos leg
egyszerűbb kijelentései is tulmerészek és tulfan-
tasztikusak voltak. Csak bámultak egymásra s ha 
már nagyon bolonddá vált a dolog, a baccalaureus 
latinul kezdett beszélni, mert azt hitte, hogy igy 
jobban meg tudja magát értetni; de ez sem használt. 

— Jobban van-e már? — kérdezte a korcs
márosné s megfogta az igazságügyi tanácsos ka
bátja ujját; csak most kapott észbe a tanácsos ur, 
mert amig beszélt, elfeledkezett arról, hogy mi 
történt véle. 

— Istenem, hol vagyok! — kérdezte s már a 
gondolatára is szédülni kezdett. 

— Claretet igyunk! Mézes bort meg brémai 
sört! — kiáltotta az egyik vendég. — És ön 
velünk fog inni! 

Két leány jött be; az egyiknek felemás szinü 
főkötője volt.* Töltöttek s aztán meghajtották 
magukat; az igazságügyi tanácsosnak a hátgerincén 
táncolt a hideg. 

— Mi ez! Mi ez! — mondotta. De innia kellett 
velük; nagyon udvariasan ültek rá a jó emberre; 
a tanácsos ur nagyon kétségbe volt esve és 
amikor a társaság egyik tagja azt állította róla, 
hogy be van rúgva, egy pillanatig sem kételkedett 
az illetőnek a szavában, csak arra kérte őket, 
hogy bérkocsit hozassanak neki, mire a többi mind 
azt hitte, hogy oroszul beszél. 

Még sohasem volt ilyen durva és közönséges 
társaságban. — Azt hihetné az ember, hogy az 
ország visszasülyedt a pogányságba, — gondolta 
magában, — legszörnyűbb pillanata ez életemnek. 
De ugyanabban a pillanatban az a gondolata 

* János király törvényei szerint a kétes hirü nők köteles 
viselete volt. 



támadt, hogy lebukik az asztal alá, aztán az ajtó
hoz mászik s meglátja, hogyan surranhat ki, de 
amikor már a kijáratnál volt, észrevették a többiek, 
hogy mit forral, megragadták a lábánál fogva s 
ekkor, szerencséjére, megszabadult a sárcipőktől 
s velük együtt az egész varázslattól. 

Az igazságügyi tanácsos tisztán látta, hogy egy 
éjjeli lámpás ég előtte s emögött nagy épület áll; 
ismerte, valamint a szomszéd épületeket is; az 
Östergade volt, amilyennek valamennyien ösmer-
jük; az igazságügyi tanácsos a földön feküdt s 
két lábával egy kapunak s vele szemben ült a 
bakter és aludt. 

— Jóságos teremtőm, itt az utcán hevertem és 
álmodtam, — mondotta magában. — Igen, ez az 
Östergade! Nagyszerű, hogy milyen világos és 
színes! Mégis csak szörnyűség, hogy attól az egy 
pohár puncstól mennyire odalettem. 

Két perccel később már bérkocsiban ült, amely 
vitte őt Christianshaven felé; a kiállott félelemre 
és kellemetlenségre gondolt és szívből magasz
talta a boldog valóságot, a mi korunkat, amely 
minden hiányossága mellett is sokkalta jobb, mint 
az, amelyben az imént megfordult, és lám, az 
igazságügyi tanácsos ur ezt nagyon okosan gon
dolta. 

III. 

A bakter kalandja. 

— Nini, hiszen ez egy pár sárcipő, — mon
dotta a bakter. Bizonyosan a hadnagyé, aki oda
fönt lakik. Éppen az ajtó mellett állanak. 

A derék ember örömest csöngetett volna, hogy 
beadja a sárcipőket, mert odafönn még égett a 
lámpa, de nem akarta fölébreszteni a ház többi 
lakóját, hát inkább nem csöngetett. 



— Az ilyen sárcipő jó melegen tarthatja az 
ember lábát, — mondotta. Milyen szép puha bőr
ből van. Nagyon jól illett a lábára. Mégis csak 
furcsa a világ sora. A hadnagy most szépen le-
fekhetnék meleg ágyába, de hát tessék, nem fek
szik le. Föl meg alá jár a szobájában! Ez aztán a 
boldog ember! Se feleség, se gyerek, minden 
este mulatni jár, hej, de boldog ember volnék én 
az ő helyében. 

Aligy hogy kimondta ezt a kívánságát, mű
ködni kezdett a fölhúzott sárcipő varázsa és a 
bakter testestől-lelkestől beleköltözött a hadnagy
ba. Fönt állott a szobában, kis rózsaszinü papír
lapot tartott az ujjai között, amelyre egy költe
mény volt irva, a hadnagy urnák saját szerze
ménye; mert hol az az ember, akinek egyszer 
életében ne lett volna egy lirai pillanata, és ha 
olyankor leirja gondolatait: abból vers jön ki. 
A rózsaszinü papírlapon ez állott: 

OH, V O L N É K G A Z D A G ! 

— Oh volnék gazdag, hányszor is kívántam, 
Gyerekkoromban már ez volt a vágyam. 
Oh volnék gazdag, fényes tiszt lehetnék, 
És kapnék kardot, övet, cifra mentét. 
Az évek teltek, meglett, mit akartam, 
S a tiszti mentében szegény maradtam. 

Oh Istenem, én édes Istenem ! 

Ifjú szivemben vágyak ezre támadt, 
Egy édes kis lány csókolta a számat. 
Mesével tele, gazdag volt a lelkem, — 
S egy árva tallér nem volt a zsebemben. 
A kis lány a költészetért rajongott, 
Arany nem csengett, de a mese zsongott. 

Te tudod, oh, én édes Istenem ! 



— Oh volnék gazdag ! — szólt e sziv fohásza ; 
Szép szűzzé serdült már a kicsi lányka : 
Oly okos, jó, oly bájos, hogyha lebben ; 
Oh tudná csak, hogy mi lakik szivemben : 
A nagy mese ! . . . Ha szánakoznék rajtam ! . . . 
Koldus vagyok és néma lesz az ajkam. 

Te akarod, én édes Istenem ! 

Vigaszban hogyha lelkem gazdag volna, 
Nem rónám itt a sorokat sorokra. 
Megértesz-e, bálványa életemnek? 
E levél ifjúságom fáján termett, 
De jobb ha elnyeli az éj sötétje, 
Jövó'm borongó, nincsen semmi fénye. 

De téged áldjon az én Istenem ! 

Bizony, ilyen verseket ir, aki szerelmes, de meg
gondolt ember nem nyomatja ki őket. Hadnagy, 
szerelem és szegénység, ez egy háromszög vagy 
ugyanúgy a szerencse széttört kockájának fele. 
Ezt a hadnagy is érezte és fejét az ablakfára 
hajtva mélyen fölsóhajtott: 

— A szegény bakter odalenn az utcán sokkal 
boldogabb, mint én vagyok. Nem ismeri azt, amit 
én szükségnek nevezek! Van otthona, felesége 
meg gyereke, akik vele sirnak, ha búsul s vele 
örülnek, ha jókedvű! Oh, sokkal boldogabb vol
nék, mint most vagyok, ha testestől-lelkestől át
költözhetnem az ő lényébe, mert kettőnk közül 
ő a boldogabb. 

Ebben a pillanatban a bakter visszaváltozott 
bakterré, mert a szerencse sárcipői révén testestől
lelkestől átköltözött a hadnagy lényébe, de amint 
láttuk, itt még elégedetlenebb volt s inkább az 
akart lenni megint, aminek Isten teremtette. Igy 
hát a bakter újra bakter lett. 

— Ejnye, be csúnyát álmodtam, — mondotta, 



de elég furcsa is volt. Ugy rémlett nekem, mintha 
én lettem volna a hadnagy odafönn, de nem mond
hatnám, hogy örömem telt benne. Nagyon hijját 
éreztem az asszonynak meg a fiaimnak, akik min
dig majd félholtra csókolnak. 

Ott ült megint és bólogatott; az álom nem 
akart kimenni az eszéből, mert lábán volt még a 
sárcipő. Egy hulló csillag futott le az égről. 

— Lehullott! — mondotta. De azért marad ott 
még elég. Igazán kedvem volna kissé közelebbről 
megnézegetni ezeket a dolgokat, legkivált a hol
dat, az bizonyosan nem tűnik el az ember keze 
alatt. Ha meghalunk, mondja a diák, akire mos 
a feleségem, egyik égitestről a másikra szállunk. 
Ez ugyan hazugság, de azért mégis szép volna. 
Ha fölugorhatnék egy kicsit, azt se bánnám, ha a 
testem itt maradna a lépcsőn fekve. 

De lám, vannak bizonyos dolgok a világon, 
amelyeket nagyon vigyázva szabad csak kimon
dani és kétszeres óvatosságra van szükség, ha az 
embernek lábán van a szerencse sárcipője. Hallgas
sátok csak meg, hogyan járt a bakter. 

Ami bennünket embereket illet, majdnem vala
mennyien ismerjük a gőzzel való közlekedés gyor
saságát, mert vagy a vasúton vagy tengeri hajón 
kipróbáltuk; de ez a röpülés csak olyan, mint 
mikor a lajhár ballag vagy a csiga mászik, ahhoz 
a gyorsasághoz képest, ahogy a fény repül; 
tizenkilencmilliószor gyorsabban repül, mint a leg
jobb versenyfutó és a villamosság még annál is 
gyorsabb. A halál villamos ütés, mely a szivün
ket éri; a megszabadult lélek a villamosság szár
nyán röpül tova. Nyolc perc és néhány másod
perc kell a napfénynek több, mint húszmillió mér
földre terjedő utazáshoz; a villamosság gyors
postáján a léleknek még kevesebb percre van 
szüksége, hogy megtehesse ugyanezt az utat. A 



világtestek között levő ür nem nagyobb az ő 
számára, mint egy és ugyanazon városban a bará
taink házai között levő távolság a mi számunkra, 
még ha ezek meglehetősen közel vannak is egy
máshoz. Csakhogy ez az elektromos ütés idelenn 
a mi testi életünkbe kerül, ha nincs a lábunkon a 
szerencse sárcipője, mint a bakternek. 

Pár pillanat alatt megtette a bakter az 52000 
mértföldnyi utat a holdig, amely, mint tudjuk, sok
kal ritkább anyagból van alkotva, mint a mi föl
dünk s olyan puha, mint a frissen esett hó, ahogy 
mi szoktuk mondani. Egy körhegységben találta 
magát, amilyen tömérdek van a holdon, mint 
dr. Mádler nagy holdabroszából tudjuk, hiszen azt 
csak ösmered? Belül a körhegy fél mértföldre 
egész meredeken nyúlt le egy katlanba; odalenn 
egy város terült el s olyanforma volt, mint hogyha 
mi tojásfehérét verünk föl egy pohár vízben, 
ugyanolyan puha s ugyanilyen tornyokkal és 
kupolákkal és vitorlaformáju erkélyekkel, átlátszó 
és a ritka levegőben imbolygó; s a mi földünk, 
mint nagy, tüzvörös golyó lebegett a feje fölött. 

S látott mindjárt egy csomó teremtményt, akik 
valószinüleg azok voltak, amit mi „emberek"-nek 
nevezünk, de egészen másformájuak voltak, mint 
mi; valamiféle nyelven beszéltek is, de senkisem 
kívánhatja, hogy a bakter lelke megértse őket, bár 
azért mégis meg tudta őket érteni. 

A bakter lelke nagyon jól megértette a hold
beli lakók beszédét. A mi földünkről vitatkoztak 
és kétségbevonták a föld lakhatóságát; a 
levegő tudniillik ott sokkal sürübb, semhogy egy 
okos holdbeli lakó megmaradhatna benne. Csakis 
a holdat tartották lakottnak, a hold volt a tulajdon
képpeni világtest, ahol a világ régi lakói éltek. 

De mi térjünk vissza az Östergadéra és nézzük 
meg, mi történt a bakter testével. 



Élettelenül ült a lépcsőn; dárdája kihullt a ke
zéből s szemét a holdra függesztette, mintha a 
lelke után nézne, amely most a holdoii bolyong. 

— Hej, bakter, hány az ó r a ? — kérdezte egy 
arramenő. 

De aki nem felelt, az a bakter volt, az ember 
erre gyöngéden az orrára koppintott, amire el
vesztette az egyensúlyát; és most ott feküdt 
egész hosszában és halva volt. Erre nagy rémület 
fogta el azt, aki az orrára koppintott; a bakter 
halva volt és halva maradt; jelentést tettek, meg
vitatták és reggel kivitték a holttestet a kórházba. 

A lélek már most visszajövetele esetén igen 
tréfás helyzetbe kerülhetett volna; mert minden 
valószínűség szerint hiába keresi a testet az Ös
tergadén, nem találja meg soha; tehát először 
valószínűleg a rendőrségre menne, aztán a lak- és 
cimirodába, hogy onnan nyomozzák az eltűnt hol
mik között és csak azután ballagna ki a kórházba; 
de azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy a lélek 
nagyon okos, ha saját kezére dolgozik s csakis 
a test teszi őt butává. 

Ahogy mondtam, a bakter teste a kórházba 
került s ott mindjárt a tisztító-szobába vitték s 
természetesen legelső dolguk az volt, hogy le
húzzák lábáról a sárcipőt, mire a léleknek vissza 
kellett költöznie; ez rögtön irányát a test felé 
vette s igy a bakter hirtelen föléledt. Váltig azt 
állította, hogy ez volt életének legborzasztóbb 
éjszakája; hogy nyolc garasért se menne még-
egyszer keresztül ilyen érzéseken; de hát túlesett 
rajta. 

Még aznap ki is bocsájtották a kórházból, de 
a pár sárcipő ott maradt. 



Egy fömozzanat. Egy szavalmány. 
Egy fölöttéb szokatlan utazás. 

Minden kopenhágai tudja, milyen a kopenhágai 
Fridrik-kórház bejárata, de mert valószínűleg nem 
kopenhágaiak is fogják olvasni ezt a történetet: 
rövid leírását kell adnunk. 

A kórházat az utcától meglehetősen magas rács 
választja el, amelynek tömör vasrudjai olyan 
messzire állanak egymástól, hogy, amint hire járt, 
igen vékonydongájú kandidátusok keresztül búj
nak rajta s igy rándulnak ki s kisded látogatásaikat 
odakünn igy intézik el. De volt egy testrészük, 
amely legnehezebben csúszott ki a vasrudak kö
zött és ez a fejük volt; igy hát itt is, mint oly 
sokfelé a világon, a kicsiny fejűek voltak a leg
szerencsésebbek. Bevezetőnek ez épp elegendő. 

Az önkéntesek közül az egyik, akiről csak testi 
szempontból lehetett elmondani, hogy nagy feje 
van, éppen őrszolgálatot tett azon az estén; az 
eső csak ugy szakadt; de a kettős akadály da
cára is ki kellett jutnia, csak egy fertályórára s 
ugy gondolta, hogy emiatt nem érdemes a por
tást beavatni, ha az ember úgyis keresztül tud 
csúszni a vasrudak között. Ott feküdt a pár sár
cipő, amelyet a bakter ott felejtett; esze ágába 
se juthatott, hogy ezek tán a szerencse cipői; a 
rossz időben jó szolgálatot tehettek, lábára húzta 
és most már azon mult minden, hogy ki tud-e 
bújni, amit eddig még sohasem próbált meg. Igy 
hát ott állt. 

— Jaj Istenem, ha legalább a fejem künn 
volna! — igy szólott és ámbár igen nagy és 
vastag feje volt, mégis könnyen és szerencsésen 
ki tudott bújni. Ez már a sárcipő tudományához 



tartozott; csakhogy hát a feje künn volt, a teste 
meg benn és ugy állt ottan. 

— Tulkövér vagyok! — mondotta. S én azt 
hittem, hogy csak a fejemmel lesz baj! Nem tudok 
keresztüljutni. 

Gyorsan vissza akarta húzni a fejét, csakhogy 
ez se ment ám. A nyakát kényelmesen tudta moz
gatni, de ez volt aztán minden. Az első érzése 
az volt, hogy nagyon bosszús lett, a második az, 
hogy jókedve a fagypont alá sülyedt. A szerencse 
sárcipői hozták ebbe a rettentő helyzetbe és sze
rencsétlenségére nem jutott eszébe, hogy a meg
szabadulását kívánja, nem, kívánság helyett csak 
cselekedett, igy aztán se ki, se be nem tudott 
megmozdulni. Áz eső meg szakadt, mintha dézsá
ból öntötték volna; egyetlenegy járókelő sem volt 
az utcán; a kapu-csengőt nem érte el, — hogyan 
fog innen szabadulni? Most már látta, hogy ott 
kell állania reggelig, akkor aztán lakatosért kell 
küldeni, hogy fürészelje el a vasrudakat. Csak
hogy az nem megy olyan gyorsan, a szemközt levő 
iskola oda fog gyűlni a szomszéd matróz negyed
ből is eljön mindenki, hogy lássák őt â  pellen
géren ; még sokkal nagyobb sokadalom lesz, mint 
tavaly, amikor az óriási agavét, nézték^— Jaj, a 
vér ugy a fejembe tódul, hogy megjPefl őrülnöm! 
Igen, meg fogok bolondulni! Oh, dsak ki tudnék 
szabadulni, akkor nem lenne semmi baj! 

Lám, miért nem mondotta ezt előbb; abban a 
pillanatban, amikor kimondotta a kívánságát, már 
megint künn volt a feje a rácsból, a jó ember 
aztán hanyatthomlok rohant befelé s egészen meg
zavarta a nagy félelem, amelyet a szerencse sár
cipői keltettek benne. 

De valahogy azt ne higyjük, hogy ezzel a do
log befejeződött; nem, csak most jön a vastagab
bik vége. 



Elmúlt az éjszaka és a rákövetkező nap is ; a 
sárcipőért nem jött el senki. 

Este, a Kramke-utcában egy kis színházban 
szavaló-estére készültek. A színház zsúfolásig 
tömve volt s egy uj költeményt adtak elő; hall
gassuk meg; a cime ez volt: 

A NAGYNÉNI P Á P A S Z E M E . 
Ismeri mindenki öreg nénikémet, 
A régi világban az ilyenek „égtek". 
Tudja, hogy most mi van és még sokkal többet, 
Jövő esztendőre bizton jövendölget. 
De még azon is tul — tudja, hogy mi fekszik, 
Bár tudományával sohasem dicsekszik. 
Jaj, a jövő évben, ha történik bármi, 
Valami különös, hogy lehetne látni? 
Mi lesz az országgal, a sorsom hogy fordul? 
Hiába faggatom, ő csak hallgat, zordul. 
De én se engedek — és ki nem eresztem, 
Akárhogyan szid is, türelmem nem vesztem, 
S végre célhoz érek, mert békét nem hagyok, 
Hiszen úgyis tudom, a kedvence vagyok. 
Ez egyszer legyen meg a te akaratod, 
Igy kezdte, s egy Öreg pápaszemet adott. 
„Keress most valami jó helyet magadnak, 
Ahol sokan járnak, sokat vesznek-adnak, 
De te csak külön állj, amazoktól félre 
És ez üvegen nézz mindegyik személyre. 
És hidd el énnekem, hogy a népnek árja 
Olyan lesz egyszerre, mint a játékkártya. 
Olvasod belőlük a jövendőt bátran." 
Azt mondtam, köszönöm, s már útnak eredtem. 
De megálltam aztán: hol keressem ? 
Talán a főutcán? Szeles ott a város, 
Vagy az Östergadén ? Az meg nagyon sáros. 
Vagy tán a színházban? Ez jó volna mégis, 
Este odatódul az ur meg a nép is. 



— Itt vagyok hát, ime, levettem süvegem: 
S most keresztül nézek ezen az üvegen, — 
Ne mozduljon senki, — mert most tudni kéne, 
Igaz-e, nem igaz, amit mond a néne. 
Látom-e a jövőt, ha magukra nézek, 
Hallgatásuk igen — hát maradni készek. 
Köszönöm kegyüket és meg is hálálom — 
Legyen az önöké egész tudományom. 
Mi lesz velem, veled, velünk, az országgal ? 
Olvasom a jövőt ez üvegen által. 

[Fölteszi a pápaszemet.] 
Igen, úgy van, de nem! Mulatságos játszma, 
Hogy sürög e sok ur, e sok cifra dáma. 
Mily furcsa figurák ! Treff és pikk feketén — 
Meg a káró-filkó, mily takaros legény. 
S ki néki udvarol : a kecses pikk dáma, 
Mennyi érdekesség, se szere, se száma. 
Látom az egyiken, hogy pénze tömérdek — 
Itt a szerelem győz, ott meg az önérdek. 
A sok rend, sok osztály — itt vagyon kitárva, 
Olvassam-e mostan, mit mond e sok kártya ? 
Mit a színház, játék, premiere, izgató ? 
Nem, mert megharagszik rám az igazgató. 
Vagy talán olvassam tulajdon sorsomat ? 
És beszéljek arról, amit a sorsom ad. 
Látom látó szemmel — s nem mondom, mit látok — 
Majd hogyha megtörtént, ti is meghalljátok, 
Kérdés, hogy miköztünk ki a legboldogabb ? 
Ne higyjétek, hogy ez énnekem dolgot ad ! 
Nem kell gondolkozni, kitalálni lehet — 
Hisz az csak — de mégse — nem, nem mondok nevet. 
Egynek öröm volna, a többinek bánat, 
Már én akkor inkább ki se nyitom számat. 
Hogy ki él legtovább ? Ez ur vagy e dáma ? 
Megfelelni erre nem illik, nem járja. 
Adjatok tanácsot, hogy mire feleljek ? 
És mit áruljak el, annak vagy emennek ? 



Mert nékem igazán misem jut eszembe, 
S félek, hogyha szólok, az csak sértés lenne. 
Igy hát csak azt látom, amit önök látnak, 
És azt jövendölöm, mit önök kivannak. 
Igy leszek próféta a saját hazámban ? 
Mit gondol ön s kivan ? Csak mondja ki bátran! 
Azt gondolja úgyis, hogy én csak fecsegek, 
S üres beszédemet nézzék el az egek. 
Igy hát, urak, hölgyek, befogom a számat, 
S jó véleményükért fogadják hálámat. 

A költeményt kitűnően adták elő, a szavaló-
müvész nagy sikert aratott vele. A nézők között 
volt a kórházi hivatalnok, aki ugy látszik már 
elfelejtette az utolsó éjszaka eseményeit; rajta volt 
a sárcipő, minthogy senkisem jött el érte és 
minthogy az utcán nagy volt a lucsok, jó hasz
nát is vehette. 

A költemény tetszett neki. 
Nagyon foglalkoztatta őt a gondolata, ő is sze

retett volna egy ilyen szemüveget, hiszen helyesen 
használva talán egyenesen szivébe lehet látni vele az 
embereknek; ez tulajdonképpen érdekesebb volna, 
gondolta magában, mint meglátni, mi fog tör
ténni a jövő évben, mert ezt mégis csak meg
tudja az ember, az előbbit ellenben soha. — 
Elképzelem az első sorban ülő hölgyeket és 
urakat; ha egyenesen a szivökbe lehetne látni, — 
igen, csak egy nyilas lehetne, valamiféle bolt, 
nohát, hogy körülnézegetnék én abban a boltban! 
Annál a hölgynél bizonyosan nagy divatáru-üzle
tet találnék; emennek üres a boltja, de nagyon 
ráférne már a takarítás; de aztán vannak szolid 
boltok is! Oh igen, — sóhajtotta — tudok egyet, 
amely igazán szolid, csakhogy már benne ül egy 
szolga; és ez az egyetlen, ami rossz az egész 
boltban! Egyikből-másikból bizonyosan kiszól-



nának: Tessék csak közelebb lépni! Igen, ha 
ha mint fürge, kis gondolat oda léphetnék és 
keresztül surranhatnék a sziveken! 

Lám, a sárcipőnek sem kellett több; a hivatal
nok teljesen összezsugorodott és a nézők legelső 
sorában megkezdte fölöttéb szokatlan utazását a 
szivekben. Legelőször is egy hölgynek a szivén 
ment keresztül, de ő azt hitte, hogy az ortho-
paediai intézetben van, igy hivják tudniillik azt a 
házat, ahol a doktor eltávolítja a testi kinövése
ket s megint karcsúvá teszi az embereket; ott 
volt, még pedig abban a szobában, ahol a félre
nőtt tagok gipszöntvényei függenek a falakon; 
csakhogy a kettő között az volt a különbség, 
hogy az orthopaediai intézetben akkor formálták 
a tagokat, ha a páciens bejött, de ebben a sziv-
kamrában kiformálták és megőrizték őket, miután 
a jó emberek eltávoztak. A jó barátnők gipsz
másolatai voltak, akiknek testi és lelki kinövéseit 
itt őrizték. 

Gyorsan besurrant egy másik női szivbe, de ez 
olybá tünt föl előtte, mint egy nagy szentegyház; 
a főoltár fölött az ártatlanság hófehér galambja 
lebegett. Szeretett volna térdre borulni, de tovább 
kellett száguldania, be a következő szivbe, pedig 
még egyre hallotta az orgonabugást s ugy érezte, 
mintha ő maga is uj és jobb emberré vált volna, 
aki méltó arra, hogy beléphessen a legközelebbi 
szentélybe, amely csak egy szegényes padlásszoba 
volt, ahol egy anya feküdt betegen, de a nyitott 
ablakon át beragyogott Isten meleg napja, a tetőn 
levő pompás kis rózsák bólogattak s két égszín
kék madár a gyermeki örömről énekelt, mig a 
beteg anya az ég áldását kérte leányára. 

Most négykézláb mászott egy túlzsúfolt mészár
széken keresztül s amibe belebotlott, csak hus 
volt, hus és semmi egyéb; ez egy gazdag és köz-



tiszteletben álló ember szive volt, akinek a neve 
bizonyosan benne állott a címtárban. 

Azután a feleség szivébe került, ez egy öreg, 
összedőlt galambdúc volt; a férj arcképe volt a 
széljelző, ez összeköttetésben állott az ajtókkal s 
ahogy a férj fordult, aszerint nyiltak vagy csu
kódtak az ajtók. 

Azután egy kis tükörterembe jutott, amelyet a 
rosenborgi kastélyban is látni, csakhogy itt a 
tükrök hihetetlen módon nagyítottak. A padló 
közepén, mint valami dalai láma, az illető személy
nek jelentéktelen „én"-je ült és csudálkozva szem
lélte önnön nagyságát. 

Most ugy rémlett neki, hogy egy tű-dobozba 
került, amely tele volt hegyes tűvel. Ez bizonyo
san egy elvénült aggszüznek a szive! — csak ezt 
gondolhatta; pedig nem igy volt; egy rendjelekkel 
kitüntetett fiatal katona szive volt, akiről azt tar
tották az emberek, hogy van szive és esze. 

Egész kábultan került ki a szegény hivatalnok 
az utolsó szívből, amely még az első sorhoz 
tartozott; nem bírta rendbeszedni gondolatait s 
ugy vélte, hogy tulerős fantáziája nagyon is el
ragadta. 

— Istenem! — igy sóhajtott fel, — bizonyos, 
hogy hajlamom van az őrültségre. Hihetetlen, hogy 
milyen forróságot érzek; a vérem mind a fejembe 
tódul. — És most eszébe jutott, hogyan járt az 
előző este, amikor a feje beszorult a kórház kerí
tésének vasrudjai közé. — Bizonyosan ott sze
reztem, — gondolta magában. — Idejekorán kell 
tennem valamit. Hátha a gőzfürdő használna. 
Csak már ott fekhetném a legelső deszkán. 

És máris ott feküdt a gőzkamrában, a legfelső 
deszkán, csakhogy teljesen felöltözve, cipőstül és 
sárcipőstül s a mennyezetről arcába hullottak a 
forró vizcsöppek. 



— Hú! — kiáltott fel és leugrott, hogy a 
zuhany alá álljon. A szolga is nagyot sikoltott, 
amikor meglátta odabenn a felöltözött embert. 

A hivatalnoknak még volt annyi önuralma, hogy 
odasúgja neki: Fogadásból történt! — De amikor 
megint a saját szobájába jutott, első dolga az 
volt, hogy nagy, spanyol légytapaszt ragasszon a 
nyakára s egyet a hátára, hogy kihúzza belőle az 
őrültséget. 

Másnap reggel véres volt a háta s ez volt 
minden, amit a szerencse sárcipőinek köszön
hetett. 

V. 

Az irnok elváltozása. 

A bakternek, akire még bizonyosan emlékszünk, 
időközben eszébe jutott, hogy ő egy pár sárci
pőt talált, amely künn maradt a kórházban; elment 
hát értök, de mert sem a hadnagy, se másvalaki 
az utcában nem ismerte el a magáénak, a bakter 
a sárcipőket beszolgáltatta a rendőrségnek. 

— Szakasztott olyanok, mint a saját sárci
pőim! —- mondotta az irnok urak közül az egyik, 
vizsgálgatta a talált jószágot s a magáé mellé 
állította. Suszter szeme sem elég ahhoz, hogy 
meg tudja különböztetni a két párt. 

— írnok ur! — mondotta egy szolga, aki írá
sokat hozott be. 

Az irnok megfordult és beszélt a szolgával, de 
amikor végzett vele s megint a sárcipőkre tekin
tett, egy csöppet sem volt bizonyos abban, hogy 
a jobboldali pár-e az övé vagy pedig a baloldali. 
— Csak az lehet, amelyik nedves! — gondolta 
magában, de bizony ezt nagyon fonákul gondolta, 
mert éppen az volt a szerencse sárcipője; de miért 



ne tévedhetne a rendőrség* is? Fölhúzta, néhány 
irást a zsebébe tett, egy csomót a hóna alá ka
pott, hogy odahaza átnézze és másolatokat készít
sen róluk; csakhogy éppen vasárnap délelőtt volt 
és szép idő; milyen jót tenne egy kis séta Frid-
riksburgba, gondolta magában és azzal el is in
dult. 

Igen csöndes és szolid fiatal ember volt és 
igazán nem sajnáljuk tőle ezt a kis sétát, a sok 
ülés után bizonyosan jót fog neki tenni. Eleinte 
csak ment és nem gondolt semmire, ugy hogy a 
sárcipőknek nem állt módjukban kimutatni a va
rázserejüket. 

A fasorban egy ismerősével találkozott, egy 
ifjú költővel, aki elmondta neki, hogy másnap 
kezdi meg nyári utazását. 

— Hát már megint elutazik? — mondotta az 
írnok. Ön mégis csak boldog ember, szabad em
ber. Elrepülhet, ahova jól esik; mi bizony meg 
vagyunk láncolva. 

— Csakhogy a húsos fazekakhoz vannak lán
colva! — felelte a költő. Nem kell a holnapról 
gondoskodniok s ha megöregszenek, van biztos 
nyugdijuk. 

— Mégis csak önnek van legjobb dolga, — 
mondotta az irnok. Az asztalnál ülni és költeni, 
igazán élvezet. Mindenki csak szépeket mond, 
aztán meg a maga ura! Próbálná meg csak egy
szer, mi az, a törvényszéknél. 

A költő a fejét rázta, az irnok is a fejét rázta; 
mindegyik megmaradt a maga véleménye mellett 
s azzal elváltak. 

— Furcsa népség ez a poéta népség, — mon
dotta az irnok. Én is megpróbálnám, hogy ilyen 
lélekbe öltözzem, hogy magam is költővé legyek; 
bizonyos vagyok benne, hogy nem irnék olyan 
panaszos verseket, mint a többiek! . . . Ez ma 



igazán költőnek való tavaszi nap! A lég szokat
lanul tiszta, a felhők oly szépek, s illat lebeg a 
lombok fölött. Igazán, sok esztendő óta nem érez
tem ezt ugy, mint ebben a pillanatban. 

Észrevehetjük már, hogy költő lett belőle; a 
dolog nem volt szemmellátható, mert hiszen osto
baság azt hinni, hogy a költő másforma ember, 
mint a többi; a közönséges emberek között is 
akadhatnak költőibb lelkek, mint akárhány elis
mert, na -̂y költő; a különbség csak az, hogy a 
költő emlékezőtehetsége szellemibb, meg tudja 
őrizni a gondolatot és az érzést mindaddig, amig 
tisztán és világosan meg nem testesülnek a szó
ban s ezt a többiek nem tudják. De köznapi 
emberből tehetséges emberré válni, ez mindig 
nagy átalakulás s az irnok ezen ment keresztül. 

— Mily remek illat! — mondotta. Eszembe 
juttatja Lona néni ibolyáit! Igen, akkor még kis 
fiúcska voltam. Istenem, milyen régóta nem gon
doltam rá. A jó öreg leány! Ott lakott a tőzsde 
mögött. Akármilyen kemény telünk volt is, min
dig tartogatott egy ágacskát vagy zöld növény
sarjat a vizben. Ibolyák illatoztak nála, mialatt én 
a megmelegített rézpénzt a befagyott ablaküvegre 
nyomkodtam, hogy a kis kerek felületeken kiné
zegethessek. Milyen szép kilátás nyilt o t t ! Künn 
a csatornában befagyva álltak a hajók s egy szál 
legénység sem volt rajtuk; az egész személyzet 
egy károgó varjúból állott; de mikor szárnyra 
keltek a tavaszi szelek, egyszerre megelevenült 
minden; énekszó és hurrázás mellett szétfürészel-
ték a jeget, a hajókat kátrányozták és rászerelték 
a köteleket, azután elhajóztak idegen országokba; 
én itt maradtam s mindig is itt kell maradnom, 
a rendőrségen gubbasztanom s látnom, hogy má
sok kiváltják külföldi útlevelüket: ez az én sor
som. Oh igen! — Nagyot sóhajtott, de egyszerre 



abbahagyta. Oh Istenem, mi történt velem. Igy 
soha ezelőtt nem éreztem és nem gondolkoztam! 
Bizonyosan a tavaszi levegő az oka! Kellemes, 
de fojtogató is egyúttal! — Zsebébe nyúlt az 
irások után. — Ezek majd más gondolatokra 
visznek, — mondotta és szeme végigfutott az elsó 
lapon. — Sigbrith, eredeti szomorújáték öt fölvo
násban, — ezt olvasta. — Mi e z ? De hiszen a 
saját kezem vonása! Én irtam volna ezt a szo-
morujátékot? — Cselszövés a sétatéren, avagy a 
vezeklés napja, vaudeville. — De hogyan került ez 
hozzám ? Valaki bizonyosan a zsebembe dugta ! 
Egy levél is van itt! — A levél a színház igaz
gatóságától volt; a darabot visszautasították s a 
levél hangja csöppet sem volt udvarias. — Hm ! 
Hm! — mondotta az irnok és letelepedett egy 
padra; gondolatai olyan serények voltak, szive 
olyan puha. Keze önkénytelenül a legközelebbi 
virág után nyúlt, ez csak egy közönséges, kis pipitér 
volt; s amihez egy botanikusnak egy előadás
sorozatra van szüksége, ez a kis virág egy perc 
alatt kinyilatkoztatta; elmesélte születésének re
géjét, beszélt a hatalmas napvilágról, amely kife
szíti a szirmokat s kényszeríti őket, hogy illatoz
zanak; az irnok ekkor az élet küzdelmeire gon
dolt, amelyek ugyanigy ébresztik föl szivünkben 
az érzelmeket. Levegő és világosság a virág sze
retői, de a világosság a kegyenc, feléje fordul a 
virág, s ha eltűnik a világosság, összecsukja szir
mait s elszenderül a levegő ölelésében. A fény
nek köszönöm, hogy szép vagyok, — mondotta 
a virág. De a levegőnek köszönheted, hogy lélek-
zel, — igy suttogott a költő szava. 

Egy fiu állott mellette s csapkodta botjával a 
mocsaras árkot; a vizcsöppek fölszökelltek a zöld 
ágak között s az irnok a sok millió láthatatlan 
állatkára gondolt, amelyek a vizcsöppben ma-



gasra verődtek, olyan magasra, mintha minket 
embereket egy forgószél a felhők fölé röpítene. 
Miközben az írnok erre gondolt s a változásra, 
amely vele történt, elmosolyogta magát. — Al
szom és álmodom! Mégis csak csudálatos, milyen 
természetes az ember álma, amikor pedig bizo
nyosan tudja, hogy csak álom. Csak legalább reg
gel, ha fölébredek, vissza tudnék mindenre emlé
kezni. Szokatlanul izgatottnak érzem magamat. 
Olyan tiszta, világos képem van mindenről, mintha 
csak ébren volnék, de bizonyos vagyok benne, 
hogy amire holnap emlékezni fogok, az csupa 
ostobaság lesz; ez már megtörtént velem! Az a 
sok nagyszerű és okos dolog, amit az ember ál
mában mond és hall, mind olyan, mint a föld
alatti mezők aranya, amkor az ember kapja, fé
nyes és csengő, de napvilágnál csak kavics és 
száraz levél. — A h ! — sóhajtott föl bánatosan 
és nézte a csicsergő madarakat, amelyek ágról-
ágra vigan szökelltek. Sokkal jobb dolguk van, 
mint nekem! Remek dolog a repülés s boldog, 
aki szárnyakkal születik a világra! Igen, ha átvál
tozhatnék valamivé, csak kis pacsirta szeretnék 
lenni. 

S abban a szempillantásban a kabátjának alja 
és ujjai szárnyakká zsugorodtak össze, ruhái tol-
lakká és a sárcipők karmokká; ő maga is észre
vette és csak nevetett magában. — Ugy, most 
már legalább világosan látom, hogy csak álmo
dom! De azért eddig még álmomban sem csinál
tam ilyen bolondokat, — s erre fölröppent a zöld 
lombozatba és énekelt; de nem volt költészet az 
énekében, mert a költői lélek eltűnt belőle. A 
sárcipők ugyanis, mint mindenki, aki alaposan 
akarja végezni a dolgát, egyszerre csak egy kí
vánságot birtak teljesíteni; az irnok költő akart 
lenni, hát költő lett, aztán kis madárrá akart vál-



tozni, de amikor ez megtörtént, előbbi képessége 
megszűnt. 

Ez elég szép, — mondotta; nappal a rendőr
ségen ülök, a legszolidabb akták között; éjjel 
álmodhatok s mint pacsirta röpködhetek a fridriks-
burgi kertben, erről igazán lehetne irni egy né
pies komédiát. 

Leröpült a fűbe, erre-arra forgatta a fejét, cső
rét a hajlongó fűszálakhoz verdeste, amelyek 
mostani méreteihez képest olybá tűntek föl előtte, 
mint Észak-Afrika pálmafái. 

De ez csak egy pillanatig tartott, aztán hirte
len koromfekete éjszaka fogta körül; ugy látszott, 
hogy valami óriási tárgyat dobtak rája; nagy 
sipka volt, melyet egy matrózfiu vetett a madárra, 
egy kéz nyúlt a sipka alá, derékon és szárnyon 
kapta az Írnokot, ugy hogy ez elfüttyentette magát; 
első ijedelmében hangosan kiabálta: Oh te szem
telen fickó! Én rendőrségi másoló vagyok! — 
De a fiu mindebből csak annyit értett, hogy: 
pip-pip! Ráütött a madár csőrére és odább ál
lott vele. 

A fasorban két iskolásfiuval találkozott, akik 
uri gyerekek voltak, azaz hogy emberi szempont
ból tekintve, szellemileg a legalsó fokon állottak 
az iskolában; ezek pár shillingért megvették a 
madarat és igy a másoló visszakerült Kopen-
hágába, egy Gottersgaden lakó családhoz. 

— Jó, hogy csak álom, — mondotta az irnok, 
mert különben nagyon dühös volnék. Először 
költő voltam s most pacsirta vagyok! Igen, bizo
nyosan a költői természet volt, amely engem e 
kis szárnyassá változtatott. Mégis csak siralmas 
história, kivált ha gyerekek kezébe esik az ember. 
Csak azt szeretném tudni, hogyan fog végződni. 

A gyerekek egy nagyon uri szobába vitték, 
egy mosolygó, kövér hölgy fogadta őket, aki 



csöppet sem örült annak, hogy, amint ő nevezte 
a pacsirtát, egy közönséges mezei madarat is 
hoztak magukkal, de arra az egy napra már bele
nyugodott, ám a madarat be kellett tenni az üres 
kalitkába, mely az ablakban állott: — Papi talán 
örülni fog neki! — tette hozzá a kövér hölgy s 
rámosolygott egy nagy, zöld papagájra, amely 
igen előkelően himbálózott pompás rézkalitkájá
nak a karikájában. — Papinak születésnapja van, 
— mondotta ostobán, — és a kis mezei madár 
gratulálni akar neki. . 

Papi egy árva szóval sem válaszolt, csak elő
kelően himbálózott föl és le, ellenben egy szép 
kis kanárimadár, melyet tavaly nyáron hoztak 
ide illatos meleg hazájából, hangosan fütyörészni 
kezdett. 

— Ne sivalkodj ! — mondotta a hölgy s egy 
fehér zsebkendőt dobott a kalitkára. 

— Pip, pip! — sóhajtotta a kanári. Rettentő hó
zivatar! — És ezzel a sóhajtással el is hallgatott/ 

Az irnok, vagy amint a hölgy nevezte, a mezei 
madár, egy kis kalitkába került, a kanárimadár 
tőszomszédságába, nem messze a papagájtól. Az 
egyetlen emberi mondat, amelyet Papi tudott s 
amely nem egyszer igen furcsán hangzott, ez 
volt: Ej, hát legyünk emberek! — Minden egyéb, 
amit rikoltozni szokott, épp oly érthetetlen volt, 
mint a kanári fütyörészése, persze nem az Írnokra 
nézve, aki most maga is madár volt s ennélfogva 
nagyon jól értette pajtását. 

— Zöld pálmafák és virágzó mandulafák alatt 
röpködtem! — ezt énekelte a kanári. Testvéreim
mel és a húgaimmal a leggyönyörűbb virágok fölött 
repültünk s kristálytiszta tó fölött, amelynek fe
nekén növények himbálóztak. Sok szép papagájt 
is láttam, azok mulatságos történeteket meséltek, 
sokat és hosszúakat. 



— Azok vad madarak voltak, — felelte a papagáj. 
Nem volt műveltségük. Ej, hát legyünk emberek! 
Miért nem nevetsz ? Ha a hölgyek és a vendé
gek mind nevetnek rajta, te is megteheted. Nagy 
hiba, ha valaki nem tudja élvezni a mulattató 
dolgokat. Ej, hát legyünk emberek! 

— Oh, emlékszel még a szép leányokra, akik 
virágzó fák között táncoltak a kifeszített sátrak 
alatt? Emlékszel az édes gyümölcsökre és a vadon 
tenyésző füvek hüsitő nedvére? 

— Oh igen, — mondotta a papagáj, — csak
hogy itt sokkalta jobb dolgom van! Van jó kosz
tom és finoman bánnak velem; tudom, hogy okos 
fiu vagyok és ennél többet nem kívánok. Hát 
legyünk emberek! Te költői lélek vagy, ahogy 
ők nevezik, nekem alapos tudásom van és elmés 
vagyok; te zseni vagy, de minden megfontolás 
hiján, egészen fölolvadsz ezekben a magas termé
szeti hangokban s azért dobják rád a zsebkendőt. 
Velem nem mernének igy elbánni; nem, mert 
sokkal több pénzükbe vagyok! Imponálok a cső
römmel és élceket tudok mondani. Ej, legyünk 
hát emberek! 

— Oh én, meleg, viruló hazám — zengette a 
csalogány; énekeljek a te sötétzöld fáidról, 
a csöndes tengeröbölről, ahol az ágak csókot 
nyomnak a viz sima tükrére, napfényben ragyogó 
fivéreim és húgaim ujjongó öröméről, ahol a „siva
tag nagy tövises bokrai" nőnek. 

— Hagyd abba már ezeket a siralmas han
gokat ! — mondotta a papagáj. Mondj valamit, 
amin nevetni lehet! A nevetés a legmagasabb-
rendü szellemi szempont bizonysága! Mondd, 
tud-e nevetni egy ló vagy egy kutya ? Nem, sirni 
tudnak, de nevetni! — az csak az embernek 
adatott meg. Ho, ho, ho, — nevetett a papi és 
hozzáfűzte megszokott élcét: Legyünk hát emberek! 



— Te kis szürke, dán madár, — mondotta a 
kanári, te is fogságba estél. Bizonyosan hideg van 
ott künn az erdőn, de mégis csak ott a szabad
ság! Repülj ki! Elfeledték bezárni a kalitkádat; 
a legfelső ablak nyitva áll. Repülj, repülj! 

Az irnok szót is fogadott, hopp, már künn is 
volt a kalitkából; de ugyanabban a pillanatban 
csikorogni kezdett a szomszéd szobának félig nyi
tott ajtaja és óvatosan, zöld szemét villogtatva, 
besurrant a házi macska és üldözőbe vette. A 
kanári röpködni kezdett a kalitkájában, a papagáj 
szárnyaival csapkodott és igy rikoltozott: Hej, le
gyünk hát emberek! — Az írnokot halálos rettegés 
fogta el, kirepült az ablakon és szállt-szállt az 
utcák és a házak fölött; végül meg kellett pihennie 
kissé. 

A szemközt álló ház olyan ismerősnek tetszett: 
egy ablaka nyitva állt, a másoló berepült; a saját 
szobája volt; letelepedett az asztalra. 

— Legyünk hát emberek! — mondotta, anélkül 
hogy komolyan gondolta volna, csak a papagáj 
szavait ismételte s abban a szempillantásban már 
megint irnok volt, csakhogy az asztalon ült. 

— Uram irgalmazz! — mondotta. Hogy kerül
tem ide az asztalra s hogy nyomhatott el igy az 
álom? De milyen nyugtalan álmom is volt! S 
micsoda hülyeség volt ez az egész história ! 

VI. 

A legjobb, amit a sárcipők szereztek. 

Másnap, korán reggel, az irnok még ágyban 
volt, amikor kopogtak az ajtón s belépett a szom
szédja, egy fiatal teológus, aki ugyanazon az 
emeleten lakott. 

— Add kölcsön a sárcipődet, — mondotta, — 



nagy a lucsok a kertben, de a nap pompásan süt 
s odalenn szeretném elszini a pipámat. 

Fölhúzta a sárcipőt s csakhamar lenn volt a kertben, 
ahol mindössze egy szilva- és egy körtefa állott. 
Kopenhágában még az ilyen kicsiny kertnek 
is igen nagy a becsülete. 

A diák föl s alá barangolt a kertben; még 
csak hat óra volt; künn az utcán fölharsant a 
postakürt. 

— Óh, utazni, utazni! — igy kiáltott föl, mégis 
csak ez a legnagyobb boldogság a világon! Ez 
vágyaim netovábbja! Ez a mostani nyugtalanságom 
hogy lecsillapodnék. — De nagyon messzire kel
lene mennem! Szeretném látni a gyönyörű Svájcot, 
beutazni Itáliát és — 

Bizony, jó volt, hogy a sárcipők rögtön hatot
tak, mert különben nagyon is messzire került 
volna, ugy a saját magára, mint másokra nézve. 
Uton volt. Svájc kellős közepén utazott, de nyolc 
más utassal együtt egy delizsánszba gyümöszölve; 
fájt a feje, sajgott a nyakszirtje, a vért a lábaiba 
taposták, amelyek megdagadtak s amelyeket a 
cipő is nagyon szorított. Ébrenlét és alvás között 
lebegett. Jobboldali zsebében volt a hitellevele, bal
oldali zsebében az útlevele s a mellén, belevarrva 
egy kis bőrtüszőbe, néhány Louis d'or-ja; és min
dig azt álmodta, hogy az egyik vagy a másik e 
kincsek közül elveszett és ilyenkor lázasan föl
riadt s az első mozdulat, amelyet kezével leirt, 
egy háromszög volt jobbról balra, aztán föl a 
mellre, megtapintani, hogy megvan-e még minden 
holmija. Fönn a hálóban ernyők, botok és kala
pok himbálóztak s meglehetősen elzárták a ki
látást, amely pedig nagyon imponáló volt; a teo
lógus odasanditott, mialatt a szivéből kiáradt a 
dal, amelyet legalább egy költő dalolt Svájcban, akit 
ismerünk, de aki eddig nem nyomatta ki ezt a dalt: 



Oh élni szép és élni jó, 
Hol Montblanc csúcsai merednek, 
Szép ábránd és illúzió, 
Ha semmi hija sincs — zsebednek. 

Köröskörül nagyszerű, komoly és komor volt a 
természet. A fenyőerdők ugy festettek, mint az 
avarfű a magas sziklákon, melyeknek csúcsai bele
vesztek a felhők ködébe; havazni kezdett és hideg 
szél fujt. 

— Huh! — nyögte a teológus, — ha legalább 
az Alpesek túlsó felén volnánk, akkor nyár volna 
s én már fölvettem volna a pénzt a hitellevélre; 
ugy rettegek miatta s azért nem tudom élvezni 
a Svájcot; oh bárcsak a túlsó oldalon volnék. 

És máris ott volt a túlsó oldalon; Itália kellős 
közepén, Firenze és Róma között a trasiméni tó 
az esti világításban mint lángoló arany terült 
széjjel a sötétkék hegyek között, s ahol Hannibál 
valamikor megverte Flaminiust, most szőlővenyige 
nyúlt föl békésen zöld ujjaival; az ut mentén fé
lig meztelen, kedves gyermekek illatos babérfák 
csoportja alatt egy csorda fekete disznót őriztek. 
Ha hiven tudnám megfesteni e képet, mindenki 
azt ujjonganá: Gyönyörű Olaszország. De sem a 
teológus, sem a vetturin kocsijában ülő útitársai 
közül senkisem mondott ilyet. 

Ezer meg ezer mérges légy és szúnyog repült 
rájuk, hiába csapkodtak maguk körül mirtuszágak
kal, a legyek mégis megcsípték őket s nem volt 
a kocsiban senki, akinek az arca véres és dagadt 
ne lett volna a csípésektől. A szegény lovak 
olyanok voltak, mint a hullák; a legyek csapatos
tul tanyáztak rajtuk s ha a kocsis leszállott is a 
bakról és tisztára kefélte az állatokat, ez csak egy 
percre használt. Most leáldozott a nap; rövid, de 
fagyos áram járta keresztül az egész természetet; 



egy csöppet sem volt kellemes; de köröskörül 
hegyek és felhők a legcsudásabb zöld színbe ol
vadtak, olyan tiszta és olyan ragyogó volt, — 
menjetek oda és lássátok a saját szemetekkel, az 
többet ér, mint leírást olvasni róla. Páratlanul 
szép volt! Az utasok is annak tartották, csakhogy 
a gyomruk üres volt, a testük elcsigázott, szivük 
minden vágya az éjjeli szállás körül forgott, de 
vajjon, hogy fog az kiütni? Sokkal erősebben 
vágyódtak utána, mint a szép természet után. 

Az ut olajerdőn vitt keresztül; olyan volt, mint
ha odahaza bütykös fűzfák között vinne; itt állott 
a magányos vendégfogadó. Egy sereg nyomorult 
koldus tanyázott előtte, a legerősebb közöttük 
olyanforma volt, „mint az éhség legidősebb fia, 
aki már elérte nagykorúságát", a többi vagy 
vak volt, vagy elsorvadt a lábuk és a kezükön 
másztak, vagy elszáradt karjuk volt s ujjatlan 
kezük. Igazi nyomor volt, amelyet a rongyok nem 
lepleztek. „Eccellenza, miserabili" — sóhajtották 
s nyújtogatták béna tagjaikat. A vendégeket maga 
a korcsmárosné fogadta, mezítláb, borzas fejjel s 
csak egy szennyes bluz volt rajta. Az ajtók zsi
neggel voltak összekötve; a szobák padlózata 
tégla volt, de annak is a fele fölszakitva; fönt 
a mennyezeten denevérek surrantak ide-oda s 
az a büz . . . 

— Terítsen inkább odalenn az istállóban, — 
mondotta az egyik utas. Ott legalább tudja az 
ember, hogy mit szí be. 

Kitárták az ablakokat, hogy legalább egy kis 
friss levegő jöhessen be, de a levegőnél hama
rább jelentkeztek a kiszáradt karok s a szörnyű 
nyögések: Miserabili, Eccellenza! . . . A falakon 
sok volt a fölirás; a fele la bella Italiát szidta. 

Fölhordták az ételt; a leves csupa viz volt, 
borssal és avas olajjal fűszerezve s aztán ugyan-



ezt a minőségű olajat még egyszer megkapták a 
salátában; romlott tojás és sült kakastaraj volt a 
legjobb fogás; még a bornak is utóize volt, igazi 
pancsolt bor volt. 

Éjszakára a ládákat az ajtókhoz állították; az 
utasok közül egy őrködött, míg a többi aludt; a 
teológus volt az éjjeli őr ; oh, milyen fülledt volt 
odabenn a levegő! Fullasztó hőség volt, a szúnyo
gok zümmögtek és csiptek, a miserabilik oda
künn még álmukban is nyöszörögtek. 

— Szép, szép az utazás! — sóhajtotta a diák, 
— csak testünk ne volna! Ha a test pihenhetne, 
a lélek ellenben szabadon szárnyalhatna! Akár
hova kerülök, valaminek a hiját érzem s ez a 
szivemet szorongatja; amit én akarok, az több, 
mint amit a pillanat megadhat; én annál jobbat 
akarok, a legjobbat akarom, de hol van az és mi 
a z ? Alapjában véve tudom, hogy mit akarok; 
egy boldogító cél felé törekszem, a legboldogitóbb 
cél, felé. 

És amint kimondotta ezt a szót, megint az ott
honában találta magát, hosszú, fehér függönyök 
szegélyezték az ablakokat s a szoba közepén 
fekete koporsó állott, ebben feküdt ő, örök álomba 
merülve ; kívánsága hát beteljesedett, a test pihent, 
a lélek utazott. Senkit se dicsérj boldognak halála 
előtt, ezek voltak Solon szavai; itt újból megerő-
sitést nyertek. 

Minden holttest szfinksze a halhatatlanságnak; 
a szfinksz itt a fekete koporsóban megfelelt arra, 
amit az élő két nappal azelőtt leirt: 

Te zord halál, meredsz rám szörnyű — némán ! 
Kezed nyoma csupán egy sirhalom. 
Felszáll-e lelkem majd az égi létrán, 
Vagy sirí fűszál leszek egy napon ? 



Ki látja, ki mit szenved itt alant ? 
Magányos küzdés volt az osztályrészed. 
Súlyosabb volt, mit rád rakott az élet, 
Mint koporsód fölött a siri hant. 

Két alak járt-kelt a szobában; ismerjük minda-
kettőt; a gond tündére volt és a szerencse kikül
döttje; a halott fölé hajoltak. 

— Látod? — mondotta a Gond. Ugyan mi 
szerencsét hoztak a te sárcipőid az emberiségnek? 

— Legalább annak, aki itt szunnyad, tartós bol
dogságot hoztak! — felelte az Öröm. 

— Oh nem! — felelte a Gond. Ő maga ment 
el, nem szólították! Szellemi képességének nem 
adtak elég erőt, hogy felszínre hozza azokat a 
kincseket, ami az ő rendeltetése lett volna! Jót 
akarok vele tenni! 

Lehúzta lábáról a sárcipőket; a halálos álom 
véget ért, az életre támasztott ember fölkelt. Á 
Gond eltűnt s vele együtt eltűnt a pár sárcipő is. 
Bizonyára a saját jószágának tekintette. 



A p i p i t é r . 

Ide hallgass! 
Künn a vidéken, a gyalogút tőszomszédságában 

állott egy falusi ház; te magad is már bizonyosan 
láttad vagy egyszer. A ház előtt kis kert áll virá
gokkal s festett kerítés fogja körül; a kerítés tő
szomszédságában, az árok partján, a szép zöld 
fü között nyílt egy kis pipitér; a nap éppen olyan 
szépen és melegen sütött rája, mint a kertben 
pompázó nagy diszvirágokra és a kis pipitér 
óráról-órára nőtt és fejlődött. Egy reggel teljesen 
kinyílott s ragyogó, kis fehér szirmai olyanok 
voltak, mint a sugarak a közepén álló sárga nap 
körül. Nem is jutott eszébe, hogy a fűben nem 
láthatja meg senki s hogy ő csak egy szegény, 
megvetett virág; nem, nagyon elégedett volt, a 
meleg nap felé fordult, fölnézett hozzá s hall
gatta a pacsirtát, mely magasan szántott a levegőben. 

A kis pipitér olyan boldog volt, mintha ünnep
nap lett volna, pedig csak hétfő volt; a gyerme
kek mind az iskolában voltak; és mialatt a pad
jaikban ültek és tanultak egyet-mást, ő a maga 
kis zöld szárán ült és szintén tanult valamit a 
naptól meg mindentől, ami körülötte volt, hogy 
Isten milyen jó és nagyon tetszett neki, hogy a 
kis pacsirta olyan szépen és érthetően elzengte 
mindazt, amit ő magában érzett s a kis pipitér 
nagy tisztelettel nézett föl a boldog madárra, 
amely repülni és énekelni is tudott, de egy csöppet 
sem szomorkodott amiatt, hogy ő neki ez nem 



adatott meg. — Hiszen látok és hallok, — gon
dolta magában, a nap lesüt reám és a szél meg
csókol! Mégis csak milyen boldog vagyok! 

A kerítésen belül sok előkelő, kimért virág 
állott, s mennél kevesebb illatuk volt, annál jobban 
áradt belőlük a kevélység. A peóniák fölfujták 
magukat, hogy nagyobbak legyenek, mint a ró
zsák, csakhogy hát nem azon fordul meg a dolog, 
hogy ki nagyobb. A tulipánoknak gyönyörű szí
neik voltak s ezt nagyon jól tudták és kihúzták 
magukat, hogy még jobban lehessen látni őket. 
Nem is vették észre a kis pipitért, amely a kerí
tésen kívül volt, de ez annál figyelmesebben nézte 
őket és ezt gondolta magában: Milyen gazdagok 
és milyen szépek! Hozzájuk repül le ez a pom
pás madár és látogatást tesz náluk! Hála Isten
nek, hogy olyan közel yagyók, igy legalább lát
hatom ezt a pompát. És alig hogy ezt elgon
dolta, kvivit, a pacsirta leszállott, de nem ám a 
peóniákhoz és a tulipánokhoz, nem, hanem le a 
fűbe a szegény kis pipitérhez, aki nagy örömé
ben annyira megijedt, hogy azt sem tudta, mit 
gondoljon. 

A kis madár körültáncolta őt és ezt dalolta: 
Oh, milyen puha a fű! És milyen édes kis virág 
ez itt, aranyból a szive, ezüstből a ruhája. A kis 
sárga pont a pipitér kelyhében olyan volt, mint 
az arany s köröskörül a szirmok csillogó fehérek 
voltak. 

Hogy milyen boldog volt a kis pipitér, azt 
senki el nem gondolhatja. A madár megcsókolta 
a csőrével, énekelt neki, aztán megint szárnyra 
kelt a kék levegőégbe. Legalább is fertályóra telt 
bele, mire a pipitér megint magához tudott térni. 
Kissé szégyenlősen és mégis örvendező szívvel 
nézett a többi virág felé a kertben; hiszen azok 
látták, hogy őt milyen szerencse és tisztelet érte; 



meg kellett érteniök, hogy milyen öröme volt; 
csakhogy a tulipánok még sokkalta jobban feszi
tettek, mint az imént, egészen hegyes volt az 
arcuk és nagyon vörös, mert hiszen bosszankod
tak. A peóniáknak meg egészen dagadt volt a 
fejük és oh bizony jó volt, hogy nem tudtak 
beszélni, mert különben a pipitért ugyancsak ala
posan rendreutasították volna. A szegény kis virág 
láthatta, hogy nincsenek jó kedvükben és ez 
őszintén fájt neki. E pillanatban kijött a kertbe 
egy leány, nagy, villogó éles kés a kezében, jár
kált a tulipánok között s egyiket a másik után 
vágta le. Huh! — sóhajtott a kis pipitér, — hiszen 
ez borzasztó, most aztán végük van! — A leány 
azután bevitte a tulipánokat; a pipitér örült, hogy 
ő kivül volt a fűben s hogy csak szegényes kis 
virágocska volt; háladatosság volt a szivében s 
mikor a nap leáldozott, összecsukta szirmait, el
aludt és egész éjszaka a napról és a kis madár
ról álmodott. 

Másnap reggel, amikor a kis virág megint bol
dogan tárta ki fehér szirmait, mint kicsiny karo
kat a lég és a fény árja felé, megismerte a madár 
hangját, de amit most énekelt, az nagyon szomo
rúan hangzott. Bizony a szegény pacsirtának volt 
oka szomorodni, mert megfogták, s most kalitká
ban ült a nyitott ablak mellett. Énekelt a szabad 
és boldog életről, a friss, zöld mezei vetésről, a 
pompás utazásról fönn a magas levegőégben, 
amikor szárnyain lebeghet. A szegény madár nem 
volt jókedvében; egy kalitkába volt börtönözve. 

A kis pipitér nagyon szeretett volna rajta segi-
teni, de miképpen is foghatott volna hozzá? Hát 
azt bizony nehéz volt kimódolni. Teljesen megfeled
kezett arról, hogy körülötte milyen szép minden, 
hogy milyen melegen süt a nap s milyen gyö
nyörűek az ő fehér szirmai; ah, csakis a fogoly 



madárra tudott gondolni, akiért azonban a vilá
gon semmit, de semmit sem tehetett. 

Egyszerre csak két kis fiu jött ki a kertből; 
egyiknek kés volt a kezében, nagy, éles kés, 
amilyen a leánynál is volt, amikor levágta a tuli
pánokat. Egyenesen a kis pipitér felé tartottak, 
aki nem tudta, mire vélje a dolgot. 

— Itt gyönyörű pázsitkockát vághatunk ki a 
pacsirta számára! — mondotta az egyik fiu s 
belevágott a fűbe a kis pipitér körül, hogy ki
hasítson egy négyszöget s a pipitér éppen ennek 
a közepére került. 

— Tépd ki a virágot! — mondotta a másik 
fiu és a pipitér erősen reszketett ijedtében, mert 
ha leszakítják, az halála lett volna, pedig most 
ugy szeretett volna élni, mert hiszen a pázsitkoc
kával együtt ő is bekerülhet a fogoly madár 
kalitkájába. 

— Nem, csak hadd maradjon ott! — mondotta 
a másik fiu; szépen disziti a pázsitot! — Igy hát 
ott maradt s bejutott a kalitkába a pacsirtához. 

De a szegény madár hangosan siratta elveszett 
szabadságát s szárnyait a kalitka vasrudjaihoz ver
deste; a kis pipitér nem tudott beszélni, egy 
vigasztaló szót sem tudott mondani, akárhogy 
szerette volna is. Igy telt el az egész délelőtt. 

— Itt nincsen viz! — mondotta a fogoly pa
csirta. Mind elmentek hazulról s elfelejtkeztek 
arról, hogy innom adjanak. A torkom kiszáradt s 
ugy éget. Tüz meg jég jár bennem s a levegő 
oly nehéz ! Ah, meg kell halnom, meg kell vál
nom a meleg napfénytől, a friss zöld lomboktól 
s minden gyönyörűségtől, amit Isten teremtett! 
— Belefúrta csőrét a hűvös pázsitkockába, hogy 
igy egy kissé fölfrissüljön; pillantása ekkor a 
pipitérre esett, a madár intett neki, megcsókolta a 
csőrével s igy szólt: Neked is idebenn kell el-



hervadnod, szegény kis virág! Téged és ezt a 
darabka zöld pázsitot adták nekem cserébe az 
egész világért, amely az enyém volt odakünn. 
Minden egyes kis fűszál legyen nekem egy zöl
dellő fa s minden egyes fehér szirmod egy illatos 
virág. Oh, ti csak azt beszélitek nekem, hogy 
mennyit veszítettem. 

— Ki vigasztalhatná meg! — gondolta magá
ban a pipitér, — de egy szirmát sem tudta moz
dítani; de az illat, amely kelyhéből kiáradt, sok
kalta erősebb volt, mint amilyen a pipitér rendes 
illata; ezt a madár is észrevette s ámbár elepedt 
a szomjúságtól s kínjában letépte a zöld fűszála
kat, a kis virághoz hozzá sem nyúlt. 

Este lett s még mindig nem jött senki s nem 
hoztak egy csöpp vizet a szegény madárnak; 
kiterjesztette szép kis szárnyait, görcsösen vergő
dött s éneklése csak fájdalmas pip-pip volt; kis 
feje lehajlott a virágra s a madár szive meg
hasadt a vágyakozástól és a nélkülözéstől és 
ekkor a virág nem tudta összecsukni szirmait és 
nem tudott aludni; betegen és szomorúan konyult 
a földre. 

Csak másnap reggel jöttek oda a fiuk s amikor 
meglátták a halott madarat, sirva fakadtak, sok 
könnyet hullattak és szép, kis sirt ástak neki, 
amelyet virágszirmokkal díszítettek. A madár holt
testét betették egy szép, piros skatulyába, mert 
fejedelmileg akarták eltemetni a szegény madarat. 
Amíg élt és dalolt, elfelejtették, hagyták, hogy 
ott gubbasszon a kalitkában és szomjazzon, most 
pedig nagy diszben és sok könnyben lett része. 

De a pázsitkockát a pipitérrel együtt kidobták 
az országút porába, senkisem gondolt a kis vi
rágra, aki pedig legjobb szívvel volt a kis madár 
iránt s oly örömest vigasztalta volna meg! 



A r e n d i t h e t e t l e n ó l o m k a t o n a . 

Volt egyszer huszonöt ólomkatona, csupa egy-
testvér, mert egy öreg ólomkanál szülte vala
mennyiüket. Puska volt a karjukon, szemük előre 
volt szegezve, kék meg piros volt az uniformisuk, 
szóval gyönyörű. Az első szó, amit a világon 
hallottak, amikor valaki leemelte a, skatulya fö
delét, amelyben feküdtek, ez volt: Ólomkatonák! 
— Egy kis fiu kiáltotta ezt és tapsolt Örömében; 
ajándékba kapta őket, mert születésnapja volt s 
most felállította katonáit az asztalon. Szakasztott 
olyan volt az egyik, mint a másik, csak egyetlen
egy volt kicsit másformáju; féllába volt csak, 
mert utolsónak öntötték s az ólomból már nem 
futotta többre; de azért féllábon is csak olyan 
feszesen állt, mint a többi a maga két lábán és 
valamennyi közül éppen csak ő lett nevezetes. 

Az asztalon, ahol fölállították őket, sok egyéb 
játékszer is volt; de valamennyi között legfeltű
nőbb volt egy bájos kis papirkastély. Kis abla
kain át be lehetett látni a termekbe. A kastély 
előtt apró fácskák állottak egy kis tükör körül, 
amely tavat akart ábrázolni; viaszhattyuk úszkál
tak rajta és visszatükröződtek benne. Ez mind 
nagyon bájos volt, de a legbájosabb mégis csak 
egy kis hölgy volt, aki a kastély nyitott kapujá
ban állott, ő is papirosból volt kivágva, de a 
legfinomabb muszlin-szoknya volt rajta s keskeny 
kék szalag volt a vállán, panyókára vetve, s a 



szalag közepén ragyogó csillám volt, akkora, mint 
a kis hölgy arca. A kis hölgy mind a két karját 
kinyújtva tartotta, mert táncosnő volt; s egyik 
lába olyan magasan állt a levegőben, hogy az 
ólomkatona nem láthatta és azt hitte, hogy a tán
cosnőnek is csak féllába van, mint neki. 

— Éppen nekem való feleség volna, — gon
dolta magában; de nagyon előkelő, kastélyban 
lakik, én pedig egy skatulyában lakom huszon
ötödmagammal; ez nem neki való otthon! De 
azért mégis csak meg kell vele ismerkednem, — 
és ezzel egész hosszában végignyúlt egy burnót-
szelence mögött, mely az asztalon állott; innen 
jól szemügyre vehette a finom kis hölgyet, aki 
tovább is csak féllábán állott, anélkül, hogy el-
veszitette volna egyensúlyát. 

Amikor beesteledett, a többi ólomkatona mind 
a skatulyába került és a házbeliek lefeküdtek. 
Most azután játszani kezdtek a játékszerek, ven-
dégesdit, háborúsdit, bálozást; az ólomkatonák 
megzördültek a skatulyában, mert ők is szerettek 
volna játszani, de nem birták fölemelni a födelet. 
A diótörő bukfencet hányt, a palavessző a pala
táblán ugrándozott, olyan lármát csaptak, hogy 
a kanári fölriadt álmából és ő is beleszólt, még 
pedig versben. Ketten voltak mindössze, akik 
nem mozdultak a helyükről, az ólomkatona és a 
kis táncosnő; ez lábujjhegyen állt, két karját ki
nyújtva, az ólomkatona pedig épen olyan kitar
tóan állt a maga féllábán; egy pillanatra sem 
vette le szemét a kis táncosnőről. 

Az óra most tizenkettőt ütött és bumm ! föl
pattant a burnótszelence födele, de nem volt 
benne dohány, hanem egy kis, fekete manó ; ör
döngös dolog volt. 

— Jó ólomkatona! — mondotta a manó, — 
mit bámulsz ugy, mint a bornyu az újkapura. 



De az ólomkatona ugy tett, mintha nem hal
lotta volna. 

— No, majd holnap számolunk ! — mondotta 
a manó. 

Másnap reggel, amikor a gyermekek fölkeltek, 
az ólomkatonát az ablakba állították, a manó volt-e 
vagy a léghuzat, az ablak hirtelen kicsapódott és 
a katona fejjel lezuhant a harmadik emeletről. 
Szörnyű zuhanás volt. Féllába egyenesen fölnyult 
a magasba és szuronya beszorult az utca kövei közé. 

A szolgáló és a kis fiu rögtön lesiettek, hogy 
megkeressék; de bár olyan közel voltak hozzá, 
hogy szinte ráléptek, mégsem vették észre; ha az 
ólomkatona elkiáltja magát, hogy: itt vagyok! — 
bizonyosan megtalálták volna, de mert uniformis
ban volt, nem tartotta illendőnek, hogy hangosan 
kiabáljon. 

Egyszerre csak megeredt az eső, egyre sűrűb
ben hullottak a cseppek, végül egész zápor kere
kedett; amikor elállt az eső, két utcagyerek jött 
arra. 

— Nézd csak! — szóllottt az egyik, — egy 
ólomkatona ! Ezt megcsónakáztatjuk. 

Csónakot csináltak ujságpapirosból, közepére 
ültették az ólomkatonát s most aztán lefelé vitor
lázott a csatornán; a két gyerek mellette szaladt 
s folyton tapsolt. Irgalmas Isten, micsoda hullá
mok voltak a csatornában, s milyen vizáradat 
volt; nem csoda, olyan kiadós zápor után. A pa
pirosénak föl-alá himbálózott, néha bizony forogni 
is kezdett maga körül, ugy hogy az ólomkatona 
megremegett, de azért rendithetetlen maradt, egy 
arcizma sem rándult meg, nézett egyenesen előre 
és keményen fogta a fegyverét. 

Egyszerre csak hosszú csatornahíd alá ért a 
csónak s ott olyan sötét lett, mintha csak a ska
tulyában lett volna. 



— Vájjon hová jutok ? — gondolta magában. 
Igen, igen, ennek a gonosz manó az oka! Ah, ha 
az a kis hölgy itt ülne a csónakban, azt sem 
bánnám, ha mégegyszer ilyen sötét volna. 

És ekkor egy nagy vizipatkány bukkant fel, 
mely a csatornahíd alatt lakott. 

— Van passzusod? — kérdezte a patkány. 
Elő azzal a passzussal. 

De az ólomkatona hallgatott és még keményeb
ben fogta a fegyverét. A csónak tovább siklott 
s a vizipatkány utána vetette magát. Hú! hogy 
csikorgatta a fogait s odakiáltotta minden for
gácsnak és szalmaszálnak: 

— Tartóztassátok föl! Tartóztassátok föl! Nem 
fizetett vámot! Nem mutatta elő a passzust! 

De az ár egyre erősebb és erősebb lett; az 
ólomkatona már látta a hid végét, ahol betolult 
a fényes napvilág, de valami szörnyű zúgást is 
hallott, amelytől egy nagyon bátor ember is meg
ijedt volna; képzeld csak, a hid végén a kis csa
torna beleszakadt a nagy gyűjtőcsatornába, ami 
az ólomkatonára nézve épp oly veszedelmes volt, 
minthogyha mi egy nagy vízesésen hajóznánk 
lefelé. 

S már olyan közel ért a csorgóhoz, hogy nem 
állhatott meg. A csónak lezuhant, a szegény ólom
katona olyan feszesen állt, amily feszesen csak 
állhatott, nem vetheti senki a szemére, hogy csak 
egyet is hunyorított volna. A csónak zörögve 
fordult meg háromszor-négyszer, színig megtelt 
vizzel, ugy hogy el kellett merülnie; az ólomka
tona már nyakig, állott a vízben s a csónak egyre 
jobban sülyedt; a papír is mindjobban széjjel
ázott, a viz átcsapott a katona fején s ő ekkor a 
bájos kis táncosnőre gondolt, akit soha többé 
nem fog viszontlátni és fülébe csendült ez az ének: 



Rohanj, rohanj, te harcfi, 
Rohanj csak a halálba ! 

A papiros szétvált s az ólomkatona lezuhant, 
de rögtön elnyelte egy nagy hal. 

No, hogy milyen sötét volt odabenn! Még sok
kal rosszabb volt, mint a csatorna hidja alatt, 
azután még nagyon szűken állt hely dolgában; 
de az ólomkatona rendithetetlen maradt s hosszá
ban elfeküdve is keményen fogta a fegyverét. 

A hal ide-oda úszkált; a legszörnyűbb mozdu
latokat végezte; végre egészen elcsöndesedett, 
mintha villám cikkázott volna rajta keresztül, nagy 
világosság támadt s valaki hangosan kiáltotta: 
Az ólomkatona! — A halat kifogták, piacra vit
ték, eladták, igy került a konyhára, ahol a sza
kácsné nagy késsel fölvágta, két ujjával deré
kon kapta a katonát s bevitte a szobába, ahol 
mindenki látni akarta a nevezetes embert, aki a 
hal gyomrában utazgatott; de az ólomkatona egy 
csöppet sem volt gőgös. Az asztalra állították és 
lám — milyen furcsa a világ sora! Az ólomka
tona ugyanabban a szobában volt, ahol azelőtt 
régen; ugyanazokat a gyermekeket látta maga 
előtt s ugyanazok a játékszerek állottak az asz
talon ; a pompás kastély, a bájos kis táncosnővel, 
most is féllábon állott, másik lába magasan volt 
a levegőben; a kis táncosnő is rendithetetlen volt; 

ez nagyon meghatotta az ólomkatonát, kis hija 
volt, hogy ólomkönnyet nem ejtett, de ez még
sem illett volna. Ő a táncosnőt nézte, a táncosnő 
meg őt, de egy szót sem szóltak. 

Egyszerre csak az egyik fiúcska fölkapta az 
ólomkatonát s egyenesen a kályhába hajította, 
hogy miért, azt nem mondta meg; bizonyosan a 
burnótszelence manója volt ennek is az oka. 

Ott állt az ólomkatona fényesen megvilágítva 



s szörnyű forróság volt, amit érzett, csak nem 
tudta, hogy az igazi tüztől-e vagy pedig a szerelem
től. Minden festék leolvadt róla, de hogy az ut 
fáradalmai vagy pedig szerelmi bánata miatt: senki 
sem tudta megmondani. Nézte a kis hölgyet, az 
meg őt s az ólomkatona érezte, hogy olvad, de 
azért még mindég rendithetetlenül állott s fogta 
a fegyverét. Egyszerre kitárult egy ajtó, a szél 
fölkapta a táncosnőt, aki mint valami légi tündér 
egyenesen a kályhába röpült az ólomkatonához, 
lobogó lángot vetett és vége volt. És ekkor az 
ólomkatona összezsugorodott egy kis ólomdarabbá 
s mikor a szobaleány másnap reggel kiszedte a 
hamut, katona helyett csak egy kis ólomszivet 
talált; a táncosnőből pedig csak a kis csillám 
maradt meg, az is koromfeketére pörkölődött. 



A v a d h a t t y ú k . 

Messze-messze innen, hová a fecske költözik, 
ha itt beáll a tél, lakott egy öreg király, akinek 
tizenegy fia volt és egy Erzsébet nevü leánya. A 
tizenegy fivér, mind királyfiak, csillagot hordtak 
a mellükön, kardot az oldalukon és ugy jártak 
iskolába; arany palatáblára irtak gyémánt pala
vesszővel; jól tudtak olvasni, a könyvnélkülit is jól 
tudták, mindjárt látszott rajtuk, hogy királyfiak. 
Hugocskájuk, Erzsike tükörüvegből készült kis 
zsámolyon ült s olyan képeskönyve volt, hogy fél 
ország volt az ára. 

Bizony, jó dolguk volt a gyerekeknek, csakhogy 
hát nem maradhatott ugy. 

Apjuk, aki az egész országnak királya volt, 
feleségül vett egy gonosz királynét, aki a szegény 
gyermekeket sehogy sem szívelhette; a gyerekek 
már első nap nagyon észrevehették; nagy parádé 
volt az egész kastélyban s a gyermekek „vendé
geskedést" játszottak; máskor a játékhoz annyi 
kalácsot meg sült almát kaptak, amennyi csak 
volt, de mostohájuk csak homokot töltött a teás-
findsába s azt mondta nekik, annak tekinthetik, 
aminek akarják. 

Egy hét múlva a kis Erzsikét kiadta falura egy 
paraszt házaspárhoz s nemsokára annyit rágta a 
király fülét a királyfiak miatt, hogy a király végre 
már nem is akart velük törődni. 

— Szálljatok ki a világba és tartsátok el ma
gatokat, — mondotta a gonosz királyné. Repül-



jetek, mint hangtalan, nagy madarak. De gonosz 
szándéka mégsem sikerült ugy, ahogy szerette 
volna, mert a királyfiakból tizenegy gyönyörű, 
vad hattyú vált. Különös kiáltással repültek ki a 
kastély ablakain és elszálltak messze tul a parkon 
és az erdőn. 

Még csak alig pitymallott, amikor odaértek a 
parasztházhoz, ahol Erzsike hugocskájuk még az 
ágyban aludt; ott lebegtek a háztető fölött, erre-
arra nyújtogatták hosszú nyakukat s verdesték 
szárnyukat, de nem látta, nem hallotta őket senki; 
és tovább kellett repülniök, föl a fellegekhez, ki 
a nagyvilágba, amig elértek egy nagy, sötét 
erdőbe, amely lehúzódott a tengerpartig. 

A szegény kis Erzsike pedig ott állott a pa
rasztszobában s egy zöld levéllel játszadozott, 
más játékszere nem volt. Lyukat szúrt a levélbe 
s keresztülnézett rajta, föl a napra s ugy tetszett 
neki, mintha bátyjainak fényes szemét látná; s 
valahányszor a forró napsugarak sütötték az arcát, 
az ő csókjaikra gondolt. 

Egyik nap ugy mult el, mint a másik. S ha a 
szél keresztülfujt a nagy rózsabokrokon, a ház 
előtt mindig odasúgta a rózsáknak: Nálatoknál 
szebb nincs a világon senki! — de a rózsák 
fejőket rázták és igy szóltak: Erzsike szebb. És 
ha az öreg anyóka vasárnap kiült az ajtó elé s a 
zsoltáros könyvében olvasott, a szél elforgatta a 
leveleket és igy szólt a könyvhöz: Náladnál 
jámborabb nincs a világon senki! — Erzsike jám
borabb, — mondotta a zsoltároskönyv és tiszta 
igazság volt, amit a rózsák és a zsoltároskönyv 
mondottak. 

Mikor tizenötesztendős lett, hazavitték az udvar
hoz ; s amikor a királyné látta, hogy milyen szép, 
nagyon megharagudott rá és meggyülölte; őt is 
örömest hattyúvá varázsolta volna, mint a bátyjait, 



de rögtön nem merte megtenni, mert hiszen a 
király látni kívánta leányát. 

Kora reggel bement a királyné a fürdőbe, 
amely márványból volt épitve s puha párnákkal, 
gyönyörű takarókkal ékesítve; fölkapott három 
varangyos békát, megcsókolta őket és igy szólt 
az egyikhez: Ülj Erzsike fejére, mikor a fürdőbe 
lép, hogy olyan lomha legyen, mint te ! — Te 
ülj a homlokára, — mondotta a másiknak, — 
hogy olyan rúttá váljon, mint te, s apja rá ne ös-
merhessen! — Ülj a szivére! — suttogta a harmadik
nak, — hogy szive megromoljon és e miatt kí
nokat szenvedjen! — Aztán a varangyos békákat 
beletette a tiszta vizbe, amely rögtön zöldes szí
nűvé lett, beszólította Erzsikét, levetkőztette, be
parancsolta a vizbe s amikor Erzsike lemerült, az 
egyik varangyos béka belebujt a hajába, a másik 
a homlokára ült, a harmadik a mellére, de Erzsike 
mintha észre sem vette volna őket; amikor megint 
kiemelkedett, három piros mákvirág úszott a viz 
szinén; ha nem lettek volna mérges varangyok s 
a boszorkány nem csókolta volna meg őket, piros 
rózsákká váltak volna, de igy is virág lett belőlük, 
mert Erzsike fején és szivén pihentek; olyan jám
bor és olyan ártatlan volt, hogy a gonosz bűbáj 
erőt nem vehetett rajta. 

A gonosz királyné, mikor ezt látta, bedörzsölte 
Erzsikét dió nedvével, ugy hogy sötétbarna lett, 
szép arcát bekente valami bűvös kenőccsel és 
gyönyörű haját csúnyán összeborzolta, lehetetlen 
volt ráismerni a szép kis Erzsikére. 

Mikor aztán apja meglátta, megrémült nagyon 
s mindjárt azt mondotta, hogy ez nem az ő leánya. 
Senki sem akarta megösmerni, csak a láncos 
házieb meg a fecskék, de ezek szegény állatok 
voltak és nem lehetett szavuk. 

Szegény Erzsike sirva fakadt és tizenegy bátyjára 



gondolt, akik mind távol voltak. Szomorúan lopó
zott ki a palotából s ment mendegélt egész álló 
nap mezőkön és ingoványokon keresztül, amig 
csak be nem ért a nagy erdőbe. Maga sem tudta, 
hogy hová megy, csak nagyon szomorú volt és 
bátyjai után vágyódott; azokat is, mint őt, bizo
nyosan kiüldözték a nagyvilágba, őket kereste és 
őket akarta megtalálni. 

Alig hogy beért az erdőbe, már rája is sötéte
dett, pedig hát szegényke nagyon letévedt az 
útról; lefeküdt a puha mohára, elmondta esti imá
ját s egy csonka fatörzsre hajtotta fejét. Oly nagy 
volt a csönd, a levegő enyhe s köröskörül a 
fűben és a mohában, mint a zöld tüzszikrák, száz 
meg száz szentjános-bogárka fénylett; s amikor 
gyöngéd kézzel hozzányúlt egy faághoz, mint a 
csillaghullás, ugy záporzott le a sok világító 
bogárka. 

Egész éjjel bátyjairpl álmodott; megint játszottak, 
mint gyermekek, arany palatáblára irtak gyémánt 
palavesszővel s nézegették a gyönyörű képes
könyvet, melynek fél ország volt az ára. De a 
palatáblára nem nullákat és vonalakat irtak, mint 
régente, hanem a legmerészebb tetteket, amelyeket 
véghezvittek, mindent, amit láttak és átéltek; és a 
képeskönyvben minden megelevenedett, a madarak 
énekeltek, az emberek kiléptek a könyvből s be
szélgettek Erzsikével meg a bátyjaival, de ha Er
zsike tovább lapozott a könyvben, hirtelen vissza-
ugrottak a helyökre, hogy a képek össze ne ke
veredjenek. 

Amikor fölébredt, a nap már magasan állott; 
Erzsike persze nem láthatta, mert a magas fák 
ágai sűrűn és szorosan fonódtak össze a feje 
fölött, de a sugarak játéka fönn a magasban olyan 
volt, mint egy lebegő, aranyos fátyol, az erdő 
zöldje illatot árasztott s a madarak szinte a vállára 



telepedtek. Csobogást is hallott, sok, nagy 
forrásvíz volt ott, amelyek mind egy tóba 
szakadtak s a tófenéket a leggyönyörűbb fö
veny borította; sürü bokrok szegték körül, de 
egy helyütt nagy rést törtek a szarvasok s 
Erzsike itt lejuthatott a vízhez. Ez olyan tiszta 
volt, hogy ha a szél meg nem imbolygatja az 
ágakat és a bokrokat, ugy, hogy ezek mozogni 
kezdtek, azt hihette volna az ember, hogy oda 
vannak festve a tófenékre, olyan tisztán tükröző
dött vissza minden kis levélke, az is, amelyen 
keresztülfénylett a nap s az is, amely teljes ár
nyékban volt. 

Amikor meglátta saját arcát, erősen megijedt, 
hogy olyan barna és csúnya, de mihelyest a vizbe 
mártotta kis kezét s megdörzsölte szemét és hom
lokát, fehér bőre mindjárt előtűnt; levetette ruháit 
s belemerült a friss vizbe. Nálánál szebb király
lány nem akadt egész világon. 

Mikor aztán megint fölöltözött s befonta hosszú 
haját, ment egyenesen a habzó forráshoz, a tenye
réből ivott, aztán egyre mélyebben hatolt be az 
erdőbe, de hogy hová megy, ő maga sem tudta. 
Bátyjaira gondolt, meg a jó Istenre, aki nem fogja 
őt elhagyni, hiszen vadalmát növeszt az erdőn, 
hogy az éhes vándor jóllakhassék; neki is muta
tott egy ilyen fát, az ágak görnyedeztek a gyü
mölcs terhe alatt; Erzsike itt megebédelt, azután 
alátámasztotta az ágakat s azután nekivágott az 
erdő legsötétebb sűrűjének. Olyan nagy volt ott 
a csönd, hogy saját lépéseit hallotta, minden her
vadt kis levél zörrenését, amely a lába alá került; 
madár se járt arra, még a napsugár se tudott 
keresztültörni a nagy sötét ágakon; a magas fa
törzsek olyan közel állottak egymáshoz, hogy ha 
Erzsike előre nézett, ugy rémlett neki, mintha 
gerendázott rácsok sűrűn következnének egymás 



után; oh, olyan magányosság volt itt, amelyet eddig
elé még nem ösmert. 

Az éjszaka nagyon sötét volt; egyetlenegy szent
jános bogárka sem ragyogott ki a mohából; Er
zsike szomorúan hajtotta álomra fejét; és ekkor 
ugy rémlett neki, mintha a faágak széjjelhajolná
nak s a jó Isten szelid tekintettel nézne le reá a 
magasból; a feje fölött és a hóna alól kis angyal
kák mosolyogtak. 

Reggelre ébredve, nem tudta volna megmondani, 
hogy álmot látta, vagy igazán megtörtént vele. 

Alig ment néhány lépést, amikor egy öreg 
anyókával találkozott, aki bogyókat vitt a kosa
rában. Az öregasszony adott Erzsikének pár 
bogyót. Erzsike megkérdezte tőle, nem látott-e 
az erdőben tizenegy királyfit lóháton? 

— Nem! — felelte az anyóka, de láttam teg
nap tizenegy hattyút, aranykorona volt a fejükön 
s nem messze innen lefelé úsztak a folyón. 

Elvezette Erzsikét egy darabon egy lejtőig, 
amelynek tövében egy folyó kígyózott; két part
ján a fák egymás felé nyújtogatták hosszú, lom
bos ágaikat és ahol a természetes növésük nem 
engedte, hogy az ágak összeérjenek, ott kitépték 
gyökereiket a földből és az összeölelkezett ágak 
a viz fölött lógtak. 

Erzsike elbúcsúzott az anyókától s ment a folyó 
iránt, egészen odáig, ahol az beleszakad a nagy, 
nyilt tengerbe. 

A nagy, a gyönyörű tenger terült széjjel a fiatal 
leány előtt, de egyetlen vitorla sem tünt föl rajta, 
egyetlen csónak sem mutatkozott, hogyan mehe
tett volna tovább? Nézte a sok apró kavicsot a 
parton; a viz valamennyit szép kerekre csiszolta. 
Üveg, vas, kő, minden, amit a hullámok oda-
hordtak, a viztől nyerte alakját, pedig a viz még az 
ő puha kezénél is lágyabb volt. — Fáradhatatlanul 



hömpölyög a viz s egyengeti azt, ami kemény; 
én is éppen ily fáradhatatlan leszek! Köszönöm 
a jó példát, hömpölygő, tiszta hullámok! Szivem 
azt dobogja, hogy valamikor elvisztek az én 
kedves bátyáimhoz. 

A habmosta hinárban tizenegy fehér hattyu-
tollat talált; bokrétába szedte őket s vizcsöppek 
voltak rajtuk, de harmat volt-e vagy könny, nem 
tudta senki. Elhagyott volt a tengerpart, de Er
zsike nem érezte a magányosságot, mert a tenger 
örökké változik, pár óra alatt is többet változik, 
mint a jámbor szárazföldi tavak egy egész esz
tendő alatt. Ha jött egy nagy, fekete felhő, az 
olyan volt, mintha a tenger ezt mondta volna: 
Sötéten is tudok ám nézni s aztán fütyült a szél 
s a hullámok fehér tajtékjukat mutatták; de ha 
a felhők rózsaszínben fénylettek és a szelek el
szenderültek, akkor olyan volt a tenger, mint egy 
rózsaszirom; majd zöldbe játszott, majd fehérbe, 
de akármily csöndesen pihent is, a parton mindig 
volt valami halk rezdülés; a viz lágyan pihegett, 
mint az alvó gyermek melle. 

Mikor a nap már nyugvófélben volt, Erzsike 
tizenegy vad hattyút látott a part felé repülni, 
aranykorona volt a fejükön, egymás mögött repül
tek, mintha csak egy hosszú, fehér szalag lebe
gett volna a magasban. Erzsike fölkanyarodott a 
lejtőn s elbujt egy bokor mögé; a hattyúk éppen 
az ő közelében szálltak le, s nagy fehér szárnyuk
kal csapdosták a levegőt. 

Abban a szempillantásban, hogy a nap a viz 
alá bukott, lehullottak a hattyuszárnyak és tizen
egy szépséges királyfi állt ottan, Erzsike bátyjai. 
Erzsike hangosan fölsikoltott, mert ámbár nagyon 
megváltoztak, mégis érezte, hogy csak ők lehet
nek; karjaikba rohant és nevükön szólította őket; 
s a királyfiak nagyon boldogok voltak, amikor 



meglátták és megismerték hugocskájukat, aki szép, 
nagy leánnyá fejlődött. Nevettek és sirtak örö
mükben és hamarosan megértették egymást, hogy 
mostohaanyjuk milyen gonoszul bánt mindnyájokkal. 

— Mi fitestvérek, — mondotta a legidősebb, 
mint vad hattyúk szálldosunk, amig a nap fönn
jár az égen; de mihelyest letűnik, mi újra vissza
nyerjük emberi alakunkat. És azért mindig vigyáz
nunk kell, hogy napszálltakor biztos pihenőhely 
legyen a lábunk alatt; mert ha még akkor is 
fönn repülünk a felhők között, mint embernek le 
kell zuhannunk a mélységbe; mi nem itt lakunk; 
tul a tengeren van egy ország, éppen olyan szép, 
mint ez itten; de hosszú az ut odáig, át kell 
repülnünk a nagy tengeren s útközben nincs egy 
sziget sem, ahol az éjszakát eltölthetjük; csak egy 
magányos kis szirt emelkedik ki a tenger közepé
ből; akkora mindössze, hogy szorosan összebújva 
megpihenhetünk rajta; ha a tenger háborog, a 
hullámok keresztül csapnak a szirten, de mi mégis 
hálát adunk érte Istennek. Ott töltjük az éjszakát 
emberi alakban, e szirt nélkül sohase juthatnánk 
el kedves hazánkba, mert az esztendő két leg
hosszabb napjára van szükségünk, hogy odáig 
repülhessünk. Minden esztendőben egyszer szabad 
csak apánk országába ellátogatnunk; tizenegy 
napig szabad itt időznünk s átrepülhetünk a nagy
erdőn, ahonnan megláthatjuk a kastélyt, amelyben 
születtünk s ahol apánk lakik s a templomnak a 
tornyát, ahol anyánk van eltemetve; itt ugy érez
zük magunkat, mintha minden bokor és fa roko
nunk volna; vad lovak száguldanak a pusztákon, 
ahogy gyerekkorunkban láttuk; a szénégető a 
régi dalokat énekli, amelyekre mint gyermekek 
táncoltunk; itt a mi hazánk, ide vonz a szivünk 
és itt leltünk föl téged is, drága kis hugocskánk; 
két napig szabad még itt maradnunk, aztán megint 



át kell repülnünk a tengeren egy gyönyörű ország 
felé, mely azonban nem a mi hazánk; hogyan 
vigyünk magunkkal? Nincs se hajónk, se ladikunk. 

— Hogyan válthatnálak meg benneteket? — 
kérdezte a testvérkéjük. 

És egész éjszaka beszélgettek; alig aludtak egy
két órát. 

Erzsikét suhogó hattyuszárnyak ébresztették föl, 
amelyek a feje fölött zúgtak a levegőben. Bátyjai már 
megint hattyualakot öltöttek, nagy körökben kering
tek és végül elröpültek, de egy közülök, a legifjab-
bik, visszamaradt; és a hattyú Erzsike ölébe haj
totta fejét és Erzsike simogatta fehér szárnyait; 
egész nap együtt voltak. Estefelé a többiek is 
visszajöttek s amikor a nap lehanyatlott, megint 
visszanyerték eredeti alakjukat. 

— Holnap elrepülünk innen, s nem térhetünk 
vissza, amig egy esztendő le nem pergett, de 
téged nem hagyhatunk igy magadra! Van bátor
ságod velünk jönni? Karom elég erős arra, hogy 
keresztülvigyelek az erdőn; és szárnyaink együtt
véve nem volnának elég erősek arra, hogy veled 
együtt repülhessünk át a tengeren? 

— Igen, vigyetek magatokkal, — mondotta 
Erzsike. 

Egész éjet azzal töltötték, hogy a fűzfa hajlé
kony kérgéből és a SZÍVÓS nádból hálót fonjanak, 
nagy és erős hálót, erre a hálóra feküdt rá 
Erzsike s amikor előbujt a nap és a királyfiak 
megint vad hattyúkká változtak, csőrükbe fogták 
a hálói s testvérkéjükkel, aki még aludt, fölszáll
tak a magasan járó felhők közé. A napfény éppen 
Erzsike arcába tűzött s azért is az egyik hattyú 
a feje fölött röpült, hogy széles szárnyai árnyékot 
borítsanak rája. 

Messzire jártak már a szárazföldtől, amikor 
Erzsike fölébredt; azt hitte, hogy még álmodik, 



olyan különösnek tünt föl előtte, hogy fönn a 
magas légben viszik őt és a tenger fölött. Mel
lette a hálóban egy ág volt, tele szép, érett 
bogyóval és egy csomó jóizü gyökér; ezeket a 
legifjabbik bátyja szedte össze és odatette szá
mára és Erzsike hálásan mosolygott rá, mert rá
ismert; ő volt az, aki feje fölött repült és szár
nyaival beárnyékolta. 

Olyan magasan voltak, hogy a legnagyobb 
hajó, amelyet maguk alatt megpillantottak, csak 
olyan volt, mint egy vizén pihenő fehér sirály. 
Nagy felhő nyúlt föl mögöttük, mint valami hegy, és 
Erzsike ott látta rajta magának és a tizenegy 
hattyúnak árnyékát, repülő óriás-árnyékok voltak; 
soha még ilyen nagyszerű képet nem látott; de 
ahogy a nap magasabbra hágott s a felhő mesz-
szire elmaradt mögöttük, a lebegő árnykép is 
eltűnt* 

Egész áldott nap szakadatlanul röpültek, mintha 
nyilak zúgtak volna a levegőn keresztül, de azért 
mégis csak lassabban repültek, mint máskor, mert 
a testvérkéjüket is kellett vinniök. De egyszerre 
csak vihar kerekedett s leszállt az este; Erzsike 
ijedten látta a nap hanyatlását, pedig a magányos 
szirt még sehol sem látszott a tengerben, s ugy 
rémlett neki, mintha a hattyúk erősebben csattog
tatnák szárnyaikat. Oh, ő az oka, hogy nem 
repülhetnek elég sebesen; ha a nap lemegy, vissza
változnak királyfiakká, lezuhannak a tengerbe és 
belefúlnak. És ekkor szive mélyéből imádkozott a 
jó Istenhez, de a szirtet még mindig nem látta; 
a fekete felhő közelebb jött, a felhők egyetlenegy 
nagy vészhullámmá tornyosultak, mely sűrűn és 
sötéten nyomult előre, mint egy ólomtömeg és 
egymást érték a villámok. 

A nap most az ép a tenger széléhez ért. 
Erzsike szive megdobbant; a hattyúk ekkor le-



felé buktak, oly hirtelen, Erzsike már azt hitte 
lezuhannak, de aztán megint fönnt lebegtek. A 
napkorong fele már vizben állott s Erzsike csak 
ekkor pillantotta meg maga alatt a kis szirtfokot, 
nem látszott nagyobbnak, mint egy fóka, mely 
kidugja fejét a vízből. A nap nagyon gyorsan 
merült alá; már csak akkorának látszott, mint 
egy csillag; e pillanatban szilárd talajt ért a lábuk 
s a nap kialudt, mint az égő papir utolsó szikrája. 
Egymást karonfogva álltak a bátyjai körülötte; 
éppen csak annyi helyük volt, hogy vele együtt 
nagynehezen elférhettek. A tenger csapkodta a 
szirtet s elöntötte őket, mint a felhőszakadás; 
az égbolt ugy fénylett, mintha lángoló tűzzel 
égne és szakadatlanul mennydörgött; de Erzsike 
és bátyjai egymás kezét fogták és zsoltárt éne
keltek, s abból merítettek erőt és vigaszt. 

Virradatkor tiszta és csöndes volt a levegő; 
amint fölkelt a nap, a hattyúk Erzsikével együtt 
fölrepültek a szirtről. A tenger még nagyon zaj
lott s amikor fönnt szálltak a magasban, a hullá
mok fehér tajtéka zöldesfekete vízen olyan volt, 
mintha millió hattyú úszkált volna rajta. 

Ahogy a nap magasabbra hágott, Erzsike he
gyes vidéket pillantott meg, amely félig-meddig 
a levegőben úszott; a sziklákon jégtömegek csil
logtak s közepén mértföldekre nyúló várkastély 
állott, egymás tetejében a legmerészebb oszlopok
kal; az aljában pedig pálmaerdők és malomkerék 
nagyságú pompás virágok hajlodaztak. Erzsike 
megkérdezte, ez-e az ország, ahova iparkodnak, 
de a hattyúk a fejőket rázták, mert az, amit test
vérkéjük látott, a délibáb tündérének folyton vál
tozó, gyönyörű légvára volt; oda bizony halandó 
embert nem vihettek volna. Erzsike merőn nézte 
és akkor a várkastély, a hegyek meg az erdők 
összeomlottak és egyszerre husz büszke templom 



meredt föl előttük, mind egyforma volt, magas 
tornyokkal, csúcsíves ablakokkal. Ugy rémlett ne
kik, mintha orgonaszót hallanának, de csak a ten
ger moraja volt, amit hallottak. És amikor egészen 
közel értek a templomokhoz, azok egyszerre nagy 
hajóhaddá változtak át, amely alattuk elvitorlázott; 
Erzsike lenézett és csak tengeri ködöket látott, 
amelyek sebesen szálltak el a viz fölött. Igen, 
szeme örökös változást látott, de egyszerre meg
pillantotta az igazi országot is, amely felé igye
keztek, gyönyörű kék hegyek tárultak eléje, cédrus
erdők, városok és várkastélyok. És jóval napnyugta 
előtt Erzsike egy sziklán ült egy nagy barlang 
előtt, mely finom zöld folyondárral volt benőve ; 
mintha csak himzett szőnyeg lett volna. 

— Meglátjuk, mit álmodol itt ma éjjel? — 
mondotta a legifjabb bátyja s megmutatta neki a 
hálókamráját. 

— Adja ég, hogy megálmodjam, miképpen vált
hatnálak meg titeket! — mondotta Erzsike; ez a 
gondolat nem hagyta el, buzgón fohászkodott 
Istenhez segítségért és még álmában is tovább 
imádkozott; és ekkor ugy rémlett neki, mintha 
magasan repülne a levegőben a délibáb tündéré
nek légvárához, hogy a tündér elébe jön, szép
ségesen és ragyogóan, de mégis szakasztott mása 
volt az öreg asszonynak, aki bogyókat adott neki 
az erdőben s aki az aranykoronás hattyúkról mesélt 
neki. 

— Bátyáidat megválthatod, — mondotta a tün
dér, de van-e benned bátorság és kitartás? A 
viz ugyan lágyabb, mint a te puha kezed és mégis 
átformálja a köveket, csakhogy nem érzi azokat 
a kínokat, amelyeket a te ujjaid fognak érezni; 
nincs szive s nem szenved fájdalmakat és gyötrel
meket, aminőket neked kell átszenvedned. Látod 
kezemben ezt a csalánt. A barlang körül, ahol 



most alszol, sok ilyen csalán nő; csak ezt meg" a 
sirokon tenyésző csalánt használhatod. Jól jegyezd 
meg, amit mondok: le kell tépned a csalánt, ha 
csupa tüzes hólyag lesz is tőle a kezed; ha aztán 
meztelen lábbal jól megtaposod, lent kapsz be
lőle; ebből a lenből tizenegy hosszú ujjú páncél
inget kell fonnod és kötnöd, ha ezeket rádobod 
a tizenegy hattyúra, föloldod a varázst. De jól 
jegyezd meg, hogy a munka első pillanatától 
kezdve az utolsóig, még ha esztendők telnének is 
bele, nem szabad beszélned; a legelső szó, amelyet 
kiejtenél, mint gyilkos tőr fúródnék bátyáid szi
vébe; a te nyelveden függ az ő életük. Jól je
gyezd meg ezt mind. 

És a tündér megérintette Erzsikének a kezét 
a csalánvesszővel, olyan volt, mint az égő tüz, 
ugy hogy Erzsike fölriadt álmából. Világos nap
pal volt és mindjárt ott, ahol aludt, megpillantott 
egy bokor csalánt, amely szakasztott olyan volt, 
mint az álombéli. Ekkor térdre borult, hálát adott 
a jó Istennek,s kiment a barlangból, hogy hozzá
fogjon a munkához. 

Finom kezével belemarkolt a rut csalánba, mely 
égetett, mint a tüz; keze, karja csupa hólyag lett, 
de szívesen tűrte, csakhogy kedves bátyjait meg
válthassa. Mezitlen lábbal megtaposta a csalánt s 
megfonta a zöld lent. 

Mikor a nap lement, visszajöttek a királyfiak s 
rémülve tapasztalták, hogy Erzsike megnémult; 
azt hitték, hogy gonosz mostohájuknak uj bübájos-
sága; de amikor meglátták a kezeit, megértették, 
hogy mit tesz érettük; a legifjabbik sirva fakadt 
s ahová könnye hullott, ott megszűnt a fájdalom, 
eltűntek a tüzes hólyagok. 

Az éjszakát is munkában töltötte, mert most 
már nem volt nyugta, amig bátyjait a varázslat 
alól föl nem oldhatta; másnap, amig a hattyúk 



távol jártak, egész nap egyedül volt és dolgozott, 
de az idő még sohasem repült ilyen gyorsan. Egy 
páncéling már készen volt s belefogott a másodikba. 

Egyszerre vadászkürt hangzott föl a hegyekben 
s Erzsike megrémült; a hang közelebb jött, ebek 
csaholását is hallotta; ijedten futott be a barlangba, 
az összeszedett és megtilolt csalánt csomóba kö
tötte és ráült. 

A szakadékból hirtelen egy nagy kutya ugrott 
elő, mindjárt utána egy második, aztán egy har
madik; hangosan csaholtak, visszafutottak s újra 
előjöttek. Alig telt bele néhány perc s valamennyi 
vadász a barlang előtt állott s legszebb közöttük 
az ország királya volt, aki közelebb lépett 
Erzsikéhez; soha életében nem látott szebb leányt. 

— Hogy kerültél ide, te gyönyörű gyermek? — 
kérdezte. Erzsike a fejét rázta, hiszen beszélnie 
nem volt szabad, bátyjainak váltsága és élete volt 
kockán; kötényébe rejtette kezeit, ne lássa a 
király, hogy mit kell neki szenvednie. 

— Jer velem ! — mondotta a király, — itt 
semmiesetre sem maradhatsz. Ha olyan jó vagy, 
amilyen szép, akkor selyembe-bársonyba öltöztet
lek, aranykoronát teszek a fejedre, legpompásabb 
kastélyomban fogsz lakni és uralkodni. — Maga 
mellé emelte a nyeregbe, de Erzsike sirt és kezét 
tördelte, mire a király igy szólt hozzá: Csakis a 
te jóvoltodért teszem! Egykor majd hálás leszel 
érte! — Azután elvágtatott a hegyeken keresztül, 
maga előtt tartva Erzsikét a nyeregben s a többi 
vadász is vágtatott utána. 

A nap nyugvófélben volt, amikor odaértek a 
soktornyú és soktemplomu szép város elé s a 
király elvezette Erzsikét a palotába, ahol magas 
márványtermekben nagy szökőkutak csobogtak s 
ahol a falakon és mennyezeteken festmények pom
páztak, de Erzsike még csak körül se nézett, csak 



sirt és kesergett s tűrte, hogy az asszonyok 
királyi ruhákat adjanak rája, gyöngyöket fonjanak 
a hajába s megperzselődött ujjaira finom keztyüket 
húzzanak. 

Amikor teljes pompájában ott állt, vakítóan szép 
volt, ugy hogy az udvar még mélyebben hajlon
gott előtte s a király mátkájául szemelte ki, ámbár 
az érsek a fejét csóválta s azt suttogta neki, hogy 
a szép erdei lány bizonyosan boszorka, aki el
vakítja a király szemét és megejti a király szivét. 

De a király nem hallgatott az érsekre, meg
kezdette a zenét, felhordatta a legpompásabb 
ételeket, a legbájosabb leánykák körültáncolták 
Erzsikét, aztán illatozó kerteken keresztül gyönyörű 
termekbe vezették, de sem a szemébe, sem az 
ajkára nem jött mosoly. Csak szomorúság volt 
rajta, mintha az lenne minden kincse és öröksége. 
Mindjárt a terem mellett egy kis kamrát nyitott 
ki a király, ezt szánta Erzsike hálószobájának; 
drága, zöld szőnyegekkel volt borítva s mása volt 
a barlangnak, ahol Erzsike lakott; a padlón ott 
feküdt a csomó len, amelyet Erzsike a csalánból 
szőtt s a mennyezetről függött a kész, kötött 
páncéling; ezeket, mint furcsaságokat, magával 
hozta az egyik vadász. 

— Itt visszaálmodhatod magadat régi ottho
nodba! — mondotta a király. — Itt a munkád, 
amelyen ott dolgoztál; most a nagy pompa és 
fény között mulattatni fog, ha visszagondolsz a 
régi időre. 

Amikor Erzsike meglátta azt, ami annyira szivén 
feküdt, mosoly szállt ajkára s arcába visszatért a 
vér; bátyjainak megváltására gondolt, kezet csókolt 
a királynak, az szivére szorította s parancsot adott, 
hogy minden templomban hirdessék a harangok a 
mennyegzői ünnepet. Az erdő néma szépe ország 
királynéja lett. 



Az érsek ekkor gonosz szavakat sugdosott a 
király fülébe, de azok nem hatoltak a szivig, a 
mennyegző napja elérkezett s az érseknek magá
nak kellett Erzsike fejére tennie a koronát s ő a 
szük abroncsot gonosz indulattal olyan szorosan 
nyomta a homlokára, hogy fájdalmat okozott Er
zsikének, de súlyosabb abroncs szorította össze a 
szivét: a bátyáiért való bánata; nem is érezte a 
testi fájdalmat. Ajka néma volt, hiszen egyetlen kiej
tett szava kioltotta volna bátyjainak életét, de szemei 
mély szerelmet sugároztak a szép és jó király iránt, 
aki mindent megtett, hogy fölviditsa. Szive napról-
napra jobban vonzódott hozzá; ó, hogyha ki
beszélhetné magát vele, ha elpanaszolhatná néki 
szenvedéseit; de néma kellett, hogy maradjon, 
némán kellett müvét bevégeznie. Azért éjszakán
kint elosont a király oldala mellől, bevonult a kis 
kamrába, mely ugy volt diszitve, mint a barlang 
s egyik páncélinget kötötte meg a másik után; 
de amikor belefogott a hetedikbe, elfogyott a len. 

— Tudta, hogy a temetőben nő az a csalán, 
amelyre neki szüksége van, csakhogy neki magá
nak kell letépnie; hogy juthatna ki a temetőbe? 

— Ó, milyen semmiség a fájdalom, amelyet 
ujjamban érzek, azokhoz a gyötrelmekhez képest, 
amelyeket a szivem szenved, — gondolta magában. 
— Á jó Isten nem fogja levenni rólam a kezét! 
— Szívszorongva, mintha csak gonosz tettet for
gatna a szándékában, a holdfényes éjszakában le
osont a kertbe s a hosszú fasorokon és az elhagyott 
utcákon keresztül ment egyenesen a temetőbe. Künn, 
a legnagyobb sirkövön körben ültek csúf boszor
kányok, akik levetették rongyaikat, mintha fürödni 
akarnának s aztán hosszú, sovány ujjaikkal fölturták 
a frissen hantolt sirokat, kirángatták a holtakat s 
lerágták róluk a hust. Erzsikének mellettük kellett 
elmennie; azok rászögezték gonosz tekintetüket, 



de ő elmondta magában imádságát, összeszedte a 
tüzes csalánt s vitte haza a palotába. 

Egyetlenegy ember látta őt, az érsek; fönn 
virrasztott, mikor a többiek már aludtak; most 
aztán igazolódott az ő véleménye, hogy a királyné 
körül nincs minden rendben; boszorkány volt, 
aki elbolonditotta a királyt és a népet. 

A gyóntatószékben elbeszélte a királynak, amit 
látott és amitől már régebben félt, s mialatt 
kemény szavak jöttek ki a száján, a szentképek 
a fejüket rázták, mintha azt akarnák mondani: 
Nem ugy van, Erzsike ártatlan! De az érsek 
másra magyarázta a dolgot; ő azt hitte, a szent
képek Erzsike ellen tanúskodnak és bűne miatt 
rázzák a fejüket. És ekkor két nehéz könnycsepp 
gördült végig a király arcán; kételkedő szívvel 
tért haza; ugy tett éjjel, mintha aludnék, de nem 
jött szemére álom, látta, amint Erzsike fölkel s 
ez minden éjjel ismétlődött és a király minden 
éjjel utána lopózott s látta, hogy eltűnik a kis 
kamrában. 

Napról-napra jobban elsötétült a király arca; 
Erzsike látta ezt, de nem tudta megérteni az 
okát, csak elfogta a szorongás, pedig mennyit 
gyötrődött bátyjaiért is a szive; a királyi bár
sonyra és bíborra ömlöttek keserves könnyei, ugy 
szikráztak ott, mint a gyémánt és aki látta e 
fényt és pompát, mind királyné szeretett volna 
lenni. Közben majdnem elkészült munkájával, még 
csak egy páncéling volt hátra; de a len megint 
elfogyott s egy szál csalánja sem volt már. Még 
egyszer, utoljára ki kellett mennie a temetőbe, 
szedni egy pár marékkal. Félelemmel gondolt e 
magányos éjszakai útra és a rettentő boszorká
nyokra, de akarata olyan erős volt, mint bizalma 
Istenben. 

Erzsike útnak indult, de a király és az érsek 



nyomon követték, látták, hogy befordul a temető 
rácsos kapuján, ahol eltűnt szemük elől s amikor 
odaértek a kapuhoz, a boszorkák a sirkövön ültek, 
ahogy Erzsike is látta őket s a király félrefordult, 
mert azt hitte, közöttük van Erzsike is, akinek 
feje még akkor este az ő keblén nyugodott. 

— ítéljen fölötte a nép! — mondotta a király 
és a nép Ítélete igy szólt: Haljon meg a máglyán! 

A pompás királyi termekből elvitték egy sötét, 
nedves lyukba, amelynek rostélyos ablakán be-
süvített a szél; bársony és bíbor helyett kezébe 
adták a csomó csalánt, amelyet összeszedett; 
hadd legyen az a fejealja; a durva, égető pán
célingek, amelyeket ő kötött, legyenek a derék
aljak és a takarók; de kedvesebbet nem adhattak 
volna neki; megint elővette munkáját és Istenhez 
imádkozott. Künn az utcagyerekek gúnydalokat 
énekeltek róla; nem akadt senki, aki csak egy jó 
szóval vigasztalta volna. 

De estefelé a rostélyos ablak előtt megrebbent 
egy hattyuszárny; a legfiatalabbik bátyja volt, 
aki végre rátalált a testvérkéjükre; Erzsike han
gosan zokogott örömében, ámbár tudta, hogy ez 
talán utolsó éjszakája lesz ez életben, de a mun
kájának is végére jutott és bátyái itt voltak. 

Eljött az érsek, hogy mellette legyen utolsó 
órájában: megígérte ezt a királynak, de Erzsike 
a fejét rázta és tekintetével és arckifejezésével 
arra kérte, hagyja őt magára; ez éjszakán be 
kellett fejeznie a munkát, mert különben kárba
veszett minden; a sok fájdalom, könny és az ál
matlan éjszakák; az érsek búcsúzóul gonosz sza
vakkal illette, de Erzsike tudta, hogy ártatlan és 
tovább dolgozott a munkáján. 

A kis egerek ide-oda surrantak a padlón, lába 
elé cipelték a csalánt, hogy ők is segítsenek egy 
kissé, a rigó az ablak rostélyára ült és egész 



éjjel oly vigan énekelt, ahogy csak Isten tudnia 
adta, hogy Erzsike el ne veszítse bátorságát. 

Derengeni kezdett a szürkület, még egy óra 
volt napfelkölteig, amikor a palota kapuja előtt 
megjelent a tizenegy testvér s bebocsáttatást kér
tek a király elé. Azt felelték nekik, hogy ez nem 
lehetséges, különben is még éjszaka van, a király 
alszik és nem szabad őt fölébreszteni. A király
fiak kértek, fenyegetőztek, odajött az őrség, maga 
a király is kilépett és megkérdezte, hogy mi tör
ténik; e pillanatban kiragyogott a nap s a király
fiaknak nyomuk se volt többé; a palota fölött 
tizenegy vad hattyú röpült tova. 

A város kapuja csak ugy ontotta a sok népet, 
aki mind boszorkányégetést akart látni. Egy vén 
gebe húzta a talyigát, amelyen Erzsike ült; durva 
zsákvászon-ruhába öltöztették; pompás, hosszú 
haja szétomlott a vállán, arca halotthalavány volt, 
ajkai némán mozogtak, ujjai a zöld lent fonták; 
még végső, halálos utján sem hagyta abba a meg
kezdett munkát, a tiz páncéling a lábánál feküdt, 
a tizenegyediken dolgozott; a csőcselék kiröhögte. 

— Nézzétek a boszorkányt, hogy dörmög ma
gában ! Nincs imádságos könyv a kezében, most is 
undok varázsmunkáját szövi-fonja! Tépjétek ezer 
darabra! 

Mind feléje tódultak s szét akarták tépni a 
páncélingeket; de ekkor leröpült tizenegy vad 
hattyú, körülülték Erzsikét a talyigán s csattog
tatták nagy szárnyaikat. A tömeg ijedten húzó
dott félre. 

— Égi jel! Égi jel! Bizonyosan ártatlan! — 
suttogták egy páran, de hangosan kimondani 
nem merték. 

Most a hóhér megragadta Erzsike kezét; de ő 
hirtelen rávetette a tizenegy páncélinget a haty-
tyukra s tizenegy szép királyfi termett ottan, de 



a legfiatalabbnak egyik karja helyett hattyuszár-
nya volt, mert az ő páncélingének félujja hiány
zott, Erzsike azt már nem birta elkészíteni. r 

— Most már beszélhetek! — mondotta. Ártat
lan, vagyok! 

És a nép, látva, hogy mi történt, leborult előtte, 
mint egy szent előtt, de ő eszméletlenül hanyatlott 
bátyjai karjába, annyira megviselte az izgalom, a 
fájdalom és a félelem. 

— Igen, ártatlan, — mondotta a legidősebb 
bátyja s most elbeszélte elejétől végig, hogy mi 
történt s mialatt beszélt, mintha millió rózsa illata 
áradt volna szét a levegőben, mert a máglyának 
minden hasáb fája gyökeret vert és ágba szök
kent, nagy, magas bokor lett belőle, tele piros 
rózsával; a legcsucsán pedig egy vakító fehér 
virág ugy tündökölt, mint az égi csillag; a 
király ezt leszakasztotta, Erzsikének a keblére tűzte 
s erre föleszmélt s békesség és boldogság volt a 
szivében. 

És a templomok összes harangjai maguktól 
megkondultak s mindenfelől nagy rajokban jöttek 
a madarak. Olyan nászmenet volt visszafelé a palo
tába, amilyet még semmiféle király nem látott. 



A r e p ü l ő l á d a . 

Volt a világon egy kereskedő, az olyan gazdag 
volt, hogy az egész főutcát, de még egy mellékut
cát is kirakhatott volna ezüstpénzzel; de nem tette, 
okosabban használta a pénzét; ahány shillinget 
kiadott, annyi tallért vett be helyette; ilyen ke
reskedő volt. Egyszer aztán meghalt. 

Minden pénz a fiáé lett, aki élte világát, min
den éjjel álarcos bálba járt, bankóból csinált pa
pírsárkányt, s kavicsok helyett aranyakat gurított 
a vizre; igy aztán a pénz szép lassan úszott, amig 
végre elúszott; végre is mindössze négy shillingje 
maradt s egész ruhatára csak egy pár papucsból 
és egy ócska hálóköntösből állott. Barátai nem 
törődtek többé vele, minthogy nem mehettek vele 
végig az utcán, de egyikük, aki jólelkű ember 
volt, egy régi ládát küldött neki, ezzel az üze
nettel : Pakolj be! — Ez nagyon szép is lett 
volna, csakhogy nem volt mit belepakolnia, igy 
hát ő maga ült bele a ládába. 

Fortélyos egy láda volt. Ha megnyomták a zá
rát, a láda fölrepült; a fiu meg is nyomta és hopp! 
a láda fölröpült a kürtőbe, azon keresztül föl a 
fellegek közé és egyre messzibbre. Közben meg
megreccsent a láda feneke, s a fiu nagyon resz
ketett, hogy a láda széjjel talál esni, mert az 
ugyan alapos bukfencezés lett volna. Isten őrizz ! 
— Igy jutott el Törökországba. A ládát elrejtette 
az erdőn, az avarba s azután bement a városba 
és ezt könnyen meg is tehette, mert a törökök 



közt mindenki papucsban jár meg hálóköntösben. 
Egy dajkával találkozott, aki a karján kis gyer
meket vitt. — Hallod-e, te török dada, — igy 
szólította meg, — micsoda palota az itt a város 
mellett, hogy olyan magasan vannak az ablakai ? 

— Abban lakik a király lánya! — felelte a 
dajka. Megjövendölték neki, hogy akit megsze
ret, az nagyon szerencsétlenné teszi, és azért nem 
mehet be hozzá senki, ha a király meg a királyné 
is ott nincsenek. 

— Köszönöm! — mondotta a kereskedő fia, 
visszament az erdőbe, beleült a ládájába, fölre
pült a tetőre s az ablakon át bemászott a király
kisasszonyhoz. 

Az éppen a díványon feküdt és aludt; olyan 
szép volt, hogy a fiu kénytelen volt őt megcsó
kolni; erre a lány fölébredt és nagyon megré
mült, de a fiu azt mondta, hogy ő a török isten, 
aki a levegőn keresztül szállt le hozzá és ez na
gyon tetszett a királykisasszonynak. 

Egymás mellé ültek s a fiu mindenféléket mesélt 
a leány szemeiről: hogy azok gyönyörű, sötét ta
vak, s a gondolatok ugy úszkálnak bennök, mint 
a hableányok; aztán beszélt a homlokáról, amely 
hóboritotta hegy, s oly remek termek és képek 
vannak benne; beszélt aztán a gólyáról, mely az 
édes kis gyermekeket hozza. 

Igazán, szép történetek voltak. Aztán megkérte 
a királykisasszony kezét és az rögtön igent mondott. 

— De jöjjön el szombat este! — mondotta a 
királykisasszony. Akkor a király meg a királyné 
nálam vannak teára. Nagyon büszkék lesznek arra, 
hogy a török isten lesz a férjem. De aztán nagyon 
szép mesét mondjon ám, mert a szüleim roppan
tul szeretik a meséket; anyám az erkölcsös és 
finom meséket szereti, apám a vígakat, amelye
ken nevetni lehet. 



— Nem is hozok más nászajándékot, csak egy 
mesét, — mondotta a fiu s ezzel elbúcsúztak. De 
a királykisasszony adott neki egy aranypénzzel 
kirakott kardot s annak nagyon jó hasznát vehette. 

Elröpült, vett magának uj hálóköntöst s aztán 
az erdőben üldögélve uj mesén törte a fejét; 
szombatig el kellett vele készülnie, s bizony nem 
volt könnyű munka. 

Szombat estére mégis csak elkészült az uj mese. 
A király, a kiflályné meg az egész udvar tea 

mellett várták a királykisasszonynál. Nagyon ke
gyesen fogadták. 

— Mesél nekünk aztán valamit? — mondotta 
a királyné, — valamit, ami mély és tanulságos. 

— De amin nevetni lehet, — mondotta a király. 
— Hogyne! — mondotta a fiu és hozzáfogott. 

— De jól figyeljetek ám! 
— Volt egyszer egy csomó kénesgyujtó, s ezek 

roppant büszkék voltak előkelő származásukra; 
családfájuk, tudniillik a nagy fenyő, amelynek egy-
egy kis szilánkja volt mindegyikük, az erdő egyik 
nagy, öreg fája volt. A kénesgyujtók középütt 
feküdtek egy tüzszerszám meg egy ócska vasfa
zék között és ezeknek meséltek a fiatal koruk
ról. — Hej, amikor még a zöld ágon voltunk, 
akkor igazán nem mondhatták rólunk, hogy nem 
tudunk zöldágra vergődni; minden reggel és este 
gyémántteát ittunk, ez a harmat volt, egész nap 
verőfényben éltünk, ha sütött a nap és a kis ma
darak mind nekünk kellett hogy meséljenek. Azt 
is láttuk, hogy milyen gazdagok vagyunk, mert a 
lombos fáknak csak nyári ruhájuk volt, de a mi 
családunkban télen-nyáron futotta zöld ruhára. De 
aztán jött a favágó, a nagy forradalom s egész 
családunkat széjjelhasogatták; a családfő mint 
fő-árboc egy pompás hajón kapott állást, amely 
akár az egész világot körülhajózhatja, ha akarja; 



a többi ág másfelé került, s nekünk az a feladat 
jutott, hogy a közrendű népnek világítsunk; és 
ezért vagyunk mi előkelő emberek itt a konyhán. 

— Az én sorsom egészen máskép alakult, — mon
dotta a szomszédos vasfazék. Mióta csak a rvilágon 
vagyok, sokszor kisuroltak és kifőztek. Én gon
doskodom az élet fenntartásáról s ezért is mint 
legelső személyt becsülnek meg a házban. Egyet
len örömöm, ha ebéd után tisztán és fényesen 
pihenhetek megint a helyemen és okosan elbeszél
gethetek a pajtásaimmal; de a dézsa kivételével, 
aki néha mégis lekerül az udvarra, mi igazán négy 
fal között élünk. Újságot nem hord ide, csak a 
piaci kosár, de nagyon nyugtalanul szokott be
szélni a kormányról és a népről, a minap itt egy 
öreg fazék ugy megijedt, hogy lezuhant és dara
bokra tört. Annyit mondok, hogy a piaci kosár a 
liberálisokhoz tartozik. 

— Többet beszélsz a kelleténél! — mondotta 
a tüzszerszám s az acél akkorát ütött a kovára, 
hogy csak ugy sziporkázott. Ne mulassunk egyet 
ma este? 

— Hogyne, beszéljünk arról, hogy ki itt a leg
előkelőbb! — mondották a kénesgyujtók. 

— Nem, én nem szeretek magamról beszélni, 
mondotta erre a cserépfazék. Rendezzünk egy kis 
esti mulatságot. Majd én elkezdem, mesélek vala
mit, olyat, ami mindenkivel megtörtént, abba köny-
nyen beleéli magát mindenki s az olyan kellemes: 
A keleti tenger partján, a dán öblök mellett. — 

— Nagyon jól kezdődik, — csörömpölték a 
tányérok. Ez a történet bizonyosan fog nekünk 
tetszeni. 

— Igen, ott éltem le ifjúságomat, csöndes csa
ládi körben; a bútorokat fényesítették, a padlót 
sikálták s minden két hétben friss függönyöket 
akasztottak föl. 



— Milyen érdekesen tudja előadni, — mon
dotta a seprő. Mindjárt meglátszik rajta, hogy 
asszony beszél. Valami nagy tisztaság vonul át 
az egészen. 

— Igen, azt érzi az ember! — mondotta a 
dézsa s örömében ugrott egyet, ugy hogy a viz 
a padlóra fröccsent. 

És a cserépfazék tovább mesélt s a mese vége 
épp oly szép volt, mint az eleje. 

— A tányérok mind zörögtek örömükben, a 
seprő zöld petrezselymet húzott ki a homokból s 
megkoszorúzta a cserépfazekat, mert tudta, hogy 
a többit ez bosszantani fogja. — Ha ma én ko
szorúzom meg öt, — gondolta magában, — holnap 
majd ő koszorúz meg engem. 

— Most majd én táncolok! — mondotta a 
csipővas és kiperdült. Irgalmas Istenem, hogyan is 
tudta féllábát a levegőbe vetni. Az ócska szék
huzat a sarokban kettérepedt, amikor ezt látta. 

— Megkoszorúznak engem is ? — kérdezte a 
csipővas és megkoszorúzták. 

— Csupa csőcselék! — mondották a kénes-
gyujtók. 

Most a teafőzőnek kellett volna énekelnie, de 
azzal mentegetőzött, hogy meghűlt, hogy nem tud 
énekelni, csak ha tűzbe jön, de ezt csak nagyzo-
lásból mondta; ő csak bent az uraság asztalán 
szeretett énekelni. 

Az ablakban állt egy régi lúdtoll, amellyel a 
szolgáló szokott irni; nem volt rajta semmi neve
zetes, legfeljebb az, hogy egyszer nagyon is mé
lyen mártották bele a tentába és most erre volt 
büszke. — Ha a teásfőző nem akar énekelni, — 
mondotta, — hát akkor ne énekeljen. Künt a 
kalitkában ül egy fülemile, az tud énekelni; ta
nulni ugyan nem tanult semmit, de ma este bo
csássuk ezt meg neki. 



— Én nagy illetlenségnek tartom, — mondotta 
a teáskanna, aki konyhai énekes volt és féltestvére 
a teafőzőnek, — hogy idegen madarat léptessünk 
föl itt. Hát a hazafiság hol marad? Döntse el a 
kérdést a piaci kosár! 

— Igazán haragszom, — mondotta a piaci ko
sár. Sejtelmetek sem lehet arról, hogy mennyire 
haragszom. Mitől jó az, igy tölteni el az estét. 
Nem volna helyesebb rendet teremteni a házban ? 
Mindenkit a maga helyére kellene állítani s én 
volnék a játékrendező. Az különb mulatság volna. 

— Igen, játsszunk komédiát! — kiáltotta vala
mennyi. — Egyszerre fölnyilt az ajtó. A szolgáló 
jött be s erre mind elcsöndesedtek, egy sem mert 
mukkanni! De nem volt ott egyetlen bögre, 
amelyik nem érezte volna magában, hogy ő mire 
képes és hogy milyen előkelő. — Hja, ha akar
tam volna, — gondolta magában mindegyik, — 
milyen vidám esténk lett volna. 

A szolgáló fölkapta a kénesgyujtókat és tüzet 
rakott. Irgalmas Isten, hogy sziporkáztak s milyen 
lángot vetettek! 

— Most aztán mindenki láthatja, — gondolták 
magukban, — hogy mi vagyunk az elsők. Micsoda 
fény! Micsoda világosság — és ezzel kialudtak. 

— A mese gyönyörű volt! — mondotta a 
királyné, — magam is ott voltam a konyhában, a 
kénesgyujtók mellett; jó, megkapod a lányunkat. 

— Meg hát! — mondotta a király; hétfőn meg
kapod a lányunkat. Már tegeztek is, mint aki a 
családhoz tartozik. 

Kitűzték az esküvő napját s előtte való este az 
egész várost kivilágították. Perecet és kétszer
sültet szórtak a nép közé, az utcagyerekek lábujj
hegyre állottak, éljeneztek s az ujjukon fütyültek; 
páratlanul nagyszerű volt minden. 

— Nekem is mulattatnom kell valamivel a népet, 



— gondolta magában a kereskedő fia s össze
vásárolt rakétát, röppentyűt és minden elképzelhető 
tűzijátékot, belerakta a ládájába, aztán fölrepült a 
levegőbe. 

Hogy sziszegett és ropogott a sok rakéta. 
— A törökök mind nagyokat ugráltak, hogy 

még a papucsuk is a fülük körül röpködött; ilyen 
légitüneményeket még idáig nem láttak. Most 
aztán már el is hitték, hogy maga a török isten az, 
aki a királykisasszonyt feleségül akarja venni. 

Mikor a kereskedő fia a ládájával megint le
ereszkedett az erdőbe, magában ezt gondolta: 
Mégis csak bemegyek a városba s megtudom, 
hogy tetszett a tűzijáték. — Csak természetes, 
hogy kíváncsi volt. 

Hogy mi mindent beszéltek ott az emberek! 
A kit megkérdezett, mindegyik a maga módja 
szerint látta a dolgot; de valamennyien nagyon 
szépnek találták. 

— En magát a török istent láttam, — mondotta 
az egyik. Olyan szeme volt, mint az égő csillag 
s olyan szakálla, mint a tajtékzó hullám. 

— Tüzes köpönyegben lebegett! — mondotta 
egy másik. És szép kis angyalkák kukucskáltak 
ki a köpönyeg ráncai közül. 

Igazán gyönyörű dolgokat hallott s másnap lett 
volna az esküvője. 

Visszament hát az erdőbe, hogy beleüljön a 
ládába, de hova lett az? A láda elégett. A tűzi
játékból visszamaradt egy szikra, attól tüzet fo
gott a láda és hamuvá égett. A kereskedő fia 
nem tudott többé repülni s nem juthato1j| el a 
mennyasszonyához. w. 

A királykisasszony egész nap a háztetőn ál t és 
várta; még most is várja, de ő nagyvilágot járja 
és meséket mond, de azok már nem olyan mulat
ságosak, mint a kénesgyujtókról szóló mese. 



A p a r a d i c s o m k e r t . 

Volt a világon egy királyfi; senkinek sem volt 
annyi szép könyve, mint neki; ami csak a világon 
történt, azt mind elolvashatta és gyönyörű képes 
ábrázolatokban láthatta. Minden népről és minden 
országról megtudhatott mindent, de arról egy 
szó sem állott a könyveiben, hogy hol van a 
paradicsomkert. Csakhogy a királyfi éppen a pa
radicsomkertre gondolt legtöbbet. 

Még nagyon kicsi fiu volt, de már azon gon
dolkoztak, hogy iskolába járatják, amikor a nagy
anyja elmesélte neki, hogy a paradicsomkertben 
minden szál virág egy-egy édes kalács s a virá
gok himpora a legfinomabb bor; az egyik virágon 
rajta van a történelem, a másikon a földrajz vagy 
az egyszeregy s ha az ember megeszi a kalácsot, 
arról már meg is tanulta a leckéjét; s mennél 
többet eszik, annál több történelmet, földrajzot 
vagy számtant kebelez be. 

Akkoriban el is hitte ezt, de amikor már föl
serdült, többet tanult és megokosodott, rájött, hogy 
a paradicsomkertnek egészen más lehet a szépsége. 

— Oh, miért is nyúlt Éva a tudás fájához? 
Miért evett Ádám a tiltott gyümölcsből? Ha én 
vagyok az ő helyökben, ez sohasem történt volna 
meg. Sohasem lett volna szabad a bűnnek le
jönni a földre ! 

Igy szólott akkor és igy szólott még tizenhét
esztendős korában is; a paradicsomkert volt min
den gondolata. 



Egy nap kiment az erdőre, egyedül ment, mert 
ez volt a legnagyobb öröme. 

Beállt az est, felhők húzódtak az égre, 
olyan zápor kerekedett, mintha az egész égbolt 
egy csatorna lett volna, amelynek fölhúzták a 
zsilipjeit; olyan sötét volt, mint éjszaka egy 
mély kut fenekén. A királyfi elcsúszott a nedves 
füvön, megbotlott a sok sima kőben, amely ki-
állott a sziklás talajból. Csuron viz volt minden, 
szegény királyfi bőrig ázott. Nagy sziklaköveken 
kellett fölkapaszkodnia, ahol a viz a vastag mo
hából szivárgott. Már alig birt vánszorogni; egy
szerre csak furcsa zúgást hallott s nagy, kivilágí
tott barlangot látott maga előtt. A barlang köze
pében olyan tüz égett, hogy egy szarvast meg 
lehetett volna sütni rajta és ugy is volt; gyö
nyörű agancsos szarvas volt ott nyársra tűzve és 
lassan forgott két irdatlan fenyőszál között; egy 
magas, erős, koros asszony, szinte szoknyába 
öltözött férfinak látszott, a tüz mellett ült s egy
másután vetette bele a fahasábokat. 

— Gyere csak közelebb! — mondotta. Ülj a 
tűzhöz, hogy megszáradjon a ruhád. 

— Nagy itt a léghuzat, — szólt a királyfi s 
leült a földre. 

— Még nagyobb lesz, ha megjönnek a fiaim, — 
felelte az asszony. Te itt a szelek barlangjában 
vagy, négy fiam a négy világtáj négy szele. 
Erted ezt? 

— S hol vannak a fiaid? — kérdezte a ki
rályfi. 

— Nem könnyű okosan felelni, ha bolondul 
kérdeznek, — felelte az asszony. Az én fiaim saját 
kezükre dolgoznak, lapdáznak a felhőkkel fönn 
a nagy csarnokban, — s ezzel fölmutatott az égi-
háborura. 

— Vagy ugy ! — mondotta a királyfi. Egyéb-



ként kissé nyersen beszélsz, nem vagy olyan 
szelid, mint azok a nők, akiket rendesen magam 
körül látok. 

— Hja, azoknak aligha lehet egyéb dolguk! 
Nekem bizony nyersnek kell lennem, ha kordában 
akarom tartani a fiaimat! És kordában is tartom 
őket, akármilyen kemény a koponyájuk! Látod ott 
a falon azt a négy zsákot? Épp ugy félnek tőle, 
mint valamikor te féltél a tükör mögé akasztott 
virgácstól. Elhiheted, hogy ugy összegöngyölítem 
őket,' hogy csak ugy ropog, aztán, mars be a 
zsákba, én bizony nem sokat teketóriázok ! Aztán 
ott gubbasztanak és ki se táncolhatnak, amíg én 
meg nem engedem. De itt is van már az egyik. 

Az aki belépett, az éjszaki szél volt, a lehel-
lete jeges-hideg, nagy jégszemek potyogtak a 
földre és nagy hópelyhek szállongtak körülötte; 
medvebőrnadrág és mellény volt rajta, fókabőr-
süvege le volt húzva a fülére; szakállán hosszú 
jégcsapok lógtak s a gallérjáról egymásután po
tyogott az öregszemü jég, 

— Ne üljön mindjárt a tűzhöz! — mondotta — 
a királyfi. A keze meg az arca könnyen elfagyhat. 

— Elfagyhat! — mondotta az éjszaki szél és 
elkacagta magát. Hiszen ez az én, legnagyobb 
gyönyörűségem. De hát miféle zörgőcsoiitu legény 
vagy? S hogy kerültél a szelek barlangjába? t 

— Az én vendégem! — mondotta az öreg
asszony — és ha neked ez nem elég, hát majd 
beduglak a zsákba. Most már tudod, hogy mihez 
tartsd magadat. 

Lám, ennek volt is foganatja, az éjszaki szél 
elmondta, honnan jött s hol járt majdnem teljes 
egy hónapig. 

— A jegestengerről jövök, — mondotta, orosz 
fókavadászokkal voltam a Medvék szigetén. A 
kormányon ültem és aludtam, amikor az éjszaki 



fokról elindultak; ha közben néha fölriadtam, a 
vészmadár suhogott a lábam körül; furcsa egy 
madár az, hirtelen csap egyet a szárnyával, kiter
jeszti, aztán nem is mozdítja többet és mégis 
repül vele. 

— Ne szaporítsd ugy a szót! — mondotta a 
szelek anyja. — Hát eljutottál a Medvék szigetére. 

— Hej, de szép föld az! Olyan sima, mint a 
tányér, azon lehet ám csak táncot járni. Félig 
olvadt hó födi a mohát, az éles köveket, a roz
márok és medvék csontvázait, amelyek mint óriási 
karok és lábszárak ütköznek ki a penészes föld
ből. Azt hihetné az ember, hogy a nap sohasem 
sütött rájuk. Belefújtam egy kissé a ködbe, hogy 
látni lehessen a pajtát; • hajóroncsokból össze
tákolt alkotmány az, rozmárbőrrel födve; a hú
sos oldala volt kifelé fordítva, tele piros és zöld 
foltokkal s a tetőn egy eleven jegesmedve ült és 
dörmögött. Lementem a partra, megnéztem a ma
dárfészkeket, a csupasz fiókákat, amelyek sipog
tak s a szájukat tátották; én belefújtam vala
mennyinek a torkába és arra befogták a szájukat. 
Lenn a rozmárok hemperegtek, mintha eleven 
belső részek lettek volna, vagy disznófejű és hosszú 
agyarú óriás-kukacok. 

— Jól tudsz mesélni, fiam, — mondotta az 
anyja, — még a nyálam is kicsordul utána. 

— Kezdődött a halászat. A szigonyt a rozmár 
mellébe verték s a párolgó vízsugár a jég fölé 
szökkent. De azután én beleelegyedtem a játékba, 
elkezdtem süvölteni s ugy fújtam bele az én vitor
láimba, a toronymagasságú jéghegyekbe, hogy a csó
nakjaik mind bennszorultak; tyü, hogy sípoltak és 
hogy kiabáltak, csakhogy én még hangosabban sípol
tam. A megölt rozmárokat, a ládákat meg a köte
leket mind ki kellett hajitaniok a jégre! Tele
ráztam őket hópehellyel s beszorult csónakjaikban 



a fogásukkal együtt délnek hajtottam őket, hogy 
ott kóstolják meg a sós-vizet. Azok ugyan nem 
mennek többé a Medvék szigetére. 

— Igy hát rosszat miveltél, — mondotta a 
szelek anyja. 

— Ami jót miveltem, mondják el a többiek! 
— felelte az éjszaki szél, de itt van az én nyu
gati öcsém, valamennyi között őt szeretem leg
jobban, mert rajta van a tenger zamatja s áldott 
hideget hoz magával. 

— Ez a kis zephyr? — kérdezte a királyfi. 
— Bizony, ez a zephyr! — felelte az öreg 

asszony, de már nem olyan kicsiny. Hajdanában 
takaros legényke volt, de annak már vége. 

Olyan volt, mint egy vadember, de csuklya volt 
rajta, hogy baj ne érhesse. Kezében mahagóni 
buzogányt tartott, s ezt az amerikai mahagóni-er
dőkben vágta. Ennél kevesebbel már nem ér
hette be. 

— Honnan jösz? — kérdezte az anyja. 
— Az őserdőkből, mondotta, — ahol a tüskés 

folyondárok sövényt fonnak a fák között, ahol 
vizikigyók hevernek a nedves fűben és az ember 
mintha, fölösleges is volna. 

— És mit végeztél ot t? 
— Elnéztem a folyót, amint a szikláról lesza

kad, széjjel porzik és fölcsap a felhőkig, hogy 
tartsa a szivárványt; láttam a vadbölényt, úszott 
a vizben, de az ár elragadta; együtt száguldott 
a vadkacsák rajával, de a vízesésnél a kacsák föl
röppentek a magasba, a bölény pedig lezuhant; 
nekem ez ugy tetszett, hogy vihart támasztottam 
és az ősrégi fák kifordultak a földből és széjjel
hasadoztak. 

— Hát egyebet nem műveltél ? — kérdezte az 
öregasszony. 

— Bukfencet hánytam a havannákon, megkér-



gettem a vad lovakat s kókuszdiót ráztam a fákról. 
Hej, hej, sok mindent mesélhetnék, de nem kell 
mindent elmondani, amit az ember tud! Neked is 
ez a véleményed, ugy-e öregem? — s ugy meg
csókolta az anyját, hogy ez majdnem hanyattesett 
tőle; nagyon szilaj fickó volt. 

Most megérkezett a déli szél, lebegő beduin
köpeny volt rajta s a fején turbán. 

— Tyü, de kemény hideg van idebenn! — igy 
szólt s egy hasábot vetett a tűzre. Megérzik, 
hogy az éjszaki szél jött meg legelőször. 

— Olyan hőség van itt, hogy egy jegesmedvét 
is meg lehet sütni, — felelte az éjszaki szél. 

— Te magad is jegesmedve vagy! — mondotta 
a déli szél. 

— Dugjalak a zsákba? — kérdezte az öreg 
asszony. — Ülj le arra a kőre és beszéld el, hol 
jártál? 

— Afrikában, anyám. Oroszlánra vadásztam a 
hottentottákkal, a kafferek földjén! Milyen fű nő 
ott a síkságon, olyan zöld, mint az olajbogyó! 
Ott ugrál a gnu és a strucmadár versenyt futott 
velem, de az én lábam gyorsabb. Eljutottam a 
sivatagig a sárga homokba s az olyan, mintha ten
gerfenék volna. Találkoztam egy karavánnal, éppen 
utolsó tevéjüket ölték le, hogy ivóvízhez jussanak, 
de ez a viz bizony édes-kevés volt. Fejük fölött 
égett a nap, lábuk alatt izzott a homok. És vége
láthatatlan volt a sivatag. Én belevettem magamat 
a finom, szemcsés homokba, -nagy oszlopokba 
vertem és kavartam, hej, micsoda tánc volt! Láttad 
volna, milyen csüggedten állt ott a dromedár s 
hogy húzta fejére kaftánját a kalmár. Leborult 
előttem, mint Allah előtt, aki az ő istene. Most 
el vannak temetve, homokpiramis áll fölöttük és 
ha ezt egyszer elfújom onnan, fehérlő csontjaikat 
a nap fogja kiszíni s az utasok majd láthatják, 



hogy előttük is jártak ott emberek, mert a siva
tagban ezt máskülönben el se hinnék. 

— Igy hát csak rosszat műveltél! — mondta az 
anyja. — Mars a zsákba! — S a déli szél már 
csak azon vette észre magát, hogy derékon kapják 
s bedugják a zsákba; hemperegni kezdett a földön, 
de az anyja ráült s akkor aztán meg se moccan
hatott többé. 

— Nagyon eleven fiuk, — mondotta a királyfi. 
— Már az igaz! — felelte az asszony, — de én 

birok velük. Itt a negyedik is már! 
Ez a keleti szél volt. Olyan gúnyában, mint 

egy kinai. 
— Na, hát erről az oldalról jösz? — mondta 

az anyja, — én azt hittem, hogy a paradicsom
kertben jártál. 

— Oda csak holnap repülök, — mondotta a 
keleti szél, — holnap lesz kerek száz esztendeje, 
hogy utoljára voltam ott. Most Kínából jövök, 
ahol a porcellántorony körül táncoltam, ugy hogy 
minden harangja csilingelt; lenn az utcán botoz-
ták a hivatalnokokat, összetörték hátukon a bam
busznádat, pedig hát az elsőtől a kilencedik fokig 
való emberek voltak. Azt kiáltották, hogy: Hálá
san köszönöm néked, atyai jóltevőm! — de ezt 
csak ugy mondták, én meg ráztam a csengettyű
ket s azt csilingeltem, hogy: csing, csang, csu! 

— Nagy huncut vagy! — mondotta az öreg
asszony, — jó, hogy holnap a paradicsomkertbe 
mégy, legalább tanulsz ott valami hasznosat; csak 
aztán nagyot igyál a bölcsesség forrásából s hozz 
belőle nékem is egy kis üveggel. 

— Meglesz! — mondotta a keleti szél. — De 
miért dugtad a zsákba déli szél öcsénket? Csak 
elő vele! Meséljen nekem a föniksz-madárról, a 
paradicsomkertben a királykisasszony mindig csak 
azt a madarat tudakozza, ha minden száz eszten-



dőben egyszer ellátogatok hozzá. Nyisd ki a 
zsákod; hiszen te vagy az én legkedvesebb anyám 
s adok neked két teli zsebbel teát; zöld és friss, 
ahogy Kínában leszedtem. 

— No, hát a tea kedvéért, meg hogy te vagy 
a legkedvesebb fiam, kinyitom a zsákot! — Ki is 
nyitotta s a déli szél kibújt belőle, de nagyon 
méla kedvű volt, merthogy az idegen királyfi 
mindent hallott. 

— Itt egy pálmalevél a királykisasszony számára! 
— mondotta a déli szél, — ezt a levelet az öreg 
fönixmadár adta nékem, a világ egyetlen fönix-
madara; rárótta csőrével egész élettörténetét, mind 
a száz esztendőről, amit megélt; a királykisasszony 
elolvashatja. Láttam, amint a fönixmadár maga 
meggyújtotta a fészkét s aztán ráült és elégett, 
mint a hindu özvegyek. Ropogtak a száraz ágak, 
szállt a füst meg az illat. Végre azután lángba 
borult minden, a vén fönixmadár elhamvadt, de 
tojása vörösen izzott a tűzben, nagy csattanással 
szétvált s a fiatal főnix szárnyra kelt; most ő 
uralkodik minden madarak fölött és ő a világon 
az egyetlen fönixmadár. Lyukat harapott a pálma
levélbe, amelyet az imént átadtam neked, ez az ő 
üdvözlete a királykisasszony számára. 

— De most már együnk! — mondotta a szelek 
anyja s erre mind nekiültek a szarvaspecsenyének. 
A királyfi a keleti szél mellé került, igy aztán 
hamarosan összebarátkoztak. 

— Hallod-e? — mondotta a királyfi, — miféle 
királykisasszony az, akiről itt annyi szó esett és 
merre van az a paradicsomkert. 

— Ohó! — felelte a keleti szél, — ha meg 
akarod látni, gyere holnap /velem. De arra figyel
meztetlek, hogy Ádám, és Éva ideje óta nem járt 
ott halandó ember. Őkét meg csak ismered a 
biblia-történetből. 



— Hát hogyne! — felelte a királyfi. 
— Amikor őket kiűzték, a paradicsomkert le-

sülyedt a földbe, de megmaradt meleg napfénye, 
enyhe levegője és minden gyönyörűsége. Ott él 
a tündérek királynője, ott van a boldogság szi
gete, ahol jó élni, mert sohasem látogatja a Halál. 
Kapj föl a hátamra holnap és én elviszlek magam
mal ; azt hiszem, hogy be is vihetlek oda; de 
most ne locsogj tovább, mert aludni akarok. 

És valamennyien elaludtak. 
Kora hajnalban fölébredt a királyfi s nagyot 

nézett, amikor látta, hogy már fönnjár a felhők 
között. A keleti szél hátán ült, aki szorosan fogta. 
Olyan magasan jártak fönt a levegőben, hogy 
erdő, rét, folyam, tó, mind csak ugy föstött, mint 
egy nagy, szines földabrosz. ^ 

— Jó r e °.*g e lt ! — mondotta a keleti szél. Kü
lönben még alhatnál is egy darabig, mert oda
lenn a sikságon nincs sok látnivaló. Hacsak a 
templomtornyokat nem akarod megolvasni. Ugy 
állnak ott, mint a játékkövek a zölddeszkán. — 
Zöld deszkának a réteket meg a mezőket nevezte. 

— Illetletlenség volt el nem búcsúznom az 
anyámtól meg a fivéreimtől, — mondotta a királyfi. 

— Alvó embernek megbocsátanak mindent! 
— felelte a keleti szél, aztán még gyorsabban 
repültek tovább; lehetett hallani az erdők koro
náján, mert ahogy elsüvítettek fölöttük, fölzúgott 
minden ág és minden levél, s lehetett hallani a 
tengernél meg a tavaknál, mert amerre elröpül
tek, föltornyosultak a hullámok, s a nagy hajók 
olyan mélyre merültek a vizbe, mint az uszó 
hattyúk. 

Estefelé, mikor besötétedett, milyen mulatságo
sak voltak a nagy városok; majd itt, majd amott 
gyúlt ki világosság: mint mikor elégetünk egy 
darab papirost s nézzük a sok apró, tüzes szik-



rát, amelyek mintha csak iskolából hazasiető gyer
mekek volnának. A királyfi tapsolt örömében, de 
a keleti szél megintette, hogy ne tegye ezt, ha
nem inkább fogózzék jól bele, mert különben le
talál fordulni s fönnakad egy templomtorony 
csúcsán. 

A sas könnyen repült a fekete erdőn, de a 
keleti szél még könnyebben repült. A kozák sebe
sen száguldott törpe lován a sik mezőkön ke
resztül, de a királyfi még sokkal sebesebben szá
guldott. 

— Most megláthatod a Himaláját! — mon
dotta a keleti szél; ez a legnagyobb hegy Ázsiá
ban ; nemsokára a paradicsomkertben leszünk! 
Délibb irányba fordultak s csakhamar füvek és vi
rágok illatát érezték. Vadon nőtt ott a füge meg 
a gránátalma s a vadszőllőnek kék meg piros 
fürtjei voltak. Itt leszálltak mindaketten, lehever
tek a puha fűbe, ahol a virágok a szélnek bólo
gattak, mintha azt mondanák: Isten hozott! 

— A paradicsömkertben vagyunk ? — kérdezte 
a királyfi. 

— Hogy volnánk! — felelte a keleti szél, — 
de most már nemsokára ott leszünk. Látod amott 
azt a sziklafalat, s benne a nagy hasadékot, ahol 
a szőlőindák ugy csüngenek le, mint nagy, zöld 
kárpitok! Azon kell keresztül mennünk! Burko
lózzál be a köpenyedbe, mert itt éget a nap, de 
egy lépéssel odább jéghideg van. A madár, ha a 
barlang száját súrolja, fél szárnyával forró nyár
ban van s félszárnyával a hideg télben. 

— Hát ez az ut visz a paradicsomkertbe! — 
mondotta a királyfi. s 

Bementek aztán a barlangba. Hú, hogy meg
csapta őket a jeges hideg, de nem sokáig tartott. 
A keleti szél kibontotta szárnyát és az ugy vilá
gított, mint a vakító tüz; és micsoda barlang 



volt az! A nagy sziklatömbök, amelyekről lecsö
pögött a viz, mind furcsánál-furcsább figurák 
voltak s fejük fölött néhol ugy megszűkültek, 
hogy csak négykézláb lehetett mászni köztük, 
máskor meg ugy kiszélesedtek és felmagasodtak, 
hogy az ember azt hihette volna, hogy künn jár a 
szabadban. Mintha földalatti sírboltok lettek volna, 
néma orgonákkal, megkövesedett zászlókkal dí
szítve. 

— A halál utján megyünk a paradicsomba! — 
mondotta a királyfi, de a keleti szél egy szóval 
sem felelt, csak előre mutatott, ahonnan csuda
szép kék világosság sugárzott elébük. Fejük fölött 
a sziklatömbök mindjobban köddé ritkultak, amely 
egészen megvilágosodott s olyan lett, mint egy 
fehér felhő holdfényben. Most már édes, enyhe 
levegő fogta őket körül, amely friss volt, mint a 
hegyi levegő és illatos, mint a völgyi rózsa. 

Folyóvíz hömpölygött előttük, olyan tiszta, mint 
maga a levegő, a halak mintha ezüstből meg 
aranyból lettek volna, bíborpiros angolnák ját
szottak, a mélyben s minden fordulásuknál kékes 
tüzszikrákat szórtak; a vízirózsa nagy szirmai a 
szivárvány minden szinében ragyogtak, maga a 
virág vöröses aranyszínű láng volt, melyet a viz 
táplált, ahogy az olaj táplálja a lámpás tüzét; a 
boldogság szigetére erős márványhid vitt a vizén 
át, de oly finom és művészi alkotmány volt, 
mintha csipkéből meg üveggyöngyből rótták volna 
össze. Itt virult a paradicsomkert. 

A keleti szél a királyfit karjába kapta és át
vitte a hidon. A virágok és a bimbók gyermek
korának legszebb dalait énekelték, de olyan szé
pen és elbűvölően, ahogy emberi hangtól soha
sem telnék. 

Pálmafák zöldeltek ott, avagy óriási vízinövé
nyek ? Ilyen hatalmas és buja fákat még soha 



életében nem látott a királyfi. A legcsodálatosabb 
folyondárok hosszú koszorúkba csavarodtak s csak 
régi szentkönyvek margóján, arannyal meg tarka 
festékkel ábrázolva lát ilyet az ember, vagy a 
nagy kezdőbetűk köré fonódva. Virág, madár, 
cifraság a legcsudálatosabban fért ott meg 
együtt. S mindjárt mellettük a sürü fűben 
egész sereg páva álldogált, kiterjesztve ragyogó 
farkukat, — bizony ez igy volt. De amikor a 
királyfi hozzájuk ért a kezével, észrevette, hogy 
nem is állatok, hanem növények; mert csak a 
nagy bojtorjánlevelek ragyogtak ugy, mint a pávák 
színes farka. Oroszlánok meg tigrisek, mint fürge 
macskák szökelltek a zöld sövény között, amely 
olyan illatos volt, mint az olajfa virága, és az 
oroszlán is, a tigris is szelid volt, az erdei vad
galamb, amelyik ugy fénylett, mint a legszebb 
igazgyöngy, szárnyával az oroszlán sörényét le
gyezte s az antilop, amely mindig olyan félénk, 
ott állt és bólogatott, mintha ő is részt akarna 
venni a játékban. 

Most megjelent a paradicsom tündére; ruhája 
fénylett, mint a nap, arca szelid és derűs volt, 
mint egy anyáé, aki boldog a gyermekével. Olyan 
ifjú volt és olyan szép s gyönyörű leányok követ
ték s mindegyiknek csillag ragyogott a hajában. 

A keleti szél átadta a tündérnek a fönixmadár 
teleirt pálmalevelét; a tündér szeme fölragyogott 
az örömtől; kézen fogta a királyfit s elvezette 
palotájába, amelynek minden fala olyan volt, mint 
a tulipán szirma, ha a nap ellen tartják, a mennye
zet pedig egyetlen nagy tündöklő virág volt, s 
mennél jobban nézett föl rá az ember, harang-
szerű kelyhe annál mélyebbnek látszott. A királyfi 
az ablakhoz lépett, kinézett az egyik üvegtáblán, 
s látta a tudás fáját a kígyóval s mellette Ádámot 
meg Évát. — Hát nem űzték ki őket? — kér-



dezte és a tündér mosolygott s megmagyarázta 
neki, hogy az Idő minden ablaktáblájába beleégette 
a képét, de néni ugy, ahogy közönségesen szokás, 
nem bizony, mert ezekben a képekben élet volt, a fák 
levelei mozogtak és az emberek jöttek-mentek, mint 
a tükörképeken. A királyfi aztán keresztülnézett egy 
másik ablaktáblán s ott Jákob álma volt, a laj
torja fölnyult az égbe s nagyszárnyú angyalok 
lebegtek rajta föl és alá. Minden, ami valaha 
történt a világon, ott élt és ott mozgott az 
ablaktáblákon; ilyen művészi képeket igazán csak 
az idő égethetett beléjük. 

Mosolygott a tündér és bevitte őt egy nagy, 
magas terembe; ennek a falai mintha átlátszó 
festmények lettek volna s rajtok egyik arc szebb 
volt, mint a másik; millió és millió üdvözült lélek 
mosolygott és énekelt s az mind egy melódiába 
olvadt; a legfelső arc olyan kicsiny volt, hogy 
kisebb volt a legparányibb rózsabimbónál, is, 
amelyet csak egy pont jelez a papiroson. És a 
terem közepében nagy fa állott s lehajló, dus ágai 
voltak s a zöld levelek között kisebb-nagyobb 
aranyalmák csüngtek, mint a narancsok. Ez, volt 
a tudás fája, melynek gyümölcséből evett Ádám 
és Eva. Minden leveléről ragyogó, piros harmat 
csepegett, mintha csak vérkönnyeket sirt volna a fa. 

— Szálljunk most a csónakba! — mondotta a 
tündér, — majd künn a hullámzó vizén élvezzük 
a frissitőket! Á csónak csak reng s nem mozdul 
helyéből, de a világnak minden országa elvonul 
a szemünk előtt! — Milyen csuda volt, amikor 
megindult az egész part és megjelentek a hóval 
födött magas Alpesek, felhőkkel és fekete fenyő
erdőkkel koszorúzva. Szomorúan szólt a kürt és 
a pásztor ujjongva dalolt a völgyben. Aztán 
banánfák hosszú, lecsüngő ágai hajoltak a csónak 
fölé, koromfekete hattyúk úszkáltak a vizén s a 



legfurcsább állatok és növények tűntek föl a part 
szélén; Uj-Hollandia volt, az ötödik világrész, 
amely elsiklott előttük s kilátást engedett a kék 
hegyekre. Hallatszott a papok éneke s látszottak 
a vademberek, akik dobok és csontsipok hangja 
mellett táncoltak. És elvitorláztak előttük Egyptom 
piramisai, amelyek a felhőket verték, aztán föl
döntött oszlopok és sphynxek, félig homokba te
metve. Éjszak jéghegyei fölött kigyulladt az éjszaki 
fény; ilyen tűzijátékot aztán ember nem tud csi
nálni. A királyfi nagyon boldog volt, hiszen leg
alább is százszorannyit látott, mint amennyit mi 
el tudunk mondani. 

— És mindig itt maradhatok? — kérdezte a 
tündértől. 

— Ez csakis te rajtad múlik, — felelte a tün
dér. Ha nem vagy olyan, mint Ádám, ha tilos 
cselekedetre nem csábittatod magadat, akkor itt 
maradhatsz örökre. 

— Nem nyúlok a tudás fájának gyümölcséhez! 
— mondotta a királyfi. Hiszen van itt ezer más, 
amelyik épen olyan szép. 

— Vizsgáld meg a lelkedet s ha nem vagy 
elég erős, eredj vissza a keleti széllel, amely ide
hozott; ő most visszarepül s száz esztendőnek 
kell eltelni, amig újra eljöhet; a te időd itt ugy 
fog múlni, mintha a száz esztendő csak száz óra 
volna. De a kísértésre és a bűnre ez igen is sok 
idő. Minden este, ha elválok tőled, ezt kell mond
jam neked: — Jer velem! — Intenem kell feléd a 
kezemmel, de te ne kövess. Ne jöjj utánam, mert 
minden lépéssel növekszik a vágyad; elérsz abba 
a terembe, ahol a tudás fája zöldéi; én lecsüngő, 
illatos ágai alatt pihenek, te fölibém fogsz hajolni 
és nekem mosolyognom kell, de ha megcsókolod 
a számat, akkor a paradicsom lesülyed mélyen a 
földbe és örökre elveszett számodra. A maga-



nyosság metsző szele fog körülötted zúgni s hideg 
eső fogja a hajadat csapkodni. És viszontagság 
és bánat lesz a te osztályrészed. 

— Itt maradok! — mondotta a királyfi; a keleti 
szél homlokon csókolta és igy szólt hozzá: Légy 
erős és akkor száz esztendő múlva itt újra találko
zunk. — És a keleti szél kitárta nagy szárnyait s azok 
ugy fénylettek, mint a száraz villán* ősszel, vagy 
az éjszaki fény a hideg télben. — Isten veled! 
Isten veled! — zengték a fák és a virágok. A 
gólyák és a pelikánok hosszú sorban követték, 
mint egy lebegő pántlika s elkísérték a kert széléig. 

— Most kezdődik a mi táncunk! — mondotta 
a tündér, — meglátod, ha véget ér a tánc s a 
nap leáldozik, hogy inteni fogok neked s azt 
kiáltom feléd: Gyere velem! De te ne mozdulj! 
Száz esztendeig minden este meg kell ezt tennem, 
de ha ellenállsz, minden nappal növekszik az erőd, 
ugy hogy aztán már eszedbe sem fog jutni, hogy 
kövess. Ma este van az első próba, én óvtalak. 

És a tündér bevezette egy nagy terembe, amely 
átlátszó fehér liliomokból volt; a sárga himpor 
pedig mindegyik kehelyben kis aranyhárfa volt s 
ugy szólt, mint a hegedű meg fuvola együttvéve. 
Gyönyörű leányok, lebegő, sugár alakok, lengő 
fátyolokban, amelyekből kitetszett a termetük, tán
cokat lejtettek s arról énekeltek, hogy élni mily 
szép, hogy ők sohasem halnak meg s hogy a 
paradicsomkert örökké fog virulni. 

És a nap leáldozott, aranytengerré vált az ég
bolt, s a liliomok halványpirosak lettek, mint a 
legszebb rózsák; a királyfi ivott a gyöngyöző 
borból, amellyel a leányok kínálták s olyan bol
dogság járta át, mint még soha életében; látta, 
hogy a terem hátul szétnyílik s ott áll a tudás fája, 
olyan fényben, hogy királyfinak belekáprázott a 
szeme, puhán, édesen zengett feléje az ének, mint 



édes anyjának a hangja, mintha csak ő énekelte 
volna: Szivem gyermeke! Szivem gyermeke! 

És ekkor intett neki a tündér és gyöngéden 
szólt: Jer velem! Jer velem! s a királyfi hozzá
rohant, elfelejtve a fogadalmat, elfelejtve mindent 
már az első estén s a tündér mosolygott és inte
getett. És köröskörül egyre erősödött az illat, a 
füszerszámos illat, még édesebben zenéltek a hár
fák s a teremben, ahol a tudás fája zöldéit, mintha 
millió mosolygó arc bólogatott és énekelt volna: 

— Ismernir kell mindent! Az ember a föld 
királya! — És a királyfinak most ugy rémlett, 
mintha nem is véres könnyek peregnének le a fa 
leveleiről, hanem tündöklő, piros csillagok. — 
Jer velem! Jer velem! — igy szólt a remegő 
hang s minden lépésnél forróbban tüzelt a királyfi 
arca, hevesebben keringett a vére. — Mennem 
kell! — mondotta, — hiszen ez nem bün, nem 
lehet bün! Miért ne kövessem a szépséget és az 
örömet! Látni akarom alva! Semmi sincs elveszve, 
amig meg tudom állani, hogy meg ne csókoljam 
és nem fogom megcsókolni. Erős vagyok, aka
ratom szilárd. 

És a tündér levetette sugárzó öltönyét, félre
hajtotta az ágakat s egy pillanat múlva eltűnt 
közöttük. 

— Még nem vétkeztem! — szólt a királyfi, — 
és nem is fogok vétkezni, — és széthajtotta az 
ágakat; ott aludt a tündér s olyan szép volt, 
amilyen csak a paradicsom tündére lehet; mosoly
gott álmában, a királyfi fölébe hajolt és látta, 
hogy könnyek rengedeznek a szempilláin. 

— Engem siratsz? — suttogta a királyfi, — 
ne sirj, te szépséges teremtés. Most értem csak a 
paradicsom üdvösségét, szétárad a véremben, 
minden gondolatomban; az arkangyalok erejét és 
öröklétét érzem földi tagjaimban; hadd boruljon 



rám az örök éjszaka, egy ilyen pillanat mindent 
megad nekem! — és lecsókolta a könnyeket a 
tündér szeméről és ajka az ajkához ért . . . Egy
szerre megdördült az ég, olyan szörnyű, haragos 
csattanással, amilyet még nem hallott soha senki, 
és összeomlott minden, a szépséges tündér, a 
viruló paradicsom sülyedni kezdett és mindig 
mélyebbre és mélyebbre sülyedt s a királyfi látta, 
hogyan merül le a fekete éjszakába; csak mint 
apró, fényes csillag sugárzott tovább. Testét halá
los dermedtség fogta el, lehunyta szemét és sokáig 
feküdt, mint a halott. 

Hideg eső verte az arcát, metszőn zúgott a szél 
a feje körül, — s ekkor visszatért az eszmélete. 

— Mit tettem! — igy sóhajtott fel, — vétkez
tem, mint Ádám, olyat vétkeztem, hogy a para
dicsomkert lesülyedt a mélybe! —* fölvetette a 
szemét s látta még a csillagot, a távoli messze
ségben fénylő csillagot, amely olyan volt, mint az 
elveszett paradicsom; ez volt a hajnali csillag az 
ég boltozatán. 

Fölemelkedett s megint a nagy erdőségben volt, 
a szelek barlangja előtt, mellette ült a szelek 
anyja, arca haragos volt s karját az égnek emelte. 

— Mindjárt az első estén! — mondotta az öreg 
asszony, — gondoltam úgyis. Ha az én fiam volnál, 
most bedugnálak a zsákba. 

— Úgyis odakerül! — mondotta a Halál; erős 
öreg ember volt, kasza a kezében, nagy, fekete 
szárny a vállán. Koporsóba kerül, de nem most 
mindjárt; csak megjelölöm őt, aztán hadd bolyong
jon még egy darabig a világban, vezekeljen a 
bűnéért, legyen jó és még ennél jobb. Egyszer 
csak eljövök érte. Amikor legkevésbé vagyok 
eszében, akkor dugom bele a fekete koporsóba, 
azt a fejemre veszem s fölrepülök a csillagok 
közé; ott is virul a paradicsomkert és ha jó lesz és 



jámbor, akkor bebocsátják oda, de ha gondolatai 
rosszak lesznek, s szivében a bün fog lakozni, 
akkor a koporsójában még mélyebbre sülyed, mint 
a paradicsomkert és csak minden ezredik eszten
dőben jövök el újra érte, hogy akkor vagy még 
mélyebbre sülyedjen, vagy eljuthasson a csillaghoz, 
ahhoz a tündöklő csillaghoz odafönn. 



A g ó l y á k . 

A kis falu végén, a legutolsó ház födelén volt 
egy gólyafészek. A gólyamama bent ült a fészek
ben négy kicsinyével, akik minduntalan kidugták 
a fejüket s kis, fekete csőrüket mutatták, amely 
még nem vörösödött meg. Kicsivel odább a ház
födél ormán feszesen és mereven állott a gólya
papa; féllábát fölhúzta, hogy legalább végezzen 
valamit, amig poszton áll. Olyan veszteg állt ott, 
mintha csak fából faragták volna. — Mindenesetre 
uri dolog, hogy a feleségem őrszemet állithat a 
fészek elé, — gondolta magában. — Azt nem 
tudhatja senki, hogy én az ura vagyok s bizonyo
san azt hiszik, hogy ide kommandiroztak. Ez olyan 
előkelő! — És tovább álldogált féllábon. 

Lenn az utcán egy raj gyerek játszott s amikor 
észrevették a gólyákat, a legbátrabbak közül az 
egyik rákezdett egy gólyafaló régi nótára, amelyet 
azután karban énekeltek valamennyien, de csak 
ugy énekelték, ahogy a karmester vissza tudott 
rá emlékezni: 

Gólya, gólya, nyakigláb, 
Meg ne állj, és szállj tovább, 
Fészkén ül a feleséged, 
Ringatja a csemetéket. 

Az egyiket fölakasztjuk, 
A másikat fölnyársaljuk, 
Harmadikat agyonverjük, 
Negyediket elégetjük. 



— Hallgasd csak, hogy mit énekelnek a fiuk, 
— mondották a kis gólyagyerekek. — Azt éne
kelik, hogy fölakasztanak és fölnyársalnak ben
nünket. 

— Azzal ugyan ne sokat törődjetek! — mon
dotta a gólyamama. — Ne hallgassatok oda, akár
mit beszélnek, az nem árt nektek. 

De a fiuk csak tovább énekelték a nótát s 
ujjal mutogattak a gólyára; csak egy volt köztük, 
egy Péter nevezetű, aki azt mondta, hogy bün az 
állatokat csúfolni és nem is akart velük tartani. 
A gólyamama is vigasztalta kicsinyjeit. — Ne 
törődjetek vele! — igy szólt hozzájuk, — nézzé
tek, milyen nyugodtan áll apátok, még pedig a 
féllábán. 

— Mi bizony nagyon félünk, — mondották a 
kis gólyák és visszahúzták fejüket a fészekbe. 

Az egyiket fölakasztjuk, 
A másikat fölnyársaljuk. 

— Hát fölakasztanak és fölnyársalnak bennün
ket? — kérdezték a gólyafiak. 

— Szó sincs róla! — felelte az anyjuk. — Ta
nuljatok meg repülni; majd én begyakorollak 
benneteket! Aztán kiviszünk benneteket a rétre s 
vizitelünk a békáknál; ezek nagyon hajbókolnak 
előttünk a vizben és azt danolják: koaksz, koaksz! 
— mi meg fölfaljuk őket s ez a legjobb mu
latság. 

— Hát azután ? — kérdezték a gólyafiak. 
— Azután a gólyák mind összesereglenek az 

egész országból s megkezdődnek az őszi gyakor
latok; ott aztán jól kell ám repülni, az nagyon 
fontos, mert aki nem tud repülni, azt a gólya
generális csőrével agyonvágja; azért hát vigyázza
tok s iparkodjatok, mire az exercirozás megkezdődik. 



— Akkor hát mégis csak fölnyársalnak bennün
ket, ahogy a fiuk mondják, és hallgasd csak, már 
megintr rákezdik. 

— En rám hallgassatok és ne azokra! — mon
dotta a gólyamama. — A nagy gyakorlatok után 
melegebb országokba repülünk, oh, nagyon messzire 
innen, hegyeken és erdőkön tul Egyptomba repü
lünk, ahol háromszögű kőházak vannak, amelyek
nek hegyes csúcsa a felhőkbe nyúlik; piramisoknak 
nevezik őket és öregebbek, mint mi gólyák el
képzelhetjük. Van ott egy folyó, amelyik kiárad s 
akkor az egész ország csupa iszap. Iszapban járunk 
ott és békákat falunk. 

— Oh! — mondották a gólyafiak. 
— Bizony ott jó életünk van! Naphosszat egye

bet se csinálunk, csak eszünk s míg nekünk olyan 
jó dolgunk van, itt még egy zöld levélke sincs a 
fákon; olyan hideg van itt, hogy a felhők is 
széjjelfagynak s mint kis fehér foszlányok hullanak 
le a földre. — Persze, a havat értette, csak nem 
tudta érthetőbben megmagyarázni. 

— És a rossz fiuk is széjjelfagynak? — kér
dezték a kis gólyák. 

— Nem, nem fagynak éppen széjjel, de azért 
nem sok hija, és a sötét szobában kell gubbasz
taniuk; ti ellenben szabadon szálldogálhattok az 
idegen országban, ahol sok a virág és melegen 
süt a nap. 

Telt az idő szépecskén, a gólyafiak annyira föl
cseperedtek, hogy fölállhattak a fészekben és 
széjjeltekintgethettek; és a gólyapapa mindennap 
hozott haza szép békákat, apró kígyókat s min
denféle gólyanyalánkságot, amit csak föl tudott 
hajszolni; s milyen remek fogásokat mutatott nekik! 
Fejét hátravetette a farkáig, csőrével ugy kelepelt, 
mintha csak egy kis kereplő lett volna s aztán 
mesélt nekik gyönyörű mocsári történeteket. 



— No, most már meg kell tanulnotok repülni! 
— mondotta egy nap a gólyamama és aztán 
mind a négy gólyafiut kivitték a házfödél * or
mára. Oh, hogy tántorogtak, hogy emelgették erre-
arra a szárnyukat és mégis majdnem lepottyantak 
a háztetőről. 

— Csak én rám ügyeljetek! — mondotta az 
anyjuk. — Igy tartsátok a fejeteket! Igy vessétek 
a lábatokat! Egy, kettő! Egy, kettő! Csak igy 
boldogulhattok a világban! — Aztán repült egy 
darabkát s a gólyafiuk gyámoltalanul ugráltak 
utánna, és zsupsz! mind elvágódtak, mert még 
lomha rvolt a testük. 

— En nem akarok repülni! — mondotta az 
egyik gólyafiu, s visszamászott a fészekbe. En azt 
se bánom, ha nem mehetek el idegen országba! 

— Hát meg akarsz fagyni itt a télen? Vagy 
idejöjjenek a fiuk és fölnyársaljanak és elégesse
nek! Mindjárt előhívom őket. 

— Nem! — felelte a gólyafiu s megint ki
ugrott a tetőre, a többi testvéréhez; harmad
napra már egész tisztességesen tudtak röpülni s 
azt hitték, hogy lebegni és megpihenni is tudnak 
a levegőben; meg is próbálták és zsupsz! le
buktak ; aztán ugyancsak mozgatni kellett megint 
a szárnyukat. A fiuk megint kijöttek az utcára és 
e nótát énekelték: 

Gólya, gólya, nyakigláb! 

— Ne röpüljünk le, hogy kivagdossuk a sze
müket? — kérdezték a gólyafiuk. 

— Nem, mire jó az! — mondotta az anyjuk. 
Rám hallgassatok, ez sokkal fontosabb. Egy, kettő, 
három! Most jobbra körül! Egy, kettő, három! 
Most balra a kémény körül! No látjátok, most 
jó volt! Az utolsó szárnycsapás olyan helyes és 



formás volt, hogy holnap már kijöhettek velem, 
a mocsárba! Nagyon sok jó gólyacsalád megy 
oda ki a gyermekeivel, mutassátok meg, hogy ti 
vagytok a legderekabbak s csak szépen, feszesen 
járjatok, az jól fest és tekintélyt ád. 

— De ne álljunk bosszút azokon a rossz fiukon? 
— kérdezték a gólyafiuk. 

— Hadd kiabáljanak, ahogy jól esik nekik! 
Ti mégis a felhőkig repültök s elszálltok a pira
misok országába, amikor ők majd dideregnek s 
nem látnak egy zöld levélkét, nem esznek egy 
édes almát. 

De bizony, mi bosszút állunk! — súgták egy
másnak a kis gólyák s azzal tovább egzerciroztak. 

Az utcán a fiuk között legmohóbban az éne
kelte a gólyafaló nótát, aki legelőször kezdte — 
s ez még egészen kis fiu volt, aligha több hat
esztendősnél ; a gólyafiuk persze azt hitték, hogy 
legalább is száz éves, mert hiszen sokkal nagyobb 
volt, mint az ő apjuk és anyjuk, s mit tudtak ők 
arról, hogy mennyi idősek lehetnek a kis gyerekek 
meg a nagy emberek. Ezen a fiucskán akartak 
ők bosszút állani; ő volt az, aki elkezdte a nótát 
és még most sem akarta abbahagyni. A gólya
fiuk nagyon dühösek voltak rája s mennél nagyob
bak lettek, annál kevésbbé akarták eltűrni; az 
anyjuk végre is kénytelen volt megígérni, hogy 
bosszút fognak állani, de csak az elköltözésük 
napján. 

— Látni kell először, hogy sikerül a nagy gyakor
lat! Ha nem váltok be, ugy hogy a generális 
belétek üti a csőrét, akkor ugy is igazuk lesz a 
fiuknak, már ugy ahogy! Majd meglátjuk! 

— Majd meglátod! — mondották a gólyafiuk 
és ugy iparkodtak, hogy még. Minden nap gyako
roltak s olyan könnyen és szépen repültek, hogy 
öröm volt nézni. 



Megjött az ősz; lassankint összegyűltek a gólyák, 
hogy melegebb tájakra költözzenek, amig tél van 
minálunk. Hej, micsoda gyakorlatok voltak! Erdők 
és városok fölött repültek el, csak hogy lássák, 
hogyan tudnak repülni, mert hisz nagy ut előtt 
állottak. A gólyafiuk olyan jól csinálták a dolgu
kat, hogy az osztályzatuk „kitűnő volt kígyóval 
és békával". Ez volt a legislegjobb osztályzat, 
mert a kígyót és békát meg is ehettek, amit 
meg is tettek. 

— Most aztán bosszút állunk! — mondották. 
— Hogyne, persze! — mondotta a gólyamama. 

Amit én kifundáltam, az lesz a leghelyesebb! 
Tudom, hogy hol van a tó, ahol a kis babák 
feküsznek, amig a gólya nem jön értük s nem 
viszi el őket a szüleikhez. A szép kis babák mind 
ott alusznak s olyan édes az álmuk, amilyen soha 
többé nem lesz. Minden szülő vágyódik ilyen kis 
baba után s minden gyerek szeretné, ha volna 
egy kis öccse, vagy kis huga. Mi hát elrepülünk 
a tóhoz s viszünk kis testvérkét minden gyer
meknek, aki nem énekelte azt a csúnya nótát s 
nem csúfolta ki a gólyákat, de a rossz gyerme
keknek nem viszünk semmit. 

— S mi lesz azzal a csúnya rossz fiúval, aki 
kezdte a nótázást! — kiáltották a fiatal gólyák, 
— mit csináljunk vele? 

— Fekszik ott a tóban egy kis halott gyerek, a 
halálba álmodta magát, azt visszük el neki és sirni fog 
a halott kis öccse miatt; de volt ott egy jó 
fiúcska is, csak nem felejtettétek el, az, aki azt 
mondta, hogy bün az állatokat csúfolni; annak 
egy fiu meg egy leány testvérkét viszünk. És 
mivelhogy azt a fiút Péternek hivják, nektek is 
mindannyitoknak Péter lesz a nevetek. 

S ugy lett, ahogy megmondta, minden gólyának 
Péter lett a neve és még ma is az a nevük. 



A g o n o s z f e j e d e l e m . 

Volt a világon egy gonosz és elbizakodott feje
delem, akinek minden gondolata és iparkodása az 
volt, hogy meghódítsa a világ valamennyi országát 
és már a neve is rettegést keltsen mindenfelé; 
tüzzel-vassal pusztított el mindent; katonái letapos
ták a gabonát a mezőn, fölgyújtották a parasztok 
házait, ugy hogy a vörös lángok lenyaldosták a fák 
leveleit, amelyek megsülve lógtak az elszenesedett, 
fekete ágakon. Sok szegény anya meztelen csecse
mőjével a füstölgő falak közé rejtőzött, de a ka
tonák fölkutatták, rája akadtak s pokoli örömük 
csak akkor kezdődött; gonosz szellemek se garáz
dálkodhattak volna jobban; de a fejedelem ugy 
gondolta, hogy minden a legjobb rendben halad. 
Hatalma napról-napra nőtt, mindenki rettegett 
nevétől és szerencse kisérte minden lépését. A 
meghódított városokból aranyat és tömérdek kin
cset hozott haza s székvárosában olyan gazdag
ságot halmozott föl, hogy nem akadt párja az 
egész világon. Pompás palotákat, templomokat, 
csarnokokat emeltetett s aki ezt a sok nagyszerű 
dolgot látta, mind igy szólt: Mily nagy fejedelem! 
Nem gondoltak arra, hogy mily nyomorba döntött 
más országokat s nem hallották a nyögést és 
jajgatást, mely a fölperzselt városokból hangzott. 

A fejedelem nézte az aranyát, nézte a gyönyörű 
épületeit s aztán ugyanazt gondolta, amit a nép: 
Milyen nagy fejedelem vagyok! De nekem ez még 
nem elég! Ne legyen senki, aki olyan hatalmas, 



mint én vagyok, vagy talán még hatalmasabb! 
És háborút kezdett minden szomszédjával és le
győzte valamennyit. A levert királyokat arany
láncokkal füzetté a kocsijához, amikor végighajtott 
az utcákon, s ha ebédhez ült, a szegény királyok 
az ő meg az udvaroncai lábához telepedtek s ugy 
kapták el a kenyérmorzsákat, amelyeket odaszór
tak nekik. 

A fejedelem a piacokon és a királyi palotában 
fölállittatta szobrát, sőt azt kivánta, hogy a tem
plomokban az Ur oltára előtt álljon a szobra, de 
a papok azt felelték: Nagy vagy, oh uram, de 
Isten még nagyobb s mi ezt nem merjük meg
tenni. 

— J ó ! — mondotta a gonosz fejedelem, — 
akkor Istent is le fogom győzni. — És esztelen 
elbizakodottságában remekbe készült hajót építte
tett, amellyel repülni tudott a levegőben; olyan 
tarka volt, mint a páva farka s mintha ezer szeme 
lett volna, de minden szeme egy-egy puskacső 
volt; a fejedelem a hajó közepében ült s ha meg
nyomott egy rugót, egyszerre ezer golyó repült 
széjjel s a puskák rögtön újra megtöltődtek. Száz 
meg száz sast fogtak a hajó elé s igy repült a 
fejedelem a nap felé. A föld mélyen volt alatta. 
Eleinte a föld hegyeivel és erdőivel együtt olyan
nak tünt föl, mint egy darab fölszántott mező, 
ahol kikandikált a fölforg atott gyepdarabok zöldje, 
azután meg csak egy lapos földabroszhoz hason
lított és csakhamar felhőbe és ködbe takarózott. 
És a sasok egyre följebb emelkedtek; de ekkor 
Isten számtalan angyalai közül leküldött egyetlen 
egyet és a gonosz fejedelem egyszerre ezer golyót 
röpített feléje, de a golyók lepattantak az angyal 
fénylő szárnyairól, mint a jégeső, csak egyetlenegy 
vércsöpp szivárgott le egyik fehér tolláról, ez a 
csöpp ráhullott a hajóra, amelyben a fejedelem 



ült, beleperzselődött, olyan súllyal nehezedett rá, 
mintha ezer mázsa ólom lett volna és szörnyű 
sebességgel ragadta a hajót lefelé. A sasok erős 
szárnyai szétzúzódtak, a szélvész a király feje körül 
zúgott s köröskörül a felhők (amelyek az elham
vasztott városok füstjéből torlódtak össze) fenye
gető alakokat öltöttek; mint mérföldnagyságu 
rákok, hosszú ollójukat nyújtogatták s jöttek feléje, 
mint dübörgő sziklák vagy tűzokádó sárkányok; 
félholtan feküdt a hajójában, amely végre fenn
akadt egy erdő sürü ágai között. 

— Legyőzöm Istent! — mondta a fejedelem, — 
megesküdtem rá és amit akarok, az meglesz! — 
és álló hét esztendeig építtette egyremásra a re-
mekmivü hajókal, hogy átvitorlázhasson a levegőn; 
villámokat kovácsoltatott kemény acélból, hogy 
szétrobbanthassa Isten várát. Minden országából 
nagy seregeket szedett össze s amikor a katonákat 
fölállították, sok mértföldnyi területet borítottak 
el. Fölszálltak a fortélyos hajókra s a fejedelem 
is be akart szállani a maga hajójába, amikor Isten 
egy szunyograjt bocsátott le, egyetlenegy kis 
szunyograjt, az körüldongta a fejedelmet, össze
szurkálta arcát és kezeit; dühében kirántotta kard
ját, de csak az üres levegőt kaszabolta, a szúnyo
gokat nem érte a kardja. Ekkor drága szőnyege
ket hozatott oda s beburkoltatta magát, mert a 
szőnyegen nem hatolhat át a szúnyog fulánkja. 
De az egyik szúnyog elbujt a legbelső szőnyeg
ben, bemászott a fejedelem fülébe s megszúrta. 
Ez ugy égette, mint a tüz, a méreg az agyába 
szivárgott, a fejedelem fölugrott, lehányta magáról 
a szőnyegeket, letépte ruháit s meztelenül táncolt 
a durva, nyers katonák előtt, akik csúfolták a 
veszett királyt, aki hadat üzent Istennek s akit egy 
nyomorult kis szúnyog legyőzött. 



A k a n á s z . 

Volt a világon egy szegény királyfi; volt ugyan 
királysága, de nagyon kicsiny, bár elég nagy volt 
ahhoz, hogy a királyfi megházasodjék, pedig hát 
fejébe vette, hogy megházasodik. 

Az persze már nagy merészség volt, hogy a 
császár leányára vetette a szemét s megkérdezte 
tőle: Kellek-e? De mégis megtette, mert nevét 
ország-világ ismerte; száz meg száz királykisasz-
szony akadt volna, aki azt feleli: Igen, köszönöm, 
de lássuk csak, mit felelt a császár leánya. 

Mindjárt meghalljuk. 
A királyfi apjának sírján egy rózsabokor nyilt, 

óh milyen szépséges rózsabokor. Csak minden 
ötödik esztendőben virágzott s akkor is csak egy 
szál rózsa nyilt rajta, de ennek illata olyan édes 
volt, hogy aki megszagolta, minden baját és bá
natát elfelejtette; volt azután egy csalogánya, az 
ugy tudott énekelni, mintha minden mennyországi 
dallam az ő kis torkában lett volna. Ezt a rózsát 
és ezt a csalogányt szánta a királyfi a császár 
leányának; mindakettőt nagy ezüsttokba tette s 
igy küldte el néki. 

A császár az ajándékot maga előtt vitette be 
a nagy terembe, ahol a császárkisasszony volt az 
udvarhölgyeivel és éppen látogatásdit játszott; 
semmi egyebet nem csináltak; és amikor meglátta 
a két nagy ezüsttokot, örömében tapsolni kezdett. 

— Csak legalább egy kis cirmos volna! — 
mondotta, de a tokból a gyönyörű rózsa került elő. 



— Ejnye, milyen finom munka, — mondották 
az összes udvarhölgyek. 

— Több, mint finom, — mondotta a császár. 
Elragadó! 

De a császár leánya megtapintotta a rózsát és 
kis hija volt, hogy sirva nem fakadt. 

— Fuj, papa! — kiáltotta, — nem csinált vi
rág, hanem igazi. 

— Fuj! — mondották az összes udvarhölgyek. 
Igazi rózsa. 

— Mielőtt komolyan megharagudnánk, nézzük 
meg, mi van a másik tokban, — mondotta a csá
szár és ekkor előkerült a csalogány; olyan szé
pen énekelt, hogy hamarjában nem lehetett róla 
rosszat mondani. 

— Superbe ! Charmant! — mondották az udvar
hölgyek, mert mindig franciául gagyogtak, egyik 
hibásabban, mint a másik. 

— Mennyire emlékeztet engem ez a madár az 
Istenben boldogult császárné zenélő szelencéjére, 
— mondotta egy öreg főur. Ugyanaz a hang, 
ugyanaz az előadás. 

— Bizony! — mondotta a császár, — s ugy 
sirt, mint egy kis gyermek. 

— De ez talán csak nem igazi madár! — mon
dotta a császárkisasszony. 

— De igenis, igazi madár, — felelték a királyfi 
emberei. 

— Akkor csak hadd repüljön tovább! — mon
dotta a császárkisasszony és semmi áron sem 
akarta megengedni, hogy a királyfi eljöjjön hozzá. 

Csakhogy ez nem ijedt meg a kosártól; bar
nára meg feketére mázolta a képét, süvegét le
húzta a homlokára és bekopogtatott. 

— Adjon Isten, császár uram! — mondotta. 
Nem kaphatnék munkát itt a palotában? 

— Ej, nagyon sokan keresnek itt munkát, — 



felelte a császár, de majd meglátjuk. Kellene va
laki, aki a disznókat őrizné, mert nagyon sok a 
disznónk. 

Igy hát felfogadták a királyfit császári kanász
nak. Nagyon nyomorúságos kis kamrát kapott, 
lenn a disznóól mellett és ott kellett maradnia; 
de egész áldott nap ott ült és dolgozott s mire 
beesteledett, készen lett egy szép kis bögrével, 
amelyen köröskörül csengők lógtak s mikor forrt 
a fazék, szépen szóltak a csengők és ezt a régi 
nótát játszották: 

Hej, huj, haj, 
Leszakadt a gfaly! 

de legnagyobb fortélya az volt, hogy ha az em
ber az ujját a bögréből kiszálló gőzbe tartotta, 
rögtön kiszagolhatta, milyen ételeket főznek a 
város valamennyi tűzhelyén. Ez persze egészen 
másvalami volt, mint a rózsa. 

Hát a császárkisasszony egyszerre csak arra 
sétált udvarhölgyeivel és amikor a nótát hallotta, 
megállott és nagyon megörült neki, mert ezt ő 
is tudta játszani; ez volt az egyetlen darab, ame
lyet tudott, de ezt is egy ujjal játszotta. 

— Ez az a nóta, amelyet én is tudok! — mon
dotta; ez a kanász igazán müveit lehet! Eredj 
csak oda s kérdezd meg tőle, mibe kerül az a 
hangszer. 

És az egyik udvarhölgynek oda kellett mennie; 
de előbb facipőt húzott. 

— Mit kérsz a bögréért? — kérdezte az udvar
hölgy. 

— Tiz csókot a császárkisasszonytól, — mon
dotta a kanász. 

— Isten őrizz! — mondotta az udvarhölgy. 
— Pedig hát olcsóbban nem adhatom, — fe

lelte a kanász. 



— No, mit mondott? — kérdezte a császár 
leánya. 

— Nem mondhatom meg-, — felelte az udvar
hölgy. Olyan rettentő! 

— Hát akkor sugd a fülembe! — és az udvar
hölgy a fülébe súgta. 

— Illetlen fickó! — mondotta a császár leánya 
és tovább ment. De alig ért pár lépésnyire, amikor 
a csengők olyan csudaszépen csilingeltek: 

Hej, huj, haj, 
Leszakadt a galy! 

— Eredj csak: — mondotta a császár leánya, 
— kérdezd meg tőle, hogy elfogad-e tiz csókot 
az udvarhölgyeimtől? 

— Nem, köszönöm, — felelte a kanász. Tiz csókot 
a császár leányától, vagy enyém marad a bögre. 

— Mégis csak borzasztó dolog! — mondotta 
a császár leánya. De lagalább takarjatok el, hogy 
senki meg ne lássa. 

— Az udvarhölgyek körülfogták, szétterjesztet
ték a ruhájukat, a kanász megkapta a tiz csókot, 
a császár leánya pedig a bögrét. 

No, volt ott nagy öröm ! Egész este és egész 
nap forrnia kellett a bögrének; nem volt a város
ban egyetlen tűzhely, amelyről ne tudták volna, 
hogy mit főznek rajta, akár a kamarás urnái, akár 
a csizmadiamester konyhájában. Az udvarhölgyek 
táncoltak és tapsoltak örömükben. 

— Tudjuk, hogy ki eszik ebédre levest meg 
fánkot. Tudjuk, hogy hol van rostélyos darával! 
Milyen érdekes dolog! 

— Hallatlanul érdekes! — mondotta a főudvar-
mesternő. 

— De aztán el ne járjon ám a szátok, mert én 
a császár leánya vagyok. 



— Oh, hiszen ez magától értetődik! — mon
dották valamennyien. 

— A kanász, azaz hogy a királyfi (de hiszen 
ők azt hitték róla, hogy igazi kanász) most sem 
töltötte ám a napot munka nélkül s csinált egy 
kereplőt, amely ha forgatták, eljátszott minden 
keringőt, polkát és rezgő-polkát, ami csak volt a 
világ teremtése óta. 

— De hisz ez superbe! — mondotta a császár 
leánya, amikor arra ment. Sohasem hallottam szebb 
zenedarabot! Eredj csak oda, kérdezd meg, mibe 
kerül a hangszer; de csókot nem adok. 

— Száz csókot kivan érte a császár leányától, 
— mondotta az udvarhölgy, aki megvitte az 
üzenetet. 

— No hát ez megbolondult, — mondotta a 
császár leánya és tovább ment, de alig, hog}\ el
indult, már újra megállott. — Pártolni kell a mű
vészetet! — mondotta. En a császár leánya va
gyok. Mondd meg neki, hogy kap tiz csókot, 
mint tegnap, a többit beszedheti az udvarhölgyeimtől. 

— Igen ám, csakhogy ez nekünk nagyon kelle
metlen, — mondották az udvarhölgyek. 

— Mesebeszéd! — felelte a császár leánya, — 
ha én megcsókolhatom, nektek sem fog megártani. 
Ne feledjétek, hogy tőlem kaptok ellátást és fize
tést. — És az udvarhölgynek vissza kellett mennie. 

— Száz csókot a császár leányától, — mon
dotta a kanász, — máskülönben nem áll a vásár. 

— Álljatok elénk, — mondotta a császár leánya, 
az udvarhölgyek mind eléjük álltak és a kanász 
megkezdte a csókolózást. 

— Miféle tolongás az odalenn a disznóól kö
rül ? — szólott a császár, amint kilépett az erkélyre, 
szemét dörzsölte s föltette a pápaszemét. — De 
hiszen az udvarhölgyeink rendetlenkednek, oda
lenn, ugy látszik, hogy magamnak kell lemennem. 



Megigazította a papucsa sarkát, mert már nagyon 
le volt taposva. 

Terringettét! Hogy sietett! 
Mikor leért az udvarra, nesztelenül közeledett s 

az udvarhölgyek nem is vették észre, annyi dol
got adott nekik a csókok számlálása, hogy rend
ben menjen a dolog s a kanász se több, se ke
vesebb csókot ne kapjon. A császár lábujjhegyre állt. 

— Mi ez már? — mondotta, amikor látta, hogy 
ott csókolóznak s hozzájuk vágta a papucsot, 
amikor a kanász a nyolcvanhatodik csóknál tar
tott. — Ki innen! — kiáltotta a császár, mert 
nagyon dühös volt s leányát is, meg a kanászt is 
kikergette országából. 

Ott állt a császár kisasszony és sírdogált, a 
kanász káromkodott, az eső pedig csak ugy 
szakadt. 

— Oh én nyomorult teremtés, — mondotta a 
császár leánya, — miért nem mentem feleségül a 
szép királyfihoz. Oh, mily boldogtalan vagyok ! 

Á kanász egy fa mögé lépett, letörölte képéről 
a barna meg a fekete mázt, ledobta rongyos ru
háit, királyi pompájában lépett ki újra s oly szép 
volt, hogy a császárkisasszony akaratlanul meg
hajolt előtte. 

— Azt érted el, hogy megvetlek, — mondotta. 
Nem kellett neked a becsületes királyfi; a rózsát 
meg a csalogányt nem tudtad méltányolni, de a 
kanászt megcsókoltad egy silány játékszerért; most 
megkaptad a jutalmadat. 

Aztán visszament az országába, becsapta az 
ajtót a császárkisasszony orra előtt s még a re
teszt is rátolta; a császár leánya künn álldogál
hatott s elénekelhette azt, hogy: 

Hej, huj, haj, 
Leszakadt a galy ! 



O l e L u k ő j e . 

Nincs a világon senki, aki annyi mesét tudna, 
mint Ole Lukője. Hogy tud az mesélni! 

Ugy estefelé, ha a gyerekek asztalnál üldögél
nek, vagy a kis zsámolyon, be szokott állítani 
Ole Lukője; halkan jön föl a lépcsőn, mert csak 
harisnya van rajta, nesztelenül nyit be a szobába 
és huss! édes tejet föcskendez a gyerekek szemébe, 
finoman, nagyon finoman, de mégis csak lecsu
kódik tőle a szemük, ugy hogy őt nem is lát
hatják, akkor aztán a hátuk mögé surran, ráfúj 
a nyakukra, ettől aztán megnehezedik a fejük — 
ugy bizony, csakhogy nem fáj nekik, mert Ole 
Lukője jó barátja a gyerekeknek, csak azt akarja, 
hogy csöndben maradjanak s legcsöndesebbek, 
mikor ágyba fektették őket; azt akarja, legyenek 
csöndben, hogy mesélhessen nekik. 

Ahogy a gyerekek elaludtak, Ole Lukője leül 
az ágyuk szélére; szép ruhája van, selyemfrakk 
van rajta, de színét nem lehet megmondani, mert 
zöldbe, pirosba meg kékbe játszik, aszerint ahogy 
fordul; mindegyik hóna alatt esernyőt hord, az 
egyiken képek vannak, ezt kifeszíti a jó gyer
mekek fölött s akkor egész éjszaka gyönyörű 
meséket álmodnak; a másikat, amelyiken semmi 
sincs, a rossz gyerekek fölött fesziti ki s azok 
csak bután alusznak egész éjjel s reggelre kelve 
nem álmodtak semmit. 

Mindjárt meghalljuk, hogy jött el Ole Lukője 
egy egész héten keresztül minden áldott este egy 



kis fiúhoz, akinek Hjalmar volt a neve, és mit 
mesélt neki. Ez összesen hét mese, merthogy hét 
nap vagyon egy hétben. 

Hétfő. 

— No hát ide hallgass! — mondotta Ole Lukője 
este, amikor Hjalmart ágyba fektette, — először 
kicifrázzuk! — és erre a cserepekben álló virá
gok mind nagy fákká növekedtek, amelyeknek 
ágai fölnyultak a mennyezetre és széthajoltak a 
falak mentén, ugy hogy az egész szoba olyan lett, 
mint a leggyönyörűbb lugas, minden ág tele volt 
virággal s minden virág szebb volt a rózsánál is, 
kedvesen illatozott és ha megakarta enni az em
ber, édesebb volt, mint a befőtt! A gyümölcsök 
ugy ragyogtak, mint az arany s volt olyan kalács, 
hogy széjjelrepedt a sok mazsolától; igazán csuda
szép volt. De ugyanakkor az asztalfiából, ahol 
Hjalmar tankönyvei voltak, keserves jajgatás 
hallatszott. 

— Hát ez mi? — kérdezte Ole Lukője s az 
asztalhoz ment és kihúzta a fiókot. A palatábla 
mozgolódott és nyögdicsélt, mert hiba csúszott 
bele a számtani feladványba s a számok mind 
szét akartak szaladni; a palavessző táncolt és ug
rált a maga zsinórján, mintha kiskutya lett volna, 
aki szeretné kijavítani a számtani feladatot és nem 
tudja. Meg aztán Hjalmar irkája is nyöszörgött, 
igazán szörnyűség volt hallgatni. Minden lapon 
hosszúságuk szerint fölülről lefelé állottak a nagy
betűk, s mindegyik mellett a kisbetűje, s ez volt 
a minta-irás és ezek mellett szintén voltak betűk, 
amelyek azt hitték magukról, hogy éppen olyan 
jól festenek s ezeket Hjalmar irta, csakhogy ezek 
olyanok voltak, mintha elbuktak volna azon a 
ceruzavonalon, amelyen meg kellett volna állaniok. 



— Lássátok, igy tartsátok magatokat, — mon
dották a mintabetük — kissé előrehajolva, de 
azért erőteljes lendülettel. 

— Megtennők mi azt szívesen, — mondották 
Hjahnar betűi, — de nem tudjuk; mi olyan nyo
morékok vagyunk. 

— Akkor hát rebarbarát kell szednetek! — 
mondotta Ole Lukője. 

— Nem! nem! — kiáltották a betűk s ugy 
kiegyenesedtek, hogy öröm volt nézni. 

— Hja, igy én -nem mesélhetek! — mondotta 
Oíe Lukője. Ezeket meg r kell egreciroztatni. 
Egy-kettő! Egy-kettő! — És igy egreciroztatta a 
betűket, amig olyan karcsún és szépen nem állot
tak, mint a mintabetük. De amikor Ole Lukője 
elment és Hjalmar reggel a betűk után nézett, 
azok csak olyanok voltak, mint előtte való nap. 

Kedd. 

Alig hogy Hjalmar az ágyba feküdt, Ole 
Lukője kis varázsfecskendőjével bepermetezett 
minden bútort a szobában, mire ezek rögtön fe
csegni kezdtek, és mind magukról fecsegtek, az 
egy köpőládát kivéve, amely szótlanul állt ott 
s azon bosszankodott, hogy a bútorok mind olyan 
hiuk, hogy csak magukról tudnak beszélni, csak 
magukra tudnak gondolni és hogy senkisem gon
dol őreája, aki szerényen áll a sarokban s tűri, 
hogy beleköpjenek. 

A sublód fölött aranyozott rámában nagy fest
mény lógott; tájkép volt, nagy, öreg fákat lehe
tett látni rajta, a pázsiton virágokat s egy nagy 
folyót, amely megkerülte az erdőt, sok vár alatt 
hömpölygött tova, a messzi, vad tenger felé. 

Ole Lukője tündérfecskendőjével bepermetezte 
a festményt, erre a madarak énekelni kezdtek 



rajta, a faágak hajladoztak, a felhők pedig olyan 
szépen vonultak, hogy még az árnyékuk is ráve
tődött a tájékra. 

Ole Lukője most a kis Hjalmart fölemelte a 
kép rámájáig, Hjalmar beleállt a képbe, ott, ahol 
a magas fü volt, s a fák ágai között lesütött rá a 
nap. Aztán a vizhez szaladt, beleült egy kis la
dikba, amely ott ringott; pirosra meg fehérre volt 
mázolva a ladik, vitorlája ugy fénylett, mint az 
ezüst, és hat hattyú, aranykorona a nyakukban és 
ragyogó kék csillag a fejükön, elvontatták a 
ladikot az erdő mellett, ahol a fák haramiákról 
és boszorkányokról regéltek s a virágok szép 
kis tündérekről s arról, amit a pillangóktól hal
lottak. 

Ezüst- meg aranypikkelyes gyönyörű halak úsz
tak a ladik nyomán; néha a levegőbe szökken
tek s azután nagy loccsanással hullottak vissza a 
vizbe; piros meg kék, apró meg nagy madarak 
két hosszú sorban repültek utánok, a szúnyogok 
táncoltak, s a cserebogarak azt zümmögték, hogy: 
Bm! Bm! Mind el akarták kisérni Hjalmart, mert 
mindegyiknek volt valami elmesélni valója. 

No hát, micsoda kéjutazás volt az! Az erdő 
majd sürü volt és sötét, majd meg olyan, mint a 
legszebb kert, tele napfénnyel meg virágillattal; 
nagy márvány- meg üvegpaloták voltak ott, az 
erkélyeken királykisasszonyok állottak, csupa olyan 
kislány, akiket Hjalmar jól ismert, mert azelőtt 
játszogatott velük. Mindegyik a kezecskéjét nyúj
totta feléje s a kezecskében egy bűbájos kis cu
korszivet, miközben Hjalmar elhajózott előttük, 
és a királykisasszony szorosan fogta s cukorsüte
ményt, ugy hogy mindegyiküknek jutott egy darab, 
a kisebbik a királykisasszonynak, a nagyobbik 
Hjalmarnak! Minden palota előtt kis királyfiak 
állottak őrt, arany kardjukkal tisztelegtek és ma-



zsolát meg ólomkatonákat szórtak. Igazi király-
fiucskák voltak. 

Hjalmar majd erdők, majd meg nagy termek 
között vitorlázott tovább, azután egy város köze
pén hajózott keresztül, ahol az ő szárazdajkája 
lakott, aki őt hordozta, amikor még nagyon kis 
fiu volt, aki mindig olyan jó volt hozzá és most 
integetett és bólogatott és eldalolta neki azt a 
szép kis nótát, amelyet ő maga csinált és meg
küldött Hjalmarnak: 

Oly sokszor gondolok én reád, 
Hjalmar, kicsi jó fiam, 
A homlokod, a szemed, a szád : 
Csókoltam sokszor, hosszasan. 

Mikor az első szót gügyögted! 
Ott voltam — és most búcsúzom, 
Áldásom ott lengjen fölötted, 
Amerre jársz, kis angyalom ! 

És a madarak mind vele énekeltek, a virágok 
táncoltak szárukon, a vén fák bólogattak, mintha 
Ole Lukője nekik is mesélt volna. 

Szerda. 

Jaj, hogy szakadt odakünn az eső! Hjalmar 
még álmában is hallotta; s amikor Ole Lukője 
kinyitott egy ablakot, a viz már az ablakpár
kányig emelkedett; egész tenger zajlott odakünn, 
de a legszebb hajó a ház előtt ringott. 

— Jösz velem a tengerre, kis Hjalmar ? — kér
dezte Ole Lukője, — akkor ma éjjel idegen or
szágokat láthatsz s akkor reggelre már újra itt 
lehetsz. 

Egy pillanat múlva Hjalmar ünneplő ruhájában 



ott állott a remek hajó közepében, az idő egy
szerre kiderült, áteveztek az utcákon, megkerülték 
a templomot és aztán kijutottak a háborgó, nagy 
tengerre. Addig vitorláztak, mig végre a száraz
föld egészen eltűnt s egy csapat gólyát láttak, 
ezek is a hazájukból jöttek s melegebb tájak felé 
igyekeztek; a gólyák hosszú sorban vonultak egy
más mögött és el is tűntek a messzeségben! 
Egyik közülök ugy kifáradt, hogy a szárnya már 
alig birta, a legutolsó volt a sorban, csakhamar 
jócskán elmaradt a többitől és végül kiterjesztett 
szárnyán egyre lejebb és lejebb ereszkedett, még 
egy párszor megsuhintotta szárnyát, de hiába; 
lába odaért a hajó kötélzetéhez, aztán lecsúszott 
a vitorláról és zsupsz! — ott állott a födélzetén. 

A matrózinas fölkapta s bevitte a tyúkólba, a 
tyúkok, kacsák és pulykák közé; a szegény gólya 
egész ijedten állott meg közöttük. 

— Nézd csak! — sipegték a tyúkok. 
A pulykakakas ugy felfútta magát, ahogy csak 

tudta, aztán megkérdezte a gólyától, hogy kicsoda, 
a kacsák pedig hátráltak, egymást lökdöstek s 
azt hápogták: Csak csapra! Csak csapra! 

A gólya mesélt nekik a forró Afrikáról, a pirami
sokról meg a strucmadárról, amely ugy száguld a 
sivatagban, mint a vad lovak, de a kacsák nem 
értették, amit mondott s egymást lökdösve igy 
szóltak: Ugy-e valamennyien egyetértünk abban, 
hogy nagyon ostoba ! 

— Bizonyos, hogy ostoba! — mondotta a 
pulykakakas és nagyon hurukkolt. A gólya erre 
elhallgatott s az ő Afrikájára gondolt. 

— Milyen finom, vékony lábaid vannak! — 
mondotta a pulykakakas. Mibe kerül rőfje ? 

— Csak ! Csak ! Csak! — sápogtak a kacsák, 
de a gólya ugy tett, mintha nem is hallotta volna. 

— Te is bátran velük nevethetsz! — mondotta 



neki a pulykakakas, — mert ezt nagyon élcesen 
mondottam! Vagy talán a te értelmedet meg
haladja? Ah, oh, ugylátszik nem nagyon sokoldalú 
legény! Csak maradjon köztünk az elmésségünk ! 
— Es_a tyúkok kodácsoltak, a kacsák sápogtak: 
Gik-gak, gik-gak! — Igazán szörnyűség volt, 
hogy ők maguk milyen jól mulattak ezen. 

De Hjalmar odament a tyúkólhoz, kinyitotta az 
ajtaját, hivta a gólyát s ez kiszökkent hozzá a 
födélzetre. Már kipihente magát és mintha intett 
volna Hjalmarnak, ez lett volna a köszönete; az
tán kitárta szárnyait s elrepült a meleg orszá
gokba, de a tyúkok kotkodácsoltak, a kacsák 
sápogtak s a pulykakakasnak egészen kivörösödött 
a taraja. 

— Holnap levest főzünk belőletek! — mon
dotta Hjalmar, mire fölébredt s látta, hogy kis 
ágyában fekszik. Mégis csak furcsa utazás volt, 
amelyet Ole Lukője jóvoltából tett az éjjel. 

Csütörtök. 

— Tudod mit ? — mondotta Ole Lukője, — 
csak ne ijedj meg. Egy kis egeret fogsz most 
látni. Tenyerét nyujotta neki s rajta volt a könnyű 
kis állat. Eljött, hogy esküvőre hívjon meg téged. 
Két kis egér van itt, r akik ma éjjel házassági 
frigyre akarnak lépni. Edesmamád éléskamrájának 
a padlója alatt laknak s ugy hallom, hogy nagyon 
szép a lakásuk. 

— De hogy jutok én a padló alá, a kis egér
lyukon keresztül ? — kérdezte Hjalmar. 

— Bizd azt csak rám ! — felelte Ole Lukője. 
Majd én összezsugoritlak. Erre tündérfecskendőjé
vel megérintette Hjalmart, mire ez egyre kisebb 
lett s végre már csak akkorka volt, mint a leg
kisebb ujjam. — Most aztán kérd kölcsön az 



ólomkatonától az uniformisát, azt hiszem, éppen 
illeni fog rád, ha az ember társaságba megy, 
mindig nagyon jól hat az uniformis. 

— Hát persze! — mondotta Hjalmar és egy szem
pillantás alatt olyan lett, mint a legszebb ólomkatona. 
. — Nem volna szíves beszállani az édesmamája 

gyüszüjébe! — mondotta a kis egér, — mert ak
kor leszek bátor elvontatni önt. 

— Oh, hát a kisasszony maga akar velem fá
radni? — mondotta Hjalmar; de aztán igy haj
tott az egér a lakodalomra. 

A padló alatt először hosszú folyosót értek, de 
az csak olyan magas volt, hogy a gyüszüvel el
lehetett hajtani benne. Az egész folyosó redves 
fával volt kivilágítva. 

— Milyen pompás illat, ugy-e bár? — mon
dotta az egér, aki őt vitte. Disznóhájjal van ki
kenve az egész folyosó. Ennél jobb nincs a világon. 

Aztán eljutottak a nászi terembe; jobbról állot
tak mind az egérhölgyek és ugy cincogtak-vin-
cogtak, mintha csak egymáson mulattak volna. 
Balról álltak az egérurak s talpukkal pödörget
ték a bajuszukat, de a terem közepén állt a 
jegyespár; egy kivájt sajthéjban állottak és min
denki szemeláttára nagyon sürün csókolóztak, 
mert hiszen vőlegény meg mennyasszony voltak 
és közvetlenül esküvőjük előtt. 

Egyre több és több idegen érkezett; az egerek 
már szinte agyontaposták egymást, a jegyespár 
pedig éppen az ajtó előtt állott föl, ugy hogy se 
ki, se be nem lehetett járni. A terem is ugy, mint 
a folyosó, disznóhájjal volt kikenve s ez volt az 
egész trakta; de csemegéül előhoztak egy borsó
szemet, amelybe a család egyik serdületlen tagja 
fogával belevéste a jegyesek nevét, azaz hogy 
csak nevük kezdő betűit, de hát ez igazán rend
kívüli dolog volt. 



Az egerek mind azt mondták, hogy a lakoda
lom sikerült és hogy nagyon jól érezték magukat. 

Hjalmart aztán megint hazavitték; nagyon uri 
társaságban töltötte az éjszakát, de hát össze is 
kellett zsugorodnia, kicsivé kellett válnia s a 
tetejébe még uniformist is kellett húznia. 

Péntek. 

— Hihetetlen, hogy hány idősebb ember sze
retné, ha elmennék hozzá! — mondotta Ole 
Lukője, — legkivált azok, akik rosszat cseleked
tek. Jó kis Ole, — igy szólnak hozzám, — nem 
tudjuk lehunyni a szemünket, álmatlanul fekszünk 
egész éjjel, látjuk a gonosz tetteinket, amelyek 
mint utálatos kis manók az ágyunk szélére ülnek 
és forró vizzel föcskendeznek bennünket; gyere 
el, üzd el őket, hogy egyszer már jót aludhassunk. 
Aztán meg igy nyögnek: Igazán, szívesen meg
fizetjük a fáradságodat; jó éjszakát, Ole. A pénz 
ott van az ablakban. Csakhogy én pénzért nem 
teszem ám! — mondotta Ole Lukője. 

— Hát mit csináljunk ma éjszaka? — kérdezte 
Hjalmar. 

— Hát bizony nem tudom, van-e kedved megint 
lakodalomba menni; ez nem olyan lesz ám, mint 
a tegnapi; a kis húgod nagy babája, amelyiknek 
olyan férfi-formája van s Hermannak hívják, a 
Berta babát akarja feleségül venni, és mivelhogy 
Bertának ráadásul még nevenapja is van, hát 
nagyon sok ajándékot fognak kapni. 

— Ezt már tudom! — felelte Hjalmar. — Vala
hányszor uj ruha kell a babáknak, a húgom mindig 
azt mondja, hogy születésnapjuk van vagy esküvő
jük; ez már legalább is százszor megtörtént. 

— Igen ám, csakhogy ma este van a százegye
dik esküvő és ha a százegyedik is megvolt, akkor 



mindennek vége. Azért lesz ez olyan hihetetlenül 
gyönyörű. Nézz csak oda! 

Hjalmar odanézett az asztalra, ott állt a kis 
kartonház, az ablakai ragyogtak és előtte az ólom
katonák mind fegyverrel tisztelegtek. A jegyespár 
a padlón ült s gondolatokba merülve az asztal
lábához dőltek, s erre bizonyosan volt okuk. De 
Ole Lukője, a nagymama fekete szoknyájában, 
összeadta őket; szertartás után a szoba összes 
bútorai rázendítettek a következő szép dalra, mely 
a ceruza szerzeménye volt s ráillett a takarodó 
dallamára: 

E bájos, ifjú mátkapár, 
Mely keztyübőrből varrva áll: 
Mint a fenyő, oly szép sudár. 
Legyen az élte napsugár; 
És lepje áldás, merre jár, 
Éljen soká az ifjú pár! 

Aztán átnyújtották nekik az ajándékokat; a 
mátkapár az ehető ajándékok ellen már jóelőre 
tiltakozott, mert őket csak, a szerelem táplálta. 

— Menjünk falura, vagy talán 'külföldi nász
útra? — kérdezte a vőlegény és mindjárt meg
tárgyalták a dolgot egy fecskével, aki sokat uta
zott a világban' s egy öreg udvari tyúkkal, aki 
már ötször költött ki csirkéket; a fecske aztán 
mesélt nekik azokról a gyönyörű, meleg országok
ról, ahol nagy, nehéz szőllőfürtök csüngenek a 
venyigéken, ahol a lég olyan enyhe s a hegyek
nek olyan szép a színük, hogy az embereknek 
arról itt sejtelmük sincsen. 

— De olyan kelkáposztájuk még, sincsen, mint 
nekünk! — mondotta a tyúk. — En egy egész 
nyarat falun töltöttem a csirkéimmel; volt ott egy 
homokgödör, ahol kedvünkre jártunk-keltünk és 
kapargattunk; aztán bejárhattunk egy kertbe is, 



ahol kelkáposzta termett. Hogy micsoda kel
káposzta volt az! Nincs annál szebb a világon. 

— De hiszen az egyik kelkáposztafej csak olyan, 
mint a másik! — mondotta a fecske, — meg aztán 
sokszor olyan rossz itt az idő. 

— Azt már megszokta az ember, — mondotta 
a tyúk. 

— De itt hidegek és fagyok járnak. 
— Nagyon jó az a kelkáposztának! — felelte 

a tyúk. — Különben minálunk is vannak ám nagy
melegek ! Most négy esztendeje olyan nyarunk volt, 
hogy öt hétig tartott; olyan vakmeleg volt, hogy 
majd megfulladt az ember. Meg aztán minálunk 
nincsenek olyan mérges kigyók, mint azokban az 
országokban. Meg haramiáktól sem kell tartanunk. 
Gazember, aki nem ismeri el, hogy a mi országunk 
a legszebb. Igazán nem érdemli meg, hogy itt 
élhet. — A tyúk elsírta magát. — Én is utaztam 
már életemben! Tizenkét mértföldet tettem meg 
egy puttonyban! Mondhatom, hogy utazni nem 
nagy élvezet. 

— A tyúk nagyon okos asszony, — mondotta 
a Berta baba. — Én se látom be, miért utazzunk 
a hegyek közé. Az ember csak fölmegy a hegyre 
és lejön a hegyről. Nem, inkább kiutazunk a 
homokgödörhöz és sétálgatunk a káposztafejek 
között. 

És ugy is történt. 

Szombat 

— Mesélsz-e nekem valami szépet? — kérdezte 
a kis Hjalmar, alig hogy Ole Lukője befektette 
őt az ágyba. 

— Ma este nem érünk rá, — mondotta Ole és 
legszebb esernyőjét feszitette ki Hjalmar fölött. — 
Nézd meg csak ezeket a kínaiakat! — És az 



egész esernyő olyan volt, mint egy nagy kinai 
findsa, tele kék fákkal, karcsú hidakkal, amelyeken 
apró kínaiak álldogáltak s bólogattak a fejükkel. 
— Holnapra szépen föl kell díszítenünk az egész 
világot, — mondotta Ole, — mert holnap ünnep 
van, vasárnap. Fölmegyek a tornyokba, megnézni, 
hogy a kis templomi manók surolják-e már a haran
gokat, hogy azok minél szebben szóljanak; aztán 
kimegyek a mezőre, megnézni, hogy a szelek le-
fujják-e a port a füvekről, meg a virágokról, mert 
ez a legnagyobb munka, aztán leszedem az égről 
az összes csillagokat és kifényesítem őket; vala
mennyit a kötényembe rakom, de előbb meg kell 
őket számozni, hogy mindegyik visszakerülhessen 
a maga helyére, mert különben nem maradhatna 
fönn az égen, hanem egymásután bukfenceznének 
le és nagyon sok volna a csillaghullás! 

— Hallja-e, Lukője ur! — mondotta egv vén arc
kép a falon, amely mellett a kis Hjalmar ágya 
állott, —: én Hjalmar dédapja vagyok; hálás vagyok, 
hogy mesélgetni szokott a fiúnak, de kérem, ne 
zavarja össze a fogalmait. A csillagokat nem lehet 
leszedni és megpucolni. A csillagok világtestek, csak 
ugy, mint a mi földünk és éppen ez a jó bennük. 

— Köszönöm a leckét, öreg dédapó! — mon
dotta Ole Lukője, — köszönöm. Hiszen te vagy 
a család feje, te vagy az ősapa, de én még öre
gebb vagyok, mint te. Vén pogány vagyok, a 
rómaiak és a görögök az álom istenének nevez
tek! Megfordultam a leguribb házakban, ahol 
különben még ma is szívesen látnak. Tudok bánni 
a kicsinyekkel és a nagyokkal. Hát most csak 
mesélj te. — Ole Lukője erre távozott s magával 
vitte esernyőjét. 

— No tessék, most már a véleményét sem 
mondhatja meg az ember! — szólt az öreg arckép. 

És Hjalmar erre fölébredt. 



Vasárnap. 

— Jó estét! — mondotta Ole Lukője és Hjal
mar biccentett a fejével, de aztán fölugrott s fal
nak fordította a dédapó arcképét, hogy ne szól
hasson bele a mesébe, ugy, mint tegnap. 

— De most aztán mesélj nekem: az öt zöld 
borsószemről, akik egy hüvelyben laktak, s a 
stoppolótüről, amely olyan finoman ugrált, hogy 
varrótűnek képzelte magát. 

— Sok a jóból is megárt! — mondotta Ole 
Lukője. Tudod, hogy legszívesebben mutatni szok
tam neked valamit. Most megmutatom neked az 
öcsémet, neki is Ole Lukője a neve, de ő csak 
egyszer jön el mindenkihez s akihez eljön, azt 
fölkapja a lovára és mesél neki. Csak két mesét 
tud; az egyik olyan gyönyörű, hogy elgondolni 
nem lehet, a másik olyan csúnya és utálatos, 
hogy azt le sem lehet irni. — És Ole Lukője 
fölemelte az ablakba a kis Hjalmart és igy szólt: 
Mindjárt meglátod az öcsémet, a másik Öle Lu-
kőjét. Halálnak is nevezik őt. Látod, nem is olyan 
ijesztő, mint a képeskönyvekben, ahol csak csont
váz. Bizony a ruhája csupa ezüsthimzés, a leg
szebb huszár-uniformis van rajta s fekete bársony 
köpenye csak ugy lebeg utána a paripája fölött. 
Nézd csak, hogy vágtat! 

És Hjalmar látta, hogy nyargal tovább az a 
másik Öle Lukője s hogy kap föl a paripájára 
fiatal meg öreg embereket; némelyiket maga elé 
ültette, másokat a háta mögé, de mindegyiktől 
megkérdezte: Milyen a bizonyítványod? — Jó, 
— mondották valamennyien. — Hadd látom csak, 
— felelte ő, s mindegyik megmutatta neki a kis
könyvét és akiknek kitűnőjük volt vagy jelesük, 
azokat maga elé ültette s azoknak elmondta a 
szép mesét, de akiknek hármasuk vagy éppen-



séggel négyesük volt, azoknak a csúnya mesét 
mondta el, ugy hogy remegtek és sírtak s le
akartak ugrani a lóról, de nem lehetett ám, mert 
odanőttek hozzája. 

— De hiszen a halál r a legszebb Ole Lukője, 
— mondotta Hjalmar. Én bizony nem félek tőle. 

— Ne is félj! — mondotta Ole Lukője, — 
csak iparkodjál, hogy jó bizonyítványod legyen. 

— Ez már tanulságos mese! — dörmögte a 
a dédapó arcképe. Mégis csak jó, ha az ember 
megmondja a véleményét. És most már meg volt 
nyugodva. 

Hát ez az Ole Lukőjéről szóló mese; majd 
este ő maga többet mesélhet. 



A b a r á t i f r i g y . 

Nemrégiben egy kis utazást tettünk és máris 
nagyobb után vágyakozunk. Hova? Spártába, 
Mykenébe, Delphibe! Van száz olyan hely is, 
hogy már a nevére utazási kedv dobbantja meg 
a szivünket! Öszvér visz föl a hegyi ösvényen, 
bokron és bozóton keresztül; az egyes utazó is 
olybá tűnik föl, mint egy egész karaván. Ö maga 
legelöl nyargal az argojátjával, egy hátasló viszi 
a ládát, sátrat, élelmet, pár csendőr halad utána 
őrizetül; fárasztó napi utja után nem várja őt 
vendégfogadó, s benne szépen megvetett ágy, 
sokszor csak sátor alatt hál a vad természet 
közepette, vacsorára piláfot főz az argojáton; 
a kifc sátrat ezer szúnyog dongja körül, nyomorú
ságos éjszaka, s reggel erősen megdagadt folyókon 
visz el az utja; keményen ülj a lovadon, hogy le 
ne sodorjon a hullám! 

S mi a jutalma e sok viszontagságnak? A leg
nagyobb, a leggazdagabb jutalom jár érte. A ter
mészet föltárul itt egész nagyságában, minden 
egyes hely történelmi, a szem és a gondolat gyö
nyörben úszik. Megénekelheti a költő, szines ké
pekben ábrázolhatja a festő, de a valóságnak az 
illatát, amely egyszer és mindenkorra megcsapja 
a szemlélőt, s beáramlik a gondolataiba: egyikük 
sem adhatja meg. 

Egy magányos pásztor fönn a sziklaélen valami 
egyszerű élmények elmesélésével is talán jobban 
fölnyithatná a szemedet, mert hiszen te pár futó-



lagos vonásból akarnád megismerni a hellének 
országát. 

Meséljen hát a pásztor! Arról a régi, különös 
szokásról, meséljen a pásztor ott fönn a hegyen a 
baráti kötelékről. 

— Házunk agyagból volt összetapasztva, de az 
ajtófélfák kivájt márványoszlopok voltak; ott ta
láltuk őket, ahol a házat építettük; teteje szinte 
a földig ereszkedett le, most sötétbarna volt és 
csúnya, de amikor mi ezt a tetőt raktuk, virágzó 
oleandert hoztunk a hegyekből és friss babér
ágakat. A ház körül alig maradt hely, meredek 
sziklafalak nyúltak föl ott kopaszon és feketén és 
fölöttük a felhők ugy imbolyogtak néha, mint eleven, 
fehér alakok; énekes madarat sohasem hallottam 
errefelé, itt a férfiak sosasem táncoltak dudaszóra, 
de azért ősidőktől fogva szent hely volt, még a neve 
is arra vall, hiszen Delphinek hívják. A komoly, sö
tét hegyek mind hóval voltak borítva s a legma
gasabb, amely legtovább ragyogott a vörös esti 
pirban: a Parnasszus volt, onnan szakadt le a pa
tak is, amely a házunk táját mossa, s valamikor 
az is szent volt, most zavaros, mert a szamarak 
gázolnak bele, de a viz tovább rohan és újra 
megtisztul. Hogy emlékezem minden kis zugra e 
mélységes szent magányban! A kunyhó közepé
ben tüzet gyújtottak és amikor parázslott a forró 
hamu, amejy rakásba gyűlt, megsütötték benne a 
kenyeret. És ha a kunyhó körül magasan feküdt 
a hó, ugy hogy a kunyhó is alig látszott ki be
lőle, anyám akkor lett csak igazán jókedvű, két 
keze közé fogta a fejemet, homlokon csókolt s 
olyan dalokat énekelt, amilyeneket máskor soha, 
mert a törökök, a mi uraink, nem tűrték. Ezt éne
kelte: Az Olimposz csúcsán a törpe fenyőerdőben 
ült egy öreg szarvas, a szeme tele volt könnyel; 
piros, zöld és halaványkék könnyeket sirt, ami-



kor arra jött egy őzbak: Mi bajod, hogy ily ke
servesen sirsz, hogy piros, zöld és halaványkék 
könnyeket sirsz? — Eljött a török a mi váro
sunkba, szilaj kopókkal vadászni, hatalmas a 
falkája! — A szigeteken át kergetem őket! — 
mondotta a fiatal őzbak, — a szigeteken át bele
kergetem őket a mély tengerbe! — De még le 
sem szállóit az este, már agyonverték az őzba-
kot, még be sem állt az éjszaka s halálra ker
gették a szarvast! — S amikor anyám ezt éne
kelte, nedves lett a szeme, hosszú szempilláján 
egy könnycsepp reszketett, de ő eltakarta s meg
sütötte fekete kenyerünket a hamuban. Kezem 
ökölbe szorult és igy szóltam: Agyonverjük a 
törököket! De anyám a dalnak egy sorát ismé
telte: A szigeteken át belekergetem őket a mély 
tengerbe. De még le sem szállott az este, s már 
agyonverték az őzbakot, még be sem állt az éj
szaka s halálra kergették a szarvast. — Napokon 
és éjszakákon át egymagunk voltunk a kunyhó
ban, s akkor megjött az apám ; tudtam, hogy 
kagylóhéjakat hoz nekem a lepantói öbölből és 
talán egy kést is, éleset és villogót. De most egy 
gyereket hozott nekünk, egy mezitlen kis leány-
Icát a báránybőr bunda alatt, aki csak egy állat
bőrbe volt takarva s amikor az anyám ölébe fek
tették meztelenül, mindene három ezüstpénz volt, 
a fekete hajába kötve. Apám elmesélte, hogy a 
leányka szüleit agyonverték a törökök, s annyit 
mesélt nekünk, hogy én egész éjszaka arról ál
modtam; apám is megsebesült, anyám bekötözte 
a karját és a sebe mély volt; a vastag bárány
bőrbundán keményre fagyott a vére. A kis leányt 
testvérül szánták nekem, olyan szép volt, tiszta 
és sugárzó, s az anyámnak sem volt szelídebb a 
szeme, mint az övé. Anasztáziát, ahogy nevezték, 
testvéremül szánták, mert apja baráti frigyben ál-



lott az én apámmal, baráti frigyben a hagyomány 
szerint, amelyet most is őrzünk; fiatalkorukban 
barátságot kötöttek, kiválasztották a környék leg
szebb és legerényesebb leányát, hogy őket a baráti 
frigynek szentelje; sokat hallottam én erről á 
szép és különös szokásról. 

A kisleány tehát a húgom lett, a térdemen 
ringattam, hoztam neki virágot, hegyi madár tol
lát, együtt ittunk a Parnasszus vizeiből s egymás 
mellett aludtunk a kunyhónk babérfödele alatt, 
mialatt anyám minden télen a piros, zöld és hala-
ványkék könnyekről énekelt, de én még nem ér
tettem meg, hogy az én saját népem az, melynek 
ezerszeres fájdalma tükröződik azokban a köny-
nyekben. • 

Egy napon három frank ember jött hozzánk, 
más volt a ruhájuk, mint a miénk, ágyaik és sát
raik a lovukra voltak fölrakva, több mint husz 
török kisérte őket, karddal és puskával fölfegy
verkezve, mert a pasa barátai voltak és passzust 
is tőle kaptak. Csak azért jöttek, hogy lássák a 
mi hegyeinket, hogy hóban és fellegek között 
fölhágjanak a Parnasszusra s megnézzék kuny
hónk körül azokat a furcsa, meredek, fekete szik
lákat ; a kunyhónkban el sem fértek, de nem bír
ták a füstöt sem, mely az alacsony ajtón kihúzó
dott, igy hát a kunyhónk mellett, a keskeny kis 
térségen sátrat ütöttek, bárányt és madarakat sü
töttek és édes, erős borokat töltögettek, de a 
törökök nem ihattak belőlük. 

Amikor tovább utaztak, egy darabon elkísér
tem őket, kis húgomat, Anasztáziát, kecskebőrbe 
varrva, a hátamon cipeltem. Az egyik frank ur egy 
szikla elé állított s lerajzolt engem meg a húgo
mat, ugy, ahogy ott állottunk, s az éppen ugy 
föstött, mintha mi ketten csak egy ember lettünk 
volna; én erre sohasem gondoltam, de Anasztázia 



meg én mindig egyek voltunk, mindig az ölemben 
feküdt vagy a hátamon csüngött és ha álmod
tam, mindig vele álmodtam. 

Harmadik éjjel más emberek jöttek a kunyhónkba, 
ezeknek kés meg karabély volt a fegyverük; al
bánok voltak, bátor emberek, mint anyám mon
dotta; csak rövid ideig maradtak; Anasztázia 
húgomat egyik az ölébe vette, s amikor elmentek, 
Anasztáziának nem három ezüstpénz volt a hajá
ban, hanem csak kettő; papirszeletekbe sodortak 
dohányt és azt szítták, az idősebbik arról beszélt, 
hogy milyen utat válasszanak, mert erre nézve nem 
tudták elszánni magukat. Ha fölfelé köpök, — 
mondotta, — az arcomba hull, ha lefelé köpök, a 
szakállamba hull! De hát valamelyik uton mégis 
csak el kellett indulniok; hát el is mentek, apám 
kisérte őket; csakhamar aztán lövéseket hallottunk, 
aztán megint ropogott valami; katonák jöttek a 
kunyhónkba s elfogtak minket, anyámat, Anasz
táziát meg engem; azt mondták, hogy mi szállást 
adtunk a rablóknak, hogy apám elkísérte őket s 
azért visznek el minket; láttam a rablók holttes
tét, apám holttestét és addig sirtam, amig elalud
tam. Amikor fölébredtem, börtönben voltunk, de 
nem volt nyomorúságosabb hely, mint a mi 
kunyhónk, kaptam hagymát meg gyantás bort, 
amelyet egy kátrányozott zsákból töltöttek; igazán, 
otthon sem volt jobb dolgunk. 

Meddig voltunk fogva, nem tudom, de sok nap 
és sok éjszaka telt el igy. Amikor kibocsátottak 
bennünket, éppen húsvét szent ünnepe volt s én 
hátamon vittem Anasztáziát, mert anyám beteg 
volt; csak lassan tudott járni, pedig még nagyon 
nagy utunk volt, amig leérhettünk a tengerhez, a 
lepantói öbölig. Beléptünk egy templomba, amely 
csak ugy csillogott a sok arannyal fundált képtől; 
angyalok voltak, oh, nagyon szépek, de nekem 



ugy tetszett, hogy a mi kis Anasztáziánk is van 
olyan szép, mint ők; a templom közepiben ko
porsó állott, rózsával telehintve; Krisztus urunk 
volt az, aki ugy feküdt ott, mint egy szép virág, 
— mondotta az anyám, — és a pap kihirdette: 
Krisztus föltámadott! Az emberek mind össze
csókolóztak, mindegyik égő gyertyát tartott a ke
zében, megszólalt a duda, férfiak egymást kézen
fogva táncoltak ki a templomból s künn az asszo
nyok sütötték a húsvéti bárányt; minket is meg
hívtak, éppen a tüz mellett ültem, egy fiu, nálam
nál idősebb, átölelte a nyakamat, megcsókolt és 
igy szólt hozzám: Krisztus föltámadott. — Igy 
találkoztunk először mi ketten, Aphtanides meg én. 

Anyám értett a hálófonáshoz, azzal itt a tenger
öbölben szép pénzt lehetett keresni, igy hát sokáig 
maradtunk odalenn a tengeren, amelynek olyan 
ize volt, mint a könnynek, s amelynek a szinei a 
szarvas könnyeire emlékeztettek, hiszen piros volt, 
azután meg zöld, s megint újra kék. 

Aphtanides ügyes vitorlás legény volt, én a kis 
Anasztáziával a csónakban ültem, amely ugy sik
lott a vizén, mint a felhő a levegőn keresztül, s 
ha aztán a nap leáldozott, a hegyek még kékebb 
szint öltöttek, egyik hegysor kiemelkedett a többi 
közül s legtávolabb állott a hóval borított Parnasszus, 
az alkonyi fényben a hegy csúcsa ugy tüzelt, mint 
az izzó vas, és olyan volt, mintha belülről kapná 
a fényt, mert sokáig égett, nagyon sokáig a tiszta 
kék levegőben, amikor a nap már régen lement; 
a fehér sirályok szárnyaikkal a viz tükrét borzol
ták, máskülönben oly nagy volt a csend, mint 
Delphiben, a fekete sziklák között; én hanyatt 
feküdtem a csónakban, Anasztázia a mellemen ült 
s a csillagok fölöttünk még szebben fénylettek, 
mint templomunkban a lámpások; ugyanazok a 
csillagok voltak s ugyanazon a helyen állottak 



fölöttem, mintha most is ott volnék, ekkor valami 
loccsant a vizben, a csónak erősen himbálózott, 
én hangosan fölsikoltottam, mert Anasztázia a 
vizbe esett, de Aphtanides éppen olyan fürge volt 
és csakhamar kiemelte őt a vizből; lehúztuk 
ruháit, kinyomtuk belőle a vizet, aztán megint 
fölöltöztettük. Aphtanides magamagával is ugyan
azt tette s künnmaradtunk a vizén, mig meg nem 
száradt rajtuk a ruha és nem tudta meg senki, 
milyen ijedelmet álltunk ki a kis nevelőtestvérem 
miatt, akinek megmaradásában immár Aphtani-
desnek is része volt. 

Nyár lett. A nap olyan forrón sütött, hogy a 
lombos fák kiasztak, én a mi hüs hegyeinkre 
gondoltam és bennök a friss vizre; anyám is vá
gyódott vissza, és egy este elindultunk hazafelé. 
Milyen csönd volt, milyen nyugalom! Magas kakuk-
füben jártunk, amely még illatozott, ámbár a nap 
kiszárította leveleit; egy pásztorral sem találkoz
tunk, egy pásztorkunyhó előtt sem mentünk el; 
minden csöndes volt, elhagyott, csak egy hulló 
csillag hirdette, hogy van még élet az égben; 
nem tudom, a tiszta, kék lég magától világitott-e 
vagy csillagsugarak voltak-e, de megismertük min
den hegynek a körvonalait; anyám tüzet gyújtott, 
hagymát pirított, amelyet magával hozott, kis test
vérkém meg én a kakukfüben aludtunk s nem fél
tünk az utálatos Smidrakitól, melynek láng csap 
ki a torkából s még kevésbé a farkastól meg a 
sakáltól, hiszen mellettünk volt az anyám és én 
szentül hittem, hogy ez elegendő. 

Eljutottunk régi otthonunkba, de romhalmaz 
volt a kunyhónk; ujat kellett építeni. Egy pár 
asszony segített az anyámnak s pár nap alatt 
falakat raktak és uj oleander-tetővel borították. 
Anyám bőrökből meg fakéregből tokokat font a 
palackok számára, én a papok kicsi nyáját őriz-



tem; Anasztázia meg a kis teknősbékák voltak a 
játszópajtásaim. 

Egy nap meglátogatott bennünket a mi kedves 
Aphtanidesünk; azt mondta, hogy nagyon vágyó
dott utánunk s teljes két napot töltött nálunk. 

Egy hónap múlva visszajött s elmondta, hogy 
Patrasba meg Korfuba készül egy hajóval; de 
előbb Istenhozzádot akart mondani nekünk. 
Anyánknak egy nagy halat hozott. Nagyon sokat 
tudott mesélni, nemcsak a lepantói öböl halá
szairól, hanem királyokról és hősökről, akik vala
mikor Görögországban uralkodtak, mint most a 
törökök. 

Láttam, hogy a rózsabokron bimbó fakadt s 
hogy az napok és hetek alatt kinyílt teljes virággá 
s én egyszerre csak azon vettem észre magamat, 
hogy szép, nagy és piros az a rózsa; szakasztott 
igy jártam Anasztáziával. Szép hajadonná serdült, 
én meg erőteljes legény voltam; anyámnak meg 
Anasztáziának a fekvőhelyét olyan farkasbőrök 
borították, amelyeket én húztam le az állatokról, 
miután puskámmal leterítettem őket. Hiszen 
évek teltek el. 

Egy este beállított Aphtanides; karcsú volt, 
mint a nád; barnabőrü és izmos; megcsókolt 
mindnyájunkat és mesélt a nagy tengerről, Málta 
erődítményeiről és Egyptom különös sírboltjairól; 
olyan csudálatosan hangzott, mint a papok legen
dái, én szinte tisztelettel néztem föl reája; 

— Sokat tudsz! — mondottam neki és milyen 
szépen mondod. 

— A legszebbet mégis csak tőled hallottam, — 
mondotta Aphtanides. Te mesélted nekem, s azóta 
se ment ki az eszemből, azt a szép, régi szokást, 
a baráti frigyet; nekem is nagy kedvem volna 
hozzá! Testvér, tegyünk mi ketten is ugy, mint 
a te apád meg Anasztázia apja tettek, menjünk 



a templomba, a legszebb és legerényesebb leány 
Anasztázia, a te testvéred, ő szenteljen meg ben
nünket ! Egy népnek sincsenek olyan szép szoká
sai, mint a görögöknek. 

Anasztázia olyan piros lett, mint a rózsa, anyám 
megcsókolta Aphtanidest. 

Egy óra járásnyira a mi kunyhónktól, ahol 
lazaföld borítja a sziklát s egy pár magános fa 
vet árnyékot: ott állott a kicsi templom, az oltár 
előtt ezüst ámpolna függött. 

Ünneplő ruhámat vettem föl, a fehér fostanella 
gazdag redőkben hullott le a csípőmén a piros 
ujjas szorosan feszült rajtam, a fez bojtja ezüst
ből volt; övemben kések és pisztolyok voltak; 
Aphtanidesen kék ruha volt, amilyet a görög 
tengerészek hordanak, mellén ezüstlap függött,, 
rajta az Istenanya képe, az öve olyan drága, 
amilyet csak gazdag urak viselhetnek. Mindenki 
láthatta, hogy ünnepre készülődünk. Beléptünk a 
magányos kis templomba, ahol az ajtón keresztül 
beözönlött az alkonyi napfény s az égő lámpán 
és az arannyal fundált tarka képeken ragyogott. 
Letérdeltünk az oltár lépcsőjére és elénk lépett 
Anasztázia; hosszú, fehér öltönye szinte csak le
begett szép alakján, fehér nyakán meg a mellén 
láncot viselt régi és uj pénzekből; s ez olyan 
volt, mint egy nagy-nagy gallér; fekete haja egyet
len csomóba volt csavarva, s azt egy kis ezüst-
meg aranypénzekből összetoldott fejék fogta ösz-
sze; ezeket a pénzeket mind régi templomokban 
lelték s egy görög leánynak sem volt ennél szebb 
ékszere. Arca sugárzott, szeme két égő csillag 
volt. 

Mindhárman elrebegtük halkan az imádságot s 
Anasztázia ezt kérdezte tőlünk: Barátok lesztek-e 
életben-halálban. — Azok leszünk! — feleltük 
mi. Emlékezni fogtok-e arra, bármi történjék is 



veletek: hogy az én testvérem testem-lelkem ré
sze; az én titkom az ő titka, az én boldogságom 
az ő boldogsága! Önfeláldozó leszek érte, kitartó 
leszek érte, mintha csak saját lelkemről volna 
szó ! — Az leszek! — mondottuk mindaketten ! 
Anasztázia egymásba tette kezeinket, homlokon 
csókolt bennünket, azután megint halkan imád
koztunk. Azután az oltár mellett való ajtón kijött 
a pap, mindhármunkat megáldott s az oltár mö
gött fölhangzott a papok éneke. Az örök barát
ság frigye meg volt kötve. Amikor fölemelked
tünk, láttam, hogy anyám a templom ajtaja mel
lett meghatottan zokog. 

Volt aztán öröm a mi kis kunyhónkban és a 
delphi-i forrásnál. Az Aphtanides indulása előtt 
való estén ő meg én elgondolkozva ültünk a szik
lás lejtőn; ő átkarolta derekamat s én átöleltem 
az ő nyakát; beszéltünk Görögország nagy bajá
ról, a férfiakról, akikben meg lehet bizni; lelkünk 
minden gondolata tisztán állt előttünk; én meg
ragadtam a kezét: 

— Még egyet akarok elmondani! Azt, amit 
idáig rajtam ícivül csak Isten tudott. Az én lel
kem tele van szerelemmel! Ez a szerelem erősebb 
annál is, amely anyámhoz füz és tehozzád. — 

— És kit szeretsz? — kérdezte Aphtanides, 
s a nyakáig elvörösödött. 

— Anasztáziát szeretem ! — mondottam; keze 
reszketett az enyémben, olyan fehér lett, mint a 
halott; én láttam, elértettem, azt hiszem, az én 
kezem is remegett, hozzáhajoltam, homlokon csó
koltam s ezt suttogtam : Sohasem mondtam meg 
neki! Talán nem is szeret engem! Testvér, ne 
feledd, hogy mindennap láttam, mellettem nőtt föl. 
Hozzánőtt a lelkemhez. 

— És a tiéd is lesz! — mondotta ő, — a 
tiéd; nem ámíthatlak s nem is akarlak elámítani: 



én is szeretem őt ! De holnap elmegyek innen! 
Egy év múlva újra látjuk egymást, s akkor már 
férj s feleség lesztek, ugy-e bár? — Van egy kis 
pénzem, az a tiéd, el kell fogadnod, s el is fo
gadod. — Szótlanul mentünk a sziklák között. 
Késő este volt, amikor anyám kunyhója elé ér
tünk. 

Anasztázia lámpát tartott elénk, amikor belép
tünk, anyám még nem volt otthon. Anasztázia 
különös szomorúsággal nézte Aphtanidest. — Hol
nap elhagysz bennünket, — mondotta — ez en
gem nagyon elbusit. 

— Elbusit! — mondotta Aphtanides, s nekem 
ugy rémlett, hogy fájdalom volt a szavában, mint 
az én saját fájdalmam; nem tudtam szólani, Aphtani
des megfogta Anasztázia kezét és igy szólt: Test
vérünk szeret téged, te is szereted ő t ? Szerelme 
éppen a hallgatásában rejlik. — Anasztázia resz
ketni kezdett és könnyekbe tört ki; és ekkor csak 
őt láttam, csak őrá gondoltam; mindkét karom
mal átöleltem és igy szóltam: — Igen, — szeret
lek ! — Ekkor ajkát ajkamra nyomta, karjával át
fonta nyakamat; de a lámpa leesett a padlóra, 
s köröskörül nagy volt a sötétség, mint a sze
gény hűséges Aphtanides szivében. 

Virradat előtt fölkelt, búcsúzóul megcsókolt 
mindnyájunkat és elment. Minden pénzét anyám
nál hagyta a mi számunkra. Anasztázia a menny
asszonyom volt s pár nappal később hitvesem lett. 



A t a t á r k a . 

Hányszor, de hányszor látjuk, ha vihar után el
megyünk egy szántó mellett, hogy egészen meg
feketedett és megperzselődött, mintha tüzes láng 
szaladt volna végig rajta, s ilyenkor azt mondják 
a parasztok, hogy: Beleütött az Istennyila. De 
hát miért ütött bele? Elmondom ugy, ahogy egy 
verébtől hallottam, aki viszont az öreg fűzfától 
tudja, amely ott állt a tatárkaföld mellett és még 
máig is ott áll. Igen tiszteletreméltó, nagy fűzfa, 
de hajlott és vén. Középen meg van hasadva s a 
hasadékból fü nő ki, meg szederinda; a fa előre-
hajlik, ágai leérnek a földre, mintha csak hosszú, 
zöld haja volna. 

Köröskörül a mezőkön mindenütt gabona ter
mett, rozs meg árpa, sőt zab is, igen, az a pom
pás zab, amely, ha megérik, olyan, mintha egész 
sereg apró kanári ülne egy ágon. A gabonán 
Isten áldása volt, s minél súlyosabb lett, annál 
mélyebbre hajtotta fejét, jámbor alázatban. 

De volt ott egy darab tatárkaföld is, éppen 
szemben a vén fűzfával; a tatárka bizony nem 
hajolt meg, mint a többi gabonaféle; kihúzta ma
gát, gőgösen és mereven. 

— Vagyok én is olyan gazdag, mint a gabona
kalász, — mondotta, — s azonfölül sokkal szebb 
vagyok; virágaim olyan szépek, mint az almafa 
virágai, igazán gyönyörűség rám és az enyéimre 



nézni. Láttál-e már életedben szebbet, mint mi 
vagyunk, te öreg fűzfa? 

És a fűzfa nagyokat bólogatott, mintha azt 
akarta volna mondani: Hogyne láttam volna ! — 
De a tatárka fölfujta magát nagy kevélységében 
és igy szólt: Milyen buta ez a fa ! Olyan vén, 
hogy már fü nő a hasán! 

Egyszerre csak szörnyű nagy vihar kerekedett; 
a mező virágai mind összecsukták szirmaikat 
vagy lehajtották kis fejüket, mialatt elvonult 
fölöttük a vihar, de a tatárka most is gőgösen 
feszitett. 

— Hajtsd le te is a fejedet! — mondották a 
virágok. 

— Nekem arra nincs szükségem, — felelte a 
tatárka. 

— Hajtsd le te is a fejedet, mint mi! — kiál
totta a gabona. Gyors szárnyon közeleg a vihar 
angyala. És szárnya a felhőkből leér egészen a 
földig. Kettéhasít, mielőtt irgalomért könyörög
hetnél hozzá. 

— Csukd össze virágaidat és hajtsd' meg leve
leidet! — mondotta a vén fűzfa. Ne nézz a vil
lámba, ha meghasad a felhő, ezt még az emberek 
sem merik, mert a villámon keresztül belátni a 
mennyországba, de ez a látvány még az embert 
is megvakíthatja; mi lenne hát velünk, föld nö
vényeivel, ha bele mernénk nézni, mi, akik sokkal 
silányabb teremtések vagyunk. 

— Sokkal silányabbak? — mondotta a tatárka. 
No hát akkor bele fogok nézni a mennyországba. 
— És olyan elkapatott és gőgös volt, hogy meg 
is tette. Ugy villámlott, mintha az egész minden
ség lángba borult volna. 

Amikor a vihar elvonult, a virágok és a gabona 
az esőtől teljesen fölfrissülve lengedeztek a csön
des, tiszta levegőben; de a tatárkát a villám 



koromfeketére perzselte. Hasznavehetetlen gaz lett 
belőle a mezőn. 

És a vén fűzfa ágait lengette a szélben; nagy 
vizcsöppek hullottak a zöld levelekről, mintha sirt 
volna a fa; és a verebek megkérdezték tőle : 
Mért sirsz? Hiszen rajtunk az Isten áldása, nézd, 
hogy süt a nap, hogy futnak a felhők! Nem ér
zed a virágok és a bokrok illatát? Miért sirsz, 
öreg fűzfa? 

És a fűzfa elmesélte, milyen gőgös és elkapa
tott volt a tatárka és mi rlett a büntetése; mert 
ez sohasem marad el. En, aki ezt a történetet 
elmondom, a verebektől hallottam, amikor meg
kértem őket, hogy meséljenek valamit. 



A z é r c d i s z n ó . 

Firenze városában, nem messze a Piazza del 
Granducá-tól van egy kis keresztutca, azt hiszem, 
Porta Rosa a neve; ebben az utcában egy bazár-
szerü bolt előtt, ahol zöldséget árulnak, van egy 
művésziesen kidolgozott ércdisznó; a tiszta, friss 
viz az állat szájából buggyan elő, s ez már zöl
desfekete a vénségtől, csak az orra fénylik, mintha 
csak kisurolták és kikenték volna s valami ilyen
formát cselekszik is vele az a sok száz gyerek 
meg szegény ember, akik megmarkolják a kezük
kel s szájukat az állat szájához illesztik, hogy 
ihassanak. Mikor a szépformáju állatot átkarolja 
egy félig meztelen, szép fiu, aki friss ajakát a 
disznó orrára tapasztja: igazán megfesteni való kép. 

Aki Firenzébe megy, könnyen rátalálhat, az első 
koldustól, akit lát, megkérdezheti, hol az érc
disznó, és aztán oda fog találni. 

Késő, téli este volt, hó feküdt a hegyeken, de 
sütött a hold, s a holdfény Olaszországban annyi 
világosságot ád, hogy fölér egy homályosabb téli 
nappal Éjszakon, sőt még többet is ér annál, 
mert a levegő világit, a levegő fölemel, mig ellen
ben Éjszakon a hideg, szürke ólomtető lenyom 
bennünket a földre, a hideg, nedves földre, mely 
egykor rá fog nehezedni a koporsónkra. 

Itt a hercegi palota kertjében, a pineák sátra 
alatt, ahol télviz idején ezer rózsa nyilik, 
egész álló nap üldögélt egy toprongyos kis fiu, 



de aki képmása lehetett volna Itáliának; olyan 
szép volt, olyan mosolygós és mégis olyan fáj
dalmas; szomjas volt és éhes, egy shillinget sem 
adott neki senki s amikor sötét lett és a kertet 
bezárták, a portás kikergette onnan. Sokáig állt 
álmodozva az Arno folyó hidján s nézte a csilla
gokat, amelyek közte és a gyönyörű márványhid 
között ragyogtak a vizben. 

Elindult az ércdisznó felé, féltérdre ereszkedett, 
átfonta karjaival az állat nyakát, száját annak 
fénylő orrára tapasztotta s nagyokat húzott a friss 
vizből. A disznó tőszomszédságában néhány saláta
levél hevert és egy pár szem gesztenye; ez lett 
a fiu vacsorája. Ember nem járt az utcán; a fiu 
egyedül volt, felült az ércdisznó hátára, előrehajolt, 
ugy hogy fürtös kis feje az állat fején pihent s a 
fiu részre sem vette és már elaludt. 

Éjfél volt, az ércdisznó megmozdult és a fiu 
tisztán hallotta minden szavát: — Te kis fiu, csak 
fogódzzál belém jól, mert mindjárt elnyargalok! — 
és aztán vitte is nyargalva; be csudálatos egy ga
lopp volt. Először kiértek a Piazza del Granducára; 
az ércló, mely a herceg szobrát hordja, hangosan 
fölnyeritett; a régi városháza tarka címerei ugy 
fénylettek, mint transzparens képek és Michel 
Angelo Dávidja meglóbálta parittyáját; de furcsa 
világ volt ott! Perseusnak és az elrablott sabin-
nőknek érccsoportja is megelevenedett és a sabin-
nők halálos sikolya visszhangzott a gyönyörű, 
elhagyott téren. 

A Palazzo degli Uffici-nél, a boltivek alatt, ahol 
farsangkor a nemesség karneválra szokott össze
gyűlni: az ércdisznó hirtelen megállott. 

— Csak jól fogódzzál meg! — mondotta az állat, 
csak jól fogódzzál belém, mert fölmegyünk a grá
dicson! — A kis fiu még idáig egy szót sem 
szólt, mert félt is, meg örült is nagyon. 



Beléptek egy hosszú folyosóra, a kis fiu már 
ismerte, mert járt ott azelőtt is; falai meg voltak 
rakva képekkel, szobrok és mellszobrok álltak ott, 
minden olyan gyönyörűen megvilágítva, mintha 
nappal lett volna, de leggyönyörűbb mégis csak 
az volt, amikor kitárult az egyik mellékterem 
ajtaja; annak a szépségére is emlékezett a kis fiu, 
de ezen az éjszakán minden olyan ragyogó fénybe 
öltözött. 

Ott állt egy szépséges, mezitelen asszony, olyan 
szép volt, amilyenné csak a természet és a már
vány legnagyobb mestere formálhatta; szép tagjai 
mozogtak, delphinek ugráltak a lábainál, halhatat
lanság ragyogott a szeméből. A világ Medici 
Venusnak nevezi. Mellette márványszobrok pom
páztak, gyönyörű férfiak, az egyik a kardját kö
szörülte, a birkózó gladiátorok alkották a másik 
csoportot, mégköszörülték a kardot s a birkózók 
a szépség istennőjeért küzdöttek. 

A fiút ez a sok fény szinte megvakította; a 
falak csak ugy ragyogtak a sok színtől, csupa 
élet és mozgás volt ott minden. Kettőzve látszott 
Venus képe, a földi Venus olyan odaadó és tüzes 
volt, amilyennek Tizian látta. Két remek nőnek a 
képe; mezitelen szép tagjaik kinyújtózkodnak a puha 
párnákon, keblük dagad, a fejük megmozdul, ugy 
hogy a dus fürtök leomolnak a gömbölyű vállakra, 
mialatt a sötét szemek kibeszélik izzó gondolatai
kat; de azért a képek közül egyik se mert tel
jesen kilépni a rámából. Maga a szépség isten
nője is, a gladiátorok és a köszörűs helyükön 
maradtak, mert a glória, mely a Madonna képéről 
sugárzott, aki a kis Jézussal és Jánossal volt ott, 
lenyűgözte valamennyit. A szentképek se voltak 
már képek, hanem maguk a szentek voltak ott. 

Mennyi fény és mennyi szépség teremről-teremre. 
A kis fiu mindent megnézett, az ércdisznó lépés-



ben haladt a sok pompa és gyönyörűség között. 
Egyik látvány kiszorította a másikat; csak egy 
kép vésődött mélyen a fiu lelkébe s kiváltképpen 
azért, mert annyi boldog és vidám gyerek volt 
rajta s a kis fiu egyszer nappal már integetett is 
nekik. 

Bizonyos, hogy sokan közömbösen haladnak el 
a kép előtt, pedig valóságos kincse van benne a 
költészetnek; Krisztus leszáll az alvilágba, de nem 
kárhozott lelkek veszik ott körül, hanem pogányok; 
a firenzei Angiolo Bronzino festette ezt a képet; 
leggyönyörűbb rajta a gyermekek arckifejezése, 
az a bizonyosság, hogy ők a mennyországba jut
nak; két gyermek már átöleli egymást, egy kis 
fiu kezét nyújtogatja egy másik után, aki mélyeb
ben áll r és magára mutat, mintha azt akarná mon
dani: Én a mennyországba jutok. A felnőttek 
mind bizonytalanul, reménykedve állnak ottan, 
vagy alázatos imában hajolnak meg az Ur Jézus 
előtt. 

Ezt a képet tovább nézegette a kis fiu, mint a 
többit; az ércdisznó csöndesen állt a kép előtt: 
egyszerre csak halk sóhaj hallatszott; a képből 
jött-e vagy az állat melléből ? A kis fiu fölemelte 
kezeit a mosolygó gyermekekhez és akkor a 
disznó elszáguldott vele, ki a nyitott előtermen 
keresztül. 

— Hála és köszönet néked, te remek állat! — 
mondotta a kis fiu és cirógatta az ércdisznót, 
amely rohant le vele a lépcsőn. 

— Hála és köszönet tenéked! — felelte az 
ércdisznó. Én rajtad segítettem, te meg rajtam 
segítettél, mert csak akkor van erőm a járáshoz, 
ha egy ártatlan gyermek ül a hátamra. Látod, még 
a Madonnakép előtt égő lámpa fényébe is sza
bad belépnem. Mindenüvé elvihetlek, éppen csak 
a templomba nem. De ha velem vagy, akkor a 



nyitott ajtón keresztül be szabad néznem. Ne 
szállj le a hátamról, ha leszállsz, akkor végem van 
s megint olyan élettelen vagyok, amilyennek nap
közben látsz a Porta Rosán. 

— Veled maradok, drága jó állat! — mondotta 
a kis fiu és igy zúgtak át szörnyű nagy sebes
séggel Firenze utcáin, ki a Santa Croce templom 
előtt levő térre. 

Kitárult a nagy szárnyas kapu s fény sugárzott 
az oltárról, a templomon keresztül, ki a magányos 
térre. 

A templom bal hajójában egy síremlékről csu
dálatos fény áradt, mintha ezer mozgó csillagból 
rakódott volna össze egy fénykoszoru. Címer pom
pázik a siron, kék alapon piros létra, mely ugy izzik, 
mint a tüz. Galilei sirja volt ott, egyszerű az em
lék, de a piros létra kék alapon nagyon sokat
mondó jelvény, mintha csak a művészetet jelen
tené, mert hiszen annak az utja visz tüzes létrán 
föl a mennybe. A szellem prófétái mind a mennybe 
szállanak, mint Illés próféta. 

A templom jobboldali hajójában, a gazdag 
szarkofágokon mintha minden faragott szobor 
megelevenedett volna; itt állt Michel Angelo, 
amott Dante, homlokán babérkoszorú; Alfieri, 
Macchiavelli, egymás mellett pihennek itt e nagy 
emberek, akik büszkesége Olaszországnak. Pom
pás egy templom ez, sokkal szebb, ha nem is oly 
nagy, mint a firenzei márványdóm. 

Mintha a márványöltönyök meglebbentek volna, 
mintha a magas alakok még magasabbra emelték 
volna fejőket s ének- és muzsikaszó mellett tekin
tenének föl a ragyogó, szines oltárra, ahol fehérbe 
öltözött fiuk arany füstölőket lóbáztak; az erős 
illat a templomból kiáradt a szabad térre. 

A fiu kinyújtotta kezét a fényesség után, de az 
ércdisznó egyszerre csak tovább iramodott vele; 



erősen meg* kellett fogódznia, a szél süvöltött a 
füle körül, hallotta a templom ajtajának csikorgá
sát, ahogy bezáródott, de ugyanabban a pillanat
ban már el is hagyta az eszmélete, megborzon
gatta a fagy és fölvetette a szemét. 

Reggel volt s ő, bár félig lecsúszva, még min
dig az ércdisznó hátán ült, a disznó pedig ott 
állott a megszokott helyén, a Porta Rosa-utcában. 

Félelem és aggodalom fogta el a fiút, amikor 
eszébe jutott az anyja, aki előtte való nap elküldte 
őt hazulról, hogy egy kis pénzt szerezzen; de a 
fiu éhes volt és szomjas és egy fillért sem szerzett; 
még egyszer átfogta az ércdisznó nyakát, meg
csókolta az orrán, bólintott neki, aztán befordult 
egy utcába, amelyik olyan keskeny volt, hogy leg
följebb egy megrakott szamár férhetett el benne. 
Egy n a gy> vaspántos ajtó félig nyitva állott, itt 
ment föl a fiu egy vakolt lépcsőn, melynek falai 
piszkosak voltak, korlátját pedig* egy madzag pó
tolta s feljutott egy rongyokkal teleaggatott, nyílt 
folyosóra; innen lépcső szolgált le az udvarra, 
amelynek a kutjából nagy vasdrótokat húztak a 
háznak minden emeletére s a sajtárok mind egy
más mellett himbálóztak s a kerék csikorgott, a 
dézsa nagyot billent a levegőben, ugy, hogy a 
viz kifröccsent az udvarra. Aztán még följebb ment 
egy düledező, vakolt lépcsőn s beleütközött két 
matrózba, oroszok voltak, akik jókedvűen táncoltak 
lefelé és majdnem föllökték a szegény fiut. Éj
szakai mulatságból jöttek. Nem szép, de jól meg
termett nőszemély jött utánuk, dus, fekete haja 
volt. — No, mit hoztál? — kérdezte a fiútól. 

— Ne haragudjál! — kérlelte a fiu, — nem 
adtak semmit, de semmit! — Az anyja szoknyája 
után kapott, mintha meg akarta volna csókolni; 
beléptek a kis szobába, de ezt már le sem irom, 
csak annyit mondok, hogy egy fülesfazék állt ott, 



benne szénparázs, ők „marito"-nak nevezik, ezt 
fogta meg az asszony, az ujjait melegítette fölötte 
s könyökével taszigálta a fiút! — Bizonyosan van 
pénzed! — mondotta neki. 

A gyermek sirt, az asszony megrúgta s ő jaj
gatni kezdett. — Elhallgatsz mindjárt, vagy ketté
hasítom a koponyádat! — kiáltotta az anyja s 
meglóbálta a melegítő fazekat, amelyet a kezében 
tartott; a fiu nagyot sikoltott s a földre lapult. 
Ekkor belépett az ajtón a szomszédasszony, karján 
volt a „marito"-ja. — Felicita, mit csinálsz a 
gyerekkel? 

— Enyém a gyerek! — felelte Felicita. — Meg 
is ölhetem, ha akarom, veled együtt, Giannina, — 
s megint meglóbálta a melegítő fazekat; a másik 
védekezni akart, a két melegítő fazék összeütődött 
és cserép, parázs, hamu, minden széthullott a szo
bában . . . de a fiu egy szempillantás alatt az ajtó
nál termett, rohffnt át az udvaron, ki a házból. A 
szegény gyerek szaladt, mig csak el nem állott a 
lélekzete; megállott a Santa Croce templom előtt, 
amelynek nagy kapuja az éjjel kitárult előtte és 
bement. Minden ragyogott a templomban; letérdelt 
a jobboldali első síremléknél, Michel-Angelo sirja 
volt és ott hangosan zokogott. Emberek jöttek-
mentek, a pap misézett, senkisem törődött a gyer
mekkel ; csak egy öregebb polgár állt ott veszteg, 
nézte, aztán az is elment a többivel. 

Éhség, szomjúság gyötörte a fiút, már egészen 
alélt volt és gyönge; bebujt egy sarokba, a fal 
meg a márványemlék közé és elszenderült. Már 
esteledett, amikor arra ébredt föl, hogy valaki 
megrántja; fölugrott, hát az az öreges polgár állt 
előtte. 

— Beteg vagy ? Hol lakol ? Egész nap itt vol
tál? — ez csak egy pár volt a sok kérdés közül, 
mellyel az öreg megrohanta. A fiu mindenre meg-



felelt s az öreg magával vitte egy kicsiny házba, 
mely nagyon közel volt, az egyik mellékutcában. 
Egy keztyüverő műhelyébe léptek be, az asszony 
javában varrt, amikor rányitottak; egy kis, fehér 
spicc, mely olyan rövidre volt nyírva, hogy rózsa
szinü bőre kilátszott, fölugrott az asztalra s a kis 
fiúhoz telepedett. 

— Ártatlan lelkek ráismernek egymásra! — 
mondotta az asszony s cirógatta a kutyát meg a 
fíut. A jó emberek aztán enni-inni adtak a fiúnak 
s azt mondták neki, hogy náluk maradhat éjsza
kára ; s ugy beszélték meg, hogy Giuseppe apó 
másnap fölkeresi a gyerek anyját. Szegényes kis 
ágyba fektették, de ez királyi pompa volt az ő 
számára, hiszen sokszor kellett a puszta kövön 
hálnia; édesen aludt s a gyönyörű képekről és az 
ércdisznóról álmodott. 

Giuseppe apó másnap reggel elment, aminek 
a szegény fiu nem is nagyon örült, mert tudta, 
hogy ennek a látogatásnak az lesz a vége, hogy 
visszaviszik őt az anyjához; sirt és a fürge kis 
kutyát csókolgatta s az asszony mindkettőjüknek 
bólogatott. 

S milyen választ hozott Giuseppe apó? Sokat 
beszélt a feleségével, s az asszony bólogatott és 
simogatta a fiut. — Gyönyörű gyerek! — mon
dotta. — Finom keztyüverő válhatik belőle, amilyen 
te voltál, olyan finomak és hajlékonyak az ujjai. 
A Madonna keztyüverőnek szánta. 

És a fiu ott maradt a házban s maga az asszony 
tanította varrni, jól evett, jól aludt, fölélénkült s 
már ingerkedni kezdett Bellissimával, ez volt a 
kis kutya neve; az asszony megfenyegette az 
ujjával; kiszidta és megharagudott rá, s a fiu ezt 
nagyon a szivére vette; elgondolkozva ült kicsi 
kamrájában, az asszony kiment az utcára. Bent 
bőröket szárítottak, az ablakok előtt súlyos vas-



rudak voltak; a fiu nem tudott aludni, csak az 
ércdisznón járt az esze s egyszerre csak meg
szólalt valami odakünn: Klacs! Klacs! Igen, bizo
nyosan ő volt! Az ablakhoz ugrott, de akkor 
már semmit sem lehetett látni, már akkor eltűnt. 

— Segits a signorénak a festékes ládáját vinni! 
— szólt az asszonyság másnap reggel a fiúhoz, 
amikor szomszédjuk, a festő, elhaladt a bolt előtt, 
a festékes ládát meg egy nagy darab összecsa
vart vászont cipelve; a fiu fogta a ládát s követte 
a festőt, bekanyarodtak a képtár felé, s fölmen
tek ugyanazon a lépcsőn, amelyet a fiu jól ismert, 
hiszen akkor éjszaka ott járt az ércdisznó hátán ; 
ismerte a szobrokat és képeket, a gyönyörű már
vány Venust s azt, aki színekben ragyogott; vi
szontlátta Isten anyját, Jézussal meg Jánossal. 

Megállottak Bronzino képe előtt, ahol Krisztus 
leszáll az alvilágba s körülötte a gyermekek mo
solyognak a mennyország édes tudatában; a sze
gény gyermek is mosolygott, itt ő is a mennyor
szágban érezte magát! 

— No, most csak eredj haza ! — szólt a festő, 
mikor a gyerek már annyi ideig állt ott, hogy ő 
festő-állványát is elrendezte. 

— Szabad néznem, amikor fest? — kérdezte 
a fiu, — szabad-e látnom, hogyan keni rá a ké
pet a fehér vászonra? 

— Még nem festek! — felelte az ember s elő
szedte fekete krétáját, a keze gyorsan járt, szeme 
a nagy képet méregette s ámbár csak egy finom 
vonal vált láthatóvá a vásznon, Krisztus éppen 
ugy lebegett, mint a színes festményen. 

— Eredj már! — mondotta a festő, s a fiu 
lassan hazaballagott, asztalhoz ült s tanulta a keztyü-
varrást. 

De gondolatai egész nap a képtárban jártak és 
ezért megszúrta az ujját, ügyetlenül viselkedett, 



de nem ingerelte Bellissimát. Amikor este lett és 
a házajtaja véletlenül nyitva állott, kiosont a házból. 
A kutya is kiosont a házból, a gyerek után, de 
ez nem vette észre. Bellissima ugatott, mintha azt 
akarta volna mondani: Látod, én is itt vagyok, 
miért ülsz le itt? Még egy tüzes sárkánytól sem 
ijedt volna meg annyira, mint a kis kutyától ezen 
a helyen. Bellissima az utcán, mi több, fölöltözet
lenül, ahogy az öreg asszonyság szokta mondani. 
Mi lesz ebből? A kutya télidőben csak ugy me
hetett ki az utcára, hogy kis báránybőrköntöst 
húztak rája, amelyet egyenesen rája szabtak és 
neki varrtak. A báránybőrköntös pántlikákkal meg 
csengettyűkkel volt földíszítve s a nyaka körül 
meg a hasa alatt piros szalaggal lehetett ráerő
síteni. Majdnem olyan volt, mint egy kis kecske
gödölye, amikor télvíz idején megengedték neki, 
hogy ebben az öltözetben kisétálhasson a signo-
rával. Bellisima az utcán volt és öltözetlenül. Mi 
lesz ebből? Minden ábrándkép eltűnt, de a fiu 
megcsókolta az ércdisznót s karjára vette Bellis
simát; az állat didergett a hidegtől s a fiu oly 
gyorsan szaladt vele, amint csak a lába bírta. 

— Mit viszel olyan futva! — kiáltott rá két 
csendőr, akikkel találkozott, s akiket Bellissima 
megugatott. Hol loptad ezt a szép kutyát? kér
dezték és mindjárt el is vették tőle. 

— Adjátok vissza! jajgatott a fiu. 
— Ha nem ugy loptad, akkor megmondhatod 

otthon, hogy jöjjenek a kutyáért az őrségre. — 
Megmondták, hogy hol az őrség és magukkal vit
ték Bellessimát. 

Hej, de nagy bajban volt a szegény fiu. Nem 
tudta, hogy az Arnoba ugorjék-e, vagy pedig men
jen haza s valljon be mindent — Bizonyosan 
agyonütnek! — gondolta magában. De inkább 
üssenek agyon, ha meghalok, legalább meglátom 



Jézust meg a Madonnát. És hazament, legfőkép
pen azért, hogy verjék agyon. 

Az ajtó zárva volt, a kopogót el nem érhette, 
az utcán nem járt senki,, de ott hevert egy darab 
kő, azzal verte aztán az ajtót. — Ki az? — kiál
tották ^belülről. 

— Én vagyok! — mondotta a gyerek. Bellissima 
elment. Nyissanak ajtót és verjenek aztán agyon. 

Nagy lett az ijedelem, kivált az asszonyság 
nagyon megrémült Bellissima miatt, mindjárt a 
falra nézett, ahol a kutya köntöse szokott lógni, 
s ott is lógott a báránybőr. 

— Bellissima az őrségen! — kiáltotta az asz-
szonyság. Te rossz gyerek! Mivel csaltad ki őt. 
Megfagy odakünn! Az a gyönge kis állat a durva 
katonák között! 

Apának mindjárt el kellett mennie. Az asszony
ság jajgatott, a fiu sirt, a házbeliek mind össze
szaladtak, a festő is odajött, térdei közé vette a 
gyereket, aztán részletekben kivette belőle az 
egész történetet az ércdisznóról meg képcsarnok
ról, amelyet nem egykönnyen lehetett megérteni; a 
festő vigasztalta a fiút, lelkére beszélt az asszony
ságnak, de bizony az meg nem nyugodott, amig 
az apjuk meg nem jött Bellissimával, aki ilyetén
képpen a katonák közé keveredett; lett erre nagy 
öröm, a festő megsimogatta a fiút s adott neki 
képeket, egész marékkal. 

Oh, milyen remek dolgok voltak, milyen mulat
ságos fejek. S köztük volt az ércdisznó is s nem 
is lehetett volna remekebbül lerajzolni. Pár vonás
sal megelevenült a papíron és még ház is lát
szott mögötte. 

— Hej, aki rajzolni meg festeni tud! Csakis 
annak áll s világ. 

Másnap, mihelyest magára hagyták egy pilla
natra, a kis fiu plajbászt ragadott s az egyik kép 



hátára próbálta lerajzolni az ércdisznót és sikerült 
is neki! Egy kicsit ferdén állott, az egyik combja 
vastag volt, a másik tulvézna, de mégis rá lehe
tett ismerni és ő maga ujjongott rajta! Azt mind
járt észrevette, hogy a plajbász nem egészen ugy 
jár a kezében, ahogy kéne, de már másnap uj 
ércdisznót rajzolt az előbbi mellé és ez már száz
szorta jobb volt; a harmadik már olyan volt, 
hogy mindenki ráösmerhetett. 

De a keztyüvarrás bizony gyöngén ment, meg
rendelések a városból csak gyéren jöttek; az érc
disznó megtanította arra, hogy minden képet 
papírra lehet vetni és Firenze városa egész képes
könyv, ha az ember lapozni akar benne. A Piazza 
della Trinitán áll egy karcsú oszlop s rajta áll 
az igazság istennője, szeme bekötve s mérleg a 
kezében; csakhamar papírra került és a keztyü-
verőnek a kis inasa volt, aki papirra vetette. 
A képgyűjtemény gyarapodott, de mind csak ha
lott dolgok voltak benne. Ekkor egy szép napon 
Bellissima elébe ugrott. — Állj veszteg, — igy 
szólt hozzá, — akkor nagyon szép leszel és bele
kerülsz a gyűjteményembe. — De Bellissima nem 
akart veszteg állani, le kellett őt kötözni; a fiu 
megkötözte a fejét meg a farkát, Bellissima uga
tott, ficánkolt, a madzagot meg kellett szorítani s 
ekkor bejött a signora. 

— Te istentelen fickó! Szegény állat! — 
mindössze is csak ennyit tudott mondani. Félre
lökte a fiút, össze-vissza rugdosta s kikergette a 
házából; hiszen a legháládatlanabb naplopó volt, 
a legistentelenebb gyerek; és az asszonyság sírva 
csókolgatta félig megfojtott kis Bellissimáját. 

Ugyanabban a pillanatban jött föl a lépcsőn a 
festő és itt a fordulópontja ennek a történetnek. 

1834-ben a firenzei Áccademia dell'arte-ben 
kiállítás volt; két, egymás mellett lógó festmény 



körül tolongott egy sereg néző. A kisebbik egy 
jókedvű kis fiút ábrázolt, aki ott ült és rajzolt s 
modellje egy kopaszranyirt kis fehér spicc volt, 
de az állat nem akart veszteg maradni s azért is 
zsineggel volt lekötözve, még pedig a feje meg 
a farka; a képen annyi élet és igazság volt, hogy 
mindenkit megkapott. Ugy beszélték, hogy a fes
tője egy fiatal firenzei, akit, mint kis fiút az utcán 
leltek, hogy egy öreg keztyüverő nevelte föl s 
hogy magától tanult meg rajzolni; egy igen hires 
festőművész fedezte föl a tehetségét, amikor a 
fiút el akarták a háztól kergetni, mert az asszony
ság kedvencét, a kis spiccet, megkötözte és mo
dellül használta. 

A keztyüverő inasából nagy festő lett, ezt mu
tatta a kép, s még inkább a nagyobbik festmény, 
amely mellette lógott; ezen csak egy alak volt, 
egy lerongyolódott, szép fiu, aki az utcán ült és 
aludt; az ércdisznóba fogózkodott, a Porta Rosán ; 
minden néző ismerte ezt a helyet. A gyermek 
karja a disznó fején nyugodott; a kis fiu mélyen 
aludt s a Madonna képe előtt égő lámpa erős 
fényt vetett gyönyörű, halvány arcára. Remek egy 
kép volt, nagy arany rámában s ennek egyik sar
kában babérkoszorú függött, de a zöld levelek 
közé fekete szalag fonódott s hosszú gyászfátyol 
ereszkedett le róla. 

A fiatal művész akkoriban halt meg. 



E g y r ó z s a H o m é r s í r j á r ó l . 

Keletnek minden dalában fölcsendül a csalogány 
szerelme a rózsa iránt; csillagfényes, hallgató éj
szakákon a szárnyas dalnok éjjeli zenét ád illatozó 
virág-imádottjának. 

Szmirnától nem messze, magas platánok alatt, 
ahol a kalmár megrakodott tevéket hajt, amelyek 
kevélyen nyújtogatják hosszú nyakukat s otrombán 
tapossák a megszentelt földet, láttam egy virágzó 
rózsabokort, a magas fák ágai között vad galam
bok röpködtek, szárnyaik ugy csillámlottak, mint 
az igazgyöngy, amikor végigsiklott rajtuk a nap
sugár. 

A bokron volt egy szál rózsa, amely szebb volt 
a többinél, s ennek szólt a csalogány szerelmi 
bánata; de a rózsa hallgatott, még egy harmat
csepp sem volt a szirmain, amely a részvét könnye 
lett volna; ágastul egy pár nagy kő fölé hajolt. 

— Itt nyugszik a világ legnagyobb dalnoka, — 
mondotta a rózsa, — hadd illatozzam az ő sirja 
fölött, hadd hullassam rá szirmaimat, ha jön a 
pusztító szélvész. Az Iliász költőjének pora el
vegyült ennek a földnek a porával és én ebből 
sarjadtam. Én, a Homér sírján nyílt rózsa, szen
tebb vagyok, semhogy egy szegény csalogány 
számára nyílhatnék. 

És a csalogány addig énekelt, amig belehalt. 
Jött a tevehajcsár megrakodott tevéivel és fekete 

rabszolgáival; kis fia megtalálta a halott madarat, 
a kis dalnokot a nagy Homér sírjába temette és 



a rózsa remegett a szélben. Este lett, a rózsa 
szorosabban csukta össze szirmait és azt álmodta, 
hogy gyönyörű, napfényes idő jár, jött egy sereg 
idegen ember, frankok, akik idezarándokoltak 
Homér sirjához; az idegenek között volt Éjszak
nak egy dalnoka, az éjszaki fény és köd hazájából, 
letépte a rózsát, könyvbe préselte s igy vitte ma
gával egy másik világrészbe, távoli hazájába. És 
a rózsa elfonnyadt bánatában s ott feküdt a 
szoros könyvben, amelyet a dalnok otthon föl
nyitott és igy szólt: Itt egy rózsa Homér sírjáról. 

Ezt álmodta a rózsa, aztán fölébredt, remegett 
a szélben, szirmairól egy harmatcsepp hullott a 
dalnok sirjára; följött a nap, a levegő átmelege
dett, s a rózsa még szebben tüzelt, mint azelőtt, 
hiszen a forró Ázsiában volt. Ekkor lábdobogás 
hallatszott, jöttek az idegen frankok, akiket 
álmában látott a rózsa s az idegenek között 
Éjszak egy költője, aki letépte a rózsát, csókot 
nyomott friss ajakára és elvitte magával az éjszaki 
fény és köd hazájába. 

Mint múmia fekszik a halott virág a költő Iliász
példányában s álmában hallja, hogy kinyitják a 
könyvet és igy szólnak: 

— Itt egy rózsa Homér sírjáról. 



A r ó z s a t ü n d é r . 

Egy kert közepében nőtt egy rózsatő, telistele 
volt rózsával s a legszebbik rózsában lakott egy 
tündér, az olyan parányi volt, hogy emberi szem 
észre nem vehette; minden rózsaszirom mögött 
volt egy hálókamrája; olyan formás és kecses 
volt, amilyen csak egy gyermek lehet és szárnyai 
vállától a sarkáig értek. Milyen illatos volt min
den szobája, milyen szépek és tiszták a falak! 
Mert hiszen ezek a halaványpiros, puha szirmok 
voltak. 

Naphosszat a meleg verőfényben sütkérezett, 
virágról-virágra röppent, táncolt a tovaszálló pil
langó szárnyán és kimérte, hogy hány lépést tesz
nek ki az országutak és ösvények, amelyek egy 
hársfalevelen vannak. Mi a levél ereinek hívjuk 
azt, amit ő országútnak meg gyalogösvénynek tart; 
neki bizony végeláthatatlan utak voltak. Még a 
végére sem ért a hársfalevélnek, amikor a nap 
már leáldozott. Az igaz, hogy későn is vágott 
neki az útnak. 

Hideg lett, harmat hullott s erősen fujt a szél; 
legjobb volt hazatérni. Ugy sietett, ahogy csak 
birt, de a rózsa már becsukódott, a tündér nem 
tudott bejutni, s egyetlen egy rózsa sem volt 
nyitva. A szegény kis tündér nagyon megrémült, 
soha még idáig nem maradt künn éjszakára, min
dig a puha rózsaszirmok között aludt, — oh, ez 
bizonyosan a halála lesz. 

Tudta, hogy a kert túlsó végiben áll egy lugas 



szép, jerikói loncból; virágai olyanok, mint nagy, 
festett szarvak; egy ilyen virágban akart meghú
zódni s reggelig ott aludni. 

Oda is repült. De csitt! Két ember volt a lu
gasban; egy szép, fiatal férfi és egy csudaszép 
leány; egymás mellett ültek s azért sóvárogtak, 
hogy soha ez életben el ne kelljen válniok egy
mástól. Nagyon szerették egymást, jobban, mint 
ahogy a legjobb gyermek szeretheti apját vagy 
anyját., 

— És mégis el kell válnunk! — mondotta a 
fiatal ember. Bátyád nem jó szemmel néz engem, 
azért bizott meg olyan dologgal, hogy hegye
ken, tengereken kell átkelnem. Isten veled hát, 
édes mennyasszonyom, mert mégis csak az vagy! 

Azzal megcsókolták egymást, a fiatal leány sirt 
és egy rózsát adott neki; de mielőtt átadta, aj
kához szorította és forrón megcsókolta, ugy hogy 
a virág kinyílt; a kis tündér besurrant, s fejét a 
lágy, illatos falhoz támasztotta; innen jól hall
hatta, hogy Istenhpzzádot mondanak egymásnak, 
Istenhozzádot! — Erezte, hogy a rózsa a fiatal
ember keblére kerül, oh, hiszen ugy dobogott az 
a szív odabenn! Oly hangosan vert, hogy a kis 
tündér nem tudott elaludni. 

De a rózsa nem sokáig pihenhetett zavartalanul 
a fiatal ember keblén, mert ahogy ez keresztülment 
a sötét erdőn, levette a rózsát és annyiszor és 
oly hevesen csókolta, hogy a kis tündért majd
nem agyonszorította; a szirmokon keresztül érezte, 
hogy ég a férfi ajka s maga a rózsa is ugy szét
nyílt, mint a legforróbb déli napon. 

És jött arra egy másik ember, gonosz és hara
gos arcú, a szép leány rosszlelkü bátyja; nagy, 
éles kést húzott ki, s amig a másik a rózsát csó
kolgatta, a gonosz ember leszúrta, a fejét levágta, s 
a fejet és a törzset elásta a puha földbe, a hársfa alá. 



— No most elment és nem jön többé vissza, 
és felejtsük el, — mondotta a gonosz bátya. 
Hosszú útra küldtem, hegyeken és tengeren túlra, 
ott az ember könnyen életét veszítheti, hát ő éle
tét veszítette. Nem jön vissza többé s húgom ne 
merjen kérdezősködni utána. 

Aztán a látával száraz avart hányt a puha 
földre s ment haza a sötét éjszakában. De nem 
ment egyedül, mint ahogy ő hitte; vele volt a 
kis tündér is, aki egy elszáradt, összezsugorodott 
hársfalevélen ült, mely a gonosz ember hajába 
hullott, amikor a sírt ásta. Aztán föltette megint 
a kalapját, a kalap alatt nagyon sötét volt s a 
kis tündér reszketett, annyira félt és annyira ha
ragudott a gonosz tett miatt. 

A gonosz ember csak reggelre ért haza; levette 
kalapját s bement húgának a hálókamrájába; ott 
feküdt a viruló, szép leány és álmodott róla, akit 
szivből szeretett s akiről azt hitte, hogy a he
gyeket és az erdőket járja; a gonosz bátya föléje 
hajolt és kajánul nevetett, ahogy csak az ördög 
nevethet; a száraz levél ekkor a hajából az ágy
teritőre hullott, de a gonosz ember nem vette 
észre, kiment, hogy még egy kicsit alhassék. 
De a tündér előbujt a száraz levélből, az alvó 
leány fülébe surrant és mintha csak álom lett 
volna, elmesélte neki a szörnyű gyilkosságot, le-
irta a helyet, ahol a bátya a vőlegényt megölte 
és holttestét elásta, elmesélte, hogy egy virágzó 
hársfa áll ottan és végül igy szólt: Nehogy azt 
hidd, hogy csak álom, amit elbeszéltem, ágyad
ban egy elszáradt levelet fogsz találni. — És a 
leány, amikor fölébredt, meg is találta. 

Oh, milyen keserű könnyeket ontott! Az ablak 
egész nap nyitva állt, a kis tündér könnyen ki
repülhetett volna a rózsához meg a többi virágok
hoz a kertbe, de nem fért a lelkére, hogy magára 



hagyja a leányt nagy bánatában. Az ablakban volt 
egy cserép hónapos rózsa, a tündér beleült az 
egyik virágba s onnan nézte a szegény leányt. A 
bátya sokszor bejött a kamrába s nagyon jókedvű 
volt, de a leány egy szót sem szólhatott az ő 
nagy fájdalmáról. 

Amint beállt az éjszaka, a leány kiosont a ház
ból, elment az erdőbe, megkereste a helyet, ahol 
a hársfa állott, lesöpörte az avart a frissen hányt 
földről, ásni kezdett s mindjárt rá is akadt a meg
gyilkolt vőlegényre; oh, hogy megsiratta, hogy 
fohászkodott a jó Istenhez, hogy őt is mielőbb 
venné magához. 

Be szerette volna hazavinni magával a holt
testet, de hát ezt nem lehetett; fölvette hát a 
csukott szemű, sápadt fejet, megcsókolta a hideg 
ajkat s szép hajából kirázta a földet. — Ezt meg
tartom! — mondotta és földet meg száraz levelet 
hányt a holttestre, a fejét pedig magával vitte s 
egy kis ágat is letört a jázmin bokorról, amely 
ott virított, ahol vőlegényének a sirja volt. 

Mihelyt hazaért a kamrácskájába, előkereste a 
legnagyobb virágcserepet, mely a házban volt; 
ebbe tette a halott fejét, betakarta földdel s be
ültette a cserépbe a jázminágat. 

— Isten veled! Isten veled! — suttogta a kis 
tündér; nem birta tovább nézni ezt a szívszag
gató fájdalmat s kirepült a kertbe az ő rózsa
virágjához; de ez már elvirágzott; már csak né
hány fakó szirom csüngött a zöld csipkebogyón. 

— Oh milyen hamar ér véget minden, ami szép, 
és ami jó ! — igy sóhajtott a kis tündér. Végre 
talált egy uj rózsát; ez lett a háza; a lágy és 
illatos szirmok között jó lakást és otthont kapott. 

Minden reggel odarepült a szegény leány ab
lakába, aki mindig ott állott a virágcserép melleit 
és zokogott; keserű könnyei a jázminágra hullot-



tak s napról-napra sápadtabb lett a leány s nap
ról-napra frissebb és zöldebb lett a jázminág, 
csupa friss hajtása nőtt, apró, fehér bimbók fa-
kadoztak rajta s a leány csókolgatta őket; de a 
gonosz bátya szidta őt és azt kérdezte, hogy 
megbolondult-e; nagyon bántotta és nem is tudta 
megérteni, hogy mit sirat a huga azon a virág
cserépen. Persze, nem tudhatta, kinek a csukott 
szemei s kinek a piros ajkai porladoznak ottan. 
A leány a virágcserépre hajtotta fejét s a kis 
rózsatündér ott találta őt elszunnyadva; és ekkor 
a fülébe surrant, beszélt neki a lugasban töltött 
estéről, a rózsa illatáról és a tündérek szerelmé
ről; és a leány oly édeset álmodott és amig ál
modott, kiszállt belőle az élet; csöndesen aludt 
el, örökre s ott volt az mennyországban annál, 
akit szeretett. 

És a jázmin szép, nagy, fehér virága mind ki
nyílt s olyanok voltak, mint a harangok; csuda
édes illatot árasztottak, ők csak igy tudták el
siratni a halottat. 

De a gonosz bátyának szemet szúrt a viruló 
szép bokor, magához vette, mint örökséget s be
tette a hálószobájába, egészen az ágya mellé, 
mert gyönyörű szép volt és kellemes, édes-illatu. 
A kis rózsatündér is vele ment, virágról-virágra 
szállt, hiszen mindegyikben egy kis szellem lakott 
és ezeknek elmondta, hogyan gyilkolták meg azt 
a fiatal embert, akinek a feje a cserépben porla-
doz s beszélt nekik a gonosz bátyáról és a sze
gény kis leányról. 

— Tudjuk! — mondották a kis szellemek, — 
tudjuk! Hát nem a meggyilkolt ember szeméből 
és ajkaiból nőttünk-e ki ? Tudjuk! Tudjuk ! — 
És olyan furcsán bólogattak a fejükkel. 

A rózsatündér nem tudta fölérteni, hogyan le
hetnek olyan nyugodtak s kirepült a méhekhez, 



akik mézet gyűjtöttek s elmondta nekik a gonosz 
bátya históriáját s a méhek elmondták király
nőjüknek, aki megparancsolta, hogy másnap reg
gel szurkálják agyon a gyilkost. 

De aznap éjszaka — a leány halála után 
való első éjszaka — amikor a gonosz ember el
aludt ágyában az illatozó jázminbokor mellett, 
minden virág kelyhe megnyílt és láthatatlanul, de 
mérges fulánkkal fölfegyverezve, kiszálltak a virá
gok " szellemei s először a füléhez ültek s gonosz 
álmokat sugalltak neki, aztán ajkára röppentek s 
nyelvébe szúrták mérges fulánkjukat. — Most 
megbosszultuk a halottat! — igy szóltak és vissza
röppentek a jázmin fehér harangvirágaiba. 

Reggel, amikor kinyílt a hálószoba ajtaja, a 
rózsatündér a méhkirálynővel és az egész méhe-
rajjal együtt berontott, hogy megöljék a gonosz 
embert. 

De ez már halva volt; emberek álltak az ágya 
körül, akik igy szóltak: Megölte a jázmin-illat. 

Most értette csak meg a rózsatündér a virágok 
bosszúját és elmesélte a méhkirálynőnek, aki 
egész rajával körüldongta a virágcserepet; a 
méheket nem lehetett elűzni onnan és ekkor va
laki fölkapta a virágcserepet; csakhogy egy méh 
megszúrta a kezét, ugy hogy az ember elejtette 
a cserepet és az darabokra tört. 

És ekkor látták a fehér halotti koponyát és 
megtudták, hogy az ágyban fekvő halott gyilkos 
volt. 

És a méhkirálynő dongott a levegőben és dalt 
zümögött a virágok bosszújáról, a rózsatündérről 
és arról, hogy a legkisebb szirom mögött is akad, 
aki elmesélheti és megbosszulhatja a gonosz tettet. 



A r u t k i s k a c s a . 

Hej be szép volt a nyár, odakünn falun! Arany
lott a buza, zöldellett a zab, nagy asztagokban 
állt a széna a zöld réteken, a piroslábu, hosszú 
gólyamadár büszkén lépdegélt és egyptomi nyel
ven kerepelt, mert hát ezt a nyelvet tanulta meg 
az édes mamájától. A réteket és szántókat nagy 
erdők fogták körül s az erdők közepén mélyvizü 
tavak voltak. Bizony, szép volt odakünn falun. 

Mély csatornáktól körülszegve régi udvarház 
állott a meleg verőfényben s a falaktól le egé
szen a partig óriási bojtorján-bokrok nőttek, oly 
magasra, hogy a legnagyobbik bokor alatt kényel
mesen megállhatott egy kis gyermek; olyan volt, 
mint a sürü vadonerdő, s itt ült egy kacsa a 
fészkén; kis kacsáit akarta kikölteni, de bizony 
szinte elunta magát, mert a kis kacsák sokáig 
nem keltek ki, vendég meg ritkán jött hozzá; a 
többi kacsa inkább a csatornában úszkált s nem 
szaladt ki a partra, hogy leüljön hápogni-sápogni 
a bojtorjánok alá. 

Végre a tojáshéjak egymásután széjjelpattantak. 
Csip-csip, — sipogtak az uj csemeték. Minden 
tojás sárgája megelevenedett és kidugták a fejüket. 

— Sáp, sáp ! — sápogta az öreg kacsa és a 
kis kacsák sürgölődtek, ahogy tudtak s nézeget
tek mindenfelé a zöld levelek alatt; a kacsamama 
pedig engedte, hogy nézelődjenek, ahogy akarnak, 
mert a zöld szin jót tesz a szemnek. 

— Jaj de nagy a világ! — sipogták a kis 



kacsák; persze most sokkal több helyük volt, mint 
mikor a tojás héjában feküdtek. 

— Azt hiszitek, hogy ez az egész világ? — 
kérdezte a mamájuk; a kertnek a túlsó fele is 
hozzátartozik, de még azon tul is megy, a plébá
nos szántóföldjébe is belenyúlik; de ott még soha
sem voltam . . . Együtt vagytok ugy-e valameny-
nyien? — Aztán kiegyenesedett; dehogy is vagy
tok itt mind; a legnagyobb tojás még itt hever; 
hát meddig fog ez még tartani ? Most már igazán 
unni kezdem! — és ezzel visszaült a tojásra. 

— Hát hogy vagyunk? — kérdezte egy öreg 
kacsa, aki látogatóba jött hozzá. 

— Ez az egy tojás annyi dolgot ád, — mon
dotta a kacsamama; nem akar szétpattanni; de 
nézd meg csak a többit. Soha életemben nem 
láttam szebb kiskacsákat! Egytől-egyig az apjukra 
ütöttek, arra a gézengúzra! Még el se jött hozzám. 

— Hadd lássam csak azt a makacs tojást! — 
mondotta az öreg néni. Bizonyosan pulykatojás! 
En is megjártam egyszer s mennyi bajom és 
vesződségem volt a gyerekekkel, mert mondhatom 
neked, hogy a pulyka mind fél a viztől. Nem 
lehetett őket behajtani, hiába hápogtam-sápogtam 
nekik, nem használt! Hadd lássam csak azt a 
tojást! Hát persze, hogy pulykatojás! Hadd marad
jon itt a fészekben, tanítsd inkább a többi gyere
ket úszni. 

— Még egy kicsit elülök rajta! — mondotta a 
kacsa, ha már olyan sokáig ültem rajta, még egy 
pár napot rászánhatok. 

— Kérlek alássan! —• mondotta az öreg néni 
s azzal elbillegett. 

Végre széjjelpattant a nagy tojás. Pip, pip! 
sipogta az újszülött s kimászott; igen nagy volt 
és csúnya! A kacsamama megvizsgálta: Mégis 
csak szörnyű nagy kiskacsa — mondotta, a többi 



egy sem ilyen. Talán csak nem kispulyka? Majd 
végére járok én mindjárt; bele fog menni a vizbe, 
még ha magamnak kell is belelöknöm. 

Másnap gyönyörű szép idő volt; sütött a nap a 
bojtorjánbokrokon. A kacsamama egész család
jával levonult a partra. Zsipsz-zsupsz! — beugrott 
a vizbe! Csak csapra, csak csapra! — s a kis
kacsák egymásután begurultak a vizbe, amely egy 
pillanatra összecsapott a fejük fölött, de mindjárt 
fölbukkantak megint és pompásan úsztak; a lábuk 
maguktól járt s valamennyien a vízben voltak, még 
az a rut, szürke kölyök is velük úszkált. 

— Mégsem pulykafi, — mondotta a kacsa
mama; lám, milyen ügyesen evez a lábaival és 
milyen egyenes a tartása. Mégis csak az én vérem! 
Ha az ember jól megnézi, igazán egészen csinos! 
Csáp! Csáp! jertek csak velem, majd bevezetlek 
benneteket a világba, bemutatlak benneteket a 
réceudvarnak, de csak mindig maradjatok mellet
tem, hogy valaki el ne gázoljon, meg aztán nagyon 
óvakodjatok ám a macskától. ^ 

Igy aztán eljutottak a baromfiudvarba. Benn 
rettentő zsivaj volt, mert két ruca-család össze
marakodott egy angolna fejen, amelyet végre is 
megkaparitott a macska. 

— Látjátok, ez a világ sora! — mondotta a 
kacsamama és fente a csőrét, mert neki is kellett 
volna az ángolnafej. Szedjétek a lábatokat, mozog
jatok, ahogy csak tudtok és szépen hajbókoljatok 
ott az öreg kacsanéni előtt; ő a legelőkelőbb az 
egész társaságban; spanyol származás, azért olyan 
kövér és piros rongy van a lába körül; ez nagyon 
szép ám és a legnagyobb kitüntetés, amely egy 
kacsát érhet; annyit jelent, hogy nagyon vigyáz
nak rája s azt akarják, hogy ember, állat mind
járt ráösmerjen. Billegjetek előre, vessétek jól szét 
a lábatokat, jólnevelt kiskacsa nem befelé veti a 



lábát, hanem ugy jár, ahogy apjától, anyjától 
látja: Lássátok, ugy! Most hajtsátok meg a nya
katokat s mondjátok azt, hogy csáp. 

És szót is fogadtak, de köröskörül a többi 
kacsa mind nézte őket és hangosan mondta: No 
tessék! Most még ezek is a nyakunkra jönnek, 
mintha nem volnánk már elegen! Fuj! Micsoda 
csúf jószág az ott! Ezt már nem tűrjük! — Egy 
kacsa mindjárt odarepült s beleharapott a nyakába. 

— Hagyjátok békében! — mondta az anyja. — 
Hiszen nem bánt senkit. 

— De igen is, nagy és fura, — felelte a harapós 
kacsa, — s azért el kell püfölni. 

— Olyan szép kicsinyeid vannak, — mondotta 
a piros lábbelis kacsa, — mind olyan jónövésüek, 
ezt az egyet kivéve; ez nem sikerült; legjobban 
szeretném, ha újra kikölthetnéd. 

— Az nem lehetséges, kegyelmes asszonyom, — 
felelte a kacsamama, — igaz, hogy nem szép, de 
nagyon jószívű s olyan pompásan úszik, mint 
akármelyik, sőt merném mondani, hogy bármelyik
nél jobban úszik, én azt hiszem, hogy majd ki-
gubálódik, vagy kisebb is lesz idővel; nagyon is 
sokáig volt a tojásban, azért nincs meg a rendes 
formája. Ide-oda ráncigálta a nyakát és kisimította 
a tollát. — Különben is kácsér, — mondotta, — 
hát nem olyan nagy a baj. Azt hiszem, hogy erős 
lesz és majd csak boldogul az életben. 

— A többi gyerek csinos, — mondotta az öreg, 
— érezzétek magatokat ugy, mintha otthon vol
nátok és ha angolnafejet találtok, elhozhatjátok 
nekem. 

Ok aztán otthonosan is érezték magukat. 
De a szegény kis kacsát, amelyik utoljára bujt 

ki a tojásból és formátlan volt, harapták, rúgták, 
csúfolták s nem csupán a kacsák, hanem még a 
tyúkok is. — Igen is nagy! — mondták vala-



mennyien, a pulykakas pedig, amely sarkantyúval 
jött a világra, miért is azt hitte magáról, hogy 
legalább is császár: felfújta magát, mint egy da
gadó vitorláju hajó, egyenesen rárontott a rut kis 
kacsára s olyanokat hurukkolt, hogy a taraja egé
szen kivörösödött. A szegény kis kacsa azt sem 
tudta ijedtében, hogy melyik lábára álljon s nagyon 
búsult, amiért olyan rut, hogy az egész baromfi
udvar csak rajta mulat. 

Igy telt el az első nap és később még jobban 
elmérgesedett a dolog. A szegény kis kacsát 
mindenki üldözte, még a testvérei is haragudtak 
rája s mindig csak ezt mondták: Bárcsak elvinne 
a macska, te utálatos jószág! — Az anyja meg 
igy szólt hozzá: Csak másutt volnál és nem itten! 
— A kacsák harapdálták, a tyúkok csipdesték s 
a szolgáló, aki etette az állatokat, mindig rúgott 
egyet rajta. 

Egyszer aztán elszaladt a szegény és átrepült a 
kerítésen; a bokrokban ijedten rebbentek föl a 
kis madarak. — Ez is azért van, mert olyan csúnya 
vagyok! — gondolta magában a kis kacsa és le
hunyta szemét, de azért tovább szaladt; igy aztán 
kiért a nagy ingoványhoz, ahol a vadkacsák ta
nyáztak. Itt töltötte az egész éjszakát; oly fáradt 
volt és olyan szomorú. 

Reggel felé a vadkacsák szárnyra keltek és nagyon 
vizsgálták uj pajtásukat. — Hát te miféle vagy? 
— kérdezték; a kis kacsa jobbra-balra forgoló
dott, köszönt mindenfelé, ahogy csak telt tőle. 

— Rettentően rut vagy! — mondották a vad
kacsák, — de mi azzal nem törődünk, csak aztán be 
ne házasodjál a familiánkba! — Szegény kis kacsa! 
Esze ágában sem volt házasodni, csak annyit kivánt, 
hogy a nád között alhassék s a nádas vizéből 
ihassék. 

Ott is maradt két napig, amikor két vadlúd 



jött oda, azaz hogy jobban mondva két vad gunár; 
csak nemrégiben bújhattak ki a tojásból; azért is 
voltak olyan hetyke legények. 

— Hallod-e, pajtás! — igy szóltak hozzá, — 
olyan csúnya vagy, hogy tetszel nekünk! Gyere 
velünk, csapj föl vándormadárnak. Nem messze 
innen, egy másik nádasban van egy pár édes, 
bájos kis vadlibuska, mind kisasszonykák még s 
olyan szépen mondják azt, hogy: Gá, gá ! Olyan 
csúnya vagy, hogy ott még szerencséd is 
akadhat! 

— Piff! Paff! — dördült meg e pillanatban a 
levegőből és mind a két vadgunár holtan bukott 
le a nád közé s körülöttük vérpiros lett a viz. 
Piff! Paff! — dördült fel újra s a vadludak nagy 
rajokban rebbentek föl a nádasból, aztán megint 
puskadörej hallatszott. Nagy vadászat volt; 

.a vadászok körben feküdtek a moha körül, egy 
páran fölmásztak a fákra, amelyek egészen be
hajoltak a nádasba; a kék füst felhőként gomoly
gott a sötétlő fák sűrűjében s elvonult a viz 
fölött, a kopók beugráltak az iszapba, a nád meg 
a sás jobbra-balra hajlongott; szegény kiskacsa 
nagyon megrémült ám, forgatta a fejét s éppen a 
szárnya alá akarta dugni, de abban a szempillan
tásban egy rettentő nagy kutya termett előtte. 
Vörös nyelve hosszan lógott ki a torkából, a szeme 
félelmetes csúnyán villogott; már éppen a kis
kacsa után kapott, rávicsoritotta fogait . . . De 
aztán mégse nyúlt hozzá, hanem odább ment. 

— Oh, hála Istennek! — sóhajtott föl a kis
kacsa. Olyan rut vagyok, hogy még a kutya is 
röstell belém harapni. 

Igy aztán veszteg maradt, amig a sok sörét 
csak ugy süvitett a nádasban s egymásután dör
dültek el a puskák. 

Csak későn délután ült el a zaj, de a szegény 



kiskacsa még akkor sem mert kibújni, várt még 
pár órahosszat, csak aztán nézett körül, de aztán 
amily gyorsan csak birt, iparkodott kijutni a ná
dasból. Szaladt keresztül réten és mezőn, de olyan 
vihar kerekedett, hogy alig birt előbbre jutni. 

Estefelé mégis csak elért egy nyomorúságos kis 
parasztviskóhoz; olyan düledezett volt, hogy maga 
sem tudta már merre bukjék, hát inkább állva 
maradt. A vihar ugy zúgott, hogy a kiskacsa a 
farkára ült, s nekivetette magát, hogy a szél el 
ne vigye, és csak egyre rosszabb lett az idő; 
egyszerre csak észrevette, hogy az ajtó egyik sar
kából ki van fordulva s olyan ferdén áll, hogy a 
résen át be lehet surranni a szobába és a kis
kacsa be is surrant. 

A viskóban egy öreg anyóka lakott egy kan
dúrral meg egy tyúkkal; a kandúr, akit fiacs
kájának nevezett, föl tudta borzolni a hátát, tudott 
dorombolni és szikrákat hányni, ha a szőrét vissza
felé simogatták; a tyúknak nagyon kicsiny, kurta 
lába volt, s azért csak kurta tyutyukának nevez
ték; de szép tojásokat tojt s az anyóka ugy 
szerette, mint édes gyermekét. 

Reggel rögtön észrevették az idegen kiskacsát; 
a macska azonnal dorombolni, a tyúk meg kot
kodácsolni kezdett. 

— Mi ez? — mondotta az anyóka és nagyon 
nézegetett köröskörül, de gyönge volt a szeme s 
azt hitte a kiskacsáról, hogy az egy hozzája 
tévedt kövér kacsa. — Hiszen ez ritka jó fogás, 
— mondotta. Lesz kacsatojásom. Csak kácsér ne 
legyen. Majd mindjárt kitapasztaljuk. 

Igy aztán a kiskacsát ott fogták három heti 
próbaidőre ; de bizony csak nem tojt. A házban 
a kandúr volt az ur, a tyúk a ténsasszony és ez 
volt a szavajárásuk: Mi és a világ. Mert azt hit
ték, hogy ők teszik a világ felét, még pedig a 



jobbik felét. A kiskacsa ugy vélte, hogy más
kép is lehet fölfogni a dolgot, de a tyúk mindig 
letorkolta. 

— Tudsz-e tojni? 
— Nem! 
— Hát akkor fogd be a csőrödet. 
A kandúr pedig igy szólt: Föl tudod-e bor

zolni a szőrödet, tudsz-e dorombolni, szikrát hányni? 
— Nemi 
— Akkor hát ne feleselj, ha okosabb emberek 

szójnak hozzád. 
És a kiskacsa meghúzódott a sarokban és 

bizony rosszkedvű volt; maga sem tudta hogyan, 
csak eszébe jutott ám a friss levegő meg a nap
fény; különös vágy fogta el, hogy a vizén úsz
kálhasson, végre már nem állhatta meg s kiön
tötte szivét a tyúk előtt. 

— Mi jut eszedbe? — mondotta a ténsasszony. 
Nincs semmi dolgod, attól lesznek ilyen boga
raid. Rakj tojásokat vagy dorombolj s meglátod, 
hogy elmúlik. 

— De mikor olyan szép dolog a vizén úszni! 
— mondotta a kiskacsa, milyen nagyszerű, ha á 
viz összecsap a fejem fölött és én lemerülök a 
fenékre. 

— No, az igazán nagy élvezet lehet, — mon
dotta a tyúk. Te tisztára megbolondultál. Kér
dezd meg a kandúrt, pedig ő a legokosabb állat, 
akit ismerek, hogy szeret-e úszkálni és a vizbe 
lemerülni? Magamról nem is akarok beszélni. De 
kérdezd meg akár az úrnőnket, az öreg anyókát, 
aki igazán a legokosabb az egész világon; azt 
hiszed, hogy ő kimenne a vizre úszkálni s örömét 
találná abban, hogy a hullámok összecsapjanak a 
feje fölött? 

— Ti nem tudtok engem megérteni. 
— Hát ha mi meg nem értünk, ki fog akkor 



megérteni. Csak nem akarsz okosabb lenni, mint 
a kandúr meg az öreg asszony, magamról nem is 
szólva. Csak ne képzelődjél, fiacskám! Adj hálát 
Istennek a sok jóért, amiben itt részesítettünk. 
Nincs-e meleg szobád, nincs-e olyan társaságod, 
amelytől igazán tanulhatsz? De te csak fecsegni 
tudsz, s igazán nem kellemes dolog veled társa
logni. Nekem elhiheted! En jóakaród vagyok, 
kellemetlenségeket mondok a szemedbe s az em
ber erről ismeri meg igazi barátait! Hát csak 
légy rajta, hogy tojásokat tojjál, dorombolj vagy 
szikrákat hányj! 

— En bizony ki szeretnék menni a nagy vi
lágba ! — mondotta a kiskacsa. 

— Hát csak eredj! — felelte a tyúk. 
És a kiskacsa el is ment világgá, úszott a 

vizén, lemerült a mélyre és a többi állat rá sem 
hederített, mert hogy olyan rut volt. 

Beköszöntött az ősz; az erdő levelei megsár
gultak és megbarnultak, a szél beléjük kapott, 
ugy hogy kavarogni kezdtek a levegőben, s fönt 
a magasban egyre hidegebb lett; a felhők meg
nehezültek a jégszemektől és a hópelyhektől, 
holló állott a sövényen és a hidegből ezt károgta: 
kár! kár! s ha csak rágondolt az ember, végig
futott rajta a hideg; a kiskacsának igazán rossz 
dolga volt 

Egy este gyönyörűen ment le a nap, amikor 
egész sereg pompás, nagy madár rebbent föl a 
bokrokból; a kiskacsa még sohasem látott ilyen 
szép madarakat, ragyogó fehérek voltak, nyakuk 
hosszú és nyúlánk; hattyúk voltak, hangjuk olyan 
furcsán szólt, kiterjesztették pompás, hosszú szár
nyaikat és repültek-repültek a hideg tájról mele
gebb országokba, nyilt tengerekre; olyan maga
san repültek, olyan magasan, hogy a rut kiska
csát valami különös érzés fogta el; forogni kez-



dett a vizben, mint a kerék, nyakát kinyújtotta 
utánok és elrikoltotta magát, de olyan hangosan 
és olyan furcsán, hogy maga is megijedt. Oh, 
nem tudta elfelejteni a pompás madarakat, a bol
dog madarakat s lemerült a vizfenékre, amikor 
már nem láthatta őket; s amikor ismét fölbuk
kant, egészen magánkívül volt. Nem tudta, mi a 
nevük azoknak a madaraknak, hova repültek, és 
mégis ugy megszerette őket, ahogy még senkit 
sem szeretett a világon; nem irigyelte őket, hogyan 
is juthatott volna eszébe, hogy maga is ilyen 
nagyszerűség után kivánkozzék. Hiszen azzal is 
örömest beéri, ha a kacsák megtűrték volna ma
guk között; szegény, rut állat! 

Hideg tél következett, nagyon hideg tél; a kis
kacsának folyton úszkálnia kellett a vizén, hogy 
az teljesen be ne fagyhasson; de a lék, amelyben 
úszkált, minden éjjel keskenyebb lett; olyan fagy 
volt, hogy a jégtakaró csak ugy ropogott; a kis 
kacsának ugyancsak kapálóznia kellett a lábaival, 
hogy a lék össze ne záródjék. De végre ugy ki
merült, hogy nem tudott mozdulni s belefagyott 
a jég közé. 

Reggel korán egy parasztember jött arra, oda
ment, facipőjével megtörte a jeget s a kiskacsát 
hazavitte a feleségének. Ott aztán újra magához 
tért az istenadta! 

A gyerekek játszani akartak vele; de a kis
kacsa azt hitte, hogy bántani akarják s ijedtében 
beröpült egyenest a tejes köcsögbe, ugy, hogy a 
tej szétloccsant a szobában; az asszony kiabált, 
összecsapta a kezeit, a kiskacsa erre a vajasbö-
dönbe röpült, aztán meg le a lisztesládába s ón
nak újra ki. Hogy milyen állapotban került elő! 
Az asszony sikoltozott s a tüzkaparóval csapott 
utána, a gyermekek egymást lökték föl, hogy meg
foghassák a kiskacsát és kacagtak és rikoltoz-



tak ; jó szerencse volt, hogy az ajtó nyitva állott, 
ugy> hogy kimenekülhetett a bokrok alá, a fris
sen hullott hóba, ahol kimerülten hajtotta le a 
fejét. 

De nagyon is elszomorító volna elmesélni a sok 
bajt és nyomorúságot, amivel a kemény tél súj
totta a szegény kis kacsát. 

. . . A nád között feküdt, amikor megint mele
gen sütött a nap s pacsirta szántott a magasban; 
gyönyörű tavasz volt. 

És ekkor egyszerre kibontotta szárnyait, sokkal 
erősebben suhogtak, mint azelőtt és nagy erővel 
lendültek a magasba; és egyszerre csak azon 
vette észre magát, hogy nagy kertben van, ahol 
virágjukban állottak az almafák, orgonabokrok 
illatoztak és hosszú zöld ágaik belenyúltak a 
kanyargós csatornákba! Oh, milyen szép, milyen 
üde volt itt a tavasz! És elől a sűrűségből 
három gyönyörű hattyú közeledett, nagy szárny-
suhogással és könnyedén siklottak a vizén. Akis
kacsa ismerte már e pompás állatokat és különös 
szomorúság fogta el. 

— Hozzájuk repülök, e királyi madarakhoz! És 
agyonütnek, ha közeledni merek hozzájuk, én, aki 
olyan rut vagyok, de mindegy! Jobb, ha ők ölnek 
meg, mintha a kacsák csipdesnek, a tyúkok vag
dosnak, a cselédleány rugdos és télen át annyit 
kell szenvednem! — Leröpült a vizhez, odauszott 
a gyönyörű hattyúkhoz, ezek megpillantották s 
tollazatúkat felborzolva rontottak feléje. — Csak 
öljetek meg! — mondotta a szegény állat, fejét a 
víztükörre hajtotta és várta halálát, de mit látott 
a tiszta vízben ? A tulajdon képét, s az nem volt 
többé az egykori otromba, sötétszürke, csúnya és 
utálatos madár, — ő maga is hattyú volt. 

Mit árt az, ha valaki baromfiudvarban születik 
is, csak hattyutojásból keljen ki! 



És most örömmel gondolt a sok átszenvedett 
bajra és keserűségre; most élvezte csak igazán a 
boldogságát, a gyönyörűséget, amely osztályrésze 
lett. A nagy hattyúk körülvették és csőrükkel 
simogatták. 

Kis gyermekek jöttek a kertbe, kenyeret és 
buzaszemet szórtak a vizbe s a legkisebbik igy 
kiáltott fel: 

— Uj hattyú! — és a többi, mind vele ujjon
gott ! — Igen, uj hattyú jött! És tapsoltak és tán
coltak örömükben, apjukért, anyjukért szaladtak, 
kenyeret meg kalácsot szórtak a vizbe és mind
egyik ezt mondta: Az uj hattyú a legszebb! Olyan 
fiatal és gyönyörű! És az öreg hattyúk meg
hajoltak előtte. 

És ekkor a fiatal hattyú nagyon elszégyelte 
magát és fejét szárnya alá rejtette; azt sem tudta, 
hogy hová legyen; tulboldog volt, de azért egy 
csöppet sem kevély, mert a jó sziv sohasem lehet 
kevély; visszagondolt arra, hogyan üldözték és 
csúfolták, most pedig mindenfelől azt hallotta, 
hogy e gyönyörű madarak között ő a leggyönyö
rűbb. Az orgonabokrok lehajoltak hozzá a vizbe, 
a nap olyan melegen és nyájasan sütött, ekkor a 
hattyú fölborzolta tollait, karcsú nyakát kinyújtotta 
s ujjongó szivvel mondotta: Ennyi boldogságról 
álmodni sem mertem volna, amikor csak rut kis
kacsa voltam. 



A j e g y e s p á r . 

A ládafiában sok más játékszer között egymás 
mellé került a bugócsiga meg a lapda és a bugó-
csiga igy szólt a lapdához: Jegyezzük el egymást, 
hiszen úgyis egymás mellett fekszünk a ládafiában. 
De a lapda szattyánbőrből volt varrva, fennhordta 
az orrát, mint valami uri kisasszony és még csak 
feleletre se méltatta a bugócsigát. 

Másnap a kis fiu a játéksze/ei közül fogta a bugó
csigát, befestette pirosra meg sárgára s rézszöget 
vert beléje s mikor körben pergett a csiga, a réz
szög gyönyörűen fénylett. 

— Most nézzen rám! — igy szólt a lapdához. 
— Mit szól hozzám? Hát most sem szánja el 
magát? Pedig nagyon illünk egymáshoz. Kegyed 
ugrál, én meg táncolok. Nem lesz nálunk boldo
gabb pár a világon. 

— Ugy? Azt hiszi, — mondotta a lapda. — 
Maga persze nem tudja, hogy az én apám meg 
az anyám szattyánpapucs volt s nekem parafadugó 
van a hasamban. 

— Csakhogy engemet meg mahagóniból farag
tak! — mondotta a bugó csiga — és a polgár
mester sajátkezüleg esztergályozott, mert saját 
esztergapadja van és felette nagy öröme telt 
bennem. 

— De hihetek-e a szavának? — kérdezte a lapda. 
— Soha többé ne érjen ostor, ha hazudok! — 

felelte a bugó csiga. 
— Nagyon jó svádája van! — mondotta a lapda. 



De mégsem mondhatok igent, mert félig-meddig 
mennyasszonya vagyok egy fecskének. Valahány
szor fölrepülök a levegőbe, mindig kidugja fejét 
a fészekből és azt kérdi: Mi lesz? Mi lesz? Én 
magamban már kimondtam az igent s ez félig-
meddig eljegyzés-számba megy; de annyit meg
ígérek, hogy soha nem fogom önt elfelejteni. 

— Abból ugyan sok hasznom lesz! — mon
dotta a bugó csiga s ezentúl nem beszéltek többé 
egymással. 

Másnap a lapda került sorra és a bugó csiga 
látta, milyen magasra lendült a levegőben, mint a 
madár, végül már el is tünt a szeme elől, de 
mindig visszajött s valahányszor a földet érintette-, 
mindig nagyot ugrott, talán, mert a vágya haj
totta a magasba, vagy mert parafadugó volt a 
hasában. Kilencedszer azonban kimaradt a lapda és 
nem jött vissza; a fiu kereste, kereste, de hiába, 
a lapda eltűnt. 

— Én tudom, hogy hol van! — búgta a csiga. 
A fecskefészekben van, feleségül ment a fecskéhez. 

S mennél többet gondolt rá a bugó csiga, an
nál jobban vágyódott a lapda után; szerelme nőt-
tön-nőtt, éppen azért, mert nem érhette el. Éppen 
az volt benne az izgató, hogy máshoz ment fele
ségül; és a bugó csiga táncolt és pergett, de 
közben mindig a lapdára gondolt, amely a gon
dolataiban egyre szebbé vált . . . Igy mult el sok 
esztendő és igy lett a szerelméből régi szerelem. 

És a bugó csiga már nem volt ifjú többé . . . 
Egy napon aztán tetőtől-talpig bearanyozták; még 
sohasem volt ilyen szép; aranycsiga lett belőle és 
ugy ugrált, hogy csak ugy zúgott. Ez már aztán 
nagyszerű volt! De egyszerre csak olyat talált 
ugrani, hogy eltűnt a levegőben. 

Keresték, keresték, még a pincében is, de csak 
nem akadtak rája. 



. . . Hová lett? 
Beugrott a szemetesládába, ahol össze-vissza 

volt mindenféle, káposztatorzsa, hulladék meg tör
melék, amely az eresz csatornájából hulldogált oda. 

— No, most jó helyre kerültem! Itt ugyan ha
mar lekopik rólam az aranyozás; és miféle szemét
nép közé keveredtem? — s félszemmel egy 
nagy lekoppasztott káposztafejre sandított és egy 
furcsa, gömbölyű jószágra, amely olyan volt, mint 
egy rücskös alma; csakhogy nem alma volt ám, 
hanem egy ócska lapda, amely sok esztendeig 
fönn hevert a csatornában és amelyen a viz 
keresztül szivárgott. 

— Hála Istennek, végre egy fajtámbeli, akivel 
szóba állhatok, — mondotta a lapda s nagyon 
nézte az aranyozott bugó csigát. Tulajdonképpen 
szattyánbőrből volnék, szép fiatal leány keze
munkája s parafadugó van a hasamban, de ez 
nem látszik meg rajtam. Már meg is lett volna az 
esküvőm egy fecskével, amikor beleestem a csa
tornába, ott feküdtem öt évig és ez kissé meg
viselt! Higyje el, nagy idő az egy fiatal leánynak. 

De a bugó csiga hallgatott; eszébe jutott régi 
imádottja s mennél többet hallott, annál bizonyo
sabbá vált abban, hogy ez a lapda az ő régi 
szerelme. 

Ekkor odajött a szolgáló s ki akarta fordítani a 
szemetesládát. — Ejnye, hiszen ez az aranycsiga, 
— rmondotta. 

És a bugó csiga visszakerült a szobába, ahol 
nagy tisztelet- és becsületben lett része, de régi 
szerelméről nem beszélt többé. Elszáll a szerelem, 
ha az imádott lény öt esztendeig a háztető csator
nájában ázott és megráncosodott, sőt rá sem is
mer az ember, ha a szemetesládában találkozik 
vele. 



A z a n g y a l . 

Valahányszor meghal egy jó gyermek, Istennek 
egy angyala száll le a földre, karjaiba veszi a 
kis halottat, kiterjeszti nagy, fehér szárnyait, el
repül azok fölött a helyek fölött, melyeket a gyer
mek szeretett, szed egy marék virágot, amelyet 
fölvisz Istenhez, hogy ott még szebben viruljanak, 
mint idelenn a földön. A jó Isten szivéhez szőrit 
minden virágot, de azt a virágot, amelyet leg
jobban szeret, megcsókolja, a virágnak ettől meg
jön a hangja s ő is énekelhet ott az örök üd
vösségben ! 

Lám, ezt mind Istennek egyik angyala mesélte 
el, amikor egy kis halottat vitt föl az égbe s a 
gyermek ugy hallott mindent, mintha álmodta 
volna; igy röpültek el szülőföldje fölött mindenütt, 
ahol a kicsi játszadozott, szép kertek fölött, ahol 
gyönyörű virágok nyíltak. 

— Milyen virágokat vigyünk magunkkal, hogy 
átültessük a mennyországba? — kérdezte az an-

Szép, karcsú rózsatő állt ott, de gonosz kéz 
megroppantotta a törzsét, ugy hogy a tele ágak
ról köröskörül hervadtán csüngtek le a félig ki
nyílt, nagy bimbók. 

— Szegény rózsatő! — mondotta a gyermek. 
Vigyed magaddal, hogy odafönn Istennél újra ki
virulhasson. 

S az angyal fogta a rózsatőt, de megcsókolta 
szaváért a gyermeket s a kicsike kinyitotta félig 



a szemét. Letéptek egy pár gyönyörű diszvirágot, 
de magukkal vitték a megvetett pitypangot és a 
vadon nőtt árvácskát is. 

— Van már virágunk! — mondotta a gyermek 
s az angyal r bólintott rá, de még nem repültek 
föl Istenhez. Éjszaka volt, mélységes csönd volt 
mindenütt, a nagy városban maradtak, egyik leg
keskenyebb utcájában lebegtek ide-oda, ahol nagy 
rakásokban hevert a szalma, hamu meg a szemét; 
költözködési nap volt; összetört tányérok, gipsz
darabok, rongyok és ócska kalapok hevertek szerte
széjjel, ami bizony leverő látvány volt. 

És az angyal abban a nagy összevisszaságban 
rámutatott egy virágcserép széthullott darabjaira 
s egy gomolyag földre mutatott, amely kihullott 
s amelyet egy nagy, elszáradt mezei virág gyö
kerei tartottak össze; a virág már nem ért sem
mit, azért vetették az utcára. 

— Ezt magunkkal visszük, — mondotta az an
gyal. Hogy miért, majd elmesélem repülés közben. 

— Odalenn a keskeny utcának egy alacsony 
pincéjében lakott egy szegény, beteg fiúcska; 
már egészen kicsi kora óta ágyhoz volt szögezve 
s amikor legjobb erejében volt, akkor mankóján 
párszor körüljárhatta a kis szobát, de ez volt az
tán minden. Némelyik nyári napon a napsugarak 
vagy félórán keresztül lehatoltak a pince folyosó
jáig s ha a kis fiu ott ült és sütkérezett a meleg 
verőfényben s finom ujjacskáit a szeme elé tartva 
nézte, hogyan kering bennük a piros vére, akkor 
már azt mondták róla: Ma künn volt. 

Az erdőt s pompás tavaszi zöldjét csak abból 
ismerte, hogy a szomszéd fia elhozta neki az első 
bükkfaágat; ezt a feje fölé emelte s azután arról 
álmodott, hogy a bükkfák alatt járt, ahol süt a 
nap és énekelnek a madarak. Egy szép tavaszi 
napon a szomszéd fia mezei virágokat is hozott 



neki s az egyiknek véletlenül még megvolt a 
gyökere és azért cserépbe ültették s az ágya 
mellé állították az ablakba és szerencsés kéz ül
tette el a virágot, mert kinőtt, uj ágakat hajtott 
s minden évben meghozta a maga virágait; a be
teg fiúnak ez lett az ő gyönyörű virágoskertje, 
drága kincse a földön; öntözte, ápolta, gondja 
volt rá, hogy rája hulljon minden napsugár, amely 
az alacsony ablakon csak behatolhatott és a vi
rág még álmaiba is beleszövődött, mert neki 
virágzott, neki illatozott és az ő szemét gyönyör
ködtette; rája nézett halálakor, amikor az Ur el
szólította. Egy éve van már a fiúcska Istennél, 
egy évig állott a virág elfeledve az ablakban és 
elszáradt s költözködéskor azért vetették ki a 
szemét között az utcára. És ez az a virág, a sze
gény, elszáradt virág, amelyet belefűztünk a bok
rétánkba; mert ez a virág több örömet szerzett, 
mint akár egy királyné kertjének legpompásabb 
virága. 

— De honnan tudod te ezt mind? — kérdezte 
a gyermek, akit az angyal az égbe vitt föl. 

— Tudom! — felelte az angyal, — hiszen én 
magam voltam az a kicsiny, beteg fiu, aki mankón 
járt. Csak ismerem a saját virágomat. 

És a gyermek egészen kinyitotta a szemét és 
ránézett az angyal ragyogó, derült arcára; és ab
ban a szempillantásban megérkeztek a mennyor
szágba, ahol öröm és boldogság lakozik. És Isten 
szivére ölelte a halott gyermeket és ekkor szár
nyai nőttek, mint a másik angyalnak s kéz a kéz
ben repültek tovább; és Isten szivéhez szorított 
minden virágot, de a szegény, elszáradt mezei 
virágot megcsókolta és ennek megjött a hangja 
és együtt énekelt az angyalokkal, akik Isten kö
rül lebegtek, egyesek közel, mások nagy körben 
ezek körül s mind nagyobb és nagyobb körökben, 



a végtelenségig, de egyaránt boldogan. És mind
nyájan énekeltek, az aprók és a nagyok, a jószivü 
gyermek és a szegény mezei virág, amelyet köl
tözködéskor a sok hulladékkal együtt kidobtak a 
keskeny, sötét utca szemetjébe. 



A f ü l e m i l e . 

Kinában, de hiszen ezt úgyis tudod, a császár 
is kinai s akik körülötte vannak, azok is mind 
kínaiak. Sok-sok éve már annak, de éppen azért 
érdemes meghallgatni ezt a történetet, amig fele
désbe nem merül. A császár palotája a leggyö
nyörűbb palota volt a világon, kivül-belül a leg
finomabb, legdrágább porcellánból, de olyan ké
nyes, hogy az ember csak a legnagyobb vigyá
zattal nyúlhatott hozzá. A kertben a legcsudá
latosabb virágok pompáztak; a legszebbekre ezüst
csengők voltak aggatva s azok mindig szóltak, 
ha valaki arra ment, hogy figyelmeztessék őt a 
virágokra. Bizony, nagyon fortélyos egy kert volt 
s olyan messzire nyúlt, hogy a kertész maga sem 
ismerte a végét; és ha tovább ment az ember, 
a leggyönyörűbb erdőbe ért, ahol magas fák és 
mély tavak állottak. Az erdő egészen a tengerig 
húzódott; a nagy hajók bevitorlázhattak a fák 
ágai alá s itt lakott egy fülemile, amelyik oly 
gyönyörűen énekelt, hogy még a szegény halász
ember is, akinek pedig egyéb dolga lett volna, 
elhallgatott és ráfigyelt, amikor éjjel künn volt, 
hogy bevonja a hálót s közben a csalogány éne
két hallotta: — Uram Istenem, milyen szép ez! 

A világ minden tájáról jöttek utasok a császár 
városába, megbámulták a palotát meg a kertet, 
de amikor a fülemile énekét hallották, valameny-
nyien igy szóltak: Mégis csak ez a legkülönb! 

Az utasok sokat meséltek otthon arról, amit 



láttak, tudósok könyveket irtak a városról, a palo
táról meg a kertről, de a fülemiléről nem feled
keztek el, őt helyezték a legmagasabb polcra; 
és akikben költői tehetség lakozott, a leggyönyö
rűbb verseket irták a fülemiléről, amely ott él az 
erdőben, a tenger partján. 

A könyvek bejárták a világot s közülök egy-
kettő végre a császárig is eljutott. Aranyos széké
ben ült a császár és olvasott, olvasott és minden 
pillanatban bólogatott, mert örült azon, hogy 
ily nagyszerűen irták le az ő városát, kertjét, 
palotáját. Csakhogy az is ott állt irva: Legkülönb 
mégis csak a fülemile. 

— Mi ez? — kérdezte a császár. Hiszen én 
erről a fülemiléről nem is tudok! Ilyen madár 
van az én birodalmamban, mi több, az én ker
temben ? Soha hirét sem hallottam! Könyvből 
tudjon meg az ember ilyesmit? 

Behivatta az udvarnokát, aki olyan előkelő volt, 
hogy ha egy alacsonyabb rangú ember meg merte 
szólítani vagy kérdezni mert tőle valamit, mind
össze is csak azt felelte, hogy „P", ami pedig 
nem jelent semmit. 

— Azt olvasom, hogy van itt minálunk egy 
csudálatos madár s fülemile a neve, — mondotta 
a császár. Azt mondják, hogy egész birodalmam
ban ez a legkülönb dolog. Miért nem emiitettétek 
nekem soha? 

— Most hallom először a nevét, — mondotta 
az udvarnok. Nem mutatták be soha az udvarnál. 

— Azt akarom, hogy idejöjjön ma este és 
énekeljen előttem, — mondotta a császár. Az 
egész világ tudja, hogy mim van, csak én nem tudom. 

— Eddig még soha nem hallottam a nevét! — 
mondotta az udvarnok. De majd megkeresem és 
megtalálom. 

De hol találhatná m e g ? Az udvarnok össze-



szaladgált minden lépcsőt, föl-le, átszáguldott a 
termeken és a folyosókon, de akárkivel talál
kozott, senki sem hallotta hirét a fülemilének, és 
az udvarnok megint visszafutott a császárhoz s 
azt mondotta, hogy ez is csak olyan hazug mese, 
amilyenekkel tele vannak a könyvek. 

— Csakhogy a könyvet, amelyikben ezt olvas
tam, — felelte a császár, — a nagyhatalmú japáni 
császár küldte nekem és igy nem is lehet hazug
ság. Hallani akarom a fülemilét! Ma estére itt 
legyen! A legnagyobb kegyben áll előttünk! És 
hogyha nem lesz itt, vacsora után megcsapatom 
az egész udvart. 

— Csing-Pe! — mondotta az udvarnok s me
gint összeszaladgált minden lépcsőt, minden ter
met és folyosót s a fél udvar vele szaladt, mert 
mindenki fázott a megcsapatástól. Mindenki csak 
a csudálatos fülemile után kérdezősködött, melyet 
az egész világ ismert s csak az udvarnál nem 
ismert senki. 

Végre előtaláltak egy szegény kis konyhalányt, 
aki ezt mondta: Oh, Istenem, a fülemile! Nagyon 
jól ismerem! Jaj, hogy tud az énekelni. Megen
gedték, hogy minden este egy kis ételmaradékot 
vihessek szegény, beteg anyámnak, aki odalenn 
lakik a parton; visszafelé, amikor kifáradtam s le
ülök egy kicsikét az erdőben, mindig hallom a 
fülemile énekét. Könny futja el a szememet s azt 
hiszem, hogy az édesanyám csókját érzem. 

— Kis lány! — mondotta az udvarnok, — én 
kineveztetem egy konyhai tisztségre és kieszköz-
löm, hogy láthassa a császárt ebédelni, ha elvezet 
bennünket oda, mert ma estére a csalogány be 
van rendelve az udvarhoz. 

Erre mind kivonultak az erdőre, ahol a füle
mile énekelni szokott; ott volt az udvar fele. Mikor 
javában meneteltek, egy tehén elbődült. 



— Oh, — mondották az udvari apródok, — 
megvan. Mégis csak csudálatos erő lakik egy 
ilyen kis állatban. Bizonyos, hogy már régebben 
is hallottuk. 

— Nem, — mondotta a kis konyhalány, — ez 
tehénbőgés volt. Még messzire vagyunk attól a 
helytől. 

Most a békák brekegni kezdtek a mocsárban. 
— Gyönyörű! — mondotta az udvari lelkész. 

— Végre hallom a fülemilét; olyan, mint a kis 
templomi harangok. 

— Oh, dehogy, ezek békák, — mondotta a kis 
konyhalány. — De most már nemsokára meg
halljuk. 

És ekkor csattogni kezdett a fülemile. 
— Ez az! — mondotta a kis leány. Hallják! 

Hallják! Ott ül! — És egy ágon ülő kis, szürke 
madárra mutatott. 

— Lehetséges-e ! — mondotta az udvarnok. — 
No hát én nem ilyennek képzeltem. Milyen egy
szerű a megjelenése. Ugy látszik, megfakult a 
nagy izgalomtól, hogy annyi előkelő urat lát 
magánál. 

— Kis fülemile! — kiáltotta a szolgáló, — leg
kegyelmesebb császárunk óhajtása, hogy előtte 
énekelj. 

— Nagyon szívesen! — mondotta a fülemile s 
ugy énekelt, hogy öröm volt hallgatni. 

— Mint az üvegharang! — mondotta az udvar
nok, — s nézzék, hogy az a finom kis gégéje 
hogy dolgozik! Mégis csak különös, hogy eddigelé 
soha nem hallottuk. Nagy furorét fog csinálni az 
udvarnál. 

— Énekeljek még.egyszer a császár előtt? — 
kérdezte a fülemile, aki azt hitte, hogy a császár 
is jelen van. 

— Kitűnő kis fülemilém! — mondotta az udvar-



nok, — nagy örömömre szolgál, hogy meghív
hatom önt a ma esti udvari ünnepélyre, ahol 
graciőz énekével el fogja bájolni ő császári föl-
ségét. 

— Legszebben hangzik a szabadban! — mon
dotta a fülemile; de azért szívesen ment, amikor 
hallotta, hogy a császár hivatja. 

A palota ünnepi díszbe öltözött. A porcellán
falak és a porcellán-padozat sok ezer aranyos 
lámpa fényét verték vissza; a folyosókon a leg
gyönyörűbb virágokat állították föl, amelyek szé
pen csilingeltek; volt nagy lótás-futás és olyan 
légvonat, hogy minden virág egyszerre csilingelt 
s az ember a saját szavát sem értette. 

A nagy terem közepén, ahol a császár ült, föl-
tüztek egy arany rudat s ez a hely volt a csalo
gányé. Ott volt az egész udvar, a kis konyha
lánynak megengedték, hogy az az ajtó mögött 
állhasson, mert megkapta a valóságos, belső 
udvari szakácsnői cimet. Mindenki a legdíszesebb 
ruháját vette föl, s mindenki a kis szürke madarat 
nézte, aki felé a császár bólintott. 

A fülemile oly gyönyörűen énekelt, hogy a 
császárnak könny futotta el a szemét, a könnyek 
végig peregtek az arcán és akkor a fülemile még 
szebben énekelt, igazán szívhez szólóan; a császár 
nagyon örült s elrendelte, hogy a fülemile ezen
túl az ő aranyos papucsát hordja a nyakán. De 
a fülemile megköszönte s azt mondta, hogy ő 
már megkapta a maga jutalmát. 

— Könnyeket láttam a császár szemében s ez 
nekem a legdrágább jutalom! A császár könnyeinek 
csudálatos erejük vagyon. Isten a tanúm, hogy eléggé 
meg vagyok jutalmazva. 

— A legszeretetreméltóbb kacér, akit ismerek! 
— mondották a hölgyek köröskörül, aztán vizet 
vettek a szájukba, hogy ők is tudjanak csattogni, 



ha valaki beszél velük, s azt hitték magukról, hogy 
ők is fülemilék. Még az inasok és a komornak is 
kifejezték megelégedésüket és ez nagy dolog, mert 
őket a legnehezebb csöndességre birni. A fülemilé
nek igazán nagy sikere volt. 

Azt akarták, hogy most már maradjon az ud
varnál, a saját külön kalitkájában s nappal két
szer, éjszaka pedig egyszer kisétálhasson a szabadba. 
Olyankor tizenkét szolgát adtak melléje, akik 
selyemzsinórt kötöttek a hátára s jó szorosan fog
ták a zsinór végét. Sok köszönet nem volt az 
effajta kirándulásban. 

Egész város a különös madárról beszélt s ha 
két ember találkozott az utcán, az egyik csak 
annyit mondott, hogy: „füle," a másik pedig csak 
annyit, hogy: „müle." Aztán sóhajtottak egyet és 
megértették egymást. Tizenegy kofa gyermekét 
róla keresztelték el, de egyiknek sem volt egy 
hang sem a torkában. 

Egy napon nagy csomagot kapott a császár. 
Ez volt ráirva: A fülemüle. 

— No ez bizonyosan uj könyv a mi hires mada
runkról, — mondotta a császár; de nem könyv 
volt a dobozban, hanem egy kis műremek, egy 
mesterséges fülemüle, állítólag mása az elevennek, 
de véges-végig gyémánttal, rubinnal és szafirral 
kirakva, mihelyt fölhúzták a mümadarat, eltudott 
énekelni egyet az igazi madár dalaiból, és akkor 
a farka föl s alájárt s csillogott az aranytól meg 
az ezüsttől. Nyakában egy kis szalag lógott, rajta 
ez a felirás: A japáni császár fülemüléje szegény 
a kinai császár fülemüléjéhez képest. 

— Nagyszerű! — mondotta mindenki; s aki a 
mümadarat hozta, rögtön megkapta a császári 
fő-fülemüle-szállitói cimet. 

— Énekeljenek egyszerre! Micsoda duett lesz az! 
Igy hát együtt kellett énekelniök, de nem ment 



jól a dolog, mert az igazi fülemüle a maga mód
ján énekelt, a mümadár pedig hengereken járt. — 
Nem ő a hibás, — mondotta a karmester, — 
taktusban énekel és az én iskolám szerint. Aztán 
egyedül énekeltették a mümadarat. Ugyanolyan 
sikere volt, mint az igazinak, meg aztán sokkal 
mutatósabb volt; ugy ragyogott, mint egy kar
kötő vagy egy melltű. 

Harmincháromszor énekelte el ugyanazt a dalt 
és nem fáradt bele; a jelenlevők még tovább is 
elhallgatták volna, de a császár most már az ele
ven fülemülét is akarta énekeltetni . . . de vajjon 
hova lett? Senkisem vette észre, hogy a nyitott 
ablakon kirepült, vissza a zöld erdőségbe. 

— De hát mi ez? — mondotta a császár s az 
udvaroncok mind szidták az igazi fülemülét s 
kijelentették róla, hogy fölöttébb háládatlan állat. — 
A legkülönb madár mégis a miénk! — mondották, 
— igy hát a mümadárnak újra énekelnie kellett, 
ezúttal már harmincnegyedszer hallották ugyan
azt a dalt, de még most sem tudták egészen meg
jegyezni, mert nagyon nehéz volt; a karmester 
roppantul dicsérte a madarat, sőt azt állította, 
hogy nemcsak ruháit és pompás gyémántjait, ha
nem belső értékét tekintve is határozottan jobb, 
mint az igazi. 

— Mert látják, uraim s mindenekelőtt Felséged, 
az igazi fülemülénél sohasem tudhatjuk előre, hogy 
mi lesz, de a mümadárnál minden előre meg van 
határozva. Igy lesz és nem másképp. Meg lehet 
magyarázni, ki lehet nyitani s minden emberrel 
meg lehet értetni, hogyan állnak a hengerek, 
hogyan forognak s hogy jár egyik a másik után. 

— Nekem is ez a véleményem! — mondották 
mindnyájan s a karmester engedélyt nyert, hogy 
a legközelebbi vasárnap bemutassa a madarat a 
népnek; a császár elrendelte, hogy a nép is hall-



hassa a madarat; meg is hallgatták, olyan jókedvük 
támadt, mintha teától lerészegedtek volna, mert 
Kínában igy szokás. Mindenki azt mondta, hogy 
„oh," fölemelték azt az ujjokat amelyet meg szoktak 
nyalni s aztán bólintottak egyet. De a szegény 
halászok, akik ismerték az igazi csalogányt, igy 
szólottak: Szó ami szó, szépen hangzik, hasonlít 
is hozzá, de azért mégis van valami híja, csak 
tudnám, hogy mi! 

Az igazi fülemilét kiutasították az egész biro
dalom területéről. 

A mümadárnak a császár ágya mellett egy 
selyempárnán volt helye; köröskörül hevert a sok 
ajándék, amelyet kapott: a sok arany meg drágakő, 
teljes cime ez volt: „O császári felségének asztali 
énekese", rangban pedig a baloldali első számig 
emelkedett, mert a császár a baloldalt tartotta az 
előkelőbb oldalnak, lévén az embernek a szive is 
a baloldalán, még akkor is, ha császár az ember. 
A karmester huszonöt kötetet irt össze a müma-
dárról; nagyon tudós és terjedelmes munka volt, 
elejétől végig megtűzdelve a legnehezebb kinai 
szavakkal, ugy hogy mindenki azt állította, hogy 
elolvasta és megértette, mert különben ostobák
nak tekintették volna őket és megtaposták volna 
a hasukat. 

Igy ment ez álló egy esztendeig; a császár, az 
udvar és minden közönséges kinai már betéve 
tudta a mümadár énekének minden hangját, de 
csak annál jobban tetszett nekik, mert most igy már 
vele énekelhettek, amit nem is mulasztottak el. 
Az utcagyerekek ezt énekelték: Cicicici! Gluk-
glukgluk! És a császár is ezt énekelte! Igazán gyö
nyörű volt! 

Csakhogy egy este, amikor a mümadár legszeb
ben énekelt és a császár ágyban fekve hallgatta, 
egyszerre valami reccsenés hallatszott a madár 



gyomrában : Rrrrrrr! A kerekek mind körbe sza
ladtak, s a madár egyszerre megnémult. 

A császár rögtön kiugrott az ágyból s házior
vosát hivatta; de az nem segíthetett! Aztán elhi
vatták az óramüvest és sok szóbeszéd és vizsgá
lódás után a madarat valahogy rendbehozta, de 
kijelentette, hogy kíméletre szorul, mert a csa
varjai elkoptak s nem lehet ujakat tenni a he-
lyökbe, hogy a zene a régi maradjon. Lett erre 
nagy szomorúság. A mümadarat évente csak egy
szer volt szabad énekeltetni, s még ez is megárt
hatott neki. De a karmester rövid beszédet mon
dott, amely tele volt nehéz szavakkal s kijelen
tette, hogy semmi sem változott s mindenki meg
nyugodott abban, hogy semmi sem változott. 

Eltelt öt esztendő és akkor igazi, nagy szomo
rúság támadt az egész birodalomban. Á kínaiak 
voltaképpen nagyra voltak a császárjukkal és a 
császárjuk most beteg volt s kimondták róla, hogy 
meg fog halni. Már ki is szemelték az uj császárt, 
a nép künn tolongott az utcán s az udvarnoktól 
kérdezte, hogy van a császár. 

— P! — felelte az udvarnok s a fejét csóválta. 
Nagy, pompás ágyában feküdt a császár, sá

padtan és hidegen, az egész udvar halottnak hitte 
s mindenki szaladt már az uj császárhoz s annak 
udvarolt; a komornyikok künn pletykáztak a do
logról s a palota-szolgálók kávé mellett tárgyal
tak. Köröskörül minden teremben és folyosón sző
nyegeket teritettek széjjel, hogy fölfogják a lépé
sek zaját és azért is minden olyan csöndes volt, 
olyan csöndes. Csakhogy a császár még nem halt 
meg; mereven és sápadtan feküdt a hosszú bár
sony-függönyökkel és nehéz aranyrojtokkal díszí
tett nagy, pompás ágyban; magasan fent nyitva 
állott egy ablak s a hold besütött a császárra 
és a mümadárra. 



A szegény császár már csak alig lélekzett, mintha 
valami a mellét nyomta volna; fölvetette a sze
mét s akkor látta, hogy a Halál ül a mellén; fe
jén volt már a császár aranykoronája, egyik ke
zében a császár aranyos kardja, a másikban a 
császár remek zászlaja; s köröskörül az ágy nagy 
bársonyfüggönyének redői közül furcsa arcok me
redtek elő, voltak közöttük szörnyen ruták, az
után meg szépséges, szelid arcok, ezek mind a 
császár jó és rossz tettei voltak, amelyek nézték 
őt, amig a Halál ült a mellén. 

— Emlékszel-e erre? — suttogta egyik a má
sik után. Emlékszel-e erre? És aztán annyit me
séltek neki, hogy a császár homlokáról csurgott 
a verejték. 

— Ezt én sohasem tudtam! — mondotta a csá
szár. Zenét! Zenét! A nagy kinai dobot! — kiál
totta, — hogy ne kelljen mindent hallanom, amit 
mondanak. 

De azok tovább suttogtak a fülébe s a Halál 
mindenre bólintott, mint egy kinai. 

— Zenét! Zenét! —^kiáltotta a császár. Te ál
dott kis aranymadár. Énekelj hát, énekelj! Ara
nyat és drágaságokat adtam neked, még aranyos 
papucsomat is nyakadba vetettem,; énekelj hát, 
énekelj! 

De a madár csak hallgatott, mert nem volt ott 
senki, aki felhúzza, már pedig e nélkül nem tu
dott énekelni; a Halál pedig még egyre nézte 
a császárt, rámeresztette nagy, üres szemgödreit 
s köröskörül olyan nagy csend volt, olyan irtóz
tató csend! 

De most az ablak felől egyszerre csudálatos 
énekszó hallatszott; az eleven kis fülemile volt, 
odakünt ült egy faágon; hallotta hirét, hogy milyen 
nagybeteg a császár s eljött, hogy énekével vigaszt 
és reményt adjon neki; és amig énekelt, az arcok 



egyre jobban elmosódtak, a vér egyre gyorsabban 
kezdett keringeni a császár elgyöngült tagjaiban 
és még a Halál is az énekszóra figyelt és azt 
mondotta: Folytasd, kis fülemile, folytasd! 

— Igen, de csak ha ideadod az aranyos disz-
kardot! Igen, de csak ha ideadod a pompás zász
lót.. Ha ideadod a császár koronáját. 

És a Halál odaadta a kincseket egy-egy dalért 
és a fülemile még tovább is énekelt; és dalolt a 
csöndes temetőről, ahol fehér rózsák nyílnak, ahol 
az orgonák illatoznak s ahol a föld friss füvét az 
ittmaradottak könnyei áztatják, a Halál erre 
vágyódni kezdett a saját kertje után és mint hideg, 
fehér felhő kiszállt az ablakon. 

— Hála, hála néked! — mondotta a császár. 
— Te mennyei kis madár. Ismerlek téged! Kiűzte
lek országomból és birodalmamból! És te elűzted 
énekeddel ágyam mellől a gonosz bűnöket s szi
vemről a Halált! Mivel jutalmazzalak meg érte? 

— Már megjutalmaztál! — mondotta a füle
mile. — Könnyeket csaltam ki szemedből, amikor 
először énekeltem előtted, s ezt nem felejtem el 
soha. Ez az a drágakő, amelyet áhit a dalnok 
szive. De most aludjál s légy friss és egészséges. 
Majd énekelek valamit! 

És énekelt, és a császár édes álomba merült. 
Ah, milyen enyhe és jótékony volt az álma! 

Az ablakon át besütött hozzá a nap, amikor 
fölébredt álmából friss erőben és egészségben, a 
szolgák közül még egy sem tért vissza, mert azt 
hitték, hogy már meghalt, de a fülemile még ott 
ült és énekelt. 

— Mindig nálam kell maradnod! — mondotta 
a császár. — Akkor énekelj csak, ha jól esik s a 
mümadarat ezer darabra zúzom. 

— Ne tedd! — mondotta a fülemile. — Hiszen 
oly jól csinálta a dolgát, ahogy csak telt tőle! 



Tartsd meg továbbra is! Én nem rakhatok fészket 
a palotádban s nem is lakhatom itten; de engedd 
meg, hogy eljöjjek, amikor magamnak is jól esik 
s majd este kiülök a faágra s énekelek neked, 
hogy fölvidulj és elgondolkozzál. Dalolni fogok a 
boldogokról és azokról, akik szenvednek. Dalolni 
fogok a sok rosszról és jóról, ami köröskörül tör
ténik és rejtve marad előtted. A kis énekes madár 
messzire is eljut, a szegény halászhoz, a földmives 
kunyhójába, mindenkihez, aki messze van tőled és 
az udvarodtól. L.n jobban szeretem a szivedet, mint 
a koronádat, pedig hát a koronának szentséges 
illata vagyon. Eljövök hozzád, énekelek neked, de 
egyet meg kell ígérned. 

— Mindent! — mondotta a császár s ott állt 
császári pompájában, melyet maga öltött föl, s 
nehéz, aranyos kardját szivéhez szorította. 

— Csak egyet kérek tőled! Ne mondd meg 
senkinek, hogy van egy kis madarad, aki neked 
mindent elárul és akkor még jobbra fordul a 
dolgod. 

És erre elrepült a fülemile. 
Bejöttek a szolgák, hogy a halott császár után 

nézzenek . . . igen, ott álltak és a császár ezzel 
fogadta őket: Jó reggelt! 



B o d z a - a n y ó k a . 

Volt a világon egy kis fiu, aki meghűlt. Künn 
járt és átázott a lába. Senkisem értette a dolgot, 
mert nagyon száraz volt az idő. Az anyja hát 
levetkőztette, ágyba dugta s behozatta a teafőzőt, 
hogy egy csésze bodzateát főzzön neki, mert az 
fölmelegíti az embert. De éppen abban a pilla
natban lépett be az ajtón az a barátságos, öreg 
ur, aki a legfelső emeleten lakott s egymagában 
élt, mert nem volt se felesége, se gyereke, de 
azért nagyon szerette a gyerekeket s annyi mesét 
és történetet tudott, hogy öröm volt hallgatni. 

— Most idd ki a teát! — mondotta az anyja, 
— s akkor talán mesét is mond a bácsi. 

— Csak legalább valami ujat tudnék! — mon
dotta az öreg ember és nyájasan bólintott. De 
hogy is ázhatott át a kis fiu lába — kérdezte. 

— Hát bizony azt mi sem tudjuk megérteni, — 
mondotta az anyja. 

— Mi lesz a mesével? — kérdezte a fiu. 
— Megtudnád-e pontosan mondani nekem, mert 

legelőször is ezt kellene tudnom, hogy milyen 
mély a csatorna abban az utcában, ahova te 
iskolába jársz? 

— Éppen a lábszáram közepéig ér ! — felelte 
a fiu, — de akkor a legmélyebb lyukba kell 
beleállnom. 

— No látod, hát ott ázott át a lábunk, — 
mondotta az öreg ur. Most persze mesét kellene 
mondanom, csakhogy nem tudok ám több mesét. 



— Hát gondoljon ki egy ujat! — mondotta a 
kis fiu. Anya azt mondja, hogy amire a bácsi rá
néz, az egyszeribe mesévé válik, s amihez csak 
hozzányúl, mindenből kihúz egy történetet. 

— Csakhogy az ilyen mesék és történetek nem 
sokat érnek ám, nem bizony; mert az igazi mesék 
maguktól jönnek, csak kopogtatnak a homloko
mon s azt mondják: Itt vagyok! 

— Hát talán mindjárt fog kopogtatni! — mon
dotta a kis fiu; az anyja nevetett, bodzateát szórt 
a teafőzőbe és ráöntötte a forró vizet. 

— Meséljen, meséljen! 
— Az ám, ha magától jönne a mese; csakhogy 

a mese igen nagy ur, s akkor jön csak, ha neki 
tetszik! — Megállj csak! — mondotta hirtelen. 
— Már megvan. Vigyázz, mert ott van a teafőzőben. 

És a kis fiu nézte a teafőzőt, amelynek a föde
lét a gőz egyre jobban emelgette, ugy hogy a 
bodzavirág kifehérlett belőle, frissen és virulón, 
majd hosszú, nagy ágakat hajtott, még a szűrő
ből is szétágaztak mindenfelé, s nőttön-nőttek, 
növekedtek, gyönyörű bodzabokorrá, majd meg 
egész fává terebélyesedtek, amely ráhajlott az 
ágyra, félrenyomta a függönyöket és hogy virág
zott és hogy illatozott! És a fának a közepiben 
nyájasarcu öreg asszony ült, furcsa ruhában, amely 
egészen zöld volt, mint a bodza levele s nagy, 
fehér bodzavirágokkal diszitve, ugy hogy az ember 
eleinte nem is tudta, vajjon szövetből van-e, vagy 
eleven lombból és virágból. 

— Hogy hívják ezt a nénit? — kérdezte a 
kis fiu. 

— Hát bizony a régi görögök és rómaiak dri-
ádnak nevezték, — mondotta az öreg ember, — 
csakhogy mi ezt nem értjük; künn a matróz
negyedben jobb nevet találtak számára, ott Bodza
anyókának nevezik és most már csak ő reá fi-



gyelj; nézd csak ezt a gyönyörű bodzafát és hall
gasd meg a meséjét. 

Éppen ekkora és ilyen virágzó bodzafa áll oda
künn a külvárosban! Egy szegényes kis udvar 
zugában nőtt föl s a fa alatt egy délutánon, szép 
meleg verőfényben egy pár öreg ember ült; egy 
öreg, öreg matróz, meg az öreg, öreg felesége ; 
dédszülők voltak és már az aranylakodalmukra 
készültek, de nem emlékeztek pontosan az eskü
vőjük napjára és Bodza-anyóka a fa közepében 
ült és éppen olyan jókedvűnek látszott, mint most 
itten. — Én tudom, hogy mikor van az arany
lakodalom napja! — mondotta; de ők nem hal
lották, mert régmúlt időkről beszélgettek. 

— Emlékszel-e még? — mondotta az öreg 
matróz, amikor még egészen kicsiny gyermekek 
voltunk és szaladgáltunk és játszadoztunk; ugyan
ebben az udvarban, ahol most ülünk, kis ágakat 
dugdostunk a földbe és kertet csináltunk. 

— Nagyon is jól emlékszem, — felelte az öreg 
anyóka, — megöntöztük az ágakat s volt közöt
tük egy bodzaág, az gyökeret vert, zöld ágba 
szökkent, nagy fává lombosodott és most meg
öregedve, itt alatta üldögélünk. 

— Ugy bizony, — mondotta az öreg matróz, 
— ott a sarokban állt egy nagy vödör; abban 
úszkált az én hajóm; magam faragtam; hej, be jó 
vitorlás volt; de persze én nemsokára más vize
ken vitorláztam! 

— Bizony, de még előbb iskolába jártunk s tanultunk 
egyet-mást, — mondotta az anyóka; aztán jött az 
első áldozás. Mindaketten sírtunk, de már délután 
egymást kézenfogva fölkapaszkodtunk a kerek 
toronyba és Kopenhága fölött meg a viz fölött 
kinéztünk a nagy világba; azután elmentünk 
Fridriksburgba, ahol a király meg a királyné pom
pás csónakukban járták be a csatornákat. 



— De én bezzeg nemsokára más utakat jártam 
és sok-sok esztendeig voltam oda a messzi ten
gereken. , 

— Bizony, sokszor sirtam utánad! — mondotta 
az anyóka, — már azt hittem, hogy odavagy, 
meghaltál, hogy mélyen a viz alatt fekszel és a 
hullámok ringatnak! Sokszor fölkeltem éjjel s 
néztem, hogy fordul-e a szélkakas; hát bizony 
fordult, de te mégsem jöttél haza. Olyan tisztán 
emlékszem, egy nap szakadt az eső, a szemetes 
kocsi csöngetett a ház előtt, ahol szolgáltam, én 
levittem a szemetet s megálltam az ajtóban: Jaj, 
de utálatos idő volt; s amint ott álltam, egyszerre 
csak mellettem termett a postás s levelet adott át 
nekem; a te leveled volt, hej, hogy az mennyit 
utazott! Felszakítottam és elolvastam; sirtam és 
nevettem, olyan boldog voltam. Az állott benne, 
hogy meleg országokban jársz, ahol a kávé terem. 
De gyönyörű ország lehet az! Annyi mindent 
meséltél és én mindent láttam, ahogy ott álltam 
a zuhogó esőben, a szemétládával. Egyszerre csak 
azt érzem, hogy valaki átfogja a derekamat. 

— Te meg oly nyaklevest adtál neki, hogy 
csak ugy csattant. 

— Nem tudhattam, hogy te voltál; éppen olyan 
gyorsan jöttél, mint a leveled. Olyan csinos vol
tál, hiszen még most is az vagy, hosszú, sárga 
selyemkendő volt a zsebedben és fényes kalap 
a fejeden. Olyan uri formád volt. Istenem, micsoda 
ítéletidő volt, milyen volt az utca ! 

— Aztán megesküdtünk! — mondotta az öreg 
matróz. Emlékszel-e még? Aztán, amikor meg
született az első fiunk, azután Mária meg Niels, 
Péter meg Jancsi ? 

— Aztán, hogy fölcseperedtek mind s derék 
emberek lettek, akiket mindenki szeret. 

— És már az ő gyerekeiknek is vannak gyere-



keik, — mondotta az öreg matróz. Micsoda uno
kák! Jó fajta! De én mégis azt hiszem, hogy 
ilyen tájban lehetett az esküvőnk. 

— Az ám, éppen ma van az aranylakodalom 
napja, — mondotta Bodza-anyóka s fejét a két 
öreg közé dugta s ezek azt hitték, hogy a 
szomszédasszony bólogat nekik; egymásra néztek 
és megfogták egymás kezét; jöttek aztán a gyerme
keik meg az unokáik, akik jól tudták, hogy ma 
van az aranylakodalom napja; már korán reggel 
üdvözölték is az öregeket, csak ezek megint el
felejtették, ámbár arra, ami nagyon régen történt, 
igen is jól emlékeztek; és a bodzafa olyan erősen 
illatozott s a nap, mely éppen leáldozóban volt, 
éppen a két öreg arcába sütött; mindaketten 
olyan piros-pozsgásak voltak, legkisebb déduno
kájuk táncolt körülöttük s boldogan kiabálta, 
hogy ma este nagy ünnepünk lesz, mert sült 
krumplit fognak enni vacsorára; és Bodza-anyóka 
integetett a fa közepiben s a többiekkel együtt 
éljenzett. 

— De hiszen ez nem mese! — mondotta a kis 
fiu, aki végighallgatta. 

— Hja, ezt érteni kell ám ! — szólt a mese
mondó bácsi. De kérdezzük meg Bodza-anyókát. 

— Idáig nem volt mese, — felelte Bodza-anyóka, 
— de most az következik. Mindig a valóságból 
nő ki a legcsudálatosabb mese; mert különben az 
én szép bodzabokrom sem sarjadhatott volna ki 
a teafőzőből. — Kiemelte a kis fiút az ágyból, 
melléhez szorította, a virágos bodzaágak össze
csaptak fölöttük, mintha csak a legsűrűbb lugas
ban ültek volna, s ez a lugas szállt velük a leve
gőn keresztül; igazán, csudaszép dolog volt. Bodza
anyóka egyszerre szép kis leánnyá változott át, 
de ruhája ugyanaz a fehérvirágos, zöld szövet 
volt, amilyet Bodza-anyóka hordott; a keblére 



igazi bodzavirág volt tűzve s aranyos, fürtös ha
jában egész bodzavirág-koszoru volt; olyan nagy, 
kék szemei voltak, gyönyörűség volt beléjük nézni; 
ő meg a fiu megcsókolták egymást, s egykorúak 
voltak és egyaránt jókedvűek. 

Kézenfogták egymást, ugy mentek ki a lugasból 
s ott állottak az apai ház virágos kertjében; a 
friss pázsiton, karóhoz kötve volt az apa séta
pálcája, de nekik eleven volt a pálca. Mihelyt 
keresztbe ráültek, fényes gombja kevély, nyerítő 
lófejjé változott, hosszú, fekete sörény lebbent meg 
rajta, s négy karcsú, izmos lába nőtt ki egyszerre; 
bátor és erős állat volt; vágtatva nyargalták körül 
a pázsitot. — Most aztán messzire megyünk, sok
sok mértföldnyire innen! — mondotta a fiu, — 
elnyargalunk az uri birtokra, ahol tavaly voltunk! 
— És körülnyargalták a pázsitot és a kis leány, 
akiről tudjuk, hogy nem volt más, mint Bodza
anyóka, folyton ezt kiabálta: Most falun vagyunk! 
Látod ott a parasztházat, nagy kemencéje ugy áll 
ki a falból, mintha egy óriási tojás nézne ki az 
országútra! A bodzafa ágait terjeszti föléje, a 
kakas járkál és kapargat a tyúkok számára, nézd, 
hogy pöffeszkedik! Most a templomnál vagyunk, 
magasan áll a dombtetőn a nagy tölgyfák alatt, 
amelyek közül az egyik félig már elhalt. A kovács
műhely elé érünk, ahol ég a tüz, félmeztelen em
berek forgatják a pörölyt, ugy hogy a sok szikra 
csak ugy kavarog. El, el, a gyönyörű uri bir
tokra! — és minden, amit a kis lány mondott, 
aki hátul ült a paripán: egyszeriben elvonult előt
tük, és a fiu látta is, pedig csak a pázsit körül 
nyargalásztak. Azután a kert mellékútjain játszot
tak, kis kertet csináltak, a leány kivette hajából 
a bodzavirágot, elültette és az is kinőtt, épp ugy, 
mint az öregeké, amikor még kicsinyek voltak, 
ahogy az imént elmesélték. Kézenfogva jártak, 



ugy, mint az öregek is kicsikorukban, de nem 
mentek föl a „kerek torony"-ba, sem a fridriks-
burgi kertbe, nem, a kis leány átölelte a fiút, 
aztán végigröpültek egész Dánián és tavasz volt, 
aztán nyár lett, ősz volt és aztán tél lett, s ezer 
meg ezer kép tükröződött a fiu szemében és 
szivében s a kis leány egyre csak ezt énekelte 
neki: Ezt sohasem fogod elfelejteni! — És egész 
útjukon olyan édesen és olyan bódítón illatozott 
a bodzafa; a fiu látta a rózsákat s a többi friss 
virágot, de a bodzafa még csudásabban illatozott, 
mert virágai a kis leány szivén csüngöttek, s a 
fiu röpülés közben sokszor ráhajtotta a fejét. 

— Milyen szép itt a tavasz, — mondotta a kis 
leány s ime rügyező bükkfaerdőben voltak, lábak
nál az erdei müge illatozott, s a zöld fűben a 
halványpiros kökörcsinek olyan kedvesek voltak. 
Oh, bár mindig tavasz volna az illatos dán bükk
faerdőben. 

— Milyen gyönyörű itt a nyár! — mondotta a 
kis leány s a lovagkorból itt maradt ódon vá
rak előtt röpültek el, ahol a vörös falak és a 
csipkés ormok a csatornákban nézegették magu
kat s a vizén hattyúk úszkáltak s néztek föl a 
régi, hüs fasorokra. A mezőkön ugy ringott a 
kalász, mint a Hullámzó tenger, az árokparton 
piros meg sárga virágok nyíltak, a sövényeket 
vad komló és viruló hajnalka fonta körül és este 
följött a hold s olyan nagy volt és olyan kerek, 
a réteken a szénaboglyák olyan édes illatúak 
voltak: Ezt nem lehet elfelejteni. 

— Gyönyörű itt a késő ősz! — mondotta a 
kis leány és magasabb és kéklőbb lett az égbolt, 
az erdőt a leggyönyörűbb piros, sárga és zöld 
szinek futották be, vadászkutyák száguldottak tova, 
vadmadarak nagy rajokban kiáltozva rebbentek a 
halmok fölé, ahol szederinda fonódott a régi 



romokra; a tenger sötétkékjén fehér vitorlák le
begtek, a szérűn vén asszonyok, lányok meg 
gyerekek üldögéltek és komlót téptek egy nagy 
edénybe; de az öregek mesét mondtak manókról 
meg varázslókról. — Seholsem lehet jobb élet! 

— Milyen pompás itt a tél! — mondotta a 
kis leány és a fák egyszerre dérrel voltak tele, 
mintha csak nagy, fehér korállok lettek volna, a 
léptek alatt ugy csikorgott a hó, mintha mindig 
uj csizmában járna az ember, s az égről egymás 
után futottak le a csillagok. A szobában meg
gyújtották a karácsonyfát, s bőviben voltak a jó
kedvnek meg az ajándéknak, a falusi paraszt
szobában megszólalt a nyirettyű, almaszeletek röp
ködtek erre-arra s még a legszegényebb gyer
mek is azt mondta: Mégis csak szép a tél! 

Hát bizony szép is volt! A kisleány mindent 
megmutatott a fiúnak, a bodzafa folyton illato
zott, s a szélben folyton lebegett a fehérkeresz
tes, piros zászló, az a zászló, amely alatt a kül
városi öreg matróz a tengereken vitorlázott; ifjúvá 
serdült a fiu, ki kellett mennie a nagy világba, 
távoli meleg országokba, ahol a kávé terem. De 
búcsúzáskor a kisleány levette kebléről a bodza
virágot, odaadta neki emlékül s a fiu betette a 
zsoltáros könyvébe s a távolban, ha fölütötte a 
könyvet, mindig az emlékezés virágára nyitott rá 
s mennél többször nézegette, annál frissebbé vált 
a virág; a fiu szinte érezte a dán erdők illatát 
s a virág szirmai között világosan látta a kis
leányt, akinek nagy, kék szemei kikandikáltak 
onnan s aki ezt súgta neki: Milyen szép a tavasz, 
a nyár, az ősz meg a tél! — és száz meg száz 
kép suhant át a fiu lelkén. 

Igy telt el sok esztendő, az ifjúból öreg ember 
lett s egy virágzó fa alatt ült öreg feleségével; 
egymás kezét fogták, szakasztott ugy, mint déd-



apó meg dédanyó a külvárosi ház udvarán; és 
éppen olyanformán beszéltek a régi időkről meg 
az aranylakodalomról. A kékszemű kisleány, aki
nek bodzavirág-koszoru volt a hajában, fent ült 
a fán, mindkettejüknek bólogatott és igy szólt: 
Ma van az aranylakodalom napja! — Aztán ki
vett a koszorújából két szál virágot, megcsókolta 
őket, s azok először ezüstfényüek lettek, azután 
meg aranyfényüek s amikor az öregek fejére tette, 
mindakét szál virág átváltozott aranykoronává; 
és a két öreg ugy ült az illatozó fa alatt, mint 
egy király meg a királyné, és a fa szakasztott 
olyan volt, mint egy bodzafa és az öreg ember 
elmesélte az öreg asszonynak Bodza-anyóka törté
netét, ahogy ő hallotta kis fiu korában és minda-
ketten sírtak, merthogy a mesében sok olyan 
volt, ami az ő életükhöz hasonlított, s nekik ép
pen ez tetszett legjobban. 

— Ugy bizony! — mondotta a kisleány, aki 
a fán ült, vannak akik Bodza-anyókának hívnak, 
mások meg driádnak, de valójában emlékezés a 
nevem ; én vagyok az, aki a fában ülök, amely 
nőttön növekszik, én tudok emlékezni és tudok 
mesélni! Hadd látom, megvan-e még a virágod. 

Az öreg ember kinyitotta zsoltároskönyvét, s 
benne volt még a bodzavirág, olyan frissen, mintha 
csak tegnap tették volna a könyvbe és az Emlé
kezés bólintott és a két öreg, fejükön az arany
korona, ott ültek az alkonyi piros fényben, lehunyták 
szemüket, és — bizony, ezzel vége is volt a mesének. 

A kisfiú ágyában feküdt s nem tudta, hogy 
álmodott-e vagy mesét hallott; a teafőző az asz
talon állott, de nem nőtt ki belőle bodzafa s a 
mesemondó öreg bácsi már az ajtóban állott és 
el is ment mindjárt. 

— Milyen gyönyörű volt! — mondotta a kis
fiú. Anya, én a meleg országokban voltam. 



— Meghiszem azt, mondotta az anyja, — ha 
valaki két csésze forró bodzateát iszik, akkor el 
is jut a meleg országokba. — Aztán jól beta
karta a fiút, hogy meg ne fázhasson. — Nagyon 
jól aludtál, amig én itt ültem s vitatkoztam a 
bácsival, hogy mese volt-e vagy igaz történet ? 

— S hova lett Bodza-anyóka ? — kérdezte a fiu. 
— A teafőzőben van! — felelte az anyja és 

ott is maradhat! 



A h ó k i r á l y n é . 

— Hét történet. — 

Első történet, 
amely szól a tükörről és a cserepekről. 

Lám, mindjárt hozzá is fogunk. És ha végére 
érünk a mesének, többet fogunk tudni, mint 
amennyit az elején tudtunk. Volt a világon egy 
gonosz varázsló! Gonoszabb már alig is lehetett 
volna, mert ő maga volt az ördög. Egy nap veszett 
jó kedvében volt, mert olyan tükröt fabrikált, 
hogy ami jót és szépet mutattak a tükörnek, az 
mind semmivé zsugorodott össze benne, de ami 
silány volt és csúnya, azt erősen visszatükrözte és 
megnagyította. A legszebb vidék csak olyan volt 
benne, mint a spenótfőzelék, a legjobb emberek 
visszataszitók lettek, vagy fejtetőre álltak benne, 
a törzsüktől elszakítva; az arcok ugy elferdültek, 
hogy nem lehetett rájuk ismerni, és ha egy árva 
szeplője volt az embernek, a tükörben csupa ragya 
lett a szája meg az orra. — Ez nagyon mulatságos 
dolog! — mondotta az ördög. Ha egy embernek 
istenes, jó gondolata támadt, a tükör csak vigyor
gást mutatott, ugy hogy a varázsló ördögnek 
nevetnie kellett az ő nagyszerű találmányán! Akik 
az ő bűvész-iskolájába jártak, — mert iskolát is 
tartott, — mind azt beszélték, hogy csoda történt; 
most lehet csak igazán látni, — mondották ők, 
— hogy milyen a világ és milyenek az emberek. 



Mindenfelé meghordozták a tükröt és végre nem 
maradt se ország, se ember, aki él nem ferdült 
volna benne. Akkor aztán az égbe is föl akartak 
repülni, hogy csúffá tegyék az angyalokat s magát 
a jó Istent. Mennél magasabbra szálltak a tükörrel, 
ez annál jobban vigyorgott; már alig birták a 
kezükben fogni; mind magasabbra repültek, kö
zelebb Istenhez és az angyalokhoz, de ekkor a 
tükör már olyan borzasztóan reszketett a nagy 
vigyorgástól, hogy kicsúszott a kezükből s le
zuhant a földre, ahol száz millió Vagy még annál 
is több darabra tört széjjel, de abból aztán még 
sokkal nagyobb baj kerekedett az eddiginél; mert 
némelyik darabja csak akkora volt mint egy 
homokszem s ezek szétszóródtak az egész világon 
s akinek egy ilyen üvegszem bement a szemébe 
s ott is maradt, az az ember mindent fonákul 
látott a világban, vagy csak azt tudta észrevenni, 
ami visszás volt egy dologban, mert minden kis 
szilánknak ugyanolyan ereje volt, mint az egész 
tükörnek. Némelyik embernek a szivébe csapódott 
egy ilyen szilánk s ez aztán rettentő volt, mert az 
ilyen sziv jégcsappá merevedett. Némelyik cserép 
akkora volt, hogy ablaküvegnek használták föl, de 
ezen körösztül kár volt az erribernek a barátait 
néznie; más cserepek szemüvegekbe kerültek, de 
az illetők ezzel is rosszul jártak, ha azért tették 
föl a szemüvegüket, hogy jól lássanak és helyesen 
ítéljenek; a gonosz ördög ugy nevetett, hogy a 
hasa is rengett bele; ez a dolog őt kellemesen 
csiklandozta. De odakünn még mindig kis tükör-
szilánkok szállingóztak a levegőben. De hiszen 
majd meghalljuk. 



Második történet. 
Egy kis fiu meg egy kis leány. 

Benn a nagy városban, ahol annyi a ház meg 
az ember, hogy annyi hely se marad, hogy minden 
embernek egy kis kert jusson, s ahol a legtöbb
nek be is kell érnie azzal, hogy cserépbe ültethet 
virágot: akadt mégis két szegény gyerek, akiknek 
valamivel nagyobb kertjük volt, mint amekkora egy 
cserépben elfér. Nem voltak testvérek, de éppen 
ugy ragaszkodtak egymáshoz, mintha azok lettek 
volna. A szülőik éppen egymással szemben laktak, 
egy-egy padláskamrában; ahol a két szomszédos 
ház teteje összeér s. a háztető mentén végigszalad 
az eresz, egy kis ablak szolgált ki mindegyik ház
ból, csak az ereszt kellett átlépni s egyik ablak
ból átjuthatott az ember a másikba. 

Mindakét szülőnek nagy favályuja állt künn s 
abban mindenféle leveszöldség nőtt, ami a kony
hára kellett, meg aztán egy kis rózsatő; mind
egyik vályúban volt egy ilyen rózsatő és pompásan 
növekedtek. A szülőknek aztán az jutott eszükbe, 
hogy a vályúkat keresztbe állítsák az eresz fölött, 
ugy hogy egyik ablaktól átértek a másikig s igazán 
ugy festettek, mint két virágsövény. Borsószárak 
csüngtek le a vályúkról, a két rózsatő hosszú ágakat 
hajtott, ezek" az ablak köré fonódtak, egymáshoz 
hajoltak, mintha csak diadalkapu lett volna ott 
levelekből meg virágokból. Minthogy a vályúk 
igen magasan állottak s a gyerekek tudták, hogy 
nem szabad oda felmászniok, sokszor engedelmet 
kaptak arra, hogy kibújhassanak egymáshoz s kis 
zsámolyukra a rózsafák alá ülhessenek s ott igazán 
pompásan játszogathattak. 

Télen persze befellegzett az effajta mulatságnak. 
Az ablakok néha egészen befagytak, de a gyerekek 
ilyenkor rézpénzeket melegítettek a kályhán, a forró 



pénzdarabot a fagyott üvegre nyomták, a helyén 
aztán szép kerek nézőlyuk támadt, s mindegyik 
ablakból egy kedves, kicsi szem kandikált ki : a 
kisfiú meg a kis leány. A fiúnak Kay, a leánynak 
Gerda volt a neve. Nyáron egy ugrással egymás
nál teremhettek, télen először le kellett botorkálni 
a sok lépcsőn, aztán fel a sok lépcsőn; künn 
porzott a hó. 

— Fehér méhek rajzanak! — mondotta az öreg 
nagyanya. 

— S nekik is van királynőjük? — kérdezte a 
kis fiu, mert tudta, hogy az igazi méheknek van 
királynőjük. 

— Hát persze hogy van! — felelte a nagy
anya. Ott„ száll, ahol legsűrűbben rajzanak a hó
pelyhek. O a legnagyobb köztük és sohasem pi
hen meg a földön, hanem fölrepül megint a fe
kete felhőbe. Sokszor éjfélkor átrepül a város 
utcáin, benéz az ablakokon, s ezek akkor olyan 
gyönyörűen fagynak be, mintha virággal volná
nak teleszórva. 

— Igen, azt láttam! — mondotta mindakét gye
rek és most már belátták, hogy igaz. 

— S ide is bejöhet a hókirályné ? — kérdezte 
a kisleány. 

— Csak hadd jöjjön b e ! mondotta a fiu, — 
majd ráültetem a meleg kályhára, akkor aztán 
elolvad. 

De a nagyanya megsimogatta a haját és más 
történeteket mesélt neki. 

Este, amikor a kis Kay otthon volt s már félig 
le is vetkezett, felkapaszkodott az ablak mellett 
álló székre s kikukucskált a kis kerek lyukon; 
egy pár hópehely szállongott odakünn s az egyik, 
a legnagyobb, rászállt a virágvályu szélére; a hó
pehely egyre jobban nőtt, végre egész hajadon lett 
belőle, finom fehér fátyolruha volt rajta, amely 



millió csillágalaku hópehlyekből volt összerakva. 
Szép volt és finom, csakhogy jégből volt, vakító, 
tündöklő jégből, de mégis élt; a szeme ugy ra
gyogott, mint egy pár égi csillag, de nyugtala
nul és tétován. Bólintott az ablak felé és intett 
a kezével. A kisfiú megijedt s leugrott a székről; 
és ekkor ugy rémlett neki, mintha odakünn egy 
nagy madár repült volna el az ablak előtt. 

Másnap tiszta, fagyos idő volt, aztán olvadni 
kezdett minden, megjött a tavasz, kisütött a nap, 
kizöldült a föld, a fecskék fészket raktak, az ab
lakokat kitárták s a két kis gyermek megint ott 
ült a kis kertben, a legfelső emelet fölött. 

Ezen a nyáron a rózsák olyan szépén virultak, 
mint még soha, a kis leány egy zsoltárt tanult, amely
bén rózsákról is volt szó és a rózsáknál mindig 
a saját rózsáira gondölt; a zsoltárt el is énekelte 
a kis fiúnak, aki aztán Vele énekelte: 

Oly szépek a nyiló, piros rózsák, 
De szebb a kis Jézus, a mennyei jóság"! 

És a két gyermek egymás kezét fogta, meg
csókolták a rózsákat, belenéztek Isten tiszta verő
fényébe s ugy beszéltek a napfényhez, mintha a 
kis Jézus ott volna. Micsoda gyönyörű, nyári na
pok voltak; milyen szép volt odakünn lenni a 
friss rózsatőknél, amelyek abba sem akarták hagyni 
a virágzást. 

Kay és Gerda kint ültek s nézegették a képes
könyvet, amelyben állatok meg madarak voftak, 
a toronyóra éppen elütötte az ötöt, amikor Kay 
igy szólt: J a j ! nyilallást érzek a szivemben! És 
valami beleröpült a szemembe. 

A kis leány a nyakába borult; Kay pislogatott 
a! szemével, de abban senimit sem lehetett látni. 

— Azt hiszem, hágy már kiment! — mondotta 



Kay, — pedig hát benne maradt. Az eltört tü
körnek egy szétszóródott üvegszemerje volt, a 
varázstükörnek egy részecskéje, amelyre még em
lékszünk, s amely minden szépet és nagyot, ame
lyet visszatükrözött, megkicsinyitett és elruti-
tott, de a rosszat és gonoszat annál jobban visz-
szaverte, ugy hogy ami hiba volt egy dologban, 
azt rögtön kitüntette. Szegény Kaynak éppen a 
szivébe csúszott le egy ilyen tükörszilánk. A szive 
nemsokára jéggé fog fagyni tőle. Már nem fájt, 
de azért mégis ott volt. 

— Miért sirsz ? — kérdezte a leánytól. Á sirás 
elcsufit! — Hiszen semmi bajom! — Fuj! — 
kiáltott föl egyszerre, — az a rózsa ott férges! 
És itt egészen ferdén nőtt! Milyen csünyák is 
ezek a rózsák! Igazán olyanok, mint a vályú, 
amelybe elültették őket. — Aztán durván meg
rugdosta a vályút és leszakította a két rózsát. 

— Kay, mit csinálsz? — kérdezte a kis leány 
és amikor Kay a leányka nagy ijedelmét látta, 
még egy rózsát letépett s aztán otthagyta a ked
ves kis Gerdát s az ablakon át beugrott a la
kásukba. 

És hogyha Gerda odahozta neki a képeskönyvet, 
Kay azzal állt elő, hogy pólyás gyermekek szá
mára való s ha nagyanya történeteket mesélt neki, 
mindenre volt egy „de"-je, sőt ha szerét ejthette, 
utána ment, szemüveget tett föl s éppen ugy be
szélt, mint a nagyanya; nagyon jól utánozta s az 
emberek nevettek is rajta. Nemsokára minden 
embernek a beszédét és járását tudta utánozni, 
akik az ö utcájukban laktak. A mi furcsa és rut 
volt rajtuk, azt Kay mind elcsinálta s az emberek 
igy szóltak: No hát, hogy ennek a fiúnak milyen 
esze van! Pedig hát csak az üvegszilánk volt, 
amely a szemébe ment, az üvegszilánk, amely a 
szivébe hullt, az okozfa, hogy még a kis Gerdával 



is ingerkedett, aki pedig igazán jó szívvel volt 
hozzá. , 

Játékai teljesen megváltoztak a régiekhez ké
pest, olyan észszerüek lettek; egy téli napon, ami
kor a szél rázta a hópelyheket, nagy gyűjtőlen
csét hozott, odatartotta kék kabátja csücskét az 
ablak elé, hogy a hópelyhek ráhulljanak. 

— Nézz bele az üvegbe, Gerda! — mondotta 
— és mindegyik hópehely sokkalta nagyobbnak 
látszott, olyan volt, mint egy gyönyörű virág vagy 
egy hatágú csillag; öröm volt nézni. 

— Látod, — milyen művészi! — mondotta Kay, 
— mennyivel érdekesebb, mint a valódi virágok! 
És nincs benne semmi hiba; egészen szabályosak 
csak el ne olvadjanak. 

Nem sokkal utóbb megjelent Kay nagy keztyük-
ben, szánkójával a hátán, s Gerdának a fülébe 
kiáltotta: Megengedték, hogy kiszánkázzak a 
nagy térre, ahol a többiek játszanak! — és már 
el is tünt. 

Ott a téren a legmerészebb fiuk szánkóikat 
gyakran odakötözték a parasztok kocsijához s 
aztán jó darabig velük mentek. Most éppen na
gyon vigan voltak. Amikor javában játszottak, 
egy nagy szánkó jött arra; fehérre volt mázolva 
s valaki ült benne, durva, fehér prémbe burkolva, 
durva, fehér sipkával a fején. Á szánkó kétszer 
járta körül a teret, Kay hamar hozzákötötte az ő 
kis szánkóját s aztán megindult vele. Egyre gyor
sabban és gyorsabban siklott a szánkó, befordult 
a legközelebbi utcába, a nagy szánkó utasa meg
fordult, barátságosan intett Kaynak, szinte ugy 
volt, mintha már régebben ismernék egymást; és 
valahányszor Kay le akarta oldani a maga kis 
szánkóját, az illető mindig intett és Kay ülve 
maradt a helyén; igaz aztán kihajtattak a város 
kapuján. Ott már olyan sűrűn hullott a hó, hogy 



a kis fiu semmit sem látott maga előtt, amint 
tovasiklottak; gyorsan eloldta a zsineget, hogy 
megszabaduljon a nagy szánkótól, de ez sem 
használt, mert a kicsi szánkó erősen oda volt ta
padva és olyan sebesen ment tovább, mint a szél
vész. Hangosan kezdett kiabálni, de nem hallotta 
senki, a hó sürün hullott s a szánkó csak repült 
tovább; néha nagyot ugrott a szánkó, mintha 
sövényeken és árkokon vitt volna keresztül az 
utja. Kay nagyon megijedt; el akart mondani egy 
Miatyánkat, de csak az egyszeregy jutott eszébe. 

A hópelyhek egyre nőttek-növekedtek, végül 
már olyanok voltak, mint nagy, fehér tyúkok; 
egyszerre félreugrottak, a nagy szánkó megállott, 
a benne ülő személy fölemelkedett, prémje és sip
kája merő hóból volt; csak most tünt ki, hogy 
ragyogóan fehér, magas és karcsú hölgy; a hó-
királyné volt. 

— Jó messzire jutottunk! — mondotta a hó-
királyné. De csak nem fogsz itt megfagyni! Bujj 
be az én jegesmedve-bundámba. Maga mellé ül
tette Kayt a szánkóba, nyakába kerítette a bun
dát s Kay ugy érezte, hogy most elmerül a hóban. 

— Fázol-e még? — kérdezte a hókirályné s 
aztán homlokon csókolta. Oh, ez a csók hidegebb 
volt a jégnél; ez egyenesen a szivébe nyilallott, 
csakhogy a szive is már félig jégcsap volt; ugy 
érezte, hogy most meg kell halnia, de ez csak egy 
pillanatig tartott, aztán megint jól érezte magát s 
már nem is törődött azzal, hogy milyen hideg 
van köröskörül. 

— A szánkómat! Ne feledd el a szánkómat! 
— Erre gondolt legelőször, a szánkót rákötötték 
az egyik fehér tyúkra s az repülve vitte a hátán, 
a nagy szánkó nyomában. A hókirályné újra meg
csókolta Kayt és ekkor elfelejtette a kis Gerdát, 
a nagyanyát és egész otthonát. * 



— Most aztán nem kapsz több csókot! — mon
dotta, — mert különben halálra csókolnálak. 

Kay fölnézett rá; olyan szép volt; okosabb, 
szebb arcot képzelni sem lehetett és most mintha 
nem is lett volna jégből, nem ugy, mint amikor 
az ablak előtt ült s beintegetett hozzá. Kay sze
mében tökéletes lény volt, most már egy cseppet 
sem félt és elmondotta neki, hogy milyen jó fej
számoló, még törtekkel is, hogy tudja, hány négy
zet mértföld az ország és hány lakosa van és a 
hókirályné egyre csak mosolygott; Kaynak ekkor 
ugy rémlett, hogy az ő tudása mégsem elegendő 
és csak nézett föl a levegőégbe s a hókirályné 
fölrepült vele a fekete felhőre és a vihar zúgott 
és harsogott, mintha öreg dalokat zengett volna. 
Erdők és tavak, tengerek és országok fölött re
pültek el s alattuk süvöltött a szélvész, ordítottak 
a farkasok s ropogott a hó, fölöttük pedig károgó, 
fekete varjuk vonultak, de legfölül olyan nagy és 
olyan tiszta volt a hold s Kay a hosszú, hosszú 
téli éjszakán mindig csak a holdat nézte ; nappal 
a hókirályné lábánál aludt. 

Harmadik történet 
Virágoskert annál az asszonynál, aki varázsolni 

tudott 

De hogyan járt a kis Gerda, amikor Kay nem 
jött vissza? Hová is lehetett az a fiu? Erre a 
kérdésre senkisem tudott feleletet adni. A fiuk 
csak annyit tudtak mondani, hogy látták, amint 
Kay a maga kis szánkóját egy pompás, nagy 
szánkóhoz kötötte, amely bekanyarodott az utcába 
s aztán a v,ár,os kapuján keresztül eltűnt. Senki
sem tudta, hova lett Kay, sok könny hullott érte, 



a kis Gerda sokat és hosszan siratta. Később 
már azt beszélték róla, hogy meghalt, hogy bele
veszett a folyóba, mely a város mellett kanyar
gott. Oh, milyen hosszúak és sötétek voltak azok 
a téli napok! 

Azután jött a tavasz, mikor a napfény már 
melegített. 

— Kay elment, meghalt! — mondotta a kis Gerda. 
— Nem hiszem én azt! — felelte a napfény. 
— Elment és meghalt! — mondotta Gerda a 

fecskéknek. 
— Nem hisszük mi azt! — felelték a fecskék 

és utoljára már a kis Gerda sem hitte. 
— Fölveszem holnap az uj, piros cipőmet I — 

mondotta egy reggel, — azt, amelyiket Kay még 
nem ösmeri, aztán lemegyek a folyóra és kér
dezősködöm utána. 

Alig hogy megvirradt, Gerda megcsókolta az 
öreg nagyanyát, aki még aludt, fölhúzta a piros 
cipőjét s egyesegyedül a város kapuján keresztül 
lement a folyóra. 

— Igaz-e, hogy elvetted az én kis játszópaj
tásomat ? Neked ajándékozom a piros cipőmet, 
ha őt /visszaadod. 

— És Gerdának ugy rémlett, mintha a hullá
mok furcsán integettek volna felije, lehúzta a piros 
cipőjét, amely neki legkedvesebb jószága volt s 
belevetette a folyóba; de egészen a part köze
lében hullottak a vizbe s a hullámok megint a 
partra sodorták a kis cipődet, mintha a folyó nem 
akarta volna elfogadni Gerda legkedvesebb jó
szágát, mert a kis Kay nem volt ő nála; de Gerda 
azt hitte, hogy nem elég messzire hajitotta be a 
cippket, igy aztán bemászott egy csónakba, mely 
a nád között vesztegelt, kiült a csónak legszélére 
s onnan vetette vizbe a cip.pket; csakhogy a 
csónak nem volt megkötve és mihelyt csak el-



mozdult a parttól, már meg is indult; Gerda 
észrevette s mindjárt ki akart bújni belőle, de 
már nem tudott kilépni a partra, s a csónak most 
már sebesen siklott lefelé a vizén. 

Erre aztán nagyon megijedt a kis Gerda és 
elkezdett sirni; de nem hallotta őt senki, csak a 
verebek s azok nem vihették ki a partra, a part 
hosszában röpültek s vigasztalásul ezt csiripelték 
neki: Itt vagyunk! Itt vagyunk! A csónak az árral 
úszott lefelé, a kis Gerda csöndesen ült, csak 
harisnya volt a lábán s a kis piros cipők a csónak 
mögött úsztak lefelé, de nem érhették el a csóna
kot, mert annak sebesebb volt a járása. 

Szép volt a viz két partja, gyönyörű virágok, 
öreg fák, a lejtőkön tehenek meg juhok, — de 
embert egyet sem lehetett látni. 

— A viz talán elvisz engemet a kis Kayhoz, 
— gondolta magában Gerda, mire visszatért a 
jókedve, fölállott és órák hosszat nézte a szép, 
zöld partokat; végre elért egy cseresznyéshez, 
ahol egy kis ház állott, furcsa kék meg piros 
ablakai voltak, szalmafödele s kivül két fakatona 
posztolt, s fegyverrel tisztelegtek, ha valaki arra
felé vitorlázott. 

Gerda rájuk kiáltott, mert azt hitte, hogy ele
venek; azok persze nem feleltek; aztán egészen 
közel jutott hozzájuk, mert a viz a part felé haj
totta a csónakot. 

Gerda még hangosabban kiáltott rájuk, mire 
egy öreg, nagyon öreg asszony jött ki a házból, 
mankóra támaszkodva; nagy kerti kalap volt a 
fején, s a kalapra a legszebb virágok voltak 
ráfestve. 

— Szegény kicsikém! — mondotta az öreg 
asszony; hogy jutottál te ki erre a nagy, rohanó 
folyóvízre, amely kisodort a messzi, nagyvilágba? 
Az öreg asszony mélyen belegázolt a vizbe, man-



kójával kapta el a csónakot, kihúzta a partra s 
kiemelte belőle a kis Gerdát. 

A kis Gerda nagyon megörült, hogy megint 
szárazra léphetett, de azért félt is egy kissé az ide
gen öreg asszonytól. 

— Gyere ide és mondd el nekem, ki vagy és 
hogyan kerültél hozzám? — kérdezte az öreg 
asszony. 

És Gerda elmondott neki mindent; az öreg néni 
a fejét rázta és igy szólt: Hm! Hm! — És miután 
Gerda mindent elmesélt neki s azt is megkér
dezte tőle, nem látta-e a kis Kayt, az öreg asszony 
azt felelte, hogy még idáig nem jött erre, de majd 
eljön okvetlenül, Gerda csak ne szomorkodjék, 
hanem kóstolja meg a cseresznyéjét, nézze meg 
a virágait, mert ilyen szépet képeskönyvben 
sem láthat s minden virág más mesét tud. Aztán 
kézenfogta Gerdát, bementek a kis házba s az 
öreg asszony bezárta az ajtót. 

Az ablakok igen magasan voltak s az ablak
üvegek pirosak, kékek meg sárgák; a nappali 
világosság is furcsán szűrődött be, mindenféle 
színben; az asztalon a legszebb cseresznye állott, 
s Gerda annyit ehetett belőle, amenyit csak akart. 
S amig evett, az öreg asszony aranyfésüvel fésülte 
a haját és Gerda haja szép fürtökbe göndörödött 
s kis gömbölyű arcát, amely olyan volt, mint a 
rózsa, ugy folyta körül, mint a megolvadt arany. 

— Már régóta erősen vágyódtam ilyen édes 
kis lányka után! — mondotta az öreg asszony. 
Majd meglátod, milyen szépen megférünk egymás
sal mi ketten! — És ahogy Gerdácska haját 
fésülte, a kis leány mindjobban elfelejtette nevelő
testvérét, Kayt; mert az öregasszony tudott vará
zsolni, de azért nem volt gonosz boszorkány; inkább 
csak a maga mulatságára űzte a varázslatot, meg 
aztán szerette volna megtartani a kis Gerdát. 



Azért hát kiment a kertbe, mankóját kinyúj
totta a rózsabokrok felé s ezek, akármilyen szé
pen virágoztak is, lesülyedtek a fekete földbe s 
még csak nyomukat se lehetett többé látni. Az 
öreg asszony attól tartott, hogy Gerda a rózsák 
láttára a maga rózsatőjére fog gondolni, azután 
majd eszébe jut a kis Kay és utoljára még meg
szökik tőle. 

Akkor aztán kivezette Gerdát a virágos kertbe. 
Hej, micsoda illat volt odakünn, micsoda pompa! 
Minden évszaknak minden elgondolható virága ott 
virult teljes pompájában; egy képeskönyv sem lehe
tett volna szebb vagy tarkább. Gerda táncolt örö
mében, mig csak a nap le nem nyugodott a ma
gas cseresznyefák alatt; az öreg asszony szép 
ágyat vetett neki, piros selyempárnák voltak rajta, 
kék ibolyákkal töltve; és Gerda ugy aludt és 
olyan szépeket álmodott, mint egy királykisasz-
szony a mennyegzője napján. 

Másnap megint játszhatott a virágok között, a 
meleg verőfényben és igy multak-teltek a napok. 
Gerda már minden virágot ismert, de bármennyi 
volt is ott a virág, neki mégis ugy rémlett, hogy 
egy hiányzik, csak azt nem tudta, hogy mi az a 
hiányzó virág. Egy nap, mikor kint ült, csak nézte 
az öreg asszony kalapját, amely virágokkal volt 
telefestve, s a virágok közt legszebb volt egy 
rózsa. Az öreg asszony elfelejtette lemosni a ka
lapról, amikor a többi rózsát a földbe rejtette. 
De hát igy jár, aki szórakozott! — Micsoda! — 
mondotta Gerda, — hát itt nincsenek rózsák? — 
Szaladgált a virágágyak között, keresett, kutatott, 
de bizony ott egy szál rózsát sem talált; leült 
szegényke és sirva fakadt, de forró könnyei ép
pen olyan helyre hullottak, ahol egy rózsatő el-
sülyedt, s amikor a meleg könnycseppek megned
vesítették a földet, egyszerre kisarjadt a rózsatő, 



épp ugy virult, mint amikor a földbe sülyesztet-
ték, Gerda átölelte a rózsatőt, megcsókolta a vi
rágait, s az otthonvaló gyönyörű rózsáira gon
dolt s velük együtt a kis Kayra. 

— Oh, hogy elvesztegettem itt az időt! — 
mondotta a kis leány. Hiszen meg kellene talál
nom Kay-t. Nem tudjátok, hol van? — kérdezte 
a rózsáktól. Azt hiszitek, hogy eltűnt, meghalt? 

— Nem halt meg! — mondották a rózsák. 
Hiszen mi a földben voltunk; a halottak mind 
ott vannak és Kay nem volt köztük. 

— Köszönöm szépen ! — mondotta a kis Gerda, 
odament a többi virághoz, belenézett a kelyhükbe 
s megkérdezte tőlük: Nem tudjátok, hol a kis 
Kay ? 

— De mindegyik virág a napfényben sütkére
zett, a maga meséjét vagy történetét álmodta, 
ezekből Gerda sokat, nagyon sokat hallott, de a 
kis Kayról nem esett szó bennük. 

De mégis, mit mondott a tüzes liliom? 
— Halld a nagy dobot, bum! bum! Mindössze 

csak két hang: bum, bum! Halld az asszonyok 
gyászénekét, halld a papok szózatát! Hosszú, vö
rös köpenyében áll a hindu özvegy a máglyán, 
a lángok összecsapnak fölötte és holt férje fölött; 
de a hindu asszony az élőre gondol itt, e kör
ben, arra, akinek szeme nagyobb tűzzel lobog, 
mint a láng, akinek szeme jobban égeti őt, mint 
a máglyatüz, amelyben nemsokára hamuvá omlik 
a teste. Kiolthatják-e a máglya lángjai a szivek 
égő tüzét ? 

— Én ezt nem értem! — mondotta a kis 
Gerda. 

— Ez az én mesém! — mondotta a tüzes liliom. 
Mit mond a hajnalka? 
— A keskeny erdei ut fölött függ egy ódon 

lovagvár; sürü örökzöld szövi be a régi, vörös 



falakat s kiálló erkélyt, levél levél mellé sora
kozva. Ott áll egy szép leány, kihajol a korlát 
fölött s letekint az ösvényre. Rózsa nem nyílik 
üdébben az ágán, almafa virága nem száll könnye
debben, mikor a szél elviszi fájáról; hogy suhog 
gyönyörű selyemruhája: Hát még nem jön? 

— Kayt gondolod? — kérdezte a kis Gerda. 
— En csak a magam meséjét, a magam álmát 

mondom, — felelte a hajnalka. 
S mit mond a kis hóvirág? 
— A fák között kötélen lóg a hosszúkás deszka; 

ez a hinta. Két szép kis leány ül rajta és hintázik, 
ruhájuk fehér, mint a hó, hosszú, zöld selyem
szalag leng a kalapjukon; bátyjuk, aki nagyobb 
náluknál, állva hintázik, karjával átölelve a kötelet, 
mert az egyik kezében kis findzsát tart, a másik
ban agyagpipát és szappanbuborékot fuj; repül a 
hinta, száll a buborék szép, változó szinekben, a 
legutolsó még a pipa száján lóg s himbálózik a 
szélben; a hinta repül! A kis fekete kutya, amely 
olyan könnyű, mint a buborék, hátsó lábára áll és 
kéri, hogy ő is hintázhasson; a hinta repül. A 
kutya elbukik, vakkant és nagyon dühös lesz; in
gerlik a kutyát, a buborékok szétpattannak, — 
hintázó deszka és szétpattanó szappanhab, ez az 
én dalom. 

— Meglehet, hogy szép a te meséd, de olyan 
szomorúan adod elő és nem is emlited a kis 
Kay-t. 

Mit mondanak a jácintok? 
— Volt a világon három testvér, mind a három 

finom és átlátszó; az egyiknek a ruhája piros volt, 
a másiké kék, a harmadiké tiszta fehér; kéz a 
kézben táncoltak a csöndes tengeren, szép hold
világ mellett. És nem tündérleányok voltak, hanem 
halandók gyermekei. Ott olyan édes illat járt s a 
leányok eltűntek az erdőben; az illat erősödött s 



az erdő sűrűjéből három koporsó siklott ki a 
vizre, abban feküdt a három szép leány; szent
jánosbogarak röpködtek körülöttük, mint apró, 
lebegő gyertyácskák. Alszanak-e a táncoló leányok 
vagy meghaltak? A virágillat azt mondja, hogy 
ők már halottak; az estharang halottakat gyászol. 

— Nagyon elbusitasz! — mondotta a kis Gerda. 
A te illatod is olyan erős; a halott leányokra kell 
gondolnom! Hát csakugyan meghalt volna a kis 
Kay! A rózsák lenn voltak a föld alatt és azt 
mondják, hogy: nem! 

— Kling klang! — igy csengtek a jácint haran-
gocskái. — Mi nem a kis Kaynak harangozunk, 
őt nem ismerjük, csak a mi dalunkat énekeljük, 
mert csak ezt az egyet tudjuk. 

És Gerda a pitypanghoz ment, amely kivilágított 
a ragyogó, zöld levelek közül. 

— Olyan vagy, mint egy ragyogó kis nap! — 
mondotta Gerda. — Mondd meg nekem, nem 
tudod, hol találhatnám föl kis játszótársamat? 

És a pitypang ugy ragyogott és Gerdára nézett. 
Milyen dalt zenghet a pitypang? Az sem szólhat 
Kayról. 

— Isten aranyos napja oly melegen sütött le egy 
kis udvarba, tavasz első reggelén; a napsugarak 
lesiklottak a szomszéd ház fehér faláról, a fal tövé
ben nőtt az első sárga virág s a meleg napsugár
ban ugy fénylett, mint az arany; az öreg nagy
anya künn ült a székében, unokája, a szegény 
kis szolgálóleány rövid látogatásból tért haza; 
megcsókolta a nagyanyát. Arany, szívnek aranya 
volt ebben az áldott csókban, arany a szive, 
arany a szava, arany a reggeli nap sugara. Látod, 
ez az én kis történetem! — mondotta a pitypang. 

— Szegény, öreg nagyanyácskám! — sóhajtozta 
Gerda. — Bizonyosan vágyódik utánam, búsul 
miattam, ahogy a szegény kis Kay miatt is búsult. 



De én nemsokára odahaza leszek és Kayt is haza
viszem. Nem ér az semmit, hogy a virágokat kér
dezem, ők csak a maguk nótáját, tudják, az én 
kérdésemre nem adnak választ. — Feltűzte kis 
szoknyáját, hogy jobban szaladhasson, de a bazsa
rózsa gáncsot vetett neki, amikor Gerda keresztül 
akart ugorni rajta. Gerda megállott, ránézett a 
hosszú, sárga virágra és megkérdezte tőle: Te 
talán tudsz valamit? — Lehajolt hozzá a földre. 
És vajjon mit mondott neki a bazsarózsa? 

— Látom magamat! Látom magamat! — mon
dotta a bazsarózsa. O, hogy illatozom! Fent a 
kis padlásszobában, félig felöltözve áll egy kis 
táncosnő, majd az egyik lábán áll, majd a mási
kon, lábbal tapodja az egész világot, az egész nő 
nem egyéb, mint szemfényvesztés. Vizet önt a 
teás fazékból egy darab szövetre, amely őt össze
tartja: az a derékfüző. A tisztaság szép dolog, 
szegen lóg a fehér ruhája, azt is a teás fazékban 
mosta, a háztetőn szárította. Fölveszi, sáfrányszinü 
kendőt vet a nyakába, attól még fehérebb lesz a 
ruhája. Magasra veti a lábát! Nini, hogy kinyújtja 
magát a féllábán. Magamat látom! Magamat 
látom! 

— Azzal én egy csöppet sem törődöm! — 
mondotta Gerda. Ezt igazán ne meséld el nekem! 
— aztán a kert végébe szaladt. 

Az ajtó zárva volt, de Gerda ugy megnyomta 
a rozsdás kilincset, hogy az mindjárt engedett, 
az ajtó fölpattant és a kis Gerda mezítláb neki
vágott a nagy világnak. Háromszor nézett vissza, 
de ugy látta, hogy nem jön utána senki; végre 
már nem birta lába, leült egy nagy kőre s amikor 
körülnézett, látta, hogy vége a nyárnak, ősz utója 
van, amit a kertben nem lehetett észrevenni, ahol 
mindig sütött a nap és minden évszak virágai 
együtt voltak. 



Istenem, hogy elkéstem! — mondotta a kis 
Gerda. — Már itt az ősz! Nem szabad pihennem! 
— És fölkelt, hogy tovább menjen. 

Oh, a kicsi lába hogy kifáradt és föltört az 
útban és köröskörül olyan hideg és komor volt; 
a füzek hosszú levelei megsárgultak s a köd 
csöppekben szivárgott le róluk; egymásután hull
dogáltak a levelek, csak a kökénynek volt még 
gyümölcse, de olyan fanyar, hogy összehúzta az 
ember száját. Oh, milyen szürke és nyomasztó 
volt a nagy világ. 

Negyedik történet. 
Királyfi és királykisasszony. 

Gerdának megint ki kellett pihennie magát; 
hát ahol ült, éppen vele szemben, a havon egy 
varjú ugrált; a varjú eleinte sokáig ült veszteg, 
nézte a kis leányt s csak a feje járt ide-oda. 
Most aztán igy szólt: Krá! Krá! Agyisten! 
Agyisten! Tisztábban nem tudta kiejteni, de azért 
nagyon jó szívvel volt a kis leányhoz s megkér
dezte tőle, hogy merre tart ilyen árván — egye
dül ebben a nagy világban. Azt, hogy árván — 
egyedül Gerda nagyon jól megértette; érezte, 
hogy mi van abban a szóban, el is mondta a 
varjúnak élete sorát az utolsó szóig, aztán meg
kérdezte tőle, nem látta-e Kayt. 

A varjú megfontoltan bólintott és igy szólt: 
Talán igen! Talán igen! 

— Micsoda? Azt hiszed? — kiáltotta a kis 
leány és olyan hévvel csókolta meg a varjut, hogy 
majd agyonszorította. 

— Többet ésszel, többet ésszel! — károgta a 
varjú. Azt hiszem, hogy csakugyan a kis Kay 



volt! Csakhogy akkor bizonyosan elfelejtett téged 
a királykisasszonyért. 

— Hát egy királykisasszonynál lakik? — kér
dezte Gerda. 

— Az ám, halljad csak! — mondotta a varjú. — 
De olyan nehezemre esik, hogy a te nyelveden 
beszéljek. Erted-e a varju-nyelvet ? Azon jobban 
tudok beszélni. 

— Nem, a varjunyelvet sohasem tanultam, — 
mondotta Gerda, de nagyanyám értette a varju
nyelvet, meg a Be-nyelvet is. Bár megtanultam 
volna. 

— Nem baj ! — mondotta a varjú. Majd el
mondom, ahogy tudom, nem fog valami jól menni. 
És aztán elmondta, mit tudott. 

— Ebben az országban, ahol mi most vagyunk, 
él egy királykisasszony, aki rettentően okos, mert 
elolvasott minden újságot, amely a világon van; 
olyan okos, hogy elolvasta és megint elfelejtette 
valamennyit. Nemrégiben a trónján ült, ami pedig 
nem olyan kellemes dolog, mint amilyennek mond
ják, s akkor egy dalt kezdett zümmögni és az a 
dal igy szólt: Miért ne mennék férjhez? — Van 
benne valami, — mondja, — s igy hát férjhez is 
akart menni, de csak olyan emberhez, aki min
denre tud felelni, ha szóbaállanak vele; olyanhoz, 
aki nemcsak uri és előkelő, mert hiszen 
az unalmas dolog. Összedoboltatta valamennyi 
udvarhölgyet s amikor ezek meghallották, mi 
szándékkal van a királykisasszony, nagyon jóked
vűek lettek. — Ezt már szeretem, — mondotta 
mindegyik, — a minap én magam is éppen ezt 
gondoltam. — Elhiheted, hogy igaz minden szavam, 
amit kimondok, — folytatta a varjú. Van egy 
szeliditett kedvesem, aki szabadon jár-kél a palo
tában, az mesélt el nekem mindent. 

Tudniillik a kedvese is egy varjú volt, mert 



zsák a foltját megleli és varjú nem ássa ki var
júnak a szemét. 

— Az újságok mind szivekkel szegélyezve és 
a királykisasszony névaláírásával jelentek meg s 
azt lehetett olvasni bennök, hogy minden jó 
állású fiatal embernek jogában áll megjelenni a 
palotában és beszélni a királykisasszonnyal és ha 
akad olyan, aki ugy tud beszélni, mintha csak 
odahaza volna és aki valamennyi között a leg
jobban tud beszélni, a királykisasszony ahhoz fele
ségül fog menni. — Igen, igen, — mondotta a 
varjú, — nekem elhiheted, ez olyan igaz, mint ahogy 
itt ülök. Az emberek persze tódultak oda, olyan 
lótás-futás, olyan tolongás volt, de sem az első, 
sem a második napon nem sikerült senkinek. 
Mind jól beszélt, amig künn volt az utcán, de ha 
beléptek a kapun s meglátták az ezüstös test
őröket s fönt a lépcsőn az aranyos lakájokat és 
a kivilágított nagy termeket, egytől-egyig meg
zavarodtak; s mikor a trónus előtt állottak, amelyen 
a királykisasszony ült, akkor nem tudtak szólni s 
mindig csak a királykisasszony utolsó szavát is
mételték, az meg erre igazán nem volt kíváncsi. 
Mintha csak az emberek odabenn mákonyt nyeltek 
s álomba estek volna s mikor megint kiértek az 
utcára, akkor aztán megeredt a nyelvük.. Sorban 
állottak a város kapujától a palotáig. Én is ott 
voltam, hogy láthassam őket, — mondotta a varjú. 
— Éhesek, szomjasak lettek, de a palotában még 
csak egy pohár állott vizet sem adtak nekik. Az 
okosabbja vajaskenyeret vitt magával, de bizony 
azt nem osztotta meg a szomszédjával; ugy gon
dolkoztak magukban: Csak legyen minél kiéhezet-
tebb, legalább nem fog kelleni a királykisasszonynak. 

— De Kay, a kicsiny Kay? — kérdezte Gerda. 
Hát az mikor jöt t? O is a többi között volt? 

— Türelem! Türelem! Mindjárt odaérünk! A 



harmadik napon volt, egy kicsi ember jött oda, 
se kocsi, se ló, csak ment jókedvűen a palota 
felé; a szeme ugy ragyogott, mint a tied, szép, 
hosszú haja volt, de különben szegényes ruhája. 

— Kay volt! — ujjongott Gerda. Hiszen akkor 
megtaláltam! — és tapsolt örömében. 

— Egy kis bugyor volt a hátán! — mondotta 
a varjú. 

— Az bizonyosan a kis szánkója volt, mert a 
kis szánkójával ment el. 

— Meglehet! — mondotta a varjú, — nem 
vettem olyan jól szemügyre! De annyit tudok az 
én szeliditett kedvesemtől, hogy amikor bement 
a palota kapuján s meglátta az ezüstös testőröket 
s följebb a lépcsőn az aranyos lakájokat, egy 
csöppet sem jött zavarba, csak bólintott és igy 
szólt hozzájuk: Unalmas ám nagyon itt a lépcsőn 
álldogálni; inkább bemegyek. — A termek ra
gyogtak a sok gyertyától, titkos tanácsosok és 
kegyelmes urak mezitláb jártak és aranyedénye
ket hordtak; igazán ünnepi hangulat szállotta 
meg az embert. A csizmája borzasztóan csikor
gott, de azért mégsem ijedt meg. 

— Ez bizonyosan Kay! — mondotta Gerda. 
Tudom, hogy uj csizma volt rajta; hallottam, a 
nagyanya szobájában is hogyan csikorgott. 

— Hát bizony csikorgott! — mondotta a varjú. 
És jókedvűen ment be a királykisasszonyhoz, aki 
egy gyöngyszemen ült, csakhogy a gyöngyszem 
akkora volt, mint a rokka kereke és köröskörül 
rendben állottak az udvarhölgyek a komornáikkal 
és a komornáik komornáival és a főurak az ina
sokkal és az inasaik inasaival, akiknek szintén 
voltak legényeik s mennél közelebb állottak az 
ajtóhoz, annál jobban feszitettek. Az inasok inasai
nak legényeire, akik mindig papucsban járnak, alig 
szabad ránézni; olyan büszkén állanak az ajtóban. 



— Jaj, de szörnyű ez! — mondotta a kis Gerda. 
És Kay mégis elnyerte a királykisasszonyt ? 

— Ne lennék csak varjú, én vettem volna el, 
ámbár nekem van már eljegyzett mátkám. Azt 
mondják, hogy éppen olyan jól beszélt, mint mi
kor én varju-nyelven szólhatok, legalább is igy 
hallottam az én szeliditett kedvesemtől. Jókedvű 
volt és szép; nem is háztüznézőbe jött, csakhogy 
hallhassa a királykisasszony okosságát és az tet
szett is neki s az ő okossága is tetszett a király
kisasszonynak. 

— Igen, ez csak Kay lehetett! — mondotta Gerda. 
Olyan okos volt mindig; törtekkel is tudott fejből 
számolni. Nem vezetnél engem oda a palotához? 

— Könnyű azt mondani! — felelte a varjú. De 
hogy csináljuk meg? Majd megbeszélem a dolgot 
az én szeliditett kedvesemmel, ő majd ellát jó 
tanáccsal; mert annyit előre mondhatok, hogy egy 
ilyen magadfajta kis leányt ugyan be nem bocsá
tanak a palotába. 

— Pedig hát engem bebocsátanak! — mon
dotta Gerda. — Mihelyt Kay meghallja, hogy ott 
vagyok, kijön értem és bevisz. 

— Várj meg ott a kerítésnél! — mondotta a 
varjú, — biccentett a fejével és elröpült. 

Sötét este volt már, amikor megint visszajött. 
Kár! Kár! — mondotta a varjú. Azt üzeni, hogy 
sokszor tiszteltet, itt egy darabka kenyér a szá
modra, a konyhából hozta ki, mert hogy ott bő
ven van belőle, te meg bizonyosan éhes vagy. 
Az semmi áron sem lehetséges, hogy bejuss a 
palotába, mert hiszen mezítláb vagy; az ezüstös 
testőrök meg az aranyos lakájok utadat állnak 
bizonyosan; de azért ne sirj, mert utoljára mégis 
csak bejutsz. Az én kedvesem tud egy kis hátsó 
lépcsőt, az a hálószobába visz s a kulcsát is meg 
tudja szerezni. 



Bementek hát a kertbe, a nagy fasor alá, ahol 
hulldogáltak a levelek s amint a gyertyák egymás
után kialudtak a palota, ablakaiban, a varjú a kis 
Gerdát egy hátsó ajtóhoz vezette, amely csak be 
volt támasztva. 

Oh, hogy vert Gerda szive a félelemtől meg 
a vágyódástól. Mintha csak valami rosszban járt 
volna, pedig hát csak azt akarta tudni, hogy a 
kis Kay van-e ott; igen, csakis ő lehetett; olyan 
élénken emlékezett Kay okos szemeire, hosszú 
hajára, szinte maga előtt látta, hogyan mosolyog, 
mint akkor, amikor odahaza ültek a rózsák alatt. 
Kay bizonyosan megörül, ha viszontláthatja, ha 
meghallja, hogy Gerda milyen nagy utat tett meg 
érte s megtudja, mennyit búsult odahaza, amikor 
Kay nem jött vissza. Bizony, félt is, örült is 
egyszerre. 

Már a lépcsőn voltak; ott egy szekrényen egy 
kis lámpa égett; a padló közepén a szeliditett 
varjú állott, forgatta fejét mindenfelé s nézte Ger
dát, aki szépen meghajtotta magát, ahogy a nagy
anyjától tanulta. 

— Jegyesem annyi szépet beszélt önről, kis-
asszonykám! — mondotta a szeliditett varjú. — 
Életrajza is, ahogy nevezik, igazán megható. 
Kérem, fogja a lámpát, majd én elől megyek. 
Egyenes uton megyünk, mert erre nem találkozunk 
senkivel. 

— Nekem ugy rémlik, hogy jön is már valaki 
a hátunk mögött! — mondotta Gerda és valami 
elzúgott előtte, mint árnyék a falon: vékony lábu, 
lobogó sörényű paripák, vadászlegények, urak és 
hölgyek lóháton. 

— Ezek csak álmok! — mondotta a varjú. — 
Jönnek és vadászatra viszik a magas uraságok 
gondolatait. Ez nekünk jó, mert igy jobban meg
nézheti őket az ágyukban. De remélem, ha nagy 



rangba és állásba jut, hogy hálásnak fog mutat
kozni. 

— Ez csak természetes! — mondotta az erdei varjú. 
Beléptek az első terembe; ez rózsaszinü atlasz 

volt s mesterséges virágok futottak föl a falakon; 
az álmok már itt elzúgtak előttük, de olyan sebesen 
jártak, hogy Gerda meg sem láthatta a magas 
uraságokat. Egyik terem szebb volt, mint a másik; 
az embernek igazán leeshetett az álla. Egyszerre 
aztán a hálószobában termettek. Ennek a mennye
zete olyan volt, mint egy pálmafa, amelynek üveg
ből vannak a levelei, drágalátos kristályból és 
középen nagy aranyszáron két függőágy volt, s 
mindegyik olyan volt, mint egy-egy liliom; az 
egyik fehér volt, abban feküdt a királykisasszony, 
a másik piros volt s Gerda ott akarta keresni a 
kis Kayt; félrehajtotta az egyik piros szirmot és 
egy barnás nyakat látott. — Oh, ez Kay volt! — 
Hangosan kiáltotta a nevét s odatartotta a lám
pát . . . Az álmok megint lóháton nyargaltak be 
a szobába . . . Kay fölébredt. . . fejjel odafordult.. . 
de bizony nem a kis Kay volt. 

A királyfinak csak a nyaka volt olyan, de azért 
ifjú és szép volt. És a liliom fehér szirmai közül 
kikandikált a királykisasszony és megkérdezte, 
hogy mi történik. A kis Gerda erre sirva fakadt 
és elmondta egész históriáját, azzal együtt, amit 
a varjak tettek érte. 

— Szegény kicsike! — mondotta a királyfi 
meg a királykisasszony, aztán megdicsérték a varja
kat s azt mondták, hogy nem haragusznak reájuk, 
de azért többé ne tegyék. Különben majd meg
kapják a jutalmukat. 

— Szabadok akartok lenni ? — kérdezte a 
királykisasszony, vagy inkább biztos állást kíván
tok, mint udvari varjak, hogy minden konyhai 
hulladék a ti járandóságotok legyen? 



A két varjú meghajtotta magát s a biztos állás 
mellett nyilatkoztak, mert öregségükre gondoltak. 
— Milyen szép, ha van az embernek valamije 
öreg napjaira, — igy szóltak. 

A királyfi fölkelt az ágyból, hogy a kis Gerda 
ott alhassék, többet igazán nem tehetett. Gerda 
összekulcsolta kis kezeit és ezt gondolta magá
ban : Milyen jók is az emberek és az állatok! — 
Aztán behunyta szemét és nyugodtan elszenderült. 
Az álmok mind újra beröpültek, olyanok voltak, 
mint Isten angyalai s egy kis szánkót húztak, Kay 
ült rajta és bólintgatott; de az egész csak álom volt 
s mihelyt Gerda fölébredt, el is tünt mindenestől. 

Másnap Gerdát tetőtől-talpig selyembe és bár
sonyba öltöztették; fölajánlották neki, hogy ma
radjon a palotában, ahol jó napokat élhet, de ő 
csak egy kis kocsit kért, hozzávaló lóval, meg 
egy pár cipőt, hogy kihajthasson a nagy világba 
és megkereshesse Kayt. 

Kapott cipőt meg muffot is; nagyon szépen 
fölöltöztették és amikor már indulni kellett, egy 
uj kocsi állott meg a kapu előtt, tiszta, merő 
aranyból; a királyfinak és a királykisasszonynak a 
cimere tündöklött rajta, mint a csillag; kocsis, 
inas, lovasfutár, mert futár is volt a kocsi előtt, 
mind aranykoronát viseltek a fejükön. A királyfi 
meg a királykisasszony sajátkezüleg segítették be 
a kocsiba és sok szerencsét kívántak neki. Az 
erdei varjú, aki fiatal házas volt, elkísérte három 
mértföldnyire; a varjú Gerda mellett ült, mert 
azt mondta, hogy nem tud háttal ülni a kocsiban; 
a másik varjú az ajtóban állott és csapkodott a 
szárnyaival, de nem ment velük, mert fejfájásai 
voltak, amióta biztos állása volt az udvarnál és 
túlsókat evett. Belülről a kocsi cukrospereccel 
volt bélelve s az ülésen meg bőven volt gyü
mölcs és fodormenta. 



— Isten veled ! Isten veled! — kiáltotta a ki
rályfi meg a királykisasszony és a kis Gerda sirt 
és a varjú sirt; igy tartott ez egy pár mértföld
nyi uton; akkor aztán a varjú is Istenhozzádot 
mondott neki s ez volt aztán a keserves bucsu. 
Fölrepült egy fára s fekete szárnyaival addig in
tegetett, amig csak látta a kocsit, amely ugy fény
lett, mint a ragyogó napfény. 

Ötödik történet 
A kis rablóleány. 

Keresztül hajtattak a sötét erdőn, de a kocsi 
ugy világított, mint az égő fáklya, szemet szúrt 
a haramiáknak, akik ezt nem is tudták elviselni. 

— Arany! Arany! — kiáltottak, kiugrottak a 
sűrűből, agyonverték a kocsist, az inasokat, a fu
tárt s a kis Gerdát kihúzták a kocsiból. 

— Kövérke, csinoska, látszik, hogy dión hiz
lalták ! — mondotta az Öreg haramiáné, akinek 
hosszú, sörtés szakálla volt s a szempillái egészen 
belógtak az arcába. 

— Olyan jó, mint egy kis kövér bárány! Na
gyon fog ízleni! — Kihúzta éles kését, s az ugy 
villogott, hogy az ember megborzongott tőle. 

— Jaj ! — visította az öregasszony; a saját kis 
leánya, akit a hátán hordozott s aki olyan vad 
és neveletlen volt, hogy jobban sem kellett, ugyan
abban a pillanatban harapott bele a fülébe. — 
Oh, te csúnya féreg! — mondotta az anyja s nem 
ért rá Jevágni a kis Gerdát. 

— En velem játsszék! — mondotta a kis rabló
leány. Adja ide a muffját meg a szép ruháját s 
velem aludjék az ágyamban. — Aztán megint ak
korát harapott az anyjába, hogy az nagyot ug
rott és forogni kezdett maga körül. A haramiák 



mind nevettek és igy szóltak: Nézzétek, hogy 
táncol a kölykével. 

— A kocsiba akarok ülni! — mondotta a kis 
rablóleány és amit ő akart, annak ugy kellett 
lenni, mert „nagyon elkényeztetett, makacs gyer
mek volt. O meg Gerda beültek a kocsiba s az
tán tüskén-bokron keresztül hajtattak, mélyen be 
az erdőbe. A kis rablóleány akkora volt, mint 
Gerda, de erősebb, vállasabb és sötétbőrü; szeme 
fekete volt és szinte szomorú. Átölelte a kis Ger
dát és igy szólt hozzá : Nem fognak leölni, amig 
én meg nem haragszom reád. Te bizonyosan király
kisasszony vagy. 

— Nem! — felelte a kis Gerda és elmondott 
neki mindent, ami történt vele és hogy mennyire 
szereti a kis Kayt. 

A rablóleány komolyan nézett rá, biccentett a 
fejével és igy szólt: Nem fognak leölni, még ha 
én megharagudnám is reád, mert akkor én magam 
tenném meg. — Aztán felszárította Gerda köny-
nyeit s mindakét kezét a muffba dugta, amely 
olyan puha és meleg volt. 

Most megállt a kocsi; egy rablóvár udvarának 
a közepén voltak; a tövétől a tetejéig repedt volt 
minden fala, hollók és varjuk röppentek ki a lyu
kakból, aztán meg nagy szelindekek ugráltak elő, 
olyanok, hogy akármelyik fölfalhatott volna egy 
embert, de nem ugattak, mert az el volt tiltva. 

A nagy, ódon, füstös teremben, a kőkockás 
padló közepén nagy tüz égett, füstje fölkanyar-
gott a mennyezetre s magának kellett az utat 
keresnie a szabadba; egy nagy üstben leves főtt, 
a nyárson meg pörkölődött a sok nyul meg 
házi nyul. 

— Ma éjjel velem fogsz aludni, az én kis álla
taimmal együtt, — mondotta a rablóleány. Adtak 
nekik enni-inni, azután egy sarokba vonultak, ahol 



szalma volt elhintve s egy pár takaró hevert. 
Fönt pedig léceken meg rudakon több mint száz 
galamb volt, akik mintha aludtak volna, de mégis 
megfordultak egy kissé, mikor a két kis lány odajött. 

— Ezek mind az enyémek, — mondotta a kis 
rablóleány s elkapta a legközelebbit, megfogta a 
két lábát s ugy rázta, hogy az csapkodott a szár
nyaival. — Csókold meg! — kiáltotta s Gerdának 
az arcába vágta a madarat. — Ott ül az én erdei 
csőcselékem! — folytatta és fölmutatott egy cso
mó rud mögé, amelyek egy nagy lyuk előtt a 
falba voltak verve jó magasan. Azok vadmadarak, 
ha jól be nem zárják őket, mindjárt kiröpülnek, 
s itt van az én öreg kedvencem. Bé! — És a 
szarvánál fogva előhúzott egy iramszarvast, mely 
fényes rézgyűrűt hordott a nyaka körül és 
meg volt kötve. — Ezt is kurta pórázon kell ám 
tartanunk, mert különben megugranék. Minden 
este megcsiklandozom a nyakát az éles késem
mel, attól nagyon fél! — És a kis lány egy fal
hasadékból hosszú kést húzott elő s végigsimí
totta vele az iramszarvas nyakát; a szegény állat 
kapálózott a lábaival, a rablóleány nevetett és 
vitte magával Gerdát a fekvőhelyére. 

— Nálad van a kés, amikor alszol? — kér
dezte Gerda s kissé félénken nézett a veszedel
mes jószágra. 

— Mindig ezzel a késsel alszom! — mondotta 
a kis rablóleány. Az ember nem tudhatja, mi tör
ténik. De mondd el nekem még egyszer, amit a 
kis Kayról meséltél, meg hogy miért mentél neki 
a nagy világnak. — És Gerda elkezdte megint 
elölről az egészet, a vadgalambok búgtak fönn a 
kalitkájukban, a többi galamb aludt. A kis rabló
leány egyik karjával átfonta Gerda nyakát, másik 
kezében a kést szorongatta s elaludt és hallani 
lehetett a lélekzését. De Gerda nem tudta le-



hunyni a szemét, nem tudta, hogy éljen-e vagy 
meghaljon. A rablók a tüz körül ültek. Ittak és 
énekeltek és az asszony bukfenceket hányt. A kis 
Gerdának rettentő volt látni mindezt. 

A vadgalambok ezt búgták: Kurr! Kurr! Láttuk 
ám a kis Kayt. Fehér tyúk húzta a szánkóját, ő a 
hókirályné szánkójában ült, s az átrepült az erdőn, 
amikor mi fészekben feküdtünk, ráfujt a fiatal 
galambokra s kettőnkön kivül a többi mind oda
veszett. Kurr! Kurr! 

— Mit mondogattok ti odafönt? — kiáltotta 
Gerda. Hova utazott a hókirályné? Tudtok róla 
valamit? 

— Valószínűleg a lappok országába utazott, 
mert ott örökös a hó meg a jég. Kérdezd meg 
csak az iramszarvast, amely odalenn meg van 
kötözve. 

— Ott örökös a hó meg a jég és gyönyörű 
szép az élet, — mondotta az iramszarvas. Ott 
szabadon ugrándozhat az ember a vakitó nagy 
völgyekben. Ott áll a hókirályné nyári sátora, de 
igazi palotája fönn van az éjszaki sark felé, a 
Spitzbergák szigetén. 

— Oh Kay, kicsi Kay, — sóhajtotta Gerda. 
— Maradj csöndben! — mondotta a kis rabló

leány, — mert különben beléd verem ezt a 
nagy kést. 

Másnap reggel Gerda elmesélt neki mindent, 
amit a vadgalambok mondtak s a kis rablóleány 
nagyon komoly képet vágott, biccentett a fejével 
és igy szólt: Az mindegy! Az mindegy! Tudod-e, 
hol van a lappok országa? — kérdezte az iram
szarvastól. 

— Ki tudhatná jobban mint én? — mondotta 
az állat s a szemei fölcsillámlottak. Ott születtem 
és ott nevelkedtem; s ott ugrándoztam a hó-
mezőkön. 



— Ide hallgass! — igy szólt a rablóleány 
Gerdához; látod, hogy a férfiak mind elmentek, 
de anya még itt van és itt is marad, de déltáj
ban huz egyet a nagy üvegből, aztán elszundikál 
egy kicsit és akkor majd tehetek érted valamit. 
— Kiugrott az ágyból, nyakába borult az anyjá
nak, meghúzta a szakállát és igy szólt: Drága, 
édes bakkecském, jó reggelt! — Az anyja erre 
olyan fricskát adott neki, hogy csupa piros meg 
kék folt lett az orra; és ez mind csupa szeretet
ből történt. 

Amikor aztán az öregasszony húzott egyet az 
üvegből s elszundikált, a rablóleány odament az 
iramszarvashoz és igy szólt hozzá: Nekem ugyan 
nagy örömöm telnék abban, ha még egy párszor 
megcsiklandozhatnálak az éles késsel, mert olyan 
furcsa állat vagy, de mindegy, én megoldom a 
zsinegedet és elbocsátlak, hogy visszanyargalhass 
a lappok országába, de aztán szaporán szedd ám 
a lábadat s elvigyed ezt a kis lányt a hókirályné 
palotájához, ahol a játszótársa lakik. Hallottad, 
amit elbeszélt, mert hiszen elég hangosan mondta, 
te meg hallgatóztál. 

Az iramszarvas nagyokat ugrált örömében. A 
rablóleány az állat hátára segítette a kis Gerdát, 
óvatosságból jól odakötötte s nyeregnek odaadta 
neki a saját kis vánkosát. — Mindegy! — mon
dotta, — itt vannak a prémes cipőid is, mert 
nagyon hideg lesz ám; de a muffot megtartom, 
merthogy olyan szép! De azért nem fogsz meg
fázni ! Itt vannak az anyám hatalmas, nagy keztyüi, 
neked éppen a könyöködig érnek! Bujj beléjük! 
Most aztán éppen olyan kezed van, mint az én 
rut, anyámnak. 

És Gerda sirt örömében. 
— Ki nem állhatom, ha siránkozol! — mon

dotta a kis rablóleány. Most igazán elégedett 



arcot vághatnál. — Nesze, itt van két kenyér meg 
egy sonka, hogy útközben ne éhezzél. — Ezt 
mind az iramszarvas hátára kötötték, a kis rabló
leány kinyitotta az ajtót, beédesgette a nagy 
szelindekeket, aztán a nagy, éles késsel elvágta 
a kötelet és igy szólt az iramszarvashoz: Szaladj! 
De jól vigyázz a kis leányra! 

Gerda a nagy keztyükben kezét nyújtotta a 
rablóleány felé és Istenhozzádot mondott neki; 
az iramszarvas aztán elvágtatott vele, mentek 
tüskén-bokron át, a nagy erdőn keresztül, mocsá
ron, pusztán, amily sebesen csak birta a lába. A 
farkasok üvöltöttek és a hollók károgtak. Az ég
bolton pedig egyre cikázott valami. Mintha tüz-
szikrák lettek voina. 

— Oh, ez a régi, szép éjszaki fény! — mon
dotta az iramszarvas. Nézd, hogyan világit. — 
És aztán még sebesebben szaladt éjjel-nappal. És 
mire elfogyott a két kenyér meg a sonka, meg is 
érkeztek a lappok országába. 

Hatodik történet. 
A lapp nő és a finn nő. 

Megálltak egy kis ház előtt, jaj, be nyomorú
ságos egy ház volt; teteje a földig ért, ajtaja 
olyan alacsony volt, hogy a család csak négy
kézláb mászhatott ki vagy be rajta. Nem volt 
odahaza senki, csak egy öreg lapp nő, aki egy 
olajos mécsesnél halat sütött. Az iramszarvas el
mesélte Gerda egész históriáját, de még előbb a 
saját magáét, mert azt jóval fontosabbnak Ítélte 
és Gerdát a hideg ugy megviselte, hogy még nem 
tudott beszélni. 

— Jaj, szegény jószágaim! — mondotta a lapp 
nő, — még igen nagy ut vár reátok. Még több, 



mint száz mértföldet kell szaladnotok, amig Finn
markba értek, mert ott lakik a hókirályné a száraz
földön s minden este görögtüzet gyújt. Majd irok 
pár szót egy száraz tőkehalra, papirosom nincsen, 
azt majd odaadjátok ott fenn a finn nőnek, aki 
sokkal jobban eligazít, mint ahogy én tehetném... 

És mihelyt Gerda fölmelegedett-és étellel-itallal 
jóllakott, a lapp nő pár szót irt egy száraz tőke
halra, lelkére kötötte Gerdának, hogy jól vigyáz
zon rá, aztán odakötötte őt megint az iramszarvas
hoz és ez elvágtatott. A levegőben megint cikázott 
valami s egész éjszaka a legszebb kék éjszaki 
fények égtek; aztán elérkeztek Finnmarkba, ko
pogtak a finn nő kürtőjén, mert azon a házon 
még csak ajtó sem volt. 

Odabenn olyan forróság volt, hogy a finn nő 
is majdnem meztelenül járt; kicsiny volt és na
gyon szurtos; mindjárt kigombolta a kis Gerda 
ruháját, lehúzta a cipőjét meg a keztyüjét, mert 
különben nagyon is melege lett volna, az iram
szarvasnak egy darab jeget rakott a fejére s aztán 
elolvasta, hogy mi van a tőkehalra irva; elolvasta 
háromszor, aztán már betéve tudta, a tőkehalat 
pedig belevetette a leveses fazékba, mert hiszen 
azt meg lehetett enni, a finn nő pedig semmivel 
sem volt tékozló. 

Az iramszarvas elmesélte a saját élete történe
tét, azután a kis Gerdáét, a finn nő csak hunyor
gatott a szemeivel, de nem szólt semmit. 

— Te nagyon okos vagy, — mondotta az 
iramszarvas, — tudom, hogy egy cérnaszállal össze 
tudod kötözni a világ összes szeleit; ha a halász 
megoldja az egyik csomót, akkor kedvező szelet 
kap, ha megoldja a másodikat, akkor erős szél 
támad, de ha megoldja a harmadikat meg a 
negyediket, akkor olyan vihar kerekedik, hogy 
kidőlnek az erdők. Nem adnál a kislánynak olyan 



italt, hogy tizenkét ember ereje költözzék beléje 
és legyőzhesse a hókirálynét ? 

— Tizenkét ember ereje! — mondotta a finn 
nő. Hát biz az nagyot lendítene rajta! — Oda
ment az ágyhoz, előszedett egy összesodort nagy 
állatbőrt és azt kibontotta; csudálatos rovások 
voltak rajta és a finn nő olvasta őket, hogy a 
verejték csurgott a homlokáról. 

De az iramszarvas megint ugy kérlelte a kis 
Gerda jóvoltáért s a kis Gerda olyan könyörgő, 
könnyes szemeket vetett rája, hogy megint hunyor
gatni kezdett s egy sarokba vonta az iramszarvast 
s amig friss jeget rakott a fejére, ezeket súgta 
neki: 

— Persze, hogy a kis Kay ott van a hókirály-
nénál és ott minden nagyon kedve és izlése sze
rint való s azt hiszi, hogy az a legjobb hely a 
világon; de ez onnan van, mert egy kis üveg
szilánk ment a szivébe s egy üvegszemcse a sze
mébe, amig ezt ki nem veszik onnan, sohasem 
lesz belőle ember és a hókirálynénak mindig ha
talma lesz rajta. 

— De nem adhatnál a kis Gerdának olyan 
italt, hogy hatalmat nyerjen az egész fölött ? 

— Nem adhatok neki nagyobb hatalmat, mint 
amilyen az ő hatalma; hát nem látod, hogy mily 
nagy? Nem látod, hogy emberek és állatok kény
telenek őt szolgálni s hogy úgyszólván mezítláb 
boldogult a világban? Ne tudja meg tőlünk, 
hogy mekkora az ő hatalma, mert hiszen az a 
szivében lakozik, abban, hogy olyan édes, ártatlan 
gyermek. Ha ő maga nem tud eljutni a hókirály-
néhoz és ki nem tudja szedni az üvegszilánkot a 
kicsiny Kayból, akkor mi nem segíthetünk rajta. 
Két mértföldnyire innen kezdődik a hókirályné 
kertje, a kis leányt odaviheted; tedd le a nagy 
bokor tövébe, amely a hóban áll s piros bogyói 



vannak, de aztán ne sokat pletykázz a komáid
dal, hanem minél hamarább gyere vissza. — És a 
finn nő az iramszarvas hátára ültette a kis Gerdát 
s az iramszarvas megint elvágtatott, ahogy csak birt. 

— Nincs meg a cipőm! Nincs meg a keztyüm! 
— kiáltotta a kis Gerda; ráeszmélt erre a met
sző hidegben. De az iramszarvas nem mert meg
állani, szaladt, mig csak el nem ért a nagy bokor
hoz, amelynek piros bogyói voltak; ott letette 
Gerdát, megcsókolta a száján s az állat arcán 
nagy, fényes könnyek peregtek le s aztán, ahogy 
csak birt, szaladt vissza. S ott állt a kis Gerda, 
cipő nélkül, keztyü nélkül a finnek rettentő, jég
hideg országában. 

Futott előre, olyan sebesen, amint csak a lába 
birta; de ekkor szembejött vele egy egész ezred 
hópehely; de ezek nem az égből hullottak le, 
mert az ég tiszta-fényes volt és az éjszaki fények 
tündököltek rajta; ezek a hópelyhek a föld színén 
jártak s mennél közelebb jöttek, annál nagyobbak 
lettek; Gerdának eszébe jutott, milyen nagyok és 
művésziek voltak azok a hópelyhek, melyeket 
akkoriban a gyűjtőlencsén keresztül látott; de itt 
persze másformán voltak nagyok és rettentőek, 
mert elevenek voltak, a hókirályné előőrsei és 
f urcsánál-f urcsább alakot mutattak; egyesek olyanok 
voltak, mint csúnya, nagy sündisznók, mások mint 
egymásbacsavarodott kigyók, akik kidugták a fe
jüket, mások mint kicsi, kövér medvék, amelyek
nek minden sörtéje égnek állott; de mind ragyo
góan fehérek voltak, mind eleven hópelyhek. 

A kis Gerda ekkor elmondott egy Miatyánkot, 
s olyan hideg volt, hogy a saját lehelletét is lát
hatta; ugy szállt ki a szájából mint a füst; és ez 
a lehellet egyre sürübb és sürübb lett és fényes 
kis angyalok lettek belőle s mihelyt a földet érin
tették, azonnal nőni kezdtek; sisak volt a fejükön, 



dárda és paizs a kezükben, és egyre szaporodtak 
és mire Gerda befejezte a Miatyánkot, egész had
sereg volt körülötte. Dárdáikat beledöfték az utá
latos hópelyhekbe és ezek ezer darabra törtek 
széjjel és a kis Gerda bizton és boldogan halad
hatott előre. Az angyalok kezét-lábát simogatták 
és akkor nem érezte a nagy hideget és ment 
sietve a hókirályné palotája felé. 

De most látnunk kell, mi történt Kay-jal. O 
persze nem gondolt a kis Gerdára, az meg eszébe 
sem juthatott, hogy künt áll a palota előtt. 

Hetedik történet. 
Mi történt a hókirályné palotájában, meg azután ? 

A palota falai hóforgatagokból tornyosultak 
fel, ajtai meg ablakai metsző szelekből; több mint 
száz terem volt benne, a hófúvás szerint, a leg
nagyobb több mértföldnyire terjedt, valamennyit 
erős éjszaki fény világította meg s olyan nagyok 
voltak, olyan üresek, olyan jéghidegek és olyan 
vakítóak! Nem volt itt soha mulatság, még csak 
egy kis medvebál sem, ahol a vihar fütyölhetett 
volna s a jeges medvék hátsó lábukon járhattak 
és finom modorukat mutathatták volna; itt soha
sem jöttek össze játszani, hogy összeütötték volna 
a mancsukat meg a pofácskájukat, a fehérróka
kisasszonyok sohasem pletykáltak kávé mellett, 
tágasak, üresek és hidegek voltak a hókirályné 
termei. Az éjszaki fények olyan szabályosan lobog
tak, hogy ki lehetett számítani, mikor lesznek leg
magasabban és mikor legalacsonyabban. És ennek 
a végtelen, üres hóteremnek a közepén befagyott 
tó volt, amely ezer darabra repedt széjjel, de az 
egyes darabok szakasztott egyformák voltak, ugy 
hogy tökéletes művészet volt bennük; és a tó 
közepén ült a hókirályné, ha otthon volt s ilyen-



kor azt mondta, hogy értelem tükrében ül és 
hogy ez az egyetlen és legjobb tükör a világon. 

A kis Kay már egészen kék, szinte fekete volt 
a hidegtől, de azért mégsem vette észre, mert a 
hókirályné lecsókolta róla a fagyos borzongást és 
Kay szive különben is olyan volt, mint a jégcsap. 
Egy pár lapos, éles jégdarabot hordott ide-oda s 
azokat mindenféle módon próbálta összeilleszteni, 
mert valami értelmet akart neki adni, mint amikor 
mi kis kockákkal dolgozunk s belőlük alakokat 
rakunk össze, amit kinai játéknak neveznek. Kay 
is a legművészibb mintákat rakta össze, ez volt 
az értelem jeges játéka; az ő szemében ezek a 
minták rendkívüliek voltak és roppant nagy fon
tosságúak; ezt az üvegszilánk tette, amely a sze
mébe hullott! Egész figurákat állított össze s egy 
irott szó jött ki belőlük, de sohasem sikerült neki 
azt a szót kiraknia, amelyert akart, azt a szót, 
hogy: Örökkévalóság! — És a hókirályné igy 
szólt hozzá: Ha ki tudod rakni ezt a szót, akkor 
ismét a magad ura léssz, én neked ajándékozom 
az egész világot s hozzá egy pár uj korcsolyát. 
De nem tudta kirakni. 

— Most elrobogok a meleg országokba! — 
mondotta a hókirályné. — Odaszállok és lenézek 
a fekete fazekakba! — Ezek a tűzhányó hegyek 
voltak, az Aetna meg a Vezúv, ahogy nevezik 
őket. Majd egy kicsit bemeszelem őket! Ez szük
séges, meg aztán jót is tesz a citromnak meg a 
szőllőnek! — És a hókirályné elröpült és Kay 
egymagában ült a sok mértföldre nyúló, nagy 
üres jégteremben és nézte a jégdarabokat és gon
dolkozott és gondolkozott, hogy szinte ropogni 
kezdett bele; mereven és csöndesen ült s azt 

És ekkor történt, hogy a kis Gerda a nagy 
kapun keresztül belépett a palotába, ahol metsző 

lehetett volna hinni róla, hogy 



szelek süvöltöttek, de ő elmondott egy esti imád
ságot és a srzelek lecsöndesedtek, mintha aludni 
akarnának. És Gerda belépett a nagy, üres, hideg 
termekbe, ott meglátta Kayt, ráismert, nyakába 
ugrott, magához szorította és igy kiáltott föl: 
Kay, édes kis Kay-om! Hát mégis megtaláltalak! 

De Kay csak csöndesen ült, hidegen és mereven; 
a kis Gerda ekkor forró könnyeket sirt, ezek Kay 
mellére hullottak, behatoltak a szivébe, fölolvasz
tották a jégcsapot s kimosták onnan a kis tükör
darabot; Kay ránézett Gerdára s Gerda a zsoltárt 
énekelte: 

Oly szépek a nyiló, piros rózsák, 
De szebb a kis Jézus, a mennyei jóság-! 

Kaynak ekkor megeredt a könnye, ugy sirt, 
hogy az üvegszemecske elúszott a könnyeivel, föl
ismerte Gerdát és fölujjongott: Gerda, édes, kicsi 
Gerda! Hol voltál olyan sokáig? És hol voltam 
én? — És körülnézett: — Milyen hideg van itt! 
Milyen üres és tág itt minden! — és szorosan 
fogta Gerdát, aki sirt meg nevetett örömében; 
ez olyan szép volt, hogy még a jégtömbök is 
táncra kerekedtek jókedvükben s amikor kifárad
tak és leheveredtek, akkor éppen azok a betűk 
jöttek ki belőlük, amelyekről a hókirályné azt 
mondta, hogy ha Kay ki tudja őket rakni, megint 
a maga ura lesz, ajándékba kapja az egész világot 
és rtetejébe egy pár uj korcsolyát. 

És Gerda megcsókolta Kay arcát s az egyszerre 
kipirosodott, megcsókolta szemeit s azok egy
szerre fölragyogtak; megcsókolta kezét és lábát, 
s azok egyszerre frissek és fürgék lettek. Most 
már bátran hazajöhetett a hókirályné, Kay sza
badságlevele ott állott, fényes jégbetükkel kirakva. 

Kézenfogták egymást és mentek ki a nagy 



palotából; beszélgettek a nagyanyáról meg a ház
tetőn nyiló rózsákról; és amerre mentek, elpihent 
a szél és kisütött a nap s amikor elértek a piros 
bogyóju bokorhoz, ott állott az iramszarvas és 
várt rájuk; egy másik fiatal szarvast is hozott 
magával, amelynek a tőgye teli volt, meleg tejet 
adott a kicsinyeknek s megcsókolta a szájukat. 
Aztán Kayt meg Gerdát elvitték először a finn 
nőhöz, ahol a fűtött szobában jól fölmelegedtek s 
útbaigazítást kaptak a hazatérésükhöz, aztán a 
lapp nőhöz, aki uj ruhákat varrt nekik és jókarba 
helyezte a szánkójukat. 

A két iramszarvas a szánkójuk mellett szaladt 
s elkísérte őket az ország határáig; ott bujt ki az 
első zöld levél, s ott búcsúztak el a két állattól 
meg a lapp nőtől. — Isten veletek! — mondották 
mindnyájan. És az első kis mcdarak csicseregni 
kezdtek, az erdő zölden bimbózott s onnan nyar
galt elő egy pompás paripa, amelyet Gerda ismert 
(valamikor az aranyos hintó elé volt fogva) s egy 
fiatal leány ült rajta, fején fénylő piros sipka s 
az övében pisztolyok; a kis rablóleány volt, aki 
ráunt az otthoni életre és először Éjszak felé 
szándékozott menni és azután, ha ott nem találná 
helyét, azt mondta, hogy más világrészbe fog 
vándorolni. Mindjárt ráismert Gerdára, Gerda meg 
ő rá s volt nagy öröm. 

— No hiszen szép kis legény vagy, hogy igy 
csavarogsz a nagy világban! — mondotta a kis 
Kaynak. Szeretném tudni, megérdemled-e, hogy 
elmenjenek érted a világ végére. 

De Gerda megsimogatta a rablóleány arcát s a 
királyfi meg a királykisasszony után kérdezősködött. 

— Azok idegen országba utaztak! —mondotta 
a rablóleány. 

:— Hát a varjú? — kérdezte a kis Gerda. 
— Hja, a varjú meghalt, — felelte a rabló-



leány. A szeliditett kedves özvegyi sorba jutott s 
kis fekete fonalat hord a lábán; szörnyen panasz
kodik s borzasztó, hogy mennyit tud fecsegni. 
De mondd el, hogy folyt a sorod s hogy tudtad 
mégis elcsípni. 

És Gerda és Kay mindaketten elmondták. 
— És egyedem — begyedem — tengertánc, — 

mondta a rablóleány, kézenfogta mindkettőjüket 
s megígérte nekik, ha egyszer elvetődik az ő 
városukba, hát majd meglátogatja őket, aztán el
nyargalt a vak világba, de Gerda meg Kay kéz 
a kézben mentek tovább, s amerre jártak, ott 
tavasz volt, virult és zöldéit minden; szóltak a 
harangok s ők megismerték a magas tornyokat, a 
nagy várost; igen, itt laktak ők, igy hát bemen
tek egyenest a nagyanyához, be a kapun, föl a 
lépcsőn, be a szobába, ahol minden a régi helyén 
állott, az óra azt mondta, hogy tik-tak s a mu
tatók forogtak; de ahogy keresztül jöttek az ajtón, 
észrevették, hogy fölnőtt emberekké váltak. A 
tetőről a nyitott ablakon át behajoltak a virágzó 
rózsaágak, ott állottak a kis gyerekszékek s 
mindegyik ráült a maga székére s egymás kezét 
fogták. A hókirályné palotájának hideg, sivár 
pompáját ugy elfelejtették, mint egy nehéz álmot. 
A nagyanya Isten meleg verőfényében ült és 
hangosan olvasta a Bibliából: Valaki ugy nem 
veszi az Istennek országát, mint a kis gyermek, 
semmiképpen nem megyén be abba. 

És Kay meg Gerda egymás szemébe néztek és 
egyszerre megértették a régi zsoltárt: 

Oly szépek a nyíló, piros rózsák. 
De szebb a kis Jézus, a mennyei jóság! 

Ott ültek mindaketten, fölnőttek és mégis gyer
mekek, szivük mélyén gyermekek és odakint nyár 
volt, áldott, meleg nyár. 



A f e n y ő f a . 

Künn az erdőn állt egy szép fenyőfa; jó helye 
volt nagyon; a nap odasüthetett, levegője is volt 
elég s körülötte sok nagyobb pajtása növekedett, 
lucfenyők és jegenyefenyők; de a kis fenyőfa is 
nagyon akart nőni; nem törődött a meleg nap
fénnyel, a friss levegővel, rá sem hederített a 
parasztsuhancokra, akik ott jártak-keltek és be
szélgettek, ha kijöttek az erdőre szamócát vagy 
málnát szedni. Sokszor egész bögrét szedtek tele 
vagy szalmaszálra fűzték az eperszemeket, aztán 
letelepedtek a .kis fenyőfa tövébe és igy szóltak: 
Ejnye, de szép kicsi fa! — A fenyőfa ezt nem 
hallgatta örömest. 

Rákövetkező évben jó darabbal megnyúlt s egy 
évvel később még nagyobbat nőtt: a fenyőfának 
gyürüi vannak és azokról mindig le lehet olvasni, 
hogy hány esztendősek. 

— Oh bárcsak én is olyan nagy fa volnék, 
mint a többi! — sóhajtotta a kis fenyő, — ak
kor én is szétterjeszthetném ágaimat és koronám
mal kinézegethetnék a nagy világba. A madarak 
fészket raknának ágaim között s ha fújna a szél, 
én is olyan előkelően bólogatnék, mint a többiek. 

S nem örült a napfénynek, a madaraknak s a 
piros felhőknek, amelyek reggel és este elvitor
láztak fölötte. 

Ha aztán tél lett és köröskörül vakitóan fehér
lett a hó, gyakran ugrott föl arra egy-egy nyul 
s rendesen átugrotta a kis fát, ami igazán bor-



zasztó volt. De elmúlt két tél s a harmadik télen 
már olyan nagy volt a fa, hogy a nyul kénytelen 
volt szépen megkerülni. Oh, nőni, nőni, nagyra 
nőni és megöregedni: mégis csak ez az egyetlen 
gyönyörű dolog a világon, — gondolta magában 
a fa. 

Ősszel mindig favágók jöttek és ledöntötték 
egy párat a legnagyobb fák közül; igy volt ez 
minden évben és a fiatal fenyőfa, amely időközben 
szépen megnőtt, nagyon reszketett, mert azok a 
pompás, nagy fák nagy recsegéssel és ropogással 
zuhantak a földre; ágaikat lemetszették, egész csu
paszon álltak ott, csak a keskeny, hosszú törzsük 
látszott; már alig is lehetett rájuk ismerni; aztán 
valamennyit szekérre rakták s lovak vitték ki őket 
az erdőből. 

Vájjon hova vihették őket? S mi várhatott 
reájuk ? 

Tavasszal, amikor megjöttek a fecskék meg a 
gólyák, a fenyőfa megkérdezte őket: — Nem 
tudjátok, hova vitték őket? Nem találkoztatok 
velük ? 

A fecskék nem tudtak semmit, de a gólya el
gondolkozott, biccentett a fejével, és igy szólt: 
Talán igen, azt hiszem. Amikor Egyptomból jöt
tem visszafelé, sok uj hajóval találkoztam; a ha
jóknak pompás árbocai voltak, s azt merném mon
dani, hogy ők voltak, mert fenyőszaguk volt. 

Oh, ha már olyan nagy volnék, hogy átröpül
hetnék a tengeren. Milyen is csak az a tenger ? 

— Nagyon messzire vinne, ha ezt el akarnám 
magyarázni, — felelte a gólya s ezzel elpályázott. 

— Örülj a fiatalságodnak! — mondották a 
napsugarak, — örülj friss növekedésednek, a ben
ned buzgó fiatal életerőnek. 

És a szél megcsókolta a fát és ragyogó harmat
cseppek hulltak rája, de a fenyőfa ezt nem értette. 



De karácsony táján fiatal fenyőket is kivágtak, 
olyanokat, amelyek egykorúak voltak vele, sőt, 
amelyek fiatalabbak voltak, mint a kis fenyőfa, 
amelynek nem volt se nyugta, se békessége; és 
éppen a legszebbeket vágták ki, ágaikat pedig 
meghagyták s ugy tették őket szekérre s ezeket 
is lovak vitték ki az erdőből. 

— Vájjon hova viszik őket? — kérdezte a 
fenyőfa. Nem nagyobbak nálamnál, sőt volt kö
zöttük egy, aki jóval kisebb nálam. S miért hagy
ták meg minden águkat? Hová utaztak? 

— Mi tudjuk! Mi tudjuk! — csiripelték a ve
rebek. Odalenn a városban bekukucskáltunk a 
házakba. Mi tudjuk, hová utaztak! Olyan fényes, 
olyan pompás életük lesz, hogy gondolni sem le
het szebbet. Bekukucskáltunk az ablakokon s lát
tuk, hogy fölállították őket a meleg szoba köze
pén s a legszebb dolgokat aggatták reájuk, ara
nyos almát, mézeskalácsot, játékot és száz meg 
száz gyertyát. 

— Hát azután ? — kérdezte a fenyőfa és min
den ága megremegett. Hát azután? Mi történik 
azután ? 

— Hja, mi ennél többet nem láttunk. De amit 
láttunk, az gyönyörű volt. 

— Vájjon nekem is az van-e rendelve, hogy 
ilyen ragyogó uton járhassak? — kérdezte uj
jongva a fenyőfa. Hiszen ez még jobb, mint át
kelni a tengeren. Oh, hogy sorvaszt a vágy! Bár
csak már karácsony volna. Már olyan magas és 
terebélyes vagyok, mint a többiek, akiket tavaly 
elvittek! Oh, ha már a szekéren volnék! S a 
meleg szobában, annyi fény és ragyogás között. 
És aztán ? Azután csak még jobb, még szebb 
következhetik, mert máskülönben minek díszítené
nek fel ugy. Valami nagyszerű, óriási dolognak 
kell azután következni! De mi az? Oh, ho£y 



szenvedek, hogy sóvárgok. Magam sem tudom, 
hogy mi lelt? 

— Örvendj minékünk ! — szólt a levegő és a nap
sugár. Örvendj ifjúságodnak itt künn a szabadban ! 

De a fenyőfa nem tudott örülni; csak nőtt, nőtt, 
és télen-nyáron egyaránt zöld maradt; sötétzöld. 
Az emberek,r akik látták, igy szóltak: Milyen gyö
nyörű fa! És karácsony táján őt vágták le elő
ször. A fejsze a velejéig hatolt, a fa nyögve zu
hant a földre, rettentő fájdalmat érzett, ájulás 
környékezte, nem tudott semmiféle boldogságra 
gondolni, szomorú volt, hogy el kell szakadnia 
szülőföldjétől, attól a helytől, ahol felnőtt, hiszen 
tudta, hogy kedves, öreg pajtásait, a kis bokro
kat és virágokat nem fogja látni többé soha, sőt 
talán a madarakat sem. Az elutazás bizony egy 
csöppet sem volt kellemes. 

Csak akkor tért igazán magához, amikor az 
udvarban a többi fával együtt lerakták s egy 
ember igy szólt: Ez itt gyönyörű! Csak ezt vesszük! 

Erre kijött két libériás inas s bevitték a fenyő
fát egy szép, nagy terembe. Köröskörül a falakon 
arcképek lógtak s a nagy cserépkályha mellett 
kinai vázák állottak s a fedelükön oroszlánok 
pompáztak; voltak ott hintaszékek, selyem pam-
lagok, nagy asztalok, rajtuk képeskönyvek meg 
játékszerek, amelyekről legalább a gyermekek azt 
mondták, hogy százszor száz tallérba kerültek. 
És a fenyőfát belehelyezték egy homokkal meg
töltött edénybe, de senkisem láthatta, hogy edény, 
mert zöld szövettel voh beburkolva és nagy, 
tarka szőnyegen állott. Óh, hogy remegett a fa! 
Mi fog itt történni ? Inasok és kisasszonyok jöttek 
és kezdték fölékesiteni. Agaira kis hálókat akasz
tottak színes papirosból, és minden háló tele volt 
cukorkával; aranyos almák és diók lógtak róla, 
mintha csak rajta nőttek volna s több, mint száz 



piros, kék és fehér gyertyácskát erősítettek az 
ágaira . . . S a zöld lombok között bábuk him
bálóztak, amelyek olyanok voltak, mint az eleven 
emberek, a fa soha még nem látott ilyeneket, s 
legfölül, a fa csúcsán, aranylemezből kivágott nagy 
csillag ragyogott, s ez gyönyörű volt, rendkívül 
gyönyörű! 

— Ma este, — mondották mindnyájan, — ma 
este igazán tündökölni fog. 

— Oh, bárcsak már este volna! — gondolta 
magában a fa. — Csak már meggyújtanák a gyer-
tyácskákat! S vajjon mi lesz azután? Lesznek-e 
ott fapajtásaim az erdőből, hogy lássanak engem? 
S a verebek be fognak-e nézni az ablakon? Vájjon 
gyökeret fogok-e ereszteni s télen-nyáron mindig 
ilyen díszben leszek? 

No, erre ugyan jól ráhibázott; de a nagy vágyó
dásba szinte belefájdult a kérge és a kéregfájás 
a fának éppen olyan kellemetlen, mint nekünk em
bereknek a fejfájás. 

Végre meggyújtották a gyertyákat. Micsoda 
ragyogás! Micsoda pompa! A fa minden ágában 
ugy remegett, hogy az egyik gyertya belekapott 
a zöld levelébe s erősen megperzselte. 

— Jaj Istenem! — kiáltották a kisasszonyok és 
hamar eloltották a tüzet. 

Most már remegnie sem volt szabad többé. Jaj, 
de borzalmas állapot volt! A fa folyton attól félt, 
hogy elveszíthet valamit a pompájából; a sok fény 
egészen elkábitotta . . . s egyszerre kitárult a két
szárnyú ajtó s egy csapat gyerek rontott be, mintha 
csak a fát föl akarták volna dönteni; az idősebbek 
megfontoltan jöttek utánuk; a gyerekek szinte 
megnémultak, de csak egy pillanatra, aztán megint 
ujjongani kezdtek, hogy csak ugy harsogott a 
szoba; körültáncolták a fát s egymás után szedték 
le róla az ajándékokat. 



— Mit csinálnak ezek? — gondolta magában 
a fa. — Mi fog itt történni ? — És a gyertyák le
égtek tövig, s szép sorjában oltották el őket s 
azután a gyermekek engedelmet nyertek, hogy a 
fát kifoszthassák. Ugy megrohanták, hogy minden 
ága recsegett; ha a csúcsa meg az aranycsillag 
nem lett volna odaerősítve a mennyezethez, a 
fa okvetlenül fölborult volna. 

A gyerekek ide-oda ugrándoztak a gyönyörű 
játékszerekkel, senkisem gondolt a fára, csak az 
öreg szárazdajka, aki odajött s belenézett az ágak 
közé, de csak azért, hogy nem felejtettek-e rajta 
egy almát vagy egy fügét. 

— Meséljen! Meséljen! — kiabálták a gyerme
kek s egy kicsi, kövér embert vonszoltak oda a 
fához; a kövér ember éppen a fa alá ült, mert itt 
„zöldben vagyunk" — mondotta — s a fa külö
nösen okulhat, ha meghallgatja, amit mesélek. De 
csak egy mesét mondok. Hát miről meséljek. 
Óriásölő Jankóról vagy Pityi Palkóról, aki le
gurult a grádicson, de azért mégis jól járt és el
nyerte r a királykisasszonyt. 

— Óriásölő Jankóról! — kiabáltak néhányan. 
— Pityi Palkóról! — üvöltöttek mások; volt ott 
lárma, kiáltozás, csak a fenyőfa hallgatott mélyen 
s ezt gondolta magában: S nekem semmi, de 
semmi részem ne legyen a dologban. — De 
hiszen volt része benne, csakhogy már kivette a 
maga részét. 

És a kövér ember mesélt Pityi Palkóról, aki 
legurult a grádicsról, de azért mégis jól járt, mert 
megkapta a királykisasszonyt. És a gyerekek 
tapsoltak örömükben és ezt kiabálták : Meséljen! 
Meséljen! — Óriásölő Jankó történetét is szeret
ték volna hallani, de be kellett érniök Pityi 
Palkpval. A fenyőfa nagyon maga elé gondolko
zott, mert a madarak az erdőn sohasem meséltek 



efféléket. — Pityi Palkó legurult a grádicson és 
megkapta a királykisasszonyt. Bizony, bizony, ez 
a világ sora, — gondolta a fenyőfa s el is hitte 
az egészet, mert olyan kedves ember volt a mese
mondó. — Bizony, bizony, sohasem lehet tudni! 
Hátha én is legurulok a grádicson s király
kisasszonyt kapok feleségül. — S már előre örült, 
hogy másnap újra fel fogják díszíteni gyertyákkal 
meg játékszerekkel, aranyfüsttel meg gyümölcscsel. 

— Holnap már nem fogok remegni! — gon
dolta magában. Igazán fogok örülni a dicsősé
gemnek. Holnap újra meghallom a Pityi, Palkó s 
talán Óriásölő Jankó meséjét is. — És egész 
éjjel csak ezen tűnődött magában. 

Reggel aztán szolgák és cselédlányok jöttek a 
terembe. 

— No most újra kezdődik a diszités! — gon
dolta a fenyőfa. De kicipelték a szobából, föl a 
lépcsőkön, egyenesen a padlásra és itt bedugták 
egy sötét zugba, ahova sohasem jutott el a nap
világ. — Mit jelent e z ? — gondolta a fa. Mit 
csináljak én itt? Mit fogok itt hallani? — Áfái
hoz támaszkodott és ott állt veszteg és gondol
kozott, gondolkozott . . . És erre nagyon ráért, 
mert multak a napok és az éjszakák és nem jött 
föl senki és amikor végre mégis jött valaki, csakis 
azért történt, hogy egy pár nagy ládát állítsanak 
a sarokba; a fa el volt dugva s ugy látszott, 
hogy teljesen megfeledkeztek róla. 

— Most tél van odakünn! — gondolta a fa. 
A föld kemény és hó takarja, az emberek oda 
ki nem ültethetnek; bizonyosan azért kell itt 
lennem tavaszig, födél alatt. Ez nagyon okos 
dolog! Milyen jók is az emberek! Csak ne volna 
itt olyan sötét s ne volnék oly szörnyen el
hagyatva ! 

— Cin, cin! — cincogta egy kis egér és elő-



osont; utána még egy kis egér jött. Körülszag
lászták a fenyőfát s bebújtak az ágai közé. 

— Szörnyű hideg van itt! — mondották a kis 
egerek. — Különben egészen jó hely, igaz-e, öreg 
fenyőfa ? 

— Nem is vagyok öreg! — felelte a fenyőfa. 
Vannak nálamnál sokkal öregebbek. 

— Honnan jösz? — kérdezték az egerek — 
és mit tudsz? — Rettentően kíváncsiak voltak. 
Beszélj a világ leggyönyörűségesebb helyéről! 
Voltál o t t ? Voltál az éléskamrában, ahol a pol
con nagy darab sajtok állanak és a mennyezetről 
sonkák lógnak? Ahol faggyugyertyán táncol
hatunk, ahol soványan megyünk be és kövéren 
jövünk ki ? 

— Ott nem jártam! — mondotta a fa. De is
merem az erdőt, ahol a nap süt s a madarak 
énekelnek. — És aztán elmesélte egész ifjúságát, 
a kis egerek soha ilyet nem hallottak, — hát 
figyelmesen is hallgatták és igy szóltak: Mennyi 
mindent láttál! Milyen boldog voltál. 

— É n ? — mondotta a fenyőfa s elgondolko
zott azon, amit elbeszélt. — Hát bizony azok 
nagyon szép idők voltak! — De aztán mesélt 
nekik karácsony estéjéről, amikor gyertyákkal meg 
mézeskaláccsal díszítették föl az ágait. 

— Oh, milyen boldog is lehettél, öreg fenyőfa! 
— mondották a kis egerek. 

— Nem is vagyok öregei — mondotta a fa. 
Csak ezen a télen jöttem el az erdőből. Java
koromban vagyok, csak nagyon nagyra nőttem. 

— Milyen szépen tudsz mesélni! — mondották 
a kis egerek és másnap éjjel négy más kis egeret 
is hoztak magukkal, hogy azok is hallják a fenyőfa 
mesélését s mennél többet mesélt, annál élénkeb
ben emlékezett vissza mindenre és azt gondolta 
magában: Mégis csak nagyon szép idők voltak 



azok! De még visszatérhetnek, visszatérhetnek ! 
Pityi Palkó legurult a grádicson és mégis meg
kapta a királykisasszonyt, még én is kaphatok 
királykisasszony feleséget. — És eszébe jutott egy 
szép kis nyárfa, amely künn nőtt az erdőn s aki 
a fenyőfa szemében igazi, szép királykisasszony 
volt. 

— Ki az a Pityi Palkó ? — kérdezték a kis 
egerek. És a fenyőfa elmondotta az egész mesét, 
mert minden szavára pontosan emlékezett s az 
egerek nagy örömükben majdnem fölugráltak a 
fa csúcsára. Rákövetkező éjjel még több egér jött 
oda s vasárnap két patkány is megjelent; de ők 
a mesét unalmasnak tartották s az elszomorította 
a kis egereket, mert most már ők is kevesebbet 
tartottak róla." 

— Csak ezt az egy mesét tudja? — kérdezték 
a patkányok. 

— Csak ezt az egyet! — felelte a fenyőfa; 
életem legboldogabb estéjén hallottam, de akkor 
még nem is gondoltam arra, hogy milyen boldog 
voltam. 

— Biz ez nagyon nyomorúságos mese. Szalon
náról meg faggyugyertyáról nem tud mesélni! 
Nem tud valami éléskamra-mesét? 

— Nem! — felelte a fa. 
— Köszönjük, akkor nem kérünk belőle! — 

mondották a patkányok és hazavonultak. 
Utoljára a kis egerek is elmaradtak s a fenyőfa 

igy sóhajtott föl: Mégis csak szép volt, amikor 
körülültek a fürge, kis egerek és hallgatták, hogy 
mit mesélek. Most már ennek is vége. De majd 
lesz megint örömöm, ha kivisznek innen. 

De hát ez mikor lesz meg? Igen egy szép reg
gelen emberek jöttek és kotorásztak a padláson, 
a ládákat félretolták, a fát előhúzták; bizony egy 
kissé durván csapták le a padlóra, de egy szolga 



mindjárt a lépcső felé hurcolta, ahol már besütött 
a nap. 

— No most újra kezdődik az élet! — gondolta 
a fenyőfa; érezte a friss levegőt, az első nap
sugarat . . . és végre künn volt az udvaron. 
Mindez olyan gyorsan történt, hogy a fenyőfának 
eszébe sem jutott végignézni magán; hiszen körös
körül annyi volt a látnivaló. Az udvar mellett kert 
volt, ahol minden virágjában állott; a rózsák 
frissen illatozva hajoltak át az alacsony kerítésen, 
virultak a hársfák, a fecskék ide-oda szálltak és 
ezt csicseregték: kvivit, kvivit, kvivit, a férjecském 
van itt! — csakhogy nem a fenyőfára értették. 

— Most aztán élni fogok! — ujjongott a fenyőfa 
és kiterjesztette ágait; de jaj, azok mind sárgák 
és aszottak voltak; a sarokban heverf, csalán és gaz 
között; csak az aranylemezből kivágott csillag ra
gyogott még a csúcsán a tiszta verőfényben. 

Az udvaron egy pár jókedvű gyerek játszott, 
azok közül, akik karácsony estéjén körültáncolták a 
fenyőfát és olyan boldogok voltak vele. A leg
kisebb odaszaladt és letépte róla az aranycsillagot. 

— Nézd, mit találtam ezen a csúnya, öreg fenyő
fán, — mondotta s rátaposott az ágakra, ugy hogy 
azok recsegtek a talpa alatt. 

És a fenyőfa nézte a pompázó, viruló, friss 
kertet, aztán végignézett saját magán s azt kivánta, 
bár inkább ott hagyták volna a padlás sötét zugá
ban; visszagondolt az erdőben töltött üde ifjú
ságára, a vig karácsonyestére, a kis egerekre, 
amelyek olyan örömmel hallgatták Pityi Palkó 
történetét. 

— Vége! Vége! — sóhajtotta a szegény fa. — 
Miért nem örültem akkor, amikor lehetett volna! 
Vége! Vége! 

Jött a béreslegény és fölvágta a fát; egész 
nyaláb aprófa lett belőle; milyen fényes lángot 



vetett a nagy üst alatt; nagyokat sóhajtott és 
minden sóhaja ugy ropogott, mint egy kis puska
lövés; erre aztán a játszadozó gyerekek mind be 
is rohantak, a tüz mellé ültek, belenéztek és azt 
kiáltották: Piff-paff! De a fa minden roppanásnál, 
amely egy-egy mély sóhaj volt, vagy egy nyári 
napra gondolt, vagy egy téli éjszakára, amikor 
fönntündököltek a csillagok; aztán karácsony esté
jére gondolt, Pityi Palkóra, az egyetlen mesére, 
amelyet hallott és el tudott mondani — és aztán 
hamuvá égett. 

A fiuk a kertben játszottak s a legkisebbnek 
mellén az az aranycsillag volt, amelyet a fa életé
nek legboldogabb estéjén viselt; de annak már 
vége volt és a történetnek is vége van; vége, 
vége, mert mindenféle történetnek vége szokott 
lenni. 
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A Nagy írók—Nagy írások sorozatának e kötetét 
a Genius Könyvkiadó R. T. megbízásából, Hevesi 
Sándor fordításában, Egyed Erna nyolc illusztráció
jával és Végh Gusztáv iparművész címlapjával és 
konyvdiszeivel, Weiss L. és F. nyomdája Sorbonne-
tipusu betűivel összesen 1500 számozott példány
ban nyomtatta 1920 decemberében. Ebből az 
első 300 példány merített papíron készült, I—L-ig 
amatőr könyvgyűjtők részére Végh Gusztáv tervei 
szerint egész pergament kötésben, az 51-től 300-ig 
számú példányokat fénylemez kötésben hozta for
galomba a kiadó. A kötéseket Gottermayer Nándor 

készítette. 
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