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A rozmarint szál.

Volt egyszer egy király, a kit a népei 
erősen szerettek, de sokat is búsultak 
miatta, mert nem akart megházasodni. 
Mi lesz az országunkból, évelődtek a

népek — ha egyszer meghal a királyunk s nem marad 
örököse! Hiszen a király szeretett volna megházasodni, 
be is járt országot-világot, de sehol sem talált kedvére 
való feleséget. Nem tudta már, hogy mit csináljon. Egy
szer eszébe jut, hogy van az ő vadaserdejében egy 
soktudó öreg vadász ember, attól majd tanácsot kér. 
Elment az erdőbe, megkereste az öreg vadászt s tanácsot 
kért tőle. Az öreg vadász egy rozmarint szálat adott 
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neki s azt mondta, hogy a mely leány előtt ez a roz
marint szál meghajol, azt vegye el feleségül.

Visszament a király az udvarába s kihirdettette 
ország-világszerte, hogy a ki szép leány van s az ő fele
sége akar lenni, jöjjön el az udvarába s a melyik előtt 
meghajol a rozmarint, feleségül veszi.

Bezzeg hogy jöttek a világ minden tájékáról, gaz
dag lányok, szegény lányok, báró- gróf- s herczegkisasz- 
szonyok, hogy alig fértek el az udvaron. Ott aztán szépen 
körbe állottak, s a király kiment közéjük. Sorban meg- 
állott előttük kezében a rozmarinttal, de bizony az egyetlen 
egy leány előtt sem hajolt meg.

Búsult a király, hogy már a rozmarint sem használ. 
Kihirdette másodszor, hogy jöjjön, aki szerencsét akar 
próbálni. S jöttek másodszor még többen, sokkal szebb 
leányok, de a rozmarint ezek előtt sem hajolt meg. 
Megpróbálta harmadszor is s jöttek most annyian, mint 
égen a ragyogó csillag. S valának köztük olyan szépek, 
hogy a napra lehetett nézni, de rájuk nem s a rozma
rint még ezek előtt sem hajolt meg. De már most igazán 
nem tudta, mitévő legyen. Hiába feküdt le este, szemére 
nem jött álom, mert a nép zúgolódott már, hogy annyi 
szép leány közül nem tudott választani.

A mint igy tűnődnék, évelődnék magában, csak 
beröppen az ablakon egy kicsi madárka, arany volt a 
lába, arany volt a szárnya s elkezdett beszélni a roz
marinttal.

— Hallod-e, te rozmarint szál, én tudom, hogy a 
király szivének nagy bánatja vagyon, de én majd segítek 
rajta. Mert a király kétszer szabadított meg engem a 
sólyom karjai közül, hát jóért jóval akarok neki szol
gálni. Az a leány, a ki előtt te meghajolnál, tündér 
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kertben lakik. Holnap reggel indulj el az udvarból, hívjad 
a királyt, hogy menjen utánad, én majd felettetek repü
lök s te csak nézzed, hogy merre szállók, arra tarts 
mindig, szépen elvezetlek a tündérkertbe.

A király jól hallotta ezt a beszédet s alig várta, 
hogy megvirradjon. Nem kellett, hogy hívja a rozmarint, 
amint az elindult, ment utána. Az arany lábú, arany 
tollú madár mindig ott repült fölöttük. Vezette őket 
erdőkön, mezőkön által, hetedhét ország ellen.

A mint mentek, mendegéltek, rengeteg erdő köze
pében egy lovat találtak, mely az ut szélén fetrengett s 
nyögött keservesen. Oda megy a király, nézi, mi baja a 
lónak. Még jól rá sem nézhetett, megszólal a ló.

— Te jó ember, segíts rajtam, bizony megszol
gálom neked. Egy esztendeje, hogy a bal lapoczkámban 
van egy ezüst nyil s még nem akadt olyan könyörületes 
lélek, a ki ezt kihúzta volna. Még azt is elmondta a 
táltos ló, — mert táltos volt — hogy a nyilat egy vén 
boszorkány lőtte a lapoczkájába. A király megfogta a nyilat, 
szépen kihúzta s hát abban a szempillantásban a ló 
felszökött a földről, felágaskodott s úgy megszépült, hogy 
a király olyan szép lovat életében még nem látott.

— Na, — mondá a táltos — köszönöm a jósá
godat, el sem is felejtem. Jól tudom, hogy mi járatban 
vagy. Ülj fel a hátamra s addig meg nem nyugszom, 
mig feleséget nem találsz.

Felült a király a táltos hátára. Szállott a rozmarint 
előttük, az aranytollú madár felettük s repült a táltos, 
szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben.

Hanem egyszer csak hirtelen megáll a táltos. 
Szerte néz a király s hát egy üvegvár elé értek. No még 
ilyen várat sem látott világéletében! Üveg a fala, üveg

1* 
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a födele, üveg az ajtaja, s akár hiszitek, akár nem, üveg 
volt még az ablaka is. Még meg sem állapodtak jóformán 
az üvegvár előtt, hallja a király, hogy valaki odabent 
éktelenül ordít, mintha nyúznák s tüzes vassal sütögetnék.

Beszalad a király a várba — s Uram Jézus, ne hagyj 
el! — mit látnak szemei. Egy üveg ember ül ott s 
ordít keservesen. Azért ordított, mert a hasában egy 
dongó volt s az ki akarta rágni. Kérdi a király:

— Hát te miért ordítasz, te üveg ember?
— Hogyne ordítanék, — mondá az üveg ember, — 

hát nem látod-e, hogy egy nagy dongó van a hasamban 
s ki akarja rágni.

— Hát nem lehet ettől megszabadítani téged? — 
kérdi a király.

— Dehogy lehet, dehogy lehet, — mondá az üveg 
ember, — eleget próbáltam, de nem lehet, míg ennek a 
dongónak az anyja, a két kardú pók él. Az pedig, míg 
a világ s még két nap, mindig él, nem lehet azt elpusz
títani. Volt egy táltos lovam, az talán el tudta volna 
pusztítani, de az ördögadta két kardú pók ezt is meg
lőtte.

Még jóformán el sem panaszolhatá ezt az üveg 
ember, hát ereszkedik le a padlásról a két kardú pók s 
leül az üveg kanapéra, éppen a királyné mellé, mert 
hogy szavamat össze ne keverjem, ott ült a királyné az 
üveg kanapén, de tetőtől talpig be volt fonva pókhálóval. 
A királynén mindig rózsaruha volt, de ezt a pók minden 
órában befonta az ő hálójával, a másik órában pedig 
egy tövis madár letépdeste róla a hálót. Na, leereszkedett 
a pók az üveg királyné mellé és elkezdette fonni a hálót 
a rózsaruhára.



5

— De ilyen,olyan teremtette, — rikkantott a király — 
ezt már tovább nem nézhetem.

Kirántotta a kardját s neki vágott a póknak. De 
az a fertelmes állat a két első lábával, a mely olyan 
volt, mint két kard, úgy-úgy visszacsapott, hogy a király
nak mindegyre kiesett a kard a kezéből. Csak úgy csen
gett az üvegvár a nagy erős viaskodástól, hogy a táltos 
is meghallotta odakint. Hopp, neki ugrott a garádicsnak, 
fel az üvegvárba, be a szobába s úgy oldalba rúgta a 
két kardú pókot, hogy meg sem mocczant többet. A dongó 
mikor látta, hogy az anyja veszedelemben van, hirtelen 
kirepült az üveg király száján, de hiszen ha kirepült, vége 
is lett az életének, úgy rátappantott a táltos az első 
lábával.

S hát a mint a pók meg a dongó megdöglött 
— halljátok csak, mi történt. Az üveg emberből igazi 
szép ember lett. Az üveg asszonyból igazi szép asszony, 
de milyen szép asszony!— s a ruháján egyszeribe kinyitottak 
a rózsák. A kicsi tövismadár leánynyá változott, mert 
leány is volt azelőtt, az üvegkirályné szobaleánya. Az 
üveg várból pedig arany vár lett ismét, mert arany volt 
ez is ann^k előtte.

Na mikor minden ilyen szépen jóra fordult, az 
üveg király elbeszélte, hogy s mint lett belőle üveg ember, 
hogy került dongó a hasába. Az úgy volt, hogy egy vén 
boszorkány el akarta vetetni vele a leányát. Mikor aztán 
tündérvárból hozott magának feleséget, a boszorkány nagy 
boszúságában dongóvá változtatta leányát, őt pedig üveggé 
s beléje küldötte, hogy rágja, kínozza. O, a boszorkány, 
két kardú pókká változott, hogy a kirá¼ná rózsaruháját 
pókhálóval bevonhassa. A szobaleány pedig tövismadárrá, 
a ki mindig letépi a pókhálót róla, hogy aztán ismét 
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befonhassa. Hanem ez még nem volt elég, meglőtte a 
táltost is.

Mikor igy elmondott mindent az egyszeri üveg 
király, mondja a királypajtásának :

— No pajtás, te velem annyi jót tettél, hogy én 
azt neked soha meg nem tudom szolgálni.

— Nekem ne is szolgáld, — mondá a király — 
csak azt mondd meg, hol van a tündérkert?

— Ó, az nincs messze ide, — mondá az üveg
király — egy szempillantás sem telik belé, oda repit az 
én táltos lovam.

Még vacsorára sem maradt ott a király, pedig 
ugyancsak marasztalták. Felült a táltos hátára s hipp, 
hopp, ott voltak a tündérkertben.

Haj, Istenem! nagy szomorúság lehetett ottan, mert 
gyászba volt borítva az egész tündérkert, tündérkert 
közepén a gyémánt palota. Kérdi a király a tündérektől: 
Kit gyászolnak itten ?

Felelték a tündérek: A királykisasszonyt. Szegény, 
a miatt való nagy bánatában, hogy a nénjét a két 
kardú pók minden órában befonja a hálójával, fehér 
liliommá változott.

Mondja a király a tündéreknek: vezessék el őt ahhoz 
a fehér liliomhoz, hadd nézze meg. Oda mennek s hát a 
rozmarint csak meghajlik a fehér liliom előtt. Az arany
tollú madár rászáll, elkezd énekelni s im — halljatok 
csodát! — ebben a pillanatban megrázkodék a fehér 
liliom s olyan gyönyörűséges leánynyá változott, a löilyét 
még emberi -szem nem látott.

Hej,nagyot kiáltott a király örömében. Azt mondta: 
— Enyém lesz az a leány, ha addig éHi is! De a tün
dérkisasszony sem húzódozott tőle, s mindjárt papot hivat
tak, nagy lakodalmat csaptak, aztán fölkerekedtek, meg-
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látogatták a sógorságot is, ott is volt dinom-dánom, 
lakodalom. Aztán megint fölkerekedtek, hazáig meg sem 
állottak, S ott volt még csak az igazi vendégség, de olyan, 
hogy hét országra szólott, hét hónapig tartott, rostával 
hordották a bort, ki kapott enni, ki nem, de mindenki 
jóllakott. Én is ott voltam, egy nagy csontot kaptam, 
menj oda te is, adnak neked is.



A telhetetlen kecske.

Volt egyszer egy szegény ember, s annak három 
fia meg egy kecskéje. Azt mondja egyszer a szegény 
ember a legidősebb fiának:

— Hajtsd ki, fiam, a kecskét térdig érő fűbe, 
derékig érő vízbe. Hadd egyék-igyék, a mennyi beléfér.

Kihajtja a legény a kecskét térdig érő fűbe, derékig 
érő vízbe, ehetett, ihatott, a mennyi beiéiért.

Este, mikor a legény haza hajtotta a kecskét, kérdi 
a szegény ember:

— No, édes kecském, ettél-e, ittál-e?
Felelte a kecske:
— Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem 

étien, szomjan, azzal vagyok ma is, a mit tegnap kaptam.
Előveszi a szegény ember a fiát, jól megnadrágolja, 

hogy miért nem hajtotta a kecskét térdig érő fűbe s 
övig érő vízbe.

Eleget mondta a legény, hogy hazudik a kecske, 
mert evett-ivott elegendőt. De hiába mondta, hiába eskü- 
dözött, a szegény ember a kecskének hitt, nem a fiának.

Másnap a középső fiút küldötte el a kecskével. 
Annak is meghagyta erősen, hogy hajtsa térdig érő fűbe 
s övig érő vízbe.

Kihajtotta ez is térdig érő fűbe, övig érő vízbe. 
Annyit evett, ivott a telhetetlen kecskéje, hogy majd 
megrepedt a bőre.
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Hanem este, mikor a szegény ember azt kérdezte: 
— édes kecském, ettél-e, ittál-e? — megint csak azt 
válaszolta:

— Nem is ettem, nem is ittam, majd elvesztem 
étien-szomjan, ma is csak azzal vagyok, a mit tegnap 
kaptam.

Hiszen volt ne-mulass. Csúnyán kikapott a második 
legény is.

Harmadnap a legkisebb legény hajtotta ki a tel
hetetlen kecskét, térdig érő fűbe, övig érő vízbe, a hogy 
az apja parancsolta.

De este, mikor a szegény ember kérdezte: — 
ettél-e, ittál-e, édes kecském? — megint csak azt felelte:

— Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesz
tem étlen-szomjan, most is azzal vagyok, a mit tegnap 
kaptam.

Hej, megmérgelődött a szegény ember. De már a 
legkisebb fiát nem verte meg, hanem elé vette a kést s 
megnyúzta a telhetetlen kecskét.

Hiszen most majd meglátja, hogy igazat beszélt-e 
a kecske.

Az ám, csakhogy mikor félígre megnyúzta, kiszökött 
a keze közül a kecske s ucczu neki! szaladt, mintha sze
mét vették volna.

Szaladott a kecske árkon-bokron át, erdőkön, me
zőkön keresztül s addig szaladt, a mig egy rókalyukat 
talált s abba nagy hirtelenséggel belebujt.

Egyszer megy haza a róka, benéz a lyukon s látja, 
hogy egy csuda szörnyeteg állat van az ő házában.

Mit csináljon szegény róka? Nem mert bemenni 
tulajdon házába.
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Éppen akkor arra vetődik a farkas koma s kérdi:
— Mit csinálsz, róka koma?
— Jaj, lelkem farkas komám, ne is kérdezd, valami 

csuda szörnyeteg állat van a házamban, nem tudom, mi 
lehet.

— Hiszen majd megnézem én, — legénykedett a 
farkas — s kikergetem onnét.

Benéz a farkas a lyukon s kérdi:
— Hé, ki vagy itt?
Visszamekeg a kecske:
— Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü, 

dübü lábammal, döfi, döfi szarvammal, be ne jöjj, ha 
az életed kedves.

Bezzeg a vitéz farkasnak is inába szakadt a 
bátorsága. Visszakapta az orrát s mondta :

— De már én be nem megyek, róka koma, mert 
sok mindent láttam, de ilyent még soha.

Aközben odavetődik egy őz s mondják ennek is, hogy 
valami csuda szörnyeteg állat van a róka házában.

Beszólt az őz is:
— Ki vagy itt, hé?
Visszamekegett a kecske:
— Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü, 

dübü lábammal, döfi, döfi szarvammal. Be ne jöjj, ha az 
életed kedves.

Hiszen nem kellett, hogy kétszer mondja, az őz 
ugyan be nem ment.

Jött aztán egy nyúl. Ez is csak úgy járt mint a 
többi.

Végezetül jött egy tövis disznó. Kérdi:
— Hát ti itt mit csináltok?
Elpanaszolják neki, hogy mi történt.
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— Hiszen majd kikergetem én, akármilyen állat 
légyen, — mondta a tövis disznó.

Beszólt a lyukon:
— Ki vagy itt, hé?
Visszamekegett a kecske:
— Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü, 

dübü lábammal, döfi, döfi szarvammal. Be ne jöjj, ha az 
életed kedves.

Na, a tövis-disznó meg nem ijedt ettől a beszédtől. 
Begurult a lyukon, jól össze-vissza szurkálta a kecskét. 
Bezzeg hogy mindjárt kiugrott a kecske. Hanem ahogy 
kiugrott, mindjárt közre fogták, széjjel tépték. A húsát 
egymás közt atyafiságosan elosztották, megették. Csak a 
belét tette el külön magának róka koma.

Még jóformán meg sem ették, azt mondja a farkas 
a rókának:

— Komám, én éhes vagyok.
— Tudod mit, komám, — mondja a róka — együk 

meg, a kinek köztünk a legcsunyább neve van.
— Jól van, — mondja a farkas, — hadd lám csak: 

Farkas-barkas szép név, róka-bóka szép név, őz-bőz szép 
név, nyúl-búl — az is szép név. Tövis-disznó.... jaj de 
csúf név!

Megették a szegény tövis disznót, hogy még egy 
tövis sem maradt belőle.

Hanem ahogy megették, megint mondja a farkas:
— Róka koma, én éhes vagyok.
— Bizony, ha éhes vagy koma, együk meg, akinek 

legcsunyább neve van köztünk.
•— Jól van, — mondja a farkas — hadd lám 

csak: Farkas-barkas szép név, róka-bóka szép név, őz- 
bőz szép név, nyúl-búl.... jaj de csúf név!

Megették a szegény nyúlat is.
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S megették utána az őzet is.
No már mostan ketten voltak: farkas-barkas s 

róka-bóka.
Fogja magát róka-bóka, eléveszi a kecske belét s 

enni kezdi.
Kérdi farkas-barkas:
— Mit eszel róka-bóka ?
Azt mondja róka-bóka:
— Én bizony kiharaptam a hasamat s megeszem 

a belemet. Ha éhes vagy, farkas-barkas, te is harapd ki 
a hasadat s edd meg a beledet.

Bolond farkas-barkas kiharapta a hasát, de meg 
is döglött abban a minutában.

Akkor aztán róka-bóka megette farkas-barkas 
húsát is.

így volt, vége volt, igaz volt.



János vitéz.

Hol volt, hol nem volt, az óperencziás 
tengeren is túl volt, volt egy király 
s annak egy olyan szép leánya, hogy 
csudájára jártak a világ minden 
tájékáról. De volt ám egy másik 
király is, annak meg két szép dali 

fia, egyik szebb a másnál. Ezek a királyfik meghallották 
a hírét annak a csudaszép királykisasszonynak, s a kisebbik 
el is indult a csudaszép királykisasszony hazájába. Ahogy 
megérkezett a király városába s fölment a király palo
tájába, éppen csakhogy megpillantották egymást a fiatalok, 
mindjárt egymásba habarodtak. Hanem a király azt 
mondta a királyfinak, hogy három esztendő előtt nem 
adja férjhez a leányát, addig nézzen országot, világot, 
ismerkedjék országokkal s népekkel, azután ha szeren
csésen visszakerül, legyenek egymásé, éjjenek boldogul, 
mig a világ s még két nap.

Búsult erősen a királyfi, búsult a királykisasszony 
is, de mit tehettek egyebet, engedni kellett a király 
akaratának. Elváltak egymástól keserves könnyhullatások 
közt.

Meghallja az idősebb királyfi, hogy mi történt az 
öcscsével. Nosza, neki sem kellett egyéb, indult a csuda-
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szép királykisasszonyhoz. Föltette magában, hogy mig az 
öcscse oda jár, elfordítja tőle a királykisasszony szívét s 
feleségül veszi.

De hiába mesterkedett, hiába mondott az öcscséről 
mindenféle rosszat, szavainak nem hitt a királykisasszony.

Telik-mulik az idő, eltelik a három esztendő is, 
megjő a királyfi nagy utjából, elébb azonban hazamegy 
az édes apjához. Otthon volt a bátyja is s a király
kisasszonyról kezdett beszélni mindenféle rosszat. Hogy 
a világ minden kincséért el ne vegye azt a leányt, 
mert az őt nem szereti. Addig beszélt, hogy elcsavarta 
a fejét az öcscsének s a királykisasszony csak várhatta 
nagy búsan a vőlegényét, biz az nem jött vissza, pedig 
nemcsak a három esztendő múlt el, elmúlt még azután 
három nap, három hét, de még három hónap is.

De mikor a három esztendő után a három hónap 
is eltelt, bement a királykisasszony az édes apjához s 
mondta:

— Látom már, hogy a vőlegényem nem jön vissza, 
édes apám. Ó, minek is küldé világgá! Három napig 
még várok, édes apám, s ha akkor sem jön vissza, temet- 
tessen el engem a templomba s minden éjjel fegyveres 
istrázsával őriztessen.

A három nap is elmúlt, de bizony nem jött a 
királyfi. Sírva ment be a királykisasszony az édes apjához:

— Édes apám, lelkem apám, temettessen el engem 
a templomba, mert én most meghalok.

Hát csakugyan úgy tetszett, mintha meghalt volna. 
Mindjárt fehér ruhába öltöztették, arany koporsóba fek
tették, gyászfeketébe húzták az egész várost s vitték nagy 
jajszóval, keserves sírással a királykisasszonyt a tem
plomba. Abban volt egy kripta, oda a koporsót letették.



16

Mikor éppen temették s szóltak a harangok minden 
toronyban, akkor érkezett meg a városba az idősebb 
királyfi. Kérdi a népeket:

— Kinek szólnak a harangok, kit gyászol a város ?
Mondják az emberek: — A királykisasszonynak 

szólnak a harangok, a királykisasszonyt gyászolja a város.
Ment egyenest a királyhoz s kérdi:
— Igaz-e, hogy meghalt a királykisasszony, felséges 

királyom ?
Mondja a király:
— Bizony igaz, fiam, már el is temettük. Az volt 

az utolsó kívánsága, hogy minden éjjel fegyveres istrá- 
zsával őriztessem. De most nem tudom, hogy mit csináljak, 
mert még eddig nem akadt egy bátor ember, a ki éjjelre 
oda merjen menni.

Mondja a királyfi:
— Azon egyet se szomorkodjék, felséges királyom, 

megőrzőm én első éjjel.
Elkövetkezik az este. Kardot köt a királyfi, bemegy 

a templomba, sétál föl s alá nagy bátran. Haj, de mikor 
tizet ütött az óra, támadott rettentő zúgás, surrogás- 
hurrogás. Recsegtek, ropogtak az ajtók, mintha kerekedett 
volna szörnyű fergeteg s hát egyszerre csak megnyílik 
a kripta-ajtó s kilép azon a királykisasszony. Megy egye
nest a királyfinak s rákiált:

— Te hitvány lélek, még ide mertél jönni? Mért 
fordítottad el az öcséd szivét tőlem ?

Csak meglegyintette a kezével a királyfit s ettől a 
legyintéstől mindjárt szörnyű halált halt. Azzal szépen 
visszament a kriptába s lefeküdt a koporsajába.

Megy reggel a király a templomba, nézni, hogy 
mi történt. S hát Uram, teremtőm! ott fekszik a tem-
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plom közepén a királyfi. Fölvették, kivitték a templomból 
s nagy pompával eltemették.

Aközben hírül vitték a fiatalabb királyfinak, hogy 
mi történt. Nem volt otthon maradása, ment, hogy lássa 
a menyasszonyát, ha halva is látja. Fölmegy a király
hoz, ott ketten sokáig keseregnek, ’ sírnak, aztán lement 
ő is a templomba, hogy majd éjjel ő lesz az istrázsa. 
Sétált föl s alá nagy búsan a templomban s mikor tizet 
ütött az óra, támadott nagy zúgás, búgás, recsegtek, ropog
tak az ajtók, ablakok s kilépett a kripta ajtaján a király
kisasszony. Ment egyenest a királyfinak s feléje legyintett 
a kezével.

— Hogyha tőlem el tudtál tántorodni, halj meg 
te is, mint a bátyád!

Abban a pillanatásban megszakadt a királyfi szive, 
a királykisasszony pedig szépen visszament a kriptába & 
visszafeküdt a koporsajába.

Megy reggel a király a templomba, hadd lássa, mi 
történt s hát halva találja a kisebbik királyfit is. Eltemet
ték ezt is nagy pompával.

Hej, de volt gondja azután a királynak, hogy kit 
állítson a templomba istrázsának. Egy-egy szekér aranyat 
ígért annak, a ki egy éjét a templomban tölt. Akadtak 
bátor emberek, az igaz, hogy nem sokan, de nem is jött 
ki egy sem élve a templomból. Egy hét sem telt belé,, 
nem akadt ember az egész országban, a ki strázsát álljon.

Búsult a király, szomorkodott erősen, hogy a leányá
nak utolsó kívánságát sem tudja teljesíteni.

Ekkor vetődött a városba egy kiszolgált huszár. 
Hallja ez, hogy mi nagy bajban van a király. Fölmegy 
hozzá s ajánlja magát:

— Felséges királyom, én megőrzőm a leányodat, 
csak egy véka aranyat adj minden éjjelre.

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. IT. 2
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— Jól van, fiam, János vitéz, (mert Jánosnak hív
ták a kiszolgált huszárt) adok én szívesen két vékát is.

Megegyeznek, kezet csapnak. János vitéz kardot 
köt az oldalára, karabélyt vet a vállára s indul a templomba. 
Hanem a mint ment a templom felé, meggondolkozott s 
mondja magában: — Hej, János, János, bolondság volt 
ez tőled, mert ha annyi vitéz ember elpusztult már, te 
is csak elpusztulsz, s mi hasznod lesz a két véka aranyból.

O bizony, gondolja magában, nem megy a tem
plomba, hanem megszökik a városból. Ucczu neki, meg is 
futamodik, de a hogy keresztül akar szökni a város szélén 
a sánczon, elejébe toppan egy ősz öreg ember, megragadja 
a mellinéi fogva:

— Állj meg öcsém, egy szóra!
Visszahökken a huszár s kérdi:
— Mit akar kend, öreg apám?
— Azt, hogy menj a templomba, légy a szavad

nak ura. Ne félj semmit, sétálj fel s alá a templomban, 
de jól vigyázz, mikor tizet üt az óra, szaladj fel a to
ronyba, bújj belé a nagy harangba, ott nem talál meg 
a királykisasszony. Aztán a mi aranyat kapsz, nekem 
add a hason felét.

Jól van! János vitéz megfogadta az öreg em
ber tanácsát, visszament a templomba, ott föl s alá 
sétált nagy hetykén s mikor tizet vert az óra, ucczu 
felszaladt a toronyba, belebújt a nagy harangba s jól 
beléfogódzott az ütőjébe. De ezt ugyancsak jól cselekedte, 
mert a mikor a királykisasszony kilépett a kriptából, 
mintha támadt volna földindulás, megrengett a templom, 
hajladozott a torony erre, arra, mindenfelé.

A királykisasszony, a hogy kilépett a kriptából, 
széttekintett a templomban, de egy élő lelket sem látott. 
Bejárta a templomnak minden zegét-zugát, fölkajtatta a
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padok alját, benézett az orgona mögé, az oltár mögé, aztán 
felindult a toronyba, de mikor éppen a haranghoz ért, 
tizenkettőt vert az óra, vissza kellett hogy menjen, de 
fölsóhajtott keservesen:

— Istenem, Istenem, nem hittem volna, hogy az 
édes apám is megszegje a szavát !

Jött a király reggel jókor az üveghintaján s szeme- 
szája tátva maradt a nagy álmélkodástól, a hogy meg
látta János vitézt. Egyszeribe karon fogta, felültette a 
hintóba, vitte a palotába, ottan kiméretett két véka 
aranyat.

János vitéz megköszönte szépen, ment egyenesen az 
öreg emberhez s neki adta az egyik véka aranyat.

— No, öcsém, — kérdezte az öreg — megijedtél-e 
egy kicsit az éjszaka?

— Meg biz’ én, édes öregapám. — mondá János 
vitéz, — hanem a mi elmúlt, elmúlt, de hová bújjak 
ma éjszaka ?

— Bújj az oltár mögé, — tanácsolta az öreg 
ember, — oda régente sok embert temettek. A csontjukat 
kihányta a föld, mert már nem fértek. Keveredj a cson
tok közé, ottan majd nem talál meg.

Megköszönte János vitéz a jó tanácsot, azzal el
indult a templom felé. De az öreg ember utána kiabált:

— Aztán meg ne feledkezzél rólam, János öcsém. 
‘ — Ne féljen, öreg apám, nem feledkezem meg.
Egész nap ott forgott a templom körül, mikor aztán 

alkonyodott, bement a templomba, sétált föl s alá nagy 
hetykén, éppen mint az előtt való este.

Hát egyszer tizet üt az óra, nagyot csendül-bondul 
a templom, ingadozik, hajladozik, mintha földindulás 
volna. Ucczu neki, János vitéz sem veszi tréfára, szalad 
az oltár mögé s a csontok közé keveredik.

2*
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Kijött a királykisasszony a kriptából, néz erre is, 
néz arra is, senki lelket sem lát, felsóhajt keservesen, 
hogy az édes apja megint megszegte a szavát, azzal 
szalad egyenesen a toronyba, hátha ott lesz valaki, mert 
ott tegnap nem nézhette meg. Belenéz a nagy harangba, 
bele a kicsi harangba, bele a halálcsengettyűbe, bizony 
nem volt ottan senki. Nagy búsan lejött a toronyból. 
Alája nézett a padoknak, nem volt ott senki; azután ment 
az oltár háta mögé, széjjel akarja hányni a csontokat, 
de a hogy rája teszi a kezét, tizenkettőt üt az óra, 
vissza kellett hogy menjen a kriptába. Azzal János vitéz 
is kibújt a csontok közül, s vígan sétált reggelig a tem
plomban.

Csakhogy a csuda meg nem ölte a királyt, mikor 
reggel jött az üveghintaján s ott találta János vitézt. 
Karon fogta, fölültette a hintájába, vitte a palotába s 
kiméretett ismét két véka aranyat.

Eleget marasztalta a király, hogy maradjon ott 
ebédre, János vitéz megköszönte a szívességet, de nem 
maradott, ment egyenest az ősz öreg emberhez s meg
osztozott vele becsületesen.

— No, édes fiam — mondja az öreg ember — 
még c^ak egy éjszaka van hátra, ne bújj el ma este 
sehová. Mikor tizet üt az óra, menj föl a katédrába, 
nyisd föl a bibliát, olvasd belőle a szent igéket. A király
kisasszony majd beszél tehozzád, de te ne válaszolj 
semmit. Majd fölszalad a katédrába, hogy téged össze
szaggasson, de mig ő a kátédra egyik garádicsán föl
szalad, azalatt te szaladj le a túlsó garádicsán. Aztán 
fuss a kriptába, feküdj belé az üres koporsóba s ne félj 
semmit, minden jóra fordul.

Megköszönte János vitéz a jó tanácsot, Istennek 
ajánlotta az ősz öreg embert, az is őt. Aztán visszament
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a templomhoz, került, fordult egyet-kettőt, s mikor alko
nyodon, bement a templomba. Ottan egy keveset sétált 
fel s alá, azután felment a katédrába, elővette a bibliát, 
felnyitotta s a szent igéket olvasgatta.

Hát egyszer nyilik a kripta ajtaja, jön a király
kisasszony, becsapja az ajtót, nagyot csendül-bondul a 
templom, ingadozik-hajladozik, mintha földindulás volna, 
még az orgona is megszólal. Néz erre, néz arra a király-
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kisasszony s egyszerre csak meglátja János vitézt a 
katédrában.

— Istenem, Istenem, — sóhajt a királykisasszony, — 
az én apámnak talán már katonája sincs, hogy papot 
küld katona helyett!

Azzal neki szalad a katédrának, fel a garádi- 
cson. De János vitéz is becsapja a bibliát, ucczu le a 
túlsó garádicson, be a kriptába s lefekszik a koporsóba. 
Utána a királykisasszony, összeteszi a két kezét s úgy 
könyörög:

— Kelj ki az én koporsómból s add vissza az én 
helyemet!

De könyöröghetett, rimánkodhatott, János vitéz meg 
sem mocczant.

Egyszer csak tizenkettőt üt az óra s könyörög még 
egyszer a királykisasszony:

— Kelj ki a koporsómból, te szép legény! Áldjon 
meg az Isten!

János vitéz sem nem szólt, sem nem mozdult. Hanem 
mikor tizenkettediket verte az óra, — halljatok csudát, 
mi történt! — leborult a királykisasszony a koporsóra, 
megcsókolta János vitézt s mondta neki áradozó szóval:

— Kelj fel, kelj fel, te szép legény, mostan már 
felkelhetsz. Ó, de jól tetted, hogy mig a tizenkettőt el 
nem verte az óra, föl nem keltél, mert akkor éh ilyen 
sem élő, sem holt maradok, mostan pedig tied vagyok, te 
szép legény, ásó, kapa válasszon el minket.

Hej, volt nagy öröm reggel, a mikor jött a király 
az üveghintaján. Ihol jött elejbe a királykisasszony s vele 
János vitéz. Aztán felültek a hintóba mind a hárman, 
föl a palotába. Hittak mindjárt papot, összeadták a fia-
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falókat s csaptak olyan lakodalmat, hogy hét országra 
ment’ a híre.

Az ám, volt nagy vigasság, éjjel-nappal szakadatlan, 
de bezzeg az ősz öreg ember hiába várta az aranyat. 
Eltelt egy nap, eltelt két nap s János vitéz úgy elfelej
tette az Ígéretét, mint a fekete föld. No, hanem az öreg 
ember nem felejtette el.

Egy este, mikor legjobban vigadtak, beállit a palo
tába az ősz öreg ember s kérdi a fényes gála úri népektől 
— Hol van János vitéz?

Mindjárt elé állott János vitéz, a hogy az öreg 
ember szavát hallotta.

— Itt vagyok, lelkem öreg apám, ejnye de meg
feledkeztem kigyelmedről! Hány zsák aranyat méressek, 
öreg apám?

Azt mondja az öreg ember:
— Egyet se, édes fiam, hanem jere velem s hozzad 

a feleségedet is.
Mit volt, mit nem tenni, János vitéz egy szóval 

sem merte mondani, hogy nem megy: ment az öreg ember 
után s akart, nem akart, ment a felesége is.

Hm, vajjon mi lesz ebből ? Az lett ebből, hogy az 
öreg ember kivezette őket a város végire, ottan bevezette 
egy kicsi házikóba. Abban a kicsi házikóban volt egy 
kard. Azt a kardot az öreg ember a szegről leakasztotta 
s mondta János vitéznek :

— No öcsém, János, a szavadat meg nem tartottad, 
meg kell halnod mostan, neked is, de még a feleségednek is.

De igy s de úgy — kérte János vitéz, — jóvá teszi 
a nagy feledséget, kegyelmezzen az életüknek.

— Jól van, — mondá az ősz öreg ember — de 
megemlékezzetek, hogy akármilyen gazdagok lesztek, a
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szegényekről nem szabad megfeledkezni. Mostan mehet
tek Istennek hírével.

Visszamentek nagy örömmel a palotába, folyt tovább 
a dinom-dánom, lakodalom. Mikor aztán vége volt a nagy 
vigasságnak, az öreg király átaladta Jánosnak az egész 
országát.

Ma is élnek, ha meg nem haltak.



A deszkavári
királyfi.

Hol volt, hol nem volt, 
én úgy hallottam, 
hogy Szittyaország
ban volt, volt egy 
király s annak egy 

szép kis fiacskája, a kit Dánielnek hívtak. A királynak 
egyszer háborúba kellett menni s a kicsi Dánielt az 
udvarmester gondjára bízta, mert a királyné nem élt, 
éppen azon az éjen halt meg, a mikor Dániel született. 
De hogy szavamat össze ne keverjem, csudálatos dolog 
történt akkor éjjel, mert a mely órában meghalt a 
királyné, abban az órában döglött meg a legkedvesebb 
paripája is, annak is árván maradt a kis csikaja.

A kicsi királyfi s a kis csikó egy idősek voltak s 
a kicsi királyfi, a mikor csak lehetett, hátra ment az 
istállóba, mindig a csikót simogatta, ölelgette s a mikor 
senki sem látta, siratta az ő maga s kedves kis csika- 
jának az árvaságát. Hej, de még akkor sirt sokat, mikor 
az édes apja elment háborúba s apa nélkül, anya nélkül 
maradott a rengeteg nagy palotában. Mert az udvar
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mester gonosz lelkű ember volt s mind azon járatta az 
eszét, hogy elpusztítsa a kicsi királyfit. Abban remény
kedett, hogy hátha a király is elesik a háborúban s 
akkor majd megteteti magát királynak. Arra határozta 
magát, hogy egy kardot szúr a kicsi királyfi ágyába, 
de úgy, hogy a hegye se lássák, éjjel majd a kicsi 
királyfi belefekszik a kardba s bizonyosan elpusztúl ször
nyű halálnak halálával.

A kicsi királyfi azalatt az idő alatt is, mig az 
udvarmester a kardot az ő ágyacskájába szúrta, kint 
volt az istállóban, ölelgette, czirógatta a lovacskáját s 
siratta a maga s lovacskája árvaságát.

A mint igy sirdogálnak, megszólal a lovacska s 
mondja Dánielnek:

— Ne sirj, édes kicsi gazdám, hanem eressz ki 
engem az udvarba, hadd nyargaljak körül háromszor, 
aztán ülj fel a hátamra s menjünk innét, a merre a 
szemünk lát, mert különben elpusztít az udvarmester 
téged is, engem is.

A kicsi királyfi megfogadta a jó tanácsot, kieresztette 
a csikót az udvarba, s az körül nyargalta háromszor ret
tentő nagy sebesen, aztán megállott Dániel előtt s mondta 
neki: — Ülj fel a hátamra kicsi gazdám!

Dániel felpattant a csikóra s hopp! a csikó keresztül 
ugrott a palota kapuján, elvágtatott hetedhét ország ellen.

Meg sem állott, a mig egy rengeteg nagy városba 
nem ért s ott azt mondta Dánielnek.

— No, édes kicsi gazdám, én most téged itt 
hagylak. Fogadd meg, a mit mondok, s akkor ennek az 
országnak te leszel a királya, Azt tanácsolom neked, 
hogy akárki akármit kérdezzen tőled, csak azt válaszold: 
Nem tudom.
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Elment a lovacska, egyedül maradt a kicsi királyfi, 
járt-kelt a városban s akárki akármit kérdezett tőle, 
mindig csak azt válaszolta: Nem tudom.

Hirűl vitték a királynak is, hogy van a városban 
egy szép kis fiúcska, a ki minden kérdésre azt válaszolja: 
Nem tudom.

A király egyszeribe megparancsolta, hogy hozzák a 
fiút a palotába. Tüstént vitték Dánielt a király elé, de 
hiába faggatta a király is, hiába kérdezte: ki vagy s mi 
vagy, hová való vagy fiacskám, —Dániel minden kérdésre 
csak azt válaszolta: Nem tudom.

Máskülönben megtetszett a királynak a fiú. A fő
szakács mellé adta inasnak s megparancsolta mindenek
nek, a kiket illet, hogy ne merjék bántani ezt a fiút, 
akármit csinál.

Telik-múlik az idő s egy vasárnap az udvarbeliek 
mind elmentek a templomba, csak Dániel maradott 
otthon. A főszakács meghagyta neki, hogy a mig a tem
plomba lesz, rakjon tüzet s tegye fel a húst, hadd 
puhuljon.

Dániel tüzet gyújtott, föltette a húst s aztán hamút 
hintett rá. Jön haza a főszakács, látja, hogy a hús csupa 
hamú, dúlt-fúlt mérgében, de nem merte bántani a fiút, 
csak kérdezte: — Miért hintettél hamút a húsra, te 
boldogtalan ?

Felelte Dániel:—Nem tudom.
Az udvarbéliek erre elnevezték Nemtudomkának.
Dániel, akarom mondani, Nemtudomka, annyi min

denfelé kárt tett a konyhában még ezután, hogy a fő
szakács már nem tudta tovább tűrni s panaszra ment a 
királyhoz. De a király nem haragudott Dánielre, hanem 
hogy az ételeket többször el ne ronthassa, a főkertész 
mellé rendelte inasnak.
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Következő vasárnap az udvarbéliek ismét mind 
elmennek a templomba, csak Dániel maradt honn s a 
kicsi királykisasszony, mert annak erősen fájt a foga.

A mint Dániel a kertben fel s alá sétált, honnét, 
honnét nem elejébe toppan a lovacskája s megkérdezi: 
— Hogy vagy, kicsi gazdám?

Mondta Dániel: — Hál’ Istennek, jól, édes lovam.
— No csak vigyázz magadra, — mondá a csikó, — 

meg ne feledkezzél magadról, mindenre azt válaszold 
ezután is: Nem tudom.

Egyben adott neki egy rézkantárt s mondta, hogy 
ha valamire szüksége van, ezt csak rázintsa meg. Azzal 
a lovacska eltűnt, mintha a föld nyelte volna el.

Dánielnek most éppen nem volt semmire sem szük
sége, de kíváncsiságból megrázintotta a kantárt s abban 
a pillanatban egy rézszőrű paripa ugrott elejibe, hozott 
magával egy rend rézgunyát is, azt Dániel hirtelen fel
húzta, aztán fölpattant a paripára, benyargalta a kertet, 
összetapostatok, összerugatott mindent, de úgy, hogy egy 
szál virág nem sok, annyi sem maradott a földben. Akkor 
a paripa megrázkodott, Dániel leugrott róla, a rézgunyát 
rádobta a ló hátára, a ló kiugrott a kertből, Dániel 
pedig hátra szaladt az istállóba, ottan elbújt a jászol alá, 
mert most már csakugyan félt, hogy, ha hazajönnek a 
templomból, megtépászszák.

A kicsi királykisasszony mindent jól látott az ablak
ból, de nem szólt semmit.

Jön haza a főkertész s látja a rettentő nagy pusz
tulást, felordítja az udvart, keresi Dánielt, tűvé teszi az 
udvart, aztán megtalálja a jászol alatt, hihuzza onnét s 
akarja ütni, de a kicsi királykisasszony lekiáltott az 
ablakból: — Kertész bácsi, ne bántsa azt a fiút, mert 
az nem oka semminek.
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Úgy a hogy visszaültették a virágokat. A királynak 
jelentést tettek, de a király is azt mondta: Ne bántsák 
szegény fiút, nem tehet arról, hogy olyan boldogtalan.

Következő vasárnap megint elmentek a templomba 
mind, csak Dániel maradt honn, meg a kicsi királykis
asszony. Most ugyan nem volt semmi baja, de betegnek 
tetette magát, mert gondolta, hogy ismét lát valami 
csudálatos dolgot.

Hát csakugyan történt is. Dániel megrázta a kan
tárját s abban a pillanatban elejébe toppant egy ezüst 
szőrű paripa s ez már ezüst gúnyát hozott magával.

Hirtelen felrántotta magára Dániel az ezüst gúnyát 
fölpattant a lóra s úgy összerugatta a virágos kertet^ 
hogy nem maradt épen egy szál virág, aztán eltűnt a 
paripa, Dániel pedig elbújt a kocsiszínbe.

A kicsi királykisasszony most is mindent jól látott,, 
de nem szólt semmit. Jönnek haza az udvar béliek, jön 
a főkertész, látja a szörnyű pusztítást, ordít torkaszakad- 
tából: Hol vagy Nemtudomka? gyere elé, te akasztófára- 
való ! — de bezzeg nem jött elé Dániel, úgy kellett előhúzni 
a kocsiszínből, hanem mikor ütni akarta a főkertész, a 
kicsi királykisasszony lekiáltott az ablakból: — Kertész 
bácsi, ne bántsa Nemtudomkát, nem oka az semminek!

Harmadik vasárnap éppen ugyanez történt, csak 
most arany szőrű paripával rugatta szét a kertet. Na, még 
egyéb is történt. Mikor a kertet széjjel rugatta, oda 
ugratott az ablak alá, megölelte a kicsi királykisasszonyt 
s megcsókolta.

Volt a királynak még két leánya, idősebbek a kicsi 
királykisasszonynál. Azt mondja egyszer a király: — Na, 
édes leányaim, most már elég nagyok vagytok mind a 
hárman, férjhez is mehetnétek.
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Még aznap ki is hirdette ország-világszerte, hogy 
jöjjenek az udvarába mindenféle herczegek s királyfik, 
hadd válaszszon közülök a három leánya.

Nem kellett nagy hivás, jöttek a világ minden 
tájékáról, annyian jöttek, hogy belepték az udvart. A két 
idősebb kisasszony első nap választott magának férjet, 
de a kicsi királykisasszonynak egy sem tetszett.

— Jól van, — mondá a király, — ha neked nem 
tetszenek herczegek, királyfiak, jöjjön ide minden legény, 
a kinek tetszik, s válassz azok közül magadnak szived 
szerint valót.

Jöttek az udvarba, gazdag s szegény legények 
mindenféle rendből, de a kicsi királykisasszony ezek közül 
sem választott, egy legényen sem akadott meg a szeme.

Eléhivatta a király az udvarbéli cselédeket is, csak 
éppen Dániel nem volt köztük, de a királykisasszony 
rájuk se nézett.

— Van-e még valaki az udvaromban? — kiáltott 
a király nagy haraggal.

Mondták, hogy nincs itt senki más, csak az a fél
kegyelmű Nemtudomka.

— Hát hívjátok elé!
Egyszeribe eléhivták Dánielt, s hát a mint előjött, 

nevetősre változott a kicsi királykisasszony arcza, ragyo
gott a szeme mint két fényes csillag s mondta nagy 
örömmel: — Ezt választottam uramnak, édes apám!

Amult-bámult minden ember, a király pedig erősen 
szégyenlette a dolgot. De ha már szavát adta, meg is 
tartotta s még aznap összeeskettette a kicsi királykis
asszonyt Dániellel.

Egyszerre tartották meg a három lakodalmat, de 
Dániel került-fordult egyet a palotában s egyszerre csak 
eltűnt a lakodalmas népek közül. Lement az udvarba,
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s ott járt-kelt egymagában. Hiába hívták vissza, hogy 
menjen fel a palotába s ha már igy van, a hogy van, 
tánczoljon egyet a menyasszonyával. O most is csak min
den szóra azt válaszolta: — Nem tudom.

Na, eltelik, elmúlik a lakodalom. Dánielnek a palo
tával szemben építettek egy deszkaházat, ott kellett hogy 
lakjék a feleségével. Még ebédre, meg vacsorára is csak 
nagy ritkán hívták föl a palotába, mert az egész familia 
erősen szégyenlette ezt az atyafiságot.

így telt-múlt az idő. Egyszer a király két idősebb 
veje vadászni megy s hívják Dánielt is.

— Na, Nemtuclomka sógor, gyere velünk vadászni 
Mondta Dániel: — Nem tudom.
De alig hogy elmentek a sógorai, megrázintotta a 

kantárját, elejébe toppant a rézszőrű paripa s úgy 
elvágtatott rajta az erdőbe, hogy mire a sógorai oda
értek, ő már jött is visszafelé. Találkozik a sógoraival, 
hanem azok nem ismerték meg s szóba állottak vele. 
Azt hitték, hogy valamelyik külsőországbéli királyfi. 
Hívták, hogy forduljon meg, s menjen velük vadászni.

— Nem megyek, — mondá Dániel — mert éppen 
vadászatról jövök. S hát csakugyan ott lógott a nyereg
kápáján egy arany vadkacsa.

Na hiszen mindjárt közre fogták a sógorai, hogy 
adja nekik azt a vadkacsát.

— Én szívesen, — mondá Dániel — ha ti meg 
nekem adjátok a mátkagyürütöket.

Gondolták a sógorai: miért ne adnák, gyűrű helyett 
majd más gyűrűt csináltatnak.

Oda adták a gyűrűt a vadkacsáért, aztán vissza 
fordultak, de elébb megkérdezték Dánielt ki s mi légyen ő.

Mondá Dániel: —Én a deszkavári királyfi vagyok.
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Azzal elváltak egymástól, de Dániel elejbük került 
s mire a sógorai haza értek, ő már ott álldogált a deszka
háza előtt a rendes gúnyájában.

Megérkeznek a sógorok is s rá szólnak nagy hety
kén Dánielre: — No Nemtudomka, miért nem jöttél 
velünk ? Látod-e, mit lőttünk.

Felelt Dániel: — Nem tudom.

— De mi tudjuk, te bo
lond, ha te nem tudod, — 
kaczagtak a sógorok s az
tán fölmentek a palotába s 

eldicsekedték az apósuknak, hogy milyen szép arany 
vadkacsát lőttek.

Másnap megint elmentek vadászni s hívták Dánielt 
de ő most is visszamaradt. Hanem, a hogy elmentek 
hazulról, megrázta a kantárt s most az ezüstszőrü paripa 
toppant elejébe s hozott Dánielnek ragyogó ezüst gúnyát.

Mire a sógorok az erdőbe értek, ő már visszatérő 
ben volt s egy arany szarvas lógott a nyereg-kápáján.

Közre fogták ismét a sógorai, hogy adja nekik azt 
az arany szarvast, de ő azt mondta:
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— Nektek adom, ha megengeditek, hogy az arany 
gyűrűmet a homlokotokra süssem.

A sógorok ezt sem bánták, csak eldicsekedhessenek 
otthon az arany szarvassal. Gondolták, szépen befésülik 
hajukat a homlokukra, soha senki meg nem tudja, hogy 
milyen nagy gyalázat érte.

Dániel most is hamarább ért haza s a deszkaház 
előtt várta sógorait, a kik nagy hetykén köszöntötték:

_  Nemtudomka, miért nem jövél velünk, 
látod-e, most megint mit lőttünk.

_  Nem tudom, — mondá Dániel.
_  Bezzeg, hogy nem tudod, — mondák a sógo

rok, — mert bolond vagy, nincsen eszed, s a mi volt is, 
mind elveszett.

Hej, volt nagy öröm a palotában. Csaptak nagy 
vacsorát. Csak úgy ragyogott a szeme az öreg királynak. 
Örvendett a szive, hogy ilyen derék két veje van, de 
sajgóit is egy kicsit a harmadik veje miatt. Hej, haj, 
há az is olyan derék, ügyes ember volna!

Harmadnap reggel ismét vadászni mentek a sógorok. 
Hivták harmadszor is Dánielt, de ő csak azt mondta: 
— Nem tudom.

— No, ha nem tudod, hát maradj, — csúfolódtak 
vele a sógorok s elvágtattak vele, mint a sebes szél. De 
Dániel is megrázintotta a kantárt, jött az arany szőrű 
paripa az aranygunyával s elvágtatott ő is sebes szélnél 
sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben, s mire a 
sógorok az erdőbe értek, ő már jött is visszafelé, s hozott 
a nyeregkápáján egy arany túzokot.

Már messziről meglátták a sógorai s mondta az 
egyik: — Nézd a deszkavári királyfit, most már arany
szőrű paripán jár. Közre fogták, hízelkedtek neki, hogy 
adja nekik az arany túzokot is.

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 3
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— Jól van, — mondá Dániel — nektek adom 
szívesen, ha megengeditek, hogy a hátatokra akasztófát 
süssek.

Egy kicsit húzódoztak a sógorok, de gondolták, 
csak nem halnak belé s azt már aztán csakugyan emberi 
szem meg nem látja, hogy akasztófa van sütve a hátukra. 
Szépen lefeküdtek a földre, hátukra süttették az akasztó
fát, s mintha semmi sem történt volna, haza nyargaltak 
az arany túzokkal.

Dániel már ott állott a deszkaház előtt, várta az ő 
híres vadász sógorait. Jöttek is azok mindjárt. Tánczol- 
tatták a lovukat nagy kényesen s kérdezték Dánielt csu- 
fondáros hangon:

— No, te vitéz Nemtudomka, ma sem jöttél velünk. 
Ugy-e most sem tudod, mit lőttünk ?

— Nem tudom, — mondá Dániel.
Volt nagy vigasság fent a palotában, Dániel pedig 

üldögélt a feleségével a deszkaházban nagy szomorúságban. 
Mennyit sirt a felesége, mennyit könyörgött neki, hogy 
beszéljen már valamit, mert ő bizonyosan tudja, hogy 
többet is tud annál a két szónál.

De Dániel csak a kicsi lovára gondolt, s ámbátor 
fájt a szive erősen, minden szóra azt mondta: Nem 
tudom.

Hát, — amint mondám — nagy volt a vigasság a 
palotában s volt a fiatal pár nagy szomorúságban. Hanem 
a mint üldögélnének, látja Dániel, hogy az ő kicsi lová
nak az árnyéka végig libben a falon. Kiszalad az udvarra, 
s hát csakugyan ott volt az udvaron az ő kedves lovacskája.

— Jó estét, kicsi gazdám, — köszöntötte a lovacska — 
jól megtartottad eddig a próbát, csak tartsd meg ezután 
is, s ne félj, megsegít az Isten.
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— Hát otthon mi újság? — kérdezte Dániel.
__ Hej, nagy a szomorúság otthon, édes kicsi gaz

dám. Az édes apád a háborúba veszett s a gonosz lelkű 
udvarmester elfoglalta az országot, ő most a király De 
nem elég neki egy ország. El akarja még foglalni a te 
apósod országát is. Itt lesz holnap rettentő nagy sereggel. 
De te ne búsulj ezen, kicsi gazdám, mert csak ezután 
ragyog fel a te fényes napod. Nesze adok neked három 
tarisznyát. Az egyikből annyi katona jön ki, mint a 
mennyit kívánsz. A másikból annyi puskapor s golyóbis, 
a mennyi csak kell. A harmadikból annyi étel s ital, 
hogy elég lesz három ország katonájának. Ez órától 
fogvást melletted maradok s holnap együtt megyünk 
háborúba.

Haj, volt reggel szörnyű ijedelem a palotában. 
Megjött az üzenet az udvarmesterből lett királytól, hogy 
jön nagy sereggel, s ha szépen által nem adják neki az 
országot, nem hagy élő lelket.

Felkészülődött az öreg király s a két idősebb veje. 
Dánielnek nem is szóltak semmit, úgy mentek a háborúba. 
De hiszen ha elmentek, vissza is jöttek estére s még 
áldott szerencse, hogy élve vissza jöttek. Hírmondónak 
is alig maradt a seregből.

Nagy volt a szomorúság a palotában, sirtak-ríttak 
az asszonynépek, de legfőképen a Dániel felesége 
— Istenem, Istenem, mi lesz árva fejünkkel, ha kiker
getnek az országból!

Ekkor Dániel megfogta a felesége kezét s intett 
neki, hogy vezesse az édes apjához. Fölmentek a palo
tába, leültek ők is vacsorázni s Dánielnek nagy erős 
kedve kerekedett. Bezzeg megharagudtak-e mind, hogy 
ennek a boldogtalannak éppen most fakad olyan virágos 
kedve, a mikor mindenki szomorkodik. De Dániel csak

3:
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tovább mutatta nagy jó kedvét, hadonázott, verte a 
mellét, fenyegetődzött, mintha azt mondta volna: — Hej, 
ilyen, olyan teremtette, majd széjjelverem én az ellen
séget, hogy hírmondónak sem marad belőle!

Hát jól van, reggel, hogy ismét indultak a háborúba, 
bekiáltottak a sógorok Dánielhez: — No, Nemtudomka 
sógor, tegnap ugyancsak vitézkedtél, gyere velünk a 
háborúba! De Dániel arcza olyan szomorú volt most, mint 
a három napos esős idő, megrázta a fejét nagy búsan s 
mondta: — Nem tudom.

Elmentek a sógorok nagy boszusággal, de abban 
a szempillantásban Dániel elé toppant a lovacskája, 
s mondá neki:

— Na, édes kicsi gazdám, kiállottad a próbát 
becsülettel. Beszélhetsz ezután szived szerint, amennyit 
akarsz.

Haj Istenem, ez volt az öröm! Szaladt a feleségéhez. 
Megölelte, megcsókolta, s mondta:

— Lelkem, édes feleségem, ne búsulj, szabad 
beszélnem ezután!

Aztán mindjárt el is búcsúzott a feleségétől. Nya
kába vetette a három tarisznyát, felpattant kicsi lovára, 
kivágtatott a városból s ott a város végén elővette az 
első tarisznyát, kifordította s hát Uram, teremtőm, annyi 
katona omlott ki belőle, hogy a föld megrengett alattuk 
s az ég elfeketedett.

Ahogy éppen indult rettentő nagy seregével, szala- 
dott szembe vele az apósa, szaladtak a sógorai, utánuk 
néhány katona s kergette czudarúl szegényeket az ellenség. 
De még csak most ijedt meg igazán az öreg király! Azt 
hitte, hogy elől is, hátul is ellenség. No, a nagy ijedsége 
szertelen nagy örömre változott. Elébe ugratott Dániel 
s jelenté:
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— Felséges királyom, én a deszkavári királyfi vagyok, 
ne félj, mert én a segítségedre jöttem.

Azzal neki az ellenségnek s egy óra sem telt bele, 
még hírmondónak sem maradott belőle, miszlikbe vágták 
az udvarmesterből lett királyt is.

Mikor aztán vége volt a háborúnak, Dániel a kard
jával keresztül szúrta a csizmáját, lehajolt a földre, 
onnét vérrel megtöltötte a csizmáját, mert volt ott annyi 
vér, hogy folyt mint a patak s azzal visszament az apó

sához s jelentette: — Felséges királyom, levágtuk az 
ellenséget egy szálig.

Örvendett az öreg király, de meg is ijedett mind
járt, mert észrevette, hogy a deszkavári királyfi csizmá
jából folyik a vér. Hivatták mindjárt a doktorokat, hogy 
kössék be a vitéz deszkavári királyfi sebét, de Dániel azt 
mondta:

— Nem kell nekem doktor, felséges királyom, csak 
hasítson az ingéből egy darabot, azzal bekötöm s tudom, 
hogy meggyógyul.
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Hiszen az öreg király oda adta volna szívesen az 
egész ingét, hogyne adta volna! Aztán hívta, könyö
rögve, rimánkodva hívta, menjen vele az udvarába, 
maradjon ott, fiának fogadja, reá hagyja a királyságot, 
de Dániel megköszönte szépen, azt mondta: nem kíván 
ő semmit ezért a kevés segítségért, s úgy eltűnt a sere
gével, mintha a föld nyelte volna el. Hanem mikor az 
apósáék haza értek, otthon volt már ő is, várta őket a 
régi rossz gúnyájáhan. De a feleségének erősen lelkére 
kötötte, hogy ne szóljon semmit, csak hagyjon mindent 
a maga mentire.

Aközben megjött az öreg király a két vejével s a 
megmaradott kicsi seregével s volt dinom-dánom, de milyen ! 
Fölment Dániel is a feleségével, de bezzeg bosszantották 
a sógorai.

— No, te gyáva lélek, nem merél eljönni a hábo
rúba, pedig hogy vitézkedtél tegnap este!

Dániel most sem mondott egyebet: Nem tudom. 
De aztán csak eltűnt a palotából. Kiment az udvarra, 
ott a tarisznyát kifordította s tele lett az udvar huszárral, 
bakával, mindenféle katonával. O maga felöltözött csillogó
villogó ruhába, felült kicsi lovára s úgy állott a palota 
elébe.

A felesége, mintha semmiről sem tudna semmit, 
kinéz az ablakon, összecsapja a két kezét: — Jaj, Uram 
Jézus, nézzenek ide, tele van az udvar ellenséggel!

Lett nagy ijedség a palotában. Mit csináljanak, 
merre forduljanak?

Mondja Dániel felesége: — Küldje le, édes apám 
az udvarmestert, kérdezze meg az szép szóval, hogy 
mit akarnak, hátha nem is ellenség.

Lemegy az udvarmester, de reszketett az ina, mint
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a miskolczi kocsonya, s kérdi Dánielt, hogy ellenség 
vagy jó barát légyen-e.

Mondá Dániel: — Azt én neked meg nem mondom, 
jöjjön le a király, majd megmondom neki.

Fölmegy az udvarmester s jelenti a királynak, hogy 
mi választ kapott. Mit volt, mit nem tenni, le kellett 
hogy menjen s hát a hogy lement, leszállóit Dániel a 
lovacskájáról, letérdepelt az öreg király előtt s mondá:

— Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe 
ajánlom, nézz meg jól, ismersz-e?

— Hogyne ismernélek, — mondá a király — te 
vagy az a vitéz deszkavári királyfi, a ki az ellenségtől 
megszabadnád az országomat. Azzal megfogta a Dániel 4 
kezét s vitte föl a palotába. Ott éppen arról beszéltek:

— Hej, ha megint eljönne a deszkavári királyfi, 
nem kellene félnünk!

No ha csak ez kellett, itt volt a deszkavári királyfi. 
De csak akkor volt még nagy álmélkodás, a mikor a 
kicsi királykisasszony elébe szaladott, a. nyakába borult 
s mondta nagy fenszóval: — Édes uram, lelkem uram, 
drága Nemtudomkám!

Megrökönyödtek erre a sógorok, mert megismerték, 
hogy ez a vitéz volt az, a kinek a gyürüjöket adták, a 
kinek engedték, hogy gyűrűt süssön a homlokukra s 
akasztófát a hátukra. Nem akarták hinni, hogy ez a 
vitéz legyen Nemtudomka.

— No, ha nem hiszitek, — mondá Dániel — mind
járt bebizonyítom. Elévette a két gyűrűt.

— Ki-é ez a két gyűrű ?
— Ez a miénk, — mondták szégyenkezve a sógorok.
— Hát most mutassátok meg, hogy miféle jegy 

van a homlokotokon.
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Meg kellett hogy mutassák, ott volt a gyűrűnek a 
helye.

— Hiszitek-e most, hogy én vagyok Nemtudomka? 
Hogyha tagadnátok, megbizonyitom a hátatokkal.

Hiszen semhogy ez a gyalázat is érje, inkább 
elhitték, hogy ez a dali szép vitéz Nemtudomka, akit ők 
annyit csúfoltak.

Az öreg király nem kivánta, hogy elémutassa az 
inget, anélkül is egyszeribe általadta neki az egész 
királyságot s ez órától fogvást két országa volt Dániel
nek, s hol az apósa, hol az apja országában lakott.

Még ma is él, ha meg nem halt.



Hammas Gyurka.

Volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, 
egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak volt 
három fia: a legnagyobbik csizmadia-, a második szabó
mesterséget folytatott, hanem a legkisebbikkel semmire sem 
lehetett menni: mindég a hamuban hevert, azért el is 
nevezték Hammas Gyurkának.

A két nagyobb legény egy darabig csak elnyögte, 
hogy ők a keresők s az öcscsük eszik, alszik, hamuban, 
hemmedezik, de egyszer azt mondták az anyjoknak, hogy 
ezt már a szent lélek sem állja ki tovább, valamerre 
takarítsa el a beczefiát. El is vitte a szegény asszony a 
városba, béadta fazekas-mesterségre, de már másnap 
otthon volt Gyurka s azt mondta, hogy ő ugyan nem 
mocskolódik az agyaggal, s belőle, mig e világ, soha 
fazekas nem lesz. Azután elvitték timár-mesterségre, de 
innét is megszökött, mert a büdösséget nem tudta szen
vedni. Vitték szabóságra, azt azért nem szenvedhette, 
mert ülni kellett.

A szegény asszony már úgy elkételenedett, hogy 
azt sem tudta: hol áll a feje; de a legények addig mor
golódtak, hogy ismét próbált egyet, s elindította a város 
felé. Amint mentek, találkoztak az országúton egy veres 
szakállú urasággal. Kérdi az asszonyt: — Hová igyekszik 
kend, néne, azzal a legénykével?
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_ Én bizony, nagyságos uram, viszem ezt a szegény 
legénykét szolgálatba, ha valahol helye kerekedhetnék, 
de hogy az igazat meg is mondjam, még egy helyen sem 
tudott ellakni, mert »Laczi a hátán ül« (lusta.)

__ Nem baj a! __ örvendezett az uraság — éppen 
ilyen legényt keresek én. Nem lesz nálam semmi dolga 
az Isten földjén, s mégis olyan bért adok, hogy tiz 
esztendeig sem szolgálna más embernél annyit.

Megörvend a szegény asszony, de még jobban Gyurka 
s meg is mondta az anyjának egyszeribe, hogy ő ehhez 
az úrhoz megy szolgálatba, ha semmit sem fizet is, csak 
enni eleget adjon.

Az uraság megcsinálta az Írást s mikor a szegény 
asszony megnyomta a keresztet, azt kérdi tőle: — No. 
szegény asszony, tudod-e, hogy ki vagyok én s hova 
viszem a fiadat ?

— A biz’ a no! — renyekedett a szegény asszony — 
nem is kérdém.

— Hát tudd meg, hogy én Durumó vagyok, a 
pokol királya s fiadat az ördögök közé viszem.

Aj, megijedett a szegény asszony, kérte, hogy az 
írást égessék el, de Durumó azt felelte: — Majd 
vaskedden! Hanem megígérte, hogy esztendő múlva jöjjön 
el ebbe s ebbe a rengetegbe, ott egy helyet úgy hívnak 
hogy: Durumó sarka s ott aztán visszaadja a fiát. Belé- 
nyugodt nagynehezen a szegény asszony, de mikor haza 
ment, még akkor jutott isten igazában eszibe, hogy a 
fiát kinek a kezére adta. Elpanaszolta a nagyobbik fiá
nak, hogy milyen szerencsétlenül járt, de ezek csak össze
néztek s azt gondolták, hogy a vén asszony vagy 
a konty alá hajtott vagy meghibázott az eszében.

No, eltelik az esztendő s a szegény asszony elment 
pontosan Durumó sarkához, várt-várt setét estig, de
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Durumó nem hozta vissza a fiát. A mint ott búcsálódott, 
oda ment egy ősz ember. Kérdi:

— Mért búsulsz, te szegény asszony ?
Elmondta, hogy kinek adta szolgálatba a fiát s 

hogy éppen a mai szent napra ígérte, hogy visszahozza, 
de biz’ a nem is gondol arra.

— Ne is várd azt híjába, szegény asszony, mert 
oda^magadnak kell elmenned, s úgy ha visszakapod a 
fiadat.

Avval beléfútt a sípjába s egy kicsi nyulacska 
mindjárt mellette termett.

— No, szegény asszony, ez a kicsi nyulacska elvezet 
a pokol kapujáig, ott aztán beeresztnek, csak azt kell mon
danod, hogy Durumót keresed. Hanem a te fiadat eddig úgy 
elváltoztatták, hogy még te sem ismered meg; adok én 
neked egy szál rozmarintot, indulj meg ezzel az ördögök 
közt s a melyik előtt kivirágzik, az a te fiad.

Megköszönte szépen a szegény asszony az ősz ember 
szívességét s elindult a kicsi nyulacska után.

Három nap s három éjjel mentek, akkor értek a 
pokol kapujához, innét megfordult a nyulacska s a sze
gény asszony békiáltott a kapun.

Kifut egy ördög s kérdi:
— Kit keressz, te szegény asszony?
— Én bizony Durumó ő felségit keresem, — felelt 

a szegény asszony.
— No csak jere, éppen most egzerczéroztatja a 

legényeit, ha jó kedvibe lesz, még be is fogad a fütő 
katlan mellé.

Bement a szegény asszony, ment egyenest Durumóhoz.
— Kend ugyan visszahozá a fiamat, Durumó uram!
— Ejnye, azt bizony el is feledéin, — mondja
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Durumó — de hát melyik is volt a kend fia? Válassza 
kend jobban ismeri.

A szegény asszony eltalálta egyre a rozmarint 
nélkül is, pedig olyan fekete volt a fia, mint az üst.

— Jaj! — kiált Durumó — igy nem mesterség 
eltalálni! Elészólittatott egy regiment ördögöt s paran
csolta, hogy egyszeribe vagdalják össze azt a regimentet, 

lelyikhez Hammas Gyurka tartozott, azután égessék 
porrá, s jóféle füvekkel kenegessék meg.

Osszevagdalták egy miezre, porrá égették, jóféle 
füvekkel megkenegették s a porból ismét egy regiment 
ördög lett, de egy makula-mákszem nem sok, annyit sem 
különbözött egyik ördög a másiktól.

— No! most válassza ki kend a fiát, — biztatta 
Durumó.

Kezibe vette a szegény asszony a rozmarintot, 
megindult a geléda előtt, s mikor a fiához ért, a rozmarint 
kivirágzott s ő megállott előtte.

— Ez az én fiam! — mondta Durumónak.
Tüsszögött Durumó nagy boszúságában, nem tudta 

már, hogy mitévő legyen, mórt Gyurkát semmiképen ki 
nem akarta adni, úgy megkedvelte.

Hanem Gyurkó jóllakott már az ördögséggel is, 
keresztülbucskázott a fején, csóka lett belőle s úgy 
kirepült a pokol szádán, hogy Durumónak szemeszája 
elállott nagy bámulatában.

Azt mondja a szegény asszony:
— Már bizon, ha a fiam elment, én sem maradok 

itt, — s avval ott hagyta Durumót.
Káromkodott, szitkozódott Durumó, hogy az a kölyök 

úgy kitanulta az ő mesterségit egy esztendőre, hogy még 
az ő eszén is túl jár, de nem hagyja annyiban, ha éle
tivel játszik is. O is keresztülbucskázott a fején,
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sas madár lett belőle, s avval utána repült Hammas 
Gyurkának. Mikor már szinte utolérte volna, egy szép 
réten leszállóit Gyurka, keresztülbucskázott a fején, s 

z lett belőle egy szép selyem kendő. Az oláh legények meg 
a leányok éppen ott tánczoltak, az egyik leány megkapta 
8 szépen a nyaka körül kötötte. Leszállóit erre a sas is, 
keresztülbucskázott a fején s lett belőle egy istenes 
vastag bot. A tánczosok között volt egy vidéki legény 
is, ez kérni kezdette a leánytól a szép selyem kendőt, 
de ez nem adta. Azt mondta a legény: — Hiszen úgy 
is lelted! — s erővel elakarta venni. A leánynak a sze
retője erre felkapta a botot s úgy eldöngette a vidéki 
legényt, hogy a csontja is ropogott belé. Eközben a selyem 
kendő leesett a leány nyakáról s ismét csóka lett belőle, 
a botból pedig sas, de most még mérgesebben űzőbe vette, 
mert a hogy fájt az ütés a vidéki legénynek, úgy fájt 
neki is.

Mikor már szinte utolérte volna, a csóka berepült 
egy ablakon, ott általhajitotta magát a fején, s lett 
belőle egy szép gyémánt-gyűrű. A sas nem tudott egyebet 
kieszelni, hanem bucskázott egyet s lett belőle egy fiatal úr. 
A háznál éppen akkor készültek a bálba, s a kisasszony, 
mikor észrevette a gyűrűt a kicsi asztalán, azt hitte, 
hogy az édes apja vette ajándékba s felhúzta az ujjára. 
Beállított erre Durumó is, gazdag urfi képében s úgy 
megszerettette magát a háznál, hogy elhívták magukkal a 
bálba. Durumó csak mind a gyürüs-kisasszony körűi 
forgolódott, mondta neki a szépet s addig-addig, hogy 
kérni kezdette a gyűrűt a kisasszonytól. Ez azonban 
kikaczagta Durumót, hogy már első este gyűrűt kér tőle 
s azt mondta: — Majd máskor! — Hanem Durumónak 
akkor kellett volna s mikor tánczra kerekedtek, 
megfogta a gyűrűt, hogy erővel is lehúzza az uj járói.
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A kisasszony elkezdett sikoltozni, s Durumót megcsípték 
a többi urfiak s úgy kirepítették az ablakon, hogy alig 
tudott összeszedelőzködni. Káromkodott Durumó s fel 
fogadta, hogy többet nem üldözi Hammas Gyurkát, 
hogy mindenütt ő húzza a kurtát s visszament az orszá
gába. Azonban vége lett a bálnak, s más este a kis
asszony lehúzta ujjáról a gyűrűt s lett belőle csóka, 
kirepült az ablakon s hazáig meg sem állott. Az ajtó 
előtt keresztülbucskázott, s ismét Hammas Gyurka lett 
belőle.

- Jaj, lelkem fiam! csakhogy haza kerülhettél, 
— renyekedett a szegény asszony — ládd-e, bátyáid 
már bolondszámba vettek engem, nem hitték, hogy a 
Durumó szolgája voltál kerek esztendeig.

— De biz’ a voltam, a ki áldója van! — mondta 
Hammas Gyurka, — de bezzeg nem is bántam meg, mert 
annyi hunczfutságot tanultam nála, hogy már ez után is 
elélhetünk úri módra.

Másnap reggel azt mondja Gyurka a bátyjainak:
— No, legények, ma sokadalom lesz a városban, én 

hollószin paripává változom, ti pedig vezessetek el engem 
s adjatok el jó pénzért. Csak kettőt kötök ki, hogy vörös 
szakállu embernek el ne adjatok, s ha eladtok, fejemben 
ne hagyjátok a kötőféket, mert czudarúl lesz a dolgom.

El is indultak a városba, s mikor egy erdőn 
mennének keresztül, Gyurka általbucskázott a fején s 
lett belőle egy szép hollószin paripa. A bátyjai kötőféket 
vetettek a fejébe s úgy vezették be a városba. Még 
jóformán be sem értek, egy óbester megalkudta ötszáz 
forintba, de addig itták a legények az áldomást, hogy 
mind jobban-jóbban neki melegedtek, ettek, ittak, huzat- 
ták a muzsikusokkal, s az öcscsükről úgy megfelejtkeztek, 
mint a fekete föld. Az óbester pedig haza vezettette a
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szép csitkót a kötőféknél fogvást, s bekötötte az istállóba. 
Mingyárt adatott neki jó lágy sarjut, de a csitkó csak 
tüsszögött s még belé se harapott. Kimegy az óbester 
leánya, vitt egy karécz komlós czipót s egy jó marék 
nádmézet s lám, azt mind egy falasig megette. A kisasszony 
még tréfálkozott az apjával, hogy olyan csitkót vett, 
mely czipóval él meg czukorral. Jól van! Kicsapatja az 
óbester az udvarra, hadd járja meg magát, hanem mikor 
délben mind bémentek a cselédek ebédelni, keresztül
bucskázott a fején, csóka lett belőle, s hazáig meg sem 
állott. Az ajtóban ismét bucskázott egyet, s lett belőle 
Hammas Gyurka. Bément a házba, ott erősen leczir- 
molta a bátyjait, hogy róla úgy megfelejtkeztek, s azt 
mondta, hogy még holnap is vezessék el, de ha megint 
úgy járatják, többet nem vegyit velők, hanem dolgozzék 
mindegyik a maga kezére.

Elindultak második nap is a sokadalomba, s mikor 
az érdőbe értek, általbucskázott Gyurka a fején s olyan 
gyönyörű szürke csitkó lett belőle, milyen még a török 
császár alatt sem járt. Fejébe húzták a kötőféket s a mint 
beértek a városba, megszólítja egy veresszakállu uraság:

— Mit kértek ezért a csitkóért, hé ?
— Kétezer forintot, — felelt a nagyobbik legény. 
A veresszakállu uraság egyszeribe elővette a 

bugyellárisát, de a legényeknek eszükbe jutott, hogy mit 
kötött volt ki az öcscsük s megmásolták a szavukat. 
Azt mondták, hogy csak tréfa-beszéd volt az egész, 
mert a csitkó nem eladó, viszik egy grófnak. A veres
szakállu uraság éppen Durumó volt s nem is hagyta 
annyiban, hanem szépen utánok sétált, hadd lám: kinek 
adják el a csitkót. A mint vezették az utczán, kinéz az 
ablakon egy gróf s kérdi: mit kérnek a csitkóért?

— Háromezer forintot! — felelt a nagyobbik legény.



49

— Vezessétek be! — parancsolta a gróf s mindjárt 
kifizette a háromezer forintot. A legények nagy örömük
ben ismét a csitkó fejében felejtették a kötőféket s annál- 
fogvást be is köttette a gróf az istállajába. Alig mentek 
el. Durumó is beállított a grófhoz s dicsérni kezdette a 
csitkót, mondta, hogy ő is megvette volna annyiért.

— Hát az úr miféle? — kérdi a gróf.
_  Én bizony lovászmester voltam egy herczegnél 

s most szolgálatot keresek, ha valahová befogadnának 
lovászmesternek, — felelt Durumó.

— No éppen jó helyen jár, nekem egy ügyes 
lovászmesterre van szükségem.

írást csináltak s Durumó ment tüstént az istállóba.
— No te tolvaj, akasztófáravaló gyilkos! Meg

verettél egynéhányszor, de most a kezem közé kerültél! 
Ezt mondta Durumó.a csitkónak, avval előkapott egy 
vastag cseber-rudat s úgy elnáspágolta a szegény csitkót, 
hogy az a hidlást is felrúgta kínjában. Meghallja a gróf 
a nagy dörömbözést, lefut az istállóba.

— Hát te gazember, igy kezded az esztendőt! ? 
Megfogatta a béresekkel, lehuzatta s olyan ötvent huzatott 
reá, hogy elájult belé. Mikor aztán felszeszpetelődött nagy 
kínnal, általbucskázott a fején s lett belőle sas, de meg
fogadta, hogy többé nem üldözi azt a kitanult kötélre- 
valót, ki úgy a hegyibe szedte az ő mesterségit, hogy 
még őt is csúffá teszi.

A gróf ezalatt kieresztette a csitkót, hogy járja 
meg magát az udvaron. Az egész háznépe sajnálkozott 
a szegény csitkón, jóltartották czukorral, kalácscsal s 
különbnél-különb jóféle süteményekkel. Hanem a hogy 
magára hagyták, csak keresztülbucskázott a fején s úgy 
repült haza csóka képiben, mint a gondolat. Az ajtó
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előtt ismét Hammas Gyurka lett. Mikor belépett az ajtón, 
bátyjai ijedtökben az asztal alá hengeredtek.

— Csak ki onnét, hé! — szedte-vettézett Gyurka. 
Tovább nem tartjuk az atyafiságot, mert ti, látom, mindig 
leiszszátok az eszeteket.

A mi pénz volt, elosztotta négy felé, s azt mondta: 
— Egy rész az anyámé, hogy legyen miből éljen vén- 
ségire, kettő a tiétek, hogy legyen miből folytassátok a 
mesterségeteket, a negyedik rész az enyim, s én azzal 
megyek szerencsét próbálni.

Avval általbucskázott a fején s úgy elrepült csóka 
képiben, hogy soha még hirét sem hallották.

5d¾jí,
\ tara ,



A huszárból lett király.

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl 
volt, volt egy szépséges szép királykisasszony. Ennek a 
királykisasszonynak nem volt sem apja, sem anyja, 
olyan árván állott ezen a világon, mint az útszéli fa. De 
nem volt elég szegénynek a szomorú árvasága, a gonosz 
tündérek megirigyelték a nagy szépségét s megvarázsolták.

Jöttek a palotába a világ minden tájékáról dali 
királyúrfik, s mind el vette volna szívesen feleségül, de 
a ki szerencsét próbált, azt a gonosz tündérek már első 
éjjel úgy megkinozták, hogy reggel elment a kedve a 
házasságtól.

Sírt a királykisasszony éjjel, nappal, de a gonosz 
tündérek meg nem kegyelmeztek szegény fejének, de sőt 
inkább meglátogatták minden éjjel s mindig csak azt 
mondták neki: — Csak sírj, mert addig férjhez nem 
mégy, mig olyan ember nem akad, a ki a mi sanyar
gatásunkat három éjjel egymásután ki nem állja.

Búsultak erősen a népek is, mert szerették volna, 
ha a királykisasszony férjhez megy egy derék emberhez, 
s nem árváskodik az ország király nélkül. Akkora nagy 
volt a bánat s a szomorúság, hogy gyász feketébe von
ták az egész várost, a királykisasszony városát.

Egyszer a városba vetődik egy obsitos huszár. 
Betér egy vendégfogadóba s kérdi, hogy kit s mit gyá- 
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szol ez a város. A korcsmáros elmondja, hogy a király
kisasszony miatt gyászol a város: hogy nem akad már 
vitéz ember, a ki a gonosz tündérek sanyargatását 
kiállja. Pedig a királykisasszony már a legszegényebb 
emberhez is feleségül menne, hogy ha az három éjjel 
egymásután kiállaná a próbát.

Egy szót sem szólt a huszár, azt is lassan mondta. 
Ment egyenest a királykisasszonyhoz, a ki éppen sétált 
fel s alá a palotában, fekete medvebőrben.

Hej, megörült a királykisasszony, mikor hallja, 
hogy mit akar a huszár. Mindjárt asztalt téríttetett, 
mellé ültette a huszárt, adatott elébe ételt, italt bőven, 
este pedig a huszár elé tett egy égő gyertyát, egy köny
vet, egy fekete keszkenőt s azt mondta :

— Én most itt hagylak téged, te csak olvass a 
a könyvből, s akárki jön hozzád s akármit kérdez tőled, 
ne szólj semmit. Akármit csinálnak veled, ne csinálj 
semmit s nem marad el jutalmad.

Kimegy a királykisasszony, egyedül marad a huszár 
s olvassa a könyvet. Hát amint tizenkettőt üt az óra, 
jönnek a gonosz tündérek, körülfogják a huszárt. Nagyo
kat kaczagnak, csipkedik, lökdösik, kérdezik, faggatják, 
hogy mi a manót csinál itt, mit olvas, talán bizony 
csak nem akar pap lenni, de a huszár egy kukkot 
sem szólt.

Megharagszanak erre a gonosz tündérek, s mondja 
egy közülök: — Kapd fel s dobd ide! — Föl is kapja 
egy gonosz tündér a huszárt, odadobja a másiknak, az 
meg tovább dobja a harmadiknak, a harmadik a negye
diknek, igy dobálták tovább a szegény huszárt kari
kába, körbe, akár csak a labdát. Aztán ledobták a földre 
s nagy vihogással eltűntek a palotából.
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A szegény huszárnak még a csontja is ropogott, 
nagyokat nyögött keserves kínjában s reggel, mikor 
bejött a királykisasszony, mint egy nagy darab fa, úgy 
feküdt a földön. De a királykisasszony megkenegette

mindenféle csudairral s a huszár egyszeribe jobban lett. 
Felugrott a földről, összeütötte bokáját s azt mondta:

— Sose halunk meg, felséges királykisasszony, — 
s fütyölt, nótázott egész nap.

Este, mikor jól megvacsorázott, a királykisasszony 
ismét elébe tett egy égő gyertyát, egy könyvet s egy
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fekete keszkenőt s erősen a lelkére beszélt, hogy ma éjjel 
se szóljon semmit, akármit csinálnak vele a gonosz 
tündérek.

Jöttek is azok még többen s a hogy beléptek az 
ajtón, mindjárt mondja az egyik:

— Nézzétek, ez a bolond huszár ismét itt van.— 
Körülfogták s eleinte csak úgy czirókálták, morókálták, 
nyájaskodtak vele. Mondták, hogy ne olvasson, hisz úgy 
sem lesz pap belőle, de a huszár föl sem vette a sze
mét a könyvről.

De már most még jobban megbosszankodtak a tündé
rek. Kirántották a széket alóla, lenyomták a földre s 
szíjat hasítottak a hátából. A huszár még egy jajt sem 
mondott, s a gonosz tündérek nagy bosszúság közt eltűn
tek a palotából.

Reggel bejött a királykisasszony, ismét megkene- 
gette a huszárt s kutyabaja sem volt, fütyölt, nótázott 
egész nap.

— Na, — mondá a királykisasszony — még csak 
egy éjjel van hátra, ha a harmadik próbát is kiállód, ket
tőnké a világ.

Vacsora után elejébe tette a gyertyát, a könyvet, 
a fekete keszkenőt s a huszár egyedül maradt. De még 
jóformán az olvasáshoz sem foghatott, jöttek a gonosz 
tündérek nagy sereggel s most már nem is czirókálták, 
morókálták, nem is nyájaskodtak vele, hanem rárivaltak 
a huszárra, hogy takarodjék ki a szobából, mert ők 
magukban akarnak vigadozni.

A huszár föl sem nézett a könyvből.
Egyéb sem kellett a gonosz tündéreknek, hirtelen 

tüzet gyújtottak a kemenczébe, bedobták a huszárt s 
azzal elszeleltek a palotából,
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De most már a királykisasszony sem várta meg a 
reggelt. A hogy a gonosz tündérek eltűntek, felszabadult a 
varázs alól egeszen. Szaladott a szobába, kikapta a 
huszárt a tűzből, megkente a testét s. a huszár egysze
ribe csak azt mondta: — Soha se halunk meg, felséges 
királykisasszony.

Reggel a királykisasszony kihirdette az országban, 
hogy felesége lesz a huszárnak s mától fogva a huszár 
lesz a király, úgy tudja meg minden ember.

Örültek a népek. Jöttek a városba seregestől s 
csaptak olyan lakodalmat, hogy hetedhét országon is túl 
ment a hire.

Mikor a lakodalomnak vége volt, mondja a királyné:
— Lelkem uram, menjünk el a templomba, olyan 

régen nem imádkoztam már az Isten házában.
— Én nem bánom, lelkem feleségem, — mondá a 

huszár, — mert én magam is már régen nem imádkoztam.
Volt a szomszéd városban egy nagyon szép tem

plom, oda ment a fiatal pár. Ott a városban beszállottak 
egy vendégfogadóba. De a korcsmárosné egy vén ördöngős 
asszony volt, aki erősen irigyelte a huszár nagy szeren
cséjét s szerette volna megrontani. Adott . az inasnak 
egy aranyat s csak arra kérte, hogy szúrjon egy gom
bostűt a király ruhájába.

Gondolta az inas, ezzel ugyan nem árt semmit a 
gazdájának, az arany pedig jó lesz egy kis itókára. Be
szúrta a gombostűt a ruhába.

Másnap reggel felöltözött a király s a királyné 
szép aranyos ruhába s elindulnak a templomba, de 
mielőtt elindultak volna, mondja a királyné:

— Lelkem uram, jól vigyázz, el ne aludjál a 
templomban, mert ha elalszol, el kell szakadnunk 
egymástól.
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Még jóformán prédikálni sem kezdett a pap, a 
király mindjárt elszunyadott s hiába rángatta a felesége, 
úgy aludott, mint a fekete föld. Csak akkor ébredt fel, 
mikor a prédikácziónak vége volt.

— Látod, — mondá a királyné, — megmondám, 
hogy el ne aludjál, mert akkor el kelj szakadnunk egy
mástól. Még kétszer próbát teszek s akkor is elal
szol, többet igazán nem látjuk egymást az életben.

Visszamennek a vendégfogadóba. A király mind
járt lefeküdt. Szeretett volna aludni egész nap s egész 
éjjel, hogy másnap a templomban él)ren maradhasson. 
De másodszor is csak úgy járt, mint először. Hiába rán
gatta a királyné, mélyen elaludott.

Mikor a prédikáczió után felébredt, sirt mérgében, 
hogy nem tudott ébren maradni. Búsulj évelődött, hogy 
annyit szenvedett a feleségéért s mo^t az aluszékony- 
sága miatt el kell hogy veszítse. Nem is tudott aludni 
egész éjjel a nagy évelődés miatt, s a hogy reggel a tem
plomba mentek, mindjárt megnehezedett a szeme pillája. 
Elnyomta az álom, akárhogy rángatta, szólingatta a 
királyné.

Prédikáczió után felébred a kip^ly, kimennek a 
templomból. Ott a nyakába borúi a királyné keserves 
sírással s mondja:

— Lelkem uram, el kell szaka<lnunk, mert har
madszor sem tudtál ébren maradni! Ahogy ezt mondta, 
úgy eltűnt, mintha csak a föld nyelte volna el.

Visszament a király nagy búval, bánattal a ven
dégfogadóba, aztán haza a palotájába. Elpanaszolta a 
minisztereknek, hogy milyen szomorúság érte őt. Össze
hivattak mindenféle bölcs embereket, hátha azok meg
tudnák magyarázni ezt a csudálatos történetet, de bár
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hét nap s hét éjjel folyton tanakodtak, nem tudták meg
vigasztalni a szegény király szivét.

Egyszer, hogy egy kicsit a bánatát elverje, elment 
az erdőbe vadászni. Vele volt az inasa is, éppen az, a 
melyik az ördöngös korcsmárosné gombostűjét a ruhá
jába szúrta volt. De ennek az inasnak igazán eszibe sem 
jutott, hogy azzal a gombostűvel okozta azt a nagy 
szerencsétlenséget.

Volt az erdőben az út mellett egy vendégfogadó s 
vadászat után betért ide a király, ott nagy búsan letilt 
egy asztalhoz. Ott ült még három diák, a kik jól ismer
ték a királyt s az egyik diák megszólította.

— Felséges királyom, ha szavammal meg nem sér
teném, nagy erős bánatjának mi lehet az oka?

Mondja a király:
— Minek mondjam el nektek, fiaim, úgy sem tud

tok rajtam segíteni.
— Hátha mégis tudnánk, — mondá a diák.
A király elbeszélt elejétől végig mindent, úgy ' 

ahogy történt.
— Felséges királyom, — mondá a diák, — a fel

séged ruhájában egy gombostű van, attól aludott el.
Nagyot nézett a király, de még csak akkor ámulL 

bámult igazán, amikor a diák ki is húzta a gombostűt 
a ruhából.

— Hallgasson rám, felséges királyom, ha meg akarja 
találni a feleségét, kerítsen magának egy olyan fekete 
lovat, melynek a szőre közt egy fehér szál sincsen. 
Öltözzék fel gyász fekete ruhába. Öntessen arany golyó
bist. Ezzel az arany golyóbissal lőjje meg azt az ördön
gös korcsmárosnét, mert azt máskép elpusztítani nem 
lehet. De mikor a vendégfogadóba megy, meg se kösse 
a lovát, csak hagyja ott az udvaron, maga pedig mén-
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jen be a vendégfogadóba, ott az ördöngös korcsmárosné 
mézes-mázas szavakkal fogadja, marasztalja, de felséged 
éppen csak tekintsen be a szobába, azzal forduljon meg, 
a korcsmárosnét, amint kikiséri, lője meg, aztán pattanjon 
fel a lovára, bizza rá, hogy merre vágtat s vissza se 
nézzen addig, mig a lova meg nem áll.

Megköszönte szépen a király a diák tanácsát, meg
ajándékozta temérdek sok pénzzel, hogy abból kitanul
hatott mindenféle akadémiát, aztán mindent úgy tett, a 
hogy a diák tanácsolta. Szerzett fekete lovat, felöltözött 
gyász-feketébe, csináltatott arany golyóbist, s mikor azzal 
meglőtte az ördöngös korcsmárosnét, felpattant a fekete 
paripára, eresztette, hogy vágtasson kedve szerint, s a ló 
meg sem állott, mig az óperencziás tengerig nem ért.

Volt a tengerpartján egy kicsi ház, abban lakott 
egy. öreg ember, de az aztán hires ember volt. Ez volt a 
fél világ csősze.

Bemegy a király s köszön illendőképen:
— Adjon Isten jó estét, öreg apám!
Fogadja az öreg ember s kérdi, hogy mi jóban jár.
Elmondja a király, hogy mi minden történt vele s 

kérdi az öreget, hogy nem látta-e erre a királynét. Azt 
mondja az öreg ember:

— Nem biz’ én, édes fiam, mert én csak a fél 
világ csősze vagyok s ámbátor minden nap bejárom az 
én határomat, olyan fehérnépet, mint a te feleséged, 
nem láttam. Hanem a tengeren túl, a világ másik felé
ben az én öcsém a csősz, az talán látta. Ottan van egy 
öreg király, a kinek nincsenek gyermekei s a hány buj
dosó királyfi, meg királykisasszony arra vetődik, ezt az 
öreg király mind befogadja s magánál tartja. Azt taná
csolom neked, édes fiam, hogy indulj el a tenger partján 
S ott majd látsz szebbnél szebb csolnakokat, de te
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egyikbe se ülj bele, mert akkor elpusztulsz, hanem 
találsz egy csolnakot, a melyiken nincs semmi czifraság 
s a mely félig tele vagyon vízzel. Ülj belé abba s bizony 
mondom neked, szerencsésen átaljutsz a világ másik 
felébe.

Megköszönte a király az öreg ember tanácsát, 
elbúcsúzott tőle, s ment, mendegélt a tenger partján. 
Hát ott csakugyan voltak is szebbnél szebb csolnakok, 
hívták is a csolnakosok, hogy üljön ebbe, üljön abba, 
de ő nem ült egyikbe sem, beleült abba a csolnakba, a 
melyiken nem volt semmi czifraság, a mely félig tele 
volt vizzel.

Egy szempillantás sem telt belé, a csolnak átröp
pent a tengeren. Éppen ott szállott ki, a hol a fél világ 
csőszének az öcscse lakott, Bemegy hozzá, köszönti s 
elémondja, hogy mi járatban van.

— Tudom én, — mondá a csősz, — ha nem is 
mondod, hogy mi járatban vagy. A te feleséged ide nem 
messze, az üveghegy tetején lakik, az üvegvárban, annál 
az öreg királynál, a kiről az én bátyám beszélt neked. 
Az öreg király már férjhez is akarta adni a te felesé
gedet, de a feleséged azt mondta, hogy őt három nagy 
próbával szabadították fel a gonosz tündérek varázsa 
alól s most is csak ahhoz megy feleségül, a ki három 
próbát kiáll.

Az első próba az, hogy föl kell ugratni az üveg
várba. Sokan megpróbálták ezt már, grófok, herczegek, 
királyfiak, de egy sem tudott fölugratni a várba.

— No most, édes fiam, azt kérdem én tőled, 
van-e pénzed?

Mondá a király :
— Bizony nincs nekem, édes apám,
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— Ha nincs, van nekem. Van itt arany elegendő. 
Végy egy tarisznyával s menj a vásárra. Ottan vegyél 
egy fekete lovat, a melynek szőrében egy fehér szál sin
csen, azután egy rend fekete ruhát magadnak, fekete szer
számot a lovadnak s üttes reá aranypatkót, gyémántsze
gekkel. A vásárról aztán gyere vissza hozzám, hadd lám, 
hogy jól vásároltál-e?

Elmegy a király, vásárol mindent úgy, a hogy az 
öreg ember mondta s visszajövet beszól az ablakon:

— No, édes öreg apám, visszajöttem, nézze meg, 
hogy jól vásároltam-e ?

Kijön az öreg, nézi a lovat, a szerszámot, a pat
kót s mondja: — Ember vagy, fiam. Most csak menj 
az üveghegy alá. Lesznek ottan bizonyosan többen, kik 
próbát tesznek. Te csak várd végig, hadd próbáljanak, 
úgy sem tudnak felugratni, mert egynek a lován sincs 
gyémántszöges aranypatkó. Hogyha aztán mind vissza
estek, ugrass neki az üveghegynek.

Elvágtat a király az üveghegy alá s hát csak ott 
tudja meg, hogy háromszor kell felugratni az üveg
várba, ez a három próba. Végét várja, amig mind sze
rencsét próbálnak s mikor valamennyi visszaesett, neki 
ugratott ő is s ugrott a lova akkorát, hogy nemcsak az 
üveghegy, hanem az üvegvár is alatta volt, s úgy kellett 
visszaereszkedni.

Hej, Istenem, volt nagy öröm, mert a királyné 
mindjárt megismerte az ő urát. Adott neki egy arany
nyal kivarrott, drága szép keszkenőt s mondta:

— Még csak kétszer ugrass fel, lelkem uram, 
aztán csakugyan egyek leszünk mind halálig.

Egyszeribe visszaugratott a király, le egyenesen a 
tenger partjára, az öreg ember házához.
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— Na, fiam, — kérdezte az öreg, — megvolt-e 
szerencsésen az első próba ?

_  Meg, öreg apám, meg, az Isten áldja meg 
kigyelmedet.

__ jól van, fiam, jól van, hanem most csak menj 
be ismét a városba, hogy majd holnap rád ne ismerjenek 
a többi herczegek s királyfik. Végy magadnak tiszta 
sárga ruhát, sárga lovat s a lovadnak sárga szerszámot. 
Üttess erre is arany patkót, gyémánt szegekkel.

Elment a király a vásárba. Megvett mindent, ahogy 
az öreg ember mondta. De másnap reggel, mikor az 
üveghegy alá indult, azt tanácsolta az öreg, hogy most 
ne is várjon a sorára, a mig a többiek szerencsét pró
bálnak, hanem ugrasson fel legelsőnek.

Elment a király az üveghegy alá, de hogy szava
mat össze ne keverjem, az üvegvár királya nagyon hara
gudott rája, hogy nem is jelentette magát nála, mikor 
először a várba felugratott, s egy ármádia katonaságot 
rendelt ki, hogy ha másodszor is felugrat, fogják el és 
vezessék elébe.

A király úgy tett, a hogy a csősz tanácsolta. Nem 
várt a többi herczegekre, királyfikra, sárga lován fel
ugratott az üvegvárba. Ott volt a királyné a vár tor- 
náczában. Adott a királynak egy arany almát, azzal 
hopp, a király keresztül ugratott az egész ármádián, le 
az üveghegy aljába s vágtatott a csőszhöz.

— Na, fiam, — mondá a csősz, — most szinte 
megjárád, hanem csak eredj a városba, s végy egy tiszta 
fehér szőrű paripát, a paripádnak fehér szerszámot, 
magadnak egy rend fehér ruhát s a ló lábára megint 
csak üttess gyémántszeges aranypatkót.

Elment a király a városba. Ottan megvett mindent, 
ami kellett. Aztán visszajött a csőszhöz s megkérdezte:
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— Jól vásároltam-e, öregapám ?
— Jól, fiam, jól, — mondá az öreg ember, — 

csak aztán erősen vigyázz magadra, mert az öreg király 
most két ármádia katonát állít ki, hogy kézrekerittes- 
sen téged.

A király elvágtatott az üveghegy alá, s most sem 
várt másokra. Felugratott az üvegvárba, egyenest az 
üvegvár tornácza elé. Ott a királynétól kapott egy

arany gyűrűt, hirtelen felhúzta az ujjára s hopp! 
keresztül ugratott a két ármádián.

No, de most még sem volt olyan szerencsés, mert 
egy katona beleszurt a lábába a gyiklesőjével. hogy a 
vére mindjárt kicsordult s ahogy elvágtatott a két ármá
dia feje fölött, a vére végig csepegett rajtuk.

Mondja az öreg csősz, mikor visszaérkezék hozzá:
— No, fiam, megsebesitének, ugy-e?
— Meg, öreg apám, meg.
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— Hát egyet se búsulj, — mondá az öreg ember. — 
Kösd be a sebedet azzal a fekete keszkenővel, mit a 
királynétól kaptál, majd beforrad szépen. Hanem most 
hallgass ide! Az öreg király erősen haragszik reád, a 
miért nem jelentetted magadat előtte s el is vitte a te 
feleségedet az üvegvárból messze innét, egy másik 
városba s csak álruhában mehetsz oda. Öltözz fel sze
gény legénynek, állj be az öreg királyhoz szolgának 
s a többit a jó Isten majd megmutatja.

Felöltözött a király szegény legénynek. Megköszönte 
az öreg csősznek iránta való nagy jóságát. Elbúcsúzott 
tőle illendőképen s indult az öreg király városa felé. 
Ahogy oda ért, ment a palotába s ottan fel is fogadták 
kuktának.

Eltelik egy hét, eltelik kettő s a király még min
dig nem láthatá a feleségét. Hanem egyszer a főkukta 
elment hazulról, s reá bízta, hogy kávét főzzön a 
királynénak.

Neki sem kellett egyéb. Azt a gyűrűt, melyet felesé
gétől kapott, beledobta a kávés pohárba.

Beviszik a királynénak a kávét. Keveri, kavarja s 
hát egyszer csak kimeríti a gyűrűt.

Hej, megörült a királyné. Hiszen hogy ha itt a 
gyűrű, itt van az ő ura is. Parancsolja az inasnak 
mindjárt, hogy küldje be azt a kuktát, a ki ma a kávét 
főzte. Kimegy az inas a konyhára, mondja a kuktának, 
hogy hivatja a királyné. De a kukta azt üzente vissza, 
hogy »neki annyi ide, mint neki oda«.

Visszamegy az inas, mondja a királynénak, hogy a 
kukta mit üzent. A királyné nem szólt semmit, szépen 
kiment a konyhára s hát ott ül az ura kukta ruhában 
s a fájós lábát kötögeti azzal a fekete kendővel, a 
melyet tőle kapott.
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A királyné csak megnézte, nem szólt semmit. Be
ment az öreg királyhoz. Annak elmondta, hogy itt van 
az ura, a ki háromszor szabadította fel őt a varázs 
alól, a ki háromszor ugratott fel az üvegvárba s a ki 
most ide is eljött szegény legény képében, ne haragudjék 
rá azért, hogy nem jelentette magát előtte, engedje meg, 
hogy ismét egymáséi lehessenek, mert hát a jó Isten is 
úgy akarja azt.

Megengesztelődött az öreg király erre a beszédre. 
Egyszeribe papot hivatott, összeeskettette ismét a fiata
lokat s el sem eresztette az országából, hadd lakja
nak vele.

Telt, múlt az idő s azt mondja egyszer az öreg 
király a fiatalnak:

— No, édes fiam, én egészen elöregedtem már. 
Testem, lelkem kívánja a nyugodalmat. Neked adom a 
királyságomat, uralkodjál békével országomban.

Megköszönte szépen a fiatal király az öreg király 
nagy jóakaratját, de azt mondá, ámbátor ő már sokat 
próbált ebben az életben, elmegy még egy esztendőre 
országot, világot látni.

Hiába kérte az öreg király, hiába a felesége, föl
tett szándékáról nem tudták lebeszélni.

Ment, mendegélt hegyek, völgyeken által, hetedhét 
ország ellen s útközben betért egy vendégfogadóba. Ott 
ebédet rendelt magának s a korcsmáros mindjárt paran
csolja is:

— Ignácz, hozz ennek az úrnak ebédet!
— Mindjárt uram, mindjárt, — mondta Ignácz.
A király csak ámult, bámult, csak nézte, hol van 

az az Ignácz, a kinek a korcsmáros parancsol s a kinek 
hangját hallja is, de őt magát nem lehet látni. De még 
csak akkor bámult igazán, mikor az asztalra került min-
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denféle drága étel, ital s nem látott senkit, a ki az 
ételt s italt felhordotta volna.

__ Hát ki s mi ez az Ignácz? — kérdé a király.
__ Ez az én inasom, — felelt a korcsmáros.
A királynak nagy kedve kerekedett, hogy megvegye 

Ignáczot, s meg is alkudott a korcsmárossal háromszáz 
pengő forintban. Mikor aztán az ebédnek vége volt, a 
király tovább indult s mondta:

_  Ignácz, gyere velem!
Ignácz csakugyan ment a királylyal, mert akármit 

kérdezett az úton a király, Ignácz arra mindig válaszolt, 
de látni nem lehetett őt.

E közben beesteledett, de sem falut, sem várost 
nem értek. Meg kellett hogy háljanak az országút men
tén. Ott az országút mellett éppen egy sereg fuvaros 
ember tanyázott.

A király sem ment hát tovább, közéjük ment, jó 
estét köszönt nekik s megkérdezte, hogy az éjjelre itt 
maradhat-e köztük.

— Istené a szállás, — mondták a fuvarosok — tele
pedj le közöttünk.

A hogy leült a király, parancsolta Ignácznak:
— Ignácz, hordj fát, csinálj tüzet, főzz vacsorát.
Ignácz egyszeribe fát hordott, tüzet csinált s egy 

szempillantásra olyan vacsorát főzött, hogy a fuvarosok
nak szemük, szájuk tátva maradt.

— Hm, — mondá egy fuvaros — derék egy szol
gája van kendnek, földi, hanem van nekem is egy 
tarisznyám, a melynek csak azt kell mondani: — Mars 
kifelé! s addig jön ki belőle a katona, mig azt nem 
mondom: elég! Ha meg azt akarom, hogy visszamen
jenek, csak azt mondom: mars vissza! s mind egy szálig 
visszamasiroznak.

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 5
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A fuvaros mindjárt meg is mutatta, hogy mit tud 
az ő tarisznyája. Megtetszett a királynak ez a csuda 
tarisznya. Gondolta magában, ez éppen jó volna neki. 
Mondja a fuvarosnak:

— Egyet mondok földi, kettő lesz belőle, adja 
nekem a tarisznyát, én meg kendnek adom az én 
szolgámat.

Gondolta a fuvaros, ő bizony cserél, mert azt a 
rengeteg sok katonát úgy sem tudja eltartani. Egysze
ribe kezet csaptak s reggel aztán a király tovább ment 
a tarisznyával. Hanem amint ment, hallja, hogy meg
szólal valaki mellette.

Az ám, Ignácz volt az. Kérdi a király:
— Hát te miért nem maradtál a fuvarosnál, 

Ignácz, hisz én neki adtalak.
Mondja Ignácz:
— Nekem egy szóval sem mondta, hogy maradjak, 

én hát eljöttem.
Nem is mentek tovább. Visszafordultak az öreg 

király városába. Ahogy megérkeztek az udvarba, elő
veszi tarisznyáját a fiatal király s kiált: — Mars ki! — 
Hát Uram, teremtőm! omlik kifelé a rengeteg sok huszár 
s baka nagy bandaszóval, nem volt annak sem eleje, 
sem vége. E közben beszalad Ignácz az öreg királyhoz:

— Felséges királyom, jöjjön ki a tornáczra, nézze, 
mennyi katona van az udvarban, a városban s a városon 
kívül, annyi van, hogy még talán az országban sem fér el.

Az öreg király csak ámult-bámult, nézett erre is, 
nézett arra is, hogy ki beszél hozzá, de nem látott sen
kit, hát nem is ment, azt hitte, hogy talán a füle zúg.

— Hát nem jő? — kérdé Ignácz.
— Nem én, felelt az öreg király.
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__ No ha nem jön, akkor viszem. — S felkapta 
az öreg királyt s vitte ki a tornáczra.

Összecsapta a kezét az öreg király, mikor meg
látta azt a tenger sok katonát, amennyit ő még nem 
látott. Jön a fiatal király is s jelenti:

__ Na, édes apám, úgy-e nem voltam hiába orszá
got-világot látni?

— Jól van fiam, jól van, — mondá az öreg király, — 
hanem az én országom nem elég nagy ennyi katonának.

— Már bizony, ha nem elég, segítek én azon, fel
séges apám uram. — Azzal nagyot kiáltott: — Mars 
vissza! — S a huszárok s a bakák nagy bandaszóval 
visszamasiroztak a tarisznyába.

Bezzeg volt nagy öröm. Szaladott ki a királyné is. 
Nyakába borult az urának: — Jaj, csakhogy visszajövéh 
lelkem uram, édes uram, tudom, többet el sem is eresztlek!

Nem is szakadtak el többet egymástól s még ma 
is együtt élnek, ha meg nem haltak.

5*



A mindent járó 
malmocska.

Volt, hol nem volt, még az óperencziás 
tengeren is túl, a hol a kis kurta farkú malaczka túr, volt 
egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi 
gyereke volt, mint a rosta lika, még egygyel több.

Na gyerek, az volt elég, de bezzeg nem volt 
harapni való. Két kicsi ökröcskéje, akkora, hogy alig 
látszottak ki a földből: ez volt a szegény ember gazda
sága, egyebe nem volt a föld kerekségén.

Sokat tűnődött, sokat búcsálódott a szegény ember 
a feleségével, hogy azt a sok gyereket hogy tudják eltartani.

Bú volt éjjelük, bú volt nappaluk. Megpróbáltak 
mindent, semmihez sem volt szerencséjük. Hej! mert a 
szegény embernek szegény a szerencséje is.

Azt mondja egyszer a szegény ember:
— Feleség, elmegyek ezekkel a haszontalan ökröcs- 

kékkel az erdőbe, hátha az Isten mutat valamit.
Befogta az ökröcskéket egy kis szekerecskébe, s elment 

az erdőbe.
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Amint ott száraz ágat gyűjtögetett, s rakosgatta 
a szekerecskére, mit látnak szemei! Egy szép tisztáson 
játszadozik két szép úri gyermek, egy fiú s egy leányka.

Odamegy a gyermekekhez, szóba ereszkedik velük 
s megtudja tőlük, hogy a leányka, a napjötti királynak 
a leánykája, a fiú pedig a napmenti királynak a fia.

Mert úgy tudjátok meg, hogy éppen ezen a tisz
táson volt a határa a napjötti s a napmenti országnak.

A mint beszélgetnek egymással, meglátják a gyer
mekek a két ökröcskét s a királyúrfinak úgy megtet
szettek a szetemnyi állatocskák, hogy mindjárt rászegült 
a szegény emberre s nem hagyott neki békét, a mig az 
ökröcskéket el nem adta.

Nem akarta a szegény ember semmiképpen az ökröcs
kéket eladni, de addig beszélt a gyermek, hogy igy, 
hogy úgy megfizeti az édes apja, hogy a szegény 
ember megvált az ökröcskéktől. Azt mondta a királyúrfi:

— Csak ne búsuljon, bátyám uram. Adja ide az 
ökröcskéket, holnap aztán jöjjön cl az édes apámhoz, s 
ő majd becsületesen megfizeti az árát.

Hát jól van, a királyúrfi elhajtja az ökröcskéket. 
A szegény ember pedig jól megrakja száraz ággal, bog
gal a szekerecskét s hazahúzta nagykinlódva.

Hiszen volt otthon hadd-el-hadd. Sirt a szegény 
asszony mérgében, szitkozódott, hogy ez a két kicsi 
ökröcskéjük volt s ebből is kifogyasztá az ura nagy 
bolondul. Most már elmehetnek világgá ezzel a sok ron
gyos gyermekkel, nincs semmijük a föld kerekén.

Eleget vigasztalta a szegény ember a feleségét, 
hogy ne békétlenkedjék. Hiszen jó helyre adta az ökröcs
kéket, bizonyosan jó árát is kapja. Sanyarú sorsuk talán 
jóra is fordul, ezzel a vásárral. Hiszen akárcsak a fekete 
földnek beszélt volna. Nem volt otthonn maradása a



70

szegény embernek. Még aznap indult a napmenti király 
udvarába.

Áldott szerencséjére, nem volt messze a király 
udvara. Másnap reggel már oda is ért.

Hát a mint bemegy az udvarra, ott van a király- 
úrfi, játszik a két kis ökröcskével. Hajtja: csá, Rendes 
Virág! hi elé! hóha! hó! Ahogy éppen a szántóvető embe
rektől hallotta.

De ahogy meglátta a szegény embert a, király- 
úrfi, mindjárt szaladott elejébe nagy örömmel. Megfogta 
a kezét s vezette föl a palotába. Jöjjön bácsi, jöjjön! 
Hanem azt mondom ám kigyelmednek, hogy akármit 
ajáll az édes apám, semmit egyebet el ne fogadjon, 
csak a mindent járó maimocskát.

Bemegy a szegény ember a királyhoz, elémondja, 
hogy ő volt a gazdája annak a két kis ökröcskének.
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— No, hát csak kérjen kend akármit, — mondá 
a király — mert igazán nagy öröme van a fiamnak az 
ökröcskékben.

Ott volt az asztalon a mindent járó maimocska. 
Olyan volt, mint egy gyermekjáték.

_ No,— gondolja a szegény ember magában — szép 
árát kapom az ökröcskéimnek, ha ezt a maimocskát 
kérem, Úgy szemlélem, hogy játék helyett játékot akar 
adni a királyúrficska. De hát Isten neki, fakereszt, ő már 
nem kíván egyebet. Hadd teljék kedve az úrficskának. 
Mondja is a királynak:

— Felséges királyom, én azért a két kicsi ökröcs- 
kéért semmi nagyot nem kívánhatok, adja nekem azt a 
maimocskát.

Csak láttátok volna, hogy megváltozott színében a 
király! Mondta a szegény embernek:

— Kérj akármit! Annyi aranyat adok, amennyit 
elbírsz, csak ezt a maimocskát ne kívánd.

— ITgy-e, — gondolta magában a szegény ember — 
mégsem gyermekjáték lesz ez, ha olyan nehéz szívvel 
válik meg tőle a király.

Mondta ismét nagy alázatosan:
— O, felséges királyom, mit gondol, hogy azért a 

haszontalan ökröcskékért valami sokat érőt kívánjak. 
Adja nekem ezt a maimocskát, hadd legyen, mivel 
játszadozzanak az én gyermekeim is.

Erősen szerette a király a fiacskáját, nem akarta hát 
kedvét szegni a szegény embernek. Od’ adta a maimocskát.

De mikor kiment a szegény ember, még akkor is 
utána kiáltott:

— Hallod-e te szegény ember, ha megbánnád a 
vásárt, hozd vissza a maimocskát, szívesen adok más 
egyebet helyette.
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Azt mondja a királyúrficska, mikor az udvaron 
voltak •

— No, bácsi, igazán jól teve, hogy nem fogadott 
el egyebet.

— Oh, ne mondja, királyúrfi, — kesergett a sze
gény ember — nem is merek hazamenni. A feleségem, 
mikor hazamentem az ökröcskék nélkül, majd megevett 
a szájával. Hát még most, ha hazaviszem ezt a haszon
talan játékot.

— Hát én meg azt mondom kigyelmednek, hogy 
egyet se búsuljon, hanem menjen haza békességgel. 
Tegye le a maimocskát az asztalra s mondja neki:

Mindent járó malmocskám, járj nekem arany pénzt, 
sült ételt, főtt ételt! — s meglátja kigyelmed, hogy csak úgy 
omlik ki belőle minden, amit kiván. Amikor megelégelte 
a járását, csak annyit mondjon neki: Mindent járó mal
mocskám, elég már! — Mindjárt megáll a maimocska.

Hej, Istenem, örült a szegény ember, nem találta 
helyét szertelen nagy örömében.

Megköszönte a királyúrficskának iránta való nagy 
szivességét. Aztán hóna alá fogta a maimocskát, sietett 
hazafelé, hogy a lába is alig érte a földet.

Útközben, a mint nagy sebesen igyekezett hazafelé, 
egyszer csak látja, hogy valami rettentő nagy feketeség 
közeledik feléje. Nem tudta elgondolni, hogy mi Isten 
csodája lehet ez. A feketeség csak jött közelebb-közelebb 
s hát Uram Jézus, mi volt?! Egy éktelen nagy fekete 
kalap.

Nézi, nézi, hogy mi van a kalap alatt. Hát a kalap 
alatt egy ember volt.

Alig tudott szegény ember lépegetni elébb-elébb, 
úgy el volt gyengülve, mint az őszi légy.

Jó kedve volt a szegény embernek. Kérdezi tréfásan:
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— Hé, atyafi, nem szorítja fejét a kalap?
_ Ne csúfolódjék velem, — mondja nagy búsan 

az ember, — inkább adjon egy falás kenyeret, mert három 
napja nem ettem.

Mondja a szegény ember:
— Én jó szívvel adnék, atyafi, de nekem sincs.
Kikotorászta minden zsebét, hadd lássa az az ember, 

hogy csakugyan nincs semmije.
Az ám, egyszerre csak eszébe jut, hogy hiszen van 

neki egy csuda-malma. Mindjárt megpróbálja, hogy igazat 
mondott-e a királyfi. Leteszi a maimocskát a földre s 
szól neki: — Mindent járó malmocskám, járj nekem 
mindenféle ételt s italt.

Még ki sem mondta jóformán, zúgni, zakatolni 
kezd a maimocska s hát úgy omlott belőle, mindenféle 
drága étel, ital, hogy a szem nem győzte belepni. Annyit 
őrölt egy szempillantásra, hogy elég lett volna egy 
falunak. Csak akkor hagyta félbe az őrlést, mikor a sze
gény ember mondta:

— Mindent járó malmocskám, elég már.
Na, esznek, isznak, dúskálnak a mindenféle jóban. 

Czifra kedvük kerekedik. Énekelnek, tánczolnak, aztán 
ismét leheverednek, diskurálnak s a hogy ..szóból szó 
kerekedik, azt mondja a nagykalapú ember:

— Hiszen atyafi, ügyes portéka ez a maimocska, 
hanem az én kalapom se kutya. Egyet mondok s kettő 
lesz belőle: cseréljünk.

— Nem ment el a szép eszem, — mondja a sze
gény ember — mikor ez a maimocska eltartja az egész 
nemzetségemet, mig a világ s még két nap. A kend' kalapja 
csak madárijesztőnek jó.

— Úgy-e? — mondja a nagy kalapú ember — 
hiszen mindjárt lát kend csudát.
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Azzal leveszi fejéről a kalapot s szól neki: — 
Kalap, tüzelj.

Na hiszen, ha ott lettetek volna, láttok olyant, a 
milyent még soha ez életben. Puskagolyó, kartácsgolyó,, 
ágyúgolyó, piff! puff! paff! bumm! csak úgy repült, csak 
úgy ömlött ki a kalapból, éppen, mint a záporeső.

Nem is szakadt vége, mig az ember azt nem 
mondta: Elég.

— Hiszen, — mondja a szegény ember — ez is 
ügyes portéka, de nekem még sem kell, mert ettől ugyan 
éhen halhatok.

Hanem a nagykalapú ember addig beszélt, hogy 
ilyen s hogy olyan nagy hasznát veheti a kalapnak, hogy 
a szegény embert mégis kiforgatta az eszéből s cseréltek.

Aztán elváltak egymástól. Ez is, az is ment a maga 
útjára, de a szegény ember egy jó hajitásnyira sem 
ment, erősen megbánta a cserét. S a mint közeledett a 
háza felé, majd felvetette a bánat s a keserűség, hogy 
az Isten úgy el tudta venni az ő eszét.

Hanem, hogy a szavamat ne felejtsem, volt annak 
a nagykalapú embernek egy botja is. S mikor elváltak 
egymástól, azt a botot ott felejtette a földön.

A szegény ember fölvette a botot. Gondolta, jo 
lesz, ha valahol az úton megtámadják.

Hát’ a mint évelődnék, búcsálódnék magában, meg
szólal a bot:

— Miért búsulsz, édes gazdám ?
Nagyot néz a szegény ember. Nini, hát ez a bot beszél ?
Megint kérdi a bot:
— Miért búsulsz, édes gazdám?
Feleli a szegény ember:
— Búsulok az eszemért, ami nem is volt s búsu

lok a maimocskáért, a mit bolond fejjel elcserélék.
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Abban a szempillantásban kifordult a bot a kezé
ből. Elsurrant valamerre, az Isten tudja merre. Elég azr 
hogy egy perezre, kettőre vissza is fordult s hozta magá
val a mindent járó maimocskát.

Na, de már most csakugyan nem volt búra oka a 
szegény embernek. Bezzeg hogy otthon is volt becsülete,, 
mikor megmutatta, hogy mit tud az ő malmocskája. De 
úgy meggazdagodtak, hogy minden fia hat ökörrel járt szán
tóba s még a kutyának is kalácsot vetettek kenyér helyett.

Hát telt, múlt az idő. Egyszer kint áll a kapuban 
a szegény ember (az ám, szegény ember!) s látja, hogy 
jön az utczán egy úri ember a feleségivei s a fiával 
gyalog. Nézi, nézi s hát az az úri ember maga a király. 
Elejbük megy, köszönti illendőképen s kérdi:

— Ugyan bizony, felséges királyom, hová, merre 
mennek ilyen gyalogszerrel ?

— Hej, — mondja a király — nagy bajban 
vagyunk. Az északi király elvette az országomat s most 
megyünk világgá, nincs itt maradásunk.

Mondja a szegény ember:
— Azért ugyan egyet se búsuljon felséges kirá

lyom, majd segítek én a kigyelmed baján, csak tessék 
beljebb kerülni az én szegény házamba.

Bemennek a házba, ott az egyszeri szegény ember 
jó vacsorát főzet, de olyant, hogy a király is, meg a 
királyné is megnyalta a száját utána.

Mikor aztán lenyugodtak a vendégek, fejibe nyomta 
a nagy kalapot, kezibe vette a botot, s elindult, hogy 
megkeresse az északi király seregét.

Hiszen nem sokáig kellett hogy keresse, úgy ellep
ték az északi király katonái a napmenti országot, hogy 
ég s föld feketéllett tőlük.
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Az egyszeri szegény ember kiment egy begy tete
jére, ott a kalapot letette, neki irányította az ellenség
nek s kiáltott: — Kalap, tüzelj !

Elküldötte a botot is, hadd üsse a fejüket, ott nem 
sántulnak meg.

Hej, édes Istenem, lett egyszerre szörnyű nagy 
pusztulás. Még hirmondónak sem maradott az északi 
király seregéből.

Azzal megfordult az egyszeri szegény ember, ment 
haza s jelentette a királynak, hogy: semmi baj, mehet 
vissza a palotájába.

A király a szemének sem akart hinni, mikor látta 
azt a rettentő nagy pusztulást, hogy egy szál ellenség 
nem sok, annyi sincs az országában. Megvette az egy
szeri szegény embertől a kalapot, meg a botot. Adott 
neki temérdek kincset, de annyit, hogy hat hatökrös 
szekérrel egy hétig hordatták a rengeteg sok aranyat, ezüstöt.

Azonközben fölcseperedett a királyúrfi is s felesé
gül vette a napjötti királykisasszonyt.

Volt nagy dinom-dánom, lakodalom. Ott is az egy
szeri szegény ember járta legelői a kállai kettőst.

Még most is járja, ha tudja. Holnap legyen a ti 
vendégetek.



Mikor én kis fiú 
voltam...

Mese, mese — miről mesél
jek mostan ? Hát arról 
mesélek, hogy mikor én kis 
fiú voltam, mi mindent csi
náltam.

Az ám, akár hiszitek, akár nem, volt az apám kert
jében egy nyárfa, de olyan magas, hogy a felső ága az 
eget verte. Ennek a fának az oldalában volt egy lik, 
abban a likban egy sárga rigó. Fogtam magamat, föl
másztam a fára, mert fájt a fogam erősen a sárga rigóra.

Hiszen fájhatott, mert a lik olyan szűk volt, hogy 
az öklöm sem fért belé. Hopp! eszembe jut, hogy van 
az éd’s apámnak egy szép fehérvári bicskája, azzal kike- 
rekitem a likat.

Lecsúsztam a fáról, beszaladtam a házba, kivettem 
az asztalfiából a bicskát. Azzal, uczczu neki! föl ismét 
a fára s kezdettem kereken kerekíteni a likat.

Ahogy kerekítettem, egyszerre csak kisiklott a 
kezemből a bicska s beleesett a likba. Hej! Uram
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teremtőm! megijedtem szörnyen. Ha megtudja éd’s apám, 
hogy volt s nincs fehérvári bicska, úgy megnadrágol, 
hogy soha el nem felejtem. Bizony nem mertem a szeme 
elé kerülni. Kereket oldottam s szaladtam torony irá
nyába, amerre láttam.

Jártam-keltem mindenfelé, egyszer jobbra, másszor 
balra felé s addig mentem, mendegéltem, mig egy faluba 
nem értem. Ahogy mentem a falun végig, benézek egy kapun, 
s látok az udvaron egy szekeret. Gondoltam magamban: 
ha szekér van, akkor lónak is kell itt lenni. Bemegyek, 
hátha felfogadnak kocsisnak.

Amint gondoltam, akként cselekedtem, bementem 
s csak rám nézett a gazda s egyszeribe felfogadott 
kocsisnak.

De bezzeg lett nekem jó dolgom. Mikor ettem, 
mikor nem. Több volt a verésből, mint az evésből, de 
én azért úgy szerettem a gazdámat, mint a galamb a 
búzát, akarom mondani, mint a kecske a kést.

Na, telik, múlik az idő s mondja egyszer a gazda:
— Fiam, Jankó, fogj bé, megyünk Debreczenbe. 
— Jól van, gazduram, hát a szekeret megkenjem-e? 
— Hogyne kennéd meg, fiam, úgy megy vígan, ha 

megkenik.
Adott egy nagy darab hájat, s én a szekeret végig 

megkentem, a rúd hegyétől a hátulsó saraglyáig.
Kijön a gazda s mondja nagy haraggal:
— Mit csináltál, te világ bolondja?
— Azt mondta, hogy kenjem meg a szekeret, hát 

én megkentem.
— Oh te, bolond, te, hiszen a kereket kell megkenni!
— Hát, miért nem mondta mindjárt, gazduram.
Adott megint egy nagy darab hájat s én úgy meg-
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kentem a kereket kívül, hogy csurgott le róla a zsír. 
Jön a gazda s kérdi:

— Megken éd-e, Jankó?
__ én, gazduram, nézzen ide!
_  Ejnye, ilyen-olyan teremtette, — káromkodott a 

gazda, hiszen a tengelyt kellett volna megkenned.
— Hát akkor miért nem mondta, gazduram, hogy 

a tengelyt kenjem?
Harmadszor is adott egy darab hájat s akkor 

csakugyan a tengelyt kentem meg, de úgy, hogy magától 
forgott a kerék.

— No fiam, Jankó, most fogj bé.
Kérdem:
— Hány lovat fogjak be, gazduram?
— Négyet, fiam, Jankó, négyet. A két szürkét 

előre, a két sárgát hátul.
Kivezetem a lovakat, a két szürkét oda kötöm az 

első saroglyához, a két sárgát a hátulsó saroglyához. 
Azzal bemegyek a házba s mondom:

— No gazduram, jöhet, befogtam a lovakat.
— ¾yes legény vagy, Jankó, — mondja a gazda — 

nem is hittem volna, hogy ilyen hirtelen be tudj fogni.
Kimegyünk az udvarra, hát csak elkezd károm

kodni az én gazdám:
— Mit csináltál, te kutyaházi, hogy’ fogtad be a 

lovakat ?
— Úgy, ahogy gazduram mondta: kettőt elől, ket

tőt hátul.
Ott abban a helyben jól megnadrágolt s megmu

tatta, hogy’ kell befogni a négy lovat. Azzal felültetett 
engem a hátulsó saroglyába, ő maga elől ült, hajtott s 
azt mondta, hogy Debreczenig ki se tátsam a szájamat, 
mert ha egy szavamat hallja, agyonüt.
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Hát jól van! repültek a lovak, mint a sebes szél, 
én pedig kuczorogtam a saroglyábán s hallgattam, mint 
a disznó a rozsban.

Egyszer, úgy Debreczen felé, látom, hogy kiesik 
egy kerékszeg. Egy szót sem szóltam, azt is lassan 
mondtam.

A kerékszeg után kiesik a lőcs. Hallgattam, mint 
a fekete föld. A lőcs után kiesik a tengelykarika. Azt 
sem mondtam: befellegzett. A tengelykarika után kilő
dörög a kerék, s mint egy részeg ember, elterült az úton.

De bizony nem szóltam egy szót sem.
G-azduram csak hajtott, nagyokat rittyegtetett az 

ostorával, de egyszer csak meglassodnak a lovak, habba 
keverednek s lépést is alig tudnak menni.

Nagyot káromkodik a gazdám.
— G-yí, hogy a kutyák egyenek meg, máskor meg 

sem 8zuszszantatok Debreczenig, most meg csakúgy 
lődörögtök.

Visszanéz nagy haraggal s rám kiált:
— Bizonyosan nem adtál nekik elég abrakot, te 

szélházi ?
De ahogy visszanézett, meglátja, hogy nincs kerék. 

Bezzeg, hogy mindjárt tudta, miért állottak el a lovak.
— Hát te, világ bolondja, te, miért nem szóltál 

nekem ?
Mondtam én:
— Szóltam volna én szívesen, gazduram, de azt 

mondta, hogy agyonüt, ha Debreczenig kitátom a számat.
Hej, uram teremtőm! Lett hadd-el-hadd! Csihé, 

puhé, supp, supp, supp — megrakott a gazdám magya
rán. De szaladtam én is, mintha a szememet vették 
volna ki. Úgy ott hagytam a gazdámat, mint Szent Pál 
az oláhokat.
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Szaladtam árkon-bokron át, hegyen-völgyön keresz
tül s meg sem álltam, mig egy faluba nem értem. Ottan 
találtam egy másik gazdaembert s az engem felfogadott 
kecskepásztornak. Kezemre adott egy csorda kecskét. 
Feltarisznyáit becsületesen, még kenyér is volt a tarisz
nyában, szalonna is lehetett volna, de az éppen úgy jól 
volt. Elindultam a kecskékkel nagy vígan a tanyára.

Mikor elindultam, utánam kiáltott a gazda:
— Aztán, Jankó fiam, este rakhatsz akkora tüzet, 

akár a tanya is meggyúlhat belé, van ott fa elég.
Bizony, ha volt fa, jó volt, mert erős hideg idők 

jártak. Raktam is én este akkora tüzet, hogy meggyűlt 
tőle a tanya, csak úgy lobogott a láng az ég felé.

Én pedig szépen leheveredtem s melengettem a 
hátamat, meg a talpamat.

Hát egyszer látom, hogy szalad valaki egy nagy 
bottal a kezében. No gondoltam: ez bizonyosan az én 
gazdám.

Bezzeg hogy a gazdám volt. Fn sem vettem tré
fára, felugrottam, nyakam közé kaptam a lábamat, sza
ladtam, a hogy tudtam. Utánam a gazda, kiabált torka- 
szakadtából:

— Állj meg, te gazember, állj meg, mindjárt 
agyonütlek.

Ügy biz’ a, gondoltam magamban, majd bolond 
vagyok, hogy megállják. Még jobban szaladtam. Áldott 
szerencsémre, egy erdőbe értem s ott nagy hirtelenséggel 
felmásztam egy kétágú fára.

Ennek a fának a két ága közt volt egy nagy lik 
s abba szépen lelógattam a lábamat. Addig lógattam, 
hogy egyszerre csak —- hupp! beléestem a likba. Próbáltam 
én kimászni mindenféleképen, de »nem lehetett ám 
gyere ki!«

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 6
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Hej, Istenem, Istenem, búsultam. Mi lesz velem? 
Itt kell eltÖltenem szép fiatalságomat.

No, még sem kellett itt tölteni. Úgy harmadnap 
múlva teknőcsináló czigányok vetődtek arra s vágni 
kezdették a fát. Hiszen könnyen vághatták, mert odvas 
volt a fa.

Csak vágjátok, vágjátok! gondoltam magamban. 
S a hogy akkora likat vágtak, a mekkorán én kiférhet
tem, kidugtam az orromat, nagyot rikkantottam s a 

czigányok — usdi 
neki, vesd el ma
gad ! — szalad
tak, a hányan vol
tak, annyi felé.

Fölszedtem a 
baltájukat, mert 
mind ott hagyták. 
Bementem egy fa
luba, eladtam a 
baltákat. Volt pén
zem annyi, hogy 
azt sem tudom 

mennyi, mert a mi volt, mind egy krajczárig odaadtam 
egy vak koldúsnak, a ki a templom előtt üldögélt.

Gondoltam, most már hazamegyek. Eddig az apám 
csak kifújta a haragját. Mentem, mendegéltem, de az az 
erdő, ahová kerültem, akkora volt, hogy napvilág nem 
tudtam belőle kikerekedni, szépen beesteledtem.

Hát biz’ én féltem egy kicsit, mert olyan sötét 
volt, hogy a baltákat fölakaszthattam volna, ha el nem 
adtam volna.

Mentem, mendegéltem, botorkáltam s hát egyszerre
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látok messziről valami világosságot. Hej, Istenem, de 
nagyon megörültem, mentem egyenest a világosság felé.

Hiszen jó helyre kerültem. Az a gyenge világosság, 
a mit én messziről láttam, rettentő nagy tűz volt ám, s 
a körül a tűz körül 12 zsivány ült. Mind a tizenkettő 
egy-egy ökröt sütött.

Mit csináljak, mit csináljak. Ej! — gondoltam — 
egy életem, egy halálom, odamegyek.

Köszönök illendőképen, fogadják a zsiványok, de 
úgy rám eregették a szemüket, hogy mindjárt kirázott 
a hideg.

— Hát ülj le, öcsém! — mondta a legöregebb 
zsivány, — gyere, egyél velünk, ne éhezzél, mint otthon.

Leültem s ettem, a mennyi belém fért. Aztán 
lefeküdtem, de nem mertem elaludni, mert féltem, hogy 
megölnek.

Az ám, mikor azt hitték, hogy alszom, arról kez
dettek tanakodni, hogy mit csináljanak velem. Egy azt 
mondta: meg kell ölni, mert különben elárul.

Más azt mondta:
— Nem kell bántani, szegény fiút! Hátha még 

olyan derék embert nevelhetünk belőle, mint a milye
nek mink vagyunk.

Sem erre, sem arra nem határoztak, hanem azt 
határozták, hogy befenekelnek egy üres boros hordóba, 
s ott hagynak.

No, Jankó, — gondoltam magamban — most már 
csakugyan vége az életednek. De mozdulni sem mertem, 
csak horkoltam czudarul.

Hát bizony befenekeltek a hordóba azok az isten
telen zsiványok s ott hagytak.

Hanem az Isten nem hagyott el, gyerekek. Az igaz, 
hogy annyit is imádkoztam, hogy egy pap sem többet.

6*
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A hordó fenekén volt egy kicsi lik, azon jól kiku
kucskálhattam. Szerencsémre, a sok ökörcsont mind ott 
volt a hordó előtt.

Egyszer mit látnak a szemeim! Arra jön egy far
kas. Fireg-forog a csontok körül, szimatolja, szagolja s 
addig üreg, addig forog, hogy a farka becsúszott a 
hordó likán.

Hiszen nekem sem kellett egyéb. Megfogtam a far
kas farkát magyarán. Háromszor is a kezemre csavarin- 
tottam. — Uczczu neki! — megijedt a farkas, megfuta
modott a hordóval. Szaladt árkon, bokron át, hogy a 
lelkemet is majd kirázta, de én nem bántam, rázza, 
csak vigyen.

Na, nem kellett biztatni Vitt olyan sebesen, 
mintha puskából lőttek volna ki. Addig szaladt, addig 
szaladt, amig az én falumba nem ért. Ott a hordó úgy 
vágódott egy fa oldalához, hogy a háznak beomlott a 
fala. A hordó széjjel hullott ezer darabba. A farkas 
tovább szaladt, én meg szépen ott maradtam s többet az 
én drága szép falumat el sem hagytam.



Jakab és a zab.

A kicsi Jakabról mondok mesét, hallgassatok ide.
Egyszer volt, hol nem volt, tulonnan túl, a hol a 

kurta farkú malacz túr, volt egy gazdaember, s annak 
egy kicsi legény szolgája, a kinek Jakab volt a neve.

Mondja egyszer a gazda Jakabnak: eredj fiam 
Jakab, a mezőre s arasd le a zabot.

Elment Jakab, de az ebadta kölyke nem aratta le 
a zabot. Nem ám, nem aratta le, de nem is dugta haza 
az orrát.

Megharagszik a gazda, küldi a kis kutyát, hogy 
harapja meg Jakabot. Na bezzeg, a kis kutya nem 
harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot.

Nosza, küldi a gazda a botot, hogy verje meg a 
kis kutyát. De a bot nem verte meg a kis kutyát, kis 
kutya nem harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta le 
a zabot.

Még jobban megmérgelődött a gazda s küldte a 
tüzet, hogy égesse meg a szófogadatlan botot. De bizony 
a tűz nem égette meg a botot, bot nem verte meg a
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kis kutyát, kis kutya nem harapta meg Jakabot s Jakab 
nem aratta le a zabot.

— Ilyen-olyan, szedte vette! — kiált a gazda — 
hiszen megálljatok! Mindjárt küldötte a vizet, hogy 
oltsa el a tüzet. Haj, de a viz nem oltotta el a tüzet, 
tűz nem égette el a botot, bot nem verte meg a kis 
kutyát, kis kutya nem harapta meg Jakabot s Jakab 
sem aratta le a zabot.

— Ugy-e!? Hiszen csak várjatok. Egyszeribe kül
dötte a bikát, hogy igya meg a vizet. De bizony a bika 
nem itta meg a vizet, viz nem oltotta el a tüzet, tűz 
nem égette el a botot, bot nem verte meg a kis kutyát, 
kis kutya nem harapta meg Jakabot s Jakab nem aratta 
le a zabot.

Hm, hm, mit csináljon, mit csináljon.... Hopp, 
megvan! Küldi a mészárost, hogy vágja le a bikát. 
Ment a mészáros, de nem vágta le a bikát, bika nem 
itta meg a vizet, viz nem oltotta el a tüzet, tűz nem 
égette el a botot, bot nem verte meg a kis kutyát, kis 
kutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta le 
a zabot.

Hiszen a gazdának sem kellett egyéb: küldötte a 
szolgabirót, hogy csapassa meg a mészárost. Bezzeg a 
szolgabiró megcsapatta a mészárost, mészáros levágta a 
bikát, bika megitta a vizet, viz eloltotta a tüzet, tűz 
megégette a botot, bot megverte a kis kutyát, kis kutya 
megharapta Jakabot s Jakab mindjárt learatta a zabot, 
de úgy, hogy egy szál sem maradott.

Ha csak egy szál zab maradt volna, az én mesém 
is tovább tartott volna.

JT



A szegény ember 
és a Halál.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
szegény ember. Ennek a szegény embernek 
annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még 

egygyel több s a legkisebb gyermekének már kereszt
apát sem talált a falujában.

Elindult a szegény ember nagy búsan, hátha talál 
valahol a föld kerekségén. Megy, mendegél, hegyeken, 
völgyeken által s a mint mendegélne, találkozik Jézus 
Krisztussal. Köszönti Jézus a szegény embert s még 
meg is kérdezi, hogy mi járatban van.

Mondja a szegény ember, hogy mibe jár.
— No, akkor egyet se menj tovább, — mondá 

Jézus — mert én jó szivvel leszek keresztapja a gyer
mekednek.

— Hát ki légyen az úr? — kérdezte a szegény 
ember.

— Én a Jézus Krisztus vagyok, atyámfia.
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— No bizony, ha a Jézus Krisztus, — mondta a 
szegény ember — akkor én más keresztapát keresek, 
mert te, Uram, csak a jókat szereted.

Jól van, azzal elváltak, Jézus ment keletnek, a 
szegény ember nyugatnak. De még egy jó hajításnyira 
sem haladhatott a szegény ember, találkozik a Halállal.

Kérdi a Halál:
— Hová, merre, földi ?
Mondja a szegény ember, hogy mibe jár.
— Egyet se menj tovább, — mondá a Halál 

én keresztvíz alá tartom a fiadat.
— S ki légyen kegyelmed? — kérdezte a szegény 

ember.
— Én a Halál vagyok, atyámfia.
— No bizony, ha a Halál vagy, te épen jó leszel 

keresztapának, mert neked, jó, rossz: egy, mind a kettőt 
egyformán szereted.

Egyszeribe jó barátságba keveredtek s a Halál 
elvezette a szegény embert az ő házába, hadd vegye fel 
ünneplő gúnyáját, mert különben ráismernek az emberek.

Hej, de bezzeg szeme-szája tátva maradt a szegény 
embernek, mikor belépett a Halál házába! Tele volt az 
a ház égő gyertyával, hosszúval, röviddel.

— Ugyan bizony, édes komám, — kérdezte a sze
gény ember — minek ez a teméntelen sok gyertya ?

Felelte a Halál :
— Hát, komám, úgy tudd meg, hogy itt minden 

élő embernek van egy gyertyája s a kinek a gyertyája 
elfogy, abban a szempillantásban meghal.

— Ejnye, lelkem komám, — mondja a szegény 
ember — mutasd meg az én gyertyámat, hadd lám, 
sokáig élek-e még?
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— Ott van ni, a te gyertyád, — mutat a Halál 
egy kicsi fagygyú gyertyára.

Megijed a szegény ember, könyörög a Halálnak:
— Lelkem, komám, drága komám, ragassz még 

egy darabkát az én gyertyámhoz, ne maradjanak árván 
a gyermekeim.

— Jaj lelkem, komám, — mondá a Halál — azt 
én nem tehetem, mert megharagszik a Feltámadás, Kit 
támasztana fel, ha minden ember gyertyáját meghosszab
bítanám?

No, hanem addig s addig könyörgött, istenkedett 
a szegény ember, hogy egy jó hosszú szál gyertyát mégis 
ragasztott a kicsi gyertyácskához.

Hazament a szegény ember nagy hálálkodással s 
ment másnap a Halál is. Aznap még sem mehetett, a 
mikor a szegény ember, mert sok embernek a gyertyá
ját el kellett fújni, a hogy tövig égtek, hogy ne kínlód
janak többet. De bezzeg nagy traktával várta a szegény 
ember Halál komát. Volt étel, ital elegendő s a Halál 
le is részegedett becsületesen. Részeg fejjel megvarázsolta 
a szegény embert s azt mondta neki, hogy csak menjen 
világgá s a hol gazdag ember van halálán, menjen be, 
álljon az ágya elébe s a félholt is mindjárt meggyógyul. 
Ha pedig miatyánkot vagy áment mond, mindjárt meg
hal. Ezzel a tudomány nyal temérdek kincset szerezhet.

Örült ennek a szegény ember, hogyne örült volna! 
Ahogy a Halál elment, feltarisznyáit ő is, s ment világgá. 
De hiszen nagy hire kerekedett hirtelen. Királyokat, 
herczegeket, grófokat, bárókat s mindenféle nagy urakat 
téritett meg a Halál kapujából s szerzett annyi kincset, 
hogy azt sem tudta, hová tegye.

Na, telt, múlt az idő, eszébe jut egyszer, hogy 
meglátoga-tja az ő kedves, drága komáját. Befogat hat
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ezüstszőrű paripát aranyos hintóba s úgy hajtat a Halál
hoz nagy urasan. Hát épen a Halál háza felé meglát 
az út szélén egy kicsi gyermeket, a ki keservesen sir- 
dogált magában.

Megállítja a kocsit s kérdi a gyermeket, hogy 
miért sir.

— Azért sírok, — felelt a gyermek — mert megvert 
az édes anyám.

— Hát aztán mért vert meg az édes anyád?
— Bühüm, mert nem tudtam egy szót az Ur 

imádságából.
— Melyik szót nem tudtad? Talán bizony a 

» Miatyánk «-ot?
— Azt tudtam, — dünnyögött a gyermek.
Akkor az egyszeri szegény ember elől kezdte a 

Miatyánkot s végig mondta.
— No, fiam, megtaláltad-e azt a szót?
— Nem találtam, — szipogott a gyermek.
— Talán bizony az »Amen« ?
— Az! az! — kiáltott nagy örömmel a gyermek, 

akarom mondani a Halál, mert a Halál volt az siró 
gyermek képében.

— Úgy, komám, úgy, — mondá a Halál — Ámen 
tenéked !

Egy szót sem tudott szólni az egyszeri szegény 
ember, kialudt a gyertyája s meghalt abban a pillanatban.

Hanem az a tenger sok gyermeke még ma is él, 
ha ugyan meg nem haltak. Jó soruk volt, élhettek, volt 
miből. Adjon Isten másnak is.

36



kz öregek.

Az öregekről mondok mesét, gyermekek, hallgassa
tok ide.

Egyszer egy obsitos katona megy, mendegél haza
felé s a mint megy egy falun keresztül, látja, hogy kint ül a 
kapuban egy ősz öreg ember s bőg keservesen, hogy 
csak úgy zengett a falu belé. Kérdi az obsitos:

— Ugyan, bizony, miért sir kend, öreg apám?
— Jaj, hogyne sirnék, édes fiam, mikor megvert 

az édes apám.
— Ne mondja kend ! Hiszen kend is van legalább 

száz esztendős, csak nem él az édes apja.
— Hát, ha nem hiszed, fiam, eredj, menj be az 

udvarba. Nézd meg, éppen fát vág az apám.
Bemegy az obsitos s hát csakugyan ott van egy 

még öregebb ember s vágja a fát, hogy egy legény sem 
vághatta volna különben.

Köszönti az obsitos:
— Adjon Isten jó napot, öreg apám. Ugyan bizony 

hogy volt lelke megverni a fiát?
— Hát hogyne vertem volna meg, mikor nem foga

dott szót a nagyapjának !
— Ne te, ne, mit beszél kend! Hát még az apja is 

él kendnek?
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— Hogyne élne! Eredj csak be a házba, ott ül a 
gócz alatt s pipázik. Nézd meg, ha néni hiszed.

Bemegy az obsitos. S hát csakugyan ott ül az öreg 
ember a gócz alatt. Nagy füstöket eresztget a pipájából 
s morgolódik az unokájára, hogy igy, meg úgy, csak még 
egyszer ne fogadjon szót neki, majd hátraköti a sarkát.

Köszönti az obsitos az öreg embert s kérdi:
— Ugyan bizony, öreg apámuram, hány esztendős 

lehet kigyelmed?
— Hej, édes fiam, azt én nem tudom. Hanem menj 

el a paphoz, a ki keresztelt. Az majd megnézi a matri- 
kulában.

— De már, öregapám, ne tréfáljon, csak nem él 
még az a pap is, a ki kendet keresztelte?

— De biz’ Isten, Krisztus úgysegén, él biz’ az, 
fiam. Ha nem hiszed, nézd meg. Bizonyosan otthon talá
lod, mindig olvassa a bibliát.

Élmegy az obsitos a paphoz. Hát az csakugyan ott 
ül az asztalnál. Előtte az öreg biblia. A szemén egy nagy 
okuláré, s babukol, olvasgat belőle.

— Szerencsés jó napot kívánok, tisztelendő szent 
atyám !

— Hozott Isten, édes fiam. Hát mi jóban jársz? 
Talán bizony páros életre készülsz?

— Nem készülök én most, tisztelendő szent atyám, 
hanem azt szeretném megtudni, hogy ez s ez az öreg 
ember hány esztendős lehet?

— Biz azt én, édes fiam, könyv nélkül nem tudom, 
hanem mindjárt megnézem a matrikulában.

Feláll a pap. Megy a könyves tékához, hogy 
kivegye a matrikulát.

Az ám! A téka be volt zárva.
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— Na, édes fiam, — mondá a pap, — erősen 
sajnálom, de a matrikulát elé nem vehetem, mert nincs 
itthon a kulcs. Magával vitte az édes anyám a szőllőbe!

Ha a papnak az anyja a kulcsot el nem vitte volna, 
az én mesém is tovább tartott volna.

Itt a vége, fuss el véle.



Dolgozz, macska!

Volt egyszer egy szegény legény. Ehhez a szegény 
legényhez férjhez ment egy gazdag leány. Hanem mielőtt 
a pap elé állottak volna, a leány kikötötte, hogy ő ugyan 
semmit sem dolgozik. Úgy is van elég, a miből meg
éljenek.

De ez még nem volt elég. Még azt is megfogad
tatta a legénynyel, hogy soha meg nem veri.

Jól van. A szegény legény mindenbe beleegyezett. 
Ó maga járt erdőre, mezőre. Dolgozott, kínlódott, hul
latta a véres verejtéket, az éfiasszony pedig otthon ült. 
Mikor nem ült, járta a falut, békukkintott ide is, oda is. 
Tereferélt a többi asszonyokkal.

Teltek, múltak a napok. Élteitek hetek, hónapok. 
Hallgatott a szegény legény, nem verte meg a feleségét. 
Hanem egyszer mégis csak megsokallotta a felesége rest
ségét s reggel, mikor kiment a mezőre, azt mondja a 
macskának:

— Hallod-e, te macska, a mig én a mezőn járok, 
szépen kiseperd a házat, főzz vacsorát, még egy orsó 
fonalat is fonj, mert különben úgy megverlek, hogy 
halálod napjáig megemlegeted.

Hallja az asszony ezt a beszédet, nem szól semmit, 
csak gondolja magában: jaj, édes Jézusom, az én uram 
bizonyosan megbolondult.
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Hogy a macska hallotta-e, nem-e, a mit a gazdája 
mondott, azt bizony én nem tudom, de azt éppen úgy 
láttam, mint ma, hogy ott feküdt a gócz alatt, csöndesen 
szundikált s rá sem nézett a gazdájára.

— Hát aztán, úgy legyen, — mondja ismét a 
gazda — dolgozz macska, mert különben igy meg úgy.

De már ezt az asszony sem állotta meg szó nélkül. 
Mondja:

— Ó, hallá-e, ugyan bizony mit beszél ilyen 
bolondságokat, hiszen az a macska nem érti a kelmed 
beszédit!

De igy, de úgy, pattogott a gazda, akár érti, akár 
nem, megtegye, a mit parancsoltam, mert nekem nincs 
más, a kinek parancsoljak.

Azzal elment a gazda, az asszony otthon maradt, 
a macska pedig szundikált tovább.

Egyszer, úgy dél felé, mondja az asszony a macskának:
— Dolgozz, macska, mert megver az uram! 
De bizony a macska meg sem mozdult.
Hát jól van, — gondolta magában — téged ver

nek meg, nem engem. S azzal elment hazulról, bekukkin- 
tott ide is, oda is s este volt, mire haza került.

Bezzeg hogy a macska sem a házat ki nem seperte, 
sem a vacsorát meg nem főzte, sem egy orsó fonalat 
nem font.

Jő haza a gazda, látja, hogy a macska nem dolgo
zott semmit.

Hej, Uram teremtőm! — megmérgelődik, fogja a 
macskát, ráköti a felesége hátára, elé a szijjostort s ütni 
kezdi amúgy magyarosan. Nyávogott a macska keser
vesen, sirt, bőgött az asszony még keservesebben. Össze
tette kezét s úgy könyörgött az urának:
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— Ö, lelkem uram, jámbor uram, ne bántsa töb
bet a macskát, hiszen az nem tud dolgozni.

— Nem-e, — kiabált a gazda — hát akkor fel
fogadod-e, hogy dolgozol helyette ?

— Dolgozom, dolgozom, — fogadkozott az asszony — 
csak ne üsse többet a macskát.

De az asszony egyet gondolt, hazaszaladt az apja 
házához s nagy sírva elpanaszolta, hogy az ura milyen 
czudarul megverte a macskát az ő hátán. Elmondja azt 
is, hogy mit fogadott.

Azt mondja az apja:
— Bizony ha felfogadtad, édes leányom, hogy dol

gozol a macska helyett, csak dolgozzál is, mert különben 
a macska holnap is megverődik.

Azzal elkergette a leányát, hogy menjen haza Isten 
hírével az urához, ott van az ő helye.

Hanem úgy látszik, hogy a verés nem fogott még 
az asszonyön, mert másnap megint minden dolgot a 
macskára hagyott.

Az igaz, hogy az ura, amikor elment, most is a 
macskának hagyta meg: dolgozz, macska, mert különben 
rútul jársz.

Hazajön este a gazda, hát megint semmit sem 
dolgozott a macska. Bizony ha ném dolgozott, fel is 
kötötte az asszony hátára s úgy elverte a szijjostorral, 
hogy szegény macska nagy kínjában a körmét is bele
vágta az asszony hátába.

Futott az asszony panaszra az apja házához, de 
az apja meg sem hallgatta, úgy visszakergette.

Harmadnap reggel, mondja ismét a gazda a 
macskának:



97

— No, macska, kiseperd á házat, megfőzd a vacso
rát, egy orsó fonalat is fonj, mert különben ma is meg- 
verődöl.

Úgy látszik, a macska mo9t már értette a gazda 
beszédjét, mert ahogy meghallotta a hangját, ijedtében 
mindjárt kiszaladt a házból.

No de nem is kellett, hogy dolgozzék. Elvégezett 
az éfiasszony helyette mindent. Kiseperte a házat, vizet 
hozott a kútról, tüzet tett, fölvetette a konyhát s főzött 
olyan vacsorát, hogy még a király is megnyalhatta volna 
utána a száját.

Aközben tele font nem is egy orsót, hanem hármat. 
Az ám! Azért lett olyan serény egyszerre, mert sajnálta 
a szegény macskát, sajnálta erősen.

Ugy-e, ti is igy gondoljátok, hogy a macskát 
sajnálta s nem a maga hátát.

Már akár igy, akár úgy, mire a gazda haza jött, 
fel volt az asztal terítve. Párolgott a jó meleg étel. 
Leültek mind a ketten az asztalhoz. Ettek, ittak, jó 
kedvük kerekedett.

Úgy bizony, a macska többet nem verődött meg s 
az éfiasszonyból olyan gazdasszony lett, hogy nem volt 
párja hét puszta határban.

A ki nem hiszi, járjon utána.

BENEDEK I MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 7



Tamás kocsis.

Egyszer volt egy szegény ember 
s annak egy fiacskája. Még 
ölbeli volt a gyermek s meghal

a szegény ember, meg a felesége s árván maradt a 
fiúcska, apa nélkül, anya nélkül, minden nélkül.

A falubeliek adtak neki ételt, italt, dajkálták Isten 
nevében. Hanem mikor kilencz esztendős volt a fiú, akkor 
már meg tudta gondolni, hogy két kezével is megkeres
hetné a kenyerét.

Elbúcsúzott a falubeliektől s indult torony irányá
ban, hogyha valahol szolgálatot találna.

Még túl sem volt a falú határán, találkozik egy 
gazdaemberrel s ez megkérdi tőle:

— Hová, merre, fiacskám ?
Mondja a fiú:
— Én bizony szolgálatot keresek, bátyámuram.
— No ha szolgálatot keresel, jó, hogy találkoz

tunk, mert én meg szolgát keresek. Gyere, fiam, sze
gődj be hozzám, csak egy öreg anyám van, senki más
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nincs a háznál, s aztán nálam csak három nap egy 
esztendő.

Megörült a fiúcska, ment a gazdaemberrel, azt sem 
kérdezte, hogy mi lesz a bére. No de a gazdaember 
megkérdezte.

— Hát aztán, édes fiam, mi bért adjak egy 
esztendőre ?

Azt mondta a gyermek:
— Ne adjon nekem semmit, bátyám uram, csak 

ételem, italom legyen elegendő, holtig elszolgálok kigyel- 
mednél.

Jól van, gondolta magában a gazdaember s közben 
szépen haza értek. Mondja otthon az édes anyjának:

— Na, öreg szülém, fogadtam szolgát.
Megnézi az öreg asszony a fiút s azt mondja:
— Bizony nem szolgát fogadtál te, édes fiam, mert 

az a gyermek még elébb-utóbb urad lesz neked.
— Ugyan bizony, édes szülém, — mondja a gazda

ember — mit gondol kigyelmed, hogy ez a szegény 
gyermek, a kinek sem apja, sem anyja, semmiféle nem
zetsége, az én uram legyen valaha?

— Jól van, jól, — dünnyögött az öreg asszony — 
majd elhiszed, ha meglátod.

Tovább ezt a beszédet nem folytatták, leültek az 
asztalhoz, adtak a gyermeknek ételt, italt elegendőt, 
hanem (úgy láttam, mint ma) annyit megevett, hogy 
három nagy ember sem ehetett volna többet.

Mikor a vacsorának vége volt, kérdi a gazda:
— No, édes fiam, eszel-e még?
— Nem én, gazduram, mert én hál’ Istennek jól 

lakám, ha még volna, béraknám.
— No bizony, ha béraknád, csak egyél, fiam, én 

nem sajnálom. — Ugy-e kend sem, édes szülém ?
7
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— Nem, fiam, nem, — mondta az öreg asszony s I 
tett az asztalra túrót, szalonnát, ropogós czipót s min
den jót, ami volt

Mind egy falásig megette a gyermek, amit elejébe I 
raktak.

— No, fiam, eszel-e még ? — kérdezte a gazda.
— Nem, gazduram, nem. Hál’ Istennek jól lakám, 

s ami volt, azt bérakám.
— Ha jól laktál, feküdj le!
Lefeküdt a gyermek, de már pitymallatkor föl is 

keltette a gazda s vitte ki a mezőre kapálni. Beleálli- 
totta egy földbe s mondta neki:

— Kapálj, fiam, a mig látsz, estig haza se jöjj!
Hát hiszen kapált is a fiú, de annyit, hogy negy

ven ember sem kapálhatott volna többet. Kimegy 
este a gazda, nézi, hogy mit csinált a fiú s szeme-szája 
tátva maradt a nagy csudálkozástól.

Mondta is otthon az édes anyjának:
— Na, édes szülém, nem hiába eszik sokat ez a 

gyermek, de bizony sokat is dolgozik.
Aközben elmúlt a három nap, kitelt az esztendő s 

kérdi a gazda:
— Hát, fiam, mit gondoltál, itt maradsz-e nálam 

még egy esztendőre?
— Itt biz’ én, édes bátyámuram, ha kigyelmed is 

úgy akarja.
— Jól van, fiam, csak maradj, de mondd meg, mi 

bért kivánsz, nehogy aztán a végin meg ne értsük 
egymást.

— Ne féljen, gazduram, nem kell nekem semmi, 
csak ételem, italom legyen elegendő.

Ott maradott második esztendőre is s az is csak 
elmúlt hamarosan. Akkor megint mondja a gazda:
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— Na, fiam, kitelt az esztendő, itt maradsz-e nálam, 
vagy tovább mégy?

— Nem megyek én semerre, gazduram, ha kigyel- 
med is, meg öreg anyám is úgy akarja.

Azt mondja az öreg asszony:
— Csak maradj, édes fiam, én nem bánom, hanem 

mégis mondanád meg, hogy mi bért kivánsz, mert mi 
bizony nem kívánjuk ingyen való szolgálatodat.

Ismét csak azt mondta a gyermek:
— Nem kívánok én semmit, csak ételem, italom 

legyen elegendő — s ott maradott a harmadik esztendőre is.
Hanem mikor a harmadik esztendő kitelt, mégis 

meggondolkozott, hogy ő már ficzkó legény is volna már 
vagy mi, nem ülhet mindig egy helyben, elmegy tovább sze
rencsét próbálni.

Kérdi utolsó este a gazda:
— No, fiam, mit gondoltál, itt maradsz-e jövő 

esztendőre ?
Felelte a fiú:
— Majd megmondom, gazduram, ha jól lakom.
Mondja a gazda az anyjának:
— Ennek a mi szolgánknak adjon jó vacsorát, édes 

szülém, mert úgy vettem észre, hogy nem akar itt maradni. 
Nekem azt felelte, hogy csak akkor mondja meg, ha jól 
lakott.

Bezzeg hogy adtak jó vacsorát. Felraktak az asz
talra minden jót, ami volt. Jól lakhatott volna egy ven
dégsereg. Mikor aztán a vacsorának vége volt, kérdi az 
öreg asszony:

— Hát, édes fiam, mit gondoltál, elmégy-e tőlünk, 
vagy itt maradsz.

Mondá a fiú:
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— Ne haragudjék, lelkem, öreg anyám, de több 
esztendőre nem maradok itten. Elmegyek, hogy lássak 
országot, világot.

— Jól van, — mondá az öreg asszony — eredj, 
édes fiam, szerencse kisérjen minden utaidban. De már 
most csakugyan mondd meg, mit fizessünk három esztendei 
szolgálatodért ?

— Ne fizessen semmit, lelkem, öreg anyám, ételem, 
italom volt itt elegendő, egyéb nem is kellett.

— De már én nem kívánom ingyen való szolgála
todat, — mondá az öreg asszony — adok mindennapra 
legalább hét garast, fogadd el szívesen.

Ott mindjárt ki is számolták, hogy kilencz napra 
hány garas jár. Úgy számították, hogy 63 garas. Hát 
éppen jól számították!

Lefizették a 63 garast, adtak neki még egy bivaly
bőr nadrágot s azzal útnak eresztették.

Elindult a legény (mert most már jó nagy legé- 
nyecske volt), ment hetedhét ország ellen, egyenesen 
Magyarország kellős közepébe.

Hét napja ment már s nem talált útjába sem 
falut, sem várost, csak hetedik nap este ért egy rengeteg 
nagy erdőbe. Ottan nagy fáradtan lefeküdt egy fa alá s 
elaludt.

Hát azon az éjen azt látta álmában, hogy azon az 
utón, a melyen elindult, vissza ne menjen, mert hogyha 
visszamegy, elveszti a 63 garasát, de még a bivalybőr 
nadrágját is. Csak menjen előre, keresztül a nagy erdőn 
s ha kiért az erdőből, forduljon jobb kézre, balra 
világért se. Ottan meglát egy királyi palotát, menjen oda 
egyenesen, felfogadják bizonyosan, mert éppen most halt 
meg a király parádés kocsisa.
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Indult egyenest a király palotájához. Ott a kapu 
előtt megállott s kérdi az istrázsát. hogy van-e szüksége 
a királynak szolgára.

— Bizony van, öcsém, — mondá az istrázsa — 
éppen jókor hozott a szerencse, mert a király most csapta 
el a parádés kocsisát.

Fölmegy a palotába, ottan bévezetik a király szine 
elé s mondja, hogy hallott, a mit hallott, fogadja 
fel őt a király parádés 
kocsisnak, bizony nem 
bánja meg.

— Jól van, fiam,
— mondá a király — 
látom, hogy szemre való 
legény vagy, de tudsz-e 
bánni lóval?

Feleli a legény:
— Nem igen pró

báltam, felséges kirá
lyom, de most megpró
bálom.

Hát a király felfo
gadta, levitte mindjárt 
az istállóba s ott azt 
mondta a legöregebb kocsisnak, hogy mig ez a legény 
belétanul, addig csak ő legyen a parádés kocsis. Ennek 
az új kocsisnak pedig a legalábbvaló lovakat adják 
kezére. Hadd lám, mire tud menni azokkal.

Mindjárt kezére adták a legalábbvaló lovakat, a 
hozzá való szerszámokat: kefét, vakarót s mindent.

De hogy szavamat össze ne keverjem, minden 
kocsisnak külön istállója volt s egy-egy kocsisnak három 
szál gyertyát adtak éjszakára. A többi kocsis mind
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meggyújtotta estére a gyertyákat, de az új kocsis nem 
s mégis oly szertelen világosság volt az ő istállajában. 
hogy a csuda ölte meg a legényeket, miféle ördöngös mes
tersége lehet az új kocsisnak.

Mindjárt összesúgtak-búgtak a cselédek, hogy bizo
nyosan összegyűjti a gyertyákat s jó pénzért eladja. Fel 
is ment a legöregebb kocsis a királyhoz s jelentette, 
hogy az új kocsis nem lehet becsületes legény, mert soha 
egy szál gyertyát sem gyújt meg s mégis rettentő vilá
gosság van az istállajában.

— Hm, — gondolja a király — ezt már csak 
megnézem, hogy mi lehet. Lemegy éjszakának idején az 
istállóba, s hát csakugyan olyan világosság van ott, hogy 
majd megvakult belé, pedig egy szál gyertya sem égett.

De volt, a mi volt csudálatos ebben, csak akkor 
ámult-bámult igazán a király, mikor a lovakat látta. 
Szebb volt egyik a másnál, ragyogott a szőre valameny- 
nyinek. Megy a többi istállóba, nézi ott is a lovakat s 
hát az kutyának való volt mind.

Hej, megmérgelődött a király. Hiszen csak még egy 
rossz szót halljon erre a legényre! Amennyi lova volt, 
mind az ő kezére adta, s most már csakugyan megtette 
parádés kocsisnak.

Na telik-múlik az idő. Mondja egyszer a király a 
feleségének.

— Hallod-e, feleség, béfogatok a parádés kocsissal, 
hadd lám, mit tud.

— A’ bizony jó lesz, — mondja a királyné — 
próbáljuk meg.

Egyszeribe leküldik az inast az istállóba, üzenik a 
kocsisnak: fogjon be hat lovat a parádés hintóba.

— Jól van, — veti vissza a kocsis -- tudtam én 
azt már előtted.
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Visszamegy az inas s jelenti a királynak, hogy a 
kocsis milyen gorombán felelt. Nagy haraggal mondta: 
jól van, tudtam én azt már előtted.

— Ott hadd haragudjék, — mondá a király — 
majd megbékül a maga kenyerén.

Eközben a kocsis kihúzza a hintót a szin alól, jól 
megvizitálja a kerekeket, kerékszöget, tengelyt s mindent. 
Aztán kivezet az istállóból hat aranyszőrü paripát. Hanem 
az ördögadta legénye mind a hat lovat megfordítva 
fogta be.

Látja ezt a király az ablakból, megcsóválja a fejét, 
hívja a királynét is, hadd nézze, mit csinál az ők legényük.

— Bolond ez a legény, feleség — mondja a király.
— Hadd csináljon úgy, a mint neki tetszik, — mondja 

a királyné — majd meglátjuk, hogy indítja el igy a 
lovakat.

Azzal lementek, felültek a hintóba, egy szót sem 
szóltak a kocsisnak, csak várták, hogy mit csinál.

Hát bizony az azt csinálta, hogy felszökött a bakra, 
kieresztette az ostorát, nagyot ritytyentett, hogy rengett 
belé az udvar s ucczu neki, — kitánczolt a hat ló az udvar
ból olyan módosán, mintha csak fejjel előre lettek volna 
fogva, s a hogy a kapun kiértek, repültek a hintóval 
sebes szélnél is sebesebben.

De bezzeg megcsodálta ezt mindenki, aki látta. 
Nagy hire ment a kocsisnak mindenfelé s örült a király 
is, hogy neki olyan kocsisa van, milyen nincs több kerek 
e világon. Ahogy haza értek, a király nagy örömében egy 
véka aranyat ajándékozott a kocsisnak. A királyné pedig 
azt mondta, csak menjen fel hozzá reggel a palotába, 
majd ő is megajándékozza valamivel.

Fölmegy reggel a kocsis a királynéhoz s a királyné 
adott neki három arany hajszálat s azt mondta:
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— Tedd el, fiam, ezt a három hajszálat s vigyázz 
jól rájuk, mert ezek neked mindig igazat jelentenek, ha 
nem tudnád, hogy mit cselekedjél.

Megköszöni az ajándékot illendőképen, azzal lemegy 
az istállóba, ott elkurálja a lovakat.

Hát egyszer csak jön az inas az üzenettel, hogy 
fogjon bé mindjárt, azt parancsolja a királykisasszony.

Befog a kocsis éppen azon módulag, mint azelőtt 
való nap s meghordozza a királykisasszonyt is. Mikor 
visszajöttek, kérdi a király:

— Na, édes leányom, hogy esett a kocsikázás?
— Jól esett, édes apám, — felelt a királykis

asszony — csak azt szeretném tudni, hogy mi a neve a 
kocsisunknak.

Mondja a király:
— Én csak annyit tudok, leányom, hogy Tamás

nak hivják, a másik nevét bizony nem kérdeztem, mikor 
beszegődött.

— Hát ha nem tudja, édes apám, akkor adok én 
neki nevet. Legyen az ő neve Oktalan Tamás, mert 
ilyen bolondul nem láttam még bánni lóval, pedig már 
sok kocsis megfordult az udvarunkban.

Jól van, ez ennyiben marad.
Másnap reggel kimegy Tamás az udvarra, az istálló 

előtt egyet s mást eltisztogat, seperget, de a királykis
asszony is ott könyökölt az ablakban s lekiált onnét:

— Tamás!
Néz Tamás erre, arra, mindenfelé s nem lát senkit.
Lekiált a királykisasszony másodszor is:
— Tamás!
Tamás csak néz mindenfelé, hogy ugyan ki szólítja 

őt, de nem látott senki lelket.
Harmadszor már azt kiáltja a királykisasszony:
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— Oktalan Tamás!
Most már Tamás egyenest az ablakra nézett s úgy 

a királykisasszonyon felejtette a szemét, hogy az csak 
elfehéredék, mint a fehérített vászon s mindjárt vissza
húzódott az ablakból.

Még ez órában halálos beteg lett a királykis
asszony, hanem hogy mi okozhatta hirtelen nagy beteg
ségét, a leghíresebb doktorok sem tudták kitalálni. Eleget 
faggatta a király s a királyné :

— Minek vagy a betegje, édes lányom?
De a királykisasszonynak a szavát sem lehetett 

venni, csak fehéredett, hervadozott szegény. Volt az 
udvarban egy öreg banya, aki még a királynak volt a 
dajkája, ez egyszer bemegy a királyhoz s mondja:

— Felséges királyom, életem, halálom kezedbe aján
lom, én azt gondolom, hogy a királykisasszony szerelem 
betegje s meg sem gyógyul addig, mig annak, akit sze
ret, felesége nem lesz.

. Mondja a király a feleségének, hogy mit hallott 
az öreg banyától, hátha igaza lesz.

— Biz az igaz lehet, édes uram — mondja a 
királyné. Vallatóra fogták mindjárt a leányt: mondja 
meg, kit szeret, ne szégyelje tőlük. Az a leány sorsa, 
hogy elébb-utóbb főkötő alá kerüljön.

Előveszik, kérdezik, faggatják, de a királykisasszony 
nem vallotta meg, hogy kit szeret. Azt mondta: inkább 
meghal, még sem mondja meg senkinek.

Búsult a király s a királyné. Sirás volt éjjelük, 
nappaluk, hogy im most kifogynak egyetlen leányukból. 
Osszehivatták, valahány bölcs ember volt az egész ország
ban, hogy ezek adjanak tanácsot.
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— Összejöttek öreg bölcs emberek, táltosok, jöven
dőbemondók, éjjel nappal tanakodtak egy sem tudta 
kitalálni, hogy kit szerethet a királykisasszony.

Ismét bemegy az öreg banya a királyhoz s mondja:
— Felséges királyom, az a sok bölcs ember hiába 

tanakodik, mert úgy sem találják ki, hogy kit szeret a 
királykisasszony. Az Isten Istenem ne legyen, ha nem 
valamelyik udvarbéli legénynek a betegje. Én azt taná
csolom felségednek, hogy öntessen egy arany tulipántot, 
azt tegye ki az udvar közepén egy asztalra, sétáltassa 
el a tulipánt előtt a hány legény van az udvarában, s a 
melyik előtt kinyílik a tulipánt, annak a betegje a király
kisasszony.

— Jól van, — mondja a király — nem hinném, 
hogy igy legyen, de megpróbálom.

Még aznap öntetett egy arany tulipántot, az udvar 
közepén kitette egy asztalra, azzal előrendelte mind az 
udvarbéli legényeket, hogy sétáljanak el a tulipánt előtt.

Ottan elsétáltak minden rendű és rangú legények, 
úrfiak s cselédek, s hát, amint Tamás kocsis elsétált a 
tulipánt előtt, abban a szempillantásban kinyílik.

Hej, Uram, teremtőm, szörnyű haragra gerjedt a 
király. Hogy az ő leánya egy kocsis legényt szeressen! 
Ment föl a palotába s kérdezte a leányát:

— Leányom, édes leányom, igaz-e, hogy Tamás 
kocsist szereted s az ő betegje vagy?

Felelte a királykisasszony:
— Igaz, igaz, lelkem, édes apám s meg is halok, 

ha az övé nem lehetek.
— No hát inkább halj meg! — mondta szörnyű 

haraggal a király, — de meghal az a hitvány paraszt
legény is.
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Hiába sírt-rítt a királyné, hiába könyörögtek az 
udvarbéli fő-fő emberek, szörnyű nagy haragjában, eleve
nen befalaztatta egyetlen leányát s hivatta a hóhért, 
hogy Tamás kocsist akaszsza fel.

No, hanem Tamás is észrevett valamit, s amig 
előkerült a hóhér, elszelelt az udvarból. Ment szegény 
feje, azt sem tudta merre, tele volt a szive nehéz búbá
nattal, mert ő is szerette a királykisasszonyt.
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Mind azon tűnődött, azon bucsálódott, hogy s mint 
tudja kiszabadítani a királykisasszonyt a szörnyű sírjából.

Ment, mendegélt s beért egy rengeteg nagy erdőbe, 
s ottan talált egy kicsi házat. Benéz oda, vajjon ki lakik 
ott? Ott bizony egy öreg asszony lakott, de olyan öreg, 
hogy az orra a térdét verte. Köszönti illendőképen:

— Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
— Adj’ Isten, édes fiam, hol jársz itt, ahol a 

madár sem jár?
— Hej, lelkem, öreg anyám, — mondja Tamás — 

én halál ellen bujdosok.
Azzal elémondja az ő szomorú történetét.
Azt mondja az öreg asszony:
— Ne búsulj, fiam, nesze adok neked egy kalapá

csot, ez majd összerontja azokat a kőfalakat. Neked csak 
azt kell mondani: Üssed, verjed, kalapácsom! Egyéb 
gondod ne legyen. Hanem elébb menj el még a néném- 
hez, nem messze lakik innét, az is ád valamit.

Megköszönte Tamás az öreg asszony nagy jó indu
latját s ment a másik öreg asszonyhoz. Annak is elpa
naszolta az ő szomorú történetjét s ez az öreg asszony 
adott neki egy arany vesszőt. Azt mondta:

— No, fiam, akárhol jársz, hegyen, rónán, ha bajba 
kerülsz, csak sújtsd meg ezzel a vesszővel a földet s 
mindjárt akkora viz fakad a helyén, akár csak a Duna. 
Hanem most menj el még a nénémhez, aki nem messze 
lakik innét, az is ád valamit.

Ment egyenest a harmadik öreg asszonyhoz, de már 
annak a házát egy hétfejü sárkány-kutya őrizte. Ahogy 
meglátja Tamást, neki ugrik, de, áldott szerencséjére, v 
észrevette az Öreg asszony s kikiált az ablakon:

— Kuss, hogy a farkasok egyenek meg! Nem 
látod-e, hogy szegény vándorló legény?
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A kutya egyszeribe megjuhászodott s Tamás be
ment a házba.

— Ne is mondd, hogy miben jársz, — fogadta az 
öreg asszony — tudom, hogy a húgom igazított ide. 
Azt is tudom, hogy halál ellen bujdosol. Hát, csak ne 
búsulj, édes fiam. Adok neked egy kardot s ennek csak 
azt kell mondani: Kard, ki hüvelyből! S ha annyi 
ellenség támad reád, hogy ég s föld belé feketedik, akkor 
is megvéd ez. Most pedig fordulj vissza, fiam, ha jól 
sietsz, a királykisasszonyt még életben találod.

Megfordul Tamás, nyaka közé vette a lábát, sza- 
ladott vissza, s mire éjfélt ütött az óra, oda ért ahhoz a 
tornyocskához, amelyikbe a királykisasszonyt falazták. 
Szólt mindjárt a kalapácsnak:

— Üsséd, verjed, kalapácsom, hogy reggelre egy 
kő se maradjon a máson s mondd meg a királykisasz- 
szonynak, hogy jöjjön utánam. Elmentem erre s erre, 
rengeteg erdőbe, ottan majd megtalál egy öreg asszony
nak a házában.

Azzal Tamás, nehogy a strázsák észrevegyék, visz- 
szafordult a rengeteg erdőbe, a kalapács pedig miszlikbe 
verte a torny ócskát s megmondta a királykisasszonynak, 
hogy mit üzent Tamás. Mire hajnalodott, a királykis
asszony ott volt az öreg asszony házában.

Hej! Istenem! volt öröm! Most már övék a 
világ, Úgy elmennek, hogy hírüket sem hallja senki.

Az ám, de reggel, mikor felébredt a király, kiné
zett az ablakán s látja, hogy hire, pora sincs a tornyocs- 
kának. Osszehivatja nagy haraggal az udvarbélieket, val
latja, hogy ki szabadította ki a királykisasszonyt. De val
lathatta, nem látott, nem tudott senki semmit. Akkor 
előállott egy jövendőbemondó s azt mondta:
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— Felséges királyom, ez a Tamás mestersége, más 
ezt nem tehette. De mondom is felségednek, hogy ezzel 
a legénynyel ki ne kössön, mert ha az egész ország 
népével ellene megy, akkor sem bir vele s meglátja fel
séged, hogy előbb-utóbb ő lesz az úr ebben az országban.

Hiszen egyéb sem kellett a királynak. Hogy ő ne 
birjon egy hitvány kocsis legénynyel! Mindjárt trombi
tát fuvatott, dobot yeretett, s indult nagy sereggel 
Tamás után.

Éppen a rengeteg erdő szélén sétált Tamás a 
királykisasszonynyal s hát egyszerre rettenetes porfelleg 
kerekedik, de akkora, hogy eget, földet, mindent há
borított.

— No, édes lelkem, — mondja a királykisasszony
nak — most már mit csináljunk ? Elfussunk, vagy 
elbújjunk? Látod, jő az apád szörnyű nagy sereggel!

— Bújjunk el, bújjunk el! — mondta a király
kisasszony, — hanem Tamás egyet gondolt s azt mondta, 
hogy ő bizony nem bújik el, nem fél két ország népé
től sem.

S ahogy közeledett a király a sok katonával, 
megsujtóttá a földet arany vesszejével s hát egyszerre 
akkora folyóvíz hasadt ki a földből, akár csak a Duna, 
még annál is nagyobb.

Azzal leültek a folyóvíz partjára s Tamás által- 
kiabált a katonáknak :

— Na, gyertek, ha tudtok!
Hiszen általjönni nem tudtak, de bezzeg lőttek 

puskával, ágyúval s csak úgy fütyölt a fejük fölött a 
szörnyű sok golyóbis.

De most már Tamás sem vette tréfára a dolgot. 
Szól a kardjának:
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— Kard, ki hüvelyből! Vágjad, ahol éred! 
Csak a királyt ne bántsd!

S im lássatok csudát! Altalröppent a kard a széles 
folyóvizén, aprította a katonákat, mint a torzsát. Jó ha 
maradt kettő-három hírmondónak a királyon kívül.

Mikor a kard visszaröppent, Tamás fölvette az 
aranyvesszőt, azzal a folyóvíz összecsapódott, eltűnt, 
mintha nem is lett volna, s Tamás a királykisasszony- 
nyal szépen átsétált a királyhoz.

De bezzeg könyörgött a király, hogy hagyja meg 
legalább az ő életét, ha már elpusztította a sok szép 
katonáját.

Azt mondotta Tamás :
— Aki az édes leányát négy fal közé temetteti, 

kegyelmet nem érdemel. — Hát te mit mondasz ? — kér
dezte a királykisasszonyt.

— Én azt mondom, — felelt a királykisasszony — 
hogy hagyd meg az édes apám életét.

— Jól van, —mondá Tamás — hanem elébb meg
látom, hogy mit jelent az a három arany hajszál, amit 
egyszer nekem az édes anyád adott.

Elévett egy arany hajszálat s mondta a királykis
asszonynak :

— Csavarintsd az ujjad köré! Ha vér cseppen ki 
belőle, meg kell halni az édes apádnak, ha viz, akkor 
meghagyom az életét!

Ujja közé csavarintja a királykisasszony az arany 
hajszálat s hát, édes Istenem! — viz cseppent ki belőle.

— Csavarintsd az ujjad köré a másodikat, hadd 
lássam, mi cseppen ki abból.

Ujja köré csavarintja s viz cseppent ki abból is.
— Most a harmadikat!

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 8
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Ujja köré csavarintja s viz cseppent ki abból is.
— Látom, — mondja Tamás — hogy az Isten 

megbocsátotta apádnak, a mit ellened vétett, legyen meg 
szent akaratja !

Haza mentek nagy szivbéli örömmel, ottan mindjárt 
papot hivattak, összeeskették a fiatalokat s csaptak lako
dalmat, hét országra szólót. Azután a király Tamásnak 
adta az országát, egész királyságát, a minek a népek 
erősen örültek, mert ő aztán jó király volt, s még ma is 
él, ha meg nem holt.



A gazdag csizmadia.

Egyszer volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, 
volt egy gazdag csizmadia. Háza, földje, pénze, mindene, 
annyi volt ennek a csizmadiának, hogy azt sem tudta, 
mije van. A mellett olyan jószivü volt öz a csizmadia, 
hogy aki csak elment a háza előtt, azt mind behivta. Ha 
jószántából nem ment, erővel is bevitte. Úgy megtrak- 
tálta a vendégeit, hogy esztendeig is megemlegették.

Hanem ez még semmi. Minden vendégének, aki 
éjszakára ott maradott szállásra, egy pár lábbelit csinált, 
s egy krajczár nem sok, annyit sem fogadott el azért.

Bezzeg hogy jöttek a vendégek a házához. Az egyik 
jött, á másik ment. Mindig nyílt az ajtó. Szere-száma 
nem volt a vendégeknek.

Egyszer, a földön jártában, Jézus Krisztus is arra 
vetődött Szent Péterrel. Beküldi Jézus Pétert, hogy kér
dezze meg, nem adnának-e szállást éjszakára.

Még jóformán be sem ment Péter, már jött is 
kifelé a gazdával. Csakhogy ölbe nem kapta Jézust, úgy 
vitte be a házába.

Jó vacsorát adott a csizmadia Jézusnak és Péter
nek. Ehettek, ihattak mindent, amit szemük-szájuk 
kívánt. S reggel, mikor tovább mentek, egy-egy pár rán- 
czos, recsegős, ropogós csizmát is kaptak ajándékba.

A mint tovább haladnának, azt mondja Jézus 
Péternek:

8:
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— No ez a csizmadia igazán jó szivvel fogadott 
minket. Eredj vissza, Péter s kérdezd meg, hogy nem 
kiván-e valamit.

Visszamegy Péter. Csakhamar meg is fordul s 
jelenti Jézusnak:

— Uram, van annak az embernek mindene a föl
dön, csak madárteje nincs. De azt nem is kívánt.

Jól van! Krisztus urunk nem szólt semmit, mentek 
tovább. A mikor egy jó hajitásnyira haladtak volna, 
mondja Krisztus Péternek:

— Nézz vissza fiam, Péter, mit látsz?
Összecsapja Péter a kezét:
— Jaj, uram, rettenetes, amit látok. Tűzben áll 

a csizmadia háza.
— Lám, Péter, — mondá Krisztus urunk — ez az a 

sok minden, a minél egyebet a csizmadia nem kívánt. — 
Többet nem szólt semmit, szép csendesen tovább ment.

Porrá égett a csizmadiának mindene. Úgy maradt 
a feleségével s két kicsi gyermekével, mint az ujjam. 
Fordult ehhez is, fordult ahhoz is, akikkel jót tett, a 
kiket mindig vendégelt, de bizony nagy nyomorúságában 
nem ismerték meg.

Mit volt, mit nem tenni, világgá indult feleségével 
s két kicsi fiával. Gondolta, megtelepedik egy városkában, 
dolgozik s majd megsegíti az Isten.

Amint mentek, mendegéltek, egy nagy folyóvízhez 
értek. De nem volt azon hid, egy gyönge lélekvesztőn 
vitték át az utasokat. A szegény csizmadiának egy kraj- 
czárja som volt. Kérte a csónakost, vigye át Isten 
nevében.

A csónakos azt mondta: szívesen, de elébb az 
asszonyt viszi át s azután a csizmadiát, meg a gyerekeit.
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Bele ül az asszony a csónakba. De a jó Isten tudja, 
merre, úgy elevezett vele a csónakos, hogy egészen elveszett 
a csizmadia szeme elől s hiába járt, s hiába várt a par
ton, sem a csónakost, sem a feleségét nem látta többet.

Jaj, Istenem, most már mit csináljon, merre for
duljon? Járt, kelt nagy búsan a folyóvíz partján. Ha 
legalább egy rozoga csónakot találna, de egy szál desz
kánál egyebet nem talált.

Gondolta magában, egy élete, egy halála, ezt a 
deszkát megpróbálja. Felült egyik fiával s nagy kinnal- 
bajjal átalvergődött a folyó túlsó partjára.

De amire általértek, a másik parton hagyott gyer
meket fölkapta egy kóbor farkas s egy szempillantásra 
eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el.

Hirtelen rászökik a szegény ember a deszkára, hogy 
visszavergődjék a partra, szaladjon a farkas után. De 
mire partra ért, azalatt egy óriás nagy hal bekapta a 
másik fiát.

Most már kifogyott a szegény feje a feleségéből is, 
a két kicsi fiacskájából is. Nem volt senkije, nem volt 
semmije e föld kerekén. Elment egy városkába, ott lete
lepedett. Élt egyedül nagy szomorúságban.

Hát ugyan bizony a gyermekekkel mi történt ? 
A gyermekekkel az történt, hogy a farkast, amint sza- 
ladott az egyikkel, megtámadták a juhászkutyák. A far
kas a gyermeket a szájából kiejtette s a juhász, mivel
hogy gyermeke nem volt, fiának fogadta, szépen nevelte. 
Még iskolába is küldötte, hogy derék ember váljék belőle.

De a másik fiú sem maradt a halnak a gyomrában, 
mert csakhamar kifogták a halászok a nagy halat. S a 
hogy a gyomrát felhasitották, csak kigurult belőle a fiú 
kutya baja sem volt.



119

Az egyik halász, akinek nem volt gyermeke, 
újának fogadta, s mikor a fiú akkorára növekedett, éppen 
abha az iskolába adta, ahová a juhász adta az ő 
testvérét.

A két fiú úgy összebarátkozott, mintha éppen édes 
testvérek lettek volna. Hasonlítottak egymáshoz erősen, 
de ugyan ki gondolta volna, hogy testvérek.

Hát telt, múlt az idő, közben meghal a király, 
s a népek nem tudták, kit válasszanak helyébe, mert 
semmi ija-fija, ivadéka nem maradott.

Mikor aztán ez sem tetszett, az sem tetszett a 
népeknek, abban egyeztek meg, hogy kimennek a nagy 
pusztaságra, ottan vettető vei jó magasra feldobatják a 
koronát s akinek a fejére esik, az lesz a király.

A csizmadia is oda vetődött csuda-látni. De gon
dolta, mégsem lenne jó, ha történetesen az ő fejére 
esnék a korona, mert még agyonüthetné. Fogta magát s 
bebújt egy odvas fűzfába.

Na, fölvettették a koronát s hullani kezd lefelé. 
Összeverődtek a népek. Mindenki tartotta a fejét, hogy 
ha ráesnék. De bizony a korona nem esett senkinek a 
fejére. Ráesett egyenesen a fűzfára.

— Hát ha a fűzfára esett, akkor a fűzfa lesz a 
mi királyunk, — mondták a népek. Mindjárt szaladtak 
fejszékért, neki a fűzfának, egy szempillantás alatt kivág
ták. S ahogy a fűzfa ledöndült a földre, kigurult belőle 
a csizmadia.

Hej, volt nagy öröm. Hát még sem fűzfa lesz a kirá
lyuk, hanem valóságos ember. Vállukra kapták a csizmadiát, 
fölvitték a királyi várba, megkoronázták. De kikötötték 
hogy megházasodjék.

— Istenem, Istenem, — gondolta a csizmadia, most 
talán megtalálom a feleségemet.





121

Még aznap kihirdette, hogy ahány leány és as
szony van az országban, az mind jöjjön az ő szine elé.

Jöttek is asszonyok, lányok mindenféle rendből. 
Gazdagok, szegények, öregek s fiatalok. Sorba nézte, 
vizsgálta őket a király, de nem találta meg közöttük a 
feleségét. Akkor kihirdette, hogy ha valaki tud olyan 
asszonyról, aki nem volt még nála, jelentse neki s nagy 
jutalmat ad annak.

Ahogy hirül viszik ezt mindenfelé az országban, 
mondja az egyik fiú, a halász fia, a másik fiúnak, a juhász 
fiának, hogy ő tud a városban egy asszonyt, aki még 
nem volt a királynál. Megegyeztek, hogy elmennek ahhoz 
az asszonyhoz s viszik a királyhoz.

Elmennek a fiúk az asszonyhoz. Mondják, hogy 
mibe járnak. Az asszony csak nézi, nézi őket, aztán 
elkezd készülődni. Mondja a fiúknak, hogy üljenek le, s 
várjanak, mig magára veszi ünneplő ruháját.

De amig magára vette ünneplő ruháját, addig is 
mind csak a fiúkat nézte s fel-felsóhajtott: — Istenem, 
istenem, édes jó istenem, most éppen ekkora fiaim 
lehetnének!

Eközben a fiúk elkezdenek egymásközt mesélni. 
Egyik elmondja aző élete történetét, ahogy az apjától 
hallotta, a másik is elmondja a magáét, ahogy neki az ő 
apja mondotta. Csak hallgatja az asszony, oda szalad 
hozzájok, öleli, csókolja, sirva borul a nyakukba:

— Ti vagytok az én édes fiaim, jertek velem, jertek!
Ment a szegény asszony két szép fiával, mentek 

a királyhoz. De volt öröm, Istenem, mikor egymásra 
ismertek. Nem kellett megházasodni, volt már feleség is, 
volt már királyfi is, nem egy, de kettő. Volt aztán dinom- 
dánom, lakodalom, húzták a czigányok, járták a leányok,
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hét nap s hét éjjel meg nem állottak. Még ma is 
tánczolnak, ha meg nem haltak. *•

Én is ott voltam s tánczoltam, mig meg nem 
botlottam. Szerencsére talpra estem s haza jöttem 
egyenesen.



A katona meg a szabólegény.

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl 
volt, volt egyszer egy katona. Ez a katona erősen sze
rette a bor-italt. De elnézték ezt a gyöngeségét, mert 
máskülönben olyan vitéz ember volt, hogy nem volt párja 
az egész ármádiában. Volt is annyi monétája, hogy nem 
fért a mellén. De pénze is volt annyi, hogy szinte föl
vetette. Ez a király is adott neki ajándékot, meg az 
is, meg mindenki a vitézségéért.

No, hogy sokat ne mondjak, volt már neki ezer 
pengő forintja tiszta ezüst pénzben. Gondolja magában 
egyszer: mit tudjon ő csinálni ezzel a sok pénzzel. Elmegy 
a generálishoz s megkéri, hogy tegye el az ő pénzét 
amig a katonaságot leszolgálja.

Hiszen a generális el is tette a pénzt. Hanem, a 
mikor a katona indulóban volt haza felé s kérte a pénzt 
vissza, olyan ötvenet vágatott a talpára, hogy tudom, 
holta napjáig sem felejtette el.

Na, szegény katona, most már mehetsz haza pénz 
nélkül. El is indult, de útközben egyet gondolt s nem 
ment haza, hanem ment egyenesen a királyhoz, hogy 
bepanaszolja a generálist.

Amint megy, mendegél egy nagy erdőn keresztül, 
egy csárdához ér s bemegy oda.

— Adj’ Isten, jó napot! Ki van itthon?
Elébe szalad a korcsmáros nagy lelkendezéssel s 

mondja:
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— Jaj, hol jár itt, vitéz ur&m, ilyenkor?
— Milyenkor?
— Hát nem tudja kend, hogy tizenkét betyár van 

az erdőben s azoktól még senki sem szabadult meg élve!
Alig mondja ezt a korcsmáros, belép a csárdába 

egy szabólegény. Köszön:
— Adj’ Isten, jó napot.
Mondja ennek is a korcsmáros:
— Jaj, hol jár kend itt ilyenkor ?
— Milyenkor?
— Hát azt sem tudja kend, hogy tizenkét betyár van 

az erdőben! ? Azoktól még senki sem szabadult meg élve.
Megijed a szabólegény, de nagyon, hogy még a 

hideg is kirázta s mindjárt bebújt az ágy alá. Hanem a 
katona nem ijedt meg. Nagyot ütött a kardjára s azt 
mondta:

— Egy életem, egy halálom, a betyárokat megvárom.
Hát jönnek a betyárok s mindjárt elvégezik, hogy 

a katonát fölakasztják.
— Jól van, — mondja a katona — csak akasz- 

szatok fel. Nem bánom, csak azt engedjétek meg, hogy 
jól lakjam utoljára.

— Had egyék s igyék, — mondá a rablóvezér — 
lakjék jól utoljára.

Hozott a korcsmáros egy porczió paprikást, melléje 
egy üveg bort. Azt megette, itta a katona. Akkor aztán 
mondta a rablóvezér egy] betyárnak:

— No, most vigyétek s akaszszátok fel!
— Azzal bizony ne fáradjatok, — mondá a katona — 

majd megölöm én magamat.
Tetszett a betyároknak ez a beszéd.
— Hát ölje meg magát! Ok még úgy sem láttak 

olyat, hogy valaki magát megölje.
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Azt mondja a katona a korcsmárosnak:
— Korcsmáros úr, töltsön meg egy üveget félig 

borral, félig pedig paprikával.
A korcsmáros megtölt egy nagy üveget borral s 

paprikával.
— Na most nézzetek ide, — mondá a katona — 

ezt az üveget kiiszom, s mindjárt meghalok.
Mit gondoltok, mit csinált a katona ? Hát csak 

nézzetek ide. A balkezében volt az üveg, a jobb kezében 
a kard. Aztán hirtelen sarkon fordult. A boros papriká
val szembe loccsintotta a tizenkét betyárt Azok mindjárt 
elvesztették szemük világát. Ő meg a kardjával mind a 
tizenkettőnek levágta a nyakát.

De bezzeg most már kibújt az ágy alól a szabó
legény is.

— Na, vitéz katona uram, — mondá a szabó
legény — megmenté kend az én életemet is. Jótétel 
helyébe jót várjon. Hozok én kendnek egy szép leányt s 
egy szép asszonyt. Válaszsza azt a kettő közül, amelyik 
szive, szeme szerint való.

Elmegy a szabólegény s egy óra, kettő sem telt 
belé, vissza is jött s hozott 'egy leányt meg egy asszonyt.

— Melyiket választja, vitéz uram?
Bezzeg hogy a leányt választotta, mert az olyan 

szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem.
Hiszen különben is jó volt, hogy a leányt válasz

totta, mert az asszony a szabólegény felesége volt.
Hanem azt már csakugyan nem tudta a szegény 

katona, hogy a szabólegény maga a király, aki szabó
legény képében járt-kelt az országban, hadd lássa, hogy s 
mint vannak a népei.

Ott mindjárt összeadták a leányt a katonával.
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A szabólegény pedig elment a feleségével, ott hagyta a 
fiatalokat a csárdában.

De a leány a világért sem mondta volna meg, hogy 
ő ki s mi. Mindig azt hitte a katona, hogy csakugyan 
szabólegény leánya.

Na eltelik a nap, eltelik az éjszaka. Hát reggel jön 
a szabólegény, akarom mondani a király, hat lovas hintón. 
Utána egy másik hat lovas hintó. Hoz a katonának szép 
aranyos ruhát, hadd öltözzék fel belé.

Amult-bámult a katona, nem tudta elgondolni, hogy 
mi történik vele. Ahogy felöltözik a szép aranyos ruhába, 
felültetik a hintóba, melléje a feleségét. De a katonának 
czudar rossz kedve volt, mert azt hitte, hogy ezzel a 
nagy pompával bizonyosan vesztőhelyre viszik, a miért 
levágta a tizenkét betyár fejét.

Eleget czirókálta, morókálta a felesége, biztatta, 
hogy ne legyen olyan szomorú, mint a három napos esős 
idő. Szomorú volt a katona, szavát sem lehetett venni.

Egyszer aztán megérkeznek a király udvarába, 
fölmennek a palotába. S hát ott már állott a nagy lako
dalom. Ott volt a sok herczeg, gróf s báró, várták a 
vitéz katonát. Most már ő is megtudta, hogy kinek a veje.

A király mindjárt neki akarta adni egész király
ságát, a fejébe akarta nyomni a koronát. De a vitéz 
katona azt mondta:

— Nem kell most nekem, édes apám, sem ország, 
sem korona. Csak azt a regimentet adja a kezem alá, a 
melyiknek a generálisa eltagadta a pénzemet.

Hiszen ezt jó szívvel adta a király, hogyne adta 
volna. Na, volt is aztán kínja a generálisnak. Még ma 
is vakarja az ötven bot helyét, ha meg nem halt.

Itt a vége, fuss el véle.

JT



Többet észszel, mint erővel.

Reges-régen, talán ennekelőtte ezer esztendővel 
történt, hogy az oroszlán a vaddisznóval meg a farkassal 
nagy erős barátságot kötött s a három jóbarát együtt 
indult szerencsét próbálni. No hiszen, a merre csak 
elhaladtak, jaj volt mindenféle oktalan állatnak. Ször
nyen garázdálkodott, pusztított a három jó barát. S mert 
maguknál erősebbre sehol sem akadtak, roppant mód 
elbizakodtak. Mondta is egy napon az oroszlán:

— Már azt szeretném látni, hogy ki bírna legyőzni 
minket hármunkat ?

— Kicsoda? Hát az ember! — jegyezte meg 
a farkas.

— Ugyan, ne gyerekeskedj, —szólt az oroszlán — 
hisz’ én egymagám leverek egy csapat embert. Hej, csak 
jönne már egy felénk!

— Jól van, jól, — mondá a farkas. Alig mentek 
tovább egy pár lépést, jön feléjük egy iskolás fiú.

— Ez az ember? — kérdé az oroszlán.
— Nem, ez még nem ember, — válaszolt a farkas.
— Akkor hát nem is kötök bele.
Mentek tovább. Még száz lépésnyire sem haladtak, 

egy öreg ember tipegett feléjük. De olyan nagyon öreg 
volt, hogy alig tudott elébb-elébb lépegetni.

— Hát ez az ember? — kérdé az oroszlán.
— Ez sem az, — válaszolt a farkas — ez csak volt.
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— Hát járjon ez is békével, — szólt az oroszlán.
S tovább mentek, mendegéltek, mignem egy nagy 

rengeteg erdőbe nem értek. A mint törtettek keresztül a 
sűrűségen, hát egy fiatal favágóra bukkantak.

— Nos, ez az ember? — kérdé az oroszlán.
— Ez már az! — válaszolt a farkas.
Az oroszlán egyszeribe megszólította a favágót.
— ’Csés jó napot, atyafi! Azt mondja rólad a far

kas, hogy te mindhármunkkal el tudnál bánni. Ugyan 
bizony, miféle fegyvered van?

— Nekem? — szólt a favágó, — nincs egyebem 
a fejszénél, na meg — tette hozzá — talán az eszem...

— Úgy! az eszed! Hát vedd elé az eszedet s győzz 
le minket.

— Az ám, — jegyzé meg a favágó — de mikor 
otthon feledtem!

— Sebaj! Szaladj, farkas komám, haza az ő házába 
s hozd el az eszét.

A favágó most elévett egy darab papirost s azt 
irta rá a feleségének, hogy egy nagy káposztanyomtató 
követ kössön a farkas nyakára. A farkas elvette a leve
let s sietett vele a favágó feleségéhez ; ezalatt meg az 
oroszlán és a vaddisznó úgy vigyáztak reá, akár csak a 
szemük világára. De eltelt egy óra, két óra, három óra, 
a farkas nem jött vissza. A mint a bolond megengedte, 
hogy a favágóné követ kössön a nyakára, vége volt neki, 
a falusi nép agyonverte a tehetetlen vadat.

A favágó ezalatt szörnyen megéhezett, kenyeret, 
szalonnát vett hát elé s elkezdett falatozni.

— Ejnye, — szólal meg az oroszlán — de jószagú 
valamit eszel, mi légyen ez?

— Ez bizony vaddisznó szalonnája, — súgta az 
ember.
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Egyéb sem kellett az oroszlánnak, neki ugrott a 
vaddisznónak s darabokra tépte.

— Megállj! — kiáltott az ember, — ne igy edd meg ! 
Ha szalonnát akarsz, akkor azt szépen ki kell vágni.

— Az ám, — szólt az oroszlán — igazad van, 
nem is jó ez így szőröstől, bőröstől, vágd ki hát, neked 
van késed. Hanem tudod mit? Kötözz meg egy fához, 
mig a szalonnát kivágod, mert nem állok jót magamról, 
hogy egyszerre föl nem falom.

A favágó sem mondatta kétszer, úgy megkötözte 
az oroszlánt egy fához, hogy csakúgy ropogott belé a 
csontja. Hanem ezzel még nem érte be.

— Próbáld meg csak, eltudnád-e szakítani a köte
let? — mondá az oroszlánnak.

Az oroszlán nekirugaszkodott s a kötél szerteszét 
szakadozott, mintha nem is lett volna.

— Erősebben, édes fiam, erősebben! — biztatá a 
favágót.

Hiszen nem kellett azt biztatni. Most már úgy 
megkötözte, hogy elbődült belé az oroszlán s igazán 
szeretett volna megszabadulni. Az ám, de nem ment ez 
olyan könnyen s a szegény ember is felhasználta a jó 
alkalmat: fejszéjével agyon csapta a hatalmas állatot.

Megmutatta, hogy: Hőbbet ésszel, mint erővek.

4,

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. V



Péterke.

Egyszer volt egy szegény ember. Ennek a szegény 
embernek annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még 
egygyel több. Azt sem tudta szegény árva feje, hogy 
kit hívjon keresztapának az ujonszülött fiúhoz, mert még 
a pap is, a kántor is komaságban volt vele.

Hej, — szegény világ, vetett ágy! — elindult a 
szegény ember nagy búcsálódások közt keresztapát 
keresni. Estére kelve egy nagy rengetegbe ért s ebben 
úgy eltévelyedett, hogy semmiképen sem tudott kitalálni 
onnét. Kóborolt erre is, arra is, s egyszer csak szembe 
találkozik egy púja emberkével, akinek két singes volt 
a szakálla s úgy vonszolódott a földön utánna. Megijed a 
szegény ember, ő még ilyen csuda lelkes állatot egész 
világi életében nem látott.

Megszólítja a púja emberke:
— Hol jár itt kend, földi? Mi jóban fárad?
Még jobban megijed a szegény ember. — No, ez 

bizonyosan az ördög, — gondolja magában — s még 
levisz engem, Isten tudja, hová.

Azt feleli neki:
— Én bizony, édes kicsi púja emberkém, — életem, 

halálom a kezedben van, — elindultam keresztapát 
keresni, mert annyi gyermekem van, mint a rosta
lika, még egygyel több s már a pap is komám, a kántor 
is komám, senki lélek el nem vállalja a komaságot.
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Azt mondja a púja emberke :
— Ezért ugyan ne epekedjék kied, leszek én annak 

a gyermeknek keresztapja! Csak azt az egyet kötöm ki, 
hogy hét esztendős, hét hónapos, hét hetüs, hét napos 
korában adja nekem a fiút, én jó gondját viselem.

A szegény ember belé is egyezik. Gondolja, eleget 
megáldotta őt az Isten gyermekkel, meg sem látszik, ha 
egyet másnak ad. Azzal megfordulnak, elmennek a sze
gény ember házához s a gyermeket megkeresztelik Péter
nek. A keresztapja mindjárt olyan gyermekruhát vett 
neki, hogy még a király gyermekének sem volt különb

No, telik, múlik az idő. Egyszer csak azon veszik 
észre magukat a Péterke szülei, hogy mindjárt kitelik 
az idő, mikor a gyermeküket oda kell adni a púja 
emberkének. Aj! sok keserves könnyeket hullatott a 
szegény ember, de még többet a felesége, sokat, de sokat 
évelődtek, búcsálódtak, hogy miért is kell nekik megválni 
ettől a szivükről szakadt édes gyermeküktől, amilyen szép 
fekete hajú, fekete szemű s a milyen ügyibevaló okos 
gyermek egy sem volt több.

De csak hiába való volt minden búcsálódás, hiába 
hullatták a sok keserves könnyeket, Péterkéből hét esz
tendős, hét hónapos, hét hetüs s hét napos lett, s el kel
lett vinni a keresztapjához.

Azt mondja a szegény ember a feleségének:
— No, feleség, süss nekem hamuba sült pogácsát, 

az idő reátelt, amit ezelőtt hét esztendővel Ígértem, meg 
nem másíthatom.

Sírt a szegény asszony, keservesen sírt, de csak 
megsüté a pogácsát, útra készítette az urát, s ez elvivé 
Péterkét.

Mennek, mendegélnek s jó estére elérnek a renge
tegbe. Mikor jól behaladtak volna, megnyílik előttük a 

9*
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föld s kipattan belőle a puja emberke. Még szavát sem 
engedé a szegény embernek, már elkapta tőle Péterkét s 
azon a nyíláson, ahol kipattant, eltűnt vele. A szegény 
ember pedig nagy szomorán haza indult.

Tizennégy álló napig vitte a puja emberke lefelé a 
keresztfiát, a tizennegyedik nap egy olyan rétre értek, 
hol arany fű termett, gyémánt virág nyílott s arany pari
pák legelésztek. De hogy szómat össze ne keverjem, mire 
ide értek, Péterkéből nagy, derék legény lett. Három

napig mentek ezen a helyen, mindenütt arany réteken, 
arany erdőkön át, arany halasvizek mellett. A harmadik 
nap egy gyémánt lábon forgó várhoz értek. Itt a puja 
emberke a várkapura sújtott egy arany vesszővel, a kapu 
egyszeribe kinyílott, ő maga pedig csak átalbucskázott a 
fején s hát olyan gyönyörűséges szép kisasszony lett 
belőle, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Péter
nek csak megfogyott a szava, nagy csudálkozásában nem 
tudott szólani.
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Azt mondá ekkor a szép kisasszony:
— Hallod-e, te szép legény! Engem egy ördöngös vén 

banya megátkozott volt, hogy mindaddig púja ember 
legyek, mig egy hét esztendős, hét hónapos, hét hetüs, 
hét napos vőlegényt nem találok. Most téged megtalál
talak, s ha elfogadsz, nézd, látod-e ezt a szép országot? 
— mind a tied lesz !

De bezzeg, hogy egy szava sem volt az ellen Péter- 
kének. Egyszeribe béfogattak egy gyémánt hintóba hat 
gyémánt szőrű paripát, egy perczre felhajtottak Péter 
apjáékhoz, lehozták apját, anyját, minden testvérét a 
boldogság országába, ott nagy vendégséget csaptak 's 
még ma is élnek, ha meg nem haltak.



Sárga kicsi kigyó.

Volt, hol nem volt, még 
hetedhét országon is túl 
volt, volt egyszer egy sze
gény ember. Ennek a sze

gény embernek ügyibevaló szép felesége volt, de gyer
meke csak akkora sem, mint egy ütés tapló. Imádkoztak 
este, reggel, lefektükben, fölkeltükben: — Uram Iste
nem, csak akkora gyermeket adj mint egy ütés tapló. 
De az Ur Isten nem hallgatta meg az imádságukat.

No, telik, múlik az idő. Megébred egy reggel az 
asszony s azt mondja az urának:

— Hallá-é! milyen bolond álmot láttam én az éjen.
— Mit, ugyan bizony ?
— Hát a házunkba jött egy ősz öreg ember s azt 

mondja: — Tudom én, mi a bajotok, neked s az urad
nak. Ha gyermekre van szükségetek, menjetek ki ma reg
gel a kapu elejibe, ott álljatok meg s akármiféle lelkes vagy 
lelketlen állat jő arra felé, fogjátok meg, vigyétek bé, az 
lesz a ti gyermeketek.
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— No, hallod-e asszony, elég bolond álom, de 
próbáljuk meg.

— Mindjárt felöltöznek, kimennek a kapu elejibe s 
ott állingálnak jó darab ideig.

Hát egyszer csak arra fut egy sárga kicsi kígyó.
Hé, ördög adta varasgyékje! — neki a sárga kicsi 

kígyónak, megfogják, az asszony a kebelibe dugja, be
viszik a házba s ott jól tartják tejbe mártott kenyérrel.

Telnek, múlnak a napok, egyszer csak megszólal a 
sárga kicsi kígyó s azt mondja a szegény embernek:

— Édes apám, menjen el a királyhoz s kérje meg 
nekem a leánya kezét!

— Mit beszélsz, te szerencsétlen teremtés, hiszen a 
király mindjárt a fejemet véteti.

— Csak menjen el, ne féljen semmitől, a többi az 
én dolgom lesz.

Addig s addig, hogy a szegény ember felkászolódik 
s elmegy a királyhoz. Egy jó puskalövésre volt a király 
palotája. Bemegy az udvarba s hát a király éppen akkor 
sétál a katonái előtt s vizitálódik. Oda megy a szegény 
ember, köszön illendőképpen s azt mondja:

— Felséges királyom, életem, halálom a kezedbe 
ajánlom, az én fiam, a sárga kicsi kígyó azért küldött 
ide, hogy megkérjem neki a leányod kezét.

Nagyot kaczag a király, hogy a könnye is kicsor
dult belé.

— Jól van, te szegény ember, én nem bánom, 
hanem elébb három dolgot adok fel a fiadnak, s ha azt 
meg nem teszi, karóba huzatom a fejét.

Az első feltétel az lesz, hogy hozzon három 
arany almát a Tündér Ilona kertjéből.

Hej! megszontyolodott a szegény ember. Most már 
kifogy ebből az egy fiából is. Hogy is tudá ilyen bolond



136

dologra adni a fejét. Csakhogy föl nem veté a nagy 
búbánat. Haza megy s mondja a fiának a király üzenetét.

Azt mondja a sárga kicsi kígyó:
— Azért bizony egyet se búcsálódjék, édes apám, 

még ma elhozom a három arany almát.
Avval csak kikerült az ajtón s meg sem állott a 

Tündér Ilona kertjéig. Ott bebújt a kert hasadékán, fel
futott a legelső fára s lenyisszentett egy almát. Hej, 

— atya-fiú-szentlélek! — akkorát csen
dült erre a kert, hogy hetedhét orszá
gon is túl hallódott a csendülése. Hát 
csak törtet elé a hétfej ú sárkány (mert 
tudjátok meg, hogy ez őrizte a kertet), 
a szájából hét singnyire futott elé a 
veres láng. Megállott a fa alatt, szimatolt 
erre is, arra is, ha megláthatna valakit. 
De a sárga kicsi kígyó belebujt a fa od
vába s meg sem moczczant, mig a 
hétfejű sárkány nagy derendócziával el 
nem szeleit. Akkor kiugrott az odúból, 
leszakasztott még két almát s egy perczre 
kívül volt a kerten.

Bezzeg álmélkodott a szegény ember, mikor a 
sárga kicsi kígyó megérkezett a három arany almával 
No, volt öröm. Mindjárt tarisznyába tette a három 
almát s nagy lelkendezve futott a királyhoz.

— Itt a három arany alma, felséges királyom.
Nézi a király erről is, arról is, forgatja az almákat 

minden oldalra, de azok bizony igazi szinarany almák 
voltak.

— No jól van, te szegény ember, hanem még hátra 
van két főfeltétel. Mondd meg a fiadnak, hogy ha holnap 
reggel ilyen kakassarkon forgó arany palotát nem teremt
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a te házad helyire, milyen az enyém, szörnyű halálnak 
halálával hal meg.

Aj, csak most szontyolodott el isten igazában a 
szegény ember. Renyekedett s évelődött szegény feje, 
hogy mit tud most csinálni az a szetemnyi teremtés. Lopni 
csak lophat, de hogy építsen, mikor egy bábóháznak*) sem 
volna képese. Sírva mondja otthon a fiának:

— Jaj, szerelmes gyermekem, mibe ártottad magad! 
Ha holnap reggelre olyan palota nem lesz a házunk 
helyén, mint a királyé, szörnyű halálnak halálával halsz meg.

Azt mondja erre a sárga kicsi kígyó:
— No, bezzeg, édes apám, ha még ezen is tud 

epekedni! Csak feküdjenek le békével, kied is, édes anyám 
is, majd csudára ébrednek.

Beesteledik s kimegy a sárga kicsi kígyó az udvarra. 
Elévesz egy sípot, megfuvintja, s hát abb’ a szempillan
tásba annyi ördög kerekedett össze, hogy a hold s mennyi 
ragyogó csillag mind megfeketedett. Csak elé libbegtet 
egy sánta ördög s azt kérdi a sárga kicsi kígyótól.

— Mit kívánsz, édes gazdám?
— Azt, hogy ezt a házat szépen szedjétek széjjel 

s éppen olyan arany palotát építsetek ide, mint a királyé.
Hej, neki az a rengeteg sok ördög, surrogtak, burrog- 

tak, mozgolódtak, forgolódtak, s mire pitymallotf, az 
utolsó szegig készen volt a palota. Megébred reggel a 
szegény ember s a felesége, csak dörzsölték, dörzsölték 
szemükből az álmot, kérdezték egymástól: vajjon ők-e ők ? 
Oda fut a sárga kicsi kígyó s azt mondja, hogy: bizony 
csak kietek—kietek!

Felszökik a szegény ember az aranyos ágyból, fel
öltözik aranyos gúnyába, s fut a királyhoz. Ez már ott

*) Gyerekház.
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állott az ablakában s onnét nézte a palotája társ- 
Jó messziről elejibe kiáltott a szegény embernek:

— Be se jöjj, teördöngös gyermeknek ördöngös apja, 
hanem vidd meg a harmadik főfeltételt: hogy ha holnap 
reggelre a két palotát össze nem köti egy arany híddal, 
s ha a hid két oldalán arany fákon arany madarak nem 
énekelnek, elpusztítom a föld színéről minden nemzetségével.

Haza megy a szegény ember, de most már nem is 
búsúlt olyan erősen. Gondolta, ha a többit megcsinálta 
az ő fija, csak megsegéjti az isten a harmadik főfelté
telben is. Jól gondolá, mert reggel már az arany hídon 
sétált a királyhoz. Magával vitte a sárga kicsi kígyót is. 
Bemennek a királyhoz, jó reggelt köszönnek, s a szegény 
ember elémondja:

— Felséges királyom, életem, halálom a kezedbe 
ajánlom, itt a fiam, a sárga kicsi kígyó, most már tar
tanok meg a lakodalmat.

Eleget kenterfalazott, teketóriázott a király, de mit 
volt, mit nem tenni, szavának kellett hogy álljon. Jaj! a 
szegény királykisasszony, mikor meglátta az urára leven- 
dőt! Sirt, földhöz vágta magát hetvenhétszer, de mind 
hiábavalóság volt, a lakodalmat megtartották. Eközben 
béesteledik s az éfiú pár bémegy a szobájába. A király
kisasszony bizony gatózott, hogy ő inkább megöli magát, 
de nem fekszik egy ágyba azzal a rusnya sárga kígyóval, 
s ha hozzá talál nyúlni, megfogja s kitekeri a nyakát. 
Hát egyszer csak keresztül bucskázik a fején a sárga 
kicsi kígyó — s halljatok csudát! — dali szép legény 
lett belőle!

Megszólal a legény:
— Ne félj tőlem, szépséges szép királykisasszony. 

Nem vagyok én sárga kicsi kígyó, én egy elátkozott 
királyfi vagyok. Apám arra átkozott, hogy hét esztendeig,
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hét hétig s hét napig kigyóbőrbe járjak. Még nem telt ki 
az átok ideje, azért azt mondom neked, hogy senkinek 
ezen a világon ne szólj erről, mert mindaketten erősen 
megbánjuk.

Megörvendett ennek a királykisasszony, fogadkozott, 
hogy senkinek sem szól. De reggel bemegy az apjához s 
ez addig faggatta, hogy mégis elmondott mindent.

— Várj csak, — gondolá a király — nem hordod 
te tovább azt a rusnya kigyóbőrt. Volt a palotában 
egy vén boszorkány, azt magához hivatta s megparan
csolta neki, hogy előre menjen be az éfiú pár szobájába, 
s ha leveti a sárga kicsi kígyó a bőrét, égesse el.

A vén boszorkány előre bé is ment s mikor az éfiú 
pár lefeküdt, kibújt az ágy alól, megkereste a kigyóbőrt 
s egy teli parázs serpenyőben porrá égette.

Megébred reggel a sárga kicsi kígyó, fel akarja 
venni a bőrét s hát nincs! Aj, megszomorodik szegény 
feje! Azt mondja a feleséginek:

— No, feleség, mégsem tartottad meg a szavad, a bőrö
met elvitte valaki. Nekem most már el kell innen pusz
tulnom, haza, az apám várába. Még éppen hét napom 
van, de ha azt akarod, hogy a feleségem maradj, utánam 
kell jönnöd.

Ezzel egy arany abroncsot vett elő s azt mondta:
— Ezt az arany abroncsot a két karodra teszem, 

hogy senkit meg ne ölelhess, mig ismét egymásé lehetünk. 
Én megyek a fekete várba, te jere utánam egy ingesen, 
mezítláb, állj meg a várkapu. előtt s hét nap s hét éjjel 
szüntelen azt kell kiáltanod: Jere ki, te elátkozott király
úrfi, itt a feleséged, vedd le a karjáról az arany abroncsot.

Elbúcsúztak keserves könyhullatások közt s a sárga 
kicsi kígyó ember képében elindult a fekete várba. Estére 
kelve, a felesége is utána s meg nem állott, mig a fekete
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várhoz nem ért. Ott aztán csak kiabálta: Jere ki, te 
elátkozott királyúrfi, itt a feleséged, vedd le a karjáról 
az arany abroncsot!

Hét éjjel s hét nap mind ezt kiabálta, akkor meg
nyílt a fekete vár kapuja, kijött a dali királyúrfi, oda 
futott a feleségéhez, megölelte, megcsókolta s az arany 
abroncs magától lehullott. Azzal szépen fölkerekedtek, 
dióhéjba telepedtek, a Küküllőn leereszkedtek.

Holnap legyenek a ti vendégetek.



Igazság és Hamisság.

Sok ezer esztendővel ennek előtte, 
útnak indult az Igazság, hogy 
bejárja a világot s megismer
kedjék e földnek minden né
peivel. Amint ment, mendegélt, 
találkozik a Hamissággal. Kö
szönti illendőképpen.

— Adjon Isten jó napot, földi, hová, merre tart 
kigyelmed ?

Felelt a Hamisság: — Én bizony elindultam 
világgá, hogy megismerkedjem e föld minden népeivel.

—- No, ha kend úgy, én is úgy, — mondá az Igaz
ság. — Menjünk együtt.

Kezet csaptak, jó barátságot kötöttek s megfogad
ták, hogy egymást jóban, rosszban el nem hagyják. 
Kinek a mije van, egymással megosztják.

Na, tovább mentek. De ahogy az első helyen 
megállapodtak, mindjárt az Igazság útravalóját vették 
elé, abból ettek, falatoztak. Azt mondta a Hamisság: 
— Ha majd elfogy az Igazságé, azután az ő útravalójá
ból élnek.



142

Az Igazság hitt a Hamisságnak. Hanem ha hitt, 
meg is járta szépen. Mikor az ő útravalója elfogyott, a 
Hamisság elővette a magáét, de egy falás kenyér nem 
sok, annyit sem adott az Igazságnak. Éhes volt az Igaz
ság, de olyan éhes, hogy a szeme is vereset, zöldet látott. 
Kérte szépen a Hamisságot:

- Adj egy falás kenyeret, barátom! hiszen én 
mindent megosztottam veled.

— Jól van, — mondá a Hamisság — adok szí
vesen, ha megengeded, hogy kiszúrjam az egyik szemedet.

Mit volt, mit nem tenni a szegény Igazságnak, 
éhes volt erősen: megengedte a Hamisságnak, hogy 
szúrja ki egyik szemét. Aztán tovább mentek. Hanem 
mikor ismét éhes lett az Igazság, a Hamisság csak úgy 
adott enni, ha megengedi, hogy a másik szemét is 
kiszúrja.

Következő alkalommal azt kívánta a Hamisság, 
hogy az Igazságnak vághassa le a fél karját. Az Igaz
ság ezt is megengedte. Más alkalommal a másik fél 
karját hagyta levágatni, csakhogy éhen ne vesszen. 
S mikor a Hamisság kiszúrta az Igazságnak mind a két 
szemét, levágta mind a két karját, még ott is akarta 
hagyni az út szélén a szegény nyomorékot. Pedig akkor 
olyan félen való helyen voltak, ahol nem hogy ember, 
de még madár sem járt. Könyörgött az Igazság:

— Ne hagyj itt elveszni, vezess el legalább egy 
városnak kapujáig, ahol koldulhatok.

A Hamisság megígérte és vezette is a nyomorék 
Igazságot, de nem a város végére, hanem messze-messze, 
rengeteg erdő szélére, egy akasztófa alá. Leült ott az 
Igazság s várta, hogy valaki arra jöjjön, de bizony nem 
jött semmiféle lelkes állat.
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— Istenem, Istenem, — tűnődött magában — nem 
város végére vezetett ez a gonosz lelkű Hamisság, hiszen 
nem jár erre senki, de senki.

Addig szomorkodott, évelődött magában, míg az 
édes jó álom elnyomta. Hanem reggel, mikor felébre
dett, úgy tetszett neki, hogy a feje fölött, bizonyosan 
valami fán, beszélgetnek. Hallgatódzik, hallgatódzik s 
mindjárt észrevette, hogy nem emberek, akik a feje 
fölött beszélgetnek, hanem ördögök. Mondta az egyik 
ördög :

— Hej, ha tudnák az emberek, amit én tudok, 
bezzeg nem volna annyi nyomorék a földön!

— Mit tudsz, mit tudsz ? — kérdezték a többiek.
— Kitaláltam az orvosságát, — mondá az ördög

— hogy kell meggyógyítani a nyomorékságot s a vakságot.
— Hát mondd el nekünk is, — mondák a többiek — 

mi úgy sem adjuk tovább.
— Jól van, — mondá az ördög, — tudjátok meg ' 

ti is. A mely nyomorék ember új hold péntekének éjje
lén meghengergőzik a harmatos fűben, annak ismét ép 
lesz minden porczikája, s amely vak ember megmosdik 
ezen az éjjelen a fű harmatjában, visszanyeri ismét a 
szeme világát.

Megszólalt most a vén ördög:
— Na, hadd hallom; ki tud még valamit közületek ?
Előállott egy fiatal ördög s mondá:
— Én is találtam ki valamit, de olyant, hogy 

azzal egy hét leforgásán elpusztul a király városa, 
király városának minden lelkes és lelketlen állatja.

— Hát ez ugyan mi lehet ? —’ kérdezték mind 
egyszerre.

— E bizony az, hogy a városnak a napkeleti szé
lén egy nagy követ hengerítettem a források ereire,



144

de olyan mélyre, hogy emberi szem meg ne lássa. 
Ettől a kőtől egy csepp viz sem tud felfakadni s szom
júságban hal meg az egész város.

Többet az ördögök nem beszéltek. Elmentek vala
merre, Isten tudja merre, hanem az Igazság mindent 
jól hallott a beszédjükből s még az éjjel megpróbálta, 
vajjon igazat mondott-e az ördög. Éppen új hold pénte
kének éjjele volt, belefeküdött a harmatos fűbe, jól 
meghengergőzött benne, s hát, halljatok csodát, kinőtt 
egyszerre mind a két karja. Akkor aztán felállott, sze
dett mindenféle harmatos füveket, jól megdörzsölte a 
szeme helyét. Egyszerre csak visszajött a szeme világa 
látta az új holdat, látta az égen a ragyogó csillagokat, 
látta a rengeteg nagy erdőt s látta szegény azt is, hogy 
a gonosz lelkű Hamisság nem város végére vezette, 
hanem rengeteg erdő szélére, akasztófa alá. Hálát adott 
a jó Istennek, hogy nem hagyta el nagy nyomorúságá
ban s mindjárt jóra gondolt: meg sem áll addig, míg 
a király városába nem ér, elmegy a királyhoz és elé- 
mondja neki, mit az éjen hallott.

Ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, meg 
sem állott a király városáig, pedig olyan éhes volt, hogy 
alig birták a lábai, s mit látnak szemei! gyászfeketébe 
van vonva az egész város, gyászol ott minden ember, 
rettenetes nagy ott a szomorúság. Készülődtek a meg- 
halásra. Már meg is haltak sokan a nagy szomjúságtól. 
Ment egyenest a királyhoz, aki nagy búsan ült a szo
bájában s várta, hogy mikor vet véget Isten szenvedé
seinek. De lett nagy öröm, mikor az Igazság elmondta, 
hogy mi csudálatos dolog történt vele az éjen. Hogy 
csak vegyék ki azt a követ a föld alól, a források szá
járól s lesz viz ismét bőven. Indult mindjárt a város 
népe s hát csakugyan ott volt a nagy kő a források
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száján, ahogy elvették onnan, kibugygyant az áldott jó 
víz, megeredtek ismét folyók és patakok, volt víz ele
gendő, ihattak a népek.

Bezzeg lett most jó dolga az Igazságnak. Tejbe, 
vajba fürösztötték s tovább nem is eresztették, hadd 
éljen közöttük.

Telt, múlt az idő. A Hamisság bebarangolta a 
a világot. De egyszer csak elfogyott az ő útravalója is 
s amint ment, mendegélt, éppen abba a városba ért, 
ahol az Igazság lakott. Hogy esett, hogy nem, bement az 
Igazság házába s kért tőle Isten nevében egy falás 
kenyeret.

Az Igazság mindjárt ráismert a Hamisságra, s azt 
mondta: — Szívesen adok, ha megengeded, hogy kiszúr
jam az egyik szemedet.

Mit tehetett a Hamisság, meg kellett hogy engedje. •
Másnap a Hamisság megint csak elment az Igaz

sághoz, mert egyebütt még száraz kenyeret sem adtak s 
az Igazság csak úgy adott kenyeret, ha a másik szemét is 
kiszúrhatja.

— Szúrd ki a másik szememet is, — szólt a Hamis
ság — csak adj kenyeret. «

Harmadnap a bal karját, negyednap a jobb karját 
vágatta le a Hamisság, csakhogy kenyeret kapjon. Mikór 
aztán sem szeme, sem karja nem volt, megkérte az Igaz
ságot, hogy vezesse el az alá az akasztófa alá, amely alá 
ő az Igazságot vezette volt.

— Jól van, — mondá az Igazság — elvezetlek s 
vezette is mindjárt az akasztófa alá, ott leültette s szó 
nélkül ott hagyta.

Aközben beesteledett s az ördögök ismét összegyűl
tek hogy számot adjanak egymásnak, ki mit csinált az

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG, II. J.Q
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elmúlt napokban. Hanem mielőtt a számadásba fogtak 
volna, azt mondja a legöregebb ördög:

— Csak várjatok egy kicsit a beszéddel, nézzünk 
széjjel elébb, nincs-e itt valaki, mert a múltkoriban 
valaki ballgatódzott itt, különben a források szájáról nem 
vették volna el a követ.

Úgy tesznek, ahogy az öreg ördög mondja s hát 
csakugyan megtalálják az akasztófa alatt a Hamisságot. 
Na hiszen, rá esett a hány ördög mind a Hammisságra. 
Ütötte, tépte, ki ahol találta. Egy szempillantás alatt 
ezer darabra szaggatták s még ez sem volt elég: tüzet 
raktak, elégették s a porát szélnek eresztették.

El is vitte a szél a Hamisság porát mindenüvé a 
világon s azóta, ahol ember él, ott hamisság is van.



A félkegyelmű.

Hol volt, hol nem volt, még az óperencziás ten
geren is túl volt, volt két gazdag ember. Az egyiknek fia, 
a másiknak leánya volt, s még a keresztelőnél meg
egyeztek, hogy ha a gyermekeik fölnevelkednek, össze
házasítják.

A fiút is, a lányt is nagy kényesen nevelték, mert 
volt miből. Mikor aztán összeházasították, sem az egyik, 
sem a másik nem értett a gazdasághoz. A cselédek, a 
zsellérek azt csináltak, ami nekik tetszett. Az asszonynak 
még volt egy kicsi esze, de az ura félkegyelmű, kolon- 
tos ember volt, akinek minden szaván, dolgán nevettek 
a népek.

Hiszen volt, ahogy volt, amíg az öregek éltek, de 
ahogy ezek behunyták szemüket, elkezdett züllődni a 
nagy gazdaság. Még csuda, hogy a szemét ki nem lopták 
a félkegyelmű embernek.

Na, telik, múlik az idő. Egyszer eszibe jut a fél
kegyelműnek, hogy elmegy a vásárba, mert hát az apjá
tól látta többször, hogy az is el-elment a vásárba. Volt 
még két szép ökre s elindult azzal. Amint ment, men- 
degélt, lakodalmas nép jött vele szembe s köszöntötte 
nagy hangosan:

— Az Isten őrizze meg az ilyen szomorú válto
zástól s a megszomorodottaknak adjon vigasztalást !

10*
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Az ám, szegény kolontos feje, így hallotta egyszer 
az apjától egy halottas háznál, azt hitte, mindenütt ezt 
kell mondani, ahol több ember van együtt.

Hej, megmérgelődnek a lakodalmasok, megállítják 
a lovakat, leugrálnak a szekérről, supp, supp, ütik a fél 
kegyelműt. Még biztatták is egymást: üsd a fejét, ott 
nem sántul meg! Mikor aztán jól helybe hagyták, azt 
mondták a félkegyelműnek!

— Hallod-e, te boldogtalan, ha máskor ilyent látsz, 
tartsd fel a kalapodat a botod végére s rikoltozz, ahogy 
a torkodból kitelik: ijuju, ujuju!

Tovább vánszorgott a félkegyelmű s amint ment, 
mendegélt, találkozott egy mészárossal, aki egy csorda 
disznót hajtott a vásárról. Eszibe jutott, hogy mire taní
tották a lakodalmas népek, feltűzi a kalapját a botja 
végire, meglóbálja, lobogtatja s nagy hangosan kiabálja: 
ijuju, ujuju!

Bezzeg hogy a disznók megijedtek s ahány annyi 
felé szaladott. De a mészáros sem a disznók után futott 
mindjárt, hanem megrakta magyarosan a félkegyelműt 
s azt mondta neki: — Máskor ha ilyent látsz, inkább 
azt mondjad, hogy az Isten áldja meg egy helyett 
kettővel.

Jól van, a félkegyelmű tovább megy s hát amint 
megy, mendegél, látja, hogy egy szegény szántóvető ember 
a búzavetés közül szedegeti, tépegeti a mindenféle szúrós 
tövisét, burjánt, bojtorjánt. Köszönti a félkegyelmű, de 
hogy köszönti! Úgy köszönti, hogy: — Az Isten áldja 
meg, földi, egy helyett kettővel!

Hej, megmérgelődött a szegény ember. Nem elég, 
hogy csurog róla a véres verejték a keserves munkában, 
még azt is kívánják neki, hogy egy tövis helyett kettő 
legyen. Kiszaladt az útra, jól eldöngette a félkegyelműt
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s azt mondta neki: — Máskor ha ilyet látsz, inkább te 
is segíts neki!

Hiszen éppen jót tanácsolt a félkegyelműnek, mert 
alig ment egy hajításnyira, látja, hogy két ember vere
kedik s tépi egymás haját. Oda áll ő is, hol az egyik, 
hol a másik ember haját tépi. De ’iszen ezeknek sem 
kellett egyéb, egyszeribe neki estek, eldöngették két felől, 
mint a két fenekű dobot s úgy kitépték a haját, hogy 
egy szál nem sok, annyi sem maradott.

No, csakhogy kiszabadúlhatott e két -ember keze 
közül. Isten csudája, hogy beért a városba. Amint megy 
a piaczon, látja, hogy egy ember egy régi fakó szekeret 
árul. Eszébe jut, hogy az ő apja ilyen fakó szekérrel 
járt az erdőbe. Kérdi a szegény embert: — Atyafi, ide 
adná-e ezt a szekeret, ezért a két ökörért?

A szegény ember nem is akart szólni, azt hitte, 
hogy bolondoznak vele, de a félkegyelmű addig beszélt, 
amig a szegény ember észre vette, hogy ennek a fejében 
hiányzik a negyedik kerék, oda adta hát a szekeret a 
két ökörért. No, már most volt szekér, de nem volt ökör. 
Húzta, húzogatta elébb a szekeret rúdjánál fogva, de egy
szer csak mégis megsokallotta s eladta a szekeret egy 
kovácsnak egy fejszéért. De még a városból ki sem ért, már 
a fejsze sem tetszett neki. Találkozott egy kaszás emberrel, 
annál látott egy fénkövet*) s a fejszét elcserélte azzal.

Most már ment hazafelé nagy vígan. Amint egy 
tó mellett haladott el, látja, hogy rengeteg sok vad- 
récze úszkál a tóban. Fogja magát s a fénkövet a réczék 
közé dobja. Az ám, a réczék mind elrepültek, a fénkő 
pedig leesett a tó fenekére.

Búnak eredt szegény feje, hát ő hogy menjen haza

*) Fénkő = kaszafenő kő.
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fénkő nélküL Hirtelen levetkőzött, belement a tóba, de 
amig a fénkőt kereste a boldogtalan, valaki a ruháját 
ellopta a tó partjáról. Sem ökör, sem fénkő, sem ruha, 
sem semmi. No hiszen lesz otthon ne-mulass! Áldott 
szerencséjére, a felesége nem volt otthon. Erősen éhes 
volt, szelt magának egy karéj kenyeret, aztán lement a 
pinczébe, hogy ott bort eresszen a hordóból. A kenyeret 
leteszi a pincze-küszöbre, hogy könnyebben ereszthesse a 
bort, de amint csurogni kezd a bor, visszanéz s látja, 
hogy egy kutya fölkapta a kenyerét s szalad vele. Meg
mérgelődik a félkegyelmű, a kutya után dobja a csapot 
s bezzeg hogy egy cseppedős cseppig elfolyt a bor. 
Hát most mit csináljon, hogy a felesége ezt észre ne 
vegye? Volt a pinczében egy zsák liszt s azzal behintette 
a pincze földjét. Csak akkor veszi észre, hogy van a 
pinczében egy lúd is s az, amint a lisztet hintette, elkezd 
erősen sziszegni. Megijed a félkegyelmű, azt hitte, a lúd 
azt sziszegi, hogy majd beárulja az asszonynak.

— Ugy-e beárulsz? — kérdezte a ludat.
A lúd még erősebben sziszegett. Megkérdezte má

sodszor is, harmadszor is.
— Te lúd, mondd meg nekem, beárulsz-e, vagy nem ? 
Felelt a lúd: — Grá, gá, gá, be, be, be!
— No ha be, akkor vége is az életednek. Egysze 

ribe kitekerte a lúd nyakát, megkoppasztotta, azután 
lefeküdt a pincze földjére, meghengergőzött a lisztes borban, 
meg a toliban. Aztán leült arra helyre, a hol a lúd kotolt.

Eközben megjön az asszony, látja, hogy nyitva a 
pincze-ajtó. Leszalad, összecsapja a két tenyerét: — Jézus 
Mária, Szent Lélek, el ne hagyj, miféle kisértet ül amott!

A félkegyelmű csak sziszegett, gágogott, mint a 
lúd, de az asszony összeszedte magát, nagyot kilát :
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— Szóljon, ki van itt, mert Isten Istenem ne legyen, 
ha agyon nem ütöm!

De már erre megszólalt a félkegyelmű ember.
— Ne bánts, lelkem feleségem, én vagyok!
— Kend-e, hát mi az Isten haragját kőtől itt kend ? 

Hogy volt a vásár, mit csinált a vásáron?
Elmondott mindent a félkegyelmű úgy, ahogy volt.
— No bizony, ha úgy volt, ahogy volt, — mondta 

az asszony, — eltakarodjék kend a szemem elől s addig ne 
is lássam, mig azt a két szép ökröt vissza nem keríti. 
Feltarisznyáit az urának: — Menjen Isten hírével, jó 
utat, hol sár nincs.

Ment nagy búsan a félkegyelmű ember, s amint 
ment, mendegélt, találkozik Krisztus urunkkal. Megszólítja 
Krisztus a félkegyelmű embert:

— Adj nekem egy falás kenyeret, egész nap nem ettem. 
Mondja a félkegyelmű:
— Nem adok, mert te sem segítettél rajtam, enged

ted, hogy elkoldusodjam.
Krisztus nem szólt semmit, tovább ment az utján. 

Ment a félkegyelmű ember is s útközben találkozott a 
Halállal. Azzal mindjárt összebarátkozott, megosztotta 
vele kenyerét s volt egy porczió pálinkája, annak a felét 
kihajtotta s másik felét a Halálnak adta. Olyan erős 
barátságot kötöttek, hogy még meg is komásodtak. 
A Halálnak jó kedve kerekedett s mondja a félkegyel
műnek : — No, koma, most láss csudát! — s azzal hopp, 
beleugrott a porcziós üvegbe. De mint ha a félkegyelmű
nek is nyiladozni kezdett volna az esze. Hirtelen bedugta 
a porcziós-üveget s azt mondta a Halálnak: — No, koma, 
innét addig ki nem jössz, mig meg nem ígéred, hogy 
gazdag embert csinálsz belőlem.

Mit volt, mit nem tenni, a Halál megígérte s meg-
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egyeztek, hogy a félkegyelmű adja ki magát csudadok
tornak s a mely betegnek a Halál a lábához áll, arra 
bizonyosan mondhatja, hogy meggyógyul; de amelyiknek 
a fejéhez áll, annak hiába ne is Ígérjen semmit.

Azzal elváltak egymástól. A Halál ment, jobbra, 
a félkegyelmű ember balra. Addig ment, mendegélt, míg 
a király városába nem ért. Hallja ottan, hogy a király 
lánya erős beteg, hogy összecsődült a világ összes híres 
doktora mind, s még sem tudják meggyógyítani. Megy 
a király szine elé s jelenti, hogy ő csudadoktor, hogy ő 
csak megnézi a királykisasszonyt s mindjárt megmondja, 
hogy meglehet-e gyógyítani vagy nem. Vitték mindjárt 
a királykisasszony szobájába s hát a Halál ott áll a 
királykisasszony lábánál. Nézte, nézte a királykisasszonyt, 
mintha vizsgálná, aztán mondta a királynak: — Egyet 
se búsuljon felséges királyom, még ma meggyógyítom a 
királykisasszonyt.

Kiment az udvarba, ott egy kazal szénát meggyúj- 
tatott, annak a hamujából fürdőt csináltatott s a király
kisasszony, ahogy megfürdették benne, olyan volt, mint az 
eleven élet. Meg is ajándékozta a király a félkegyelműt, 
de úgy, hogy azt sem tudta, mije van. Elhozatták a fele- 
ségit az udvarba s éltek mind a ketten nagy gazdagság
ban, nagy fényes pompában.

Hanem egyszer ő is erős beteg lett s hát jön a 
komája, de bizony nem a lábához, hanem a fejéhez áll. 
Könyörgött a Halálnak :

— Édes komám, lelkem komám, állj a lábamhoz.
— De már azt nem teszem, — mondá a Halál. — 

Gyere csak velem, lelkem komám, édes komám.
S elvitte a félkegyelmű embert.



Péter és Pál.
(Bukovinai csángó mese.)

Volt egyszer egy szegény ember. Péter
nek hívták s annyi gyermeke volt, mint a rostalika, 
még egygyel több, de aztán egész gazdasága egy árva 
kakas volt. A szomszédja, Pál meg erős gazda volt s 
mégis mindig jajgatott.

Azt mondja egyszer Pál Péternek:
— Szomszéd! a kend kakasa sokat kaparász az én 

kertemben, én tovább nem tűrhetem. Isten Istenem ne 
legyen, hogyha megfoghatom, kitekerintem a nyakát.

Péter nem szólt semmit, de erősen gondolkodóba 
esett, hogy mitévő legyen azzal a szerencsétlen kakassal. 
— Én bizony — gondolja magában — nem veszkődöm 
sokáig vele, hanem az uraságnak ajándékozom, hátha 
még meg is jutalmaz valamivel. Azzal megfogta a kakast 
s elvitte az urasághoz.

— Talán bizony keresztelés vagy lakodalom van a 
házadnál, Péter, hogy kakast ajándékozgatsz ? — kérdezi 
az uraság.
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_  Dehogy, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak 
költse el az úr a családjával, ne gondoljon vele, — mondá 
Péter.

— Hm, nem értem a dolgot. Hát nem elkélne 
nálatok, hisz annyian vagytok, hogy Jákob is megiri
gyelhetné.

— Igaz, uram, igaz, de minek adjak én húst a 
gyermekeimnek, mikor kenyérre is alig jut. Jobb, ha 
meg sem kóstolják.

— Ó te oktondi! Hát add el, s végy kenyeret az árán.
— Dehogy adom, uram! ha én a városba viszem, 

két nap járom az utat s mig haza érek, megeszem a 
kakas árának a felét.

Mit tehetett az uraság, nem lehetett Pétert meg
téríteni, kiadta hát a rendeletet a szakácsnénak, hogy 
ebédre süsse meg a kakast. Mikor az ebéd kész volt, 
Pétert is az asztalhoz ültette. Éppen heten ültek vele 
együtt az asztalnál. Azt mondja az uraság, mikor a sült 
kakast behozták:

— No, Péter, a kakast te osztod el, de úgy vigyázz 
hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod 
megajándékozlak, ha nem jól osztod, lehuzatlak s tizen
kettőt veretek rád.

Erre Péter maga elé vette a kakast, levágta a 
fejét s azt a gazda tányérjára tette ezekkel a szavakkal: 
A fej az űré, mert ő a ház feje. Aziitán a nyakát vágta 
le s ezt a gazdasszony tányérjára tette. — A fej és 
nyak egyek, — mondá Péter — a szentirás szerint is a 
férj és feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti. 
Most a kakas két szárnyát vágta le s oda adta a fiúk
nak, hogy jobban tudjanak irni, a két lábát pedig a 
leányoknak, hogy jobban tudjanak tánczolni.
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Azt mondá most Péter: — Mindenki megkapta a 
magáét, én is elveszem a magamét, s azzal a »mara
dékot* bekebelezte.

Nagyot kaczagott az uraság és családja a Péter fúr- 
fangján s jó kedvibe gazdagon megajándékozta. Adott 
neki tehenet, borjut és birkákat is.

Haza megy Péter nagy örvendezéssel s beszéli Pál
nak a szerencséjét.

— Megállj, Péter, — gondolá Pál — adok én öt 
kakast az uraságnak s akkor ötször annyi ajándékot kell 
hogy kapjak. Mindjárt meg fogott öt kakast s elvitte az 
uraságnak.

Az uraság jól tudta, hogy honnét fúj a szél, nem 
akarta elfogadni az ajándékot, de Pál addig istenkedett, 
hogy mégis elvette, hanem kikötötte, hogy a sült csirkék
ből n^ki is enni kell, éppen mint Péternek. Megsüttette 
mind az öt kakast s mikor asztalhoz ültek, ezt mondotta 
Pálns i :

— Hallod-e, Pál! az én házamnál az a szokás, 
hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el, de úgy oszd, 
hogy hetünk közül mindenki megkapja a magáét. Ha 
jól osztod, hasznát veszed, ha nem: huszonnégy botot 
veretek reád.

Eleget törte a fejét Pál, de nem vala annyi istenes 
esze, hogy az öt kakast fel tudja osztani hét ember között.

Az uraság, mikor látta, hogy Pál semmire sem tud 
menni, elhivatta Pétert.

— Nem tudom, uram, — mondá Péter — hogy el 
tudom-e osztani, de én mindig, jóban, roszban, a Szent- 
Háromságban bíztam, talán most is segít rajtam.

Azzal neki látott az osztásnak.
— Én azt találom, — mondá Péter — hogy a 

nagyságos ur, a nagyságos asszony és egy kakas egy 



háromságot tesz ki, a két urfi s egy kakas nemkülönben, 
a két kisasszony s egy kakas is csak egy háromság s 
végezetre én szegény ördög s két kakas ismét csak egy 
háromság s most már, mind közönségesen, jó appetitust 
kívánok.

Az egész ház népe kaczagott a Péter furfangjának, 
s az uraság Pált huszonnégyig verette, Pétert pedig meg
ajándékozta házzal és telekkel.

Máig is él, ha meg nem halt.



Az aranyhajú ikrek.

EGYSZER volt, hol nem volt, hetedhét or
szágon is túl volt, volt egy szegény öreg pár ember. Nem 
volt ezeknek a világon senkijök, semmijök. Mindig azon 
sóhajtoztak, bárcsak a jó Isten gyermeket adott volna nekik, 
hogy öreg napjaikban ne kellene koldulni. Addig sóhajtoz
tak. addig imádkoztak, hogy az Úristen meghallgatta s egy 
reggel, mikor fölébredtek, egy aranyhajú fiú s egy 
aranyhajú leányka gügyögött az ágyukban.

Hej, voltak nagy örömben a szegény emberek. 
Kiállottak a kapu elejébe, jelentették mindenkinek nagy 
örömmel, hogy mi csoda történt náluk az éjen. Azután 
az öreg ember elindult a faluban, sorba járt minden 
házat, hogy vállalnák el a komaságot, de nem válalta el 
senki. Mindenünnen kiszidták szegényt, hogy bizonyosan 
az ördög hozta azokat a gyerekeket, ők ugyan kereszt
víz alá nem tartják.

Búsult a szegény öreg ember s nagy bújában 
elindult világgá, hátha talál idegen népek között komát.
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Még a szomszéd faluig sem ért, találkozott egy keres
kedővel. Megszólítja ez:

— Miért szomorkodik, öreg apó?
— Hogyne szomorkodnám, nagy jó uram, — felelt 

a szegény ember — mikor az Isten öregségünkben meg
áldott két aranyhajú gyermekkel s az egész faluban 
nem találok egy embert, ki keresztvíz alá tartsa.

— Azért egyet se búsuljon, — mondá a keres
kedő — majd elmegyek én a feleségemmel a jövő vasár
nap s keresztvíz alá tartjuk a gyermeket.

Megköszönte a szegény ember a szives indulatot, 
aztán megmagyarázta a kereskedőnek, hogy hol lakik 
ő a faluban, hogy az ő házának kidőlt-bedőlt a fala, 
azelőtt van egy öreg eperfa s az eperfa alatt mindig 
fekszik egy tarka kutya, melynek Cerberus a neve.

Azzal elváltak egymástól. Az öreg ember ment 
haza nagy örömmel s jelentette4 a feleségének: — No 
feleség, ne búsulj, lesz koma.

Vasárnap csakugyan el is jött a kereskedő a fele
ségével, s szemük-szájuk tátva maradt a nagy álmélko- 
dástól, mikor meglátták a két csudaszép gyermeket. 
Nekik nem volt gyermekük s nemcsak hogy keresztvíz 
alá tartották a két aranyhajú gyermeket, de még örökbe 
is fogadták.

Mikor aztán nagyra nevekedtek, a kereskedő, aki
nek két boltja volt, az egyiket a fiúnak adta, a másikat 
a leánynak, de azzal a rendeléssel, hogy a jövedelmet 
elkölthetik utolsó krajczárig, hanem a tőkéhez hozzá ne 
nyúljanak.

Hiszen jó dolguk volt a gyermekeknek. Mind az 
ő boltjukba jártak a népek, csak azért is, hogy láthas
sák gyönyörű szép aranyhajukat. Hanem egyszer kiütött 
a háború s a fiú is, a leány is összedughatták a kezüket, 
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nem volt aki vásároljon. Reggel beültek a boltba, ott 
ültek estéiig, ásítoztak s fogyni kezdett hirtelen, ami 
lassan összekerült.

Egyszer összeültek a testvérek, megszámlálták, hogy 
mennyi nyereségük van még, hát volt még 600 pengő 
forintja a fiúnak, a leánynak is. Azt mondja a fiú:

— Hallod-e, húgom, úgy sincs semmi dolgunk, 
játsszunk koczkát. Aki a másiktól elnyeri a pénzt, adja 

\ vissza s aztán folytassuk tovább.
Elkezdenek játszani s a fiú mindjárt el is veszíti 

a pénzét utolsó krajczárig. A leány nem várt kérést, 
egyszeribe visszaadta a pénzt s játszottak tovább. Hanem 
most már a leány veszítette el a pénzét. Mondja a 
bátyjának:

— Bátyám, add vissza a pénzemet, mert különben 
nem játszhatok veled.

— No bizony, — kaczagott a fiú — nem vagyok 
bolond, hogy az időmet hiába töltsem.

Eleget mondta a leány, hogy igy, meg úgy kez
dettek játszani, hogy az nem becsület. De beszélhetett, 
sirhatott, a fiú nem adta vissza a pénzt.

— Jól van, — mondá a leány — azért mégis 
tovább játszunk. S elévette a tőkét. S nemcsak a pénzét 
nyerte vissza, de minden pénzét elnyerte a bátyjának.

Bezzeg most az kérte a húgát, de milyen szépen kérte.
— Édes húgom, add vissza a pénzemet.
— Nem adom, bátyám, — mondá a leány — nem 

érdemied meg, mert te sem adtad vissza az enyimet.
Megharagudott a fiú szörnyen s elkezdett átkozódni, 

hogy se ég, se föld az ő húgát be ne vegye. S halljatok 
csodát, egyszerre csak ketté nyílott a föld, a leányt 
elnyelte a mélység, hogy többet emberi szem nem látta.
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Másnap a kereskedő eljött, hogy meglátogassa a 
fiatalokat s kérdi a fiút, hogy hol van a húga. Azt hazudta, 
kiment a piaczra. De a leány estére sem került elé s 
megkellett, hogy vallja, hogy mi történt.

Rettentő haragra gerjedt a kereskedő s mondá 
szörnyű indulattal:

— Oh, te gonosz lélek, te, hogy tudád megátkozni 
az édes testvéredet? Hát téged se vegyen bé se ég, se 
föld. S addig ne legyen nyugodalmad, amig testvéredet 
meg nem találod s vissza nem hozod.

S im, halljátok, mi csuda történt: kétfelé nyílt 
a föld s a fiút is elnyelte a mélység. Lekerült az alsó
világra, egy rettentő nagy pusztaságra, ahol nem látott 
egyebet, akármerre nézett, szörnyű nagy pusztaságot.

Ment, mendegélt nagy búsan. Sirt a szive, mikor 
a bugára gondolt s azt mondta magában : — Egy életem, 
egy halálom, addig meg nem nyugszom, mig az én ártat
lan, elveszesztett testvéremet meg nem találom.

Hét nap s hét éjjel ment folyton-folyvást, csak 
akkor ért egy városba. Abban a városban lakott a fekete 
király s ment egyenest a palota elébe, hátha ottan szol
gálatot talál. Megy a kapuhoz, bekandít a vasrostélyon 
s látja, hogy ott egy ősz öreg ember sétál a gáng alatt. 
Köszönti az öreg embert s kérdi:

— Ugyan, édes bátyám uram, nem lehetne itt 
szolgálatot találni?

Kiszól az öreg ember:
— Várj fiam egy keveset, mindjárt megkérdem a 

királytól.
Fölmegy az öreg ember a királyhoz s jelenti, hogy 

egy szép aranyhajú fiú van a kapu előtt, nem fogadná-e 
fel szolgálatába.

Mondja a király:
íi*
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— Hát csak küldje fel, kend, hadd látom, szemre 
való legény-e.

Felküldi az öreg ember az aranyhajú fiút, a király 
jól szemügyre veszi, látszott, hogy tetszik neki a fiú s 
kérdi: — Na, fiam, tudsz-e bánni lóval ?

— Tudok én, felséges királyom, — mondá a fiú — 
az Úristen mindenféle állatjával.

— Jól van, — mondá a király — hát akkor meg
teszlek fullajtárnak.

Mindjárt felöltöztették fullajtár ruhába, olyan szép 
volt abban, hogy az egész udvar megcsudálta.

Eltelik három esztendő s ezalatt a legény úgy 
megnehezedett, hogy fullajtárnak nem használhatták, 
megtette hát a király igás kocsisnak. Az volt a dolga, 
hogy két sovány, kutyának való lóval fát meg vizet hord
jon a szakácsnénak. Meg is mondta a király neki:

— No, fiam, én a kezedre adom ezt a két dögöt 
s ha egy kicsit erőre veszed, még több lovat adok a 
kezed alá.

Hát nagynehezen annyira vitte a két dögöt, hogy 
lábra állhatták, fát, vizet hordhattak. Aztán esténkint 
kivezette a tenger partjára, ahol jó kövér fű volt, hátha 
ott még jobban erőre kapnak.

Hanem egy este mi történt? Egy este az történt, 
hogy amint kötőfékszáron vezetgette a lovakat elébb- 
elébb, kétfelé nyílik a tenger s kiszáll a világ szép asz- 
szonya. Odament az aranyhajú legényhez és mondta neki:

— Ülj le mellém, ne félj tőlem, egyél, igyál s 
beszélgess velem.

Kétszer sem mondatta ezt a legény. Leült a világ 
szép aszonya mellé, ettek, ittak, vígan voltak, aztán pedig 
elaludtak.
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Reggel a világ szép asszonya hamarább felébredt, 
megcsiklandozta a legénynek a talpát s mondta neki:

— Kelj föl, legény, kelj föl s vezesd ide a lovaidat.
Fölkelt a legény, oda vezette a lovakat s a világ 

szép asszonya megtörülgette szépen a selyem kendőjével 
Hát abban a pillanatban gyönyörű szép rézszőrű paripa 
lett a két gebéből. Azzal a világ szép asszonya meg
fordult, eltűnt a tengerben, az aranyhajú legény pedig 
haza vezette a paripákat.

De bezzeg volt nagy álmélkodás az udvarban, mikor 
a legény haza került a paripákkal. Osszesúgtak-búgtak 
a többi cselédek, az öreg béres fölment a királyhoz 
s jelentette:

— Felséges királyom, senkinek rosszát nem kívánom, 
de az igás kocsis még nagy szégyent hoz felségedre.

— Hát ugyan mi szégyent hozhat az én fejemre? 
— kérdi a király.

Mondja az öreg béres:
— Már felséges királyom, köztünk még eddig egy 

tolvaj sem volt, de ez az igás kocsis olyan két paripát 
lopott az éjen, a milyet még felséged sem látott. Az 
lesz csak a nagy gyalázat, ha a paripákat megtalálják 
felséged udvarában.

Hivatja a király az aranyhajú legényt s rászól 
nagy haraggal.

k\ — Hát te hogy mertél lopott jószágot hozni az én
udvaromba ?

— Nem hoztam én lopott jószágott, felséges kirá
lyom, — mondá a legény — jöjjön, felséges uram, nézze 
meg, ott van mind a két lovon a felséged bélyege, csak
hogy én a lónak vágva szoktam adni a szénát, fonttal 
mérni a vizet s a zab árát sem szoktam zsebre rakni,
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mint a többi kocsisok. Azért szépültek meg úgy azok a 
dögök.

Lemegy a király az istállóba s csakúgy káprázott 
a szeme, mikor meglátta a paripákat. Nézi, vizitálja s 
hát csakugyan mind a két lónak a farán ott van az ő 
bélyege. Megdicsérte a legényt s még meg is ajándé
kozta egy tarisznya aranynyal.

Este megint kivezette az aranyhajú legény a lovakat 
s ahogy kikerült a tenger partjára, kétfelé nyilt a ten
ger s kiszállott belőle a világ szép asszonya. Mondta a 
legénynek:

— Ülj le mellém, egyél, igyál velem, te aranyhajú 
legény.

Leültek a tenger partjára, ettek, ittak, vígan voltak, 
aztán szépen elaludtak.

Reggel hamarább ébredett fel a világ szép assznya, 
megcsiklandozta a legény talpát s mondta neki, hogy 
vezesse elé a lovakat.

Most is megtörülgette selyem keszkenőjével s a 
rézszőrű paripák egyszeribe ezüstszőrű paripákká változtak. 
A világ szép asszonya visszament a tengerbe, a legény 
pedig az udvarba.

De a cselédek megint összesúgtak-búgtak, hogy az 
aranyhajú legény mégsem járhat igaz utón. Ment is az 
öreg béres a királyhoz s jelentette :

— Felséges királyom, életem-halálom kezedbe aján
lom, az igás kocsis az éjen két ezüstszőrű paripát lopott.

Hivatja tüstént a király az aranyhajú legényt:
— Igaz-e, hogy az éjen két ezüstszőrű paripát 

loptál ?
— Nem loptam én, felséges királyom, — mondá 

a legény — csakhogy én a lónak vágva szoktam adni 
a szénát, fonttal mérni a vizet s a zab árát nem szók-
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tam zsebre rakni, mint a többi kocsisok. Jöjjön le csak 
felséged az istállóba, megtalálja rajtuk a bélyegét.

Lemegy a király az istállóba s hát csakugyan rajta 
volt a bélyeg a paripák farán. Örült a király, mert ilyen 
két szép lova még nem volt. Nagy örömében két tarisznya 
aranyat adott a kocsisnak.

Harmadik este is kiment a legény a tenger part- 
járe. Vezetgette elébb-elébb kötőfékszáron a paripákat 
s hát éjfélkor ketté nyilik a tenger, kiszáll a világ szép 
asszonya s mondja a legénynek:

— Ereszd a lovakat szabadjára, aranyhajú legény. 
Ülj le mellém s egyel, igyál velem!

Leültek, ettek, ittak, vígan voltak. De egyszer csak 
azt mondja a világ szép asszonya:

— Hallod-e te, aranyhajú legény, nehogy meg
mondd valakinek, hogy te velem találkoztál, mert akkor 
sohasem leszek a tied. Aztán lefeküdtek és elaludtak.

A világ szép asszonya most is hamarább ébredett 
fel. Megcsiklandozta a legény talpát s mondta neki:

— Vezesd ide a lovakat, hadd törülöm meg még 
egyszer a keszkenőmmel.

A legény elévezette a lovakat. A világ szép asszonya 
lassan végig törülte selyem keszkenőjével s egyszeribe 
aranyszőrű paripákká változtak, de úgy ragyogott a szőrük, 
hogy a legény majd megvakult a szertelen ragyogástól.

Haza megy az arany szőrű paripákkal, de az öreg 
béres is ment fel a királyhoz s mondta harmadszor is:

— Felséges királyom, jól vigyázzon, mert bizony 
mondom, nagy szégyent hoz még ez a legény a felséged 
fejére.

Hanem a király most már föl sem hivatta a legényt, 
ment le az istállóba, s ahogy látta a bélyegét az arany-
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szőrű paripákon, adott a legénynek három tarisznya 
aranyat s megtette parádés kocsisnak.

Haragudott ezért nagyon az öreg parádés kocsis 
s mindazon mesterkedett, hogy az aranyhajú legényt 
kitúrja a helyéből. Egyszer elkezdette beszélni a cselédek 
között:

— Meglássátok, hogy ebből a legényből még király 
lesz, mert elveszi a királykisasszonyt.

Hallja ezt az aranyhajú legény s azt mondja:
— Az ördög vegye el a ti királykisasszonyotokat, 

sokkal szebb az én jövendőbélim a királykisasszonynál.
Hiszen egyéb sem kellett, ment az öreg kocsis a 

királyhoz s jelentette, hogy mit mondott a parádés kocsis.
Szörnyű haragra gerjedt a király. Kérdi a legénytől: 

— Igaz-e, hogy ezt, meg ezt mondtad az én leányomról!? 
Feleli a legény:

— Felséges királyom, amit mondtam, mondtam, 
meg sem is másolom.

— No ha mondtad, mondtad, holnap reggel fel is 
akasztatlak.

Mindjárt küldte a siralomházba s még azon éjjel 
az ácsok megfaragták az akasztófát. Mennek reggel a 
legényért, hogy vigyék a vesztő helyre, de a legény 
grácziát kért, hogy vigyék elébb a király elé, hogy csak 
egy szót válthasson vele, mielőtt felakasztják.

Fölviszik a királyhoz s mondja a legény:
— Csak azt a grácziát kérem, felséges királyom, 

hogy az akasztófát állíttassa fel a tenger partjára, ahol 
a lovakkal jártam.

— Jól van, — mondá a király — hát akasszanak 
fel a tenger partján.
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Kiviszik a legényt a tenger partjára, viszik az 
akasztófát is utána, ottan fel is állítják, de a legény 
oda suttint a hóhérnak:

— Te, hóhér, ha úgy tudnál felakasztani engem, 
hogy amikor ott hagysz, se le ne essem, se meg ne foj- 
tódjam, adok neked egy tarisznya aranyat.

Megörült a hóhér a tarisznya aranynak s úgy 
akasztotta fel a legényt, hogy sem le nem esett, se meg 
nem fuladott. Mikor aztán a népek elszéledtek, szépen 
leereszkedett a földre.

Tűnődött, búsult magában: — Hát most merre men
jen. De egyszerre csak kétfelé nyílt a tenger, kiszállott a 
világ szép asszonya s mondta neki:

— Ugy-e megmondtam, te aranyhajú legény, hogy 
ne említs engem, hogy ne dicsekedj velem. Látod-e, most 
már mind a ketten elkárhozunk. Szabad voltam eddig, 
arra jártam, amerre akartam, de most vissza kell men
nem a magam városába s mindaddig gyászfeketébe lesz 
vonva az én városom, amig veled nem beszélek. Az pedig, 
míg a világ s még két nap, gyászfeketébe lesz húzva, 
mert én veled sohasem beszélek, eljöhetsz a városomba, 
ehetel velem egy tálból, ihatol velem egy pohárból, még 
sem ismerjük meg egymást.

Ahogy ezt mondá a világ szép asszonya, feje fölött 
összecsapódott a tenger s a szegény aranyhajú legény 
elindult nagy búsan, keserves könyhullatások közt.

Ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által s egy
szer, amint ment, olyan rettentő sok hangya közé került, 
hogy lépni sem tudott. Felsóhajtott magában:

— Én uram s én Istenem, hogy megyek tovább, 
t hisz ha egyet lépek, ezer hangyát taposok el, én pedig 

egynek sem akarom a halálát.
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Erre a beszédre eléáll a hangyák királya s mondja 
neki:

— No, te legény, hallom, hogy jó szived van. Jó 
tétel helyébe jót várj. Akármerre járj ezen a világon, 
hogyha bajba kerülsz, csak ezt mondjad : Hangyák királya, 
add nekem az erődet, én is neked adom az enyimet, 
s egyszeribe hangyává változol; s ha ismét ember akarsz 
lenni, mondjad ezt: Hangyák királya, visszaadom az 
erődet, te is add vissza az enyémet, s ismét emberré 
változol.

Erre a hangyák kétfelé váltak. Mehetett a legény, 
egy hangyát sem kellett hogy eltapodjon. De alig ment 
egy puskalövésnyire, annyi sas közé került, hogy nem 
tudott megmozdulni.

— Istenem, Istenem, — sóhajtott a legény — mit 
csináljak, hiszen én egynek sem akarom a halálát, más
különben pedig nem mehetek sem előre, sem hátra.

Elejébe áll a sasok királya s mondja:
— Látom, hogy jó szived van, legény, de jótétel 

helyébe jót várj. Ha bajba kerülsz, csak mondjad: Sasok 
királya, add nekem az erődet, én is neked adom az enyé
met, s egyszeribe sassá változol; ha pedig ismét emberré 
akarsz lenni, mondjad ezt: Sasok királya, add vissza az 
erőmet, én is visszaadom a tiedet.

Azzal a sasok mind felröppentek s mehetett a legény, 
a merre a szeme látott.

Ment, mendegélt a legény s estére egy rengeteg 
erdőbe ért. Ott lefeküdt egy fa alá s elaludt. Almában 
egy ősz öreg ember jött hozzá s ez azt mondta neki, 
hogy vesse ki a fejéből a világ szép asszonyát, hiába 
ne járjon utána, mert ha megtalálja, úgy sem lesznek 
egymásé. Hanem keresse inkább a húgát, aki a halak 
királyánál lakik.
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Fölébredt reggel a legény, elgondolja az álmát, 
indult tovább. Amint ment, mendegélt, talál az útszélén 
egy csárdát s betér oda. Egy ősz öreg ember volt ott 
a korcsmáros, de olyan öreg, hogy lehetett háromszáz 
esztendős, ha nem több. Köszönti az öreget:

— Adjon Isten jó napot, öregapám!
— Szerencséd, — mondja az öreg ember — hogy 

öregapádnak szólítottál, mert különben meg nem láttad 
volna többet Isten áldott napját. Hát mi járatban vagy ?

Mondja a legény, hogy a halak királyát szeretné 
megtalálni.

— Hej, öcsém, — mondja az öreg ember — én 
háromszáz esztendőt értem s hírét sem hallottam a halak 
királyának. Jobb lesz, ha nálam maradsz cselédnek.

— Már, édes öregapám, egy életem, egy halálom, 
— mondá a legény — addig meg nem nyugszom, míg a 
halak királyát meg nem találom.

Eleget mondta az öreg ember: meg se próbáld 
hogy innét tovább menj, mert a csárdától egy hajítás- 
nyira van száz juhász s annak a száz juhásznak száz 
kutyája, mind akkora, mint egy-egy borjú. Azok minden 
embernek útját állják s aki csak feléjök tart, miszlikbe 
szaggatják. Más úton pedig tovább nem mehetsz, azt én 
mondom neked.

Beszélhetett az öreg ember. Elbúcsúzott a legény 
s ment egyenest arra, ahol a száz juhász volt a száz kutyá
val. Éppen a tűz körül heverésztek a juhászok s a juhá
szok körül a kutyák.

— Istenem, Istenem, — sóhajtott a legény — mit 
csináljak mostan ? Hogyha hangya leszek, akkor eltapos
nak, ha pedig sas leszek, akkor ledurrantanak.

Tűnődött sokáig, de még is azt határozta, hogy 
sassá változik. Nagyot fohászkodott:
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— Sasok királya, add nekem az erődet, én is neked 
adom az enyimet. — S hát csakugyan egyszerre sassá 
változott.

Hirtelen fölreppent 
a levegő-égbe és onnét 
leereszkedett a juhászok 
mögé, s mire a juhá
szok és a kutyák is 
észrevették volna, em
berré változott, mert 
mondta : — Sasok ki

rálya, add vissza az erőmet s én is visszaadom a tiedet. 
Köszönti a számadót illendőképen.

— Adj Isten! — fogadja a számadó.
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— No, ezer szerencséd, hogy a kutyák észre nem 
vettek. Hogy is tudtál úgy ide kerülni ?

— Kerültem, ahogy kerültem, édes öregapám, most 
azt ne firtassa, hanem inkább mondja meg, hol lakik a 
halak királya.

— Hej, édes öcsém, azt én neked nem tudom meg
mondani, mert én hatszáz esztendeje élek s még sem 
hallottam hírét a halak királyának. Jobb lesz, ha te is itt 
maradsz juhásznak.

Mit csináljon szegény feje? Kezet csapott az öreg 
számadóval s ott maradott köztük. Csak amikor kezet 
csapott, akkor tudta meg, hogy ezek a világ szép asszo
nyának a juhászai, hogy ezek százan őriznek egy falka juhot, 
azt minden reggel megfejik, a tejet beviszik a városba 
s a világ szép asszonya abban fürdik meg minden reggel.

Egyszer az aranyhajú legényre került a sor, az 
vitte be a tejet. Megfürdik benne a világ szép asszonya 
s hát ettől a tejtől egészen megújult s még ezerszerte 
szebb volt, mint annak előtte.

Másnap egy másik juhász vitt be tejet, hanem ettől 
a tejtől semmi változást sem érzett a világ szép asszonya.

Mondja is a juhásznak:
— Mondd meg annak a legénynek, aki tegnap 

hozott tejet, hogy holnap reggel ismét ő hozzon.
Másnap reggel az aranyhajú legény vitte be a tejet. 

Megfürdik benne a világ szép asszonya s hát mintha 
csak újra született volna, még szebb lett, mint annak 
előtte volt, olyan szép, amilyet emberi szem még nem 
látott.

Behivatja a legényt, nézik egymást. Mondja is a 
világ szép asszonya, hogy maradjon ott, ne menjen ki 
többet a tanyára, de különben sem ő nem ismerte meg a
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legényt, sem a legény őt. 
Hanem a legény azt 
mondta: neki a tanyán 
van a dolga, ő nem ma
radhat itt.

Hiába kérte a világ 
szép asszonya, kiment a 
tanyára. Kérdi ott az 
öreg számadót:

— Ugyan, édes öreg
apám, van-e közel ide 
csárda ?

— Van, — mondja 
az öreg számadó — hát 
te, fiam, ott mit akarsz ?

— Szeretnék egyet 
tánczolni a paraszt le
gények közt.

Mondta a számadó:
— Ne menj oda, fiam, 

mert itt gonoszak az 
emberek, még agyon 
találnak ütni.

De az aranyhajú le
gény csak azt várta, 
hogy beesteledjék. El
ment a tanyáról. Az ám, 
csakhogy nem a csár
dába ment, hanem be a 
városba, a világ szép asz- 
szonyához; nem akarta, 
hogy tudják a juhászok, 
hol és merre jár ő.
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Megérkezik a világ szép asszonya házához, hanem a 
kapu már be volt zárva. Gondolkozik, hogy menjen be 
most a kapun. Észibe jut, hogy hiszen ő hangya is lehet. 
Mondja is egyszeribe:

— Hangyák királya, add nekem az erődet, én is 
neked adom az enyémet. S abban a szempillantásban 
hangyává változott. Szépen bebújt a kapú hasadékán, 
aztán a házba a kulcs lyukán, a világ szép asszonyának 
szobájába.

A világ szép asszonya aludott az ágyában és a 
hangya szépen fölmászott melléje s úgy megcsípte a karját, 
hogy egyszeribe fölébredt nagy sikoltozással. Gyertyát 
gyújt a világ szép asszonya, keresi, hogy miféle állat 
csíphette meg olyan erősen s hát meglátja a hangyát, 
amint szalad végig az ágyon. Hopp! megfogta, jól a 
markába szorította, aztán beledugta egy butéliás üvegbe 
s jól bedugta az üveg száját, hogy a hangya ki ne jöhessen.

Hej, megrökönyödött az aranyhajú legény. Most 
már mit csináljon. Ha hangyának marad, akkor elpusztul, 
ha pedig emberré változik, akkor megtudják, hogy itt 
volt. Egész éjjel tűnődött, de reggel mégis arra határozta 
el magát, hogy visszaváltozik emberré. Mondta: — Han
gyák királya, add vissza az erőmet, én is vissza adom 
a tiédet. Egyszeribe ember lett s kipattant a butéliás 
üvegből juhászlegény képében.

Nagyot sikolt a világ szép asszonya, összecsapja 
a kezét, mert ilyen csudát még ő sem látott. Most még 
jobban megtetszett neki a szép juhászlegény. Mondta, 
hogy maradjon ott az udvarában, ásó, kapa s a nagy 
harang válassza el őket. De a legény most sem maradott 
ottan. Azt mondta, hogy neki a tanyán van a dolga, 
nem maradhat nála.
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Kimegy a legény a tanyára s mondja az öreg 
számadónak:

— No, édes öregapám, én már eleget szolgáltam 
kigyelmednél, én már vissza megyek oda, ahonnan jöttem.

— Jól van, édes fiam, — mondá a számadó — 
ha nincs kedved szolgálni, csak eredj Istennek hiréveh 
Jó utat, hol sár nincs!

Addig ment, mendegélt, amig visszaért a tenger 
partjára, ahol a világ szép asszonyával találkozott annak 
előtte. Ahogy oda ér a tenger partjára, látja, hogy a ten
gernek habjából nagy, magas kőgarádics kerekedik. Gon
dolja magában, lemegy ezen a garádicson, akármerre 
viszi, neki most már mindegy.

Ment, mendegélt lefelé a garádicson, egyszerre csak 
összecsapódik feje fölött a tenger s hát egy rettentő 
nagy pusztaságon jár ismét. Ahogy ment, mendegélt ezen 
a nagy pusztaságon, betéved egy nagy gyümölcsös kertbe. 
Volt ebben a kertben mindenféle gyümölcsfa s minden 
fa alatt egy arany nyoszolya. Éhes volt a legény, de 
erősen éhes. Gondolta magában, történjék vele bármi, 
felmászik egy körtefára s jól lakik körtével. Fölmászott 
a fára, evett annyi körtét, amennyi belefért, aztán 
leszállóit s bolyongott föl s alá az arany nyoszolyák közt.

Hát egyszer csak jön egy szépséges szép asszony, 
gyémántos, aranyos ruhában s megszólítja a legényt:

— Kit s mit keresel itten, te aranyhajú legény? 
Mondja a legény, hogy ő a halak királyát keresi.
— No bizony, ha azt keresed, akkor jó helyen 

jársz, — mondta az asszony — mert én vagyok a felesége.
Szépen karonfogta a legényt, fölvezette a palotába, 

ottan neki enni, inni adott, aztán küldte, hogy feküdjék le.
Eközben haza jön a halak királya s az volt első szava: 
— Ki van itt,feleség? Valami idegen szagot érzek.
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Mondja az asszony:
— Én bizony nem tagadom, lelkem uram, egy sze

gény vándorlegényt befogadtam szállásra. Adtam neki 
jó vacsorát is, mert erősen éhes volt szegény.

—• Hát csak keljen fel, — mondja a király — 
vacsorázzék velem is.

Fölkeltik a legényt, asztalhoz ültetik, etetik, itatják. 
Vacsora után a király s királyné elkezdenek kártyázni. 
Mondja a király a legénynek:

— Gyere, kártyázz te is velünk.
— Én nem kártyázom, felséges királyom, — mondá 

a legény — most is amiatt bujdosom.
— Hogy-hogy? — kérdi a király.
Elmondja a legény az ő szomorú történetjét s 

ahogy elmondja, a királyné csak összecsapja a kezét, 
kiszalad a szobából, általszalad a másik palotába, ahol 
a király öcscse lakott a feleségével, aki nem vala más, 
mint az aranyhajú legény húga.

Mondja a királyné nagy örvendezéssel az arany
hajú leánynak.

— Gyere, lelkem, gyere, itt vagyon a bátyád! — 
Szaladtak vissza a palotába mindaketten. De volt öröm, 
Istenem, milyen nagy öröm. Sírva borultak egymás nya
kába az aranyhajú ikrek. Csakhogy ismét találkoztak!

Még az este azt határozták, hogy felmennek a felső 
világba, vissza a hazájukba. Velük megy a hal-király 
öcscse is. Tizenkét szekeret megraktak aranynyal s úgy 
indultak haza. Hét esztendőt, hét napot tartott az útjuk, 
s mire a falujokba értek, a szegény szülők úgy leöre
gedtek, hogy a házukból már ki sem tudtak jönni.

Bemegy az aranyhajú legény a házba, köszönti az 
öregeket s ezek fogadják nagy tisztelettel: — Adjon Isten 
jó napot, felséges királyfi.

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 12
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A legény szállást kér az öregektől, de az öregek 
azt mondták:

— Oh, felséges királyfi, mi szívesen adnánk szállást, 
de a mi szegény házunk nem arra való.

— Nem baj, — mondá a legény — elhálunk mink 
a pitvarban is. — Csakugyan ott háltak mindahárman 
a pitvarban.

Reggel bemegy a legény s kérdi az öreg embert:
— No, öregapám, mit fizessek a szállásért.

— Istené a szállás — mondá az öreg ember - 
én azért nem kívánok semmit.

Ott hagytak az öregeknek hat szekér aranyat s 
azzal mentek a városba, ahol az öreg boltos lakott. 
Beköszöntenek hozzá, szállást kérnek tőle s az öreg bol
tos ad is szívesen. Kérdik reggel, mit fizessenek a szál
lásért.

— Semmit, felséges királyfi, — mondá az öreg bol
tos, mert ez is a legényt királyfinak nézte. De a legény 
két szekér aranyat ott hagyott, aztán tovább mentek a 
négy szekér aranynyal, ami még maradott.

De alighogy kiérnek a városból, elejbök kerül az 
Úristen öreg koldus képében s kéri őket: — Adjanak neki, 
amit Isten adott. Mindahárman belemarkoltak az aranyba 
s két marékkai szórták az öreg koldusnak.

Az Isten másodszor is, harmadszor is elejbök került, 
amikor jó messzire előrehaladtak s öreg koldus képé
ben megint kérte, adjanak neki, amit Isten adott.

Ezek pedig ismét szórták két marékkai a pénzt az 
öreg koldusnak. Azt mondja akkor az öreg koldus nekik:

— Na, nektek az Úristen jó szivet adott, az igaz,
— mondjátok meg, mit kívánnátok az Istentől.

Azt mondja az aranyhajú legény, meg az aranyhajú 
leány is:
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— Mi csak egyet szeretnénk, azt, hogy ami szü
léink s azok az öreg boltosék, akik minket fölneveltek, 
bárcsak megfiatalodnának.

Az öreg koldus eltűnt erre a beszédre, aztán, 
hogy, hogy nem, bizonyosan az Isten akarta úgy, a 
fiatalok visszafordultak, bemennek a városba az öreg bol- 
tosékhoz s hát azok egészen megfiatalodtak, szinte olyan 
fiatalok, mint ők. Mennek a szüleikhez s hát azok is szinte 
olyan fiatatok, mint ők. Aztán megmondják, hogy ők 
kik s mik. Hogy ők az ő édes gyermekük; mennek a 
boltosékhoz, azoknak is megismertetik magukat. Lett 
aztán nagy öröm, heje-huja, lakodalom. Hivattak papot, 
hogy itt is összeesküdjék a halak királyának öcscse az 
aranyhajú leánynyal s éltek azóta együtt mind nagy 
boldogságban.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

12*



Kevélység, Kedves
ség és Szívesség.

Hol volt, hol nem volt, de valahol 
mégis volt, volt egyszer egy ki
rály s annak három leánya: Kevély
ség, Kedvesség és Szivesség.

Szép volt mind a három királykisasszony, de leg
szebb volt Szivesség.

Annak a szive is olyan volt, mint a lágy kenyér. 
Jobban is szerette az édes apja, mint a Kevélységet és 
Kedvességet.

Jártak a házhoz királyfik, herczegek s mindenféle 
válogatott legények, de mind csak Szivesség körül for
golódtak.

Emiatt erősen irigykedett Kevélység s Kedvesség 
Szívességre. Mikor ketten voltak, sokat tanakodtak, hogy 
s mint pusztíthatnák el Szívességet.

Egyszer aztán azt határozták, hogy kimennek az 
erdőbe eprészni, magukkal viszik Szívességet is. Ott aztán 
az erdőben, ahol senki sem látja, lesz, ahogy lesz.

Hát csakugyan el is mentek az erdőbe s ott eprészni 
kezdettek. Mentek mind beljebb, beljebb az erdőbe, s
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egyszer olyan sűrűbe értek, hogy oda még a nap sem 
tudott bepillantani.

Hiszen itt éppen jó helyen voltak. Megfogták szegény 
Szivességet, rángatták, czibálták nagy mostohán s mondták:

— No, most a kezünk közé kerültél, te utálatos. 
Imádkozz, mert vége az életednek.

Letérdelt szegény Szivesség s úgy könyörgött a 
nénjeinek:

— Lelkem, testvéreim, hagyjátok meg az életemet, 
hiszen én nektek sohase vétettem.

Jaj Uram, Istenem! mit tettek a kegyetlenek? — 
Nem ölték meg szegény Szivességet, hanem két gyenge 
karját levágták. A drága szép ruhát testéről lehúzták s 
szennyes, avatag ruhába öltöztették. Aztán kivezették egy 
magas hegynek a tetejére s mondták neki ottan:

— Látod-e ezt a rengeteg nagy pusztaságot ? Menj 
arra s többet vissza se fordulj az apánk házába, ha 
kedves az életed!

Azzal a gonosz leányok visszafordultak s szegény 
Szivesség keserves könnyhullatás közt lement a nagy 
pusztaságra s ment, mendegélt, azt sem tudta, hová, merre.

Addig ment s mendegélt, hogy egyszer egy szép 
gyümölcsös kertbe ért. Volt ott mindenféle fa s a fákon 
gyümölcs annyi, hogy földig húzták az ágakat.

Itt egy félenvaló helyen meghúzódott Szivesség s 
mikor megéhezett, elé-eléjött. A szájával almát, körtét, 
szilvát s mindenféle gyünölcsöt szakított le s úgy élde
gélt egyik napról a másra.

Senki lélek nem tudott arról, hogy ő itt van a 
kertben. Annyi volt a gyümölcs, hogy ehetett volna tiz- 
annyit s hiját nem látták volna.

Hanem őszszel, mikor minden gyümölcsöt leszedtek
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a fákról, csak szőllő maradott. S azt már észrevette a 
csősz, hogy valaki dézsmálja a szőllőt.

Meg is fogta Szivességet egyszer, amint éppen szőllőt 
eddegélt.

Haj! de megesett a szive a csősznek, a mikor meg
látta Szívességet. Azt mondta neki:

— Látom, hogy szerencsétlen vagy. Utat adok 
neked, hogy menj el erről a helyről, mert bizony meg
büntetne a király, ha megtudná, hogy a szőllejét dézs
máltad.

Hanem a király történetesen éppen akkor vetődött 
oda s kérdi a csőszt:

— Ki s miféle leány ez itten?
Feleli a csősz:
— Felséges királyom, életem, halálom kezedbe 

ajánlom, én magam sem tudom, hogy ki s mi légyen. 
Csak azt látom, hogy szerencsétlen teremtés s utat akarók 
adni neki, hogy felséged meg ne büntesse.

— Hát te hogy gondolhatsz ilyent rólam, — mondá 
a király — hogy én ezt a szerencsétlent megbüntessem. 
Mondjad, leányom, ki s mi vagy te, hogy kerültél ide?

Elémondja Szívesség az ő szomorú történetét, s 
hogy ne nézze őt a király koldusleánynak, király leánya ő.

Azt mondja a király:
— Ki ismerszik a beszédedből, hogy király leánya 

vagy. Gyere velem az én palotámba. Jó dolgod lesz ottan.
Haza mennek a palotába. Ottan Szívességet szépen 

megmosdatják, drága selyem ruhába felöltöztetik a leányok 
s hát a királynak szeme-szája tátva maradt, ahogy meg
látta most Szívességet. Olyan szép volt, mint egy tündér.

De a király sem gondolkozott sokat. Azt mondotta 
Szívességnek: te az enyém, én a tied. Egyszeribe papot 
hivatott s megtartották a lakodalmat.
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Ám, hogy el ne felejtsem, mikor Kevélység és Ked
vesség hazamentek az apjukhoz, azt hazudták, hogy 
Szivesség elbódorgott az erdőben. Ők eleget keresték, 
kiáltozták, de nyomára nem akadtak.

Indult a király egyszeribe minden emberével. Fel
kutatták a rengeteg erdőt, keresték az egész országban, 
de hire, nyoma sem volt Szívességnek.

Rettentő haragra gerjedett a király s haragjában 
s nagy szivbéli bánatjában elkergette Kevélységet s Ked
vességet, hogy ne is lássa többet, ha nem tudtak vigyázni 
Szívességre.

Hiába könyörögtek, hiába istenkedtek a gonosz 
lelkű leányok, világgá kellett hogy menjenek. Adott az 
apjuk annyi pénzt, hogy éppen éhen ne veszszenek.

Azzal elmentek világgá. Addig mentek, mende
géltek, mig egy városba értek s ott egy kicsi házacskában 
meghúzódtak.

Ez a város pedig történetesen éppen abban az 
országban volt, a melynek Szivesség a királynéja lett.

Na, telt múlt az idő. Egyszer csak kiüt a háború 
és a Szivesség urának el kellett menni.

Azalatt pedig, amig a király háborúskodott, Szí
vességnek két aranyhajú gyermeke született. Még 
jegy is volt mindkettőnek a homlokán. Az egyiknek a 
homlokán az áldott nap jegye, a másikén az áldott 
hold jegye.

Irta mindjárt Szivesség nagy örömmel az urának, 
hogy az Ur Isten milyen két szép gyermekkel áldotta 
meg. Arany a haja mindakettőnek s az egyiknek hom
lokán az áldott nap jegye, a másikén az áldott hold 
jegye ragyog.

Elmegy a követ a levéllel s történetesen egy este 
Kevélységnél s Kedvességnél kért szállást.
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A leányok, amint megtudták, hogy udvarbéli ember, 
mindjárt adtak neki szállást, s megtraktálták jó vacso
rával. Aztán szóból szó lett s elmondta, hogy mi hirt 
visz a királynak levélben.

Hiszen a leányoknak sem kellett egyéb. Csak azt 
várták, hogy a követ elaludjék: kivették a zsebéből a 
levelet, elégették s Írtak a királyné nevében szomorú 
levelet, hogy az Ur Isten gyermek helyett két kutya
kölyökkel verte meg.

Megy a követ a királyhoz, általadja a levelet. 
Olvassa a király s a szivében erősen elszomorodik. Hanem 
azért vigasztaló levelet irt a feleségének: — Ne búsulj, lel
kem, feleségem, amit az Isten ad, el kell azt szenvedni.

Visszafelé mentében a követ megint megszállott a 
leányoknál s azok, amint a követ elaludt, ezt a levelet 
is elvették, elégették s azt Írták a hopmesternek: — 
Hallod-e te, hopmester, mire hazatérek a háborúból, 
elpusztítsd az udvaromból a feleségemet s azokat a 
kölykeket.

Nem tudta elgondolni senki lélek, mikor a levelet 
olvasták, hogy mi lelhette a királyt. Sajnálták erősen 
Szivességet, de mit tehettek ? Beletették egy általvetőbe 
a két gyermeket, a nyakába akasztották Szívességnek s 
azzal útnak eresztették.

Ment szegény Szivesség étien, szomjan, erdőkön, 
mezőkön át. A merre ment, könnyeivel áztatta a földet 
s a szive majd megszakadt a nagy erős búbánattól.

A mint ment, mendegélt, egy forrásvízhez ért. Ottan 
lehajtott szépen, hogy igyék egy csöppet.

De ahogy lehajtott, beleesett a forrásba. Meg
ijedt szegény Szivesség, hogy most itt vesz ártatlan 
gyermekeivel. S hát, édes Istenem, mi történt ? — kinőtt
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egyszerre mind a két karja. Olyan ép lett, mint amilyen 
volt annak előtte. Megfoghatta kezével szivéről szakadt 
drága gyermekeit. S* szebb lett ő is, szebbek lettek gyer
mekei is, százszorta szebbek, mint voltak annak előtte.

Sírt nagy örömében Szívesség, elmúlt a nagy 
szomorúsága. Kivette az általvetőből a gyermekeit, a 
karjára vette mind a kettőt s úgy ment velük tovább.

Amint ment, mendegélt, útközben találkozik egy 
öreg emberrel. Megszólítja ez az öreg ember, hogy ki s 
mi légyen ő, merre van az útja?

Elmondja Szívesség az ő szomorú történetjét s 
hát csak szakadni kezd a könny az öreg ember szeméből, 
mint a záporeső. Aztán a nyakába borult Szívességnek 
s mondja nagy fennszóval:

— Te vagy nekem, te vagy, az én édes lányom! Én 
is a te urad elől bujdosom. Háborúm volt vele s elvette 
az országomat.

Haj, Istenem! de megörültek egymásnak! Ha már 
bujdosni kell, együtt bujdoshatnak.

No, hanem a háborúnak csakugyan vége lett, haza
jött a Szívesség ura. Az volt az első szava:

— Hol vagyon Szívesség s az én szép két fiam? 
Mondják, hogy mi történt.
Meg sem állt a király, felült a lovára, indult 

Szívesség után s utána mind, aki csak épkézláb ember volt.
Keresztbe fogták az egész országot, úgy keresték 

a királynét. No, ha úgy keresték, hát meg is találták s 
vitték haza mindjárt, de még az öreg királyt is s vissza
adták neki az egész országát.

De a Szívesség ura nem nyughatott meg. Meg
akarta tudni, hogy kik voltak azok az ármányos lelkek.
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Hát bezzeg hogy kitudódott ez is. Előállították 
Kevélységet és Kedvességet s mindjárt kimondották rájuk 
a halált.

Hanem Szívességnek nem hiába volt Szivesség a 
neve, arany volt a szive. S addig kérte az urát, addig 
az édes apját is, hogy megkegyelmeztek nekik.

Még ma is élnek mind, ha meg nem haltak. Holnap 
legyenek a ti vendégeitek.



A Napisten.

Volt egyszer egy szegény ember. 
Ez a szegény ember egy nagy pusztaságnak a közepén 
lakott egy kicsi házacskában.

Egy este Jézus Krisztus, a földön jártában, Szent 
Péterrel a szegény ember házához vetődött s szállást 
kértek tőle éjszakára.

Jézus is, Szent Péter is papi ruhában voltak. A sze
gény ember nem tudta, kik valóképpen.

Mondja a szegény ember:
— Istené a szállás, kerüljenek beljebb, de előre 

megmondom, hogy nyugtalan éjszakájuk lesz, mert a kicsi 
fiam halálos beteg. Szörnyű nagy kínjában folyton sír 
szegény. Hanem egy utazó kereskedőnek adtam már szál
lást, kigyelmetektől sem tagadom meg.

— Jól van, atyámfia, — mondá Jézus — te csak 
ne búsulj miattunk, majd eltöltjük valahogy az éjszakát 
s talán az Isten jóra fordítja a ti dolgotokat is.

Bemennek a házba, köszöntik a szegény asszonyt, 
vigasztalják, de bizony az észre sem vette őket, ráborult
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kicsi fiára s sirt, jajgatott, haját tépte, hogy ím szivéről 
szakadt édes gyermekét nem tudja megváltani a szörnyű 
kínoktól.

Mondja Péter halk szóval Jézusnak:
— Uram, nagy a te hatalmad, ne hagyd kínlódni 

többet ezt a szegény gyermeket!
— Ne legyen erre gondod, — mondja Jézus — 

eredj, menj ki az udvarra, nézz föl az égre, mit látsz 
rajta.

Kimegy Péter, fölnéz az égre, visszajön a házba 
s mondja:

— Nem láttam én, uram, egyebet a holdnál s a 
ragyogó csillagoknál.

A kicsi gyermek e közben folyton sikoltozott ret
tentő kínjában. A szegény asszony sírt, haját tépte s Péter 
ismét kérte Jézust:

— Oh, uram, nagy a te hatalmad, gyógyítsd meg 
ezt az ártatlan gyermeket!

Mondta Jézus:
— Péter, ne légyen neked gondod erre, inkább menj 

ki az udvarra, nézz fel az égre, mit látsz.
Kimegy Péter, fölnéz az égre, aztán vissza jön.
— Na, fiam, Péter, — kérdi Jézus — mit láttál 

az égen?
— Láttam egy görbe kardot, — feleli Péter — 

de ne haragudj, uram, most is csak azt kérem, ne hagyd 
meghalni ezt az ártatlan gyermeket.

— Eredj csak ki az udvarra még egyszer, — mondta 
Jézus — nézd meg, hogy mit látsz ?

Kimegy Péter, vissza is jön mindjárt s mondja:
— Nem láttam én már, uram, semmit, eltűnt a 

görbe kard.
Abban a szempillantásban, — halljátok, mi tör-
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tént. — Hirtelen felült az ágyában a kis fiú, nevetett az 
arcza, nevetett a szeme s mondta az anyjának:

— Ne sírjon, édes anyám, jobban vagyok immár!
Sírt örömében a szegény asszony, sírt az ura is, 

könnybe borult a Szent Péter szeme is, csak az a keres
kedő, aki szálló vendég volt, nem mutatott semmi örömet 
hanem ott ült a tűzhely előtt s szalonnát pirított 
magának.

Látja ezt Jézus, oda megy a kereskedőhöz s 
mondja neki:

— Ugy-e, az urnák van egy kicsi leánykája?
— Van bizony, — felelt a kereskedő — hát ezt 

a tisztelendő ur honnét tudja?
— Azt ne kérdezze, csak jegyezze meg jól, amit 

mostan mondok. A maga leánykája majd felesége lesz 
ennek a fiúcskának.

— De már abból semmi sem lesz, — pattogott a 
kereskedő. — Szép volna, hogyha ilyen ágról szakadt 
szegény ember fiának adnám a leányomat.

— Jól van, — mondá Jézus — hiszen majd meglátja.
Azzal lefeküdtek, elaludtak mind s jókor reggel 

tovább mentek, kiki a maga útjára.
Telt-múlt az idő, esztendő, esztendő után, nagy, 

derék legény lett a szegény ember fiacskájából. Azt 
mondja egyszer a szegény ember:

— No, édes fiam, most már meg is házasodhatnál, 
de tudd meg, hogy mikor kis fiú voltál, egy papi ember azt 
jövendölte, hogy egy gazdag kereskedőnek a leánya lesz 
a te feleséged. Itt s itt, ebben s ebben a városban lakik 
az a gazdag kereskedő, ez s ez az ő neve, menj el oda, 
próbálj szerencsét, hátha igazat jövendőit az a papi ember.

Elindult a szegény legény s útközben az országút 
szélén betért egy vendégfogadóba. Ottan leült egy asztal
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mellé, egy itcze bort rendelt magának s iszogatott 
csendesen.

Egyszer csak leül az asztalához egy úri ember s 
kérdi a legényt, hogy mi járatban van, hová, merre mén.

Elémondja a legény, hogy hová, merre van szán
déka, hogy mit jövendőit róla kicsi korában egy papi 
ember.

— Na, fiam, — mondja az úri ember — az a keres
kedő éppen én vagyok, de én nekem most el kell utaz
nom messze tengerekre, vissza veled nem mehetek. Adok 
hát egy írást a feleségemhez, én nem bánom, legyen a 
tiéd a leányom.

Az ám, csakhogy a szegény legény nem tudott 
olvasni s az volt abban az írásban, hogy seprűzzék ki, 
ha oda talál menni.

Elbúcsúznak egymástól, a kereskedő ment messze 
tengerekre, a szegény legény pedig a város felé. De messze 
volt a város, útközben erősen elfáradott. Az országút 
szélén lefeküdt a sánczba s ottan elaludt.

Amig aludt, arra jött három diák. Ezek meg
látták a szegény legénynél a czédulát, nézik, mi van rá 
írva, s fogták magukat, más czédulát írtak. Azt írták a 
czédulára: Drága feleségem, ennek a legénynek, aki ezt 
az írást neked által adja, feleségűi adhatod a leányunkat.

Azzal a diákok tovább mentek, a legény is későb
ben felébredt s meg sem állott, míg a városba nem ért. 
Megy a kereskedő házába, ottan általadja az írást, elé 
mondja azt is, hogy mit jövendőit volt egy papi ember 
s egyszeribe leültették, szives szeretettel fogadták s egy 
hét sem telt belé, megtartották a lakodalmat.

Eltelik egy félesztendő s haza kerül világjáró nagy 
utjából a kereskedő is. No hiszen, lett hadd-el-hadd, 
mikor megtudta, hogy mi történt. Majd felvetette a méreg
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s a boszuság. Nem volt többet nyugodalma a fiatal 
párnak. Keserű volt ételük, italuk, szomorúság s bánat 
éjjelük s nappaluk.

Ok bizony, gondolták, nem szenvednek többet, inkább 
elmennek világgá, majd megsegíti a jó Isten.

Nem szóltak senkinek semmit, éjnek éjszakáján 
eltűntek a házból.

Amint mentek, mendegéltek, találkoznak egy úri 
emberrel. Kérdi tőlük: — Hová, merre mennek?

Mondja a szegény legény:
— Hetedhét ország ellen, addig megyünk, amíg 

valahol szolgálatot találunk.
— Na, fiam, — mondja az úri ember — ha hetedhét 

ország ellen mégy, keresd meg a Napistent s kérdezd 
meg tőle: miért jő fel oly vidáman s miért megy le 
olyan szomorúan?

ígéri a legény, hogy ő bizony meg is kérdezi szíve
sen, csak találkozzék vele.

Azzal tovább mentek s addig mentek, mendegéltek, 
amíg egy folyóvízhez nem értek. Ottan a folyóvíz partján 
volt egy csónak, abban ült egy öreg ember, akinek a 
dereka a csónakhoz volt ragadva, keze meg a lapáthoz. 
Megkérik az öreg embert, hogy vigye át a vizen.

— Csak üljetek be, szívesen, — mondá az öreg 
ember.

Bele ülnek s amint haladnak át a vizen, kérdi az 
öreg ember:

— Hát aztán hová, merre mégy, fiam, ha a túlsó 
partra általkerültél ?

Feleli a legény:
— Én bizony, lelkem, öregapám, megkeresem a 

Napistent s megkérdezem tőle, hogy miért jő fel oly 
vidáman s miért megy le olyan szomorúan.
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— Na, fiam, ha megkérdezed, kérdezd meg azt is, 
hogy miért van az én derekam a csónakhoz, kezem a 
lapáthoz ragadva, hogy én innét sohase tudjak meg
szabadulni.

ígéri a legény, hogy ezt is megkérdi, csak meg
találja.

Azzal elbúcsúztak s mentek hegyeken-völgyeken 
által, aztán értek egy olyan magas hegyhez, melynek a 
teteje az eget verte. Hét nap s hét éjjel folyton-foly- 
vást mentek ezen a hegyen s akkor olyan közel értek a 
Napistenhez, hogy az arczukat majd elégette a rettentő 
melegség.

Hát egyszer csak rákiált a Napisten:
. — Hé, legény, hol jársz itt ?
Feleli a legény:
— Te hozzád jöttem, hogy megkérdezzem, hogy 

miért jő fel a nap oly vidáman s miért megy le olyan 
szomorúan.

— Azért, — mondá a Napisten —- mert reggel 
minden ember pihent erővel s jó kedvvel megy munkára, 
este pedig mindenki fáradt, szomorú.

Azután elémondja a legény, hogy egy ilyen meg 
ilyen emberrel találkozott a folyóvizén, akinek a dereka 
a csónakhoz, keze a lapáthoz van ragadva: hogy tudna 
az onnét megszabadulni?

— Mondd meg neki, hogy ha valaki a csónakjában 
ül, kiáltsa ezt: halbert! és mindjárt megszabadul s az az 
ember ragad a csónakhoz, de vigyázz, addig ne szólj, 
mig a csónakból ki nem léptél, mert különben te 
ragadsz ott.

Visszamegy a legény az öreg emberhez, beleülnek 
a csónakba s kérdi az öreg ember:

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 1 3
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— No hát miért jön fel vidáman a nap s miért 
megy le szomorúan?

Mondja a legény, hogy miért.
— Hát azt megmondta-e, hogy én innét hogyan 

szabadulhatok meg?
— Azt is megmondta s mégis mondom kigyel- 

mednek, ha kiszállottam a csónakból.
Altalérnek a túlsó partra, ottan kiszállnak s 

mondja a legény:

— Na, öregapám, most már akárki üljön a csó
nakjába, csak mondja: halbert! s mindjárt megszabadul.

Azzal Istennek ajánlották az öreg embert s mentek 
vissza ahhoz az úri emberhez, aki azt szerette volna 
tudni, hogy miért jön fel a nap vidáman s miért megy 
le szomorúan.

Elmondották neki s az úri ember nagy örömében 
egy szekér aranyat ajándékozott a szegény legénynek.

Bezzeg most már haza mehettek. Tudták, hogy a 
kereskedő örömmel fogadja. Lett is becsületje a szegény
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legénynek. Hanem a kereskedő szerette volna megtudni, 
hogy hol szerezte a veje ezt a szekér aranyat, hátha ő 
is szerezhetne egyet.

Mondja a legény, hogy ő bizony a Napistennél 
volt s azért kapta a szekér aranyat.

A kereskedő úgy értette, hogy attól kapta s ment 
ő is a Napistenhez. Útjában ő is ahhoz a folyóvízhez ért, 
ahol az öreg ember ült a csónakjában. Beleül a csó
nakba ; de az öreg embernek sem kellett egyéb, elrik
kantja magát: halbert! Abban a pillanatban leválott a 
dereka a csónakról, a keze a lapátról s nagy örömmel 
kiszökött a partra. A kereskedő pedig a csónakhoz 
ragadott, akár akart, akár nem s ma is ott ül, ha meg 
nem halt.

13*



A möndölecskék. *)

Egyszer volt, hol nem volt, magam sem tudom, 
hogy merre volt, de valahol mégis volt, volt egyszer egy 
szegény özvegy asszony s annak három nevendék fia.

De olyan szegény volt ez az özvegy asszony, mint 
a templom egere, még annál is szegényebb. Mondta hát 
a legidősebb fiának:

— Eredj, édes fiam, keress szolgálatot, talán meg
segít az Isten s jobbra fordul a sorunk.

Elindult a legény s amint ment, útjában találkozott 
egy öreg emberrel. Megszólítja az öreg:

— Hová, merre, fiam ?
— Én bizony, bátyám uram, szolgálatot ’ keresek, 

ha valaki felfogadna.
— No, akkor az Isten vezérelt erre, — mondá az 

öreg ember —mert én éppen szolgát keresek. Van nekem 
egy sereg möndölecském, ha azt becsületesen megőrzenéd, 
bizony nem bánnád meg.

Abba a helybe kezet csapnak, hazamennek s az 
öreg ember mindjárt kezére adta a möndölecskéket. De 
erősen lelkére kötötte a legénynek, hogy ha a rétre 
kiérnek, egyet se terelgesse erre-arra a nyájat, hanem 
csak hagyja szépen eregélni elébb-elébb majd aztán 
estefelé magától is szépen hazafordul.

*) Möndölöcske = juh.
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Kihajta a legény a möndölecskéket, azok szép 
csendesen mendegélnek elébb-elébb a réten, a legény is 
utánuk. Hanem egyszerre csak egy sebes folyóvízhez 
értek s a möndölecskék, mit gondoltak, mit nem. keresz
tül úsztattak azon.

Ment volna a legény is, de félt, hogy a sebes víz 
elragadja. Hát csak mind a víz partján járkált, onnét 
tartotta szemmel a möndölecskéket.

Mikor aztán esteledett, alkonyodott, a möndölecskék 
szépen megfordultak, a folyóvizen visszaúsztattak, csön- 
dösen hazaeregéltek s a legény is hazament utánuk.

Kérdi otthon az öreg ember:
— No, édes fiam, hol s merre jártál a möndö

lecskékkel ?
Elmondja a legény, hogy hol s merre járt s azt is. 

hogy ő bizony nem mert a folyóvizen átmenni.
— Hátha bizony nem mertél általmenni, fiam, akkor 

nem is való vagy te pásztornak. Menj Isten hírével, 
próbálj egyebütt szerencsét.

Hazamegy a legény nagy búsan s mondják otthon 
az öcscsei:

— No, bátyám, te hamar hazajövél, mit szolgáltál?
— Azt én meg nem mondom, eredjetek ti is, 

majd megtudjátok.
Jól van, elmegy a középső legény s az is éppen 

az öreg emberhez szegődik be. De az is kivilágos-világra 
úgy járt, mint a bátyja.

Kopp — semmivel kellett, hogy hazamenjen.
Mondja otthon az öcscse:
— Te is hamar hazakerültél, bátyám. Ugyan bizony 

mit szolgálál?
— Eredj! — mondja a legény nagy gorombán — 

majd megtudod te is.
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Elmegy a legkisebb legény, találkozik az úton az 
öreg emberrel. Mindjárt az első szóra bészegődik hozzá. 
Azzal hazamennek s az öreg ember kezére adja a mön
dölecskéket.

Kihajtja a rétre a legény a nyájat, megy, men
degél utána s hát amint ahhoz a sebes folyóvízhez érnek 
a möndölecskék, mit gondolnak, mit nem, keresztül úsz
tatnak.

Gondolja a legény: egy életem, egy halálom, megyek 
utánuk.

Azzal nekivágott a víznek. De míg a túlsó part
jára ért, gúnyát, húst s mindent úgy lesorvasztott róla 
a víz, hogy csak a bőre s a csontja maradt a szegény 
legénynek.

Megijedt a legény szörnyen. — Hej, Istenem, Iste
nem ! mi lesz most velem!

De abban a szempillantásban megfordultak a mön
dölecskék, ráfujtak a legényre s halljatok csudát! — 
gúnya, hús s minden visszatakarodott rá s hétszer különb 
legény lett, mint volt annak előtte.

Azzal a möndölecskék tovább eregéltek s hát egy
szer egy olyan rétre értek, ahol övig érő fű volt. De a 
marhák mégis olyan soványak voltak ott, hogy a bordájukat 
meg lehetett számlálni s összetrottyant a lábuk a nagy 
gyengeségtől.

Csudálkozott ezen a legény erősen, de még inkább 
elcsudálkozott, mikor egy olyan rétre értek, ahol a 
füvet a nap mind kiperzselte, a marhák mégis olyan 
kövérek voltak, hogy alig tudtak állani a nagy kövérségtől.

Tovább mentek, egy erdőbe értek. Hát abban az 
erdőben minden fa tele volt madárral s azok mind olyan 
keservesen csipegtek.
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Nézi, nézi, hogy miféle madarak. Hát csupa csóré- 
veréb fiókák, azok csipegtek olyan keservesen.

Tovább mennek s egy kerítéshez érnek. Ennek a 
kerítésnek két oldalán két nagy juhászkutya ugatott 
egymásra, hogy már a hab is szakadott a szájukból, de 
akárhogy erősködtek, egymást megmarni nem tudták.

A möndölecskék csak mentek szép csendesen elébb- 
elébb. A legény meg sem állhatott, ment utánok. S egy
szerre csak egy tóhoz érnek, amelynek a partján egy 
asszony folyton-folyvást meregetett egy kanállal a vízből. 
De csak nem tudja kimerni s vége nem szakad keser
ves munkájának.

Mentek tovább. Most egy folyóvízhez értek, amelynek 
olyan szép tiszta volt a vize, hogy olyat még a legény 
életében nem látott. Gondolta, hogy iszik egyet ebből a 
vízből, de aztán még jobban meggondolta: hátha a 
forrása még tisztább, majd abból iszik.

El is érnek a víz forrásához s hát Uram teremtőm! 
mit lát? — egy döglött kutya volt a forrásban, annak 
a szájából bugyogott ki az a szép tiszta víz.

Bezzeg hogy megundorodott szörnyen s nem ivott 
a vízből.

Aközben a möndölecskék csak eregéltek elébb 
szép csendesen.

Egyszerre egy csudaszép kertbe értek, de olyan 
szépbe, amilyet még emberi szem nem látott. Szebbnél- 
szebb virágok nyíltak, nyiladoztak ebben a kertben, de 
a möndölecskék egyet is le nem haraptak, csak mind a 
füvet eddegélték, békét hagytak a virágoknak.

Fáradt volt a legény. Gondolja: leül egy kicsit. 
De alighogy leül egy szép fának az árnyékába, arra 
röppen egy hófehér galamb s mind ott repdes előtte.
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Volt a legénynél egy rozsdás karabély, megczélozza 
a galambot, rálő. De csak éppen súrolta, mert a galamb 
tovább röpült s csak egy tolla esett le a földre.

Jól van, — mondta magában a legény — csak 
szállj Istennek a hírével. Valóképen nem is akartam a 
halálodat.

Azzal fölvette a tollat s a kalapjába tűzte.
Ebben a szempillantásban a möndölecskék meg

fordultak. Azon az úton, a merre jöttek, hazaeregéltek 
s jó estére hazaértek.

Kérdi otthon az öreg ember:
— No, édes fiam, hol s merre jártál a möndö

lecskékkel ?
Elémondja a legény, hogy hol s merre járt ele

jétől végig.
Meghallgatja az öreg, aztán ő veszi fel a szót s 

mondá a legénynek:
— Derék legény vagy, fiam! Hát most hallgass 

ide! Elmondom tenéked, hogy mit jelentenek azok, amiket 
te láttál. Az a szép rét, ahová először értél a möndö- 
lecskékkel, jelenti a te ifjúságodat.

Az a sebesen folyó víz, a melyiken általmentél s 
gúnyát, húst s mindent lesorvasztott rólad, az a bűn
mosó életvize: lemosta ez rólad minden bűnödet.

Mikor a möndölecskék rád fújtak s te még szebb 
s erősebb lettél, mint voltál annakelőtte, ez azt jelenti, 
hogy a szent hit általjárta az egész lelkedet s te egészen 
újra születtél.

Azok a möndölecskék, akik reád fújtak, azok az 
angyalok és kegyes, jó tanítók.

Azok a sovány marhák, amelyek még a kövér 
fűben is soványok maradtak, a fösvény gazdag embereket 
jelentik, akik a nagy gazdagságban is sajnálják az ételt
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maguktól. Ezeket az Isten azzal bünteti, hogy a más
világon is nagy bőséggel vannak, ételük-italuk van ele
gendő s mégis mindig éheznek-szomjaznak.

Azok a kövér marhák, melyek a kopasz pusztaságon 
is megkövéredtek, jelentik azokat az embereket, akik 
abból a kicsiből, amijök van, jó szívvel adnak a szegény
nek. Magukat e világi életben nem sanyargatták éhséggel, 
szomjúsággal s ezért a másvilágon is nem szenvednek sem 
éhséget, sem szomjúságot. Kevésből is jóllaknak.

Azok a verébfiókák, amelyek az erdőben sírtak- 
ríttak, azokat a gyermekeket jelentik, akiket az édes 
anyjuk eltemetett, mielőtt őket keresztvíz alá tar
totta volna.

Azok a kutyák, melyek a kerítésen keresztül foly
tonosan ugatják egymást, azokat az embereket jelentik, 
akik e földi életben folyton perlekednek. Isten azzal 
bünteti meg őket, hogy perlekednek folyton-folyvást a 
másvilágon is.

Az az asszony, aki egy tóból halászott valamit egy 
kalánnal s sehogysem tudta kimerni, azt jelenti, hogy, 
aki tejet tölt a vízbe s úgy adja el másnak, a más
világon mindig egy tóban áll s mindig ki akarja merni 
a vízből a tejet, de nem tudja.

Az a szép tiszta víz, melyből inni akartál, az a 
szép beszédeket jelenti, az a döglött kutya pedig, 
amelynek a szájából kibugyog ez a szép tiszta víz, azokat 
az embereket jelenti, akik másokat kegyes szent életre 
oktatnak, de maguk a hirdetett igéket meg nem tartják.

Az a szép kert pedig, ahol legutolján voltál, az a 
mennyország, édes fiam. Ide jutnak azok, kik ezen a vilá
gon bűn nélkül élnek.

Azt kérdi most a legény:
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— Hát, lelkem bátyám uram, ez a fehér galamb- 
toll jelent-e valamit ?

— Jelent, fiam, ez is — mondá az öreg ember.
— Az a fehér galamb én magam voltam, fiam. Kisér
telek mindenütt téged látatlanul. így kiséri a jó Isten 
az embereket. Hadd lássa, hogy ki cselekszik jót, ki 
cselekszik rosszat. Nézz csak ide, fiam! — Ugy-e hibádzik a 
kicsi ujjam?

— Biz ezt ellövék, lelkem bátyám uram.
— Add csak, fiam, ide ezt a tollat.
Od’adja a legény a tollat. Az öreg ember a kicsi 

ujja helyére teszi, reá fuvint s abban a szempillantásban 
kinőtt a kicsi ujja.

Még két napot szolgált a legény. Azzal kitelt az 
esztendő, mert akkor az esztendő három napból állott s 
mondja az öreg ember:

— Na, édes fiam, az esztendőd kitelék. Azt kér
dem én tőled, mit akarsz inkább? Azt-e, hogy a mennyor
szágba juss, vagy hogy annyi aranyat adjak neked, 
amennyit elbírsz.

Felelte a legény:
— Én a mennyországot választom, édes bátyám 

uram.
— Derék legény vagy! — mondá az öreg ember.

— Ezért a szavadért megérdemelsz egy zsák aranyat.
Mindjárt teletöltött egy zsákot aranynyal. Vállára 

vetette a legénynek s azzal Istennek ajánlotta: járjon 
szerencsével!

Hazament a legény nagy örömmel. De bezzeg vége 
lett a nagy szegénységnek. Olyan hat ökrös gazda lett 
belőle, hogy nem volt párja hat puszta határban. Kézit-
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lábát összerakhatta az édes anyja is. Sóra, fára nem 
volt gondja, de még egyébre sem.

Nagy gazdák lettek a bátyjaiból is. Mégis háza
sodtak mind a hárman s még ma is élnek, ha meg 
nem haltak.



A Halál.

RÉGEs-régen volt, talán az 
ánti-világban, amikor még a Halál szivében irgalom 
lakozék — volt egy szépséges szép özvegy asszony s 
annak két iker fiacskája. Szép volt az asszony, de szépek 
az ikrek is: arany hajuk vala s arczuk hasonlatos az 
angyalokéhoz.

Ám az Úristen, akinek a bölcsessége megmérhe
tetlen, azt mondá egy napon a Halálnak: — Menj le 
a földre s hozd fel annak a szép özvegy asszonynak a 
lelkét, aki éppen most szoptatja a két kicsi fiát. A Halál 
lement a földre s szép csöndesen besurrant az özvegy 
asszony házába. Az asszony éppen aludott az ágyban, 
de a kicsi fiai akkor is szoptak, édesen a keblére borul
ván. Nézte, nézte a Halál az ártatlan gyermekeket s 
megesett a szive rajtuk. Ki visel gondot szegénykékre, 
ha ő elviszi az édes anyjuk lelkét!

— Csak aludj, te özvegy asszony, — mondá magá
ban — nem juttatom gyermekeidet bús árvaságra.
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Azzal megfordult, kisurrant a házból s fölszállott 
az égbe. Ment egyenest az Ur elébe.

Az volt az Úristen első kérdése:
— Hát a szép asszony lelkét mért nem hoztad el ?
— Oh, Uram, nem volt rá szivem, hogy szomorú 

árvaságra juttassam azokat az ártatlan gyermekeket. 
Ki visel rájuk gondot, ha megfosztom az édes anyjuktól ?

Erősen elkomorodott e beszédre az Úristen. Hom
lokát összeránczolta s mondá a Halálnak:

— Most menj tüstént s hozz nekem a tenger fene
kéről egy kavicsot.

Meg sem pihent a Halál, leszállott az égből, le 
egyenest a tenger fenekére s felhozott onnét egy kavicsot. 
Akkora volt, mint egy borsószem. Aztán az Ur színe 
elé ment, jelentvén: — lm elhozám, Uram, a kavicsot.

— Roppantsd ketté, — parancsolá az Ur.
A Halál ketté Toppantotta.
— Nézd meg, mi van a kavics belében.
Nézi a Halál s hát egy iczike-piczike bogár má

szik elé.
— No, Halál, — mondá az Ur — vajjon ki viseli 

gondját ennek a bogárkának?
— Te, Uram, te, ki más? — rebegte a Halál.
— Látod, Halál, látod, még ennek a bogárnak is 

gondját viselem. Tüstént menj vissza a földre s hozd el 
nekem annak a szép asszonynak a lelkét.

Indult a Halál, leszállt az égből, még a gondolatnál 
is sebesebben s ámbátor majd megszakadt a szive, mikor 
annak a két ártatlan gyermeknek kivette szájából az 
édes anyai emlőt, — engedelmeskedett az Ur szavának 
s repülve repült a szép özvegy asszony leikével az égbe, 
az Ur elejébe.
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— lm elhozám, Uram, a szép özvegy lelkét.
— Jól van, — mondá az Ur, — de mivel először 

nem fogadtad meg a szavamat, számkivetlek az égből. 
Arra Ítéllek, hogy harmincz esztendeig bolyongj a földön 
s ne legyen hatalmad az emberek életén. Eredj!

Leszállt a Halál nagybúsan az égből; ment, men
degélt erdőkön, mezőkön által, hetedhét ország ellen, 
betért itt is, ott is, ha szolgának felfogadnák, de nem 
volt szerencséje szegénynek: volt mindenütt szolga elég, 
több az elégnél. így múlt esztendő, esztendő után s csak 
úgy evett, ha vetettek valamit Isten nevében. Búsult, 
évelődött szegény feje s már azt sem tudta, mitévő legyen. 
Amint igy évelődnék magában, nagy erős fergeteg 
kerekedik, szakadni kezd a záporeső, mintha dézsával 
öntenék. Éppen egy erdő mellett járt, hirtelen befordult a 
fergeteg elől az erdőbe s bebújt egy odvas fába. A sok 
éhezés, a sok sanyarkodás kifárasztotta volt erősen s 
ahogy bebújt a fába, elnyomta az álom. Mire felébredt, 
lecsendesült a fergeteg, kitisztult az ég, ragyogott Isten 
áldott napja. Tikkasztó melegség nehezedett reá, majd 
megölte a szomjúság. Kibújt a fából s hát nem messze, 
éppen az erdei ut mellett, egy forrás bugyborékolt. Neki 
feküdt a forrásnak, jót ivott belőle, aztán félre húzódott 
egy fa alá, leheveredett az árnyékába. De alighogy lehe- 
veredett, hintó állott meg a forrás előtt. Egy nagy 
úr ült hátul és szólt a kocsisnak, hogy álljon meg. Az 
uraság leszállott, neki feküdt a forrásnak s ugyancsak 
jót ivott belőle. De amint a forrás fölé hajolt, a zsebéből 
kiesett a pénzes bugyellárisa s bele a forrásba. Aztán 
visszaült a hintóba, tovább hajtatott. Nem vette észre, 
hogy a bugyelláris a forrásba esett.

Na, alig haladt el a hintó, jött arra egy szegény 
vándor ember. Ez is neki feküdt a forrásnak, de bezzesr
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az elfelejtette az ivást, mert mindjárt észrevette a bugyel- 
lárist. Kikapta nagy hirtelenséggel a bugyellárist, elrej
tette a kebelébe s azzal — usdi neki, vesd el magad! — 
eltűnt az erdőben. Jól látta ezt a Halál, de nem szólt 
semmit. De éppen csakhogy eltűnt a vándor ember, egy 
szegény favágó jött a forráshoz. Eközben az uraság észre
vette, hogy a bugyelláris elveszett, lélekszakadva szaladt 
vissza s nosza, megcsípte a favágót, rátámadt keményen, 
hogy adja vissza a pénzt, mit a forrásban talált A fa
vágónak szeme-szája tátva maradt, de hiába esküdözött, 
hogy igy s hogy úgy, ő színét sem látta a bugyellárisnak: 
az uraság váltig erősítette, hogy nem lehet az másnál.

— Visszaadd a pénzemet! — kiáltozott az uraság — 
s szörnyen ütlegelte a favágót. De úgy megverte szegény 
embert, aki kilencz neveletlen gyermeknek volt a kenyér
keresője, hogy a boldogtalan elterült a földön s nem 
tudott lábra állni a maga erejéből.

Az uraság nagy mérgesen elloholt, a Halál pedig 
fölkelt akkor fektéből, odament a favágóhoz s a forrás 
vizével fellocsolta, mindenféle jó füvekkel a sebjeit meg- 
kenegette s lábra állitván a boldogtalant, Istennek ajánlá 
s ment azon az utón, a merre az uraság elhaladt. Mire 
beesteledett, éppen abba a faluba ért, ahol az uraság 
lakott. Megkérdez egy embert, nem lehetne-e ebbe a falu
ban valami szolgálatot találni ?

— Lehet bizony, — mondá az ember — az uraság 
éppen most kergette el a kocsisát. Czudar, mérges ember, 
de ha van kendnek bátorsága, álljon bé hozzá.

Gondolta a Halál, legalább nem éhezik, nem sanya- 
rog többet, ment egyenest az urasághoz s beajánlotta 
magát. Az uraság egyszeribe felfogadta s mindjárt meg
parancsolta, hogy reggel korán álljon elé a hintóval, 
mert a városba mennek vásárra.

BENEDEK *. MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 14
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Elé állt a Halál' korán reggel s mentek a városba. 
A város végén egy öreg koldusasszony üldögélt s ala
mizsnát kért Isten nevében. A Halál elkaczagta magát 
s aztán a lovak közé csapott.

— Ugyan min kaczaghatott ? — kérdezte magában 
az uraság, de nem szólt semmit.

A városban, mire beértek, tengernép gomolygott az 
utczákon, alig haladhatott elébb, elébb a hintó. Össze is 
akadtak egy másik hintóval, amelyben két uraság ült. 
A Halál erre is elkaczagta magát.

— Ejnye de különös legény ez, — mondta magá
ban az uraság. — Még kaczag, ahelyett, hogy káromkodnék. 
De most sem szólt semmit.

Aztán bementek egy vendégfogadóba, ott a lovakat 
a Halál bekötötte az istállóba s ő is ment az urával a 
piaczra. Itt az uraság czizmát vásárolt s mikor nagy nehe
zen talált egy magának valót, a Halál ismét elkaczagta 
magát.

Az uraság a fejét csóválta, de nem szólt semmit. 
Gondolta magában: — Kaczagj, bolond, kaczagj, majd búra 
fordul a jó kedved.

Hanem este, odahaza, mégis elé vette a kocsist s 
megkérdezte:

— Ugyan bizony, mit kaczagtál ma reggel, mikor 
a koldusasszony alamizsnát kért?

Felelt a Halál:
— Azt kaczagtam, uram, hogy az a koldus asszuny 

egy porgoló (fazék formájú cserépedény) pénzen ült, azon 
a pénzen, amit te elvesztettél s lám még is kéregét.

— Hát amikor azt a két urat láttad, mért 
kaczagtál ?

— Azért, mert ezeknek az uraknak ezelőtt har-
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mincz esztendővel meghalt az édes anyjuk s mégis az 
egyikből doktor, a másikból meg professzor lett.

— Hát amikor a csizmát vettem! Mért kaczagtál ?
— Már hogyne kaczagtam volna, mikor tudom, hogy 

úgysem viseled el azt a csizmát! Mert tudd meg, hogy én a 
Halál vagyok. Ennek előtte harmincz esztendővel szám
kivetett az Úristen, a mért annak a két urnák az édes anyját 
nem akartam meghalatni. Most azonban letelt a har
mincz esztendő s viszlek téged.

Megijedt az uraság szörnyűségesen.
— Miért viszel el? Hisz én semmi rosszat sem 

követtem el!
— Hát amikor azt a szegény favágót megverted ? 

Pedig az a pénzednek a szinét sem látta. Annak a koldus 
asszonynak a fia találta meg s te mégis félholtra verted 
a favágót, kilencz neveletlen gyermek kenyérkeresőjét. 
Készülj, mert viszlek a pokolba!

Készült vagy nem készült az uraság, vitte a Halál. 
Es azóta nem is kedvez senkinek, válogatás nélkül visz 
ifjat, öreget, szegényt, gazdagot, koldust és királyt. Mert 
a Halálnak nincs sem füle, sem szeme: nem hallja a 
sírást, nem látja a szép ifjúságot . . .

14*



Az arany nyílvessző.

Egyszer volt, hol nem volt, he
tedhét országon is túl volt, volt 

egyszer egy király s annak egy olyan kertje, amilyent 
még emberi szem nem látott.

Mert ez a kert — úgy tudjátok meg — csupa 
selyem füvet termett.

De hiszen teremhetett, nem volt abban a király
nak semmi öröme. A mi nappal termett, éjjel mind 
leette valami ménes, de hogy miféle ménes, azt senki 
lélek nem tudta.

Állítottak oda strázsát nem egyet, de százat. 
Hanem éjjel tizenkét órakor csak fújni kezdett az álom
szellő, azzal lehullottak lábukról a strázsák, aludtak reg
gelig, mint a fekete föld.

Búsult a király, nem tudta már, mitévő legyen. 
Egyszer aztán kihirdette az egész országban, hogy annak 
adja a leányát s fele királyságát, akárki fia, borja legyen, 
aki a kertet megőrzi.

Hiszen jöttek mindenfelől, nemcsak az országból, 
de idegen földről is: herczegek, grófok, bárók s váloga-
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tott czigány legények. De szégyen-szemre mind haza is 
mehettek, mert egy sem tudott ébren maradni. Minden
kit levert lábáról az álomszellő.

Volt a király országában egy szegény özvegy asz- 
szony s annak egy derék, ügyibe való fia. Hire volt 
ennek a legénynek hét puszta-határban, még azon is túl, 
mert soktudó volt s azt beszélték a népek róla, hogy 
a jövendőt is megmondja, amikor olyan kedve kerekedik.

Hát ez igaz volt-e, nem-e, — azt nem tudom — elég 
az, hogy ez a legény is elindult szerencsét próbálni. 
Süttetett az anyjával hamubasült pogácsát, azzal elin
dult s meg sem állott, mig a király városába nem ért.

Ment egyenesen a király szine elé s jelentette, hogy 
egy élete, egy halála, megőrzi a selyem kertet.

— Jól van, fiam, — mondá a király — ezt már 
nekem sok ezeren mondták, de még egy sem őrzé meg. 
Hanem én neked is csak azt mondom, amit a többinek, 
hogy itt a kezem, nem disznóláb, neked adom a leányomat 
s fele királyságomat, ha megőrződ a selyem kertemet.

Kimegy a legény a palotából, megy a kertbe. De 
amint a kapun be akar lépni, elejébe tippen egy egérke 
s megszólítja:

— Áldjon meg az Isten, te jó legény, adj nekem 
egy falás kenyeret, reggel óta semmit sem ettem.

— Hát én hogyne adnék, — mondá a legény — 
nesze te szegény egérke, egyél.

Elévette tarisznyájából a hamubasült pogácsát, 
tört belőle egy jó darabot s oda adta az egészet.

Megeszi ott mindjárt az egérke a pogácsát s mondja 
a legénynek:

—- No, te legény, jótétel helyébe jót várj. Sok-sok 
ezer legényt megállítottam én ezelőtt a kapu előtt s kér
tem, hogy adjanak egy falás kenyeret, de nem adott egy
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sem. Hátha nem adtak, úgy is vették hasznát. Hallgass 
ide, te legény; tudom én, hogy miben jársz. Látod-e azt 
a kicsi hasadékot a kerítésen ? Menj oda, sétálj a hasadék 
mellett, aztán ne félj, fujhat tőled az álomszellő, el nem 
alszol. Éjfélkor majd jő a tündérkirály ménese nagy 
dobogással, szörnyű nagy nyerítéssel. Te pedig ne csinálj 
semmi egyebet, csak dobd a ménes elé ezt az arany nyíl
vesszőt. Aztán lefekhetsz, alhatsz, reggelre úgy megnő a 
selyemfű, hogy övig ér. Hanem azt megmondom neked, 
hogy addig meg ne nyugodjál, mig azt az embert el nem 
pusztítottad, kinél a nyílvesszőt megtalálod, máskülönben 
az pusztít el téged.

Megköszöni a legény az arany nyílvesszőt, elbúcsú
zik az egérkétől, aztán megy a hasadékhoz s ottan sétál 
fel s alá.

Hát egyszer csak fújni kezd az álomszellő. Eleinte 
a kerítés fölött, aztán a kerítés hasadékán keresztül is. 
Jön a ménes nagy dobogással, nyerítezéssel: volt ott 
ezer aranyszőrű paripa, ha nem több. No de a legény 
nem igen számlálta, hanem fogta a nyílvesszőt s a ménes 
elé dobta.

Azzal lefeküdt a kerítés tövébe s úgy aludt, mint 
a bunda.

Jön reggel a király, nézi a kertjét s szeme, szája 
tátva maradt a nagy álmélkodástól. Jönnek az udvarbéli 
népek is. Keresik a legényt s hát ott fekszik a kerítés 
tövében. Felrángatják, talpra állítják s kérdik tőle:

— Te őrzéd-e meg a kertet, hé?
— Biz’ én, hé, nem is ti, hé! — felelt a legény. 
De bezzeg máskép beszéltek vele mindjárt. Fel

kapták a legényt s úgy vitték a király elé.
— Ember vagy, fiam — mondá a király. — Amit
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ígértem, mégis tartom, neked adom leányomat s fele 
királyságomat.

Mondja a legény:
— Köszönöm nagy jóságát, felséges királyom, de 

én addig meg nem házasodhatom, mig a nyílvesszőmet 
vissza nem kerítem.

Eleget marasztalta a király, de még a királykis
asszony is, mert első látásra megtetszett neki a legény, 
de a legény nem maradt. Azt mondta: — Menni kell, a 
föld fenekéről is elékeríti azt a nyílvesszőt.

Hát jól van! A királykisasszony feltarisznyálta s 
indult a legény a nyílvessző után.

Ment, mendegélt hetedhétország ellen s mikor 
éppen a hetedik ország szélén járna, találkozik egy 
kocsissal, akinek nyílvessző volt a homlokában. Nézi, 
nézi, hát ez az ő nyílvesszeje. Kérdi a kocsist:

— Ugyan, bizony, barátom, minek hordod a hom
lokodban azt a nyílvesszőt?

Feleli a kocsis :
— Hiszen nem hordanám én, csak ki tudnám 

húzni, de még nem akadt ember, aki kihúzza.
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— Hát mit fizetsz, ha én kihúzom ? 
ígérte a kocsis, fizet ő száz pengőt is szívesen.
— Nem kell nekem a pénzed, — mondá a legény 

— csak taníts meg mindenre, amit tudsz, mert úgy 
szemlélem a képeden, hogy te sokat tudsz.

— Jól van, — mondá a kocsis — mindenre meg
tanítlak, amit tudok, csak húzd ki a nyílvesszőt.

Megfogta a legény a nyilat s úgy kirántotta, mintha 
ott sem lett volna.

Gondolta magában a kocsis: — No megállj! hát te 
vagy az a híres legény, aki a homlokomba dobtad a 
nyílvesszőt, hiszen majd megtanítalak én! Azután pedig 
hangos szóval azt mondja:

— Hát gyere, én mindenre megtanítlak, amit 
tudok, de azt előre megmondom, hogy úgy megtanulj 
mindent, hogy többet tudj, mint én, mert különben 
vége az életednek.

— Jól van, — mondta a legény — csak menjünk. 
Azzal elindultak ketten s beértek egy rengeteg 

erdőbe. Volt ott az erdőben egymás mellett három nagy 
kazal fa s azt mondja a kocsis:

— Ülj fel az egyiknek a tetejére!
Felül a legény, a kocsis meg alája gyújt. Úgy 

kiégett a fa a legény alól, hogy még a ruhája sem per
zselődött meg.

— No, tudsz-é annyit, mint én ? — kérdi a kocsis.
— Dehogy tudok, dehogy tudok, — felelt a legény. 
Felülteti a második kazalra, azt is kiégeti alóla. 

De ennek még füstje sem volt, úgy elégett. Felülteti a 
harmadik kazalra, azt is elégeti, sem füstje, sem lángja 
nem volt.

Kérdi ismét a legényt:
— Na, tudsz-e annyit, mint én?
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— Tudok-e ? Tudok én tizannyit is, — felelt 
a legény.

Volt ott egy kis patak. A legény keresztül bucs
kázott a fején s egy kis hal lett belőle. Azzal a patakba bele
fordult s úszott lefelé nagy vígan. Ucczu neki! a kocsis 
keresztül bucskázik a fején, lesz belőle egy nagy hal s 
úszik a halacska után. De kicsi volt a patak s nem 
tudott oly sebesen úszni, mint a halacska.

No, hanem, egyszer csak a patak beleszakadt egy 
tóba. Ott már a nagy hal tudott jobban úszni. Szeren
csére, mire utolérte a nagy hal, már a túlsó parton volt 
a kicsi halacska, hirtelen kiugrott a tóból, keresztül 
bucskázott a fején s jegygyűrű lett belőle.

Történetesen, éppen arra sétált egy királykisasszony. 
Fölvette a gyűrűt s az ujjára húzta.

Megszólal a gyűrű:
— Felséges királykisasszony, most a tóból mindjárt 

kiugrik egy nagy hal s egy szép úri legény lesz belőle. 
Kér téged szép mézes-mázos szavakkal, hogy add neki 
a gyűrűt, de te csak mondjad neki: —Addig nem adom, 
mig ezen a tón keresztül olyan aranyhidat nem csinálsz, 
amilyet még emberi szem nem látott.

Úgy lett, ahogy a gyűrű mondta. Kiszökik a tóból 
a nagy hal, dali szép úri legénynyé változik, hogy a 
királykisasszony szeme bizony megakadott rajta s kéri 
a gyűrűt szép simándi, mézes-mázos szavakkal. De a 
királykisasszony azt mondja:

— Neked adom szívesen, ha ezen a tón keresztül 
olyan aranyhidat csinálsz, milyet még emberi szem 
nem látott.

Azzal a királykisasszony hazament s ahogy belé
pett a szobájába, kitágult az ujján a gyűrű, lekoppan a
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földre s hát olyan szép legény válik belőle, hogy még 
szebb a másiknál.

Mondja a legény:
— Felséges királykisasszony, az a másik legény 

holnap eljön a gyűrűért. Tedd meg nekem azt a szíves
séget, hogy mikor a gyűrűt által akarod adni, ejtsd le 
a földre.

Még nem is szólhatott a királykisasszony, a legény 
keresztül bucskázott a fején s ismét gyűrű lett belőle. 
A királykisasszony fel is húzta az ujjára.

Másnap reggel kinéz a királykisasszony az abla
kon s hát a szeme csak úgy káprázott a szertelen nagy 
fényességtől: ott volt az aranyhid a tó felett. De ha ott 
volt, jött az úri legény is s kérte a gyűrűt. A király
kisasszony mindjárt le is húzta az uj j áról, de mikor 
által akarta adni, elejtette a gyűrűt s az — halljatok csudát! 
— egyszerre apró kásaszemekké változott.

Na hiszen! — fogja magát az úri legény, keresz
tül bucskázik a fején, kakassá változik s szedegetni kezdi 
a kásaszemeket.

Az ám, de abban a szempillantásban egy kása
szemből kicsike bogárka lett s az a kicsi bogár fel
mászott a falra s ott felült egy puskának a sárkányára. 
Nem vette ezt észre a kakas s mikor a kásaszemeket 
összeszedte, összeverte a szárnyát s elkezdett kukorékolni.

— No, te nyilvesszős legény, többet akartál tudni, 
de most a begyembe kerültél, szabadulj ki innét, ha tudsz!

Hiszen a kicsi bogárnak sem kellett több. Meg
nyomta a puska sárkányát, elsült a puska s úgy meg
lőtte a kakast, hogy többet nem kukorékolt. Akkor nagy 
hirtelenséggel ő is kakassá változott, összeverdeste a 
szárnyát s elkezdett kukorékolni.
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— Kukorékú, tündérkirály kocsisa, többet tudtam 
mint te, mert különben te pusztítottál volna el engem!

Azzal ismét legénynyé változott. Megköszönte a 
királykisasszonynak nagy jóságát s ment vissza az ő mát
kájához.

Hej, volt nagy öröm. Csaptak olyan lakodalmat, 
hogy hét országra ment a hire s olyan nagy volt a vigas
ság az országban, hogy hét esztendeig nem lehetett 
látni szomorú embert, csak egyetlen egy síró gyermeket 
láttam. Az is azért sírt, mert a tyúk kikapta a kezéből 
a mákoskalácsot.

Aki nem hiszi, járjon utána.



Az aranyhajú királyfink.

ITT sem volt, ott sem volt, de valahol 
mégis volt, hetedhétországon túl, az 
óperencziás tengeren innét, volt egy

szer egy öreg király. Ez az öreg király egyszer egyet 
gondolt s meghalt. Hát ha bizony meghalt, el is temet
ték, az Isten nyugtassa meg, ott volt helyébe a fia, azt 
mindjárt meg is tették királynak. No, még ki sem hült 
az öreg király helye, elmegy az ifjú király az egyik hűsé
ges inasával vadászni. Amint mennének egy nagy ren
geteg erdőben, az inas meglát három eprésző leányt, 
Úgy kellett lenni, hogy ezek is észrevették a királyt s 
fel is ismerték, mert a nagyobbik ezt mondá:

— Jaj! halljátok-e, leányok? ha engem feleségűi 
venne a királyúrfi, egy arany motollát adnék neki.

A második ezt mondá:
— Ha engem venne el, én, egy orsó arany fonalat 

adnék neki.
A kisebbik meg azt mondá:
— Csak venne el engem, tudom istenem, nem bánná 

meg: két aranyhajú gyermekkel áldanám meg.
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Hallá ezt az inas, odamegy a királyúrfi színe elé 
s mondja:

— Felséges királyúrfi! Hallá-e, hogy mit beszélt 
amarra az a három leány?

— Nem én, — felelt a királyúrfi — ugyan bizony mit ? 
Elmondja az inas, amit hallott.
A királyúrfi azt mondá, hogy ennek fele se tréfa, 

avval elment a három leányhoz s kérdi tőlük:
— Melyik mondá közületek, hogy két aranyhajú 

gyermekkel áldana meg?
— Azt bizony én találám mondani, instálom, — 

felelt a kisebb leány.
— No ha te mondád, jere velem, ez órától fogvást 

feleségem léssz te! Avval szépen karon fogta, haza vitte, 
megesküdött vele, hogy csak ásó, kapa válaszsza el tőle.

Hej, volt, Uram istenem, lakodalom a király udvará
ban olyan, hogy eligente-elig szakadhata vége. Tánczolt 
még a lábatlan koldus is, csak az udvarbeli vén boszor
kányt ette a méreg s a boszuság. Mert, hogy szómat 
össze ne keverjem, még az öreg király mellett szolgált 
egy vén asszony, egy ördöngös szüle; ennek is volt egy 
szép leánya s azt hitte, hogy valami ördöngös praktikával 
megmaszlagositja a királyúrfi fejét s hátha még feleségűi 
veszi az ő leányát. — Ez az ördöngös szüle, amig a 
többiek ettek, ittak, vígan voltak, mindig roszban törte 
a fejét.

No, telik, múlik az idő, egyszer csak a királynak 
háborúba kell menni. Elbúcsúzik a feleségétől nagy keser
vesen s erősen a szivére köti, hogy irja meg neki, ha 
gyermekei lesznek, akármilyenek legyenek. Sokáig, sokáig 
oda volt a király s eközben a feleségének olyan gyö
nyörűséges két arany hajú gyermeke született, mint 
két arany alma. Hanem az ármányos lelkű ördöngös
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szüle már előre kerített egy árokból két kutya-kölyket, 
s addig ügyelődött, addig forgolódott a királyné ágya 
körül, hogy a két kutya-kölyket oda lopta, az aranyhajú 
két szép gyermeket pedig elvitte a nagy folyóvízhez s 
belé vetette.

Aj, édes Jézusom! búsult a szegény királyné, hogy 
neki ilyen rusnya állat-gyermekei születtek, de mit csi
náljon, mégis megírta az urának, ha nem tudom, mi lelné 
is miatta. Kapja levelét a király, erősen megszomorodik 
szivében, félbe hagyja a háborúzást s meg sem állott 
hazáig. Volt, istenem, szörnyű patália! Hogy milyen rútúl 
rá is szedé őt ez a fejérnép! Mindjárt megfogatta, kihu- 
zatá ágyából a királynét, elvitette a vadas-erdejébe, 
ott derékig a földbe ásatta s meghagyta a cselédeknek, 
hogy ha arra járnak, köpdössék, csúfolják s száraz ke
nyérnél egyebet ne adjanak neki. Jó az is az éhen- 
halástól.

Aközben a két aranyhajú gyermeket nem hagyta 
el a jóságos Isten. A víz kivetette a túlsó partra, a jó 
meleg fövénybe, annak a melegségében felnőttek, derék 
nagy fiák lettek. Azt mondja egy reggel az egyik le
gényke :

— Hallod-e, testvér, álmot láttam az éjszaka.
— Ugyan mit, testvér?
— Hát hozzám jött egy fehérszakállú ember s 

azt rebegte, hogy nem vagyunk mi olyan ágról szakadt 
teremtések, mint ahogy gondoljuk.

— Hogy-hogy, testvér?
— Hát igy s igy. Mi királyúrfiak vagyunk, hanem 

mikor megszülettünk, egy ördöngős szüle a vízbe vetett, 
a helyünkbe két kutya-kölyket tett s az apánk nagy 
bosszúságában derékig ásatta az édes anyánkat a vadas 
kertben.
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— Ejnye, hékám, az Isten Istenem ne legyen, ha én 
is éppen ezt az álmot nem láttam! Egyszeribe induljunk 
útnak!

Felszedelőzködnek, útnak erednek. Mennek, mende- 
gélnek s másnap reggelre abba a városba érnek, ahol 
születtek. Éppen templomba harangoztak s gondolják, 
hogy ők is bemennek, úgysem imádkoztak még tem
plomban. Hátha megszállja ott a szentlélek s elvezeti 
az édes anyjukhoz. A templomban volt a király is s meg
látja a két aranyhajú legénykét. Úgy rajtok feledte a 
szemét, hogy, le sem vette, mig a pap áment nem mon
dott. Amint a nép omlott ki a templomból, a király oda 
ment a legénykékhez s meghívta magához ebédre. A le
génykék megígérték, a király pedig előre szaladt, meg
parancsolta a szakácsnénak, hogy ugyan jól készítsen, 
mert szép vendégei lesznek.

Meghallja ezt az ördöngős szüle, kisiet a kapu elé 
az utczára, s hát Uram teremtőm, jó messziről lát két 
olyan aranyhajú legénykét, hogy ragyog tőlük az utcza.

— Akasszanak fel, ha nem a királyné gyermekei! — 
mormogá magában. —No már most mit csináljon, merre 
forduljon. O bizony eleikbe fut, megállítja, körül vizitálja, 
összecsapdossa a tenyerét s azt mondja:

— Jaj de szépek vagytok, fiaim! jaj de szépek 
vagytok! De Isten-Krisztus úgy segé’n, hogy még hét- 
szerte szebbek lennétek, ha elmennétek a Nap barlang
jához s a Nap mosdó-vizével megmosdanátok.

A legénykék összenéznek s gondolják magukban: 
— A bizon nem is volna rossz, akkor még jobban megsze
retne a király. El is indulnak, mennek, mendegélnek 
hetedhétország ellen, hegyen-völgyön által, hogy föl
keressék a Nap házát.
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Amint igy mennek, mendegélnek, találnak egy kis 
házikót. Bemennek oda s hát a gócz alatt egy nagy 
könyvből olvasgat egy öreg ősz ember.

Köszönnek neki:
— Szerencsés jó napot adjon Isten, öreg apó!
— Adjon Isten, fiaim! hát ti miféle járásbeliek 

vagytok ?
— A Nap házát keressük, öreg apó, hogy a Nap 

mosdó-vizével megmosdjunk s kiedet kérdenők meg, hogy 
útba igazítson.z

— Éppen jó helyen jártok, fiaim, én vagyok Szent 
Péntek. Csak fogadjátok meg, amit mondok, mert a Nap 
házának nagy titka van, ott vesztek, ha szavamat nem 
fogadjátok. Hát tudjátok meg, fiaim, hogy a Nap háza 
mindennap 11 órakor nyílik meg s csak addig van nyitva, 
mig 99-ig olvashattok. A háznak több rejteke van. Ahogy 
bémentek, az első rejtekben van egy kád rézpénz, a 
mellett ül egy vén szüle, aki erősen csalogat titeket, 
hogy rakodjatok meg a pénzből, de ti reá se hallgassatok, 
mert az ördöngös vén asszony csak azért csalogat, hogy 
megkéssetek s mikor az idő reátelt, bécsapodjék a Nap 
ajtaja a hátatok megett. A Nap mosdótálja ott van mind
járt legelői, nagy hirtelen mosdjatok meg benne s fus
satok ki.

Megköszönik szépen a királyfiak a jó tanácsot s 
azzal elindulnak a Nap házához. Éppen jókor érkeztek, 
mert a Nap kapuja egyszeribe megnyílt előttük s ők 
bémentek. Hívja a vén asszony:

— Jertek, fiaim, jertek, van itt pénz elég, vegye
tek belőle! De a fiúk ügyet sem vetettek rá, nagy hir
telen megmosdottak, kifutottak.

Hát teremtő szent Istenem, csakugyanvalóst hét- 
szerte szebbek lettek, mint annak előtte valának!
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Ezalatt pedig a király hiába várta őket, s a király
nét, szegényt, töpdösték, csúfolták ....

Másnap megint elmennek a templomba a fiúk. A király 
is ott volt, most még inkább eltelt a nagy gyönyörűség
gel. Tüstént oda futott a szép fiúkhoz, másodszor is meg
hívta ebédre s megint csak előre futott, megparancsolni 
a szakácsnénak, hogy ugyan jól főzzön, mert szép ven
dégei lesznek. Megtudja ezt a vén ördöngős szüle, kiáll 
az utcza-kapuba s úgy várja bé ott a legénykéket. Azt 
mondja nékik:

— Szépek vagytok, szépek, ugyan szépek vagytok, 
de még tizszerte szebbek lennétek, ha a Nap kendéjével 
megtörülköznétek.

Gondolják ezek magokban: — Annál jobb, mennél 
szebbek leszünk, annál erősebben megszeret a király. 
Azzal elindultak s felkeresték Szent Pénteket, hogy 
adjon ismét tanácsot.

Azt feleli Szent Péntek:
— Szívesen megtenném, édes fiaim, de a Nap ken

déje titkát Szent Szombat tudja, ahhoz menjetek tanács
kérőbe.

Jól van, elmennek Szent Szombathoz. Hát ő is 
olvas egy rengeteg nagy könyvből a gócz alatt. Szeren
csés jó napot kívánnak neki s elmondják, hogy mi járat
ban vannak.

— Jó helyen jártok, fiaim, — mondá Szent Szom
bat — csak menjetek el a Nap házához 11 órakor. 
Az első rejtőkben tudjátok már, hogy mi van, ott meg 
se álljatok, a második rejtekben van egy kád ezüs pénz, 
a mellett ül egy ifjú asszony, csalogat, hogy menjetek 
oda, de rá se hallgassatok, hanem ott van az ajtó-szegen 
a Nap törülköző kendeje, azzal hirtelen törülközzetek 
meg s szaladjatok ki.

BENEDEK: MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 15
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Megköszönik a fiúk a jó tanácsot s elmennek a 
Nap házába. Bemennek az első rejtekbe, hívja a vén 
szüle, de ők ügyet sem vetnek reá, tovább mennek a 
második rejtekbe, hát ott van a szép ifjú asszony, csalo
gatja mindenféle szép szavakkal, de erre sem hederitnek, 
csak nagy hirtelenséggel megtörülköznek a Nap törlejé
vel s azzal kifutnak.

Ezalatt a király hiába várta ebédre az aranyhajú 
legénykéket, a királynét pedig töpdösték, csúfolták....

Másnap megint templomba mentek az arany ajú 
legénykék s a király ekkor is ott volt s meglátta őket. 
Odamegy, számon kéri, hogy mért nem jöttek el ebédre 
már kétszer nem állottak szavuknak. A legénykék ötöl
tek, hatoltak, hogy ilyen, meg olyan nagy dolguk került 
útközbe, de most már »Isten szentúgységé’n« elmennek, 
ha ő felsége parancsolja. A király harmadszor is meg
hívta, ismét előre sietett, hogy a szakácsnénak adja ki a
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rendeletet, mert most igazán lesznek vendégei, de még 
milyen szépek!

Hanem az ördöngös vén szüle meghallotta a király 
beszédjét, kifutott az utczára s az aranyhajú legénykéket 
megállította.

— Jaj, lelkem gyermekeim, be szépek vagytok! 
De még százszorta szebbek lennétek, ha megnéznétek 
magatokat a Nap tükrében!

Gondolják a legénykék, hogy ha már ennyiben van, 
még ezt is megteszik. Ha már igy is olyan erősen meg
szerette a király, hát akkor még hogy megszereti! Egy
szeribe el is indulnak Szent Szombathoz tanácsot kérni. 
Bémennek Szent Szombathoz, elémondják, hogy mijárat
ban vannak, de az öreg azt mondja, hogy ő ebben a 
dologban nem tud semmit tenni, hanem menjenek Szent 
Vasárnaphoz, ő eligazítja őket.

Elmennek szent Vasárnaphoz. Hát ott olvas a gócz 
alatt egy rengeteg nagy könyvből.

— Adjon isten szerencsés jó napot, Szent Vasár
nap öreg apó!

— Adjon Isten nektek is, aranyhajú legénykék, hol 
jártok, hol még a madár se jár?

Elmondják, hogy miért jöttek, miben fáradoznak.
— Jó helyen jártok, édes fiaim, — mondá nekik 

Szent Vasárnap — csak hallgassátok meg, amit beszélek, 
mert különben ott vesztek. Tizenegy, órakor nyílik a Nap 
ajtaja, akkor bémentek; az első rejtekben van egy kád 
rézpénz, mellette ül egy öregasszony, a másodikban egy 
kád ezüspénz, amellett ül egy szép ifjúasszony, harmadik 
rejtekben van egy kád arany, amellett pedig egy szép 
leány ül. Mind a három csalogat, hívogat, hogy vegyetek 
a pénzből, de ti meg se álljatok, hanem nézzétek meg 

15*
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magatokat a Nap tükrében nagy hirtelen, azzal fordul
jatok s szaladjatok kifelé mint a sebes szél.

Megköszönik a jó tanácsot Szent Vasárnapnak, 
elsietnek a Nap házába s tizenegy órakor befutnak. 
Hivja az öreg asszony, ügyet sem vetnek rá; hiyja az 
ifjú asszony, arra sem; az ifjú leány, még arra sem, 
hanem futnak egyenest a tükörhöz, belepillantnak s nagy 
hirtelen sarkon fordulnak.

De az ifjú leány olyan mézes-mázos beszéddel csa
logatta, hogy az egyik legényke nem tudta megállani s 
visszatekintett az ajtóból. Egy kicsit a szép leányon 
felejtette a szemét s mikor az ajtón kilépett, éppen akkor 
csapódott bé s a kandi legénynek lecsapott egy jódarab 
húst az egyik sarkából.

Ezalatt a király hiába várta az arany hajú legény
kéket, a királynét pedig töpdösték, csúfolták ....

Másnap megint elmentek a templomba, de már 
ekkor megfogta a király s azt mondta nekik:

— Az apátokat csaljátok meg többet, hé, de 
engemet nem! Most velem jöttök ebédre. Azzal fel
ültette aranyos hintájába s úgy vitte a legénykéket 
palotájába.

Az ördöngős szüle majd megpukkadt nagy mérgé
ben, hogy már többet nincs hatalma az arany hajú legény
kéken. Meg is ijedt erősen, hátha kitudódik valamiféle
képen ördöngős praktikája. Gondol erre, gondol arra, 
hogy mit csináljon, mert most már »elég a köles« neki, 
ha valamit ki nem fundál. Egyszerre csak eszébe jutott, 
hogy majd elvállalja a főzést a szakácsnőtől. Az bizony 
oda is engedte szívesen, mert neki ugyancsak elég része 
volt a főzésben.

No, asztalt terítenek, a király s a két aranyhajú 
legényke mellé telepednek. Ott játszadozott a két kutya



229

is, akiket az ördöngős szüle az aranyhajú legénykék 
helyébe tett volt. Behozzák a levest, merít a király 
belőle s kínálja a legénykéket is. Feláll az egyik s azt 
mondja:

— Felséges királyom, életem-halálom kezedbe aján
lom, én nem eszem a levesből, mert attól félek, hogy 
méreg van benne.

Megijed a király, de nem akarja hinni a dol
got. Azt mondja a legényke, hogy próbálják meg a 
kutyákon.

Megpróbálják, adnak nekik egy-egy tányérral, azok 
fel is locsták egy szempillantásra s mindjárt szörnyet 
döglöttek. Hivatják a szakácsnőt, kérdi a király : — Ki tett 
mérget a levesbe? Azt feleli a szakácsnő, hogy a vén 
szüle tehette, mert az főzött helyette.

Ismét csak feláll a legényke s elmondja, hogy 
mit beszélt neki álmában egy ősz hajú s ősz szakállú 
ember.

Aj, uram teremtőm, megörül a király, felszökik 
az asztal mellől, össze-vissza csókolja az aranyhajú 
legénykéket, még sirt is örömében, hogy mégsem a 
kutyák az ő gyermekei, hanem ezek a szép aranyhajú 
legénykék.

Mindjárt kiadta rendeletbe, hogy a vén boszor
kányt lófarkához kössék, a városon végig hurczoltassák, 
azután a testét négy felé vágják s tegyék ki a vár négy 
kapujára.

Azzal ismét asztalhoz ültek. De a szószóló legényke 
azt mondta most, hogy ők bizony addig egy béfaló-falást 
sem esznek, mig az anyjuk is velük nincs. Nem is ettek, 
de a király sem, hanem egyszeribe előrendelte a hintáját 
a vadas-kertbe hajtatott, a szerencsétlen királynét kiásat-
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ták a földből, szépen felöltöztették s a király sírva kérte: 
felejtse el az ő nagy kegyetlenségét.

Csaptak aztán olyan vendégséget, hogy hire ment 
hét országon túl s azótától fogvást olyan boldogul élt 
az egész királyi falamia, hogy ma is élnek, ha meg 
nem haltak.



Bolond Mihók.

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét 
országon is túl volt, volt egy szegény ember s annak 
egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hítták, hogy Mihók. 

Az ám, a faluban bolond Mihóknak hívták, mert 
olyan félkegyelmű volt szegény feje, hogy akármibe kezdett, 
mindent visszájáról végezett. Sok bút, bajt okozott az 
apjának s ami kevesett dolgozott, annak is csak kárát 
látta, hasznát soha.

Egyszer mit gondolt, mit nem Mihók, azt mondta 
az apjának, hogy ő többet nem kínlódik itthon, elmegy 
szolgálatba.

— Csak eredj, fiam, — mondta az apja. — Jó utat, 
ahol sár nincs.

Sütött az anyja egy hamuba sült pogácsát s Mihók 
elment szolgálatba.

Még egy esztendő sem telt el, visszakerült Mihók 
a faluba. Kérdik az emberek:

— No, Mihók, mit szolgáltál ?
— Jöjjenek csak kendtek, mindjárt megmutatom. 
Hátravezette az embereket egy csűrös kertbe. Ottan 

volt egy szalmakazal, abban elkezdett turkálni, keresgélni.
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— Mit keresel, Mihók? — kérdezik az emberek.
— Hát amit szolgáltam.
— S ugyan bizony, mit szolgáltál?
— Egy gombostűt.
— Oh, te világbolondja te, máskor tűzd a kala

podba, ne a szalmakazalba, — s kinevették az emberek.
Elmegy Mihók még aznap ismét szolgálatba, de egy 

esztendő múlva haza is kerül.
Most egy nyársat szolgált s ő bizony meg is fogadta 

az emberek tanácsát: a nyársat felszúrta a kalapjára.
Megy haza a faluba nagy kevélyen, kicsődülnek 

az emberek, kaczagnak rajta.
— Oh, te, bolond, te, hát azt minek szúrád fel a 

kalapodba! Tanuld meg, hogy máskor a váltadra kell vetni.
Visszafordul Mihók s a harmadik esztendőben egy 

szalonnát szolgált. De bezzeg nem felejtette el, hogy mit 
tanácsoltak az emberek. Szépen a nyakába vetette a 
szalonnát, lelógott a hátán s amint ment egyik faluba, 
a másba, ahány kutya volt, mind ráesett. Letépték a 
hátáról a szalonnát, hogy csak egy falás maradt meg 
belőle a nyakán. Hazaér a faluba s kérdezik az emberek:

— No, Mihók, mit szolgáltál ?
Mondja, hogy mit. A kutyák le is rágták mind a 

hátáról.
— Oh, te bolond te, miért nem vetted a hónod 

alá ? Aztán szépen hazahozod s felteszed a füstre. Egész 
esztendőre lett volna szalonnátok.

Mihók jól megjegyezte, hogy mit mondtak az embe
rek. A következő esztendőben egy borját szolgált. Azt 
szépen hazavezette. Aztán felvitte a padlásra s a füstre 
felkötötte. Oda mennek a falubeliek, örvendeznek Mihók
nak. Kérdik, hogy mit szolgált. Mondja, hogy egy borját.
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— Hát hol a borjú ?
Mondja, hogy fent van a padláson. Felkötötte 

a füstre.
Fölmennek az emberek a padlásra, hát csakugyan 

ott van a borjú. Mégis volt füstölve becsületesen. Az ugyan 
nem is bőgött többet.

— Oh, te bolond, te, — kaczagtak az emberek — 
máskor kösd a jászolhoz s tégy szénát elébe.

— Jól van, — mondta Mihók — máskor úgy teszek. 
Elment Mihók ismét. Vissza is került egy esz

tendő múlva — s már, akár hiszitek, akár nem, — egy 
szép leányt szolgált feleségnek.

Hazaviszi a feleségét, egyenesen az istállóba vezeti, 
ott a jászolhoz megköti s szénát tesz elébe. Azzal össze- 
csődíti az egész falut, hogy jöjjenek vendégségbe, mert 
most lesz az ő lakodalma.

Jönnek a népek, szeretnék látni az éfiasszonyt, de 
nincs sehol.

— No, Mihók, hol a feleséged?
Mondja Mihók, hogy kint van az istállóban.
Kimennek az istállóba, hát csakugyan ott van az 

asszony, jászol elé kötve s előtte egy csomó széna.
— Oh, te bolond te, nem jászol elé kell kötni az 

asszonyt, hanem meg kell ölelni és csókolni, — mondták 
az emberek.

— Aunye, igaza van kendteknek, — mondja Mihók 
s mindjárt eloldotta a feleségét, megölelte, megcsókolta. 
Bevitte a házba s megkezdődött a nagy dinom-dánom, 
lakodalom.

Hanem egyszer csak elfogyott a bor s mondja 
Mihóknak az apja:

— Eredj, Mihók fiam, hozz bort a pinczéből.
Lemegy Mihók a pinczébe, csapra üti a hordót.
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De kancsó helyett rostát tartott alája s a bor mind égy 
csöppig elfolyt.

Nem tudták elgondolni ,a népek, hogy miért marad 
el oly sokáig Mihók. Utána megy egy vendég s hát 
látja, hogy a bor mind elfolyt, tele a pincze földje.

— No, te szerencsétlen, — mondja a vendég — 
ha ezt megtudja a feleséged, egy órát sem él veled. 
Eredj a kamrába, ami hamu van, hozd ide. Hintsük 
be a bort, hogy ne vegyék észre, mit csináltál.

Fölszalad Mihók a kamrába, de a hamutól nem 
tudta megkülönböztetni a lisztet. Ami liszt volt, levitte 
mind s azzal nagy hirtelen behintette a pincze földjét.

— Oh, te boldogtalan te, — mondja a vendég — 
no, most mehetsz világgá. Többet a szeme elé se kerülj 
a feleségednek.

Mihóknak sem kellett sok biztatás: kifutott a pin- 
czéből. Azt sem mondta senkinek: Isten áldjon! s sza
ladt, mintha a szemét kivették volna.

Hanem a vendégek észre vették, utána szaladtak, 
megfogták s nagy bajjal visszavitték Mihókot. Meg
vigasztalták, hogy majd bor helyett ad az Isten bort, 
liszt helyett lisztet, csak jól igyekezzék.

Na, visszaült az asztalhoz Mihók, a felesége mellé, 
s bújában elkezdett enni, mert nem volt mit inni. Meg
löki a felesége:

— Hallod-e, Mihók, nem illik sokat enni egy 
vőlegénynek. Aztán, mikor én a lábadat megnyomintom, 
mindjárt félbehagyd az evést.

Alig mondja ezt a felesége, beszalad a kutya az 
asztal alá, rálép a Mihók lábára s Mihók abban a pilla
natban ledobja a kést, villát s hiába kínálták apja, 
anyja s felesége, többet egy falást sem evett.
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Késő éjjel elmennek a vendégek, Mihók a felesé
gével maradt s mondja nagy keservesen:

— No, feleség, ez szép lakodalom vala, olyan éhes 
vagyok, mint a farkas.

— Jó neked, te bolond, miért nem ettél? Eleget 
kínáltunk.

— Hiszen megnyomtad a lábomat.
- Én?!
— Hát ki ?!
— Oh, te bolond, te, hiszen az a kutya volt. Eredj 

a kamrába. Van ottan egy kis maradék kalács, edd 
meg. De vigyázz, mert ott paradicsom is van elrakva, 
nehogy abból -egyél.

Bemegy Mihók a kamrába, nem találja a kalács 
maradékot, megtalálja a paradicsomot s azt egy szem
pillantásra mind felhabzsolta.

Visszamegy a szobába s kérdi a felesége:
— Jól laktál-e, édes uram?
— Jól én, lelkem feleségem, de úgy, hogy mindjárt 

elszalad a gyomrom.
— Jaj, te bolond te, bizonyosan a paradicsomot 

etted meg.
— Már akármit ettem meg, feleség, én mindjárt 

megyek Oklándra.
— No bizony, ha mégy, ott van az ajtó mellett 

két fazék. Az egyikbe tejföl van, a másik meg üres : abba 
hányjon kend.

Szalad Mihók, de bezzeg, hogy nem az üres fazékba, 
hanem a tejfelesbe hányt. Kérdi az asszony:

— Hallod-e, nem a tejfölös fazékba hánytál-e?
— Jaj, lelkem feleségem, — nyöszörgőit Mihók — 

én nem tudom, csak hallottam, hogy czuppogott.
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— No bizony, ha czuppogott, akkor a tejfölös 
fazékba hánytál. Eredj s vágd a fazekat a kapufélfához.

Mihók úgy értette, hogy az’apja hátához. Kisza
lad bolond fejjel s az apja hátához verte a tejfeles 
fazekat.

Aludott a szegény öreg, fölriad az álmából nagy 
ijedten, kiszalad az utczára, kiabál. Amennyi kutya a 
faluba, mind kiesődül utána a tejföl szagnak. Föllármáz
ták az egész falut. A harangozó azt hitte, hogy tűz van. 
Félreveri a harangot. Hordották a vizet dézsával, cseberrel.

Ezalatt visszamegy Mihók a feleségihez.
Kérdi az asszony:
— No, te bolond, oda vágtad-e?
— Én aztán oda, hogy felordított belé.
— Ki ordított fel, te?
— Hát az apám.
— Jáj, te bolond te, eredj s kövesd meg!
Kiszalad Mihók, fölszed egy csomó követ s mikor 

az apja jött vissza, jól meghajigálta. Azzal, mint aki 
jól végezte a dolgát, visszamegy a feleségihez. Kérdi az 
asszony:

— No, megkövetéd-e ?
— Én aztán meg, hogy csak úgy jajgatott belé.
— Ki jajgatott, te bolond ?
— Hát az apám.
— Jaj, Istenem, jaj, mit tettél! Hiszen nem azt 

mondtam én, hogy megkövezd, hanem megkövesd. No 
most fussunk innét, itt nekünk nincs maradásunk.

Azzal megfutamodtak, hátra az udvaron. De amint 
futottak, kérdi az asszony:

— Ugyan bizony, behuztad-e az ajtót?
— Nem én.
— Hát eredj s húzd bé.
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Mihók úgy értette, hogy hozza el az ajtót. Vissza
szaladt, az ajtót a sarkából kivette, hátára fölvetette s 
szaladótt a felesége után.

Sötét volt, az asszony nem látta, hogy Mihók hozza 
az ajtót. Egyszer csak nagyokat nyög Mihók.

— No, mi baj ?
— Nehéz az ajtó.
— Miféle ajtó ?
— Hát mondtad, hogy hozzam el az ajtót.
— Dehogy mondtam, dehogy mondtam. De ha már 

elhoztad, vigyük.
Vitték együtt az ajtót árkon, bokron át, hetedhét 

ország ellen. Egyszer, amint egy nagy erdőn mennek át, 
jön szembe velük tizenkét zsivány. Hogy észre ne vegyék 
a zsiványok, hirtelen felmásztak egy fára, felhúzták az 
ajtót is. Gondolták, hogy attól majd nem veszik észre a 
zsiványok.

Na, ezek éppen ez alá a fa alá telepedtek le s ottan 
elkezdették számolni a pénzüket. Mondja Mihók suttogva:

— Én nem bírom tovább tartani az ajtót, feleség, 
mindjárt leejtem.

— Fogjad, te szerencsétlen, mert ha leejted, meg
ölnek a zsiványok.

De hiszen mondhatta. Éppen abban a pillanatban, 
puff! leesett az ajtó.

Le ám! Éppen annak a zsiványnak a fejére, aki 
számlálta a pénzt. A zsivány ketté harapta a nyelvét, 
a többi tizenegy pedig annyi felé futott, ahányan voltak.

Hiába kiabált utánuk a tizenkettedik zsivány, 
mikor meglátta, hogy egy férfi s egy asszony van a fán — 
mondom, hiába kiáltotta: ember lót, ember lót! — 
e helyett, hogy: ember volt! — a zsiványok elszaladtak, 
úgy elszaladtak, hogy hírük, poruk sem maradott. Elsza-
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ladt a tizenkettedik zsivány is. Ott hagyta a fél nyelvét, 
de még a temérdek sok pénzt is.

Mihók s a felesége most már lejöttek a fáról. 
A sok pénzt felszedték, hazavitték s bezzeg hogy e nap
tól fogvást az egész faluban nem volt több oly okos 
ember, mint Mihók.

Aki nem hiszi, járjon utána.



A só.

Volt egyszer egy öreg király s annak három szép 
leánya. A fél lába már koporsóban volt a királynak, 
szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen 
az nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, 
mind a három leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem 
amiképpen nincs három egyforma alma, azonképpen a 
három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer 
a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik 
országát, amelyik őt legjobban szereti.

Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidőseb
biken :

— Felelj nekem, édes lányom, hogy szeretsz engem ?
— Mint a galamb a tiszta búzát, — mondá a leány.
— Hát te, édes lányom ? — kérdezte a középsőt.
— Én úgy, édes apám, mint forró meleg nyárban 

a szellőt.
—Na, most téged kérdezlek, — fordult a legkiseb

bikhez — mondjad, hogy szeretsz?
— Úgy, édes apám, ahogy az emberek a sót! — 

felelt a kicsi királykisasszony.
— Mit beszélsz, te haszontalan lélek! — förmedett 

rá a király — kitakarodj az udvaromból, de még az orszá
gomból is! Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz!

Hiába sirt, könyörgött a királykisasszony, hiába 
magyarázta, hogy az emberek így meg úgy szeretik a
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sót, — nem volt pardon s gráczia: világgá kellett hogy
menjen a kicsi királykisasszony.

Elindult keserves sirás közt a kicsi királykisasszony 
s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnét nem is tudott 
kivergelődni, szállást vert egy odvas fában s ki-kijárt az 
erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót s amit 
csak talált, úgy éldegélt egymagában.

Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, 
arra vetődött a szomszéd királyfi s ez megpillantotta 
a királykisasszonyt a málnabokrok közt. De a király
kisasszony is észrevette a királyfit s nagy ijedten besza
ladt a fa odvába.

Utána megy a király s beszól:
— Ki van itt?
A királykisasszony meghúzódott az odúban, resz

ketett, mint a nyárfa levél s egy szó nem sok, annyit 
sem szólt.

Újra kérdi a királyfi:
— Hé! ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha 

ember: jöjjön ki, ha ördög: menjen a pokol fenekére!
A királykisasszony most sem mert szólni.
Harmadszor is kérdi a királyfi:
— Hé! ki van itt ? Szóljon! Ember-e vagy ördög, 

mert mindjárt bélövök!
De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony 

s kibújt a fa odvából nagy szipogva-szepegve. Rongyos, 
piszkos volt a ruhája, szégyelte magát erősen s keserves 
könnyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s 
mi ő. Megtetszett a királyfinak a királykisasszony, mert 
akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, 
szép volt, kellemetes volt az arcza. Szép gyöngén meg
fogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette 
drága aranyos, gyémántos ruhába s két hetet sem várt,.
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de még egyet sem, azt gondolom, hogy még egy napot 
sem, de talán még egy órát sem: papot hivatott, meg
esküdtek s csaptak akkora lakodalmat, hogy no.......ki
tudná azt megmondani, hogy mekkorát.

Telt, múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben 
élt, .úgy szerették egymást, mint két galamb. Mondta 
egyszer a király:

— Na, feleség, én akkor, mikor először meglátta
lak, nem is igen firtattam, hogy mért kergetett el az 
apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot.

— Lelkem uram, — mondja a királyné, — én 
másként most sem mondhatom, mint ahogy akkor mon
dottam. Azt kérdezte az édes apám, hogy’ szeretem 
őt s én azt feleltem: mint az emberek a sót.

— Jól van, — mondja a király, — majd csinálok 
én valamit, tudom, visszafordul az édes apád szive.

Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem 
szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szo
bába, levelet irt az öreg királynak s abban meghívta 
délebédre. Hát el is ment a levél másnap, s harmad
nap jött az öreg király hatlovas hint ón. Fölvezette a 
fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotának a 
legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal 
két személyre. Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok 
a fáinnál fáinabb ételeket, de hogy szavamat össze ne 
keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az 
öreg királynak a számára minden ételt külön főzzenek, 
süssenek s abba sót ne tegyenek.

No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolja az öreg 
király a levest, merít belőle egy kanállal, kettővel, de 
le is tette mindjárt a kanalat, nem tudta megenni a 
levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg 
király: ebből bizony kifelejték a sót, de a sóbafőttben 
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(főtt marhahús) majd csak lesz. Nem volt abban annyi 
sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép 
sorjába, de vissza is vihették, mert a vén király csak 
megnyalintotta s belé sem harapott, olyan czudar sótalan, 
izetlen volt mind a sok drága pecsenye.

De már ezt nem állhatta szó nélkül az öreg király.
— Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van néked, 

hogy só nélkül süt, főz?
— Sóval süt, főz az máskor mindég, felséges bátyám 

uram, de én azt hallottam, hogy bátyám uram nem sze
reti a sót, megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha 
egy mákszem sót is tesz az ételekbe.

— No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tevéd, mert 
én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, hogy nem 
szeretem ?

— Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felsé
ges bátyámuram, — mondá a fiatal király.

Abban a szempillantásban megnyílók az ajtó, belé
pett a királyné, az öreg király legkisebbik leánya.

Hej, Istenem, örült az öreg király. Mert még 
akkor megbánta volt szivéből, hogy elkergette a leányát 
s azóta ország-világ kerestette mindenfelé. Bezzeg, Kngy 
most a legkisebbik leányának adta legnagyobbik orszá
gát. A fiatal király mindjárt kezére vette ezt az orszá
got is, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.



A kerek kö.

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhétországon innét, 
az óperencziás tengeren túl, ahol a kurta farkú malaczka 
túr: volt egy szegény halász ember. Ennek a szegény 
embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt 
kenyér az asztalfiában, mikor nem. Hiába kelt a szegény 
halász kakas-szóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába 
hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvizről-folyóvizre, 
betelt rajta a mondás, hogy: vadász, halász, madarász, 
üres tarisznyában kotorász; kevés Isten áldása volt a 
munkáján.

Hanem amilyen ágról szakadt szegény volt a halász, 
épen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy 
gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házá
nál egy falat nem sok, annyi sem volt, mindig csak a 
bátyjához küldött: adjon Isten nevében bár egy vacso
rára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt 
üzente vissza mindig: ád szívesen egy vékát is, ha cseré
ben neki adja valamelyik fiát.

— Azt már nem teszem, — mondta a szegény 
halász, — ahány gyermekem van, mind egyformán ked
ves én nekem, egytől sem tudnék megválni.

Egyszer, mikor már vagy egy hétig alig volt egy 
betevő falatjuk, elment a halász s azt mondta a fele
ségének, hogy addig vissza sem jön, mig egy jó tarisznya 
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halat nem fog. Leült jókor reggel a víz partjára, hol 
betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem 
akadt a hálójába, mint a kis ujjam. Már be is esteledett 
s kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle.

— Látom, — mondta magában a halász, — hogy 
mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, Istenem, 
mit vacsoráinak ártatlan gyermekeim !

Megemelintette nagy búsan a hálóját s hát — olyan 
nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen 
nem is volt egyéb. Kő volt, egy kerek kő. Visszafordí
totta nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a hálót 
s hát, a mikor kiemelintené, megint csak az a kerek kő 
van benne. Most már kivette a követ a hálóból s jó 
messzire bedobta a vízbe, hogy többet a hálójába ne kerül
hessen. De hiába dobta messzire, az Isten úgy akarta, 
hogy ez a kő harmadszor is a hálóba kerüljön.

Hej, mérgelődött a szegény halász, de nem dobta 
vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a víz partjára s 
aztán nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett 
egyet, kettőt, meggondolta magát: ha már haiau uem 
vihet, haza viszi azt a kerek követ, hadd karikázzanak 
vele a gyerekek.

Fölvette a követ, betette a tarisznyájába s haza 
ballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták s 
kérdezték: mit hozott, édes apám ?

— Egy kerek követ, fiaim, semmi egyebet. Nesztek, 
játszatok vele s felejtsétek a vacsorát.

A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, 
de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belémeleged- 
tek a karikázásba. Gurították a kerek követ föl s le a 
szobában s nagyokat sikoltottak örömükben, mert a kő 
mind fényesebb, fényesebb lett. De ezt a halász nem 
látta, mert a falnak volt fordúlva s úgy sóhajtozott Egy-
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szer mégis csak megfordúlt s rászólt a gyermekekre: 
feküdjetek le, már elég volt a játékból. Hanem, amint 
kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a 
szemét, mert olyan erősen fénylett, ragyogott a kerek 
kő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán 
megint fölnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ, szólítja 
a feleségét is: nézd, asszony, valami csudakő, úgy ragyog, 
mint a gyémánt.

— Jaj, lelkem uram, — csapta össze a kezét az 
asszony, — ez igazán gyémánt.

Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony 
elviszi a királyhoz magához a követ, hátha megvenné jó 
pénzen. Fölkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe takar
gatja a kerek követ s ment a király szine elé. Ott mind
járt, hogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön 
a szegény asszony illendőképen:

— Adjon Isten jó napot, felséges királyom.
— Adjon Isten, szegény asszony, mi szél vetett 

hozzám ?
Eléveszi az asszony a kerek követ s mutatja a 

királynak.
— Hát ezt te hol találtad, szegény asszony ? — 

kérdi a király nagy álmélkodással.
Mondja az asszony, hogy az ura találta a vizben.
— No, te, szegény asszony, add nekem ezt a követ, 

adok érette ezer pengő forintot. Mert úgy tudd meg, 
hogy igaz gyémántkő ez.

A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhin- 
tett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki az ezer 
pengő forint. Szavát sem várta, mondta a király:

— Ha nem elég ezer pengő, adok kétezerét.
A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg 

volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólani. Dehogy
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kevesellette az ezer pengőt! Hanem a király megint azt 
hitte, hogy kevesli, azt mondta hát a szegény asszonynak :

— Hallod-e te szegény asszony, nem sokallok én 
ezért a kőért három zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért?

Akkor már az asszony sem köhintett, hanem bicz- 
czentett a fejével.

A király egyszeribe töltetett három zsák aranyat,

még szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy haza 
vigye az aranyat.

Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt 
öröm a háznál is! Most már gazdagok voltak, nem éhez
tek többet.

— Hanem, hallod-e feleség, — mondja a halász 
— meg kéne mérnünk az aranyat: hány véka lehet.

— Igaza van kendnek, meg kellene mérnünk.
Az ám, de véka nem volt a háznál. Nosza, átsza- 

lasztanak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért.
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— Hát nektek ugyan mire kell a véka? — kérdi 
a gazdag ember csufondárosan.

— Az édes apám pénzt akar mérni, — mondta a fiú.
Hej, de nagyot kaczagott a gazdag ember.
— Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad megyek 

én is, hadd látom azt a pénzmérést.
Megy a gazdag ember az öcscséhez s hát csak 

szeme-szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Ennyi 
pénzt még ő sem látott egy csomóban. Kérdi az öcscsét:

— Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édes öcsém ?
Bezzeg most édes öcsémnek szólította.
— Megállj, — gondolta magában a halász — most 

megtréfállak.
— Hm, — mondja a halász — ezt nekem a király 

adta három macskáért.
— Hát az hogy lehet, édes öcsém?
— A bizony úgy, édes bátyám, hogy a király palo

tájában temérdek sok egér van, de annyi, hogy a király 
s felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem 
vacsoráim. Meghallottam ezt én jártomban-keltemben, s 
három macskát elvittem a királynak ajándékba. Hej, 
ha látta volna kigyelmed, de megörült a király a három 
macskának. Mindjárt szólította a hopmestert s megparan
csolta, hogy ennek a derék embernek három zsák aranyat 
adjon a három macskáért.

Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt mara
dása, ment haza, s mondja a feleségének, hogy mit hallott.

— No bizony, — mondta az asszony, — ha az 
az ágról szakadt három macskát vitt a királynak, viszünk 
mi három zsákkal.

— Én is a mondó vagyok, feleség.
Azzal ucczu neki, végigjárják a falut, de még a 

szomszéd falukat is s ami macskát találtak, mind meg-
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vették jó drága pénzen. Mikor három zsákra valót össze
szedtek, befogatott a gazdag ember négy lovat, a három 
zsák macskát feltette a szekérre s nagy ostorpattogtatás
sal elindúlt a király városába.

Megérkezik a városba, ottan is a király palotája 
elé, megállítja a lovakat, a kocsist otthagyja, maga pedig 
fölmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé s köszön 
illendőséggel:

— Adjon Isten jó napot, felséges királyom.
— Adjon Isten, gazdag ember, hát téged mi szél 

vetett ide?
Mondja a gazdag ember:
— Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. 

Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is 
hozott s jó szívvel fogadta felséged.

— Jól van, te gazdag ember, de hol van, amit 
hoztál ?

— Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a 
szekerem a kapu előtt.

Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a három 
zsák macskát s viszi fel a palotába. E közben a király 
is összegyűjtötte egész házanépét, hadd lássanak csudát.

No, jött is a gazdag ember s ahogy belépett az 
ajtón, abban a szempillantásban kioldotta mind a három 
zsákot.

Hej, uram, Istenem, mi lesz most! Az a tenger sok 
macska ellepte a pádimentumot, a hány, annyifelé szaladt, 
neki ugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, föl 
az almáriomokra, onnét leverték a drága aranyos poha
rakat, tányérokat, összetörtek azok mindent, kiabált a 
király, sikoltozott a királyné, de még jobban a király- 
kisasszonykák, s egy szempillantásra becsődültek a kato
nák, hogy lássák, mi történt.
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— Fogjátok meg! — kiáltott a király.
A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell meg

fogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a 
gazdag ember sem tátotta el a száját, kapott a jó alkal
mon, futott le a palotából s szaladt világgá.

Holnap, ha hozzátok szalad, legyen a ti vendégetek.



A hazug legény.

Volt egyszer egy szegény ember s ennek egy nagy 
kamasz fia. Dolgozni nem dolgozott ez a legény, de annál 
többet hazudott. Csakúgy folyt ki a száján a hazugság. 
Mondta egyszer a szegény ember;

— Jobb volna, ha dolgoznál, fiam, mert hazugság
ból nem lehet megélni.

— Nem-e? — vágott vissza a legény, no én meg
mutatom, hogy urasan megélek hazugságból!

Azzal fogta magát, még az nap elbúcsúzott az apjá
tól s elment szerencsét próbálni.

Amint ment, mendegélt az utón, találkozik egy 
magaszőrű kamaszlegénynyel. Köszöntik egymást, szóba 
ereszkednek s hát a másik legény egy utón jár vele: ez 
is szerencsét próbálni indult.

Kérdi a hazug legény:
— No, pajtás, tudsz-e te szót szóra mondani?
— Hogyne tudnék, — mondja a másik.
— Hát akkor gyerünk együtt.
Egyszerre kezet csaptak, erős barátságot kötöttek 

s mentek tovább. Még egy puskalövésnyire sem haladtak, 
jő feléjük a szolgabiró négy lovas hintón. A szolgabiró 
csavargó betyároknak nézte a legényeket, megállittatta 
a hintót s a legényeket magához intette. Kérdi tőlük, 
hogy honnét jönnek ?
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— Mi egyenesen Budapestről, felelt a hazug legény.
— Hazudsz, — rikkantott rá a szolgabiró, — 

hiszen Budapest felé mentek!
De a hazug legény feltalálta magát, azt mondta, 

hogy valamit Pesten feledtek s azért fordultak meg.
— No ha Pesten jártatok, mi újság van ott? — 

kérdezte a szolgabiró.
— Hej, tekintetes uram, nagy újság van ott. Egy 

talián akkora madarat mutogat, hogy az egyik szárnya 
Pest s a másik Buda fölött lebeg.

— Ejnye ilyen-olyan füllentője — förmedt rá a 
szolgabiró, — ezért a nagy hazugságért huszonötöt vere
tek rád.

Mindjárt le is huzattá a legényt a húsz körméről 
s a hajdú olyan huszonötöt vert rá, hogy csillagot rúgott 
a hazug legény.

— Hiszen megálljon a szolgabiró ur, fenyegetődzött 
a legény, — megyek egyenest a király szine elé s bepana
szolom, hogy ilyen ártatlanul megbotoztatott.

A szolgabiró egy kicsit meghökkent s kérdi a 
másik legénytől:

— Hát csakugyan van Pesten olyan nagy madár, te ?
Feleli a szót szóra mondó legény:
— Hát biz’ én akkora madarat nem láttam, de lát

tam akkora madártojást, hogy huszonnégy ember emel
gette rettentő nagy vasrudakkal.

— Hm, gondolja a szolgabiró — hátha mégis igaza 
van annak a legénynek. Azt a nagy tojást csak olyan 
madár tojhatta, melynek az egyik szárnya Pest s a másik 
Buda felett lebeg. Adott a hazug legénynek száz forintot, 
csak elálljon a panaszától.

A két legény tovább ment nagy vígan s útközben 
megosztoztak a száz forinton. A hazug legénynek hát
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volt már ötven forintja a zsebében, huszonöt pálczaütés 
a hátán.

Hanem még két puskalövéseire sem haladtak, jön 
szembe velük egy másik négy lovas hintó. A viczispán 
ült ezen a hintón s ez is megállította a legényeket.

— Honnét, merről, hé?
— Pestről, — felelt a hazug legény.
— Hazudsz, te kapczabetyár, mert most éppen 

Pest felé mentek.
— Jaj, lelkem, tekintetes uram, ott felejtettünk 

valamit — toldotta meg a szót szóra mondó.
— Jól van, jól, hiszem, de hát mi újság Pesten?
— Haj, ne is kérdje, tekintetes uram, mert a Duna 

meggyűlt s fenékig kiégett a víz a medréből.
Hej, szörnyű haragra lobbant a viczispán. Hogy 

igy a szemébe hazudjon egy kapczabetyár! Nosza, 
parancsolja a hajdúnak, hogy húzza le a legényt a húsz 
körméről s olyan huszonötöt verjen rá, hogy holta nap
jáig vakarja a helyét.

No, ezt meg is kapta a legény, egy sem hiányzott 
a huszonötből. De a legény a viczispánt is megfenye
gette, hogy egyenest a királyhoz megy panaszra, amért 
őt ártatlanul megverette.

Meghökkent egy kicsit a viczispán, hátha mégis 
igaza van a legénynek. Kérdi a másiktól:

— Hát csakugyan meggyűlt a Duna, he, s elégett ?
— Már én azt nem láttam, ha mondanám, hogy 

láttam, hazudnék, tekintetes uram, felelt a szóra szót 
mondó legény, de láttam az utczákon s a piaczokon 
annyi sült halat, hogy a népek nem tudnak már kijönni 
a házakból.

— Hm, — gondolja a viczispán, mégis igaza lehet 
a legénynek. Bizonyosan az égő Dunában sült meg az a
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tenger sok hal. Adott a hazug legénynek kétszáz forin
tot, csak elálljon a panaszától.

A hazug legény ezt is megosztotta a szóra szót 
mondó legénynyel s most már volt százötven forint a 
zsebében s ötven pálczaütés a hátán.

No, de ki látott s hallott ilyet? Három puska
lövéseire sem haladtak, jött velük szembe hat lovas 
hintón a főispán. Ez is megállítja a legényeket s valla- 
tóra fogja. Bezzeg, hogy a főispánnak is azt felelték, a 
mit a szolgabirónak s a viczispánnak.

— Jól van, — mondá a főispán, — elhiszem, 
hogy Pestről jöttök, hát mi újság Pesten?

Feleli a hazug legény:
— Hej, nagyságos uram, nagy ott a gyász s a 

szomorúság. Az egész várost gyászfeketébe vonták, mert 
hogy meghalt a Jézus Krisztus!

De olyat még a világ nem látott, hogy mily szer
telen haragra gerjedt a főispán. Hogy őt lóvá akarja 
tenni egy csavargó! — Hé Jancsi! — kiáltott a pan
dúrnak, — huszonötöt erre a kapczabetyárra.

A hazug legényt lekapták a húsz körméről s olyan 
huszonötöt vertek rá számolatlanul, hogy az eget is 
bőgőnek nézte.

— Hiszen, nem hagyom én ezt annyiban, — kia
bált a hazug legény, — megyek Budára a királyhoz s 
elpanaszolom, hogy minden igaz ok nélkül verik a sze
gény legényt.

— Eredj csak, eredj, — mondta a főispán, s aztán 
megkérdezte a másiktól: — No, hát te is ezt az újsá
got tudod? Csakugyan meghalta Jézus Krisztus?

— Hát biz én, nagyságos uram, — felelt a szót 
szóra mondó legény, — hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy hallottam, amit a társam hallott, de azt magam is
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láttam, hogy lajtorják vannak támasztva a magas éghez, 
s csupa feketébe öltözött angyalok járnak fel s alá.

Szeget ütött a főispán fejébe ez a beszéd: hátha 
csakugyan igazat mondott az a legény. Az angyalkák 
csak nem gyászolnak akárkit. Elkezdette kérelni a hazug 
legényt s adott neki háromszáz forintot, csak álljon el 
a panaszától. Megijedt erősen, hogy a király elcsapja.

A hazug legény a háromszáz forintnak is a felét 
a szóra szót mondó legénynek adta, most hát volt már 
háromszáz forint a zsebében s hetvenöt pálcza a hátán.

De ez éppen elég is volt neki. Azt mondta a paj
tásának :

— Na, pajtás, én haza megyek, elég nekem, amit 
kerestem. Isten áldjon.

Azzal megfordult s hazáig meg sem állott. A három
száz forintot az apjának adta, a hetvenöt pálczaütést 
szépen magának tartotta. Aztán mégis meggondolta 
magát s elkezdett dolgozni keményen.

így volt. Vége volt, igaz volt. Aki nem hiszi, jár
jon utána.



Beczkó vára.
Olyan magas kőszikla tetején állott Beczkó vára, 

hogy a madár is elfáradt, mire fölrepült. Az igaz, hogy 
csak olyan hatalmas nagy úr tudta fölépittetni ezt a 
várat, amilyen Stibor vajda volt. S ő sem magának 
építtette, hanem az udvari bolondjának: Beczkónak.

A Vág gyönyörű völgyén Stibor vajda igazi kis
király volt. Övé volt erdő, mező, még a levegő-ég is. 
S ennek a hatalmas nagy úrnak a legkedvesebb embere 
Beczkó volt, az udvari bolond.

Egyszer nagy vadászat volt, fölkerekedett Stibor 
minden népével. Zengett az erdő a kürtök szavától, a 
hajtok lármájától, vadászebeknek csaholásától. Erős jó 
kedve volt Stibornak, s mikor vadászat után ledőltek 
pihenőre, oda szólt a bolondnak:

— No Beczkó, most jó kedvemben találsz, kívánj, 
amit akarsz, mindent megadok.

— Nem hiszem, mondta kurtán a bolond. Mindig 
ígérsz, de semmit sem adsz.

— Ejnye, — pattant föl Stibor, — ezt még nekem 
senki sem merte mondani. Hamar, kívánj valamit, mert 
különben mindjárt karóba húzatom a fejedet!

Azt mondta a bolond:
— Találsz az enyémnél sokkal könnyebb fejeket 

fiam. Inkább — nézz csak ide, látod-e átellenben azt 
a magas sziklát?

BENEDEK: MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 17
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— Látom, bolond, látom.
— No, ha látod, építtess nekem a tetejébe egy várat, 

de olyat, hogy az országban se légyen párja.
— Jól van, bolond, itt a kezem, nem disznóláb, 

mához egy esztendőre felépittetem a várat s a te nevedre 
kereszteltetem.

Elszörnyűködtek mind a vadászok, akik ezt hallot
ták. Szédült, aki csak ránézett, olyan magas volt a szikla.

— Lehetetlenség, — mondák, hogy emberi kéz 
azt a várat felépítse.

Hanem amit egyszer Stibor kieresztett a száján, 
annak meg kellett történni, törik-szakad. Hátha még 
kezet is adott rá!

Az igaz, hogy neki minden dolga könnyebb volt, 
mint más embernek. Nemcsak a maga jobbágyait haj
totta várépitésre, de ha más vidékbeli ember arra felé 
vetődött, azt is feltartóztatta s addig nem eresztette tovább, 
mig hét álló napig nem hordotta a követ. Még az arra 
járó nemes emberekkel is megcselekedte azt a tréfát, 
hogy fölvitte őket a maga várába, ott egy hétig traktálta 
s azalatt a cselédjeiknek építeni kellett a Beczkó várát. 
Aztán egy hét múlva mehettek Isten hírével.

így épült fel Beczkó vára. Mikor letelt az esz
tendő, egy szeg nem sok, annyi sem hibázott belőle.

S szép volt a vár, de olyan szép, hogy messze föld
ről csudájára jártak. Magának Stibornak is úgy meg
tetszett, hogy megsajnálta a bolondtól. Bejárván a pompás 
szép szobákat, azt mondta Beczkónak:

— Hallod-e, te bolond, nagyon szép ez a vár 
tenéked. Egyet mondok, kettő lesz belőle.

— Mondjad uram, mondjad.
— Adok neked egy másik várat s annyi aranyat, 

amennyit elbírsz, csak hagyd ezt nekem.
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— Itt a kezem, nem disznóláb, — mondá a bolond 
s megvolt a vásár.

E naptól fogvást itt szeretett lakni Stibor, ide 
gyűltek a vendégek messze földről, innét indult Stibor 
háborúba, vadászatra s ha visszakerekedett, csapott olyan 
dáridót, hogy hét országra ment a hire. Na de nem 
sokáig gyönyörködhetett a szép várban Stibor.

Történt egyszer, hogy egy öreg cseléd ráütött 
Stibornak a legkedvesebb vadászkutyájára. Meglátta ezt 
Stibor s olyan éktelen haragra lobbant, hogy az öreget 
a vár fokáról letaszittatta.

Pedig hogy könyörgött a szegény öreg ember: 
kegyelmezzen az életének! De Stibor szivét nem tudta 
meginditani az öreg cseléd könyörgése. Mikor aztán a 
vár fokán állott az öreg, megfenyegette Stibort:

— Megállj, szivtelen Stibor vajda! Mához egy 
esztendőre, meglásd, követsz engem Istennek itélőszéke elé!

Nagyot kaczagott az öreg fenyegetésén Stibor vajda 
s azzal el is feledte a fenyegetését. De történetesen épp 
egy esztendő múlva, nagy vendégséget csapott s akkor 
— eszébe jutottak a fenyegető szavak.

— Eh, — gondolta magában — bolond beszéd. 
Igyunk, barátim! kiáltott Stibor s összecsendültek a 
serlegek.

Ittak, ittak s a sok erős ital egy kicsit megszé- 
ditette Stibor fejét. Megrettent, mert ez sohasem történt 
vele. Kiment a kertbe, hogy az esteli szellő verje el feje 
bódultságát. Leheveredett egy bokor alá s úgy nézett 
föl a csillagos égre. Hát egyszer csak, Uram, Teremtőm, 
mi történt! A bokorból elékanyarodék két kigyó, hirtelen 
a Stibor fejére tekeredtek s mindakét szemét kiszúrták!

17:
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Ordított Stibor, mint egy vadállat s szaladt eszenélkül. 
Ki a kertből, keresztül az udvaron, az udvarról föl a vár 
fokára s onnét lezuhant a mélységbe. Oda, ahová a 
szegény öreg szolgát taszittatta.

Ilyen szomorú vége lett a hatalmas Stibor vajdának. 
A vár alatt, egy kiálló sziklán, egy asszony ül, búsan, 
lehajtott fejjel. Ez a Stibor felesége, aki máig is 
gyászolja urát...



Erős Pali.

Volt egyszer egy szegény asszony, s annak három 
szép leánya. De hiába voltak szépek is, jók is, még 
tánczba sem vitték a falubeli legények. Hanem egyszer, 
mit gondolt, mit nem három szegény legény, beállítot
tak a szegény asszony házához, köszöntek illendőséggel, 
s kérték, hogy engedje el a három leányát egy pár táncz
nak az eljárására, aztán hiba nélkül hazahozzák őket.

Azt mondta a szegény asszony:
— Én jó szívvel elereszteném, hadd tánczoljanak 

egyszer ők is, de ti is szegények vagytok s ha el talál
nának veszni, nem tudnátok megfizetni az én nagy 
káromat.

A szegény legényeknek ez a beszéd éppen elég 
volt, úgy elmentek, hogy többet a ház felé sem néztek. 
Hanem jött utánuk három gazdag legény s ezekkel már 
elengedte a leányait a szegény asszony.

Egy nagy csűrben tánczolt a falu fiatalsága, szólt 
a muzsika, hogy zengett belé a helység, a legények is 
szót adtak a táncznak, de egyszerre csak, mintha ketté 
nyisszentették volna a húrokat is, a legények torkát is, 
hirtelen nagy csöndesség lett. Rettentő nagy fergeteg 
kerekedett, hullott a záporeső, mintha dézsával öntötték 
volna, csapott le az Isten nyila mindenfelé s legények s 
leányok mind hazaszaladtak. Csak a három szegény
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leány maradt a csűrben, nem volt, aki haza kisérje őket. 
Mikor a fergetegnek vége szakadt, a legények s a leá
nyok visszamentek a csűrbe, de már a három szegény 
leány nem volt ott. Nem voltak azok otthon sem, de a 
faluban sem. Tűvé tettek falut, mezőt, erdőt: sehol nem 
találták.

Bezzeg hogy nem találták, mert a szörnyű nagy 
fergetegben felkapta a lidércz s elvitte őket hetedhét
országon is túl.

Hiszen a három gazdag legény fizetett a szegény 
asszonynak háromszáz pengő forintot, de azzal az ő meg
keseredett anyai szivét meg nem vigasztalták: sirás volt 
éjjele, nappala a szegény asszonynak s lefektében, fel
keltében azon imádkozott, bárcsak a jó Isten, a három 
leány helyett egy fiút adna neki.

Hát addig imádkozott, mig a jó Isten csakugyan 
meghallgatta. Egyszer, éppen Péter-Pál napján, amint 
jött hazafelé a templomból, az út közepén egy két hetes 
forma szép erős fiúcskát talált. Fölvette a fiúcskát a 
porból, hazavitte, aztán kérdezősködött mindenfelé, hogy 
vajjon kié lehet az elvesztett gyermek, de nem akadt 
sem apja, sem anyja. Hej, hogy örült ennek a szegény 
asszony! Hiszen ezért imádkozott ő annyit a jó Istenhez. 
Mert hogy Péter-Pál napján találta a fiút, megkeresz
teltette Pálnak s olyan erős szeretettel dajkálta, mintha 
szivéről szakadt édes gyermeke lett volna.

Na, telt, múlt az idő, Pali nőtt szépen s olyan 
erős legényecske cseperedett belőle, hogy a falubeli 
gyermekeket csak úgy félkézzel verte földhöz. Már a 
gyermekek nem is mertek vele birkózni, de még a nagy 
legények sem s Pali, hogy nem akadt más, akin az ere
jét megpróbálja, neki ment az állatoknak is, a nagy 
ökröket csak fölkapta a földről s dobta jobbra, balra.
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Egyszer éppen egy szegény asszonynak a tehenét 
kapta föl s lódította félrébb s ez a szegény asszony azt 
mondta neki:

— Te is jobban tennéd, ha mig az állatokat kíno
zod, a leány testvéreid után mennél s hazakeritenéd!

Hazamegy Pali tüstént, ahogy ezt hallja s kérdi 
az anyjától:

— Édes anyám, mondja csak, voltak-e nekem test
véreim ?

— Dehogy volt fiam, dehogy volt! — mondá az 
anyja.

Nem merte megmondani az igazat, mert attól félt, 
hogy Pali utánuk megy s belőle is kifogy.

Hát ez annyiban maradt, de most már egyre utána 
kiabáltak Palinak, hogy: jobb volna, ha a leánytestvérei 
után menne! Addig faggatta az anyját, hogy mégis csak 
megmondá az igazat.
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— Úgy biz’ a, édes fiam, volt bárom leánytestvé
red, de azokra, hiába ne is gondolj, mert bizonyosan 
lidérczek vitték el, mikor az a nagy fergeteg volt.

Beszélhetett a szegény asszony Palinak, hogy ne 
veszítse el szép fiatal életét, maradjon veszteg: Palinak 
nem volt többé maradása. Azt mondta az anyjának:

— Hiába, ne is beszéljen le, édes anyám, mert 
addig nem nyugszom, míg a testvéreimet vissza nem 
hozom. Süssön az útra egy pogácsát s cseppentsen belé 
a tejéből egy cseppet, hogy ha majd a leányok megkós
tolják, érezzék meg, hogy az édes anyjuk tejével van 
sütve. Aztán Istennek ajánlom kigyelmedet.

Mit volt mit nem tenni, sütött a szegény asszony 
pogácsát, cseppentett belé a maga tejéből s Pali még az 
nap elindult világgá.

Ment, mendegélt Pali hetedhét ország ellen, hegye
ken, völgyeken által. Amint ment, mendegélt, egy ren
geteg nagy erdőben, erősen eltikkadt a szomjúságtól, s 
addig bolyongott, mig egy patakra nem talált. De hiába 
talált, mert ennek a pataknak olyan zavaros volt a vize, 
mintha csak szakadt volna a záporeső, pedig tiszta szép 
idő volt. Nem tudta elgondolni, hogy mi lehet ennek az 
oka, ment fölebb, fölebb a patak partján s hát ott ül a 
patak fejénél egy nagy erős, magas ember s csak úgy 
jókedvéből morzsolgatja a rengeteg nagy sziklákat a 
patakba.

Nagyot rikkant Pali:
— Hé, atyafi, hé! Mi dolog ez? Minek zavarod 

fel a vizet?
— Annak s egyébnek, — felelt az ember nagy 

kurtán.
No, hiszen mindjárt megtanítlak én emberségre.
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— Csak lassan a testtel, öcsém. Tudd meg, hogy 
én a lemorzsoló vagyok.

— No, bizony, ha te a kömorzsoló vagy, én meg 
az erős Pali vagyok s mindjárt meg is mutatom az 
erőmet.

Mindjárt összefogództak, hányták, vetették egymást, 
arra, erre, elébb, hátrább s egyszer aztán úgy csapta 
földhöz Pali a kőmorzsoló embert, hogy istenesen meg
nyekkent belé.

— No, most kezemben az életed, — mondta Pali.
— Hagyd meg az életemet erős Pali, s szolgád 

leszek, míg élek, — könyörgött a kőmorzsoló.
Jól van, Pali meghagyta az életét, aztán elindul

tak ketten s meg sem állottak, míg a föld köldökéig 
nem értek. Az ám, éppen a föld kellős közepéig. Itt 
volt az a lik, a melyiken le lehetett menni az alsó 
világba. Hanem ezen a likon akkora nagy szikla volt, 
hogy még Pali sem tudta félrebillenteni. Na, ez nem 
volt nagy baj: a kőmorzsoló lemorzsolgatott belőle any- 
nyit, hogy ketten félretaszíthatták, akkor aztán kerítet
tek egy véghetetlen hosszú kötelet s azon Pali leeresz
kedett. Elébb azonban megparancsolta a kőmorzsolónak, 
hogy hét esztendeig várjon a liknál, s ha addig alólról 
meg nem rándítja a kötelet, ne várja többet: bizonyosan 
elpusztult valahol.

Ment, mendegélt Pali az alsó világban s estefelé 
meglátott egy asszonyt, amint éppen vizet merített a 
kútból. Nézi, nézi, s hát ez az asszony csudálatosán hason
lít az ő anyjához. Köszönti az asszonyt s kérdi, vajjon 
nem az ő nénje-e ?

— Én nem lehetek a te nénéd, — mondja az asz- 
szony, — mert mikor a lidércz elrabolt, nem volt nekem 
fiú testvérem.
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— Már akár volt, akár nem, úgy szemlélem, hogy 
testvérek vagyunk. Csak kóstold meg ezt a pogácsát.

Megkóstolja az asszony a pogácsát s hát egysze
ribe megérezte, hogy az anyja tejével van sütve.

Hej, Istenem, nem tudta, mit csináljon szertelen 
nagy örömében! Ölelte, csókolta Palit, bevezette a házukba, 
de mindjárt el is akarta rejteni az ágy alá, mert félt, 
hogy ha haza jő az ura, a lidércz, megöli Palit.

— De már azt nem teszem, — mondá Pali, hogy 
ágy alá bújjak.

Abban a szempillantásban nagyot döndül a ház 
oldala, kiszaladnak s hát egy hét mázsás buzogány fek
szik a földön.

— Hát ezt ki dobá ide? — kérdezte Pali.
— Ezt az én uram — felelt a nénje, — még pedig 

hét mértföldről.
Fölkapja Pali a buzogányt s úgy visszadobja, 

hogy éppen a lidércznek a lova elé esett. Meg is botlott 
benne a ló s visszahőkölt nagy horkolással.
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— Nye, te, nye! — rikkantott a lidércz. — száz 
esztendeje járok rajtad s még sohasem botlottál meg!

Akközben meglátja a buzogányát, fölkapja a föld
ről, megsarkantyúzza a lovát s repült haza, mint a szél, 
még annál is sebesebben, de még a gondolatnál is 
sebesebben.

Pali kint állott az udvaron s fogadta:
— Jó estét, sógor!
— Adj’ Isten, sógor! No, csakhogy ide jövel, most 

három éjjel s három nap mindig vigadunk.
— Nem lehet, sógor, — mondá Pali, — mert 

nekem még Virágos Vitézhez kell mennem, hogy megkér
dezzem tőle, mért sír mindörökké s mért nem kaczag 
sohasem az ő húga.

— Jól van sógor, csak eredj, de ha visszajössz, 
hozz nekem egy arany almát a Virágos Vitéz háza elől.

— Hozok, sógor, hozok.
Tovább ment Pali s másnap megtalálta a másik 

leánytestvérét, harmadnap a harmadikat. Ezeknek is 
lidércz volt az urok s ezek a lidérczek is mind azt kér
ték Palitól, hogy hozzon egy arany almát a Virágos 
Vitéz háza elől.

Ment, mendegélt Pali s rengeteg erdőbe ért. Amint 
megy, meglát egy embert egy nagy fának a tövében. 
Ott feküdt s aludt, a lova meg a fához volt kötve, a 
kardja pedig egy hajszálon lógott a feje felett egy 
ágon. Nézi, nézi Pali az alvó embert s gondolja magá
ban, ez bizonyosan Virágos Vitéz lesz, mert ő róla hal
lotta, hogy amikor alszik, mindég lóg egy hajszálon a 
kardja a feje felett. Lefeküdt Virágos Vitéz mellé s 
elaludt ő is, de Virágos Vitéz hamarább felébredt s csak 
elcsodálkozott, mikor látta, hogy egy legény fekszik 
mellette.



269

— No, ezt most megölhetném, — gondolja magá
ban Virágos Vitéz, — de nem ölöm meg, mert ő sem 
bántott engem.

Egy kevés idő múlva felébredt Pali is s egyszeribe 
összebarátkoztak. Virágos Vitéz elvitte Palit a házához 
s hát csakugyan úgy volt, ahogy Pali hírből hallotta: a 
Virágos Vitéz húga mindég sírt és sohasem kaczagott.

Kérdi Pali a leánytól:
— Mondja meg nekem, mért sír mindig és soha

sem kaczag.
Felelte a leány:
— Azért, mert a bábám, aki egy vén boszorkány, 

amint megszülettem, kivette a tüdőmet s addig nem is 
kaczagok, míg valaki vissza nem teszi.

Pali meg sem pihent, indult, hogy elékerítse azt a 
vén boszorkányt, ha a föld feneke alól is. Három nap s 
három éjjel folyton folyvást ment az erdőben, de még 
csak egy élő lelket sem látott. Meg is éhezett, meg is 
fáradott erősen, egy nyúlat, amint előtte szaladt, meg
lőtt, egy nagy fa alá tüzet rakott s sütni kezdette 
a nyúlat.

Egyszer csak hallja, hogy valaki reszket, didereg 
a feje fölött s mind azt mondja nagy fogvaczogással: 
— Ja-aj de fá-ázom! Ja-aj de fá-ázom!

Felszól Pali a fára, de fel sem nézett, hogy ki 
van ott:

— Ha fázol, jere le s ülj a tűz mellé!
— Lemegyek, ha az egyik hajszálat, mit ledobok, 

a kardodra, s a másikat a puskádra kötöd.
— Jól van, jól, csak gyere le.
Hát éppen az a vén boszorkány volt a fán, akit 

Pali keresett. A boszorkány ledobta a két hajszálat s 
ahogy Pali rákötötte az egyiket a kardjára, a másikat a
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puskájára, leereszkedett a fáról s lekuporodott a tűz 
mellé. Egyszerre csak elékap, honnét, honnét nem, a jó 
Isten tudja, egy varangyos békát a vén boszorkány, 
nyársra húzza, a tűz fölé tartja s amint csepegett a zsir 
a békából, mindig pusmogta magában: — Békát sütök, 
nyúlhúst eszem . . .

— Eszel, ha adok! — mondta Pali foghegyről.
De a vén boszorkány csak mondta tovább: — 

Békát sütök, nyúlhúst eszem, — s mikor a nyúl jó 
piros-ropogósra sült, a békát úgy a Pali arczához csapta, 
hogy a szeme is majd kiszökött. Aj! felszökik Pali a tűz 
mellől, kap a kardja, meg a puskája után, de — hall
gassatok csak ide! — a kard is, a puska is hajlós fává 
változott a vén boszorkány hajaszálától. No, nem ijedt 
meg Pali, két kézre kapta a boszorkányt s úgy meg
rázta, hogy... na mit gondoltok, mi történt vele ? Abban 
a szempillantásban mindenféle csúszó-mászó állattá vál
tozott a vén boszorkány. De annyi volt, hogy Pali alig 
győzte szerte-taposni. Akkor a csúszó-mászó állatokból 
ismét boszorkány lett s elévett minden ördögi praktikát, 
amit csak tudott, de nem tudott kiszabadulni a Pali 
keze közűi. Akkor könyörgésre fogta, s ígért mindent 
Palinak, csak hagyja meg az életét.

— Nem kell nekem semmi egyéb ezen a világon, 
csak add elé a Virágos Vitéz húgának a tüdejét.

— Megtalálod, — mondta a vén boszorkány — a 
kapujok balsarkánál. Ott van elásva egy kis ládikóban.

— Indulj előttem, vén boszorkány! — rikkantott 
Pali s akart, nem akart, menni kellett a boszorkánynak 
a Virágos Vitéz kapujáig.

Ott csakugyan megtalálták a leány tüdejét egy kis 
ládikóban. Visszatették egyszeribe, s hát — halljatok
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csudát! — a leány abban a szempillantásban elkaczagta 
magát.

De bizony, ha elkaczagta magát, Pali meg is kérte 
mindjárt a leány kezét. Bezzeg hogy adta szívesen Virá
gos Vitéz s ment hozzá szívesen a leány is. Hét puszta 
határban sem talált volna különb legényt.

Ott mindjárt nagy lakodalmat csaptak s lakodalom 
után elindult Pali a feleségével haza felé. De elébb sza
kasztott három arany almát a három lidércz-sógornak. 
Mikor megérkeztek az első sógorhoz, az volt ennek az 
első szava:

— No, sógor, hoztál-e arany almát a Virágos Vitéz 
háza elől?

— Én igen, sógor, itt van, ni!
De amint át akarta adni az almát, leejtette, 

mintha csak történetesen ejtette volna le. A lidércz 
utána kapott az almának, de Pali is a kardjának s úgy 
lenyisszentette a lidércz-sógor nyakát, hogy attól ugyan 
mehettek tovább bátorsággal.

A második s a harmadik sógorral éppen így tett 
Pali, akkor aztán a feleségével s a három leánytestvéré
vel ment a likhoz.

Hej, még csak most jutott eszébe, hátha eddig 
letelt a hét esztendő s a kőmorzsoló nem vár reá. Akkor 
aztán itt maradhatnak, mig a világ s még két nap. De 
áldott szerencsére a hét esztendőből még hibádzott egy 
nap s a kötél ott lógott a lik aljában.

Először az idősebb leánytestvérét huzattá fel, az
után a középsőt, harmadiknak magát, nehogy a kőmor
zsoló megcsúfolja. Mikor aztán fent volt, felhúzták a 
kisebbik testvérét s a feleségét egyszerre. Megköszönte 
a kőmorzsolónak, hogy olyan hűséges szolgája volt hét
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álló esztendeig, aztán mentek s meg sem állottak, mig a 
falujokba nem értek.

— Jaj, Istenem, örült a szegény asszony, mikor 
meglátta Palit a feleségével s három leányát! De még 
csak ezután volt nagy öröme. Mert — halljatok csudát — 
Pali letette a földre a három arany almát, egyre rásu
hintott egy vesszővel s ragyogó fényes arany palota lett 
belőle; rásuhintott a másik kettőre is s azokból két 
arany almafa lett. Termett azokon annyi arany alma, 
hogy a szem nem győzte belepni.

Volt pénz most annyi, hogy nem tudták, mennyi. 
Akadt a három leánynak is három úrfi legény kérője s 
csaptak olyan lakodalmat, hogy hetedhét országról jártak 
el a csudájára.

Én is ott jártam, erősen megcsudáltam, aztán meg
fordultam, s hazáig meg sem álltam.



Az ördög-barázdák.

Igen, úgy láttam, mint ma: az ördög szántotta fel 
a harsányi hegyet. Még ma is látszanak a barázdák, 
miket az ördög szántott a hegynek a hátán.

Elmondom nektek, hogy történt ez.
Ezelőtt több száz esztendővel, lehet biz annak ezer 

esztendeje is, ha nem több, élt Harsány vidékén egy 
földes úr, ki a szegény népet erősen sanyargatta. Még 
az ördög is megsokallotta a földes úr sok .nagy gonosz
ságát s egyszer úgy alkonyat tájban beállitott hozzá. 
Nem sokat teketóriázott, azt mondta a földes-úrnak:

— Eleget sanyargattad már a szegény népet, viszem 
a lelkedet. Különb lelket nem találhatnék a pokolba.

Hanem a földes úr nemcsak gonosz lelkű, de fur
fangos elméjű is volt: szeretett volna kifogni az ördögön.

Azt mondta az ördögnek:
— Igazad van, komám, az én lelkem a pokolba 

való. De szeretném, ha nem maradna utánam egészen 
rossz emlék a vidéken. Ne vidd el addig a lelkemet, 
mig a harsányi hegyet fel nem szántatom.

— Na hiszen, nem vagyok bolond. Sohasem lenne 
vége annak a szántásnak. Hanem tudod, mit? Én ma 
éjjel felszántatom.

Nagyot kaczagott a földesúr.
— De már azt nem hiszem!

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 18
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— Nem-e!? Fogadjunk, hogy mire az első kakas
szót hallod, föl lesz szántva az egész hegy. Ha nem: itt 
hagyom a lelkedet, élj boldogul.

Azzal kezet csaptak, az ördög egyet füttyentett s 
abban a pillanatban négy macska ugrott elé, az ördög 
tudja, honnét. Ezt a négy macskát az ördög befogta egy 
ekébe s neki fogott a harsányi hegynek.

Hej, Uram, teremtőm, az volt csak a szántás. Pat
togtatott az ördög az ostorával, nagyokat kiabált, hogy 
csak úgy zúgott belé a helység s számlott a hegy gyor
san, mint a gondolat. Még éjfél sem volt s már csak 
egy-két forduló volt hátra. De a földes úr sem táltotta 
el a száját. Hóna alá vett egy kakast, kiment a hegy 
alá, ott a kakast elkezdette kinozni s az szegény feje 
olyan nagyokat kukorékolt, hogy béhallatszott a faluba 
s a többi kakas is rágyújtott.

Az ördög nagy bosszúsággal félbe hagyta a szán
tás s visszament a pokolba a földesúr lelke nélkül. De a 
földes úr is megemberelte magát, nem sanyargatta töb
bet a szegény népet. Félt, hogy még egyszer eljő az 
ördög s akkor aztán se szó, se beszéd, kapja a lelkét s 
meg sem áll vele a pokol tornáczáig.



Nyika

Volt egyszer egy híres tolvaj pásztor-ember s annak 
egy fia: Nyika volt a neve. Ez még az apjánál is híre
sebb tolvaj volt. Nem is maradt sokáig az apjával egy 
gazdaságon, elindult szerencsét próbálni. Meg sem állott, 
míg a király városába nem ért s ott sem kérdezte sen
kitől, honn-e a király, nincs-e honn a király: ment egye
nest a királyi palotába, királyi palotában a király színe 
elé. Ahogy belép a nagy szobába, kérdi a király:

— No, fiam, mi jóba jársz?
— Én bizony ide jöttem felségedhez, ha valami 

hasznomat vehetné.
— Hát aztán, mit tudsz, fiam?
— Az apám mesterségét folytatom, felséges királyom.
— Ugyan, mi az apád mestersége?
— A bizony, meg ne haragudjék felséges királyom, 

tolvajság. Hét országban nincsen ebben párom.
— Ejnye, ilyen, olyan teremtette, — pattant fel a 

király, — hogy mertél tolvaj létedre szemem elé kerülni! ? 
No megállj! Hát majd mindjárt kipróbállak, hogy olyan 
ügyes tolvaj vagy-e, amilyennek magadat mondod. Epp?n 
most szánt tizenkét béresem 48 ökörrel, ha azokat vilá
gos nappal el nem lopod tőlük, karóba húzatom a 
fejedet.

18*
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— Jól van, felséges királyom, — mondta Nyika,— 
egyszeribe megpróbálom.

Azzal kiment a mezőre s ott addig járt-kelt, keres
gélt, hogy egy csomó fogoly-madárfiút fogott s egy sánta 
nyálat. Akkor szépen arra sétált, ahol a király béresei 
szántottak, nem nagy távolságra eleresztette a sánta nyá
lat s el a fogoly-madárfiúkat. Meglátják ezt a béresek, 
egyszeribe félbehagyják a szántást s utána a madárfiúk
nak, meg a sánta nyúlnak. A madárfiúk még nem tudtak 
jól repülni, hol a földön szaladtak, hol a föld felett 
repültek s a nyúl is csak lassan sántikált elébb-elébb. 
Ucczu! mind elszaladt a tizenkét béres, Nyika pedig 
elindítja a negyvennyolcz ökröt s ekéstől behajtja a 
király udvarába.

Kint ült a tornáczban a király s lekiált Nyikának:
— No, fiam, még ilyen tolvajt sem láttam napom 

csillagjában! Hanem, hallod-e, most meg azt mondom 
neked, hogy van az istállóban egy deres szőrű, csillagos 
homlokú paripa, ha ma éjjel azt el nem lopod : karóba 
húzatom a fejedet.

— Ne féljen, felséges királyom, én ellopom, ha egy 
regiment katonával őrizteti is, — mondta Nyika.

Hiszen a király nem állított egy regiment kato
nát a paripa mellé, azt mégis csak szégyellette volna, 
hanem állíttatott az istálló ajtaja elé két istrázsát s az 
istállóban a paripa mellé négy katonát, hogy kettő fogja 
a fékszárát, egy a paripa farkát, egy pedig üljön a 
paripára.

Jól van, hazamegy Nyika az apjához, ottan felöl
tözik elébb koldús-gúnyába, erre vesz egy aranygombos 
mentét; azután egy kettős kulacsnak az egyik felét meg
tölti álomporos borral, a másik felét álomporos pálinká
val. Vitt magával egy kóczmadzagot is a tarisznyában,
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de még jó puha czipót is, de még jó paprikás szalonnát 
is s úgy ment este a király udvarába. Megy egyenest az 
istálló ajtaja elé, ott, mintha ő volna a király, az istrá
zsákra förmed, hogy így, meg úgy, nyissák ki a szemü
ket, nehogy túl járjon az eszükön Nyika s hogy szavát 
ne felejtsék, még jól pofon is veri az istrázsákat erről s 

túl, aztán bemegy az istállóba. Ahogy belépett, lehányta 
magáról a királyi mentét s odatipegett a katonákhoz 
öreg koldús képében. Mondta reszketős hangon:

— Az Isten áldja meg vitéz urak, adjanak szállást 
itt az istállóban egy öreg koldusnak, mert különben meg
vesz az Isten hidege.
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A legények adtak jó szívvel s Nyika leült a híd- 
lásra, elővette a tarisznyát, elkezdett falatozni s közbe- 
közbe úgy tett, mintha jókat húzott volna a kulacsból.

— Mi van a kulacsban, öreg? kérdi egy katona.
— Ebbe pálinka s bor. Isznak-e a vitéz urak? 

Meg sem mertem kínálni.
— De bizony csak kínáljon, mert jól esik, úgy sem 

ad elég italt a király.
Na, bezzeg ettek, ittak a katonák, amennyi csak 

beléjük fért.
— Hej, — mondta az egyik, — csak most jönne 

ide az a világhíres tolvaj Nyika, emberére találna!
— Van esze, — mondta Nyika, — hogy nem jő 

ide. Bizonyosan világgá futott.
Addig s addig hajtogatták a kulacsot a legények, 

hogy mind elálmosodtak s ott, ki álló, ki ülő helyében, el is 
aludtak. Egyéb sem kellett Nyikának, annak a két legény
nek, akik a kötőféket tartották, kóczmadzagot nyomott a 
markába, annak, ki a paripa farkát fogta, egy seprűt a 
kezébe s azt, aki a paripa hátán ült, a kezénél fogva 
kötéllel a gerendához kötötte s azzal a paripát kivezette. 
Elébb azonban magára vette a királyi mentét, elkül- 
dötte az istrázsákat, hogy már úgy sem jön el az a 
hunczfut Nyika s elvágtatott a deresen, mint a sebes szél.

Virradat felé ébredezni kezdenek a legények is s 
megszólal, amelyik a gerendára volt kötve.

— Hé, gyújtsatok világot, mert én nem a dere
sen ülök.

— Hát min ülnél, — mondja a második, — itt 
van, fogom a farkát.

— Mink is a kötőféket!
— De így s de úgy, gyújtsatok világot s vegyetek 

le innét engem.
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Na, világot gyújtanak s hát csakugyan: volt deres, 
— nincs deres.

— Hej, hóhárom teremtette, ellopá Nyika!
Ekközben megvirradt s Nyika nagy kevélyen bevág

tatott a király udvarába a deresszőrű paripán.
A király most is ott ült a tornáczban s lekiáltott:
— No, fiam, még ilyen tolvajt nem láttam napom 

csillagjában! Hanem, hallod-e, ne örvendezz még, mert 
ha két hét alatt a pokolból haza nem hozod az öreg 
anyámat, karóba húzatom a fejedet.

Hazamegy Nyika az apjához s mondja, hogy mit 
kiván a király.

— No, akkor vége is az életednek, mert az ördö
gök mégis csak többet tudnak, mint te.

— Azt nem hiszem, — mondta Nyika.
— Eredj hát, próbáld meg.
— Arra még jól ráérek, apó!
Ahogy ezt beszélik, látja Nyika, hogy egy szegény 

ember két juhot hajt az erdő felé. Mondja az apjának:
— Abból a két juhból én ma tokányt eszem, apó!
— Abból nem.
— Én, igen, apó. Csak szaladjon kend előre az 

erdőbe s rakjon jó tüzet, a többi az én gondom.
Elmegy a vén tolvaj s Nyika térül-fordul a falu

ban. hol, hol nem, egy ökörfarkat szerez, jó messzire 
elejébe kerül a juhos embernek, az ökörfarkat egy süp- 
pedékes helyen elássa, hogy csak a bojtja látszott ki, 
czövekkel, kővel jól leveri, hogy csak úgy könnyen ne 
húzhassák ki s mikor a juhos ember közeledett, elkez
dett torkaszakadtából kiabálni:

— Hé, emberek, hé! Erre, erre! Elsülyedt az 
ökröm, a drága ökröm! jaj, jaj!
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Szalad a juhos ember, hagyja a két juhát, kérdi, 
mi történt. Mondja Nyika, hogy mi, s csak arra kéri, 
lógja meg az ökör farkát, míg segítségért szalad a faluba, 
mert ketten úgy sem tudják kihúzni. A juhos ember 
fogta nagy hűségesen az ökör farkát, Nyika pedig ezalatt 
elhajtotta a két juhot a tűzhöz, ott megnyúzták, meg
sütötték s úgy jól laktak, hogy a hasuk puffogott, mint 
egy dob.

— No, apó, — mondta Nyika, — én most jól 
laktam egy hétre, kettőre, megyek a pokolba a király 
öreganyjáért.

— Eredj, fiam, eredj, jó útat, hol sár nincs.
Elindult Nyika s mindjárt az erdőben fogott két 

süldő-nyúlat, hóna alá vette s bement a faluba. Ott vett 
két girhes-görbes lovat, egy fakó szekeret s kender-há
mot, a kovácscsal csináltatott egy vasbotot, két zsákot 
teleszedett mindenféle tört cserépdarabokkal s úgy indult 
a pokoltartománya felé. Hanem a lovak többet mentek 
hátra, mint előre, fogta magát, aczélt, kovát, taplót rán 
tott elé, tüzet csiholt s tüzes taplót dugott a lovak 
fülébe. Haj, de vágtattak a gebék árkon, bokron át, 
mintha szemüket vették volna s még estére sem kelt az 
idő, ott voltak a pokol tornácza előtt. Nyika most 
leemelte a két zsák cserepet, a pokol kapuja elé öntötte, 
s a vasbottal ütni kezdette a cserepet, ahogy csak bírta. 
Volt csörömpölés, kongás, zúgás, de olyan, hogy majd 
megbolondultak belé az ördögök s ahány volt, mind 
kiszaladt a kapúba. Kérdik nagy ijedve Nyikától:

— Mit akar itt kend?
— Kápolnát építek a pokol kapuja elé, hadd 

legyen világosság a ti országtokban is!
— Jaj, csak azt ne tegye kend, adunk inkább egy 

szekér aranyat.
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— Nem kell nekem az aranyatok, csak adjátok ide 
a király öreganyját, hadd viszem haza.

Odaadták jó szívvel, csak megszabaduljanak Nyikától.
Felülteti Nyika a vén boszorkányt a szekérre, 

elindul vele, de alig haladnak egy jó futamodásnyira, 
meggondolkoznak az ördögök, hogy még sem kellett volna 
megijedni egy embertől. Utána szalasztanak egy ficzkó- 
ördögöt, hogy hozza vissza a király öreganyját. Mondja 
az ördög Nyikának:

— Hé, atyafi, adja vissza az öreg nannyót, meggon
doltuk a dolgot.

— Nem adom én! — mondta Nyika.

— Tudja, mit, atyafi ? Fussunk verset. Ha én 
elhagyom kendet, akkor visszaviszem nannyót.

— Mit!? Hogy én veled versét fussak? Hiszen 
egy hét hetes öcsém van s az is jobban fut, mint te.

— Lássuk csak.
Azzal Nyika elereszti az egyik süldő nyálat, ucczu 

neki, megfutamodik az, utána az ördög, de bizony nem 
érte utói.

Az ördög nagy szégyenkezve visszament, Nyika 
pedig vitte tovább a király öreganyját. De alig haladtak
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egy puskalövéseire, szalad megint az ördög egy hét 
mázsás buzogánynyal s mondja Nyikának: — Próbálja
nak még egyet, melyik dobja magasabbra a buzogányt.

— Hát dobjad, — mondta Nyika.
Megforgatja az ördög a buzogányt s úgy feldobja, 

hogy éppen a csillagos égig repült s hét nap telt belé, 
míg visszaesett.

— No, most dobjad te.
Nyika is megfogta a buzogányt, de meg sem tudta 

emelinteni, csak nézett, nézett az égre sokáig.
— Mit nézed annyit az eget? — kérdi az ördög.
— Mit-e? Nézem a bátyámat, ha meglátnám.
— Hát a te bátyád ott van?
— Ott bizony, a Szent Dávid kovácsa. Neki hají

tom fel, hogy verjen vele tüzes istennyilát s hajigálja le 
az ördögökre!

Hej, könyörgött az ördög, csak hagyja a buzogányt, 
inkább vigye a király öreganyját.

— Hát azért! — mondta Nyika s ott hagyta az 
ördögöt, mint Szent Pál az oláhokat.

Na, több ördög nem is szaladt Nyika után s meg
érkezett szerencsésen a király udvarába.

Hiszen volt ijedtség, mikor a király meglátta az 
öreganyját. Már messziről kiabált Nyikának:

— Vidd vissza, te ördögfajzat, vidd vissza a pokolba!
— Nem viszem én! Felséged parancsolta, hogy 

elhozzam, — én elhoztam.
Akkor a király könyörgésre fogta a dolgot, Nyiká

nak ígérte a fele királyságát, csak vigye vissza a vén 
boszorkányt.

Fogta magát Nyika, előkapott egy nagy seprűt, 
azzal erről s túl jól meglegyintette a vén boszorkányt, 
arra aztán nagy forgószél kerekedett, jött egy garabon-
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cziás diák, az mint valami hintóba beleültette a király 
öreganyját s hipp! hopp! meg sem állott vele a pokolig.

De alig vitte el a vén boszorkányt a garaboncziás 
diák, a király megbánta az Ígéretét. Szerette volna vala
hogy s mint elpusztítani Nyikát.

Volt az udvar közepén egy muzsikáló kút s ennek 
a szépen szóló kútnak elromlott a muzsikája.

— Hallod-e Nyika, — mondta a király, — ezer 
ördög van te benned, csináld meg az én szépen szóló 
kútamat.

— Jó szívvel, felséges királyom.
A kút volt vagy száz öl mély s Nyika lement a 

fenekéig, hadd lássa, hol a hiba. Azonközben a király 
lehozatott egy huszonhét mázsás harangot a toronyból s 
azzal a kútat szépen beborították.

— No, Nyika, jere ki, ha tudsz.
Mikor már mind azt hitték, hogy Nyika a kútba 

veszett, egyszer csak megbillen a harang s hát kipattan 
a kútból Nyika, fején a haranggal.

Akkor levette a fejéről a harangot, mint egy kala
pot s köszönt :

— Adjon Isten jó napot, felséges királyom.
— Na, Nyika, — mondta a király, — még ilyen 

erős embert sem láttam napom csillagjában. Most még 
csak egyet tégy meg s akkor a leányomat is neked adom. 
Azt parancsolom, hogy ma éjjel lopd el a feleségem 
kicsi ujj áról a gyűrűt.

— Én el!
Jól van, besötétedik s Nyika agyagból, tökből s 

kenderkóczból egy olyan forma embert csinál, a milyen 
ő maga s szépen odatámasztja a király hálószobájának 
az ablakához. Meglátja ezt a király, fogja a puskáját s 
durr! lelövi.
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Hej, volt öröm! Mégis csak elpusztult az az isten
telen Nyika, nem kell, hogy neki adja fele királyságát s 
a leányát. Kiszalad az udvarra, fölkapja Nyikát, azaz 
hogy az agyagból formált embert, hátra viszi a csűr 
mögé, hogy eltemesse. Nem szerette volna, ha kitudódik, 
hogy ő pusztította el Nyikát.

Csak azt várta Nyika, befutott a királynéhoz s 
mondja neki:

— Feleség, add ide a gyűrűdet, hadd kopogtatom 
annak a tolvaj Nyikának a 'fogához.

A királyné azt hitte, hogy csakugyan az ura 
beszél hozzá s a gyűrűt oda adta Nyikának.

Nagy későre jő a király is, csak úgy csörgött róla 
a verejték.

— Na, — mondja — jól megizzasztott az a tolvaj 
még halálában is.

— Mit csinált?
— Megizzasztott. Jó mély gödröt ástam neki s 

eltemettem.
— Hát a gyűrűt hozzákoczogtattad-e a fogához ?
— Miféle gyűrűt?
— Hiszen elkérted tőlem !
— Én-e, te?
— Te hát!
— Én nem, tudd meg.
— No bizony, ha nem, akkor nem is Nyikát lőtted 

meg. Elvitte a gyűrűt.
Bezzeg hogy úgy volt. Jött is Nyika reggel a 

gyűrűvel s mondta:
— Felséges királyom, itt a gyűrű, most már többet 

nem tréfálok, nekem adja-e a leányát?
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Alit volt mit nem tenni, a király Nyikának adta 
fele királyságát s a leányát, különben azt is ellopta volna.

Csaptak olyan lakodalmat, hogy.... Folyt a sok 
bor s a pálinka, hogy .... Én is úgy laktam ott, hogy....

Holnap legyen Nyika a ti vendégetek.



A tizenkét varjú.

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhétországon is túl 
volt, túlonnan túl, innenen innen, volt egy szegény 
özvegy asszony s annak tizenkét fia s egy leánykája. 
Évelődött is szegény feje eleget, hogy mivel tudja 
eltartani ezt a tenger sok gyermeket, mert száraz kenyér 
is mikor volt, s mikor nem az asztalfiában.

Jön haza egyszer a tizenkét fiú, körülfogták az 
anyjukat, hogy lépni sem tudott a szobában s a hányán 
voltak, egyszerre mind kenyeret kértek s csak az volt a 
híjjá, hogy kihúzzák a házból.

Hat azt ugyan senki ne csudálja, hogy a szegény 
asszony elvesztette a béketűrését, aztán adott volna ám. 
ha lett volna, de nem volt: nagy elkeseredésében azt 
találta mondani:

— Ó, Uram, bocsásd meg a bűnömet, bárcsak 
valami állattá változtatnád ezeket a fiúkat, nem bánom 
én, ha varjúvá is!

Na, halljatok csudát, mi történt! Az történt, hogy 
abban a szempillantásban a tizenkét fiú mind varjúvá 
változott s mert, hogy éppen nyitva volt az ablak: 
huss! kirepültek s mire csak egy jajszót is mondhatott 
volna az anyjuk, úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el!

Haj, édes jó Istenem, nagy, erős búbánat neheze
dett a szegény özvegy asszony szivére, éjjel-nappal folyt 
a könnye, mint a patak, s kesergett mindig, hogy az
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Isten úgy elvette volt az eszét, hogy olyan bolond 
beszédre nyíljék az ő szája.

Kicsi kis leány volt még a szegény özvegy asszony 
leánykája, de tudta, hogy mért sír, mért kesereg az 
édes anyja s azt mondta egyszer:

— Lelkem édes anyám, én többet nem nézhetem 
a sírását, elmegyek világgá s addig vissza sem fordulok, 
mig a bátyáimat meg nem találom.

Hiába beszélt a szegény asszony, hogy ne menjen, 
ha már kifogyott a tizenkét fiából, legalább ő belőle ne 
fogyjon ki: a kis lány elbúcsúzott az édes anyjától 
keserves könnyhullatások közt s elment világgá.

Ment, mendegélt a kis leány hetedhétország ellen 
s egyszer egy nagy rengeteg erdőbe ért. A rengeteg erdő
ben talált egy kis házat s bement oda nagy bátran. Egy 
öreg asszony ült a kemencze alatt, de olyan öreg, hogy 
az orra a térdét verte. Köszönti a kis leány illendő
képpen :

— Adjon Isten, jó estét, öreg anyám!
Fogadja az öreg asszony:
— Köszönd, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert 

különben bekaptalak volna. Hát hol jársz itt, hol a 
madár sem jár?

Mondja a kis leány:
— () lelkem öreg anyám, én tizenkét bátyámat 

keresem, akik varjú képében elrepültek hazulról s azóta 
hírüket sem hallottuk.

— No, bizony, én magam sem hallottam hírüket, 
te leányka, hanem ezen a rengeteg erdőn túl van egy 
kicsi kerek erdő, kerek erdőnek az aljában egy ilyenszerű 
házacska, amilyen az enyém, abban lakik az én néném, 
az talán útba igazít.
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Mert hogy éppen este volt, az öreg asszony jó vacso
rát adott a kis leánynak, aztán vetett neki jó puha ágyat 
s lefektette, reggel pedig, mikor fölkelt a kis leány, adott 
neki egy pár arany körtét.

Megköszönte szépen a kis leány az öreg asszony 
nagy jóságát, elbúcsúzott illendően s azzal elindult a 
kerek erdő felé, azon az uton, amelyikbe az öreg asszony 
beléállitotta.

Estére kelve a kis leány a kerek erdő aljába ért 
s kerek erdő aljában bement a kis házacskába. Hát ott 
csakugyan még öregebb asszony üldögélt a kemencze 
alatt s fonta a kendert nagy szorgosan.

Köszönti a kis leány:
— Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
— Szerencséd, hogy öreg anyádnak szólítottál, 

mert különben bekaptalak volna. Ugyan bizony hol jársz 
itt, hol a madár sem jár?

Mondja a kis leány, hogy mi járatban van.
— Jaj, édes leányom — mondja az öreg asszony, 

— hírét sem hallottam annak a tizenkét varjúnak, 
hanem innét hét hegyen s hét völgyön túl, kerek erdő 
aljában lakik az én néném, az talán útba igazít.

Ez az öreg asszony is főzött neki jó vacsorát, 
vetett neki jó puha ágyat s mikor reggel fölkelt a kis 
leány, adott neki egy pár arany almát, hadd menjen 
aztán Isten hírével. Szépen beléállitotta egy ösvénybe s 
ugyan lelkére kötötte, hogy abból ki ne térjen.

Megköszönte a kis leány az öreg asszony szives 
jóindulatját, elindult az ösvényen s meg sem állott, mig 
ahhoz a kis házacskához nem ért.

De vagy volt öreg, vagy nem a másik két asszony, 
a nénjük olyan öreg volt, hogy az orra a földet verte s 
azon pergette az orsaját.
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Köszönti a kis leány nagy bátran:
— Adjon Isten jó estét, öreg anyám.
— No, áldott szerencséd, hogy öreg anyádnak 

szólítottál, mert különben bizony bekaptalak volna. De 
hol jársz itt, hol a madár sem jár?

Mondja a kis leány, hogy a bátyjait keresi, akik 
elrepültek tizenkét varjú képében.

— Hát bizony, ha azokat keresed, éppen jó helyen 
jársz, — mondja az öreg asszony — mert én minden 
nap látom őket, itt repülnek el minden áldott nap az 
én házam felett, szörnyű kárrogással. Hanem így, ahogy 
vagy, el nem mehetsz hozzájuk, mert olyan magas szik
lán laknak, hogy annak a teteje az eget veri. De ne 
búsulj, kis leányom, van nekem olyan csuda-írem, hogy 
ha azzal megkenem két gyenge válladat, szárnyad nő s 
bátyáidhoz repülhetsz.

Hej, Istenem, megvigasztalódott a kis leány erre 
a beszédre, mindjárt levetette az ingecskéjét, az öreg 
asszony pedig jól megkente a csuda-írrel mind a két 
vállát.

— No most, kis leányom, vacsorálj s feküdjél le, 
reggelre olyan szányad lesz, hogy az óperencziás tenge
ren is túl repülhetsz.

Hát csakugyan reggel, mikor fölkelt a kis leány, 
olyan szép két szárnya volt két gyenge vállán, hogy 
— csupa csuda.

Az öreg asszony adott még neki két arany diót s 
aztán Isten hirével útnak eresztette. Megmutatta, hogy 
mely irányba repüljön, s a kis leány repült, csattogtatta 
szép sugár szárnyacskáit, hogy csakúgy suhogott belé 
a levegőég.

Hét nap s hét éjjel folyton repült, akkor aztán 
fölért a szikla tetejére.

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 19
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Hát itt, Uram Jézus, mit talált? Itt bizony egy 
olyan ragyogó arany palotát talált, hogy a szeme is 
káprádzott a szertelen ragyogástól. Ő bizony nem kérdé: 
szabad-e, nem-e, nagy bátran belép a palotába, végig 
megy a tenger sok szobán, de ott ugyan egy élő lelket 
sem talált sehol. Volt minden szobában asztal, ágy, szék, 
s minden csupa aranyból, ezüstből, aztán kifordult a 
a konyhára, s volt ott főzni, sütni való annyi, hogy a 
szeme nem tudta belepni.

— Ó, édes jó Istenem, ha itt laknának az én 
bátyáim, — sóhajtott a kis leány.

De gondolta is, hogy itt laknak bizonyosan, mert 
megszámlálta s éppen tizenkét szoba volt, minden szo
bában egy ágy. Hamarosan neki készülődött, fölvetette a 
konyhát, pompás vacsorát főzött, tizenkét személyre 
terített, ki is tálalta, tizenkét tányérba levest merege
tett, aztán mind a tizenkét tányérból evett egy keveset.

Várta, várta, sokáig várta a bátyjait, de azok csak 
nem jöttek s a kis leány erősen elálmosodott. Sorba 
nézegette, próbálgatta a tizenkét ágyat, hogy melyikbe 
feküdjék le, aztán mégis csak a tizenkettedikben mara
dott. Abba szépen lefeküdt s elaludt.

Alighogy elaluvék a kis lány, jön haza a tizenkét 
varjú nagy kárrogással s szárnycsattogtatással. De bezzeg, 
volt nagy álmélkodás! A hija volt, hogy belepje a csuda. 
A konyhán valaki sütött, főzött, a szobákat valaki kisö
pörte, az ágyakat megvetette, az asztalt megterítette. Az 
ám, evett is mind a tizenkét tányérból, csipegetett a 
kenyérből. — Ugyan ki járhatott itt?

Végigrepdesik a szobákat, sorba vizitálják az ágya
kat, betekintnek, kukucskálnak az ágyak alá s hát a 
tizenkettedik ágyban kit látnak!
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— Ez a mi hugocskánk! — kárrogott egyszerre 
a tizenkét varjú s összecsattogtatták a szárnyukat nagy 
erős örömükben.

Abban a szempillantásban fölébredt a kis leány s 
hej, édes jó Istenem, volt öröm, de milyen öröm! Nem 
találták helyüket.

— Ó lelkem, testvéreim, csakhogy megtaláltalak! — 
örvendezett a kis leány, — jertek haza velem, jertek, 
ne sirasson többet az édes anyánk.

— Haj, — sóhajtott a legidősebb varjú, — most 
még nem mehetünk veled, míg az átok alól fel nem sza
badulunk. Eredj haza te magad, édes húgom, s mondd 
meg az édes anyánknak, hogy ha a hüvelykujját fel
hasítja s kifolyó piros vérével tizenkét inget s gatyát 
varr nekünk, csak úgy szabadulhatunk fel az átok alól, 
akkor ismét fiúkká változunk. Mondd meg azt is, hogy 
a mig varr, senkinek egy szót se szóljon, máskülönben 
kárba megy keserves kínos munkája.

De csak egy pillantásig sem volt maradása a kis 
leánynak: repült haza az édes anyjához, szélnél sebeseb
ben, még a gondolatnál is sebesebben. Mire haza ért, a 
szegény özvegy asszony betegre sírta magát, hogy ím 
elvesztette a leányát is, s magára maradott, mint az 
útszéli fa.

Na, most egyszerre vége szakadt a betegségnek s 
nagy szivbéli búbánatnak, a hogy haza jött a kis leány 
s elmondta a bátyja üzenetét.

Egyszeribe elévette a szegény asszony, a mi vászna 
volt, szabott tizenkét inget s tizenkét gatyát, aztán fel
hasította a hüvelykujját s a hogy folydogált a vér belőle, 
azonmódúlag húzta a tűbe, meg nem állott a keze, var
rott éjjel, nappal. Jöttek hozzá a szomszéd asszonyok, 
kérdezték, vallatták, hogy ugyan mért varr a vérével, 
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mikor erősebb a czérna, de a szegény asszony egy szót 
sem szólt, míg mind a tizenkét inget s tizenkét gatyát 
meg nem varrotta. Mikor a tizenkettedik is kész volt, 
hát — csak hallgassatok ide! — berepült az udvarra 
nagy szárnycsattogtatással a tizenkét varjú, ott kétszer- 
háromszor körülrepdestek s aztán — huss! be a szo
bába. Ottan leszállottak a földre, megrázkódtak s egy
szeribe visszaváltoztak fiúknak.

Hej, édes Jézusom, sirt a szegény asszony, de most 
már örömében. Jött az egész falu csudalátni. Aztán egy 
nap múlva, két nap múlva, visszament a tizenkét fiú az 
arany palotába, onnét elhordozták a temérdek sok kin
cset, mit varjú-létükben gyűjtögettek, hordottak össze. 
Bezzeg volt ezentúl kenyér, de még kalács is annyi, 
hogy a kutyának is kalácsot vetettek.

A ki nem hiszi, járjon utána.



A fekete kisasszony.

EGYszER volt, hol nem volt, nem 
tudom merre volt, de valahol 

mégis volt, volt egyszer egy király, annak a királynak 
tizenkét fia. Ez a tizenkét fiú mindig együtt járt s külö
nösen az erdőben szerettek bódorogni. De akárhányszor 
mentek az erdőbe, mindig találkoztak egy ősz öreg ember
rel, aki megállította őket s mind azt tanácsolta nekik: 
Fiaim, ne járjatok mindig az erdőben, menjetek egy kicsit 
világot látni.

A fiúk elmondták otthon az édes apjuknak, hogy 
mit mond nekik mindig az az öreg ember, de a király 
nem akarta elereszteni őket. Hanem az ősz öreg ember 
csak mindig elébük állott, ha más erdőbe mentek is. 
Ismét csak azt tanácsolta, menjenek el világot látni, mert 
különben nem lesz jó vége a dolguknak.

Nem tudtak nyugodni az öreg embertől. Addig 
beszéltek hát az apjuknak, míg el nem engedte.

— Hát menjetek Isten hírével, lássatok világot!
Lóra ültek s mentek világgá. Az első nap egy 

erdőben esteledtek el s ott az erdőben találtak egy kas
télyt. Nem kérdezték, ki lakik a kastélyban, bementek 
egyenesen, végig mentek a szobákon, hát éppen tizenkét 
szoba volt, minden szobában egy ágy megvetve. Egy
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szobában pedig az asztal felterítve éppen tizenkét személyre 
s tele volt az asztal mindenféle drága enni s inni való
val. Volt a kastély mellett egy istálló is, abban az 
istállóban éppen tizenkét lónak hely, minden ló számára 
széna, zab bőven. Bekötötték a lovakat, szénával, zabbal 
jól ellátták, aztán visszamentek a kastélyba, letelepedtek 
a terített asztalhoz, ettek-ittak, vígan voltak, mikor aztán 
elálmosodtak, szépen lefeküdtek.

Éjfélkor a legidősebb királyfi fölébred valami szóra. 
Hallja, hogy valaki szólítja nevén: János, gyere ki!

Fölkel a királyfi, kimegy az udvarra s hát ott egy 
leányt talál, akinek olyan fekete az arcza, mint a korom. 
Mondja a leány:

— Ne ijedj meg tőlem, te királyfi, hogy ilyen csúnya 
fekete az arczom. Királyleánya vagyok, éppen tizenegy 
testvérem van, mint neked. Egy boszorkány rútította el 
az arczunkat s megátkozott, hogy addig az arczunk meg 
se fehéredjék, amig tizenkét királyfi ebben a kastélyban 
hét esztendeig, hét hónapig, hét hétig, hét napig, hét 
óráig itt nem lakik s ezalatt az idő alatt a kastélyból 
ki sem mennek, meg sem házasodnak.

A fekete leány többet egy szót sem szólt, eltűnt, 
mintha a föld nyelte volna el.

Mondja reggel János királyfi az öcscseinek, hogy 
mi történt vele az éjjel, de az öcscsei azt mondták, 
hogyha az a tizenkét leány mind az Isten angyala volna, 
még akkor sem maradnának ilyen hosszú ideig. Egy
szeribe fölnyergeitek s mentek tovább, csak János maradt 
ottan a kastélyban. De még ki sem értek az erdőből, 
elállotta útjokat tizenkét farkas, nem bírták széjjel verni, 
elkergetni, szégyenszemre vissza kellett hogy menjenek 
a kastélyba. Hanem ugyan oda visszamehettek, mert 
akkor már sem maguknak, sem lovuknak nem volt sem
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étele, sem itala. Azzal kellett beérni, amit bátyjuk adott 
a magáéból.

Másnap reggel ismét neki készültek, legyen égsza
kadás, földindulás, történjék akármi, ők tovább mennek. 
De ahogy kimentek a kastélyból,- mind a tizenegy fiú 
kőbálványnyá változott.

Egyedül maradt János királyfi a kastélyban, élő 
ember nem volt rajta kivül, de honnét, honnét nem, étel, 
ital volt bőven neki is, lovának is.

így telt esztendő, esztendő után. Mikor aztán még 
csak három nap volt hátra, bejött hozzá este a fekete 
kisasszony s mondta neki:

— Hallod-e te János királyfi, ma éjjel eljönnek 
hozzád az ördögök a tizenegy öcséd képében, hívnak, 
csalogatnak téged mindenféle szép szavakkal, de te ne 
is hallgass rájuk. Amikor látják, hogy nem mégy velük, 
megkínoznak, sanyargatnak mindenféleképen, de te szen
vedd el azt is.

Csakugyan úgy volt, ahogy a fekete kisasszony mon
dotta. Eljöttek éjjel az ördögök körülfogták, hívták, csalo
gatták: gyere velünk, te bolond, ne maradj itt. De János 
királyfi, egy szó, nem sok, annyit sem szólt. Akkor aztán 
megharagudtak az ördögök s úgy megverték, hogy a 
csontja is ropogott belé.

Reggel eljött a fekete kisassony, megkente a királyfi 
testét mindenféle csuda-írrel s még hétszerte szebb lett, 
mint volt annak előtte. Akkor aztán azt mondta János 
királyfinak : Az első próbát szépen kiállottad, János 
királyfi, hanem ma éjjel még nehezebb próbád lesz. Az 
ördögök megint eljönnek apád s anyád képében, megint 
hívnak, csalogatnak, de te csak ne szólj semmit. Amikor 
látják, hogy szép szóval semmire sem mennek, megkínoz
nak, sanyargatnak, kezed, lábad összekötik, kivisznek az
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udvarra s felakasztanak. De te még az akasztófa alatt 
se szólj semmit, gondolj reám’s ne félj semmitől.

Úgy történt minden, ahogy a fekete kisasszony 
mondta. Eljöttek az ördögök, hívták, csalogatták, meg
kínozták, fölakasztották, de jött reggel a fekete* kisas
szony, levágta a kötelet, megkente a János királyfi tes
tét mindenféle csuda-írrel s még hétszerte szebb lett, 
mint volt annak előtte. De a fekete kisasszony arcza is 
félig megfehéredett. Mondta is János királyfinak:

— Nézd meg az arczomat, János királyfi, úgy-e 
fehéredik? Ha még a harmadik próbát is kiállod, egé
szen megfehéredik az arczom, akkor aztán kettőnké a 
világ. Ma este ismét eljönnek az ördögök, még pedig apád, 
anyád, testvéreid s mindenféle rokonaid képében, meg- 
kinoznak, sanyargatnak, aztán tüzes koporsóba tesznek, 
porrá égetnek, de te csak gondolj reám, ne félj semmitől.

Éppen úgy történt, ahogy a fekete kisasszony mon
dotta. Eljöttek az ördögök, hívták, csalogatták: gyere 
haza, te bolond, ne veszeszd el az életedet egy fekete arczú 
leányért, s mikor a szép szó nem fogott rajta, tüzes kopor
sóba fektették s porrá égették. Ám jött reggel a király- 
kisassony, megkente a János királyfi porát s hát egy
szerre csak megelevenedék, az lett, aki volt, de még hét
szerte szebb, mint annak előtte.

— Na, János királyfi, — mondá a királykisasszony, 
— most nézd meg az arczomat, fehér-e?

— Fehér, — mondá János — fehérebb a fehér 
liliomnál.

— Hát te csak menj előre, — mondá a lány, — 
a fekete városba, az én városomba, én még itt maradok 
a testvéreimmel, aztán majd utánad megyünk, hanem 
jegyezd meg jól előre, hogy az úton majd találkozol egy 
csudaszép leánynyal, az megszólít téged, hí, csalogat szép
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szavakkal, hogy menj vele, de te fordulj el tőle, egy szót 
se szólj, máskülönben az életeddel játszol. Amint tovább 
mégy, találsz majd egy terített asztalt, lesz azon minden
féle drága étel, ital, de te rá se nézz, hozzá se nyúlj, 
mert bizony mondom, életeddel játszol.

Azzal elbúcsúztak egymástól, felült János királyfi 
a lovára s indult a fekete város felé. Hát csakugyan, 
amint egy rengeteg erdőbe ér, ott elébe áll egy csuda
szép lány, megszólítja: — Ki vagy te, mi vagy te, te szép 
dali legény, honnét jösz, merre mégy ? Gyere velem! — 
mosolygott, nevetett, de János királyfi elfordította fejét s 
szó nélkül tovább ment. Még jó hajításnyira sem ment, 
meglátja a terített asztalt. Egy kicsit éhes is volt, szom
jas is volt, de gondolta is magában: Ugyan mi az ördög 
lelheti, ha egy falást lecsippent abból a piros, ropogós 
czipóból s megiszik egy csöppet abból a drága jó tokaji 
borból, — mert úgy tudjátok meg, hogy tele volt az asz
tal tokaji borral s a Jézus tudja, még mi jóféle itallal. 
Le sem szállt a lováról csak lenyúlt a czipó után, letört 
belőle egy darabot, megette, aztán egy üveg tokaji bort 
egybe kihajtott. No, abban a szempillantásban le is esett 
lováról a földre s olyan mély álomba merült, hogy ágyú
szóval sem lehetett volna felkelteni.

Jött nemsokára utána a fekete kisasszony, puha bár
sony hintón, ott találja János királyfit a földön, költi, 
szólítgatja, rángatja, de biz az nem ébredett föl. Akkor 
elővette az arany pennáját s a János királyfi kardjának 
a lapjára ezt írta:

»Ha fölébredsz, menj vissza a kastélyba; az istálló 
vakablakában találsz egy vas szöget, azt a kardoddal vágd 
ketté. Erre mind a tizenegy öcséd megelevenedik, hozd 
el őket is a fekete városba. Útközben a Veres-tenger 
partjához értek, ottan találtok egy óriást, az által visz
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titeket a tengeren, de mikor általvisz, mondjad neki, 
hogy a gyűrűdet beleejtetted a tengerbe, menjen s keresse 
meg. Mikor aztán megfordul az óriás, taszítsd belé a 
tengerbe, mert különben szörnyű halálnak halálával pusz
tít el téged is, a tizenegy öcsédet is. A Veres-tengertől 
nem messze van a hármas üveghegy, azontúl van a fekete 
város. A ti lovaitok ezen a hegyen nem tudnak által 
jönni, de van a hegy aljában egy bak-arasznyi ember. 
Ez megszólít titeket, beszél nektek mindenféle bolondsá
got, de ti ne szóljatok semmit, erre ő aztán megmérge
lődik s sorba felkap valamennyit s úgy általdob az üveg
hegyen, hogy éppen a fekete városban estek le.«

Jó sötét este volt, mikor János királyfi felébredt, 
elolvasta a levelet a vacsora-csillagnál, fölkap a lovára, 
visszavágtat a kastélyba, szalad az istállóba, ott a vak
ablakban megtalálja a vas szöget, a kardjával ketté vágja 
s hát megcsendül-bondúl bele az egész udvar s mit lát
nak szemei! — a tizenegy öcscse egyszerre megelevenedék, 
de még a lovak is megelevenedtek.

A királyfik azt hitték, hogy csak egy éje alsza
nak, semmiképen sem akarták elhinni, hogy ez az 
éjszaka tovább tartott hét esztendőnél. Most már a kas
télyban az ő részükre is volt étel, ital bőven, azon mele
gében nagy dáridót csaptak, aztán lóra kaptak s uczczu 
neki, — elvágtattak a fekete város irányában.

Hét nap, hét éjjel mentek, míg a Veres-tenger part
jához értek. Ott volt az óriás a tenger partján. Fölvette 
a tizenkét királyfit lovastól, mindenestől. Egybe általvitte 
a Veres-tengeren s ott lerázta magáról a legényeket, a 
lovakat. Hanem János királyfi nem felejtette el, hogy 
mit irt a fekete kisasszony. Mondja az óriásnak, hogy 
egy kedves drága gyűrűje beleesett a tengerbe, fordul
jon meg s hozza fel a tenger fenekéről.
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Megfordul az óriás, János királyfi pedig megtaszítja 
s az óriás beleesik a tengerbe. Kiabált, káromkodott az óriás :

— Volt eszed, te kutya, hogy belé taszítottál, 
mert különben szörnyű halálnak halálával haltatok volna 
meg mind.

Az ám, — gondolta János királyfi — volt esze a 
fekete kisasszonynak. Hirtelen lóra pattantak mind a 
tizenketten s vágtattak, mint a sebes szél, de útközben 
megállapodtak egy kicsi ház előtt, bementek oda, ha kap
nának valami enni s inni-valót. Nem volt senki más a 
házban csak egy öreg asszony, de olyan öreg, hogy az 
orra a földet verte. Köszönti János királyfi:

— Adjon Isten jó estét, öreg anyó!
— Szerencséd, — mondá az öreg asszony — hogy 

öreg anyónak szólítottál, mert különben vége az életednek.
— Hiszen én kendnek semmit sem vétettem, — 

mondá János királyfi.
— Hát a leányomat ki ölte meg? — kérdezte az 

öreg anyó.
— Én nem, azt tudom, — mondá János királyfi, 

— nem öltem én soha senkit ez életben.
— Hát tudd meg, — mondá az öreg asszony, — 

hogy az a vas szeg, melyet ketté vágtál, az én leányom 
volt. Az varázsolta volt meg azt a tizenkét leányt.

Gondolta magában János királyfi, jó lesz innét 
tovább menni. Elbúcsúzott az öreg asszonytól, még vigasz
talta is: — Ne búsuljon, öreg anyó, mert szeg helyett sze
get ad az Isten, s azzal neki vágtattak a hármas üveg
hegynek.

Bezzeg hogy ott volt a bak-arasznyi ember, ott 
ugrált, ficzkándozott, hadonázott.

— Hé emberek, hé, kik vagytok, mik vagytok, mit 
kerestek itt, mi, he? Ez az én földem, az én orszá-
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gom, nagyapámnak a nagyapja szerezte. Egy tapodtat 
sem eresztlek tovább.

A királyfik csak kaczagtak ezen a pezderkedő kis 
emberkén, de egy szó nem sok, annyit sem szóltak. De 
már erre olyan mérges indulatba jött a bak-arasznyi 
ember, hogy ő sem szólt többet, csak fogta sorba a lova
kat s úgy ahogy voltak, gazdástól, mindenestől egymás
után keresztül hajigálta a hármas üveghegyen. Ott estek 
le mind a tizenketten a fekete város közepén s úgy lát
tam, mint ma — kutyabajuk sem lett.

Mentek tüstént a fekete várba. Kint ült a tornácz
ban a tizenkét leány, várták a tizenkét királyfit. Olyan 
fehér volt mind a tizenkét leány, mint a fehér liliom, 
annál is fehérebb.

Összebarátkoztak, összeédesedtek mind a legények, 
mind a leányok. Hivattak még aznap tizenkét papot, azok 
szépen összeadták, azután tizenkét czigánybandát. Azok 
húzták ahogy tudták. Én is nektek mesét mondtam, a hogy 
tudtam, hogyha jobban tudnám, még tovább mondanám.



A vörös királybíró.

A világhíres Hunyady János idejében történt, a 
mit most elmondok néktek. Abban az időben annyi volt 
a török Erdélyországában, mintha a földből nőtt volna 
ki. Pedig a dicső Hunyady János az ő vitézeivel ugyan
csak pusztította éjjel-nappal, de hiába, hogyha egyet 
levágtak, száz termett helyébe.

A többi közt körülfogták a törökök Kőhalom várát is. 
Beüzent a basa a kőhalmi királybírónak, hogy ha egy egész 
vágás szekér aranyat nem fizetnek: kő kövön nem marad, 
s még a csecsszopó gyermeknek sem kegyelmez meg. De 
volt szörnyű nagy ijedtség! Csak két ember nem ijedt 
meg: a királybíró, a kit a vörös hajáért vörös király
bírónak hívtak s az ő keze-lába: egy Menenges nevű 
ember, aki messze földön híres volt az ördöngösségéről. 
Csudálatos dolgokat művelt ez a Menenges. Ha jó kedve 
kerekedett, tüzet fújt a szájából. Ha vendégségekbe 
hívták, fogta magát s a vizet borrá változtatta, mikor 
meg látta, hogy a vendégeknek erősen virágos kedve kere
kedett, vízzé változtatta a bort.

Hát amint mondám, nagy volt az ijedtség, mikor 
a basa beüzent Kőhalomba, az egész vágás szekér ara
nyért. Előszedte kinek mi aranya volt, a ládafiából, de az 
egész Kőhalomban nem gyűlt össze több egy félvágás 
szekérre valónál. Na, most mi lesz? A török basa bizo-
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nyosan nem tréfál. De a vörös királybíró nem ijedt meg. 
Kiment az ő hű keze-lábával a várból, ment egyenest a 
basához s azt mondta:

— Sok aranyat kívánsz, vitéz basa. Csak a felét 
tudjuk megadni. De ha türelemmel leszel, három hónap 
múlva a másik felét is becsületesen megadjuk.

— Jól van, — mondá a basa — de addig velem 
jössz Törökországba. Ha megkapom a másik félvágás 
szekér aranyat is, visszaeresztlek.

A vörös királybíró kihozatta a félvágás szekér ara
nyat, elbúcsúzott feleségétől, gyermekeitől, el a város 
népétől s indult nagy Törökországba, három hónapig tartó 
nehéz fogságra.

Legutoljára az ezermester Menengestől búcsúzott, 
de ez azt mondta:

— Ne búcsúzzék tőlem, nagy jó uram, mert én nem 
maradok el kigyelmedtől. Megyek kigyelmeddel a nehéz 
fogságba.

Elment a vörös királybíró s vele a keze-lába. Török 
császár városában záratták toronyba, nagy nehéz fog
ságra. De eltelt a három hónap s bizony nem érkezék 
meg a félvágás szekér arany. Elmúlt a negyedik, el az 
ötödik hónap, el a hatodik is, csak nem érkezék meg az 
arany. Eszük ágában sem volt a kőhalmi szászoknak, 
hogy kiváltsák a királybirájukat, pedig derék egy ember 
volt. Vagy az is meglehet, jutott eszükbe, de nem tud
tak összegyűjteni egy félvágás szekér aranyat.

— Istenem, Istenem, — sóhajtott föl egyszer a 
vörös királybíró — itt kell elsenyvednem ebben a sötét 
toronyban, a nehéz rablánczon! Hej, Menenges, Menenges, 
mennyi ördöngösséghez értettél te is, míg szabad voltál, 
az volna az igazi ördöngösség, ha kiszabadítanál innét 
s haza vinnél Kőhalomba.
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— Éppen csak ezt a szavát vártam, nagy jó uram. 
Feküdjék le csak s aludjék csendesen. Holnap éjjel a házá
ban alhatik.

— Menenges, ne bolondozz, nincs kedvem most a 
tréfára.

— Uram, aludjék, egyébre gondja ne légyen.
Lefeküdt a vörös királybíró s csakhamar el is nyomta 

az álom. S amig ő aludt, az ördöngös Menenges kinyi
totta a torony vasajtaját, aztán leterítette a köpenyegét 
a földre s pitymallatkor felébresztette a gazdáját.

— Nagy jó uram, készüljön az útra.
— Ne tréfálj, Menenges!
— Nagy jó uram, üljön erre a köpenyegre s fogód

zók jól belém!
A vörös királybíró ráült a köpenyegre, Menenges 

pedig valami hókusz-pókuszt csinált s azzal — surr! 
burr! kisurrant a köpenyeg az ajtón, fel a magas levegő
égbe. Repült a köpenyeg, mint a szél oly sebesen, tenge
ren, erdőn, mezőn át, s mire feljött a vacsora-csillag, 
szépen leszállott a kőhalmi vár udvarának a közepén.

— Itthon vagyunk, nagy jó uram!
Igazán, otthon voltak. Összecsődültek a népek s 

szemük, szájuk elállt a nagy álmélkodástól. Hogy tudtak 
ezek haza jönni, mikor mindkettőnek a lábán volt a nehéz 
rabbilincs. Hiába kérdezték, nem mondták meg senkinek, 
hogy milyen csudálatosképpen jöttek haza. Csak mikor 
Menenges meghalt, akkor mondta el a vörös királybíró, 
hogy Menenges az ördögök segítségével hozta haza.

Már akárhogy, de hazajöttek s az is igaz, hogy 
Törökországban voltak, nagy erős fogságban, mert azt 
a két nehéz lánczot még nemrégiben is lehetett látni a 
kőhalmi vár egyik szegeletében.



A czigánypurdé.

Hol volt, hol nem volt, még az óperencziás tenge
ren is egy sánta araszszal túl, volt egyszer egy király. 
Ennek a királynak volt három szép nevendék fia: egyik 
dalibb a másiknál. Nem is lesz vala ennek a királynak 
semmi panasza e világsora ellen, ha nincs a gyönyörű 
selymes kertje. Csudájára jártak annak a világ legtulsó 
szegletéből is, de már azt emberi száj nem tudá lebe
szélni, mennyi boszuságot okozott neki ez a kert minden 
áldott reggel. Hát az úgy volt, hogy ha a mai áldott 
szent napon derékig nőtt a selyem benne, másnap reg
gel csak a tarlója volt. Miféle állat ette le, azt senki 
lélek nem tudta megmagyarázni, mert a mennyi strázsát 
oda állítottak, azt mind elnyomta az álom éjfélkor.

Búsult a király, hogy helyét sem találta. A nagyob
bik fia már nem nézhette tovább ezt az örökös búcsá- 
lódást s azt mondta:

— Felséges apám uram, egyet se búcsálódjék többet, 
az éjjelre én állok ki strázsának s meglássa kied, hogy 
egy nem sok, annyi hija sem lesz a selyemnek.

A király azt sem mondta: tegyed, ne tegyed. Gon
dolta, hogy úgy is hiábavalóság, hadd strázsáljon, se 
nem árt, se nem használ.

No, elkövetkezik az este. A királyúrfi komlós czipót 
tesz a tarisznyájába s elindul a kert felé. Amint a kert-
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kapuhoz érne, csak eleibe áll egy kicsi egérke s mondja 
neki:

— Hallod-e te királyúrfi, adj egy falás kenyeret, 
bizony nem bánod meg. De a királyúrfi még nem is 
hederített az egérkére, bement a kertbe s leheveredett a 
selyemvetés szélibe. Ott fütyörészett, dudorászott, hogy 
valahogy el ne nyomja az álom, de mikor tizenkettőt 
ütött az óra, csak meglegyinté az arczát valami szél s 
úgy elalszik abb’ a helybe, mintha fejbe ütötték volna. 
Reggel, mire felébredt, az apja már ott állott nagy szo
morún : megint csak a tarlója volt a gyönyörű selyem
vetésnek.

Következő éjjel a középső királyúrfi ment strázsálni. 
Ennek is elejébe szökik a kicsi egérke a kapu előtt, kért 
tőle egy falás kenyeret, de ez sem adott. Hanem bezzeg 
elaludt őkeme is, mikor az óra tizenkettőt kongatott. 
Kimegy a király reggel, s hát megint csak a tarlója 
van a selyemnek.

— Ejnye így meg amúgy! — mondá a legkisebb 
királyúrfi, — már csak én is szerencsét próbálok.

Eleget mondta az apja, hogy ne oktalankodjék, ha 
a bátyjai meg nem tudták őrzeni, ő ugyanvalóst nem 
tudja. De a kicsi királyúrfi addig erdőit az öreg királyon, 
addig lábatlankodott, míg azt nem mondá: — Lássad, ha 
nincs jobb dolgod.

Szép ropogósra sült komlósczipót tesz a tarisznyájába 
s még egy kulacs vizet is vesz melléje a kicsi királyúrfi, 
s mihelyt beesteledett, elindult a kert felé.

Hát az a szetemnyi kis egéike ott volt megint a 
kertkapu alatt s egy falás kenyeret kért tőle is Isten 
nevében. A kicsi királyúrfi adott jó szívvel, kenyeret is, 
vizet is.

Azt mondja az egérke:
BENEDEK I MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 20
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— Na, te kicsi királyúrfi, jótétel helyébe jót várj! 
Ennem, innom adtál, meg is szolgálom. Menj csak bé a 
kertbe, feküdj le a selyemvetés szélébe s aludjál el bátran. 
Éjfélkor én megcsippentem a füledet, te arra felébredsz. 
Éppen akkor megy el melletted egy ezüstszőrű paripa, 
ezüst kantár a fejében. Mindjárt ragadd meg a kan
tárt s el ne ereszd a paripát, ha lerugódja is a csillagos eget. 
Csakhogy megmenekedhessék, neked adja az ezüst kan
tárt, ennek az ezüst kantárnak pedig az a titka van, 
hogy ha megrázintod, egy felnyergelt ezüstszőrű paripa 
s egy regiment katona áll a te parancsolatodra. Holnap 
éjjel egy aranyszőrű, holnapután éjjel egy gyémántszőrű 
paripa szökik be a kertbe, vedd el ezektől is a kantárt, 
mert ezek ugyancsak egy-egy regiment katonával állít- 
nak elé egy kantár-rázintásra. Hanem azt mondom 
én neked, ugyan jól ügyelj magadra, mert a bátyáid 
erősen meggyülölnek, hogy a selyem kertet meg tudtad 
őrizni s az életedre törnek. Különösen, ha vadászni hív
nak, meg ne indulj velők, mert tudom istenem, hogy 
elvesztenek.

Megköszöni a királyúrfi a jó tanácsot, bémegy a 
kertbe, lefekszik, elalszik. Hát mikor tizenkettőt ütne az 
óra, fölébred s éppen mellette halad el az ezüstszőrű 
paripa. Csak megkapja nagy hirtelen a kantárját, rúgni 
kezd a paripa, hogy szinte leszakadt a csillagos ég, de 
a királyúrfi ki nem eresztette a kezéből, míg a kantárt 
átal nem engedte s meg nem ígérte, amit az egérke 
mondott volt.

Reggel a király bémegy a kertbe, hát a selyem
vetésből egy szál sem hibádzik. Örvendett a király, csak
hogy ki nem ugrott a bőréből. A kicsi királyúrfi pedig 
második éjjel, de harmadik éjjel is megőrizte a selyem-
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vetést, elfogta az aranyszőrű s a gyémántszőrű paripát 
s mind a kettőnek elvette a kantárját.

A vén király alig tudta győzni gyönyörködéssel 
reggelenként, mikor látta, hogy a selyem derékig ért. 
Hej volt öröm, dinom-dánom. Mindenki örvendett, csak 
a két nagyobb fiú boszuskodott, mérgelődött magában. 
Úgy elfogta az irígykedés mind a kettőt, csakhogy meg 
nem hasadtak belé.

Még az nap össze is egyezkedtek, hogy az öcs- 
csüket elcsalják az erdőbe vadászni s ott megölik. A kicsi 
királyúrfinak eszébe sem jutott az egérke tanácsa, s bol
dogtalan fejével elment az erdőbe. Mikor az erdő széléhez 
érnének, a két nagyobbik előre megy, ott összesúgnak, búg
nak, a kicsi királyúrfi pedig magára marad. Hát a mint ott 
bódorogna a paripáján, csak felfut a kicsi egérke nagy 
hirtelen a paripa mórjára s leül éppen vele szembe.

— Nem fogadtad meg a tanácsomat úgy-e, kicsi 
királyúrfi? Hamar vágtass el innét, különben halálfia 
vagy. Ahol ni, balra az ösvényen találkozol egy czigány 
purdéval, cserélj vele köntöst s menj, a merre a szemed lát.

Elvágtatott nagy szomorúan a kicsi királyúrfi, talál
kozik a czigánypurdéval s megszólítja, hogy cseréljenek 
köntöst. A czigánypurdé azt hitte, hogy csak bolondoz
nak vele, de mikor látta, hogy fele sem tréfa, kivetette 
nyakából a rongyos ingjét, átaladta a királyúrfinak, ő 
pedig felöltözött a fényes herczegi köntösbe, felpattant a 
lóra s elnyargalt az erdőbe. De mégis ölték szegényfejét 
a királyúrfi helyett, nem sokáig hordozhatta az aranyos 
köntöst.

Elindult most a királyúrfiból lett czigánypurdé. 
Ment, mendegélt árva feje, hegyen, völgyön átal, hetedhét 
ország ellen. Egyebe sem volt annál a három kantárnál, 
mit a lovak fejéből húzott volt ki. Ezeket elvitte ma-
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gával. Grondolá, ha nem egyébb, eladja, de legalább nem 
hal éhen, míg szolgálatot kap. Ment, mendegélt s beért 
egyszer egy városba. Itt volt a veres király rezidencziája. 
Bémegy a palota udvarába, elémondja, hogy ő szolgálatot 
keres. Éppen az nap temették el a kertész inaskát, meg
fogadták helyébe.

No, telt, múlt az idő. A czigánypurdé jól viselte 
magát, mindenkinek kedvébe járt. Egyszer vasárnap, 
mikor minden lélek a templomba ment, csak ő maradt 
otthon s a veres király legkisebb leánya. A foga fájt 
szegénynek, azért maradt otthon. Nagy kínjában kidőlt 
az ablakon s úgy nézte a gyönyörű szép virágoskertet. 
A czigánypurdé ott lődörgött a virágágyások közt. Mit 
gondol, mit nem, fogja magát, elé veszi az ezüst kantárt, 
megrázintja s abb’ a minutába’ ott termett az ezüstszőrű 
paripa. Felpattan rá, de a közbe olyan ragyogós ezüst 
gúnya kerekedik a czigánypurdéra, hogy a király kisasz- 
szonynak a szeme, szája elált bámulatában.

Aj, megsarkanytyúzza most amúgy istenesen a pari
pát, tánczolni kezd alatta, rúgott, de úgy, hogy az égig 
szállott a por nagy feketén, akkor beleugratott a szép 
virágágyásba s azt a teméntelen sok gyönyörű virágot 
kirugatta tövestül, mindenestől. A királykisasszonynak 
úgy megtetszett ez a bolondság, hogy mindjárt elfelejtő a 
fogfájást. Hanem azért úgy tett, mintha semmit se látott 
volna.

Haza jőnek a templomból. Látja a kertész a ször
nyű pusztulást, fut a purdénak, ki ekkorra már rongyos 
ruhába öltözött.

— Megöllek, te tolvaj, gyilkos lélek! Ki járt itt? 
Ki fordítá fel ezt a kertet ? — Lekiált a királykisasszony 
az ablakból, hogy ne merjen a purdéhoz nyúlni, mert az nem 
oka semminek. A kertész ájuldozni kezdett nagy boszu-
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ságában, de nem bánthatta a purdét, amikor a király
kisasszony olyan erős védelmébe vette.

Eltelik egy hét, jő más vasárnap. Ismét az egész 
udvar templomba megy, csak a purdé nem s a kicsi 
királykisasszony. Most ugyan egy mákszem baja sem volt 
a fogának, hanem azért felkötötte az állát, egy nagy fehér 
ruhával, csakhogy otthon maradhasson, kidől az ablakba, 
a czigánypurdé pedig ott lődörgött, bódorgott. De ismét 
csak gondol valamit, megrázintja az arany kantárt s abb’ a 
szempillantásba ott termett az aranyszőrű paripa. Csak 
felpattant rá s úgy kirugatta vele a virágokat, hogy het
venhét mértföldre szóródtak el. Mikor a kertész ezt meg
látta, úgy elájult, hogy egy cseber vízzel kellett felmos
datni. Fut a purdénak, hogy megölje, de a királykisasz- 
szony lekiáltott, hogy azt ugyan ne bántsa, mert a purdé 
semminek sem oka.

Eljő a harmadik vasárnap. Most is otthon marad
nak ketten: a királykisasszony s a czigánypurdé. Most 
a gyémánt kantárt rázintotta meg s mindjárt ott termett 
a gyémántszőrű paripa. De olyant aztán nem látott a 
királykisasszony világon való életében, a hogy a gyémánt
szőrű paripa tánczolt, rugdosott. A gyémánt ruhába 
öltözött purdé pedig olyan szép volt, hogy a királykis
asszony nem tudott bételni nézésével. Úgy bele is haba
rodott, hogy a szive csak úgy repöstölt bele.

Ez így eltelt, elmúlt.
Egyszer a király kihirdeti ország-világ, hogy három 

eladó leánya van, s a mely herczeg feleséget akar, csak 
jöjjön az udvarába s akiket közülök kiválasztanak a 
leányai, azokhoz adja őket.

Hát — lelkem istenem, — mindenféle királyurak 
herczegek csakúgy omlottak a veres király udvarába.

Kiállott a király három leányával a palota tor-
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náczába, a herczegek glédába állottak az udvaron s beszédet 
tartott a gyülekezethez.

— Felséges herczegek! Nézzetek ide, itt van a 
három eladó leányom, mind a három kezében egy-egy 
aranyalma. A kiknek ezeket az almákat dobják, azoknak 
adom a leányaimat, bármiféle rendű emberek is legyenek. 
Én mondom ezt, a veres király s meg sem másolom.

No hiszen, lett erre fészkelődés, izgolódás, mozgoló
dás a herczegek közt. Mindegyik lábujjhegyre állott, hogy 
jobban szemügyre kerüljön. Elsőbben is a legnagyobb 
királykisasszonynak kellett eldobni az aranyalmát. Csak 
végig futott szemével a herczegek glédáján, s mire 
tízig lehet számolni, megdobta almájával a fehér király 
legnagyobb fiát, aki a czigánypurdénak éppen az édes 
testvére volt.

Kerül a sor a középső királykisasszonyra, ez sem 
tétováz sokáig, megdobja a fehér király középső fiát.

Következik a legkisebb királykisasszony. Hej! ugyan 
kit dob meg az ? Erre ugyan valóst kandi volt minden lélek

A’ bizony, mit gondolt, mit nem, — fordult egyet 
a sarkán, azt mondotta, hogy ő senkinek sem dobja az 
ő almáját a jelenlevők közűl. Nem kell azokból egy se 
neki, nem bizony.

Morgolódott az öreg király, eleget beszélt a leány
nak innét is, túl is, hogy ennyi, meg annyi szép fiatal 
legény van a herczegek között, válasszon közülök. Nem ő!

— Hát kit akarsz, mit akarsz ? — kiáltott ször
nyű mérgesen a király.

Azt feleli a királykisasszony:
— Szólítsanak elő minden élő lelket, a ki az udvarban 

lakik, azok közűi talán választok valakit.
Mit csináljon, szavát adta, meg nem másolhatja, 

hogy nem ellenzi, akárkinek is dobja az almáját. Elé-
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hívják mind, akik csak az udvarban szolgáltak: inasokat, 
kocsisokat, béreseket.

— No, dobd oda valamelyiknek! — kiáltott a király 
nagy haraggal.

— Nem dobom biz’ én ! — feleselt a kicsi király
kisasszony.

— Hát kinek akarod dobni ? Ki hiányzik még 
cselédeimből ?

Gondolkozik mindenki, egyik erre, másik arra gondol, 
de senkinek eszébe -nem jutott, hogy valaki még hiányoz
hatnék. Nagy későre eléáll egy inas s jelenti :

— Felséges királyom! életem, halálom kezedbe 
ajánlom, innét nem hiányzik más, csak az a czigánypurdé!

Nagyot kaczag a király, pedig úgy ette a méreg, 
hogy szinte meghasadt belé.

— Hát szólítsátok elé azt a purdét! — kiált a 
király.

Elészólítják. A czigánypurdé erőst szégyenkedve 
elésompolyog a kertből. A rongy csak úgy fityegett 
utánna. Nem tudá visszatartani a kaczagást senki lélek. 
De a királykisasszony ügyet sem vetett a nagy kacza- 
gásra s mikor a czigánypurdé tíz lépésre közeledett, csak 
oda dobta neki az arany almát.

Hej, de fölháborodék a király szörnyűségesen! 
Kékült, ződült, a két szeme veres karikát hányt, ordított, 
mint egy megvadult állat, hanem a királykisasszony azt 
mondta, hogy: vagy a purdé felesége lesz, vagy pedig 
szörnyű halálnak halálával hal meg.

— Jól van, te átkozott teremtés! — kiabált a 
király — légy ennek a rongyos czigánypurdénak a fele
sége. De az én palotámban nem is lesz helyetek, az én 
abroszomhoz nem dörgölitek a szájatokat!



313

Azzal oda mutatott a disznópajta felé s azt mondta:
— Ott ellakhattok, ha tetszik, ha nem tetszik, el is 

mehettek.
Elszomorodék a kicsi királykisasszony egy kicsit, 

de ismét csak neki durálta magát s gondolá, hogy ő 
bizony egy cseppet sem ereszti búnak a fejét, hanem bé- 
költözik a diszr ópajtába, ott is lehet ő boldog, csak 
a czigánypurdé szeresse.

Azon közbe, míg az éfiu pár beköltözött a disznó
pajtába, folyt a palotában a dinom-dánom, húzta tizenkét 
banda, tánczolt a sok herczegkisasszony, hogy rengett, 
dongott belé a helység. Ették, itták a sok minden jót, 
de a fiatal párra senki sem gondolt. Csak éjfél után 
jutott eszébe a kicsi inasocskának, hogy vigyen egy kevés 
maradék csoptot-bontot nekik.

Hát egyszer, a mint istenes javába mulatoznának 
a palotában, kürtszó hallatszik a kapú előtt. Egy staféta 
érkezék nagy lelkendezve, egyenest befut a palotába s 
jelenti a veres királynak, hogy nagy a veszedelem: a 
fekete király bétört az országba.

Bezzeg lett nagy felfordulás. De a két nagyobb vő 
mindjárt előállott nagy büszkén s azt mondták, hogy 
majd megtanítják ők a fekete királyt! Mindjárt lóra 
kaptak, utánok az egész vendégsereg, összetrombitálták, 
aki csak katona volt az egész városban s elindultak az 
ellenség elé. Megtudja ezt a czigánypurdé s azt mondja 
a feleségének:

— Hallod-e, feleség, talán elmegyek én is, hátha 
valami javára lehetnék az apádnak.

Elneveti magát az asszony:
— Ugyan bizony mivel mennél, hiszen sem lovad, 

sem kardod.
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Majd lesz, ha nincs! — mondá a purdé* — 
Láttam én egy kehes, bogos lovat a ganédomb mellett 
ácsorogni, jó lesz nekem az is!

Úgy lett, ahogy mondá. Felkerekedett a gebére s 
azzal utána döczögtetett a fényes nagy seregnek. Alig 
ért ki a városból, látja, hogy úgy fut vele szembe a 
veres király serege, s elől a két bátyja, mintha csak a 
szemüket vették volna ki.

— Hm, — gondolá magában a purdé — ezeket 
bizony rútúl megkergették. Csak megrázintá az ezüst 
kantárt kétszer egymásután jó erősen, s abb’ a minu- 
tába ott termett alatta egy ezüstszőrű pariba, körülötte 
egy regiment ezüst mondúros huszár, őrá pedig olyan 
ezüs gúnya kerekedett, hogy elvesztette a szemevilágát, 
aki erősen megtalálta nézni.

Kiállt a huszároknak :
— Utánam legények! — s neki vágtat egyenest a 

a fekete király seregének, s úgy széjjel verte, mint a 
záporeső. Minden lélek ámult, bámúlt, hogy honnét 
potyanhatott ide ez a fényes sereg. De mire utána jár
hattak a dolognak, az ezüst mondúros huszárok eltűntek 
a vezérükkel együtt, mintha a föld nyelte volna el, s mikor 
a veres király serege a város határához ért, ott találták 
a rongyos czigánypurdét a kehes, bogos lovon, amint 
velük szembefelé döczögtetett. No bezzeg, de lekaczagták 
a szegény purdét!

— Csak kaczagjatok, — gondolá — jő még az én 
malmomra is a viz.

Ezalatt a sereg hazatért a városba s a két nagyobb 
vő eldicsekedett, hogy így, meg úgy széjjelverték a 
fekete király seregét.

Lett ennek örömére nagy dinom-dánom. Még a 
bolha is tánczolt, csak a szegény czigánypurdéra nem
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gondolt senki. Húzza a tizenkét banda, tánczolnak öregek, 
ifiak, de egyszer csak megszólal a kürt, fut a staféta, 
hogy a fekete király még nagyobb serget küldött.

No, ismét összeszedelőzködnek, összeütköznek az 
ellenséggel, de most még rútabbul megszalaszták. A czi
gánypurdé most az aranykantárt rázintotta meg, egy 
szempillantásra ott termettek az arany mondúros huszá
rok, alatta egy aranyszőrű paripa, s még hírmondónak 
sem maradt a fekete király seregiből. De, bezzeg, a dicső
ség megint csak a két nagyobb vőé maradt.

Aj, megboszuskodék most a fekete király! Egész 
országa népét összehivatta, s maga vezette a veres király 
országa ellen. Lesz most hadd-el-hadd! De lett is! Mert 
tudjátok meg, úgy, de úgy elnáspágolták a veres király se
regét, hogy rengett belé az egész tartomány.

Nézi, nézi egy darabig a czigánypurdé ezt a komé
diát, mikor aztán megelégelte, megrázintotta gyémánt 
kantárját. Egyszeribe alatta termett egy gyémántszőrű 
paripa, a testére pedig olyan gyémánt gúnya kerekedett, 
hogy a fekete király katonái csak meghőköltek nagy 
álmélkodással.

De ott termettek a gyémánt mondúros huszárok is 
gyémántszőrű paripákon. Kiált a purdé:

— Kerítsétek legények! Meg ne öljetek senki lelket, 
hajtsuk bé az egész ármádiát, de még a felséges apám
uramét, a veres királyát is!

Haj, de elszégyellik magukat a kevély herczeg urak. 
Eleget ide, eleget oda, hogy’ szabadulhatnának meg, de 
csak meg kellett hogy adják magukat. Elől ment a 
gyémánt mondúros vezér, a nagyobb tiszturakkal, hátul a 
huszárok s úgy hajtották bé a két ármádiát a veres 
király udvarába.
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Eleget vallatta a király, hogy ugyan mi bánata 
lehetne abban. De a félkegyelmű emberből egy szó nem 
sok, annyit sem lehetett kivenni többet.

— Na, eltelik egy-két nap. Hát egy reggel gyer- 
meksirás költi fel a királyt. Egy szép aranyhajú gyer
mekkel áldotta meg az Isten.

Örült a király, nem tudta mit csinál nagy örömé
ben. Az igaz, hogy örülhetett is, mert nem akadt ennek 
a gyermeknek párja hetedhét országon.

Mikor tizenkét napos volt, akkor már megszólalt. 
Hat hetes korában kint szaladgált az udvaron. Esztendős 
korában derék nagy legény volt.

Hanem, mikor három esztendős lett a fiú, a király 
nagy öröme rettentő nagy szomorúsággá változott. Azt 
mondta a királyfi az apjának, hogy ő megy világgá s 
addig meg sem áll, mig az erdő-zöldítő és mező-virágoz- 
tató királykisasszonyt meg nem találja. Kerül-e vissza, 
nem-e, azt egyedül a jó Isten tudja. De ha addig él is, 
megkeresi ezt a királykisasszonyt s feleségül veszi.

Sírt az öreg király, még jobban a királyné. Sírá
suktól zengett a palota. Könyörögtek, hogy ne menjen el. 
Hiszen olyan királykisasszonynak még hírét sem hallották.

Hiába beszéltek, hiába könyörögtek, elbúcsúzott a 
királyfi szüleitől, felült kedves lovára. Utána ment ötven 
vitéz legény lóháton, úgy mentek világgá.

Esztendő, esztendő után múlt, folyton mentek. 
Elfogyott a pénzük s sorba el kellett adni az ötven legény
nek az ötven lovát. Mind hazaküldötte őket, csak egyedül 
maradott. Azután a maga lovát is el kellett hogy adja, 
s úgy ment tovább, gyalog.

Akkor aztán elérkezett egy olyan országba, melyben 
nem volt sem fű, sem fa, sem virág. Egy rettentő nagy 
pusztaság volt az egész ország.



Az erdő-zöldítő és 
mező-virágoztató 

királykisasszony.

Volt egyszer egy öreg király. Bá
nattal feküdt, búval kelt ez az öreg király, mert hiába 
imádkozott az Istenhez, hogy áldja meg egy fiúgyermek
kel, nem áldotta meg sem fiúval, sem leánynyal. Bú 
volt éjjele, bú volt nappala. Mindig azon tűnődött, hogy 
kire hagyja az országát, meg a királyságát.

Egyszer, amint jön a templomból, elhaladott mel
lette egy bolondforma, félkegyelmű ember. Azt mondja:

— No, ez is mindig kesereg. De addig kesereg, a 
míg egyszer csakugyan utoléri a nagy búbánat.

Hallja ezt a király, megállítja az embert s kérdi tőle: 
— Mit beszéltél, he ?!
— Én azt, felséges királyom, hogy addig kesereg, 

a míg egyszer csakugyan utoléri a nagy búbánat.
— Hogy értsem ezt? — kérdi a király.
— Úgy, felséges királyom, hogy mindig kesereg egy 

fiú után. De még csak akkor lesz igazi bánata, ha az a 
fiú világra születik.
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Ment nagy búsan a királyfi s estefelé beér egy 
városba. Kérdi ott egy embertől:

— Mi az oka annak, hogy ebben az országban sem 
fű, sem fa, sem virág nincs.

— Hej, uram, — mondja az ember — nagy oka 
van annak. Még ennek előtte hat hónappal volt ebben az 
országban fű, fa, virág, minden. De akkor az ország átok 
alá került, s addig ez alól meg sem szabadul, míg az 
erdő-zöldítő és mező-virágoztató királykisasszony kedvére 
való férjet nem kap s azzal a mi országunkon keresztül 
nem utazik.

Kérdi a királyfi:
— Hol lakik az a királykisasszony ?
— Jaj, uram, nem tudom azt én, nem tudja azt 

senki lélek. Talán, egy öreg vak koldus van a városban, 
az, ha tudja.

Azután az ember elbeszélte a királyfinak, hogy az 
ország miért került átok alá.

-— Azért került, — mondá az ember — mert a 
király egyetlen fiát, tudta nélkül eladta a sátánnak. Az 
pedig úgy történt, hogy a királyt a háborúban megverték, 
elfogták s felakarták akasztani. Alikor a tömlöczben ült, 
imádkozott s készült a halálra, hirtelen megnyílott az 
ajtó, belépett egy rongyos ember s azt mondta a királynak:

— Felséges királyom, ne búsulj, mert én meg- 
szabaditlak téged is meg az országodat is, ha nekem 
adod a feleséged után a legkedvesebbet. Megígérte a 
király, hogyne Ígérte volna meg, hiszen akkor még nem 
volt gyermeke. Nem tudta, hogy azalatt, mig ő háború
zott, a feleségének fia született. Ez a rongyos ember 
maga a sátán volt s ki is szabadította a királyt, vissza 
adta az országát, elkergette az ellenséget. Hej, Istenem, 
mekkora öröme volt a királynak, mikor hazaért, mikor
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meglátta az ő szép kis fiacskáját. Volt nagy dinom-dánom 
a palotában, de akkora, hogy hét hónapig vége sem 
szakadott. A hetedik hónap utolsó napján, mikor a király 
a legnagyobb vigasságban volt, belépett a sátán s azt 
kérdezte a királytól:

— Felséges királyom, a felesége után mi a leg
kedvesebb felséged szivének?

Megnézi a király a csillogó, villogó ruhájú embert 
s mondja:

— Hát a fiam! Mi lehetne más!
— No bizony, ha az, akkor viszem is magammal, 

mert felséged nekem Ígérte volt.
— De bizony nem viszed, — kiáltott a király — 

s az inasokkal kidobatta a sátánt.
Aztán telt-múlt az idő. Mikor a fiú éppen hét esz

tendős lett, megint eljött a sátán s kérte a fiút. Bezzeg 
hogy a király megint kidobatta.

De most a sátán sem vette a dolgot tréfára. Nagy 
bosszúságában minden fát, füvet gyökeréből kiirtott s 
megüzente a királynak, hogy addig egy szál fű sem serked 
ki a földből, míg a fiát oda nem adja neki.

Eleget járt, kelt, kérdezősködött a király, hogy 
lehetne ettől az átoktól megszabadítani az országot. De 
senki azt ki nem tudta találni. Csak egy öreg vak kol
dus ebegett valamit, hogy csak várjanak türelemmel, ne 
adják oda a királyfit a sátánnak, mert felszabadúl az 
ország az átok alól, ha kedvére való férjet kap az erdő- 
zöldítő s mező-virágoztató királykisasszony s azzal az 
országon keresztül utazik.

Nem volt nyugodalma a királyfinak. Ment egyenesen 
az öreg vak koldushoz. Ágyban feküdött az öreg koldus, 
úgy tetszett, hogy készülődik a halálra. Köszönti a királyfi

— Adjon Isten jó estét, bátyám uram!
BENEDEK: MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 21
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— Adjon Isten, édes fiam, hát te minek jöttél ide ? 
Nem jár én hozzám semmiféle emberi lélek.

— Hej pedig — mondja a királyfi — rajtam csak 
bátyám uram segíthet.

— Hát akkor csak add elé szaporán, a mit akarsz. 
Mert nekem csak egy fertály órám van hátra s aztán 
megyek a másvilágra.

Elmondja a királyfi, hogy mit akar.
— Hm, fiam, hiszen útbaigazíthatlak, megtalálhatod 

azt a királykisasszonyt. De mit érsz vele. Úgy sem lehet 
a feleséged, mert annak olyan legény kell, aki későn 
született gyermek. Aki senkitől sem hallott róla s mégis 
tudja, hogy van ezen a világon.

— Hát akkor jól van, — mondá a királyfi — 
hiszen én csak ma hallottam róla mástól s immár három 
esztendeje, hogy keresem.

— Na, édes fiam, — mondá az öreg vak koldus — 
akkor a jó Isten vezérelt én hozzám s ugyan jó, hogy 
ma jöttél el, mert holnap már elkéstél volna. Nesze fiam, 
adok neked egy pálczát. Akármit gondolsz, akármit 
kívánsz, csak porba kell rajzolnod ezzel a pálczával s 
mindjárt előtted terem.

Ahogy ezt mondta az öreg koldus, abban a szem
pillantásban meghalt.

A királyfi szépen eltemettette a vak koldust, aztán 
elindult torony irányban.

Amint ment, mendegélt egy nagy pusztaságon 
keresztül, eltikkadott erősen, de vizet nem látott sehol.

— Hej, Istenem, — sóhajtott fel a királyfi — de 
jó volna most csak egy alma is.

Az ám, gondol egyet, megpróbálja a pálczát. Egy 
almát rajzol bele a porba s abban a szempillantásban 
kikerekedett a földből egy szép piros alma.
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— Úgy-e, — mondja a királyfi — hát ez csakugyan 
olyan pálcza ?

Mindjárt rajzolt vele egy szárnyas kocsit, csakugyan 
ott is termett előtte. Beleült a kocsiba, repült az vele 
erdőkön, mezőkön, tengereken át. Egyszer csak leszállott 
egy városnak végén, éppen annak a városnak a végén, 
ahol a királykisasszony lakott.

Hanem ez az ország volt ám csak igazi zöldország. 
Tél-idő volt s mégis zöld volt erdő, mező s nyíltak a 
virágok mindenfelé. Kérdi az emberektől, mi isten csu
dája ez.

— Nem isten csudája ez, — mondták az emberek — 
a királykisasszony zöldíti az erdőt s virágoztatja a mezőt 
télen is.

Ment a királyfi egyenest a király udvarába. Ott 
éppen akkor fogott be a kocsis négy szép paripát a 
hintóba. Kérdi a kocsist:

— Hová készülődtök, barátom ?
— Viszem bálba a királykisasszonyt, — mondja a 

kocsis.
A királyúrfi egyszeribe megfordult, kiment a kapú 

elé, ott meghúzódott s várta, míg a királykisasszony 
elmegy.

Mikor a hintó kiment a kapun, hirtelen rajzolt 
magának egy kocsit, hozzá négy lovat s hajtott a király
kisasszony után. Jó megjegyezte, hogy melyik házba 
ment föl. Ö pedig bement egy fogadóba, ott rajzolt 
a pálczájával magának egy szép ezüst gúnyát. Fölvette 
s ment a bálba.

Hiszen volt ott sok szép dali legény, herczegek, 
grófok. De mikor ő belépett, minden szem megakadott 
rajta s legkiváltképpen a királykisasszony szeme. Egyet- 

21*
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kettőt tánczolt a királykisasszony másokkal is, de egész 
éjjel a királyfival járta.

Másnap is volt bál, arra is elment a királyfi. De 
most már arany ruhában. Mikor a bálból hazament a 
királykisasszony, nagy sírva nyakába borult az édes 
apjának:

— Édes lelkem, jó apám, meghalok, ha azé a dali 
szép legénynyé nem lehetek, aki első este ezüst, másik este 
pedig arany gúnyában volt a bálban.

— De már inkább légy a felesége, akárki fia, borja 
legyen, — mondja a király. S kihirdette, hogy azok a 
legények akik ebben s ebben a bálban ott voltak, jelenje
nek meg előtte.

Eljöttek mind, csak a királyfi nem. Sírt a király
kisasszony, búsult, évelődött a király, mert egyetlen leánya 
már félig halálra vált a nagy bánattól.

Akkor a király megparancsolta, hogy a hány 
legény van az országban, mind jöjjön hozzá, hátha azok közt 
megtalálja a királykisasszony azt a dali szép legényt.

Összecsődültek a legények mindenféle rendből, nem 
volt közöttük a királyfi.

Akkor feljött a palotába a fogadós s jelentette, 
hogy van nála egy vándorlegény, az még nem járt a 
királynál. Mindjárt küldöttek érette katonákat s hozták, 
hogy a lába sem érte a földet.

A királykisasszony elé állítják s kérdi a király:
— Na, leányom, ez-e az a legény?
— Ez lelkem, édes apám, ez.
De lett nagy öröm, különösen mikor megtudták 

hogy ez a dali szép legény nem olyan jött-ment ember 
hanem királyfi. Mindjárt papot hivattak, összeeskették a 
fiatalokat, csaptak lakodalmat, hét országra szólót.



A szekeres ember.

Az Erdődy-familia vára volt reges-régen Szomota 
vára. Ennek előtte több száz esztendővel történt, hogy 
egyik Erdődy a várat egy Zsongor nevű hű emberének 
az őrizetére bízta. Ez a Zsongor jobbágy ember volt, de 
a gazdája felszabadította s míg Erdődy uram Pozsony
ban volt, a király mellett, azalatt Zsongor volt az úr 
a várban. De aztán adta is az urat. Egykori jobbágy
társait folyton ütötte, verte, s hogy elrettentő példát 
adjon, akik egy s más parancsát nem teljesítették, még 
fel is akasztatta. Zsongpr uram pedig rendesen olyat 
parancsolt, hogy a szegény jobbágyok nem tudták végbe 
vinni parancsolatját.

Egyszer, a többek közt, levelet irt a gazdájához s 
azt parancsolta egy jobbágynak, hogy három órának a 
leforgása alatt vigye el a levelet Pozsonyba, ott pihenhet 
egy órát s a másik három órának a leforgása alatt jöj
jön vissza.

Eleget könyörgött a szegény jobbágy: — Uram, 
ne kívánj tőlem lehetetlenséget, hiszen még kengyelfutó 
sem tudná megjárni azt az utat kétannyi idő alatt sem. — 
Zsongor rákiáltott:

— Egy szót se többet, mert karóba húzatom a 
fejedet. Indulj!

Elindult a jobbágy nagy búsan s a vártól nem 
messze, rengeteg erdőbe ért. Amint ott menne nagy
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Akkor aztán a királyfi rajzolt egy szárnyas kocsit, s 
ahogy ez előtte termett, beleült a feleségével s ím 
__  halljatok csudát! — amint keresztül repült a kocsi 
azon a pusztasággá lett országon, tele lett a föld fűvel, 
fával, virággal.

Egy kicsit beszóltak a királyhoz, aztán meg sem 
pihentek, repültek haza a királyfi öreg szüleihez.

No hiszen, jó hogy megérkeztek, mert az öreg király 
s királyné, annyit sírtak a fiúk után, hogy szinte elve
szítették a szemük világát.

Megtartották a másik lakodalmat is. Hét nap s hét 
éjjel mindig állott a vendégség s még talán ma is viga- 
doznak, ha meg nem haltak.
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sebesen, ahogy csak a lábai bírták, utolér egy embert, 
aki három fekete lóval mendegélt az úton nagy csönde
sen. Köszönti a jobbágy, a szekeres ember fogadja.

— Hová, merre, földi ?
— Megyek Pozsonyba, — felelt a jobbágy búsan, 

s a könnye is kicsordult.
— Hát az olyan nagy szomorúság kendnek?
— Hogyne volna, mikor, ha három óra alatt oda 

nem megyek s másik három órában vissza nem megyek 
a várba, szörnyű halálnak halálával halat meg a gazdám.

— No, azért ugyan ne epessze kend magát, — 
vigasztalta a szekeres ember, — üljön fel ide mellém, 
majd elviszem én.

Felül a jobbágy a szekérre, nagyot rittyent osto
rával a szekeres ember, hogy megcsendült belé az erdő 
s — halljatok csudát, — abban a pillanatban neki ira
modott a három fekete ló, vágtattak a szélnél sebeseb
ben, még a gondolatnál is sebesebben. Zúgott az erdő, 
mintha fergeteg zúgott volna s hát egy óra sem telt 
belé, megállt a szekér a város kapuja előtt.

— Na, most menjen be kend a városba, adja által 
a levelet s jöjjön ide vissza, — mondta a szekeres ember.

A szegény jobbágynak szeme szája táltva maradt 
a nagy álmélkodástól. Csakugyan ott volt a város kapuja 
előtt. Sietett Erdődy uramhoz, átadta a levelet, Erdődy 
uram is megírta mindjárt a feleletet s azzal szaladott a 
jobbágy vissza a szekeres emberhez. Felült a szekérre, 
nagyot rittyentett a szekeres ember, s a milyen sebes
séggel ide vágtattak, úgy vágtattak vissza a fekete pari
pák. Mikor az erdőbe értek, éppen oda, ahol a jobbágy 
felült volt a szekérbe, a szekeres ember hirtelen meg
állította a lovakat. Reszkettek a lovak, szakadt le róluk 
a hab, de bezzeg reszketett a szegény jobbágy is s csűr- 



gott arczárói a hideg veríték a rettentő félelemtől. Azt 
hitte, hogy az ördög szekerén utazott. Észrevette ezt a 
szekeres ember, elnevette magát.

— Tudom, hogy mit gondolsz rólam, de ne félj, 
te szegény ember. Nem az ördöggel, az Istennél utaztál 
te most. Eredj csak haza békességben.

A jobbágy még csak nem is szólhatott, a szekeres 
ember eltűnt a három szép fekete lóval, mintha föld 
nyelte volna el.

Haza megy a jobbágy, átaladja Zsongornak az 
írást, mit Erdődy uramtól kapott. Nézte, nézte Zsongor, 
hol a jobbágyot, hol a levelet: nem akart hinni sze
meinek.

— Lehetetlen, lehetetlen, — dörmögte magában.
Forgatta erről, arról az Írást, de bizony az az 

Erdődy írása volt. Rajta volt a pecsétje is.
— No, hallod-e, ördöngösség van a dologban, — 

szólalt meg Zsongor. — Magyarázd meg nekem ezt 
a csudát.

A jobbágy elmondott hűségesen mindent úgy, ahogy 
történt.

Hát egyszerre csak, mintha nagyot csattanna az 
ég s kerekednék rettentő fergeteg, — bevágtat az udvarra 
a szekeres ember, rittyent az ostorával, hogy ég s föld 
megzendül belé! Nézi, nézi Zsongor, reszketni kezd 
egész testében, mint a nyárfalevél, s amint mellette 
elvágtat a szekeres ember, csak elterül a földön. Föl 
sem kelt többet, szörnyet halt abban a pillanatban.

A szekeres ember pedig elvágtatott, mint a sebes 
szél s eltűnt az erdőben, mintha a föld nyelte volna el.
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vén asszony lakott, akinek a tűzhely alól az asztalig ért 
az orra. Köszön neki:

— Adjon Isten jó estét, nénémasszony!
— Isten hozott, édes fiam. Hát te hol jársz, ahol 

a madár se jár?
Elmondja, hogy mi járatban van.
— Már, édes fiam, tudd meg, hogy én a Szél anyja 

vagyok s még én sem tudom, hol az a tökváros.
Hanem sütött neki egy aczélpogácsát s azzal útnak 

eresztette. Másnap estére egy másik vén asszony házához 
vetődött. Ennek két foga lógott ki az ablakon. Ez is 
sütött neki egy aczélpogácsát s azzal eresztette útnak, 
hogy csak menjen még egy napig, aztán még egy nálánál 
is öregebb asszonyra talál, az majd csak eligazítja. Ha 
pedig az sem tudja, akkor megfordulhat s mondjon j’écz- 
czakát a házasságnak.

Hej, megszomorodik a szegény legény s pitymallat- 
kor útnak indult. Harmadik estve elért a harmadik vén 
asszonyhoz. Éppen laskát serített.

— Hát te, hol jársz itt, ahol még a madár se jár ? 
Elbeszéli a dolgát a szegény legény, hogy már két 

vasbocskort elszaggatott s mégsem talált a tökvárosba.
— Áldott szerencséd, hogy ide tévedtél, mert 

rajtam kivül senki sem tudott volna útba igazítani. Hát 
azt mondom én neked, hogy kösd fel hamar a har
madik pár bocskort is s reggelig meg se állj. Reggelre 
elérsz a tökváros szélire. Ott a város szélin találsz 
három tököt. Ez a három tök három egymásután való 
reggel megnyílik, mind a háromból egy-egy gyönyörű 
szép leány száll ki. Mind a három vizet kér tőled, s ha 
abba’ a minutába’ nem adsz, eltűnnek a szemed elől. De 
csak a két elsővel járod meg szárazon, ha a harmadikat 
is elereszted, karóba húzzák a fejedet.



A tökváros.

Volt egyszer egy szegény 
öreg asszony. Amint 
egyszer ruhát mos a 
vizen, arra megy egy 
sereg iskolásgyermek. 

Oda kiált az egyiknek: Vesd fel a csebret a vállamra, 
te gyermek! De a pajkos fiú egyet gondolt s a csebret 
keresztül vetette a vén asszony vállán.

— No, te macskabéka gyermek, — mondá az 
öreg asszony, — megátkozlak, hogy addig ne kapj fele
séget, mig a tökvárosba nem érsz s három vasbocs- 
kort el nem szaggatsz.

Telik, múlik az idő, felcseperedik a gyermek s meg 
akar házasodni. De bizony híjába ügyelődik, híjába 
lábatlankodik, a leányok mind azzal fizették ki: hol
napután vaskedden! Hej! csak most jut még eszibe, 
hogy mivel átkozta volt meg őt az a vén asszony. No, 
mit tegyen szegény feje! Vasbocskort köt s elindul 
világgá, ha valahol föltalálná a tökvárost. Megy, men
degél, hegyen-völgyön által, ország-világ ellen s estére 
kelve betéved egy félen való házba. Hát ott egy olyan



331

De hiszen fogadkozott a legény, majd megmutatja, 
hogy nem ette a puliszkát hijába! S azzal neki indult a 
menésnek s meg sem szusszant, míg tökváros hatá
rára nem talált. A nap még egy kópjányéra sem jött 
volt fel, megtalálta a három tököt. Alig veti rá a sze
mét, csak megnyílik az egyik s kipattan belőle egy olyan 
szép leány, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. 
Hej! — szegény világ, vetett ágy! — a legény bezzeg 
eltáltotta a száját! Úgy elállott szeme-szája a nagy gyö
nyörűségtől, hogy azt sem tudta, fiú-e vagy leány. A vén 
asszony pedig nem hazudott volt, mert a szép leány úgy 
eltűnt, mintha csak a föld nyelte volna el. A pohár víz, 
mit a legény készen tartott, kárba ment, nem volt már, 
aki megigya, mikor egy kicsit magához eszénkedett a 
nagy ámulatból. Éppen így járt másnap reggel is.

— No, megállj, — mondá a legény — megfogom 
a harmadikat, ha addig élek is! Nem nézek a szépsé- 
gire, lehet tőlem az Isten angyala is.

Hogy, hogy nem esett, már az szent igazság, hogy 
a harmadikat meg is fogta.

Amint kipattant a tökből, vizet adott neki, meg
itatta, megfogta, szépen megölelte s el sem eresztette.

Megszólal most a leány:
— No, hallod-e, nem hittem volna, hogy ennyi 

kiteljék egy legénytől. Hanem most már tudd meg, hogy 
én egy elátkozott királyleány vagyok, s ha el akarsz vinni 
magaddal, ne induljunk este előtt, mert ezer szem őriz 
engem.

Estére kerekednek, elindulnak. Úgy kiértek a város
ból, hogy senki lélek észre nem vette. Másnap virradatra 
elérnek egy kúthoz. Azt mondja a legény:

— Hallod-e, maradj veszteg itt, én addig elmegyek 
szekérért s aztán azon haza viszlek téged.
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Elmegy a legény, a leány ott marad. Amint a kút 
szélin üldögélne, a háta mögé lopódzik egy vén czigány 
asszony, a kútba taszítja a leányt s felöltözik az ő szép 
gúnyájába. Mikor a legényt visszafelé jönni látta, már 
messziről kiáltotta neki :

— Jere, jere, annyi ideje várlak, hogy megfeke
tedtem.

A szegény legény úgy elámult a szeretője nagy 
változásán, hogy szinte sóbálványnyá változott. Letérde
pel a kút kávájához, inni akar, hogy egy kicsit magához 
térüljön. De csak oda kiált nagy ijedten a czigány- 
asszony :

— Jaj, ne igyál, te szerencsétlen, mert nem jó ez 
a víz !

Hanem, amint a víz fölé hajlott a legény, a 
kútban egy gyönyörű szép tulipántot pillantott meg, 
leszakasztotta, a zsebibe tette s mikor haza értek, eldugta 
az almáriumba.

No, vasárnapra kerekednek, beharangoznak a tem
plomba. Búsult a szegény legény, hogy majd felhányta a 
szivbeli búbánat. Hogy vigye ő ezt a rusnya fekete asz- 
szonyt a templomba! ? Kikaczagja egész falú népe. De a 
czigányasszony nem hagyott neki békét, még a laskatész
tát is ott hagyta serítetlen az asztalon s elmentek a tem
plomba. Azalatt pedig, míg ők a templomba voltak, a 
tulipánból kibújt a szép királykisasszony, odament az 
asztalhoz, megcsinálta a laskát s aztán ismét visszament 
az almáriomba.

— No, látod, — mondá a czigányasszony, mikor 
visszatértek a templomból — nem akartál a templomba 
vinni, ott is voltam s a laska is elkészült.

A szegény ember csak a fejét rázta, nem tetszett 
a, dolog neki.



Hét »juh-akol«.

— Hét várról. —

Ennek előtte sok száz esztendővel élt Gömörvár- 
megyében egy Bebek nevű juhász. Egyszer — mi tör
ténik? az történik, hogy amint a legelésző nyáj mellett 
heverészne, megzörren egy bokor. Gondolja magában a 
juhász: megnézi, hogy mitől zörrent meg a bokor, madár 
fészkel-e ott vagy tán éppen nyúl húzódott meg a tövében. 
Föltápászkodik a fektéből, oda czammog a bokorhoz s 
hát bizony sem nem madár, sem nem nyúl: egy kicsi 
egerecske zörrentette meg a bokrot. De ahogy oda ért, 
az egerecske sem tátotta el a száját, ucczu neki, vesd 
el magad, beszaladt egy likon.

— Na, egerecske, járj békével, — mondta a juhász 
s utána bökött a botjával.

Hát Uram, teremtőm, ahogy a likhoz ért a botja, 
egy szép sárga arany gurult ki onnét.

— Hm, — gondolja a juhász — ahol egy volt, 
lehet ott több is, — tovább turkálta a földet s im csak 
úgy ömlött ki a sok arany s ezüst pénz. Egyszerre csak 
a lik mind tágult, kerekedett s haj, a szeme világa is 
szinte elveszett a juhásznak: annyi volt a föld gyomrá
ban a csillogó-villogó arany s ezüst pénz. Hamarosan 
kiszedett egy tarisznyára valót, a likat szépen elföldelte, 
hogy majd aztán apránként haza hordja a rengeteg sok

a
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— Teremtő Istenem, de megverél,— gondolá magában, 
— hogy igy átváltoztatád boszorkánynak azt a szép leányt.

Eltelik a nap, beesteledik, lefeküsznek. Éjfélkor 
csak a nyakába borul valaki a szegény embernek. Föl
nyitja a szemét, megnézi, hát lelkem, Istenem, az a szép
séges szép leány, kit a tökvárosból hozott! Sírva panaszlá 
el, hogy milyen istentelenséget tett vele az a rusnya 
czigányasszony.

— Bújj ki boszorkány az ágyból! — kiáltott a sze
gény ember s azzal úgy leteremtette a ház földjére, hogy 
abb’ a szent-minutába’ kifutott belőle a boszorkány 
lelke. Nagy szaporán eltakarították a rusnya czigány- 
asszonyt, másnap aztán olyan vendégséget csaptak, hogy 
hétországra szóllott. Tál, tángyér, czenege-czombok, bolha
láb elég volt, étel, ital kevés volt, istenes ember volt, 
ki egy csepp levet kapott. De azért mindenki jól lakott. 
Jól bizony. Aki nem hiszi, járjon utánna.
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kincset. Egy órányira volt ez a hely attól a hegytől, 
melyen most Krasznahorka vára van. Hegy volt ez is, 
a Somhegy, kedves vadászó helye IV. Béla királyunknak.

Telt, múlt az idő, egyszer ismét erre jött vadászni 
a király. Afentek magas szine elé mind a vidékbeli urak, 
szegény emberek, köztük a juhász is. Hanem a juhász 
nem ment üres kézzel: vitt a királynak egy rengeteg 
nagy sajtot, akkorát mint egy malomkerék. De csak a 
külseje volt sajt, tele volt az aranynyal, ezüsttel.

Aíondá a juhász:
— Felséges királyom, életem, halálom kezébe aján

lom, egy sajtocskát hoztam felségednek, ha elfogadná.
— Elfogadom köszönettel, atyámfia, — mondá a 

király. — Hát van-e valami kívánságod?
— Volna egy kevés, felséges királyom.
— Hadd hallom, mondjad elé bátor szívvel.
— Engedje meg felséged, hogy hét hegynek a tete

jére egy-egy juh-aklot építsek.
— Jó szívvel, atyámfia, ez ugyan nem nagy kívánság. 
Elment a juhász nagy hálálkodással, neki is fogott 

az építésnek, de nem juh-aklot épített, hanem — várat. 
Kezdette a Som-hegyen, ám ott a gonosz szellemek, akik 
nyilván a temérdek pénz őrzői voltak, mind lerombolták 
éjjel, amit Bebek uram nappal épített. Hiába volt a sok 
kincse, napszámosa, nem tudta ezt a várat felépíteni.

Gondolta, ha itt nem lehet, épít egyebütt. Felépítette 
az elsőt nem messze egy hegyecskén. Ez a Kraszna
horka vára. Aztán szép sorrendben fölépült Torna, Szid- 
vár, Csetnek, Pelsőcz, Beszéte és Sólyomkő. Somhegyet 
ott hagyta a gonosz szellemeknek.

Hanem a kincset, amit talált, bezzeg mind elhozta....

JT



337

— Ha meg nem sérteném, felséges királykisasszony, 
ebbe s ébbe a városba iparkodunk, ugyan bizony jó 
helyen járunk-e?

Rákiáltott a királykisasszony nagy büszkén:
— Majd én ilyen koldusnépekkel szóba állok!
Péter megcsóválta fejét:
— No, uram, ez ugyan szépen kifizetett minket.
— Egyet se békételenkedjél, Péter, — mondá 

Krisztus urunk. — Egy kicsit kevély, de talán nem is 
olyan rossz lelkű. Hiszen majd meglátjuk, no, hogy milyen 
helye lesz a mennyországban.

Azzal tovább mentek s útközben egy juhászt kér
dezett meg Jézus, aki a nyája mellett heverészett, hogy 
jó úton járnak-e ez s e város felé.

A juhász egy szó nem sok, annyit sem válaszolt, 
csak a bocskoros lábát mozgatta meg egy kicsit s a tal
pával mutatott a város felé.

Mérgelődött Péter szörnyen. Fájt a szivének erő
sen, hogy csupa rossz emberekkel találkoznak. Mert ő 
mindig azt hitte, hogy több a jó ember a földön, mint 
a rossz.

Mentek tovább. Értek egy patakhoz. A patak 
partján egy fiatal asszony mosott s Krisztus urunk ettől 
is megkérdezte, hogy merre van ez s ez a város.

Hát ez az asszony egyszeribe félbehagyta a mosást. 
Melléjük szegődött, elment velük messzire. Magyarázta, 
mutogatta nagy barátságosan, hogy merre van a város.

De bezzeg jó kedve lett Péternek. Hát még sem 
mind rosszak az emberek. Mikor aztán elbúcsúztak egy
mástól, azt mondja:

— Na, uram, már vagy lesz jó dolga a kevély 
királykisasszonynak s annak a lusta juhásznak a menny-

BENEDEK ! MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 22



Hirtelen-nőtt.

AKKOR volt az, amiről én mesélek, ami
kor Krisztus a földön járt. Elindult 

Krisztus urunk Szent Péterrel, hogy lássa, vajjon jó vagy 
rossz ember van-e több a földön.

Krisztus urunk is, Péter is, koldus-gúnyában jártak, 
nehogy az emberek megismerjék.

Amint mennek, mendegélnek, szembe jön velük 
egy aranyos, gyémántos hintó. És azon az aranyos, 
gyémántos hintón egy királykisasszony, aki olyan szép 
volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem.

Összecsapja kezét Szent Péter s mondja:
— Jaj de szép leány ez, uram. Ha a lelke is olyan 

szép, mint az arcza, neki jár a legelső hely a mennyor
szágban.

Mondá Jézus:
— Várj egy kicsit Péter, várj. Majd mindjárt meg

látjuk.
Abban a pillanatban köszönti Jézus nagy aláza

tosan a királykisasszonyt s kérdi:
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országban vagy nem, de már ennek az asszonynak jó 
dolga lesz a földön is, a mennyorszában is.

— Hiszen majd meglátjuk, Péter, — mondá Krisztus. 
— Annyit már mostan mondhatok neked, hogy ez az 
asszony felesége lesz a lusta juhásznak.

Nem tetszett Péternek ez a beszéd, de nem mert 
szólani. Tudja Krisztus, hogy mit csinál.

Tovább mentek s bejártak országot, világot. Aztán 
úgy egy esztendő, két esztendő múlva visszafordultak s 
éppen azon az úton jöttek el, ahol azzal a jó lelkű asszony- 
nyal találkoztak volt.

Hát éppen mikor ahhoz a patakhoz érnének, jön 
szembe velük egy lakodalmas nép nagy muzsikaszóval, 
kurjongatással. Nézik a fiatul párt s hát éppen a lusta 
juhász, meg a jó lelkű asszony mennek esküvőre.

— Ugy-e megmondtam, hogy a jó lelkű asszony 
felesége lesz a lusta juhásznak, — mondá Jézus s 
mosolygott.

Azzal tovább mentek. Éppen abba a városba vetőd
tek, ahol a kevély királykisasszohy lakott. Amint mennek 
a piaczon, látják, hogy nagy sereg ember verődött össze, 
erősen beszélnek valami különös dologról. Odamennek, 
közéjük vegyülnek ők is, hadd hallják, hogy miről 
foly a beszéd.

Éppen arra érkeztek, mikor egy ember azt mondja:
— Hiszen igaz, hogy egy kicsit kevély volt a 

királykisasszony, de a király még is erősen kegyetlenül 
bánt vele.

Kérdi Péter az emberektől, hogy mi történt.
Azt mondják az emberek, hogy a királykisasszony

ról a herczegúrfiak, akikhez nem akart feleségül menni, 
mindenféle csúf dolgokat beszéltek s olyan rossz hirbe 
keverték, hogy a király kiküldötte vadászával az erdőbe,
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8 megparancsolta, hogy ott ölje meg 8 bizonyságul hozza 
haza a királykisasszony szivét s a máját.

— Hej, hej, — mondja Péter, — hallod-e uram, 
mi történt? Én is a mondó vagyok, uram, hogy ennyit 
nem érdemelt a királykisasszony. Jer, uram, menjünk az 
erdőbe s ha még lehet, segítsünk rajta.

— Jól van, — mondá Jézus, — menjünk. 
Bemennek az erdőbe s a mint egy nagy sűrűség

hez értek, vércseppeket találnak a földön.
Felsóhajt Péter:
— Visszafordulhatunk, uram. Ezt, szegényt, már 

megölték.
Mondá Jézus:
— Ne csüggedj, Péter; bízzál a te uradban 

s kövess.
Mentek tovább s a hogy a sűrűségből kiértek, egy 

szép tisztáson megtalálták a királykisasszonyt. Ott fekü- 
dött egy nagy fának az árnyékában, aludott szépen.

Nagyot kiált Péter örömében:
— Nézd, uram, nem ölték meg!
A királykisasszony fölijed álmából, azt hiszi, hogy 

ezek az emberek is meg akarják ölni s szörnyű sikol
tozással el akar szaladni.

De Krisztus megállította s mondá szelíd szóval:
— Ne fuss, leányom, mi nem bántunk téged.
A királykisasszony nekibátorodott. Elmondta, hogy 

a vadász megkegyelmezett az életének. Lelőtt egy őzet, 
s annak a szivét s a máját vitte haza. De megfogadta a 
vadásznak esküszóval, hogy ki nem megy az erdőből.

— Jól van, leányom, — mondá Krisztus — amit 
a vadásznak fogadtál, tartsd is meg, mert különben 
szörnyű halálnak halálával halatja meg a te apád. 
Hanem, hogy egyedül ne kelljen élned ebben a rengeteg 

22*
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erdőben, ma éjjel az Isten egy gyermekkel áld meg téged. 
Nesze, adok neked egy kardot. Ezt kösd a fiadnak az 
oldalára, amint megszületik. De jól megjegyezd, hogy 
ezt a kardot, sem éjjel, sem nappal nem szabad leoldani, 
lm, adok neked egy kulacsot s egy kosaracskát. Ebből 
a kulacsból a viz s ebből a kosaracskából a kenyér addig 
ki nem fogy, mig a fiad akkorára nem nevekedik, hogy 
maga is megtudja szerezni a mindennapi kenyeret.

Krisztus urunk tovább ment Szent-Péterrel. Meg 
sem hallgatta a királykisasszony hálál kodását.

Ebes volt, szomjas volt szegény. Leült a fa alá, 
elévette a kosaracskát s hát tele van rop jós fehér czipó- 
val s mindenféle jó ételekkel. Szájához emeli a kulacsot 
s kotyogott ki belőle Isten áldott jó vize. Aztán lefe
küdt, elaludt.

Reggel felébred s hát mit látnak szemei. Egy szép 
aranyhajú gyermek szuszogott-maszogott mellette s édesen 
a kebelére borult. Hej, édes Istenem! örült a szegény 
királykisasszony. Mindjárt fogta a kardot s felkötötte a 
fiúnak az oldalára.

De amint köti a kardot, — halljatok csudát, — 
megszólal a gyermek:

— Édes anyám, nem jól köti a kardot, bal felől 
szokták azt kötni, nem jobb felől.

Hát jól van, felköti a kardot bal felől. De amint 
köti, látja, hogy szemlátomást növekedik a fiú. Amire 
este lett, akkora volt a fiú, mint más gyerek öt eszten
dős korában.

Másnap már tíz esztendős gyereket mutatott. Har
madnap már derék nagy legény volt.

Összecsapta kezét a királykisasszony s mondja:
— Ó, lelkem, drága fiam, már nagy legény vagy 

s még nevet sem adtam neked.
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Gondolkozik, gondolkozik, hogy minek is nevezze. 
Ö bizony egyet gondotl s elnevezi: Hirtelennőttnek.

Hanem Krisztus azt mondta volt, hogy csak addig 
tart a kenyér a kosárban, mig a fiú nagyra nevekedik. 
Nem is volt negyednap reggel a kosaracskában egy 
morzsa nem sok, annyi sem.

— Hát édes fiam, — mondá az anyja — már 
csak indulj kenyér után, mert különben itt éhen veszünk 
mind a ketten.

Elment Hirtelennőtt, vissza is került estére, de 
semmit sem hozott. Nagy volt a szomorúság: mi lesz velük? 
Sem kenyér, s 1 viz.

Másnap megint útnak eredt Hirtelennőtt. Amint 
bódorog az erdőben, kiér egy nagy tisztásra s ottan 
meglát egy nagy kőházat. Belép az udvarba s látja, 
hogy egy gyermekarczú nagy kamasz legény a porban 
játszadozik.

Az ám, ez a gyermek az óriás fia volt, mert az 
lakott a házban. Rákiált Hirtelennőtt a gyermekre, még 
nyakon is teremti:

— Hát te ilyen, olyan, nem szégyelled magadat, 
hogy ilyen nagy kamasz létedre a porban játszadozol?

Fölugrik az óriásfiú, beszalad éktelen bőgéssel a 
házba s panaszolja az apjának meg a bátyjának, hogy mi 
történt vele.

Az öreg óriás az idősebb fiával éppen követ morzsolt 
kenyérlisztnek. Kimennek az udvarra s szörnyű haragra 
gerjed az óriás, amikor látja, hogy egy ilyen haszontalan 
kis legény meri bántani az ő gyerekét. Fölemeli a kezét, 
hogy egy kicsit megtapogassa Hirtelennőttet. De Hir
telennőtt sem dugta össze a kezét, kirántotta a kardját 
s úgy lenyiszentette az óriás jobb karját, mintha ott sem 
lett volna.
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Nagyot ordít az óriás, balkezével felkap egy ret
tentő nagy követ, hogy fejbevágja Hirtelennőttet, de 
amikor felkapta, ezt a karját is levágta Hirtelennőtt.

Jön az idősebb fiú, szembe áll ez is vele, de már ezt 
miszlikbe vágta. Akkor fordult az óriás gyermeknek, de 
ez addig könyörgött, addig rimánkodott, hogy meghagyta 
az életét.

Az életét meghagyta, hanem egy hordóba befene- 
kelte, hogy majd boszút ne állhasson az apjáért s a bátyjá
ért. Aztán mindenféle jó ételt, italt összeszedett a ház
nál s elvitte az édes anyjának. Ettek, ittak s még aznap 
beköltöztek az óriás házába.

Telt-mult az idő. Hirtelennőtt mindennap eljárt 
vadászni. Az anyja pedig otthon ült, főzött, sütött, taka
rított. Nem is tudta, hogy még más eleven lélek is van 
a háznál.

Egyszer, mig a fia oda volt, bemegy a kamarába 
s keserves nyöszörgést hall ottan. Kérdi: ki van itt? 
Felel az óriás gyermek:

— Én vagyok, lelkem drága asszonyom, az óriás 
legkisebb fia. Az Isten áldja meg, üssön le egy abron
csot a hordóról, mert mindennap nővök s nem férek 
már benne.

Megsajnálta Hirtelennőtt anyja az óriást, leütött 
a hordóról egy abroncsot, aztán egy kicsit kieresztette, 
hogy legalább kinyujtózkodjck szegény. De Hirtelennőtt- 
nek nem merte mondani, hogy beszélt az óriással. Aztán 
mindennap be bement a kamarába, mig a fia odajárt. 
Eldiskurálgatott vele s beszéd közben azt is elmondta 
egyszer, hogy kitől kapta azt a csudakardot. Hogy azt 
az ő fia sem éjjel, sem nappal le nem oldja.

Gondolta az óriás gyermek: Megállj! tudók most 
már valamit. Majd az én kezembe kerül az a kard.
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Egyszer nagy erős betegségbe esik Hirtelennőtt 
anyja. Ami csuda fii volt az erdőben, mind összeszedte 
Hirtelennőtt, de semmit sem használt.

Kijön az óriás fiú a kamarából, elejébe áll Hir- 
telennőttnek s azt mondja:

— No te Hirtelennőtt, a te anyád jót tett velem. 
Tudtodon kivűl megengedte, hogy amig te odajársz, 
kijárhassak a hordóból. Jó tétel helyébe, jót várj. Én 
megmondom, hogy mitől gyógyulhat meg az édes anyád. 
Ma éjjel tedd le a kardodat s feküdj az édes anyád ágyába. 
Majd meglátod, holnap reggel nem lesz semmi baja.

Megörült Hirtelennőtt, nem is gondolt arra, hogy 
az óriás gyermek elakarja őt pusztítani. Megfogadta a 
szavát s este leoldotta a kardot. Az anyját fektette a 
maga ágyába, ő lefeküdt az anyja ágyába s azzal elaludt.

Hiszen csak azt várta az óriás fiú. Éjjel szép lassan 
beorozkodott a szobába, elvette a kardot, ezer darabba 
vagdalta Hirtelennőttet s minden csontját-bontját, por
czikáját kidobta az ablakon a szemétbe. Az anyját nem 
bántotta. Azt mondta neki:

— Te jó voltál 1 z.zám, meghagyom az életedet.
Hanem amikor az óriás fiú kidobálta Hirtelennőtt 

csontját-bontját, porczikáját, mi történt?
Éppen akkor ment arra egy asszony. Szépen föl

szedte Hirtelennőttnek minden izét, porczikáját, bele
tette a kosarába s hazavitte.

Ez az asszony özvegyasszony volt. Az ő urát is az 
óriások pusztították el. Egyetlen leányával, egy szépsé
ges szép leánynyal lakott nem messze innét, egy tisztáson. 
Ettől a tisztástól nem messze volt egy csudaforrás. Szalasz
totta a leányát, hogy hozzon onnét vizet. Azzal meg
öntözték Hirtelennőtt testét s hát egyszerre csak meg-
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elevenedett s még szebb, erősebb lett, mint volt annak- 
előtte.

Mindjárt akart visszamenni az anyja után, de az 
özvegyasszony lebeszélte, hogy ne menjen még, hadd erő
södjék egy kicsit. Mert az óriás fiúnál a kard, s bizo
nyosan összevagdalja ismét.

— Már egy életem, egy halálom, — mondá Hir
telennőtt, megyek s hogyha élek, visszajövök én még 
hozzátok.

— Hát jól van, — mondá az özvegyasszony s mikor 
elindult, valami csuda-irral megkente Hirtelennőtt hom
lokát. Mondta most az asszony:

— Bucskázz keresztül a fejeden!
Hirtelennőtt keresztül bucskázott a fején s gyönyörű 

szép fehér hattyú lett belőle. Akkor aztán azt mondta 
Hirtelennőttnek az asszony:

— Na most repülj az óriás csűrének a tetejére. 
Annak a csűrnek a tetején van egy kalitka. Abba menj 
bele. Éppen most repült el az óriás kedves hattyúja s 
ha téged ott meglát, azt hiszi, hogy az elveszett hattyú 
került vissza. Majd felmászik a csűr tetejére, hogy a 
kalitka ajtaját betegye. Te, amig ő felfelé mászik, röppenj 
ki a kalitkából, szállj le az udvarra. Ott bucskázzál 
keresztül a fejeden, ismét ember lesz belőled. Akkor 
azután be a házba, vegyed a kardot s a többi a te 
dolgod.

Úgy tett Hirtelennőtt, amint az asszony tanácsolta. 
S mire az óriás fiú észrevette magát, kezében volt már 
a kard s miszlikbe vágta az óriás fiút.

De már ennek az örömére meggyógyult az édes 
anyja is: nem kellett semmiféle csudaorvosság. Aztán 
szépen elsétáltak az özvegyasszony házához. S ott még 
aznap megtartották a lakodalmat.



A halálos táncz.

Egy gyönyörűséges szép asszonyé volt a csetneki 
vár, ennekelőtte vagy háromszáz esztendővel. Ennek a 
szép asszonynak megtetszett egy szegény jobbágy legény, 
de hiába volt nagy szépsége, gazdagsága, a jobbágy 
legény szive nem tudott a szép' asszony felé hajolni: 
egy jobbágy leány volt a jegybéli mátkája, azt szerette 
igaz szeretettel, attól nem is fordult el a szive.

Mondta pedig nem egyszer a szép asszony: — 
Légy az enyém, te legény, s tied lesz a váram, minden 
földem, kincsem, drágaságom.

Felelte a legény:
— Nem való nekem ez a vár, sem az a sok föld, 

de még az a tenger sok kincs s drágaság sem. Ha 
elhagynám ezekért jegybéli mátkámat, megverne az Isten.

Szörnyű haragra lobbant a szép asszony s meg
fenyegette a jobbágy legényt:

— Megállj, te nyomorúlt jobbágy! Megaláztál 
engem, de jegyezd meg jól, hogy szolgám vagy.

S mit gondolt, mit nem a szép asszony, egy vasár
nap a várba rendelte a jobbágy legényt s mátkáját 
Kérdezte a legényt:

— No, te legény, szeretsz-e tánczolni?
— Hogyne szeretnék, — mondta a legény.
— Hát, te leány?
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Az ám! De ti még nem is tudjátok, hogy ki volt 
az az özvegyasszony. Ez az özvegyasszony annak a lusta 
juhásznak volt a felesége. Krisztus urunknak volt az 
akaratja, hogy a kevély királykisasszonynak s a jólelkü 
szegény asszonynak gyermekéből egy pár legyen.

No, de ez aztán igazi egy pár ember is volt. Hol
nap legyenek a ti vendégetek.
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— Én is, hogyne szeretnék.
— Hát csak várjatok, mindjárt lesz részetek benne. 
Azzal czigányokat rendelt elé a szép asszony 8 

parancsolta, hogy húzzanak táncznótát. De ne olyan 
andalgósat, hanem jó sebeset.

Ráhúzták a czigányok s szólt a szép asszony:
— Járjad, legény, járjad.
S járta a legény szépen, módosán. Mikor aztán 

belefáradt a tánczba ő is, a jegybéli mátkája is, meg
köszönte illendőképpen a szép asszony nagy jóságát s 
indulni akart a leánynyal.

— Ohó ! — kiáltott a szép asszony, — nem oda 
Buda! Húzzad, czigány! Ti pedig tánczoltok, míg én 
parancsolom.

Visszaállott a legény az udvar közepére s folytatta 
a tánczot a leánynyal fáradtan. Alig birták már a lábai, 
félbehagyta a tánczot s megint indulni akart.

— Ohó! nem oda Buda! Járjad, legény, járjad. 
Te is, leány, hadd vessen lángot a szoknyád.

Könyörgött a legény:
— Elég volt már nagy jó asszonyom. Kegyelmezzen 

árva fejünknek!
— Tánczolj, jobbágy! Ha nekem úgy tetszik, szán

tasz; ha meg úgy tetszik, tánczolsz. Jobbágyom vagy, 
szolgám vagy!

S tánczolt tovább a szegény jobbágy legény, addig 
tánczolt, mig egyszerre csak összerogyott ő is, a jegybéli 
mátkája is. De a leány, mikor összerogyott, fölemelte 
kezét az égre s úgy átkozta meg a gonoszlelkű szép 
asszonyt:

— Verjen meg az Isten, te ármányos lélek! Tánczolj 
te is mindig, még ha akkora bánatod van is, hogy a 
szived szakad meg belé.
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Meghalt a legény, meghalt a leány is. De az átka 
megfogta a szép asszonyt. Mindjárt megháborodott az 
elméjében s tánczolni kezdett szörnyűségesen. Addig tán- 
czolt, hogy összeroskadott s kilehelte gonosz lelkét.

A kik a csetneki vár romladéka körül járnak, még 
most is hallják a muzsikát s úgy tetszik, hogy a rom- 
ladékon tánczol eszeveszettül egy szépséges szép asszony...
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tem, belefekszik minden piszokba s ha vasból csináltatnék 
neki gúnyát, azt is elszaggatná.

Addig s addig beszélt a királyné, hogy a király 
szive elidegenedett tulajdon édes fiától s azt mondta 
egyszer:

— Hát bizony, ha igy van, nem is nevelek én királyt 
ebből a fiúból. Hadd menjen ki a mezőre, őrizze az arany
szőrű juhnyájamat, legalább nem kell drága pénzen pász
tort tartanom.

Ahogy mondta, úgy is tett. Botot a kezébe, tarisz
nyát a nyakába, kezére adták a nyájat s ment a szegény 
királyfi nagy búval, bánattal a mezőre.

De a gonosz lelkű királyné száraz, penészes kenyér
nél egyebet nem tett a tarisznyába. Még azt a kenyeret 
is megöntözte eczettel s a szegény fiú úgy lesoványodott, 
hogy a csontja is zörgött.

így volt ez egy hétig, kettőig. Akkor aztán a királyfi 
egyet gondolt, ott hagyta a nyájat, mint Szent Pál az 
oláhokat s elindult világgá.

Ment, mendegélt, hetedhétország ellen, s estére 
kelve rengeteg nagy erdőbe ért.

Búsult a királyfi, nagyokat sóhajtott: Istenem, 
Istenem, mi lesz itt velem. Le sem is fekhetem, meg
esznek itt a fenevadak.

Amint így sóhajtoz, megszólal valaki a feje fölött:
— Ne búsulj, királyfi, nem lesz neked itt semmi 

bántódásod, csak gyere s mássz föl erre a fára.
Fölnéz a királyfi s hát azon a fán, a honnét a 

beszédet hallotta, egy kicsi ház van s annak az ablaká
ban gyertya világok

Nem sokat gondolkozik, fölmászik a fára, bemegy 
a kicsi házba s ottan, mit gondoltok, kit talált?



A három 
aranygyűrű.

Hol volt, hol nem volt, hetedhétországon is 
túl volt, volt egyszer egy király s annak 
egy szép fiacskája.

Özvegy ember volt a király s a tanácsadó nagy 
urak addig beszéltek, hogy igy, meg úgy, asszony nélkül 
nem lehet a ház, anya nélkül a gyermek, hogy ő bizony 
feleségűi vette az özvegy burkus királynét.

Az özvegy királynénak is volt egy fiacskája. De 
bezzeg, mig a maga fiát drága szép aranyos gúnyákban 
járatta, mosdatta, fésülte, cziczomázta, a király fiára 
ügyet sem vetett, csakúgy lógott a rongy a testéről, pisz
kos volt, mocskos volt a szegény fiú. Megesett a szive 
rajta mindenkinek, aki ránézett.

Nem tetszett a királynak ez a dolog. Meg-megkér- 
dezte a királynét, mi az oka, hogy az ő fia olyan ron
gyos, piszkos, a királyné fia pedig mindig tiszta.

— Ó lelkem, uram, — mondta a királyné — olyan 
a fiúnak a természete. Hiába mosdatom, hiába öltözte-
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Az asztal mellett ült egy öreg barát, akinek földig 
ért a szakálla s aki egy rettentő nagy könyvből olvas
gatott.

Köszön a királyfi illendőn, a barát fogadja, az asz
tal mellé leülteti, aztán elébe terít egy nagy könyvet s 
mondja neki: olvass, fiam, te is.

Olvasott a királyfi, elfelejtette az éhséget is, el a 
bánatját is. Aztán szépen elszenderedett, elaludt s reg
gelig föl sem ébredt.

Azt mondja reggel a barát:
— No, édes fiam, tudom ki vagy s mi vagy. Isme

rem szomorú történetedet, hallgass rám s nem bánod 
meg. Menj el a fekete király országába, állj be nála 
libapásztornak. A fekete király száz libát ad a ke
zedre, de azoknak a libáknak az a természete, hogy 
amint kihajtják a rétre, ahány, annyifelé repül, s nem 
volt még pásztor, aki össze tudta volna terelni. Te se 
fáraszd magadat kiába, hanem, nesze, adok neked egy 
sípot, ezt csak fuvintsd meg. Arra mind a száz liba visz- 
szarepül s aztán szépen hazahajthatod.

Megköszönte a királyfi az öreg barát jó tanácsát, 
indulni akart, de a barát megállította.

— Várj csak még egy kicsit. Nesze, adok neked 
még három aranygyűrűt. Mikor első este hazahajtod a 
libákat, kösd a legkisebb gyűrűt az ostorod csapójára. 
Meglátja majd ezt a fekete király egyetlen leánya, kéri 
tőled a gyűrűt, de addig oda ne add, mig meg nem mutatja, 
miféle jegy van a bal füle mögött. Másnap a középső gyűrűt 
kösd az ostorod csapójára s ezt csak úgy add neki, ha 
megmutatja, hogy miféle jegy van a jobb füle mögött. Har
madik nap a legnagyobb gyűrűt kösd az ostorod csapó
jára, ezt is kéri tőled a királykisasszony, de elébb hadd 
mutassa meg, hogy miféle jegy van fátyolos homlokán.
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Még egyszer megköszöni a királyfi az öreg barát 
nagy jóindulatját, egymást Istennek ajánlották s azzal 
elindult a királyfi s addig ment, mendegélt, mig a fekete 
király városába nem ért.

Ott mindjárt fölment a királyhoz s beajánlotta 
magát szolgálatra.

— Éppen jókor jöttél, — mondá a király — liba
pásztorra van szükségem. Nálam három nap egy esztendő, 
de jól megjegyezd, hacsak egy híja is lesz a száz libának, 
karóba huzatom a fejedet. Ha pedig hűségesen megőrzöd, 
itt a kezem, nem disznóláb! nem kívánhatsz olyat, hogy 
meg ne adjam.

Még aznap kezére adták a száz libát. Másnap reg
gel ki is hajtotta a rétre. De az ördögadta libák éppen 
csak megszagolták a füvet, huss, felrepültek s szörnyű 
nagy gágogással elszárnyáltak százan száz felé.

— Csak menjetek, menjetek, — gondolá magában 
a királyfi, — majd visszajöttök estére. Azzal lefeküdt 
egy fa alá s aludt egész nap, mint a bunda.

Este felé fölkelt, megfuvintotta a sípot s hát csak
ugyan mind a száz liba egy szempillantás alatt össze
rebbent.

Akkor a királyfi a legkisebb aranygyűrűt rákö
tötte az ostora csapójára s nagy rittyegtetéssel, nagy 
puffogtatással, hogy csak úgy csengett belé a helység, 
beterelte a libákat a király udvarába.

A királykisasszony éppen az ablakban könyökölt, 
meglátja a ragyogó, fényes arany gyűrűt s nem tudta 
elgondolni, hogy s mint lehet egy rongyos libapásztor
nak olyan szép arany gyűrűje.

— No, hiszen, — gondolta magában, — csak jól 
beesteledjék, lemegyek a libaólba, elkérem én azt a^ 
gyűrűt.
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— Jaj, azt nem mutathatom — mondta a király
kisasszony, — mert azt az apámon, anyámon s felnevelő 
dajkámon kivül még senki sem látta.

— No bizony, ha nem mutatod, nem is adom neked 
a gyűrűt.

Mit volt, mit nem tenni a királykisasszonynak, 
annyira esekedett a gyűrű után, hogy mit gondolt, mit 
nem, szépen félrehúzta arany haját a balfüle mellől, s 
hát ott egy fényes csillag ragyogott, olyan fényes, hogy 
a királyfi majd megvakult a ragyogásától.

A királykisasszony megkapta a gyűrűt s felszaladt 
nagy örvendezéssel a palotába.

A második nap éppen úgy volt minden, mint az 
első nap. Este felé a száz libát szépen hazahajtotta, de 
most az ostur csapójára a középső gyűrűt kötötte. Ezért 
is leszaladt este a királykisasszony, de a királyfi addig 
oda nem adta, míg meg nem mutatta, hogy miféle jegy 
van a jobb füle mögött.

Mi volt ott, mit gondoltok? Egy gyönyörű szép 
hold, szebb annál, a melyik az égen világok

Harmadik nap este a legnagyobb gyűrűt kötötte 
az ostor csapójára s rittyegtetett, pattogtatott, amint 
végig ment az utczán, hogy kicsodáit a házakból min
den lélek s úgy csúdálták a libapásztort, aki megtudta 
őrizni azt a száz ördöngös libát.

A király ott állott a libaól előtt s majd megette 
a méreg, mert ki tudja, hogy most mi lesz a libapásztor 
kívánsága. De hiába, szavát kellett hogy tartsa.

— Na, fiam, — kérdezte a libapásztor királyfit, — 
az esztendőt becsületesen kitöltötted, mi a kívánságod?

— Nincsen nekem, felséges királyom egyéb kíván
ságom, van az udvarodban egy bogos csikó, add nekem 
azt hűséges szolgálatomért.
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A király már ott állott a libaól előt s csak szeme- 
szája tátva maradt, amikor látta a nagy sereg libát. 
Nem akarta elhinni, hogy egy se hiányozzék. Meg is 
számolta egyenként, amint a libák beléptek az ólba, hát 
csakugyan egy híja sem volt.

Jól van, a király fölmegy 
a palotába, lefekszik, elalszik. 
De bezzeg nem aludott el a 
királykisasszony. Szép csende
sen kisurrant a palotából, le
ment a libapásztorhoz s mondta 
neki :

— Hallod-e te legény, egy szép arany gyűrűt lát
tam nálad, add nékem, hiszen az úgy sem szegény legény
nek való.

— Jó szívvel, — felelt a királyfi, — de elébb 
mutasd meg, hogy miféle jegy van a balfüled mögött.

BENEDEK ! MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 23
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asszony, kisurrant a palotából, le a libaólba. Czirókálta, 
morókálta a libapásztor királyfi arczát, hízelkedett, hogy 
adja neki a harmadik arany gyűrűt is.

— Jó szívvel, — mondta a királyfi, — csak mutasd 
meg, mi van fátyolos homlokodon.

Mit tehetett a királykisasszony ? Ha már két jegyet 
megmutatott, megmutatja a harmadikat is. Felhúzta 
szép lassan a fátyolt s hát a szegény királyfi majd meg- 
vakúlt a szertelen nagy ragyogástól. De azt ugyan ne 
is csudáljátok, mert a fényes nap ragyogott a királykis
asszony homlokán.

A királyfi neki adta a legnagyobb gyűrűt is, aztán 
jóéjszakát mondottak egymásnak. A királykisasszony 
visszasurrant a palotába, a királyfi meg ott maradott a 
libaólban, lefeküdt s elaludt.

Reggel, ahogy felébredett, szerzett egy kötőféket, a 
bogos csikó fejébe húzta s elkezdette vezetni. De a csikó 
csak egyet-kettőt lépett, mindjárt összerogygyant a lába 
s földhöz vágta magát.

Nagy keserves kínlódással lábra állította a csikót 
a királyfi, aztán átkarolta a nyakát s úgy húzta ki az 
udvarból, úgy húzta végig az utczán.

Esteledni kezdett, mire a város végire kikerültek. 
Ott aztán megrázkódott a bogos csikós, lett belőle olyan 
seregélyszőrű s hatlábú táltos paripa, amilyent még a 
világ nem látott.

— Na, édes gazdám, — mondja a táltos, — most 
ülj fel a hátamra. Mondjad nekem, hogy menjek veled ? 
Úgy-e, mint a sebes szél, úgy-e, mint a madár, vagy úgy, 
mint a gondolat ?

— Nem bánom én, édes lovam, ha úgy mégy is, 
mint a gondolat.
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Nagyot kaczagott a király, de nem igaz jó ked
véből s mondta a legénynek:

— Ó te, világ bolondja te, csak nem ment el az 
eszed. Mi hasznát veszed annak a bogos csikónak ? Im, 
ott vannak az istállóban aranyszőrű paripáim, válaszd 
inkább azok közül a legszebbet, a szemednek s szivednek 
leginkább tetszőt, jó szívvel adom akármelyiket.

De a királyfi megkötötte magát. Azt mondta, hogy 
egy esztendei szolgálatért nem érdemel aranyszőrű pari
pát, elég neki azért az a bogos csikó is.

Beszélhetett a király, kibeszélhette volna a lelkét 
is, nem használt semmit, oda kellett hogy adja a bogos csikót.

Fölment a palotába nagy haraggal a király, nagy
későre lefeküdt, elaludt. Akkor meg fölkelt a királykis-

23:
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Azzal csak fölemelkedik a táltos a levegőégbe, 
nagyot nyerített, hogy ég-föld megzendült belé. Ret
tentő nagy fergeteg kerekedett utána s egyszerre csak 
letoppantott a földre, éppen az alá a fa alá, amelyen az 
öreg barát lakott.

A királyfi mindjárt fölmászott a fára, bement a 
kicsi házba s köszönti a barátot illendőképen.

— Na, fiam, — mondotta az öreg, — látom, hogy 
becsületesen kiszolgáltad az esztendőt. Most itt ne is 
töltsd az időt, hanem menj, itt s itt, nem messze innét 
van egy forrás, abban szépen mosdjál meg. Nesze, adok 
egy arany törülközőt, abban törülközzél meg, meg adok 
egy diót, azt, mikor megtörülköztél, nyisd ki. Találsz 
abban egy királyfinak való aranyos, gyémántos gúnyát, 
azt vedd magadra, s menj vissza ahhoz a királyhoz, aki
nél egy esztendőt szolgáltál. A király éppen most hir
dette ki ország-világ előtt, hogy annak adja egyetlen 
leányát, aki kitalálja, hogy miféle jegyek vannak leányá
nak a füle mögött s a fátyolos homlokán. Lesz ott majd 
királyfi, herczeg, gróf s báró, lesz ott még süveges tót 
is, még czigány is. Mind szerencsét próbálnak, de hiába. 
Te csak maradj legutolsónak, tied lesz majd a király
kisasszony. Hanem hallgass jól ide, ha majd megtartjá
tok a lakodalmat, jól vigyázz, hogy a három első éjjel 
el ne aludjál, mert hogyha elalszol, a tündérek elragad
ják a feleségedet, azért, mert elárulta, hogy miféle 
jegyek vannak a füle mögött s a fátyolos homlokán.

Megköszöni a királyfi a sok minden jó tanácsot, 
elbúcsúzik az öreg baráttól. Táltos lován a forráshoz 
vágtat, ott szépen megmosakodik, az arany törülközőbe 
megtörülközik, kinyitja a diót, s az aranyos, gyémántos 
gúnyába felöltözködik. De lett is belőle olyan szép 
legény, hogy kereshetted a párját hét puszta határban*
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Felült ismét a táltos lovára s hipp, hopp, bevágtatott a 
király udvarába.

No, csakhogy éppen befért, mert tele volt az udvar. 
Volt ott annyi herczeg, gróf s báró, hosszú süveges tót, 
de még czigány legény is, mint égen a csillag.

De hiszen, ha ott voltak, szégyenszemre el is 
mehettek. Egyik egyet mondott, másik mást mondott, 
csupa kaczagás volt a találgatásuk, de az igazi jegyet 
egy sem tudta kitalálni.

Akkor aztán elérúgtatott a királyfi, szalutált a király
nak, szép sorjában megnevezte, hogy a királykisasszony 
bal füle mögött van egy ragyogó csillag; a jobb füle 
mögött egy hold, szebb annál, mely az égen világol, s a 
fátyolos homlokán ragyog a nap, szebb annál, mely az 
égen ragyog.

— Eltaláltad, királyfi, — mondotta a király, — 
szavamat meg sem is másolom: Neked adom a leányo
mat s vele fele királyságomat.

Na, megtartják a lakodalmat, volt nagy hejje-hujja, 
dinom-dánom, rostával hordották a bort. Hét nap s hét 
éjjel húzták a czigányok, járták a tánczot a legények s 
leányok.

Mikor aztán vége volt a lakodalomnak, bement a 
fiatal pár a szobájába. De a királyfi nem feküdött le, 
virrasztóit a felesége mellett, nehogy elragadják a gonosz 
tündérek. Hanem ahogy tizenkettőt ütött az óra, valami 
szellőcske meglegyintette a királyfi arczát, megnehe
zedett a szemepillája, elkezdett bólintgatni, s hiába 
erőlködött, elnyomta az álom, s abban a helyben elaludott.

Reggel fölébredt, dörzsöli a szemét, s hát hire- 
pora sincs a feleségének. Búsult a királyfi, nem találta 
helyét. Sírt, mint a kis gyermek. Aztán kiment az istállóba,
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fölnyergelte a táltos lovát. — Gyerünk, édes lovam a 
feleségem után.

Repült a táltos erdőkön, mezőkön, tengereken által 
s egyszerre csak leszáll egy folyóvíznek a partján. 
Leszáll a királyfi, belehajlik a vízbe, iszik belőle s hát 
látja, hogy a viz közepén egy üveg koporsó úszik lefelé. 
Beszökik a vízbe, kiviszi a koporsót, ott a folyó partján 
fölrántja a födelét, s mit látnak szemei ? — a felesége fek
szik a koporsóban s egy nagy kés van a szivébe ütve. 
Megfogja a kés nyelét a királyfi, kirántja a felesége szi
véből s im a kés után piros vér kezd folyni. Kapja a 
királyfi a zsebkendőjét, beköti a sebet, aztán csókolgatja, 
szólítgatja a feleségét : — Ébredj szivem, ébredj! S im, 
halljatok csudát, az ajaka mosolyog, lassan pirulni kezd 
az arcza, fölpattan a szeme pillája s szépen felült az 
üvegkoporsóban.

Hej, örült a királyfi. Leveles ágakból csinált egy 
kis kalibát. Füvet tépett, zöld mohát szedett, abból ágyat 
vetett. Lefektette a feleségét, úgy ápolta, dajkálta.

Elmúlt egy hét, elmúlt kettő, meggyógyult a királyné. 
Akkor azt mondta az urának:

— Édes, lelkem uram, eredj s menj el ebbe s ebbe 
a városba s ottan ebbe s ebbe a boltba. Ott az ajtó 
mögött, üveg alatt árulnak drága szép fekete posztót, 
királyi gúnyának valót. Annak a posztónak fizesd te 
két árát. A boltos sehogysem akarja neked adni, de én 
adok neked egy czédulát, azt mutasd meg neki. Akkor 
aztán eladja a posztót, még ebédre is meghí, s te menj 
is el. De vigyázz, lelkem drága jó uram, ne aludjál el 
az ebéd alatt. Mert ha elalszol, kereshetsz ismét, míg 
megtalálsz engem. Ebéd után aztán hívd meg te is őt 
ebédre, ide, ebbe a kalibába. Ne félj, lesz enni, inni való 
bőven.
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Bemegy a királyfi a városba, be abba a boltba. 
Ott elejébe raknak mindenféle posztót, de ő azt mondja, 
hogy egyik sem kell neki. Adják azt, ami az ajtó mel
lett van, az üveg alatt.

— Jaj, azt nem lehet, — mondotta a boltos.
— Nem-e, hát most lehet-e? — kérdezte a királyfi, 

s megmutatta a boltosnak a czédulát.
Mi állott a czédulán, mi nem, azt én nem láttam, 

elég az, hogy a boltos mindjárt két rét hajlott, elévette 
a posztót s kimért egy rend gúnyára valót.

No, hanem drága is volt ez a posztó, száz forint 
volt a rőfje s a királyfi is ennek a dufláját fizette.

Úgy volt, ahogy a fiatal királyné mondotta: a bol
tos ebédre marasztotta a királyfit. Csak ketten ültek az 
asztalnál, a királyfi meg a boltos. De volt annyi étel 
s ital az asztalon, amennyit még a királyfi nem látott. 
De még csak akkor maradt tátva a szája, amikor látta, 
hogy mennyit eszik s iszik a boltos. Evett a királyfi is, 
ivott is keveset, de tartotta magát erősen, nehogy el
aludjék.

Egyszer csak érzi, hogy elkezd álmosodni, neheze
ket pislant. Majdhogy le nem fordult a székről. De ki 
s ki nem, azt tudni nem lehet, mikor éppen el akart 
aludni, jól megpattantotta az orrát. Arra aztán fölkelt 
az asztaltól, megköszönte az ebédet, meghívta a boltost, 
hogy jöjjön el ő is hozzá ebédre.

Addig vissza sem ment a királyfi, ott megcsinálták 
a gúnyáját. Azzal felült a paripájára, a boltos is a 
magáéra, s csakhamar megérkeztek a kicsi kalibához.

Az ám, a kalibához. Nem kaliba volt az már, 
hanem volt egy tizenkét emeletes palota, színarany 
a födele, ezüst az ajtaja, gyémánt a garádicsa. Föl
mennek a palotába. Mennek szobáról-szobára. Mikor
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hogy menjen a szegény királyné, mert hát az ura má
sodszor is elaludott.

Búsult a királyfi szörnyen, majd felvetette a bú
bánat, nem tudta, merre facsarodjék, merre induljon. 
Gondolta magában, mégis csak elmegy az öreg barát
hoz, talán segit az majd rajta most is.

Elment a királyfi, megérkezik a fa alá, fölmászik 
rá, be a kicsi házba s köszön nagy búsan.

— Na, édes fiam — mondja az öreg — úgy-e, 
nem tudtál három éjjel egymás után ébren maradni? 
Volt szép feleség s nincs, úgy-e? No, jól van, még egy
szer útba igazítlak. A te feleséged Tündérországban 
vagyon. Tündérországnak határán két sárkány áll istrázsát, 
s azok tégedet nem akarnak beereszteni, de én adok 
neked egy botocskát, csak szólj annak, az majd lefizeti 
a vámot. Azután eldobhatod a botodat, elcsaphatod a 
lovadat, hadd legelésszen a selyem réten, mert úgy is 
térden kell csúsznod a rézhídtól az aranyhídig, hogy a 
tündéreknek a szive megessék rajtad. Az aranyhídnál 
majd látsz egy asszonyt, de nem elevent, kőből vagyon 
az kifaragva. Ez előtt mondj el egy miatyánkot. A többi 
a te gondod.

Elbúcsúzott a királyfi az öreg baráttól, megköszönte 
nagy jóindulatját, aztán felült táltos lovára, s meg sem 
állott, mig Tündérország határáig nem ért. Csakugyan 
ott állott két sárkány s nem akarták beereszteni a 
királyfit. Na hiszen, a botocska hamar lefizette a vámot. 
Szólott a királyfi neki: — Üssed, üssed, botocskám, — s 
jól eldöngette a sárkányokat. Azok világgá szaladtak, a 
királyfi pedig szépen átment a rézhidon, ott leszállott a 
lováról, kicsapta a selyem rétre, hadd legelészszen, 
eldobta a botocskáját, aztán letérdelt s úgy csúszott az 
aranyhídig hét nap s hét éjjel folytonosan,
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aztán keresztül mentek vagy tizenkét szobán, akkor értek 
az ebédlő szobába.

Az asztal már meg volt terítve, de csak két sze
mélyre. A fiatal királyné nem volt sehol. Étel-ital ott 
volt az asztalon, amennyi kellett. Ha egy fogást meg
ettek, más került helyébe. Na, evett is a boltos tizenkét 
ember helyett.

Amint esznek, eddegélnek, egyszerre csak az asztal 
közepére leesik egy karikagyűrű. Ottan egyet-kettőt per
dül-fordul, azzal hirtelen leánynyá változik s ott az asz

tal közepén elkezd tánczolni. Utána leesik egy másik 
karikagyűrű, az is perdül-fordúl, leánynyá változik s 
tánczol az is. Még szóhoz sem tudnak jutni, megint 
leesik egy gyűrű, az is perdül-fordúl, leánynyá változik, 
most már tánczolt mind a három. Nagy szelet csaptak a 
szoknyájukkal s ettől a széltől a királyfi csak lefordult 
a székről s úgy elaludott, mintha álombort ivott volna.

Fölébred másnap a királyfi, dörzsöli a szemét, 
körülnéz s hát Uram, teremtőm, megint ott fekszik 
a kicsiny kalibában, hire-pora sincs a tizenkét kontig
nációs palotájának, de még a feleségének is. El kellett,



A nagyotmondó legény.

Hol volt, hol nem volt, hetedhétországon is túl volt, 
még az óperencziás tengeren is túl, a hol a kurtafarkú 
malacz túr, volt egy szegény ember s annak három fia.

Egyszer a király kihirdetteti az egész országban, 
hogy annak adja leányát s fele királyságát, bárki fia
borja legyen, aki valami olyat tud mondani, hogy azt ő 
elhigyje.

Meghallja ennek a hirét a szegény ember s mondja 
a fiainak:

— Na, fiaim, próbáljatok szerencsét, hátha meg
segít az Isten.

Az idősebb meg a középső fiú azt mondták, hogy ők 
már csak itthon maradnak, túrják a földet, hanem a leg
kisebb fiú kétszer sem mondatta magának, indult a 
király városába.

Hát, amikor megérkezik a király udvarába, tele 
van az udvar királyurfiakkal, herczegekkel, grófokkal, 
bárókkal, minden rendű s rangú legényekkel. Volt ott, 
hosszú süvegü tót is, de még czigánylegény is. Mondottak 
azok mindent, egyik nagyobbat a másiknál. De mond
hattak ahármit, a király mindent elhitt.

Mikor aztán nagy szégyenkezve mind eltakarodtak, 
s kitisztult az udvar, fölment a szegény legény a király
hoz, köszöntötte illendőképen.
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Megérkezik az aranyhídhoz, s hát csakugyan ott 
van az a kőből faragott asszony. De mit látnak szemei? 
Szakasztott olyan, mint az ő felesége, ragyogott a nap 
a homlokán.

Szépen elmondotta a miatyánkot, akkor fölállott s 
tovább akart menni, de abban a szempillantásban csak 
megragadja a silbak, aki ott állott a kőből faragott 
asszony mellett, nem szólt semmit, csak vitte egyenesen 
a királyfit a feleségéhez. Mert, hogy szómat össze ne 
keverjem, a fiatal királyné maga faragtatta ki a képét, ő 
állította melléje a silbakot s megparancsolta neki, hogy 
ha majd egy ember térdencsúszva jön ide s elmond egy 
miatyánkot, azt egyenesen kisérje ő hozzá.

De volt öröm, Istenem, mikor meglátták egymást a 
királyfi s a felesége. Most már csakugyan mondhatták: 
ásó, kapa s a nagy harang válasszon el minket. A tün
dérek sem bántották többet. Élhettek tőlük békességben-

Felültek a táltosra, hazarepültek a fiatal királyné 
hazájába s a király nagy örömében átaladta nékik az 
egész királyságot.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
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- Adjon Isten jó napot, felséges királyom.
— Adjon Isten, fiam, hát mi járatban vagy ?
— Én bizony, felséges királyom, szeretném felesé

gűi venni a királykisasszonyt.
— Elhiszem, fiam, de aztán miből tartanád el ?
— Hát van egy kicsi földünk.
— Elhiszem, fiam.
— De van ám két ökrünk is, meg egy tehenünk.
— Elhiszem, fiam, hogyne hinném.
— Hm, de a minapában akkorára nőtt az udva

runkban a trágyadomb, mint egy torony.
— Én azt is elhiszem, fiam, hogyne hinném.
— Azt :a nagy trágyadombot a két bátyámmal 

mind kihordottuk egy talyigán, három nap alatt.
— Hiszem, fiam, hiszem.
— Az ám, csakhogy nem a mi földünkre hordot

tuk, hanem a szomszéd földjére.
— Hiszem, fiam, hiszem.
— Mikor ezt észrevettem, hazamegyek s mondom 

az apámnak, hogy mi történt.
— Hiszem, fiam, hiszem.
— Kimentünk négyen, megfogtuk a földnek a négy 

sarkát, felemeltük s a trágyát szépen a mi földünkre 
borítottuk./

— Én elhiszem, fiam, ha nem is mondod.
— Azután bevetettük a földünket búzával.
— Hiszem, fiam, hiszem.
— De aztán nőtt ebből a búzából olyan sűrű ren

geteg erdő, hogy olyat még felséged sem látott. Termett 
ott annyi makk is, mint égen a csillag.

— Hiszem, fiam, hiszem.
Mondja az apám:
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— Én bizony nem vágom ki ezt az erdőt, hanem 
veszek egy csorda disznót, s a makkot megetetem.

— Hiszem, fiam, hiszem, hogyne hinném.
— Az ám, de a disznócsorda mellé pásztor is kellett.
— Hiszem, fiam, hiszem.
— Mit gondol felséges királyom, kit fogadott fel 

az apám? Felségednek éppen az öregapját.
— Hazudsz, te akasztófáravaló! — kiáltott nagy 

haraggal a király.
De már most hiába, elszólta magát. Egyszeribe 

papot hivatott, a leányát összeadatta a szegény legény
nyel, neki adta fele királyságát, s megígérte, hogy holta 
után övé lesz az egész.

Csaptak aztán nagy lakodalmat, folyt a bor Hen
czidától Bonczidáig. Mindenki kapott valamit, a ki oda
került. Én is egy csontot kaptam, azzal elszaladtam.

Itt a vége, fuss el véle.

36
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Azzal a szegény ember falnak fordult s meghalt.
Na, te, szegény János diák, — mert közbe legyen 

mondva: Jánosnak hívták a fiút — most már elmehetsz, 
amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy 
vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, 
már pedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy 
világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkozott: 
úgy, ahogy volt, elindult. Hát, hogy a faluból kiér, az 
út közepén egy marék borsót talál.

Mondja magában:
— Ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki 

tudja, hogy mi hasznát veszem még. — Fölszedte a 
borsót, zsebébe tette s ment tovább. Addig ment, men
degélt, mig éppen a király városába nem ért. Egyenest 
beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a király
nak, elmondta, hogy ki s mi ő s megkérte szépen ő fel
ségét : adjon az éjjelre szállást s ha nem esik terhére, 
egy kevés útiköltséget.

— Jól van, — mondá a király — csak maradj 
itt éjjelre, aztán holnap majd útravalót is kapsz, te sze
gény diák.

Azzal János diákot elvezették a szobájába. De a 
királyné meglátta az ügyés fiút s megkérdezte a királyt:

— Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál ?
— E’bizony, feleség, egy szegény diák.
— Igazán? Na én nem hiszem, hogy diák volna. 

Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki meg
nézni jött a leányunkat.

Eleget mondta a király, hogy az nem lehet: a 
királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, 
hogy próbára teszik a diákot. Kemény rossz ágyat 
vettetnek a számára s ha mégis hamar elalszik, akkor 
diák; ha pedig nem tud elaludni, akkor csakugyan



János diák.

Volt egyszer egy szegény ember s an
nak egy fia. Nem volt ennek a sze
gény embernek semmije a föld kerek
ségén. de a fiát mégis diák-iskolába 
járatta. Gondolta: ha nagy szegény
séggel is, majd csak kijárja a diák
iskolát a fia, aztán még nagy úr is 
lehet belőle. Hiszen diákból minden 
lehet. De a szegény ember nem érhette 
örömét annak, hogy fiából nagy úr 

legyen. Egy nagy betegség leverte lábáról, ágyba került. 
Haza hivatta a fiát az iskolából s azt mondta neki:

— Na, lelkem, gyermekem, Isten úgy rendelte, 
hogy én meghaljak. Nem tudom, mi lesz veled, ha én 
behunytam a szememet Szegény vagyok, mint a tem
plom egere, nem hagyhatok reád semmit, csak egy jó 
tanácsot: akár merre jársz az életben, ha egy bolhánál 
többet érőt találsz az úton, vedd fel s tedd el, mert 
nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áld
jon meg.
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királyfi- Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig 
az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék.

Bemegy János diák a szobájába, vetkeződni kezd, 
de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebé
ből s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, 
hogy összeszedje a borsót, de mikor lefeküdt, még mindig 
volt valahol egy borsó, ami sértse a testét. Nem tudott 
elaludni.

Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég 
egész éjjel nem aludott, folyton-folyvást az ágyát igaz
gatta. A király megkérdezte János diákot is.

— Hát, öcsém, hogy aludtál?
— Köszönöm kérdését, felséges királyom, czudarúl, 

de én vagyok az oka.
— Ehe, — gondolta a király — mégis királyfi 

lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, 
hogy ki s mi. Pedig akkor jó ágyat kapott volna.

János diák tovább akart menni, de a király ott 
marasztotta következő éjjelre is. Most már olyan ágyat 
vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott 
aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel mint a bunda. 
Igen ám, mert a borsót a zsebkendejébe kötötte, hogy 
ismét ki ne ömölhessék.

Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég 
egész éjjel meg sem mocczant, olyan jól aludt.

— Na, öcsém, hogy aludtál? kérdezte a király 
Jánost is.

— Mint egy király, felséges uram, — mondá 
János diák.

— Ehe, — gondolta a király — mégis csak királyfi 
lesz ez, mert azt is tudja, hogy’ alszik egy király.

Mondja a feleségének a dolgot.
BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 24
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— Ugy-e, hogy megmondtam. Hej amit ez a két 
szem lát, az meg van látva. Hallod-e, ez a fiú éppen jó 
volna a mi leányunknak! Nem olyan kényes, mint a 
többi királyúrfi.

. — Hát jól van, — mondá a király — teljék kedved.
Még az nap összehozták János diákot a király- 

kisasszonynyal s ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, 
mikor az apja azt mondta: — legyetek egymásé, ásó, kapa 
s a nagy harang válasszon el.

János diáknak szeme-szája tátva maradt a nagy csu
dálkozástól, de gondolta: ha az Isten úgy rendelte, 
legyen úgy. Hát királyfi lesz s annyi! Olyan lakodalmat csap
tak, hogy no....! Két hétig tartott s még a sánták is 
tánczra kerekedtek.

Telt, múlt az idő. Egyszer azt mondja a király:
— Na, vőm uram, mikor megyünk a kelmed 

országába ?
Hej! megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejé

vel ! Kitudódik, hogy csakugyan egy szegény diák. De mit 
volt mit nem tenni, útra kellett kelni. Gondolta, majd 
valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg 
az országát is.

Azt felelte hát az apósának:
— Mehetünk, apám uram, amikor tetszik.
Még aznap útra kerkedtek, mégpedig tizenkét 

hintón, mert ami nagy úr volt az udvarnál, az mind 
látni akarta János diák országát. Hét nap s hét éjjel 
folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák 
országába. Gondolja János: Már most elég volt az uta
zásból, megszökik. Pedig, hej, de nehezen esett megválni 
a feleségétől! Mert szép volt, jó volt a felesége, adott 
volna hét országot is érette, ha lett volna. Nyolczadik 
nap este egy nagy rengetegbe értek s mig a felesége
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szundikált, leszökött a hintóból s eltűnt a sűrűségben. 
Ahogy a sűrűségbe lépett, elejébe áll egy hétfejű sárkány 
s megszólítja:

— Hová, hová, öcsémuram ?
— Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az 

én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá.
— De hátha én segíthetek a bajodon?
János diák elbeszélte a történetét.
— Na látod, hogy segíthetek rajtad. Van nekem 

az erdő túlsó részén egy kakas-sarkon forgó arany 
váram. Menj bele bátran, telepedj le ott s mondjad, 
hogy a tied. Ott addig maradhatsz, mig a vár forogni 
nem kezd, de akkor aztán fuss belőle, mert különben 
vége az életednek.

Hej, megörült János diák! Bánja is ő, ha két 
napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a 
feleségének: ez az én váram. Szépen megköszönte a sár
kány szívességét, aztán megfutamodott, hamarosan utol
érte a hintót s úgy beleült, hogy a felesége észre sem 
vette. Egész éjjel mentek s mire kivirradt, János diák 
meglátja a kakas-sarkon forgó aranyvárat.

— Na, feleség, ébredj, itt az én váram.
Fölnyitja szemét az asszony s amint meglátja a 

várat, összecsapja kezét bámulatában.
— Jaj, de szép vár, jaj de szép! soha még ilyet 

nem láttam!
Örült a vén király is, meg a felesége is, de még 

az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen 
szép várat nem láttak, mióta erre a világra születtek.

Még csak itt csaptak igazi dáridót. Éppen hetven na
pig ettek, ittak, tánczoltak. Akkor aztán a vén király fel
czihelődött pereputtyostól, Istennek ajánlották a fiatalo
kat s hazaindultak, hadd éljen magában a fiatal pár.

24*



372

De János diáknak nem volt nyugodalma. Majd 
eljön a hétfejű sárkány s akkor aztán vége lesz a nagy 
uraságnak. Éjjel-nappal tűnődött, évelődött, de a fele
sége hiába kérdezte, nem mondta meg okát nagy szo
morúságának, Egyszer aztán — szervusz, világ! — 
csak forogni kezdett a vár.

Hej, édes Istenem, vége a világnak: jön a sárkány! 
Most már ki a várból, ha az életed kedves, János diák.

Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem 
találja. Keresi mindenfelé, a felesége nincs sehol. Amint 
egyik szobából fut a másikba, csak elébe áll egy vén 
asszony.

Kérdi a vén asszony:
— Hová futsz, János diák?
— Hát, te tudod, hogy ki s mi vagyok ?
— Tudom hát.
— Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, 

s miért futok.
— Tudom, csak állj meg s ne fuss. A feleséged 

alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még hétezer 
mértföldet kell jönni, amíg ide ér. Addig még segíthetsz 
magadon. Hamar süttess egy fehér czipót. De hétszer 
gyujtass be a kemenczébe s mind a hétszer süttesd meg 
a czipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja fölé, a sár
kányt majd nem ereszti be az a czipó.

János diák hitt is, nem is ebben az ördöngösség
ben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyá
rat, begyújtat a kemenczébe. Míg a sárkány ezer mért
földet haladt, a czipó kisült egyszer. Mire hétezer mért
földet haladt a sárkány, a czipó éppen hétszer sült ki. 
Akkor kitette a vár kapuja fölé. Hát éppen jön a sár
kány. De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a czipó :

—- Hé, megállj, hé! itt nem szabad a bejárás.
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Fölnéz a sárkány s kérdi:
— Hát ki meri mondani nekem azt, mikor én vagyok 

ennek a várnak az ura ?
Felelt a czipó:
— Én, a hétszer sült czipó. Ha be akarsz jönni, 

akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
— Mit beszélsz, te?
— Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, ott rot

hadj el, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őröljenek 
meg, gyúrjanak meg tésztának s hétszer süssenek meg, 
mint engem.

— Engem-e, te! ? — kiáltott a sárkány — inkább 
sohase lássam a váramat!

Nem is látta többé, mert mérgében mindjárt szét
repedt.

János diák pedig egész életére ott maradhatott a 
kakas-sarkon forgó aranyvárban, többé senki sem hábor
gatta. Még máig is él, ha meg nem halt.



Árva fuisti...

Szegény árva fiú volt Várdai Péter, de nagy volt 
az esze s a tudománya. Hogy-hogy nem, az eszes, soktudó 
fiút megismerte Vitéz János, a híres esztergomi érsek, 
keze alá vette Pétert, iskolába adta, sőt még külső 
országba is elküldötte, hogy elméje jobban pallérozódjék. 
Mikor aztán haza került külső országból, egyenesen a 
nagy Mátyás király színe elé vezették s a királynak úgy 
megtetszett Várdai Péter, hogy egybe megtette Író
deákjának. De bezzeg meg volt-e vele elégedve Mátyás 
király. Szép gömbölyű Írása volt Péternek s amit megirt, 
az olyan szépen s okosan volt megírva, hogy a király 
nem győzte eleget dicsérni.

— Na Péter, — mondogatta a király, — sok iró
diákom volt már, de hozzád hasonló tálentom még egy 
sem vala. Csak egy kicsit emberesedjél meg, gondom 
lészen reád.

Mátyás király olyan király volt ám, hogy a szavá
nak ura is volt. Amint Péter megemberesedett, megtette 
őt kalocsai érseknek. Nagy hivatal volt ez akkor is. Az 
esztergomi érsekség után következett, éppen mint most.

Várdai Péter ezután is ki-bejárós volt a királynál, 
szabad beleszólása volt az ország dolgaiba s Mátyás
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király szívesen meghallgatta az ő tanácsait. Egyszer- 
másszor erősen meg is mondogatta az igazat az igazsá
gos Mátyás királynak, de olyan erősen, hogy más ember
nek a fejét vétette volna a király. Mert hát hiába, az 
igazságos Mátyás sem találta el mindig az igazságot s 
az sem tetszett mindig, ha valaki más mutatta meg az 
egyenes utat. Egy szó mint száz: ember volt ő kigyelme is.

Hát bizony megesett, hogy egyszer szörnyű haragra 
lobbant Várdai Péter irányában is. Akkor volt ez, 
mikor Mátyás a híres nevezetes Frigyes császárral hada
kozott s elfogyott a pénz. Mert a régi jó világban is 
pénz, pénz és pénz kellett a háborúhoz. Mátyásnak pedig 
nem volt. No ha nincs, majd lesz. Fogta magát s fejenkint 
minden emberre egy aranyat vetett ki adóba.

— Felséges királyom, — mondta Várdai Péter, — ■ 
sok lesz ám egy arany. Szegény a nép, már most is 
roskadozik a nagy teher alatt: porba rogyik, ha még 
egy aranyat a vállára vetsz.

— Hát mit csináljak ? — kérdezte haraggal a 
király. Megver Frigyes, ha a katonáim éheznek.

— Inkább verjen meg, semhogy minden néped 
elpusztuljon.

— Mit! ? Hogy engem megverjen a német! ? Hogy 
mersz ilyet a szájadra venni! ? Hé, istrázsák, lépjetek bé! 
Vigyétek érsek ő kegyelmét az árvai várba, halálig tartó 
nehéz fogságba!

Még szót sem szólhatott Várdai Péter, vitték az 
istrázsák. Mátyás király pedig félig búsan, félig nevetve 
utána szólt Péternek:

— Arva fuisti, Arva eris, et in Arva morieris.
Amely mondás ennyit tészen magyarul: Árva voltál, 

árva leszel, Árvában fogsz meghalni...
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Hanem mégsem úgy történt. Az országtartó nagy 
urak körülfogták Mátyás királyt s addig kunyoráltak 
kegyelemért, mig a király meg nem engesztelődött. Az 
igaz, hogy erre az engesztelődésre sok esztendeig kellett 
várni Várdai Péternek. Ha nem is halt meg Árvában, 
sokáig árva volt, az árvánál is árvább szegény feje...



A kis gömböcz.

Hol volt, hol nem volt, hetedhétországon túl, ahol 
a kis kurtafarkú malacz túr, volt egyszer egy szegény 
ember, annak felesége és három leánya. Egyebük sem 
volt a világon, mint egy kicsi malaczuk, no, hanem azt 
dajkálták is ám! Jó kövéren meghizlalták, hogy majd 
kirepedt. No, hogy kárba ne menjen a malaczuk, leölték, 
megperzselték, szalonnáját, húsát, kolbászát a füstre tet
ték, s a télen át szép lassacskán meg is ették. Tavasz- 
szal a malaczból nem volt egyéb, csak a kis gömböcz. 
Mondja egyszer a szegény asszony az idősebb leányának:

— Eredj, leányom, menj fel a padlásra s hozd le 
a kis gömböczöt.

Fölmegy a leány, le akarja venni a gömböczöt, 
de ahogy hozzányúlt, csak megszólal a gömböcz:

— Mit akarsz, hé, meg akarsz enni? Majd meg
eszlek én. — S azzal — hamm! — bekapta. A szegény asz- 
szony nem tudta elgondolni, hogy hol marad olyan 
sokáig a lánya, küldi a középsőt, menjen a nénje után, 
hozzák már azt a gömböczöt. Fölmegy a leány, de ez is 
éppen úgy járt, mint a nénje : a kis gömböcz — hamm ! — 
bekapta. Hej, mérgelődött a szegény asszony ! Hogy ő még 
ilyet nem látott, hogy ilyen sokáig odamaradjanak a 
miatt a haszontalan kis gömböcz miatt.
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— Eredj, leányom, — mondja a legkisebb leány
nak, — szólj a nénéidnek, hogy hozzák már a gömbö- 
czöt, mert a sarkukat hátra fordítom.

Fölmegy a kis leány nagy sebesen, no, de ha fel
ment, nem is jött vissza: a kis gömböcz őt is, hamm, 
bekapta. Várja, várja a szegény asszony a leányait, de 
hiába várja.

— Na iszen, megálljatok, majd lehozlak én titeket 
gömböczöstől, mindenestől. Fölszaladt a létrán nagy 
haraggal, no de, ha fölszaladt, ott is maradott, a kis 
gömböcz őt is, hamm, bekapta, hogy az orra hegye sem 
látszott ki.

Jő haza a szegény ember, hát nincs se asszony, 
se vacsora. Keresi, kiabálja: hé, asszony, hé, hol vagy, 
merre lettél ? Kiabálta a leányait, hírük-poruk sem volt. 
Benézett az ágy alá, a kályha mögé, fölkajtatott min
den zeget-zugot, nem voltak sehol. Aztán felment a pad
lásra, hátha ott vannak? Ott meglátja a kis gömböczöt. 
Gondolja magában, majd segít magán, levágja a kis 
gömböczöt s lesz vacsora, ha nincs is itthon az asszony. 
De ahogy odament, a kis gömböcz mérgesen rákiáltott:

— Mit, te is meg akarsz enni? Abból nem lesz 
semmi, s — hamm! — bekapta a szegény embert is.

No, hát az Isten csudája volt eddig is, hogy a 
kis gömböcz le nem szakadott; négyet még csak elbírt 
valahogy, de mikor a szegény embert is bekapta, puff 
leszakadt s leesett. Aztán elkezdett gurulni, legurult a 
létrán, ki az udvarra, az udvarból ki az utczára, ottan 
utóiért egy sereg kapás-embert s asszonyt s azokat is 
bekapta ; tovább gurult, ki az országútra, ott szembejött 
vele egy regiment katona, azt is bekapta. Még ez sem 
volt elég a telhetetlen gömböcznek. Gurult tovább s az 
út szélén bekapott egy kondászfiút, aki éppen javában
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ette a paprikás szalonnát. No, hanem a kondászfiúval 
megjárta. Egy jó hegyes fanyelű bicska volt a kondász- 
fiúnál, s amikor éppen bekapta, a kés megakadott a szá
jában, végighasította. Egymás után ömlöttek ki a kato
nák, a kapás-emberek, a szegény ember s a felesége, 
meg a három leánya. Aztán futott mindenki, amerre 
látott. Ott hagyták az árok szélin a kirepedt kis göm- 
böczöt.

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



A hricsói kő barát.

Sok száz esztendőn keresztül a Lahar nemzetségé 
volt a hricsói vár. Az utolsó Lahar abban az időtáj
ban halt meg, mikor a törökök a nyakára ültek Magyar
országnak. A vár, mely magas hegy tetején állott, az 
özvegyé maradt, a rengeteg sok jószággal együtt. No, 
hiszen körül is fogták a házasulandó daliák a gazdag 
özvegy asszonyt, pedig bizony nem volt már akkor fiatal.

Laharné asszonynak a legközelebbi szomszédja 
Thurzó Ferencz volt, a lietavai vár ura. Thurzó Ferencz 
is özvegy volt: hirtelen meghalt szép ifjú felesége, Kosztka 
Borbála. Thurzó Ferencz elsiratta a feleségét s aztán 
átallátogatott a hricsói várba. Az első látogatást követte 
a második, a másodikat a harmadik s egyszerre csak 
mindennapos vendége lett Thurzó Ferencz a hricsói vár 
asszonyának. Ám az özvegy asszony jóval idősebb volt 
Thurzó Ferencznél s bár nagy hajlandósággal volt a 
daliás vitéz iránt, nem ment hozzá feleségűi.

Azt mondta Thurzónak:
— Feleség helyett anyád leszek, Thurzó Ferencz, 

mert úgy is anyád lehetnék. Költözz a váramba s élj 
itt úgy, mintha a tied volna. Holtam után pedig tied 
lesz a váram s minden jószágom.

Hiszen az kellett Thurzónak is, nem az asszony. 
Gondolta magában, hogy Lahárné egy pár esztendő alatt
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meghal, akkor aztán nem lesz nálánál gazdagabb főur 
az egész országban: válogathat a legszebb s leggazdagabb 
leányok közt. Hanem teltek, múltak az esztendők s Lahár- 
nénak még a feje sem fájt. Egészséges volt, mint a makk.

— Még tovább él, mint én, — fakadt ki nem egy
szer a kapzsi Thurzó Ferencz.

Rettentő nagy gonoszság született meg aztán a 
Thurzó Ferencz agyában. Sötét éjnek éjszakáján két 
meghitt emberével bement az özvegy asszony háló-kama
rájába, s hiába könyörgött az asszony összetett kézzel, 
hiába átkozta a báládatlan embert: levitette a vár nyir
kos pinczéjébe, s annak egy szűk fülkéjébe elzáratta. 
Másnap összegyüjttette a vár népét s tudtukra adta, hogy 
ez órától fogvást ő a vár ura, mert a nagyasszony az 
elméjében meghádorodott. Elzáratta, nehogy kárt tegyen 
valakinek az életében.

A vár népe hallgatott, mit tehetett volna. De éjnek 
éjszakáján nem tudtak aludni: fölhallatszott a pinczéből 
a nagyasszony rémséges sikoltozása, szörnyű átkozódása; 
hallották, mint dörömböl a vasajtón szakadatlanul, de 
senki sem mert lemenni, hogy a nagyasszonyt kieressze.

Hanem a hire elment a Thurzó gonoszságának s 
akadt egy szent életű barát, aki egyenest eljött a várba, 
fölment Thurzóhoz s a vár népe előtt kemény szavakban 
dorgálta meg.

— Ha Istent ismersz, — mondá a barát — add 
vissza a nagyaszony szabadságát.

— Nem ismerek sem Istent, sem barátot, — kia
bált Thurzó s szolgáival a barátot kidobatta. De a barát 
a kapuból visszatért s hiába kergették el újra meg újra, 
nem szűnt meg dorgálni a lelketlen főurat.

— Hiszen megállj, barát, — mondotta Thurzó — 
nem prédikálsz többet az én fülembe,
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Megfogatta, fölvitette a vár legmagasabb tornyába 
s bezáratta a barátot.

Megparancsolta a vár népének, hogy egy falás 
kenyér nem sok, senki annyit se merészeljen vinni a 
barátnak. Hadd haljon éhen.

Hát a barát csakugyan meg is halt éhen. De egy
szer csak, amint kitekint az ablakon Thurzó, mit látnak 
szemei? Ott állott a barát a torony mellett, egy kiálló 
sziklán, de kétszer akkora volt, mint azelőtt s a kezével 
fenyegetőleg mutatott Thurzó felé.

Megijedt Thurzó szörnyen, hogy a hideg verejték 
kivert a testén. Parancsolta a szolgáknak: menjenek s 
üssék le onnét azt a czudar barátot!

Afentek a szolgák s leütötték, de másnap megint 
ott állott a barát s fenyegette Thurzót. S mintha mondta 
volna most is: Ha van Istened, add vissza a nagyasz- 
szony szabadságát!

így volt ez mindennap. A sok ijedtség erősen meg
törte a lelketlen főurat. Hogy megszabaduljon a baráttól, 
elhatározta, hogy visszaadja a szabadságát a nagyasszony
nak, ha megígéri, hogy nem boszulja meg nagy erős 
sérelmét. De mikor a szolgák lementek s kinyitották a 
vasajtót: a nagyasszony már nem élt....

Afost már nem volt maradása a hricsói várban. 
Mintha a gonosz szellemek kergették volna, úgy szaladt 
az ő várába, a lietavai várba, de hiába, ott sem volt 
többé nyugodalma. A lietavai várból is látta a kő barátot. 
A hricsói vár porig égett, kő kövön nem maradt, de a 
kő barát azután is ott állott a sziklán, ott áll ma is 
és ott is áll világ végéig.



A rózsa.

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is 
túl, volt egyszer egy gazdag kereskedő-ember, annak 
két szép leánya. Azt mondja egyszer a kereskedő a leá
nyoknak :

— Na, édes leányaim, én most elmegyek idegen 
országba, mondjátok meg, mit hozzak onnét nektek ?

Mondja az idősebbik leány :
— Nekem, édes apám, hozzon egy olyan arany 

köntöst, hogy a derekát egy karikagyűrű általérje, s ha 
leteszik a földre, ott szépen megálljon.

Mondta a másik:
— Nekem, édes apám, csak egy rózsát hozzon. 
Csodálkozott a kereskedő erősen, s mondta a kiseb

bik leánynak:
— No, neked ugyan nem nagy a kívánságod. Hoz

hatok én rózsát, szebbnél-szebbet, nem egyet, de százat. 
De jól van, ha rózsa kell, rózsát hozok neked.

Elbúcsúzott a kereskedő a lányaitól. De hogy szava
mat össze ne keverjem, volt két szép rozmaring-bokor,



s meghagyta a lányainak, hogy azokat esle, reggel öntöz
zék, amíg oda jár, mert valahányszor elfeledik az öntö
zést, mindannyiszor egy-egy ága hervad el a rozmaring
bokornak. Megígérték a leányok, hogyne ígérték volna meg.

Elment a kereskedő, ment hegyeken, völgyeken, 
erdőkön, mezőkön által, s a mint egy nagy városba ért, 
ott mindjárt vett is egy arany köntöst az idősebbik 
leányának, éppen olyat, amilyet a szive kívánt: egy 
karikagyűrű általérte, s ha a földre eresztették, ottan 
szépen megállott. Haj, de halljatok csudát: ment város
ról-városra, faluról-falura s rózsát nem talált sehol. Sem 
csúnyát, sem szépet. Talált rózsabokrot eleget, de rózsát 
egyet sem. Megszomorodott erősen a kereskedő s mind 
csak sóhajtozott magában:

— Istenem, Istenem, lám csak egy rózsát kért a 
kisebbik leányom, s azt sem tudok szerezni! Föltette 
magában, hogy addig meg nem nyugszik, még ha térdig 
vásik is a lába, amíg rózsát nem talál.

Ment, mendegélt hetedhét ország ellen, erdőkön, 
mezőkön, folyóvizeken át, benézett minden kertbe, amerre 
csak járt, látott szebbnél-szebb virágokat, csak rózsát 
nem. Látott rózsabokrot is eleget, de mintha vala
mennyiről éppen akkor vágták volna le a rózsát: csak 
a helye látszott. Már egy kerek esztendeje volt, hogy 
eljött hazulról, azt hitte, hogy: no már a világ vége sem 
lehet messze. Amint megy, mendegél, meglát egy gyö
nyörű szép szigetet. Hát azon a szigeten annyi a virág 
hogy a szeme nem telt be a nézésével. Volt ott rózsa 
is, nem egy, de száz; nem száz, de ezer, szebbnél-szebb; 
égővörös, haloványvörös, sárga, mint a színarany s fehér, 
mint a fehér liliom. Bemegy a szigetre, s amint ott 
mendegél, egy arany sövényű kerthez ér, amelynek a 
kapujában két sárkány állott istrázsát. Gondolja magá-
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bán: na, ide jó helyre kerültem. Innét ugyan nem viszek 
rózsát. De még jobban meggondolta: egy életem, egy 
halálom, akárhogy lesz, megpróbálom. S neki indult a 
kapunak. Hát hallgassatok ide, mi történt. Nem történt 
a világon semmi. Az a két sárkány meg sem moczczant; 
nem ám, mert kő volt mind a kettő. Megy tovább, s 
látja, hogy egy ember ott áll az ösvény szélén. Köszön 
neki illendőképen: — Adj’ Isten jó napot, földi. — De 
bizony a földi azt sem mondta: befellegzett. Közelebb 
megy hozzá, nézi, nézi, aztán megtapogatja, s hát ez az 
ember is tiszta kő. Tovább megy, néz erre, néz arra, s 
hát, itt egy deli szép úrfi, ott egy gyönyörűséges szép 
kisasszony. Volt ott száz is, ha nem több, s mind meg
voltak merevedve állóhelyükben, csupa kő volt valameny- 
nyi. Nem talált egy élő lelket, akivel beszéljen. Ott volt 
a kert közepén egy ragyogó szép palota : gondolta, föl
megy oda, majd csak talál ott valakit. Fölmegy a gará- 
dicson, be akar nyitni az ajtón, de még a kilincsre sem 
tette a kezét, kinyílt az ajtó magától, s utána be is 
csukódott. Éppen a konyhába lépett, s hát ott ég a tűz 
nagy lobogva, sül, fő a sok mindenféle drága étel, de 
szakácsnénak hire-nyoma sincs. Uram Isten, Uram Isten, 
tűnődött magában, hova kerültem én, talán valami elát
kozott országba?

Indul a szomszéd szobába, annak az ajtaja is meg
nyílik magától, s amint belép, be is csukódik utána, ott 
sincs senki. De volt a szoba közepén egy asztal, arany 
abroszszal megterítve, arany tányérok, villák, kanalak, 
kések, éppen két személyre való. Ő bizony, gondolja, 
akármi történik vele, asztalhoz űl, s ha enni hoznak, 
eszik. Le is ült az asztalhoz, s a hogy leült, szinig volt 
a tányér a levessel, de nemcsak az övé, hanem szembe 
vele a másik tányér is; s a hogy elkezdett kanalazni,
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látta, hogy vele szembe is mozog a kanál, fogy a leves, 
de hogy ki eszik ott, azt el nem tudta képzelni, mert 
nem látott senkit. Aztán sorba kerültek az asztalra a 
mindenféle jó pecsenyék, borok, gyümölcsök; került oda 
még kávé is. Evett, ivott mindenből, evett, ivott az a 
másik is, az a láthatatlan valaki, de már azt igazán a 

jó Isten tudja, hogy ki. Mikor 
aztán jól megebédelt, fölkelt az 
asztaltól, ment a szomszéd szo

bába, ott sem talált sen
kit. Keresztül ment vagy 

száz szobán s hát a legutolsóban két ágy meg van 
vetve. Nem 'kérdezte senkitől, mert nem is volt kitől, 
szabad-e, nem-e, az egyik ágyba belefeküdt, s mind csak 
azt nézte, hogy vajjon a másik ágyban fekszik-e valaki ? 
Egyszerre csak elkezd suhogni a párna s a dunna a 
másik ágyban, mintha nyughatatlanúl forogna egyik

25*
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oldaláról a másikra valaki. Nekibátorodik a kereskedő, 
gondolja, egy élete, egy halála, már csak mégis megnézi, 
hogy ki fekszik abban az agyban. Oda megy, végigtapo
gatja az agyat, de biz azt tapogathatta, senki sem 
feküdt abban. Nagy boszúsan visszafeküdt az ágyába, 
de ahogy lefeküdt, csak megszólal egy hang a másik 
ágyból:

— Jobb, ha alszol, a mig jó dolgod van.
•— Ejnye, ilyen-olyan adta, hát mégis van ott 

valaki, — mondja a kereskedő. Kiszökik az ágyból, oda
szalad a másikhoz, jól megrázza a dunnát s mondja: 
— Szóljon, ki van itt? — Nem volt ott senki, nem 
felelt senki. Visszafekszik megint az ágyába s hát, 
ahogy lefekszik, az ablak alatt elkezdenek énekelni a 
madarak, de olyan szomorúan, hogy a kereskedőnek a 
szive majd megszakadt belé.

— Istenem, Istenem, mégis csak elátkozott ország 
lesz ez, — sóhajtozott magában a kereskedő. Aztán 
egyszerre csak hallja, hogy valaki a szobában elkezd 
sírni keservesen. Nézett erre, nézett arra, s ismét csak 
nem látott senkit, csak a keserves zokogást hallotta.

Hát, jól van. Nagy nehezen elaludott, s reggel, 
ahogy fölébred, kinéz az ablakon. De azt emberi száj 
nem tudná elémondani, a mi gyönyörű szép rózsa volt 
az ablak alatt. Egyik szebb volt a másnál. S a szegény 
kereskedő nem tudta, hogy melyiket szakítsa le, mert 
ahogy egyhez hozzá nyúlt, mindjárt szebbet pillantott 
meg. Egyszer mégis megakadt a szeme egy gyönyörűsé
ges szép fekér rózsán, fehérebb volt a fehér liliomnál. 
Ucczu neki, kiugrott az ablakon, elővette á fehérvári 
bicskáját s lenyisszentette a rózsát. De csak hallgassa
tok ide, mi történt. Ahogy levágta a rózsát, valami 
keserves sírás, jajgatás tört ki a rózsafa tövéből. S kere-
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kedék egyszerre nagy nehéz fekete förgeteg, dörgött az 
ég, hullott az istennyila olyan sűrűn, mint "amikor a 
szilvafát rázzák. Aztán egy nehéz, fekete felleg mind

alább-alább ereszkedett, egyenesen az ő feje fölé. S abból 
a fekete fellegből kigombolyodott egy csudálatos, ször
nyűséges teremtés, akinek kigyóbőre volt, serte-szakálla, 
ripacsos arcza, s az egész teste úgy össze volt töpö-



390

rödve, mint a pirított szalonnabőr. Reszketett a keres
kedő, mint a nyárfalevél, s lelkét Istennek ajánlotta: 
bizonyosan hitte, hogy most már vége az életének. Akkor 
aztán megszólalt az a csuda-szörny és mondta neki:

— Leszakasztád a legszebb rózsát, a rózsáknak a 
királynéját; hát tudd meg, hogy ha hét nap alatt ide 
nem hozod a legszebb s legkedvesebb leányodat, szörnyű 
halálnak halálával halsz meg.

Egy szót sem szólt a kereskedő, azt is lassan 
mondta. Hazaindult nagy búsan, a szive majd megsza
kadt, ha arra gondolt, hogy az ő szép leányát ide 
kell hozni ehhez a csuda-szörnyhöz. Hazamegy, s hát 
otthon is csak szomorúság várta. A nagyobbik leá
nyának, amig ő oda volt, mindcsak a mulatságon járt 
az esze, nem gondolt a rozmaringbokorral, este-reggel 
nem öntözte. Kiszáradott, csak a száraz kórója mara
dott. Hanem a másik leány, az bezzeg ápolta a roz
maringbokrot: virult annak minden ága. Sírt a keres
kedő, mikor a leányát meglátta s mondta neki:

— Hoztam rózsát, leányom, édes leányom, elhoztam 
a legszebbet, amely a világon volt. Haj, de ez a rózsa is 
lesz az én halálom.

Aztán elmondta, hogy mi történt. Mondta a leány:
— Ne búsuljon, édes apám. Jó az Isten, majd 

megsegít. Csak maradjon itthon békességben, elmegyek 
én abba az elátkozott országba.

Elbúcsúztak egymástól keserves könnyhullatások 
közt, s addig ment a leány, míg arra a szigetre nem 
ért. Éppen úgy járt, mint az édes apja. Nem találko
zott senkivel, még a csuda-szörnynyel sem. Ott járt
kelt egymagában, hol a kertben, hol a palotában, nem 
volt egy lélek, kihez egy szót szóljon. így teltek-múltak 
a napok, nagy szomorúságban. Hanem egyszer álmo
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látott a leány. Azt látta álmában, hogy eljött hozzá 
egy tündérkirályfi, az őt elvitte ebből az elátkozott 
országból, elvitte egy aranykertbe, ottan koronát tettek

fejére, s királyné lett belőle. Ez 
a királyfi még egy arany haj
szálat is hagyott nála. De mikor 
reggel fölébredett, bizony nem volt 

aranyhajszál, hanem serteszőr, amit talált. Na, telt, múlt 
az idő. Amint egyszer járt-kelt a kertben, fölsóhajtott 
nagy búsan:



Istenem, Istenem, bárcsak egy oktalan állat 
vetődnék ide, hogy ahhoz beszélhetnék! — Ahogy ezt a 
szót kimondotta, elejébe toppan a csuda-szörny s mondja:

— Beszélni akartál, hát itt vagyok.
Megijedett szörnyen a leány. A szava elállóit. 

Egy szó nem sok, annyit sem tudott szólni. Mondta a 
csuda-szörny:

— Hát jól van, látom, hogy félsz tőlem, nem 
beszélsz velem. Nesze, adok neked egy harangvirágot, ha 
ismét megkívánod a beszélgetést, rázd meg ezt a virá
got, csenget ez, mint az arany csengő, s a szavára itt 
leszek tenálad.

Azzal a csuda-szörny eltűnt. Teltek, múltak a 
napok, s a szegény leány mind tűnődött magában, hátha 
az a csuda-szörny az a tündérkirályfi, akit álmában 
látott. Addig s addig gondolta ezt, hogy egyszer csak 
megrázintotta a harangvirágot, s ím, abban a pillanat
ban előtte termett a csuda-szörny.

— Hívtál, itt vagyok.
Félt a leány most is, hanem azért mégis elkezdett 

beszélgetni. Beszéltek erről-arról s mindenről. Azután 
hogy, hogy nem, minden nap megrázintotta a harang
virágot, s ha nem látta a csuda-szörnyet, ha nem beszél
hetett vele, olyan volt, mint az árva, akinek sem apja, 
sem anyja. Egyszer, amint beszélgettek egymással, fel
sóhajtott a leány :

— Istenem, Istenem, ha én még egyszer meglát
hatnám az édes apámat!

Azt mondta a csuda-szörny:
— Nesze, itt van egy karikagyűrű. Este lefekvés

kor háromszor fordítsd meg a Kicsi ujj adón, s reggel 
otthon ébredsz fel. De azt megmondom, hogy egy hét
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elteltével visszajöjj, mert különben szomorú vége lesz az 
életednek.

Hát csakugyan reggel otthon ébredt fel a leány. 
Volt nagy álmélkodás, volt nagy öröm. De bezzeg, hamar 
búra változott a nagy öröm, mikor a leány megmondta, 
hogy egy hét alatt vissza kell mennie. Elbúcsúzott az 
édes apjától, mikor a hét letelt, keserves sírással vissza
ment a csuda-szörnyhöz. De alig volt ott egy hetet, ket
tőt, ismét kezdett sóhajtozni:

— Istenem, Istenem, de szeretném még egyszer 
látni az édes apámat!

— Jól van, — mondá a csuda-szörny. Nesze, itt 
van ebben az iskátulyában egy csudaír, kend meg ezzel 
a válladat, aztán szárnyak nőnek belőle s hazarepül
hetsz a-gondolatnál is sebesebben. De visszajöjj egy hét 
múlva, mert különben szomorú vége lesz az életednek.

Hazarepült a leány, s elmondta otthon, hogy milyen 
jól bánik vele az a csuda-szörny, hogy minden szavát 
megfogadja, s ő bizony szívesen megy vissza hozzá egy 
hét múlva.

Hallja ezt az idősebb leány, megirigyelte a húga 
szerencséjét, eldugta a csudaíras iskátulyát, s mikor a 
hét nap letelt, a leány nem tudott szárnyat növeszteni 
magának, gyalog kellett hogy visszainduljon az elátko
zott országba. Megérkezik a szigetre, rázintja a harang
virágot, de a csuda-szörny nem jelent meg. Kereste 
mindenfelé a kertben, s újra meg újra rázta a harang
virágot, a csuda-szörny nem volt sehol. Nagy bánatában 
bement abba a kicsi kertbe, ahol az apja a rózsát sza
kasztottá, s hát Uram Isten, mit látnak szemei! Ott 
fekszik a rózsabokor töbében a csuda szörny megmere
vedve, holtan. Föléje hajlik a leány, költögeti sírva, 
költi, de nem hallja. Aztán fölemeli a fejét, s megeső-



395

kolja a homlokát a csuda-szörnynek, s hát ím, sóhajt 
egyet. Megcsókolja másodszor is, s hát ím, megmozdul. 
Megcsókolja harmadszor is, s hát ím, fölegyenesedik a 
halott. De halljatok csudát, nem volt az többet kigyó- 
bőrű, serteszakállú, ripacsos arczú csuda-szörny, hanem 
volt, mit gondoltok, mi volt ? Egy szépséges tündér
királyfi. Ott mindjárt egymásnak a nyakába borultak s 
mondták mind a ketten: Ásó, kapa s a nagy harang 
válasszon el minket. S ott mindjárt elmondta a leány
nak a tündérkirályfi, hogy őt egy ördöngös szüle boszor- 
kányozta meg, amért hogy feleségül nem vette a leányát. 
Kővé változtatott embert, állatot az ő országában, őt 
magát pedig csuda-szörnynyé, s megátkozta, hogy addig 
csuda-szörny maradjon, amíg egy szép leány meg nem 
csókolja. Na, csaptak aztán lakodalmat, hétországra szó
lót. Fölkerekedtek szélhintóba, s hipp, hopp, ott voltak 
a kereskedőnél, ottan újra nagy lakodalmat csaptak. 
Engem is meghívtak, ettem, amit kaptam, s mikor nem 
volt semmi, szépen elinaltam.

Aki nem hiszi, járjon utána.



A királykisasszony czipője.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szépséges 
szép királykisasszony, de olyan szép, hogy a napra lehe
tett nézni, de rá nem. Jártak is az apja házához her
czegek, királyfik a világ minden tájékáról, körülvették a 
világszép királykisasszonyt, mondtak neki mézes-mázos 
szavakat, de annak ugyan beszélhettek: az egyik fülén 
be, a másikon ki, nem hallgatott rájuk. Egyhez sem volt 
egy kegyes jó szava, s mennél jobban bizonyította ez is. 
az is, hogy így, meg úgy tejbe-vajba fürösztgetné s 
tenyerén hordaná, ha az ő felesége lenne, annál nagyob
bakat kaczagott rajtuk, hogy a palota is csengett belé 
Volt egy a herczegek s királyfik közt, a ki tetszett neki 
egy kicsit, de ennek sem sok öröme telhetett abban, 
mert őt még a többinél is jobban kikaczagta a szívte
len királykísasszony.

Hát telt, múlt az idő, a herczegek s királyfik is 
nagy elszontyolodva ide s tova elszéledtek, kettő-három 
ha még ott maradt a palota körűi. Egyszer — hogy 
volt, hogy nem, én bizony nem tudom, de gondolom, 
hogy úgy volt, ahogy volt, — hát mondom, az történik, 
hogy két bolhácska ugrik a királykisasszony tenyerébe. 
Nosza, a királykisasszony se rest, összeszorítja a mar
kát s a két bolhácskát beleereszti egy zsíros bögrébe, 
hadd ott nagyra nevekedjenek. Bizony ha oda eresztette,
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ott jó konyhára kerültek s esztendőre, kettőre úgy meg
növekedtek, hogy a bőrükből pompásan kitellett volna 
egy pár czipellő.

Mit gondolt, mit nem a királykisasszony, behivatta 
a mészárost, a bolhákat megnyúzatta, a bőrüket a var
gával kicserzette, s a csizmadiával fáintos egy pár czipőt 
csináltatott.

Mit gondolt, mit nem ismét, kihirdette ország
világ előtt, hogy aki kitalálja, bármiféle rendű ember 
legyen, hogy az ő czipője miféle bőrből vagyon csinálva: 
annak lesz a felesége.

Bezzeg összegyűltek, verődtek ismét a herczegek, 
királyfik s mindenféle válogatott legények a világ min
den tájékáról, glédába állottak az udvaron s úgy talál
gatták, Ihogy miféle bőrből vagyon a királykisasszony 
czipője.

Hiszen mondtak ezek mindenféle bőrt, de egy sem 
találta el az igazit. Hanem az a herczeg, aki egy kicsit 
a királykisasszonynak is tetszett, fogta magát, felöltözött 
koldús-ruhába, valahogy belopódzott a királykisasszony 
hálókamrácskájába s ottan elbújt a kályhalyukba, hátha 
majd este a királykisasszony beszél a szobalánynak a 
czipőjéről.

Az bizony éppen úgy is lett, ahogy gondolta. 
A királykisasszony nagyokat kaczagott a sok bolond 
feleleten, amit egész nap hallott s azt mondta a szoba
lányának :

— Meglásd, soha senki ki nem találja, hogy bolha
bőrből van a czipőm!

— No, azt ugyan nem, míg a világ s még két 
nap, — mondta a szobaleány is.

Hiszen éppen eleget tudott a herczeg. Másnap ő is



398

a többi legények közé vegyült koldús-ruhában s mikor a 
sor rákerült, megmondta egy szóra:

— Felséges királykisasszony, bolhabőrből vagyon 
az a czipő!

Hej, Uram Istenem, elhalaványodék színében a 
királykisasszony, reszketett, mint a nyárfalevél, de a sza
vát nem akarta megmásítani s azt mondta :

— Eltaláltad, te koldús ember s én a szavamat 
meg sem másolom: feleséged vagyok ez órától fogvást. 
Ásó, kapa s a nagy harang válasszon el minket.

— Jól van, — mondá a koldús ruhába öltözött 
herczeg, — hát csak vesd le, lelkem feleségem, szép selyem 
ruhádat, öltözz te is koldus ruhába, mert úgy illünk egy
máshoz.

Akart, nem akart, koldúsruhába öltözött a kevély 
királykisasszony s ment az urával a falú végére, egy 
piszkos kalibába, ez volt a lakásuk ezentúl. De még ez 
sem volt elég, az úrával reggeltől estig koldulni kellett 
hogy járjon, este tüzet rakjon, vacsorát főzzön, olyant, 
amilyent lehetett s amilyen kitelhetett.

Az ám, még ez sem volt elég: jön egy hajdú a 
kalibához s beszól nagy hangosan: — hé, koldús asz- 
szony, eredj tüstént ennek s ennek a herczegnek a föld
jére kapálni.

Mit volt, mit nem tenni, elment nagy keserves 
könyhullatások közt. Azután az ura is elment, de nem 
koldulni, nem is kapálni, hanem ment egyenest a palotá
jába, ott felvette ragyogó czifra ruháját s úgy ment ki 
a kapásokhoz. Mert hát az ő földjére küldték kapálni a 
koldúsasszonyt.

Ott a kapásokat egyre biztatta a herczeg, a fele
ségét pedig folyton szidta, becsmérelte, hogy ilyen meg 
olyan napszámos, földet sem érdemelne vacsorára, nem
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hogy juhhúsos kását, pedig szegény asszonyról csak úgy 
csurgott a verejték.

Na, elkövetkezik a vacsora ideje, asztalhoz ültetik 
a napszámosokat s úgy láttam, mint ma, ezüst kanalat, 
villát s kést tesznek mindeniknek a tányérjához. De a 
herczeg még nem elégelte meg, azt akarta, hogy a fele
sége megemlegesse a kevélységét, megtanított egy nap
számos-asszonyt, hogy annak a koldúsasszonynak csúsz
tasson egy ezüst kanalat a zsebébe. Hiszen lett hadd-el 
hadd vacsora után, mikor az inasok látták, hogy hibád- 
zik egy ezüst kalán! Nosza, sorba megmotozták mind a 
napszámosokat s hát, — Uram Jézus, ne hagy el! — 
megtalálták a koldús asszonynál. Hiába szólt, hiába eskü- 
dözött, hogy ő nem tette, semmiféle nemzetsége sem volt 
tolvaj: megfogták s vitték a sötét tömlöczbe.

No, hanem most már csakugyan elég erős volt a 
leczke. Alighogy bezárták a tömlöczajtaját, mindjárt ki 
is nyittatta a herczeg, bement a feleségéhez, aki úgy sírt 
akkor is, mint a szakadó záporeső.

Ott aztán a herczeg szép gyöngén megfogta s föl
vezette a palotába a feleségét. Mondta neki: — No, most 
már ne sírj többet, öltözz fel újra szép selyem ruhádba. 
Lásd, én is felvettem drága szép ruhámat. Mert úgy 
tekints reám, hogy én voltam az a koldús, a kinek te 
felesége lettél.

Elmondta aztán azt is, hogy a kályhalyukban hall
gatta ki, miféle bőrből való a czipője. Bizony nem tette 
volna, ha szép szerével hozzá megy vala feleségnek.

Na, száz szónak is egy a vége, olyan szépen meg- 
békültek s összemelegedtek, hogy öröm volt látni. Én 
legalább láttam, ti is megnézhetitek bátran.

Holnap legyenek a ti vendégetek.



A székely asszony.

Hol volt, hol nem volt, az óperencziás tengeren 
innét, hetedhétországon túl, ahol a kis kurta farkú 
malácz túr, volt egyszer egy gazdaember, s annak egy 
szép ügyibevaló felesége. Hát az igaz, hogy szép is 
volt, ügyibevaló is volt az asszony, de még sem éltek 
jól, mert ha az ember valamire azt mondotta, hogy fekete, 
az asszony bizonyosan azt mondotta: a bizony fehér! 
Mindig kötekedtek, veszekedtek egymással s nem volt 
nap, hogy össze ne csődítették volna a falut a veszeke- 
désökkel. Azt mondja egyszer az asszony az urának:

— Hallá-e kend, már rég nem láttam a szüléimét. 
Fogjon be a szekérbe s vigyen el hozzájuk.

— Én, jó szivvel, — mondta az ember, csak békes
ség legyen a háznál.

Volt az embernek két kicsi butaszarvú ökröcskéje, 
azokat befogta a szekérbe, aztán felültek s elindultak 
Gralambfalvára. Ott laktak az asszony szülei. Amint 
mennek egy falun keresztül, megszólal az asszony:

— Nézze csak kend, milyen nagy szénaboglya van 
abban a csűröskertben.

Mondja az ember: — Nem széna az, feleség, 
hanem szalma.

— Abbizony széna,
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— De bizony szalma !
—- De ha mondom, hogy széna!
Szóból szó kerekedik, összevesznek czudarúl. Elkezd 

sírni az asszony, hogy neki soha sincs igaza. Eleget 
békíti az ura:

— Ne bolondozz asszony, mindjárt ott leszünk az 
apádéknál, mit szólnak, ha kisírt szemmel látnak.

— Mondja hát, hogy széna.
— De bizony nem mondom, amikor szalma!
Fogja magát az asszony, pofonüti az urát, ott mind

járt hajba kapnak, egymást ütik, verik, tépászszák. Meg
ijednek az ökrök is, ucczu neki, beszaladnak a sánczba, 
a szekér összetörik, alig tudnak kitápászkodni a sáncz- 
ból. így érkeztek meg nagy veszekedés közt az asszony 
szüleihez. De az asszonynak ott sem múlt el a haragja. 
Kérdik az öregek: hát hogy vagytok, mint vagytok ? 
Szavát sem lehetett venni. Betegnek tetette magát s 
lefeküdt az ágyba. Jöttek az atyafiak, kérdezték, mi baja, 
nem felelt semmit. Oda ment hozzá az ura, mondta neki 
csöndesen:

— Feleség, ne bolondozz, kelj föl, mert igazán szé
gyen s gyalázat a te dolgod.

— Mondjad hát : széna.
— Bizony nem mondom én, amikor szalma.
— No, ha nem mondod, akkor meg is halok.
Hát csakugyan be is hányta a szemét, költik, szó- 

lítgatják, meg sem mocczan. Jajgat az anyja, apja, fel
sírják a házat, az udvart, odagyűl az egész falú, sírnak, 
rínak, jajgatnak a vén asszonyok, meg sem mocczant.

Hát bizony, ha meghalt, el is kell temetni. Koporsót 
hozatnak, belefektetik, meghúzzák a harangot, jő a pap, 
imádkozik, prédikál, s az asszony csak feküdt szépen a 
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koporsóban. Odamegy az ura, föléje hajlik, mondja nek 
csöndesen:

— Ne bolondozz, feleség, kelj föl, mert mindjárt 
rád szegezik a koporsó fedelét.

— Mondjad hát: széna, — suttogott az asszony.
— De bizony csak szalma !
No bizony, ha széna, rászegezték a koporsó fedelét, 

vállára vette hat legény, vitte ki a temetőbe s a koporsót 
szépen leeresztették a gödörbe. Hanem mikor a földet 
hányták le a koporsóra, mégis meggondolkozott az 
asszony. Haragudott magára, hogy olyan bolond tudott 
lenni.

— Ó, bár inkább az ördög vitt volna el, — keser
gett a koporsóban.

Ahogy ezt kimondja, hallja, hogy valaki hányja el 
a földet a koporsajáról, nagy hirtelen föl is rántja a 
födelét. Hát Istenem, mit látnak szemei, ott állt előtte 
az eleven ördög.

— Hívtál, eljöttem. Ülj föl a nyakamba, viszlek.
Felül az asszony az ördög nyakába, az ördög 

kiugrik a gödörből s mondja:
— No, most szállj le.
— Én-e? Én nem!
Jól megsarkantyúzta az ördögöt s az, szegény feje 

esze nélkül szaladott árkon-bokron át, mintha szemét 
vették volna. Könyörgött az ördög: — szállj le a nya
kamról !

— Én-e, — pattogott az asszony, — én nem !
Mit volt mit nem tenni az ördögnek, szaladott 

tovább az asszonynyal. Egyszerre csak szembe jön velők 
egy vörös csákós huszár. Megáll az ördög, s könyörög a 
huszárnak:
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— Az Isten áldja meg, vitéz uram, szabadítson 
meg ettől az asszonytól, s úrrá teszem.

Eleget mondja a huszár szép szóval az asszony
nak, hogy így meg úgy, szálljon le lelkem, ne kergesse 
halálba azt a szegény ördögöt. De a székely asszony csak 
a fejét rázta:

— Én-e ? Én nem !
— Nem-e? No majd leszállítlak, ilyen-olyan terem

tette, — káromkodott a huszár s kirántotta a kardját, 
hogy az asszonyt levágja. De már ettől megijedt az asz- 
szony is, leszökött az ördög nyakáról s meg sem állott, 
míg haza nem szaladott az urához. Amikor elszaladt az 
asszony, azt mondja az ördög a huszárnak :

— No, vitéz uram, jóért jóval fizetek. Most elme
gyek a király udvarába, ott a királyné nehéz beteg, nem 
tudja senki meggyógyítani. Én a királyné fejéhez állok, 
de úgy, hogy nem lát senki s még betegebb lesz. Kend 
jöjjön oda, ajánlja magát, hogy majd meggyógyítja a 
királynét. Csak annyit mondjon : indulj, komám, s én 
mindjárt elillanok, a királyné pedig jobban lesz. Hanem 
addig ne tegyen semmit, míg a király kendnek nem 
ígéri a leányát s fele királyságát.

Elmegy az ördög a király udvarába, odaáll a 
királyné ágyához, s hát még betegebb lesz a királyné, 
de olyan beteg, hogy az orvosok azt mondták a király
nak: csináltathatja már a koporsót, nem tudják meg
gyógyítani. Búsult a király szörnyen, majd fölvetette a 
nagy búbánat. Tűnődött, évelődött, hullott a könnye, 
mint a záporeső; nem volt a ki meggyógyítsa a király
nét. Mikor aztán halálra vált a királyné, jött a huszár, 
s jelenti, hogy ő meggyógyítja, ha neki adja a király a 
leányát s fele királyságát. Megígért mindent a király s 
ment a huszár a királyné ágyához, egy kicsit megnézte
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a kézit, a homlokát megtapogatta, mintha igazán vizsgálná, 
aztán mondja csöndesen:

— Indulj, komám.
Az ördög mindjárt elszelelt, a királyné jobban 

lett s a király nagy örömében a huszárnak adta a leá
nyát s fele királyságát.

Telt, múlt az idő s az ördög egy másik királyné
nak a fejéhez állott s az orvosok ezt sem tudták meg
gyógyítani semmiképen. De ország-világ Ilire ment, hogy 
milyen egy csudadoktor a huszár. ígértek neki tenger 
pénzt, csak gyógyítsa meg ezt a királynét is. Odamegy 
a huszár, nézi, nézi a királynét, s jól látta, amit más 
nem látott, hogy ott áll a fejénél az ördög. Mondja neki 
csöndesen:

— Indulj, komám.
Az ám, az ördög meg sem mozdult.
Mondja másodszor is:
— Indulj, komám.
Az ördög meg sem mozdul.
— Indulj komám, — kiáltott a huszár nagy harag

gal, — mert mindjárt jön a székely menyecske!
No iszen, egyéb sem kellett az ördögnek. A nyaka 

közé vette a lábát, s úgy elszaladt, hogy hire-pora sem 
maradt.

Még talán most is szalad.



A farkas és a róka.

Reges-régen a farkas meg a róka nagy erős barát
ságban s komaságban voltak. Erdőn, mezőn együtt jártak, 
egymást el nem hagyták.

No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele 
egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki 
lélek nem jött arra felé. Nap nap után, éjszaka éjszaka 
után múlt. Majd megvesztek a nagy éhségben, mert sehogy- 
sem tudtak kiszabadulni.

Egyszer egyet gondol a róka koma s mondja a 
farkasnak:

— Valamit mondok, farkas koma.
— Mit, róka koma?
— Azt, hogy állj fel a két hátsó lábadra, hadd lám 

milyen magas vagy. Én azt hiszem, — mondja a ravasz 
róka, — hogy magasabb vagy te a medvénél is, de még 
az oroszlánnál is.

Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd. Fel
állott a két hátulsó lábára. Jól kinyújtózkodott, hogy 
minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka:

— Ejnye, farkas komám, mi jutott eszembe. Kime
gyek a veremből s kihúzlak téged is.

— Róka koma, ne bolondozz, mert nyakon váglak, 
— mondja a farkas. Már, hogy tudnál te innét kimenni ?



407

— Hát jól van! Csak engedd meg, hogy álljak a 
váltadra. Ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, 
hogy milyen idő van odakünn.

Jól van, a farkas megengedi, hogy csak álljon a 
vállára a róka.

Hiszen a róka komának sem kellett több. A farkas 
válláról neki rugaszkodott, kiugrott a veremből s azzal, 
— ucczu neki, vesd el magad! — egy szó, nem sok, 
annyit sem szólt a farkasnak, el szaladt a faluba, ott 
aztán addig settenkedett, míg egy lúdpajtába be nem 
surrant s nagy lakzit csapott ottan.

No, hanem mégis eszébe jutott farkas koma. Vitt 
neki is egy lúdczombot. Oda kullogott a veremhez s 
mondotta sopánkodva, szomorú pofával:

— Hej, farkas koma, de megjártam. Bementem 
a faluba, hogy neked ludat hozzak. De mikor éppen 
beállítottam a ludak közé, s megcsíptem egy ludat, a 
gazda rajtam ütött s csak ez a ludczomb maradt a szá
jamban. Látod, farkas koma, én ezt is neked hoztam. 
Ugy-e, jó komád vagyok.

— Jó vagy, jó, — mondja a farkas, — hanem ha 
még jobb akarsz, lenni, nyújtsd be a farkadat s huzz 
ki engem innét.

— Jaj, lelkem komám, azt én nem tehetem, mert 
gyenge farkam töviből kiszakadna. De meg a nyakadat 
is kitörhetnéd, úgy visszaesnél. Hanem hozok majd egy 
fagallyat, s azzal kihúzlak.

Elszalad a róka s hoz két gallyat: egy erősebbet 
s egy gyengébbet. Először a gyengébbet nyújtotta be s 
a mint a farkas belékapaszkodott, nagyot rántott rajta. 
A gally ketté törött s a farkas úgy visszaesett, hogy 
megnyekkent belé.
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Ordított a farkas keserves kínjában. A róka pedig 
akkorát kaczagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor 
aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat s azon kihúzta 
a farkast.

Mikor mind a ketten kint voltak, mondja a róka:
— Jere komám, a faluba. Az imént, ahogy bejár

tam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Gyere, 
mulassunk mi is, eleget szomorkodtunk.

Bemennek a faluba. El a lakodalmas házhoz. Hát 
ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a czigányok, 
járják a legények s lányok. Ennél jobb alkalmat kívánva 
sem kívánhattak volna. Besurrantak a kamarába, ott neki 
estek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának s minek. 
De még a boros hordónak is. Ettek, ittak, tánczoltak. 
A másvilágon sem lehetett volna jobb dolguk.

Hanem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amig 
ők lakmároztak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját. 
Nem szólt semmit a farkasnak hadd egyék, igyék, 
ő azonban egy vas-szeget keresett s azzal elkezdett ásni 
a fal tövében. Kérdi a farkas:

— Mit csinálsz, róka koma?
Felelt a róka:
— Úgy szagolom, farkas koma, hogy itt csöröge- 

fánk van elásva. Ez ám csak az igazi jó borkorcsolya.
A farkas csak hagyta, hogy keresse a csöröge- 

fánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett tán- 
czolni, s hitta róka komát, hogy tánczoljon ő is. Eleget 
csendesítette a róka, hogy ne tánczoljon, ne ordítson, 
mert még meghallják a vendégek s bizony csúfot látnak, 
de a farkassal nem lehetett bírni. Tánczolt, daj- 
nált, kurjogatott. Verte össze a bokáját s a tenyerét. 
Nagyokat rikkantott: Nye, kedvem, nye!
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Hanem a ravasz róka koma mindegyre kifordult 
a keze közűi s ásta tovább a lyukat. Mikor aztán kész 
volt a lyukkal, ő is tánczolni kezdett egész kedvéből. 
Nagyobbakat kurjongatott még a farkasnál is.

Na meg is hallották bent a lakodalmas népek. 
Kérdik egymástól:

— Ugyan ki ordítozhat odakünn?
Az egyik egyet mond, a másik mást mond. Egyszer 

aztán mind azt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen 
olyan teremtette. Gyerünk, tánczoltassuk meg.

Fölfegyverkeznek, ki baltára, ki puskára, ki két ágú 
vasvillára. Kinyitják a kamara ajtaját.

S hát csakugyan ott van a farkas, még mindig 
tánczol, ordít veszettül.

Ucczu! kisurran a róka a lyukon. Bújik utána a 
farkas is. De már az nem fért ki a lyukon. Supp, supp 
ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt 
farkas koma, még is csak visszahőkölt a lyukból s kisza
ladt az ajtón.

Ezalatt a róka már messzi járt a falutól s amint 
ment, mendegélt az utón, egyszer visszapillant s látja, 
hogy jön egy szekér utána s az színig tele van hallal. 
Fogja magát s lefekszik az út közepén, behunyja a sze
mét, kinyujtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a 
kocsi, látja a gazdája a döglött rókát, szépen fölveszi, s 
földobja a kocsi tetejébe.

Egyébb sem kellett a rókának. A mig az ember 
szép csöndesen ment, mendegélt az ökrök mellett, neki 
esett a halaknak. Jó lakzit csapott s még egy csomó 
halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról s más irány
ban elkullogott.

Még egy jó hajitásnyira sem ment, hát jött szembe 
vele a farkas letört derékkal, szomorú pofával:
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— No, róka koma, te beadál nekem!
— Mit, még te beszélsz, — pattogott a róka — 

nem mondtam, hogy ne ordíts annyit!?
— Igaz, igaz! — mondta a farkas.
Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek s men

tek tovább.
Az ám, de a farkas meglátja a sok halat a róká

nál s kérdi tőle:
— Hát ezt a sok halat hol fogtad, /óka koma?
— Hol-e? A vízben, farkas koma.
— Ugyan bizony, hogy fogtad?
— Hogy-e? Hát halásztam.
— Ejnye, róka koma, taníts meg engem is a 

halászatra.
— Na ez ugyan nem nagy mesterség. Elmégy a 

jégre. A farkadat beledugod egy lékbe. S mikor jól 
rágyülnek a halak, szépen kihúzod.

Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy 
léket. A farkas bedugja a farkát. Ott ül egy kicsit, 
aztán akarja kihúzni, mért érezte már, hogy nehéz. Az 
ám! nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.

— Farkas koma, még ne húzd ki, várd meg, amig 
többen lesznek rajta.

Mikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta 
a róka:

— No most, édes komám, húzzad.
— Húznám koma, húznám, de nem bírom.
— Az jó, - mondja a róka, — bizonyosan sok 

hal van rajta. No csak, komám, neki, húzzad, ahogy bírod.
Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla 

a verejték. De csak nem tudta kihúzni a farkát.
— Tyű, aki áldója van, — mondja a róka — baj
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van, koma. Az Isten Istenem ne legyen, ha oda nem 
fagyott a farkad.

— Jaj, jaj, — ordított a farkas — mit csináljak, 
mit csináljak?

— Tudod, mit, farkas koma, én majd elrágom a 
farkadat.

— De már azt nem engedem, — mondá a farkas — 
inkább pusztuljak el.

— Hát jól van koma, én máskép nem segíthetek 
rajtad, az Is en áldjon meg.

Alighc^y elment a róka, asszonyok jöttek a jégre 
ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast 
messziről, kiabálnak, hátha elszalad. De bizony a farkas 
nem szaladt el. Közelebb mennek s akkor látják, hogy 
oda van fagyva.

Bezzeg most neki bátorodtak az asszonyok. Oda 
mennek s széklábával meg sujkolóval ütik, verik a farkast.

De már ezt a farkas sem vette tréfára. Neki 
rugaszkodott egész erejéből, beleszakadt a farka a jégbe 
s azzal — ucczu neki! — úgy elszaladt, mintha a szemét 
kivették volna.

Ezalatt a róka túljárt árkon-bokron s amint ment, 
mendegélt, egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt poz- 
dorjával s róka koma fogta magát, belefeküdt, jól meg- 
hengergőzött benne, hogy a sok fehér pozdorjától a szőre 
sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve.

Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát s 
kérdi:

— Hát téged mi lelt, róka koma?
— Ugyan ne kérdezd, farkas koma, nem látod-e, 

minden csontomat úgy összetörték, hogy kilógnak a szőröm 
közűi.
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— No, — mondja nagy búsan a farkas — én is a 
lékben hagytam a farkamat.

Róka koma pedig nyögött keservesen : — Jaj csontom, 
csontom, de összetörének!

A bolond farkasnak megesett a szive rajta. Mondta 
neki:

— No, ne jajgass, róka koma, menjünk, valahol az 
erdőben meghúzódunk, leheveredünk s majd meggyógyulunk.

De a róka csak tovább nyögött, jajgatott:
— Jaj, lelkem komám, farkas komám, mennék én, 

de nem tudok.
— Jól van, jól, majd vezetlek én.
— De mikor a lábamra sem tudok állani.
— No, ha nem tudsz, hát ülj fel a hátamra, én 

majd elviszlek.
Azzal felvette a rókát a hátára s czipelte nagy 

keservesen.
Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka 

mondani magában csöndesen: — Vert viszen veretlent, 
vert viszen veretlent.

Visszafordítja fejét a farkas s kérdi:
— Mit pusmogsz magadban, róka koma?
— Azt mondtam, hogy veretlen visz vertet, veretlen 

visz vertet.
— No, — gondolja magában a farkas — bizonyo

san csengett a fülem s nem jól hallottam.
De alig megy tovább, a róka csak megint 

mondja magában: — Vert viszen veretlent, vert viszen 
veretlent.

Megint visszafordúl a farkas s kérdi:
— Mit pusmogsz te magadban, róka koma?
— Csak úgy mondogatám magamban, farkas koma: 

Veretlen visz vertet, veretlen visz vertet.
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— De ilyen olyan teremtette, — ordított a farkas — 
mindent jól hallottam, megint bolonddá tettél! S azzal 
úgy lehajitotta a hátáról a rókát, hogy az csakúgy meg
nyekkent belé. — Eb legyen a te komád, hallod-e, én 
többet nem!

De bezzeg vége volt a nagy barátságnak s a koma- 
Ságnak. Czudarúl összeverekedtek. Aztán az egyik ment 
jobbra, a másik balra.

Azóta jár ez a példabeszéd: Eljátszotta mint a 
róka a komaságot.



Rák és mász.

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is 
túl, még az óperencziás tengeren is túl, volt egy papné 
s annak egy szolgálója. Egyszer a papné elküldi a 
szolgálót :

— Vidd el a tálakat, tányérokat lábasokat s 
mosd meg.

Elmegy a szolgáló, mosogatja az edényeket s hát 
egyszerre csak mászik ki a vízből egy rák, egyenesen a 
leány felé. Hej, Istenem! nagyot sikoltott a szolgáló, 
mert — akár hiszitek, akár nem — ő még világéleté
ben rákot nem látott.

Éppen arra megy egy huszár s kérdi a szolgálót:
— Hát maga miért sikoltozik, húgomasszony ?
— Jaj, hogyne sikoltoznám, vitéz uram, nézzen 

csak ide, ugyan mi az Isten csudája lehet ez?
— E bizony rák, húgomasszony.
— Hát, hogy volna ez rák, — mondja a leány, — 

hiszen ez mász.
— Bizony mondom, hogy rák.
— Ez bizony, Krisztus úgysegéljen, mász.
— Ejnye, ejnye, húgomasszony, már hogy mond

hat olyant, mikor ez rák?
— Hát, maga vitéz uram, miféle lélekkel mond
hatja, hogy rák, mikor ez mász?



— Hát maga, hú
gomasszony, miféle lé
lekkel mondhatja, hogy 
mász, mikor rák?

— De már én 
sem vak, sem bolond 
nem vagyok, — mondja 
a szolgáló, — jól látom 
én, hogy mász!

— No, ha maga 
se nem bolond, se nem 
vak, én sem vagyok 
sem bolond, sem vak. 
Mondom, kutyaterem
tette, hogy rák.

Hej, megharag
szik a szolgáló. Nagy 
mérgesen felkapja, ami 
edény volt a viz part
ján, földhöz vagdalja, 
hogy ezer darabba törik 
valamennyi s elkezd 
átkozódni:

— Az Isten engem 
ilyen dirib-darabba tör
jön, hogyha nem mász!

De a huszár is 
leszökik a lováról, ki
rántja a kardját, levágja 
a lova nyakát s azt 
mondja:

415
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— A hóhér úgy vágja el a nyakamat, mint én 
a lovamét, ha nem rák. *

Na, elmennek ketten kétfelé nagy haraggal. A hu
szár megy a lova nélkül, a szolgáló megy haza edény nélkül.

Kérdi a papné:
— Hát az edényeket hol hagytad?
— Jaj, lelkem, tiszteletes asszony, ne haragudjék, 

de világéletemben nem volt akkora bosszúságom, mint 
ma. Amint mosogatok, valami Isten csudája kimász a 
vízből. Arra jön egy huszár, azt mondja, hogy ez rák. 
Eleget mondtam neki, hogy mász az, nem rák: nem volt 
annyi istenes lelkem, hogy megértessem vele s nagy mér
gemben földhöz vagdaltam az edényeket.

— Oh, hogy az istennyila csapjon a dolgodba, te 
félkegyelmű, — kiabált a papné.

Éppen akkor gyújtott volt be a sütőkemenczébe, 
fogja a drága rókaprémes bundáját, bedobja a kemen- 
czébe s mondja:

— A tűz így égessen meg engem, ha mind a ket- 
tan bolondok nem voltatok.

Éppen abban a szempillantásban jő haza a pap. 
Megüti az orrát a perzsbűz. Kérdi a feleségit:

— Hát itt mi égett el, feleség?
Mondja az asszony, hogy mi történt. Megmérgelő

dik a pap is, kap egy fejszét, a küszöbre teszi a palást
ját s úgy összevagdalja, hogy még foltnak való sem 
maradott belőle.

— No, halljátok, — mondja a pap, — éppen így 
vagdaljanak össze engemet, ha mind a hárman bolondok 
nem voltatok.

Éppen akkor szalad be a kántor a borja után, 
mert hogy a borjú hazulról elbogáradzott a pap udva
rába. Kérdi a papot:
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— Mi baj, tiszteletes úr? Valami nagy bosszúság 
érte, úgy szemlélem.

— Hát hogyne, mikor így, meg így, — s elmondja 
a kántornak, hogy mi történt.

— No, még ilyet sem hallottam világéletemben, — 
mondja a kántor s úgy felmérgelődik, hogy a kerítésből 
kihúz egy karót s agyoncsapja vele a borját.

— így csapjanak engem agyon, — mondta a kán
tor, — ha mind a négyen bolondok nem voltatok.

Bejő a nagy lármára a kúrátor is s kérdi, hogy 
mi történt. Elmondják elejétől végig, hogy s mint volt a 
dolog. De bezzeg a kúrátornak sem kellett több, besza
lad a pap házába, megfogja az eklézsia ládáját s úgy 
földhöz vágja, hogy miszlikbe szakadott a láda s ami 
drága asztalterítő, kanna s mindenféle volt a ládában, 
széjjelomlott a ház földjén.

— Na, — mondja a kurátor — az Isten engem 
így pusztítson el, ha mind az öten bolondok nem voltatok.

Jő az egyházfi is, hallja, hogy mi történt. Föl
kapja nagy mérgesen az asztalterítőket, kannákat, ezer 
darabba töri, vágja, szaggatja s azt mondja :

— Az ördög engem éppen így szaggasson össsze, 
ha mind a hatan bolondok nem voltatok.

Ezalatt összecsődült az egész falú népe. Kérdi ez 
is, kérdi az is, hogy mi történt; mondják egyszerre hár
man is, hogy ez történt, az történt. Mit gondolnak, mit 
nem a népek, »veres kakast« dobnak a ház tetejére, porrá 
ég a pap háza s azt mondják:

— A tűz lángja éppen így égessen el minket, ha 
mind a heten bolondok nem voltatok.

Ha a pap háza el nem égett volna, az én mesém 
is tovább tartott volna.

BENEDEK : MESE- ÉS MONDAVILÁG. II. 27



A táltos királykisasszony.

Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, volt 
egyszer egy királykisasszony, aki olyan találós meséket 
tudott feladni, hogy azokat senki a világon ki nem 
találta, de neki adhattak fel akármilyen nehezet, kita
lálta mind. El is bizakodott nagyon az eszében, s ország
világ kihirdettette, hogy csak annak lesz a felesége, aki 
vagy az ő meséjét kitalálja, vagy olyan mesét ad föl 
neki, hogy ő ne tudja kitalálni. Aki azonban sem ezt, 
sem azt nem tudja, annak karóba húzatja a fejét. Szép 
volt a királykisasszony, hogy a napra lehetett nézni, de 
rá nem. Jöttek is hát mindenfelől szerencsét próbálni, 
herczegek, grófok, bárók, válogatott czigány legények, de 
bizony, ha jöttek, karóba is került a fejük. Még csak 
egy királyfi volt az egész világon, aki nem próbált nála 
szerencsét. Ez egy özvegy királynénak volt a fia, s csak 
azért nem próbált szerencsét, mert az anyja mindig 
sírt-rítt, s ha elindult, mindig megfogta s addig könyör- 
gött, addig istenkedett neki, hogy leszállott a lováról s 
otthon maradott. Hanem mikor a királyfi hallotta, hogy 
ahány királyfi volt a világon, mind elpusztult, erősen 
megszégyenlette magát s azt mondta az anyjának:

— Sírhatsz, ríhatsz, édes anyám, egy életem, egy 
halálom, én most megyek. — Látta a királyné, hogy
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hiábavaló sírás, könyörgés, gondolta magában, ha már 
így van, hogy meg kell halni a fiamnak, inkább én 
pusztítom el. Mérget kevert egy pohár borba, s meg
kínálta vele a fiát, amikor indulóba volt. De volt a 
királyfinak egy táltos inasa, ez észre vette, hogy min 
jár a királyné esze s megsúgta a királyfinak, hogy azt 
a pohár bort meg ne igya, hanem öntse ki a földre. 
A királyfi megfogadta az inas tanácsát, a poharat a 
szájához emelte, aztán úgy tett, mintha meggondolkoz
nék s a bort kiöntötte a földre. Egy csepp éppen a ló 
lábára cseppent, s a ló abban a szempillantásban meg
döglött. Mikor a lovat temették, rászállott két varjú, 
csippentettek egy falást a húsából, s a varjak is abban 
a szempillantásban megdöglöttek. Az inas a két varjút 
tarisznyájába dugta, s így indultak el ketten a király
fival. Mentek, mendegéltek hegyeken, völgyeken által s 
egyszer beértek egy rengeteg erdőbe. Ott csak elejükbe 
áll tizenkét zsivány,. elvettek tőlük mindent, lovat, pénzt 
még a két varjút is, csak éppen az életüket hagyták 
meg. Még tovább sem ment a királyfi, a zsiványok meg
ették a két varjú húsát s ott mindjárt mind a tizen- 
ketten szörnyű halált haltak. Azzal a királyfi fölpattant 
a lovára, az inas is a magáéra s a mint mentek, útköz
ben az inas ezt a találós mesét csinálta:

— Egy csepptől meghalt egy, egytől kettő, kettőtől 
tizenkettő.

Megérkeztek a királykisasszony városába, megy a 
királyfi a palotába s jelenti, hogy szerencsét akar pró
bálni. Elébb a királykisasszony adott fel találós mesét, 
de mit gondolt, mit nem, úgy látszik, meggondolta, hogy 
már csak egy királyfi van a világon: olyan könnyű 
találós mesét adott föl neki, hogy a királyfi egyszeribe 
kitalálta.

27*
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— No, most én mondok egyet, — szólt a királyfi- 
— Fejtsd meg ezt, ha olyan soktudó vagy : egy csepp
tol meghalt egy, egytől kettő, kettőtől tizenkettő, mi az ?

Gondolkozott a királykisasszony, de sehogy sem 
tudta kitalálni. Kérte a királyfit, adjon neki három 
napot, majd azalatt kitalálja. Eltelt a három nap s jött 
nagy búsan a királykisasszony, azaz hogy csak mutatta 
a szomorúságát s mondta a királyfinak:

— No, te királyfi, adál föl nekem olyan találós 
mesét, hogyha száz esztendeig élnék, akkor sem tudnám 
megfejteni. Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapa, s a nagy 
harang válasszon el egymástól.

Akkor aztán a királyfi is elmondta, hogy mit 
jelent a meséje: hogy egy csepp mérges bortól megdög
lött egy ló, attól az egy lótól megdöglött két varjú, attól 
a két varjútól meghalt tizenkét zsivány.

Csaptak mindjárt nagy lakodalmat. Lett a király
finak két országa, egyszer az egyikben, másszor a másik
ban lakott.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.



A bátyám lakodalma.

Hallgassatok ide, gyerekek, elmesélem nektek a 
bátyám lakodalmát.

Én még csak olyan pendelyes gyerek voltam s 
mondja egyszer az apám :

— Eredj, fiam, a malomba, őröltess meg kilencz 
köböl búzát, házasodik a bátyád, hadd legyen a lako
dalomra kalács elegendő.

— Hogyne mennék, — mondom az apámnak — s 
azzal a nyakamba vetek egy általvetőt, felviszek a hijjúba 
három tarisznyát, lehozok egyszerre kilencz zsák búzát, 
kiviszem nagy frissen az udvarra, felhajítom a kilencz 
zsák búzát a szekérbe, azzal hátra szaladok az istállóba, 
elévezetem az ökröket. De hát egyik sem talál a régi 
helyére. Jól van, se baj! Fogom a csást hóczból, a hócz
balit csából *) s úgy éppen jó talált. Próbálom a járom- 
pálczát s hát az sem talál a helyére. Az egyik járomba 
dugom a kötőrudat, a másikba a lapát nyelét s hát 
így éppen jó talált. Na, elmegyek a malomba, megállí
tom az ökröket a malom udvarán, eléjük szúrom az 
ostornyelet, hogy tovább ne mehessenek s azzal bemegyek 
a malomba, szólítom a molnárt, hogy segítsen a búzát 
behordani. Nem volt ott senki lélek. Nézek az ágy alá,

*) Csás vagy csábali a bal felől, hóczbali vagy hóczos a jobb 
felől fogott ökör.
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nézek a kemencze mögé, nézek mindenfelé, látom, hogy 
a zöld kancsó nincs ott a szegen. Na, gondoltam, a 
malom bizonyosan elment eprészni. De hiszen én vár
hatom, míg a malom hazajő, meg is öregedhetem addig. 
Ucczu neki! kiszaladok az erdőbe, vágok egy jó husán
got, keresem a malmot, hát csakugyan ott van a bok
rok között, szedegeti az epret. No, megállj malom, mind
járt megtanítlak én becsületre! Fölemelem a husángot^ 
de mire ráütöttem, hallom, hogy zakatol odabenn a 
malom, bizonyosan őrli az én búzámat. De hiszen én 
sem tátottám el a számat, lefeküdtem a földre s behen- 
gerőztem az oldalon, utánam, amennyi csutak volt az olda
lon. De bezzeg azoknak nem lett semmi bajuk, hanem 
lett nekem: orrom, fejem betörött, kezem, lábam meg- 
marjult. Na, sebaj! talpra szöktem, ucczu, be a malom 
udvarára. Hát — halljatok csudát! — mi történt, mig 
a malom után jártam? Az ostoromból akkora fa növe
kedett, hogy felső ága az eget verte s úgy tele volt, 
seregélylyel, hogy a malom zúgását sem hallottam a 
csárrogásuktól. De hiszen, nekem sem kellett egyéb. Fel 
a fára ! Majd hozok én onnét seregélyfiút, de annyit,, 
hogy egyebet se öljenek a lakodalomra. Na, fölmegyek a 
fára, dugom egy likba a kezemet, a hol a seregélyfiúk 
csárrogtak s hát nem fér; dugom a fejemet, hát ez jó 
fér ! Jól tele szedtem a kebelemet seregély fiúval, húzom ki 
a fejemet, de nem fér. No, se baj, haza szaladtam, 
elhoztam a kicsi baltámat s kivágtam a likból a fejemet. 
Jól van, elindulok lefelé, jönnék biz’ én, de nem tudok. 
Kiáltok a molnárnak: bátyám uram, vegyen le! A mol
nár azt gondolta, hogy megehültem s a fiától molnár
pogácsát küldött nekem. — Ej, kutya fékom! — mon
dom a fiúnak — nem ez az én bajom, hanem, hogy nem 
tudok lejönni. Szalad a molnárfiú, kihoz egy véka kor-
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pát, felnyújtja nekem egy póznán. Én nagy hirtelen 
kötelet fonok a korpából s próbálom egy rét, hogy 
leér-e a földig s hát nem ér le. Kétrét hajtom, hát 
fáinul leér. Ereszkedem le a kötélen, ereszkedem, de 
amint a földre értem volna, oda fent egy egér elrágta 
a kötelet, s Jézus Mária, Szent József, mindjárt lesup- 
panok a földre. Dehogy suppantam, dehogy suppantam, 
amint lefelé ereszkedtem, a seregélyfiúk megtollasodtak a 
kebelemben, s repültek velem hetedhét ország ellen. Éppen 
mikor az Olt felett repültek, ott mosott egy sereg asszony. 
Meglátnak az asszonyok, összeverik a tenyerüket: —Jé, 
nézzenek oda, ott repül egy gyerek. — Kiabáltak, inte
gettek nekem, de a seregélyfiak csárrogásától nem hal
lottam, hogy mit. Azt hittem, azt kiabálják, hogy 
oldjam meg az ingem derekát. No, én meg is oldottam. 
A seregélyfiak, huss, kirepültek, én meg csubb! becsub- 
bantam az Oltba, de úgy, hogy az Olt vize mind egy 
cseppig kilocscsant a medriből s amikor megint vissza
takarodott, annyi hal maradott a réten, hogy három 
hétig egész Háromszék népe mind hordatta, de egy 
hal nem sok, annyi sem hiányzott belőle. De bezzeg, 
odament egy csóré czigány purdé s az, amennyi hal 
volt, mind felszedte az ingébe s elvitte. Haj, haj, még 
csak most jutott eszembe, hogy engem a malomba kül
döttek. Jaj, szerelmes Istenem, most hogy kerülök vissza. 
Áldott szerencsémre, meglátok egy lovat, megyek utána, 
de az bizony nem várt meg. Fogom a farkát, visszafor
dítom amúgy magyarosan. Hó, megállj, hó! Azzal meg- 
nyergelem a szürkét, rápattanok a barnára s úgy elvág
tattam a sárgán egy lejtőn ki s egy hágón be, hogy a 
föld is sírt utánam. Amint vágtatok, látom, hogy egy 
kertben csak úgy hajladoznak a fák a tenger sok gyü
mölcs alatt. Én bizony megállítom a szürkét, leugrom a
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barnáról, megkötöm egy czövekhez a sárgát s be akarok 
hágni a kerítésen, de nem tudok. Fogom a hajamat, 
annál fogva általlódítom magamat, rázom a szilvát, hull 
az alma, felszedem a sok szép drága diót s jól tele rak
tam a kebelemet körtével. Haj, egyszerre csak erősen meg
szomjazom, hogy majd elepedtem a nagy szomjúságtól. 
Megyek, megyek, s látom, hogy egy földön aratnak a 
népek, kérdem tőlük:

— Ugyan bizony, hol lehet itt vizet kapni?
Mondják, hogy erre meg erre van egy kút, ihatok 

ott eleget. Megyek oda, hát a kút befagyott. Próbálom 
én a sarkammal, próbálom én kővel, hogy beszakad-e, de 
bizony nem szakadt be. Megharagszom, lekapom a feje
met, jól a jégre vágom, be is szakadt mindjárt, s ittam, 
amennyi belém fért. Na, azzal visszamegyek a szürkéhez, 
felülök a barnára, s vágtatok tovább a sárgán. Jő szembe 
két ember s rám kiáltnak:

— Te fiú, hova tetted a fejedet?
Tapasztom a hátamat s hát nincs ott a fejem. 

Usgyi neki, vesd el magad, vissza a fejem után. Hát 
hallgassatok csak ide, mit csinált az én fejem. Csinált 
magának sárból derekat, lábat, kezet s ott iszánkodott 
a jégen nagy vígan. Hiszen én is tudtam iszánkodni, 
utána a fejemnek. Haj, haj, nem tudtam útólérni semmi
féleképpen.

— Megállj fejem! — mondom én, ha te tudsz egyet, 
én tudok kettőt. Nagy hirtelen sárból agarat csináltam, 
neki uszítottam a fejemnek, vissza is hozta egy szem
pillantásra; levettem, feltettem s hopp! vissza a szür
kére, felültem a barnára, s úgy elvágtattam a sárgán 
egy lejtőn be, egy hágón ki, hogy csakúgy porzott az 
út. Mire a malomba értem, ott volt az apám, anyám,
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bátyám, az egész nemzetségem. Sírtak, jajgattak: Jaj 
lelkem, drága fiam, hova levél el!

— Ne búsuljon, édes apám — mondtam én, — itt 
vagyok, a rossz fejsze nem vesz el.

Felraktuk a kilenczzsák lisztet a szekérre, hazamen
tünk, vittük a malmot is s csaptunk olyan lakodalmat, 
hogy csakúgy döngött-rengett belé a helység.

Aki nem hiszi, járjon utána.



Kilencz.

Hol volt, hol nem volt, 
még az óperencziás ten
geren is túl volt, kidőlt 

kemenczének bedőlt oldalában, hol a szúnyogot réz
patkóba verték, hogy mindenbe ne botorkázzék, volt 
egy szegény ember s annak felesége, meg egy szopós 
fiacskája.

Egyszer csak beállít kilencz katona a szegény 
ember házához kvártélyra. A szegény ember maga is 
úgy élt. hogy mikor volt enni s mikor nem, de hiába, 
tartani kellett a király katonáit. Úgy elkeseredett ezen 
szegény feje, hogy a kicsi fiát Kilencznek kereszteltette.

No ha bizony Kilencznek keresztelték, föl is ért ez 
a gyerek kilenczczel. Annyit evett, mint más kilencz 
gyerek. A szegény ember már nem tudta, mit csináljon, 
elment a királyhoz s ott elpanaszolta nagy keservesen, 
hogy neki milyen fia van, hogy segítse valamivel, mert 
hiszen, ha az ő fia kilencz helyett eszik, majd katona 
korában, bizonyosan kilencz helyett verekedik.



427

A király meghallgatta a szegény ember panaszát 
s mindjárt megparancsolta az udvarmesternek, hogy 
gondoskodjék Kilencznek ételéről, italáról, hadd neve- 
kedjék, ki tudja, még mi hasznát nem veszi ennek a fiúnak.

Hát azután búját sem mondotta a szegény ember, 
volt Kilencznek étele, itala elegendő. De nőtt is akkorát, 
hogy tizenöt esztendős korában vetekedett egy óriással.

Akkor, mit gondolt, mit nem Kilencz, elbúcsúzott 
apjától, anyjától s meg sem állott, mig a király városába 
nem ért. Bémegy a királyhoz, annak mindjárt meg is 
tetszik a legény s felfogadja béresnek.

— Hát mi bért adjak, fiam? — kérdezte a király.
— Nekem semmit ezen a világon, — mondotta 

Kilencz, — csak azt engedje meg felséged, hogy mikor 
kitelik az esztendő, egyszer pattinthassam meg a felséged 
orrát, aztán azt tehet velem, amit akar.

A király éppen jó kedvében volt, nagyot kaczagott 
s mondotta Kilencznek:

— Itt a kezem, nem disznóláb, eb, aki megmá
solja, felfogadlak béresnek, s ha kitelik az esztendő, 
nem bánom, csak pattintsd meg az orromat.

Gondolta magában a király: Hiszen megállj, Kilencz, 
míg az esztendő kitelik, éppen kilen ez venkilenczszer pusz- 
títlak el a föld színéről.

A királynak eppen nyolcz bérese volt, kilencze- 
dik lett Kilencz. Mindjárt kezére adtak hat ökröt, de 
Kilencz az ökröknek sem enni, sem inni nem adott, 
tőle ugyan bőghettek. A többi béres vetett egy-egy villa 
szénát a Kilencz ökreinek, gondozták, ahogy tudták, de 
világért sem mertek szólani a királynak, mert féltek 
Kilencztől.

Egyszer mit gondol, mit nem a király, leüzen a 
béreseknek, hogy menjenek az erdőre fáért s a melyik
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először jön haza az erdőről, annak újdonatúj gúnyát 
csináltat.

Na, a nyolcz béres már pitymallatkor talpon volt, 
befogták az ökröket s nagy rittyegtetéssel, pattogtatással 
kimentek az erdőre. Kilencz meg sem mozdult, aludott, 
mint a bunda. Jöttek aztán a szolgálók, megfejték a 
teheneket, de Kilencz erre sem ébredett fel. Aztán 
kimentek a szolgálók, hogy szűrőt hozzanak s leszűrjék 
a tejet. De míg odajártak, Kilencz fölébredt, neki esett 
a sajtároknak s amennyi volt, mind kiitta fenékig. Azzal 
szépen visszafeküdt a jászolba. Jönnek a szolgálók, s

majd kétségbeesnek ijedtükben: volt tej, nincs tej. Iste
nem, Istenem, ki itta meg, kutya-e, macska-e, ember-e?

Amint így. tanakodnak, meglátják Kilenczet. Köze
lebb mennek hozzá s hát tejes a Kilencz szája. De a 
szolgálóknak sem kellett egyéb, neki estek Kilencznek, 
ki a haját, ki a bajuszát, ki a kezét, ki a lábát fogta, 
tépték, rángatták, verték, ütötték, de Kilencz sem vette 
tréfára a dolgot, föltápászkodott a jászolból, egy kicsit meg
rázta magát, mintha a szalmát akarta volna lerázni 
magáról s a szolgálók szépen lepotyogtak róla, mint 
szilva a fáról. Aztán nem szólt semmit, azt is lassan
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mondta, a hat ökröt befogta egy szekérbe s kiment az 
erdőre.

Ott már a nyolcz béres megrakta volt a szekere
ket s indultak hazafelé.

— Hiszen mindjárt megállotok ti, — gondolta 
magában Kilencz.

Ami csak fát talált az út mentén, neki vetette 
a vállát s mind ledöntögette keresztül-kasúl. Úgy elre
kesztette az útat, hogy a béresek meg sem tudtak 
mozdulni.

Kilencz pedig szépen kifogta a hat ökröt, elcsapta 
az erdőbe, hadd legeljenek. Aztán tövestől-mindenestől 
kitépett egy szekérre való fát, jól megrakta a szekeret, 
hogy csakúgy nyikorgott alatta s azzal indult az ökrei 
után, hogy fogja be.

Nézi, keresi mindenfelé az ökröket, hát Uram 
Jézus, csak a csontja van mind a hatnak. Amig ő a szekeret 
rakta, megették a hat ökröt a medvék. Az ám, éppen 
látja, hogy négy medve még most is marakodik a cson
tokon. Nem sokat teketóriázik, fogja fülinéi a medvéket, 
a szekérhez vezeti s befogja, akár csak az ökröket. Veszi
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az ostort, nagyot rittyent, de bizony a medvék nem 
indítják a szekeret.

— Hm, — gondolja magában — ezeknek, úgy 
látszik, nehéz a szekér. — Befordul az erdőbe s hát 
két farkas ott marakodik a csontokon. Fültőn fogja eze
ket is, a négy medve elé fogja, azzal nagyot rity- 
tyent az ostorával, hogy csak úgy csendült-bondult belé 
az erdő, hát csakugyan megindítják a szekeret, nem néz
ték az útat, mentek árkon-bokron keresztül, hegy, völgy 
mindegy volt nekik.

Látják ezt a béresek, hogy Kilencz nem a rendes 
úton megy, neki estek a fáknak, vágták, hasították, 
emelték, húzták félre az útból, hogy csak úgy csurgott le 
róluk a verejték. Biztatták egymást: — Vágjad hé, 
emeld hé, húzzad hé! — Reménykedtek erősen, hogy 
mégis csak elébb érnek haza Kilencznél.

Ezalatt Kilencz ment árkon-bokron át s egyszerre 
csak elejébe toppan az ördög, elkezd vele ingerkedni. 
Volt egy bot az ördög kezében s azzal hol a farkaso
kat, hol a medvéket piszkálta, szurkálta, hol meg a kerék 
agyába dugta a botot, hogy megállítsa a szekeret.

— Hé, atyafi, — mondta Kilencz, — ne bolon
dozz, mert ha letörik a kerekem, bizony mondom, hogy 
te tartod a tengelyt hazáig.

Hanem beszélhetett, az ördög rá sem hallgatott. 
Egyszerre csak letörik a kerék, leomlik az egész szekér, 
megállnak a medvék s a farkasok.

— Ugy-e mondtam, atyafi, hogy ne bolondozz. 
Most már fogd a tengely végit s tartsd hazáig, gyilkos 
teremtette!

— Dehogy tartom, nem tartom én, — pattogott 
az ördög.
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— Nem tartod-e ? No majd mindjárt megmutatom, 
ki az erősebb.

— Szeretném látni, — mondja az ördög, — fog
junk hát kezet.

Kezet fognak, de Kilencz úgy megszorítja az ördög 
kezét, hogy a köröm alól mindjárt kiserkedett a vér.

— No, atyafi, tartod-e már?
— Tartom, tartom, csak hagyd meg az életemet.
Az ördög megfogta a tengely végit s a medvék meg 

a farkasok mindjárt indítottak s vitték a szekeret árkon- 
borkon át.

Amint mennek, egy nagy folyóvízhez érnek. Azt 
mondja ott Kilencz:
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— No, atyafi, fogjuk ki most az »ökröket«, tegyük 
fel a szekér tetejébe s ketten vigyük át a vizen a 
szekeret.

Tetszett vagy nem tetszett az ördögnek, azt kellett 
hogy tegye, amit Kilencz mondott. Kifogták az ökröket, 
föltették a szekérre mind a hatot, aztán vállukra kap
ták a szekeret, általvitték a vizen, ott ismét letették, 
aztán befogták ismét a négy medvét s a két farkast.

Hanem az idő telt, már delet is harangoztak, s a 
kilencz béres közül még egy sem volt otthon. A király 
nem tudta elgondolni, hogy mi lehet velük. Kiállott a 
tornáczba, belenézett a messzelátójába, hadd lám, jönnek-e 
valahol.

Az ám, jött Kilencz a négy medvével, a két far
kassal s az ördöggel. Hej, megijedt szörnyűségesen, lekiált 
a legényeknek, hogy zárják be a kaput, s Kilenczet be 
ne eresszék.

Ahogy bezárják a kaput, jő Kilencz, zörget, kiabál, 
de nem felel senki, a kaput sem nyitja ki senki.

— No, atyafi, — mondja Kilencz az ördögnek, — 
én megfogom a szekeret erről, te meg túlról s hajítsuk 
át a kapun, de úgy, hogy se a szekérnek, se az 
»ökröknek« baja ne legyen.

Megfogják a szekeret, áthajitják a kapun. Nem is 
lett baja sem a szekérnek, sem az »ökrök«-nek, csak a 
a fák törtek apró darabokra: vihették mindjárt a szol
gálók a konyhára. A medvéket s a farkasokat Kilencz 
szépen bekötötte az istállóba. A király úgy megijedett, 
hogy egy szó nem sok, annyit sem mert szólaní Kilencz
nek. Megcsináltatta neki a ruhát s még meg is dicsérte.

Hanem ettől kezdve nem volt sem éjjele, sem 
nappala.

— Istenem, Istenem, — gondolta magában, — ha
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kitelik az esztendő s ez a legény megpattintja az orro
mat, vége az életemnek. Mind azon törte a fejét, hogy 
s mint tudja elpusztítani Kilenczet.

Egyszer aztán levelet irt a király a szomszéd 
városba s azt irta abban a levélben, hogy aki ezt a 
levelet általadja, világhíres nagy tolvaj, egyszeribe 
füleljék le s akaszszák fel. Hanem szóval azt mondotta 
Kilencznek, hogy csak menjen be a városba, itt meg itt 
adja át a levelet, ott nagy summa pénzzel tartoznak s 
hozza el a pénzt.

Béfogja Kilencz az ő hat »ökrét«, bemegy a városba, 
ottan átadja a levelet a bírónak.

No, mindjárt összecsődítik a várost, körülfogják 
Kilenczet s viszik az akasztó fa alá. Mondja a hóhér 
Kilencznek:

— No, fiam, ne félj, tedd a nyakadat a hurokba. 
Mondja Kilencz:
— Tenném én jó szívvel, de nem tudom a módját. 

Elébb mutassa meg kend.
Mit gondol, mit nem a hóhér, bolond fejét bele 
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dugja ahurokba. De Kilencznek sem kellett több, meg
rántja a kötelet s vége volt a hóhérnak.

Hej, megijednek a népek, szaladott, ki amerre látott.
— Nem oda Buda! — kiáltott Kilencz.
Nyakon csípte a város biráját s mondta:
— Hé, add meg a király pénzét, mert különben 

az egész várost összeduvasztom.
Mit csináljon a szegény városbírája, ami pénz volt 

a ládában, leolvasta Kilencznek. Azzal Kilencz nagy 
vígan visszament a királyhoz:

— Itt a pénz, felséges királyom.
Majd megpukkadt mérgében a király. Nem tudta 

már mit csináljon Kilenczczel. Gondolt erre, gondolt 
arra, egyszerre csak azt gondolta, hogy összeszedeti ami 
csont van a határban s elküldi Kilenczczel az ördögök 
malmába, hogy őröltesse meg. Ha az emberek nem bír
tak vele, majd csak bírnak vele az ördögök, — gondolta 
magában a király.

Még az nap összeszednek kilencz zsák csontot s 
mondja a király Kilencznek:

— No, fiam, vidd el ezt a kilencz zsák csontot az 
ördögök malmába s őröltesd meg.

Befogja Kilencz a négy medvét s a két farkast, 
viszi a csontot az ördögök malmába. De mikor éppen 
közeledett a malom felé, észrevette az az ördög, akivel 
a szekér tengelyét az erdőben megfogatta volt, ucczu, 
kiszalad az ördög, bezárja a kaput s még a hátát is jól 
neki veti, hogy Kilencz be ne tudjon jönni.

Zörgeti a kaput Kilencz, kiabál:
— Nyissátok ki, hé, mert búzát hoztam.
De hiszen kiabálhatott, eszükbe sem volt, hogy 

kinyissáke No, ha nem nyitották, kinyitotta Kilencz. 
Akkorát ütött az öklével a kapura, hogy egyszeribe kétfelé
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esett. Kiabált, káromkodott, hogy ő még ilyen malmot 
nem látott, ahová be nem akarják ereszteni az őrletőt.

Kiszaladnak az ördögök mind az udvarra. Jön a 
molnármester is s kérdi Kilenczet:

— Hát mit hozott kend ?
— Kilencz zsák búzát s mindjárt megőröljétek, 

mert különben így, meg úgy, eldúvasztom a malmot s 
kápolnát építek a helyére.

— Bizony nem őröljük meg, — mondta a molnár
mester, — hiszen nem is búzát hozott kend, hanem 
csontot.

— Már akár búzát, akár csontot, akár tüzes meny
követ, megőröljétek, amíg jó dolgotok van.

— No, no, ne fenyegess, nem ijedünk mi meg.
— Még egyszer mondom, megőrlitek-e ?
— Dehogy őröljük, dehogy őröljük.
— No, hát majd megőröllek én téged perepúttyos- 

tól, — mondotta a molnármesternek.
Azzal csak megfogja a molnármestert, ráültette egy 

malomkőre, azt elkezdette forgatni s minden fordulásra 
egy rend bőrt köszörült le a molnármesterről. Hanem mikor 
kilencz bőr leköszörülődött róla, akkor bezzeg a molnár
mester is másként beszélt.

— Jaj, ne őröljön kend többet, inkább megőrölöm 
a búzáját, ha ördögcsontból van is.

Szépen megőrölték a kilencz zsák csontot s estére 
Kilencz haza is vitte a csontlisztet. Jelentette hangosan:

— Itt a búzaliszt, felséges királyom, csaphat hét 
országra szóló vendégséget.

De csakhogy fel nem vetette a királyt a méreg s 
a boszúság. Nem tudta, mitévő legyen. Sem az emberek 
nem tudják elpusztítani, sem az ördögök. Hogy tudjon 
megszabadulni ettől a kötélrevalótól ?

28:
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Telt-mult az idő, mindjárt itt volt az esztendő. 
Akkor majd Kilencz megpattintja az orrát s mehet »Föld- 
várra deszkát árulni«, vége az életének. No, hanem 
mégis gondolt ki valamit. Ásatott az udvar közepén egy 
száz öles kutat. Rengeteg nagy kövekkel körűi rakatta, 
aztán mondotta Kilencznek:

— Na, fiam, Kilencz, látom, hogy te vagy a leg
erősebb s legügyesebb valamennyi cselédem között. Menj 
le a kút fenekére, a többi legényeim majd leeregetik a 
köveket, te meg rakd ki jól a kút oldalát.

Lement Kilencz a kút fenekére, a cselédek pedig 
hengerítették belé a köveket s nem eregették szépen 
lefelé, ahogy a király mondta, de Kilencz oda se neki, 
félkézzel kapta ki a köveket s kirakta módosán a 
kút oldalát, aztán mind feljebb, feljebb jött. Nem történt 
semmi baja.

Hej, megijed a király, hogy ez a legény innét is 
megmenekszik. Volt a palota tornyában egy száz má
zsás harang, azt onnét lehozatta s a kútra szépen rábo- 
ríttatta.

De Kilencz oda se neki, fejébe húzta a száz mázsás 
harangot, kilépett a kútból, aztán szépen megemelintette 
a harangot, mint egy kalapot s köszöntötte a királyt illen
dőképpen :

— Adjon Isten jó napot, felséges királyom.
De még csak most fogta el a királyt a szörnyű 

félelem s a nagy erős búbánat. Nem tudta senki, hogy 
mi baja lehet. Csak járt fel s alá nagy búsan a palotá
ban, szavát is alig lehetett venni.

Kérdi egyszer a királykisasszony:
— Mi bajod van, édes apám, miért vagy olyan 

szomorú ?
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— Hej, édes lányom, ne kérdezz, úgy sem tudsz 
te engem megvigasztalni.

De addig faggatta a királykisasszony, hogy mégis 
elmondta a baját. Hogy az Isten elvette volt az ő eszét 
s így meg így fogadta fel Kilenczet béresnek.

— Hát csak ez a baja, édes apámnak? No ezért 
egyet se búsuljon. Mindjárt előveszem én Kilenczet.

Azzal kifordult a királykisasszony az apja szobájá
ból, megy a maga szobájába s hivatja oda Kilenczet.

— Itt vagyok, felséges királykisasszony.
— Jól van, Kilencz. Gondolod-e, hogy miért hivat

talak ?
— Nem én, felséges királykisasszony.
— Hát azt tudod-e, hogy mindjárt kitelik az esz

tendőd ?
— Azt már tudom, felséges királykisasszony.
— No, Kilencz, hallottam, hogy az édes apám mivel 

fogadott fel téged. Ne pusztítsd el az édes apámat, itt 
vagyok én, pattintsd meg az én oromat.

— Én-e, felséges királykisasszony ? De már azt a 
világ minden kincséért sem cselekedném.

— Nem-e? No, ha nem, akkor majd én pattintom 
meg a tiedet.

Mondotta Kilencz:
— Csak pattintsa, felséges királykisasszony, én nem 

bánom.
Odamegy a királykisasszony Kilenczhez, pattintásra 

tartja az ujját, czélozgatja a Kilencz orrát, de egyszerre 
csak mit gondol, mit nem, megöleli Kilenczet s mondja neki:

— Hallod-e te, Kilencz, tetszik a te személyed 
én nekem, ásó, kapa s a nagy harang válaszszon el 
minket.
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No, így éppen jól volt Nagy vigasság lett a 
nagy szomorúságból. Hivatták a papot s elkerítették 
a czígányokat. Lett nagy dinom-dánom, lakodalom. Járta 
a király is, jártam én is, menjetek oda, járjátok 
tik is.



Az ördög hídja.

Egyszer volt egy szegény legény. Azt mondja az 
a szegény legény az édes anyjának:

— Édes anyám! Eleget voltam én már a legény - 
sorban, elmegyek s asszonyt hozok a házhoz.

— Ide-e, fiam? Ide nem az én házamhoz. Látom 
én, hogy a szomszéd asszonyt sem becsüli meg a menye, 
mindig perelnek, veszekednek, hát csak tedd le a fejedet 
a házasságról.

— De így, s de úgy, — mondja a legény, ő már 
megunta a legényéletet. Ha béresházban lakik, akkor 
is megházasodik.

Jól van, elment a szegény legény, ment, mende
gélt hetedhét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, egy
szer csak egy aranyhídhoz ér. Meghökken a legény, vaj
jon által menjen-e ezen a hídon. Amint ezen gondol
koznék, menjen-e, ne-e, odajön egy ősz öreg ember, s 
azt mondja neki:

— Tudom, hogy mi járatban vagy, fiam, hát azt 
tanácsolom, hogy szép csendesen menj által ezen a hídon, 
hogy még a lábujjad hegye is alig érje, mert ez a híd 
az ördögök hídja. Az ördögök pedig nem szeretik, ha 
keresztülzakatolnak a hídjúkon. S aki még nem lábujj
hegyen járt, mind itt hagyta a fogát. Ha aztán szeren-
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esésen keresztül értél a hídon, menj a hídtól számítva a 
kilenczedik faluba, ott a falu alsó végén, éppen a falu 
kapuja mellett van egy szép, tornáczos kőház, abban 
lakik egy jó gazdaember, annak van három eladó leánya, 
s amelyiket neked adják, vedd el.

Megköszöni a szegény legény a jó tanácsot, elbú
csúzik az ősz öreg embertől s lábujjhegyen általment a 
hídon. Ahogy általér a hídon, elejébe szökik egy ördög 
s kérdi:

— Hová, hová, te szegény legény?
Mondja a szegény legény, hogy mi járatban van.
— No, csak eredj, mondja az ördög, járj szeren

csével s ha megházasodol, gyere csak erre a feleségeddel, 
majd megajándékozlak, hogy a hídunkon ilyen szép 
csendesen jöttél át.

Tovább megy a szegény legény, meg sem állott, 
míg a hídtól számítva a kilenczedik faluba nem ért. 
Hát csakugyan ott volt a falú alsó végén egy szép 
kőház, bement oda egyenesen, köszönt illendőképen s 
nem sokat teketóriázott, hanem elémondta, hogy becsü
letes szándékkal jött ide. Mindjárt leültették, felvetették 
a konyhát, s ugyancsak kedvébe jártak a legénynek. 
Szép volt mind a három leány, de a legénynek legjob
ban tetszett a legfiatalabbik.

— No öcsém, — mondja a gazda, látom a képed
ből, hogy nem vagy afféle »tedd el s elé se vedd« 
legény, hát melyik lányomat akarod elvenni?

— A legkisebbiket, gazduram.
— Hiszen adnám én azt is jó szivvel, öcsém, de 

hát tudod-e, hogy az asztagot sem alól kezdik megbon
tani, hanem felül. Addig nem adom férjhez a legkisebb 
leányomat, míg az idősebbek konty alá nem kerültek.
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Eszébe jutott a szegény legénynek az ősz öreg 
ember tanácsa s azt mondta:

— Jól van, gazduram, adja nekem a ledidősebb 
leányát, megélek én azzal is, csak legyen miből.

Ott helybe mindjárt megtartották a lakodalmat s elin
dult a fiatal pár a legény hazájába. Éppen azon az úton ment, 
amelyen jött s szépen lábbujjhegyen keresztül mentek 
az ördögök hídján. Amint keresztül érnek a hídon, ele- 
jükbe szökik az ördög s mondja:

— Na, te szegény legény, azt Ígértem volt, hogy 
megajándékozlak valamivel. Itt van ni, kilencz hízott 
disznó, hajtsátok haza, ölessétek le, az aprólékjából csap
jatok egy jó lakodalmat, a kilencz szalonnát pedig akasz- 
szátok fel a füstre. Mához négy hétre majd eljövök 
hozzátok s kilencz kérdést teszek fel neked. Jól vigyázz, 
hogy megfelelj mind a kilencz kérdésre, mert ha nem, 
elviszem a kilencz szalonnát s máskülönben is rósz dol
god leszen.

Örült is, búsult is a szegény legény, azt sem tudta, 
köszönje-e, ne-e a kilencz disznót, de mégis csak meg
köszönte. Gondolta magában, majd csak megsegíti az 
Isten. Na, haza mennek, ott egy kicsi béresházat fogadnak 
az asszony pénziből, leöletik a kilencz sertést, csaptak 
az aprólékjából nagy vendégséget s a kilencz szalonnát 
felakasztották a füstre.

Telik, múlik az idő, de még ugyancsak hamar 
telt. A szegény legényt majd felvetette a nagy búbánat, 
hogy mi lesz most velük. Letelt a négy hét, ma éjjel 
eljön az ördög, s ki tudja, micsoda kilencz kérdést ad 
fel neki? Amint így búcsálódnék magában, belép egy 
öreg koldús a szobába s szállást kér éjszakára.

— Istené a szállás, — mondja a szegény legény, — 
kerüljön beljebb, s húzódjék meg, ahol lehet.
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Leül az öreg koldús a kemencze mellé, beszélnek 
erről is, arról is, de a szegény legény olyan szomorú 
volt, mint a három napos esős idő. Kérdi az öreg koldús:

— Ugyan bizony, mért olyan szomorú kigyelmed?
— Hej, nagy oka van annak, hiába is mondom. 

Ember azon nem segíthet, tudom.
— Dehogy nem, dehogy nem. Csak mondja el 

gazduram. Sok országot-világot bejártam, sokat láttam, 
próbáltam, hátha tudok segíteni a kigyelmed baján.

Addig s addig vallatja az öreg koldús, hogy elmondja 
a baját.

— Egyet se búsuljon kigyelmed, — mondja a kol
dús, — csak feküdjék le. Én majd a kigyelmed képében 
megfelelek az ördögnek.

No, lefekszik a szegény legény, az öreg koldús 
pedig ott szundikált a kemencze mellett. Hát egyszer 
csak koczogtat valaki az ablakon s bekiált:

— Itthon vagy-e, gazda?
— Itthon, — felelt a koldús.
— Hát megtudsz-e felelni a kilencz kérdésemre?
— Meg én, csak kérdezz.
— De jól vigyázz, mert ha egyet elvétesz, viszlek 

a pokolba.
— Jól van, komám, jól van. Csak kérdezz, meg

felelek én mindenre.
— No, ha meg, hát azt kérdem tőled elsőbb u is 

mi van a világon, ami csak egy?
Feleié a koldús:
— Egy Isten van az égben, egy nap van az égen 

s egy feje van minden embernek.
— Hát a kettőre tudsz-e valamit mondani?
— Hogyne tudnék. Akinek két ép látó szeme van,
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az ugyancsak szerencsés ember, mert mindent tisztán lát 
a nap alatt.

— Jól van, — mondja az ördög,'— hát a há
romra mit tudsz mondani?

— Amelyik házon három ablak van, az éppen 
elég világos.

— Mondj a négyre valamit.
— Négy kerék elég egy szekérbe. Több ha volna, 

sem kéne.
— Hát az ötre tudsz-e valamit mondani?
— Tudok biz én. Elég a kéz öt ujja a kard 

markolatjára.
— Jól van, mondj a hatra valamit,
— Mondok én arra is, komám. Akinek hat ökre 

van, jól imádkozott: szánthat, vethet, erdőlhet, nem kell 
másnak a segítsége.

— No, a hétre mondj valamit, hadd lám, tudsz-e?
— Hogyne tudnék, komám. Akinek hét lánya van, 

annak ugyan főhet a feje, amíg mind a hetet jó helyre 
adja férjhez.

— No, ez igaz, — mondja az ördög. Mondj vala
mit a nyolczra is.

— Mondok én arra is, komám. Akinek nyolcz asz- 
tagja van a csűrös kertben, nem megy a szomszédba 
kenyérért.

— Hát mondj már a kilenczre is valamit.
— Hogyne mondanék, komám. Akinek kilencz szalon

nája van a füstön, az sem megy a szomszédba rántani- 
valóért.

— Jól van, mondja az ördög, látom, hogy többet 
tudsz, mint én. Neked hagyom a kilencz szalonnát.

S azzal úgy elszaladt az ördög, hogy színét sem 
látták többet.
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De bezzeg a szegény legény niegtraktálta másnap 
az öreg koldúst, a ki, mit gondoltok, vajjon ki lehetett? 
Nem volt az más, mint az ősz öreg ember, akivel a sze
gény legény az aranyhíd végén találkozott.

Na, megsegítette az Isten a szegény legényt. Az 
igaz, hogy jól is igyekeztek. Volt mindenük: házuk 
földjük, marhájuk, s még ma is mind palacsintán élnek, 
ha a kilencz szalonna el nem fogyott.

Itt a vége, fuss el véle.



Világszép 
Sárkány Rózsa.

Az aranyfogú királyfiról s 
Világszép Sárkány Rózsáról 

mondok mesét mostan nektek, gyerekek.
Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, heted

hétországon innét, az óperencziás tengeren túl, hol a 
kurta farkú malacz túr, — volt egyszer egy király. Akár 
hiszitek, akár nem, ezé a királyé volt az egész nagy 
meseország, még azon is egy sánta araszszal túl, de övé 
lehetett volna még egy sánta araszszal azon túl is, még 
mosolyogni sem látta a királyt emberi szem. De még a 
királynét sem. Bú volt éjjelük, bú volt nappaluk, mert 
az Isten nem áldotta meg gyermekkel s mind azon éve
lődtek, kire hagyják majd nagy meseországot.

Telt, múlt az idő, s egyszer a királyné azt látja 
álmában, hogy megjelenik egy ősz öreg ember s mondja:

— Ne búsúljon, felséges királnyné, jó az Isten, 
majd megvigasztalja. Tartson számot rá, mához esz
tendőre olyan gyöngyömadta aranyfogú táltos fiúval áldja 
meg az Isten, hogy nem lesz annak párja kerek e vilá-
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gon. De tartson számot arra is, hogy ennek a fiúnak 
Világszép Sárkány Rózsa lesz a felesége.

Fölébred a királyné, végig gondolja az álmát, s 
örült is, bús ált is. Örült, hogy fia lesz, de búsúlt is, mert 
tudta, hogy Világszép Sárkány Rózsát nagy Sárkányor
szág királya elrabolta Tündérországból s a hány világ
híres vitéz utána indult, hogy kiszabadítsa, egy sem tért 
élve vissza.

No, eltelik az esztendő s hát csakugyan igaza volt 
az ősz öreg embernek: Isten meghallgatta a király s a 
királyné sűrű imádságát, megelégelte sok keserves köny- 
hullatását s megáldotta egy gyöngyömadta aranyfogú fiú
val, a ki már első nap talpra állott s megszólalt’

Azt mondta az apjának:
— Édes apám, vigyen engem iskolába, mert tanúlni 

akarok.
Mondta az apja :
— Hogyne vinnélek, édes, drága fiam. Mindjárt 

befogatok aranyos hintómba s viszlek, a hová a szived 
kívánja.

Egy esztendő, kettő alig hogy eltelt, erős legénynyé 
cseperedett az aranyfogú királyfi, végig tanulta az isko
lákat, bejárt országot, világot, akkor aztán haza került 
s mondta az édes anyjának:

— Emlékszik-e, édes anyám, hogy mit jövendőit 
volt az ősz öreg ember?

Felelt a királyné nagy búsan:
— Emlékszem, emlékszem, édes, drága fiam, bár 

ne emlékezném!
— Egyet se búsúljon, édes lelkem, anyám, — mondta 

a királyfi — megkeresem én Világszép Sárkány Rózsát, 
ha a világ végén van is s elhozom a sárkány királytól, 
ha addig élek is.
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Hiába sírt a királyné, hiába kérte a fiát: maradj 
itthon, fiam, ne veszítsd el fiatal életedet, — az arany
fogú királyfinak nem volt maradása, elbúcsúzott apjától, 
anyjától, az udvarbéli népektől s elindult világgá.

Ment, mendegélt a királyfi hetedhétország ellen s 
egyszer, amint este megy rengeteg erdőn keresztül? 
valami fényességet lát az út közepén, egy pocsolyában. 
Közelébb megy, nézi, nézi, s hát a pocsolyában egy iczi- 
piczi aranyos kocsi van, a kocsiban egy szépséges szép 
asszony s ámbátor hat fehér mókus volt a kocsi elé fogva, 
nem tudott kivergelődni a pocsolyából. Bezzeg, egy szó
val sem kérette magát a királyfi, Megfogta a kocsit s 
szépen kiemelintette a pocsolyából.

— No, te királyfi, mert látom az arczodról, hogy 
az vagy, — szólt a szép asszony — jótét helyébe jót 
várj. Tudd meg, hogy én vagyok a tündérek királynéja? 
mit kívánsz tőlem?

— Ha te vagy a tündérek királynéja, akkor a te 
lányod Világszép Sárkány Rózsa. Nem kérek én tőled 
egyebet: add nekem a lányodat.

Elszomorodott erre a szóra a tündérek királynéja 
könnybe borúit a szeme s mondta a királyfinak:

— Igazad van, te királyfi. Az én lányom Világszép 
Sárkány Rózsa, de mégsem az enyém, mert elrabolta 
tőlem nagy Sárkányország királya, annak a keze közűl 
pedig nincs ember, aki kiszabadítsa. Mert tudd meg, 
hogy nagy Sárkányország királya a vasat úgy gyúrja, 
mint a tésztát, a követ úgy morzsolja, mint a túrót, s a 
fát úgy töri pozdorjává, mint a kendert. Soha sem győ
zöd le őt, hiába próbálsz szerencsét.

— Már egy életem, egy halálom, én azt mégis meg
próbálom, — mondta a királyfi. — Ha ő erős, én is az 
vagyok, ha ő tud egyet, én tudok kettőt.
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— Jól van, — mondta a királyné, — ha csakugyan 
meg nem tántorodol erős föltételedben, nesze, adok neked 
egy tőből nőtt három aranyhajszálat s egy kilincs-mad
zagot. Ezzel a kilincs-madzaggal üsd meg háromszor az 
egy tőből nőtt három aranyhajszálat s lesz belőle olyan 
táltos paripád, amilyen még ezen a világon nem volt, 
a kilincs-madzagból pedig aranyos, gyémántos kantár. 
Csak ülj fel a lóra s ez elvisz téged egy magas hegy 
aljába, ottan találsz egy forrást, abban fürödjél meg, a 
hajad egyszeribe aranynyá változik, testedet kard nem 
fogja s magad hétszerte erősebb leszel, mint eddig voltál. 
A forrás mellett, a fűzfabokrok közt, találsz egy kardot, 
melynek csak a hegye látszik ki a földből. Ezt húzd ki, 
kösd az oldaladra, s ha majd kifáradsz a nagy viasko- 
dásban, vág ez magától is, csak szólj neki: kard, ki 
hüvelyből! De még ez sem elég, mert mondom neked, 
hogy rettentő nagy az ereje nagy Sárkányország királyá
nak. Adok még három üveget, mind a háromban erősítő 
ital van. Ha szükséged lesz rá, előbb igyál a legkisebbik 
üvegből, azután a középsőből s legutoljára a legnagyob- 
bikból. így tán meggyőzöd nagy Sárkányország királyát.

Azzal a királyné a mókuskákat meglegyintette arany 
csapós ostorkájával, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte 
volna el, a királyfi pedig ott maradt az út közepén, elő
vette az egy tőből nőtt három aranyhajszálat, megütötte 
a kilincs-madzaggal s hát abban a szempillantásban egy 
gyönyörűséges vasderes paripa lett belőle, a kilincs-mad
zagból pedig aranyos, gyémántos kantár, de olyan fényes, 
hogy ragyogó világosság lett egyszeribe a rengeteg erdőben.

Fölpattant a királyfi a vasderesre s hipp, hopp! 
mire pitymallott, ott volt ama hegy tövében, megfürdött 
a forrásban s ím abban a pillanatban aranyhaja lett s 
hétszerte erősebbnek érezte magát, mint annak előtte
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Megy a fűzfabokrok közé s csakugyan ott a kard, kirán
totta a földből, felkötötte az oldalára s azzal ismét fel
pattant a lovára.

Repült a vasderes mint a szél, még a szélnél is 
sebesebben s egyszerre csak nagyot toppant. Kinyitja 
szemét a királyfi s hát egy rézhíd előtt állott meg a 
táltos.

— Mi baj, édes lovam?
— Semmi, édes gazdám, csak itt vagyunk a réz

híd előtt. Pihenj egy keveset, mert, látod-e, két sárkány
kígyó őrzi ezt a hidat s míg ezeket el nem pusztítod, 
nem jutsz nagy Sárkányországba.

No, pihent is, nem is a királyfi, neki ugratott a 
hídnak, de még a kicsi ujjánnak sem volt elég a két sár- 
kány-kigyó, egy szempillantásra összekaszabolta. Azzal 
keresztül ugratott a hídon, be nagy Sárkányországba, annak 
is a kellő közepébe. Ott volt a sárkánykirály gyémánt 
palotája egy gyönyörű selyem rétnek a közepén. Épen 
akkor kaszálták a selyem rétet arany kaszákkal, rakták 
a boglyákat gyémánt villákkal s kint volt Világszép Sár
kány Rózsa is, üldögélt egy fa alatt nagy búsan.

Egyenesen elejébe vágtatott az aranyfogú királyfi, 
köszöntötte szépen, illendően Világszép Sárkány Rózsát 
s mondta neki mindjárt:

— Ne sírj, ne búslakodj, Világszép Sárkány Rózsa, 
ím, eljöttem, hogy megszabadítsalak.

Felelte nagy búsan Világszép Sárkány Rózsa:
— Eljöhettél s vissza is indulhatsz, engem soha 

meg nem szabadítasz, itt kell elhervadnom.
— Itthon van-e a sárkánykirály? — kérdezte a 

királyfi.
— Nincs, — felelte Világszép Sárkány Rózsa, — 
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de délebédre haza jő s bizony jaj lesz neked akkor, te 
szegény királyfi.

Mondta a királyfi:
— Ahogy lesz, úgy lesz, Világszép Sárkány Rózsa- 

Az édes anyámnak egy ősz öreg ember azt jövendölte 
volt, hogy te leszel az én feleségem: én eljöttem érted. 
Akarod-e, hogy megszabadítsalak?

— Jaj, hogy ne akarnám!
— Bizony, ha akarod, el is viszlek innét!
Amíg a sárkány király haza jött volna, Világszép 

Sárkány Rózsa megsúgta a királyfinak, hogy a pinczé- 
ben van egy hordó, abban lesz nyilván a sárkánykirály 
ereje, mert abból szokott inni.

Mondja a királyfi:
— Hozzál egy kulacscsal abból az italból, mindjárt 

megpróbálom.
Leszalad Világszép Sárkány Rózsa a pinczébe. tele- ; 

tölt egy kulacsot abból a hordóból, fölszalad vele, hajt 
belőle egyet a királyfi s hát csakugyan sokkal erősebb 
lett, mint volt annak előtte.

Eközben elkövetkezik a délebéd ideje s hát jő a 
sárkány király táltos lován, s ahogy betoppan az udvarra, 
meglátja az aranyfogú királyfit.

— Éppen jókor jöttél, — kiáltott a király — téged 
vártalak, aranyfogú királyfi. Ma éjjel megláttam álmom
ban, hogy idejössz. Gyere csak az ólomszérűre, hadd lám, 
melyikünk erősebb.

Kimentek az ólomszérűre, ott a király hamarosan 
ketté vágott egy kősziklát a fanyelű bicskájával, az egyik 
felét a királyfinak dobta s mondta neki:

— No, te aranyfogú királyfi! Morzsold össze úgy 
ezt a sziklát, mint én a másik felét, akkor aztán elhi
szem, hogy erősebb vagy.
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Azzal mindjárt lisztté is morzsolta a sziklát.
— Hiszen ez semmi, — mondta a királyfi s úgy 

összemorzsolta a sziklát, hogy víz csepegett belőle.
— Látom, — mondta a sárkánykirály, hogy erős 

legény vagy, most már viaskodhatunk. Várj csak, leszala
dok a pinczébe, hogy felhozzam a kardomat.

— Nem oda Buda! — kiáltott a királyfi, — csak 
maradj itt, küzdjünk kard nélkül.

— Jól van, hát küzdjünk kard nélkül, s azzal a 
sárkánykirály derékon kapta a királyfit s úgy levágta, 
hogy térdig esett az ólomszérűbe.

No, de a királyfi sem hagyta magát, kiugrott a 
likból, felkapta, megforgatta a sárkánykirályt s derékig 
vágta a földbe.

De bizony a sárkánykirály sem hagyta magát, kiug
rott s a királyfit nyakig vágta az ólomszérűbe.

— Megállj csak! rikkantott a királyfi, mindjárt 
emberedre találsz!

Kiugrott, megkapta derékon a sárkánykirályt s 
levágta, de úgy belevágta az ólomszérűbe, hogy éppen az 
orráig süppedt le.

De most már nem tudott kiugorni. Könyörgésre 
fogta, hogy hagyja meg az életét. Azt mondta az arany
fogú királyfi:

— Jól van, nem kell nekem a te életed, csak Világ
szép Sárkány Rózsa kell nekem.

Azzal elindult a királyfi a palotába, de még az 
ajtó elé sem ért, valahogy kimászott a sárkánykirály a 
likból s megállította:

— Hé, aranyfogú királyfi! Várj csak egy kicsit, 
még egyszer küzdjünk meg.

De már most a királyfi is elévette a három üveget 
29*
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s kihajtotta mind a hármat fenékig, aztán neki a sár
kánykirálynak.

No, nem sokáig viaskodtak, fűbe harapott a sár
kánykirály.

Hej, Istenem, örült Világszép Sárkány Rózsa, de 
még az aranyfogú királyfi sem búsult. Egy aranyvessző
vel megsuhintotta Világszég Sárkány Rózsa a gyémánt 
palotát, gömbölyű gyémántalma lett belőle, bedugta a keb
lébe, aztán lóra ültek s hipp-hopp, meg sem álltak Tün
dérországig, ott is is a tündérkirály palotájáig. Ott egy
szeribe papot hívtak, nagy lakodalmat csaptak, azután 
meg ismét fölkerekedtek s az aranyfogú királyfi hazájáig: 
a nagy meseországig meg sem állottak. Itt megint nagy 
lakodalmat csaptak, de milyen nagyot! Magam is ott 
voltam, egy czinege-lábat kaptam s halljatok csudát! — 
mégis éhen maradtam.

Aki nem hiszi, járjon utána.



A világ vándora 
herczeg.

Volt, hol nem volt, hetedhétországon is túl, 
volt egyszer egy dali szép aranyhajú herczeg, akinek nem 
volt párja hét puszta határban. Csak akarta volna, hozzá 
ment volna akármelyik királykisasszony, de hiába biz
tatták a herczeget, nem házasodott meg. Folyton járt- 
kelt ország-világ szerte, hétszer is megkerülte a világot 
s el is nevezték a népek világvándora herczegnek.

Ám ne higyjétek, hogy jókedvéből járt-kelt annyit. 
Azért nem volt maradása a herczegnek, mert az öcscsét 
még kicsi korában elrabolták s ő megfogadta, hogy 
addig meg nem nyugszik, amíg az öcscsét meg nem 
találja.

Mondom, hogy már hétszer körüljárta a világot, 
de az öcscsének hírét, nyomát sem találta sehol. Eleget 
mondották neki, maradjon itthon, ne keresse többet az 
öcscsét, de a világvándora herczeg újra nekiindúlt a 
világnak.

Vele ment az öreg inasa is, aki világjáró útjában 
soha el nem maradt tőle.
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Mennek, mendegélnek, s egyszer beérnek egy olyan 
sűrű erdőbe, hogy sem eget, sem földet nem láttak. 
Ennek az erdőnek a közepén volt a világ óriás fája. Ez a 
fa olyan magas volt, hogy a felső ága az eget verte s 
a legkisebbik ága is olyan vastag, mint egy mester
gerenda s olyan széles, hogy három nap ugyancsak vág
tathatott egy lovas legény, hogy megkerülje. Hanem még 
mi volt a világ óriási fáján? Volt azon egy akkora 
tojás, mint egy hétemeletes ház, s rá volt pingálva ször
nyű nagy betűkkel:

»Aki e tojásba be akar menni, legyen annak 
huszonnégy regement katonája.*

— Hiszen, ha csak ez kell, van nekem huszonnégy 
regiment katonám, — mondja a herczeg.

Belefújt a kürtjébe s abban a szempillantásban 
odamasérozik nagy trombita- s dobszóval a huszonnégy 
regement katona. Szalutál a generális s kérdi, hogy mi 
légyen a parancsolat.

— Azt parancsolom, hogy ezen a tojáson vágjatok 
egy akkora likat, hogy egy ember azon beférhessen.

Neki esnek a katonák karddal, buzogánynyal, fal
törővel. Ütik, vágják, döngetik a tojást, de hát csak 
hullanak a katonák, mint a legyek. Amint egy hozzáüt, 
mindjárt hátratántorodik s szörnyet hal. Úgy elpusz
túlt a huszonnégy regement katona, hogy még hírmon
dónak sem maradt belőle. Hej, megmérgelődik a her
czeg, kirántja a kardját s egy csapásra olyan likat 
vágott a tojáson, hogy le sem kellett hajolni, szépen 
besétálhatott. Bemegy a tojásba, úszik, úszik a fehér
jében, aztán fölér a szikjához s annak a közepében talál 
egy levelet. Az volt írva arany papirosra:

Aki engem megtalál, 
Nem éri el a halál.
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Beteszi a levelet a zsebébe, kiúszik a tojásból, s 
hát, Uram teremtőm, úgy megerősödött a tojás szikjától, 
mintha csak karján, lábán, derekán, az egész testén pán- 
czélgúnya lett volna.

Ahogy kiért, belefújt a kürtjébe s egyszeribe ott 
termett száz katona. Azzal tovább indulnak, keresztül az 
erdőn, s egyszerre csak, halljatok csudát, mi történik? 
Akarnak menni keletre, hát hiába akarnak, mert min
dig nyugatra mennek. Messze, messze, de olyan messze, 
hogy a szemükkel alig látták, volt egy rettentő magas 
hegy, s mind affélé a hegy felé húzta őket valami. Nem 
telt belé egy percz, kettő, ott voltak a hegynek az aljá
ban. Hiába akartak onnét tovább menni, meg sem tud
tak mozdulni, akárcsak kötéllel kötötték volna meg 
kezüket, lábukat. Mondja az öreg inas a világvándora 
herczegnek:

— Hej uram, innét, míg a világ s még két nap, el 
sem is megyünk. Hallottam én már hírét ennek a hegy
nek. Ez a Mágnes-hegy. A ki a tájékára vetődik, búcsúz
zék el a világtól, mert innét ugyan meg nem szabadúl.

Szegény fejük, hát most mit csináljanak? Ami 
elemózsiát vittek magukkal, azt megették; boruk, ami 
volt, megitták, azután a lovakra került a sor. Egymás
után leszúrták s a húsát megették. S mikor már ló sem 
volt, sorba éhen haltak a szegény katonák. Nem maradt 
más élve, csak a világvándora herczeg, az öreg inas s a 
herczegnek az aranyszörű paripája.

Azt mondja egyszer az öreg inas:
— Uram, egyet mondok, kettő lesz belőle. Én már 

öreg ember vagyok, elpusztulhatok, senki ezen a világon 
meg nem sirat engem. De te, szép vagy, s fiatal vagy, 
kár volna meghalnod ilyen fiatalon. Leszúrom a paripá
dat, lerántom a bőrét, s abba téged bele varrlak. Ide jár
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minden nap egy saskeselyű, amely a halottakat elviszi, 
a lovad bőrében majd elvisz téged is.

A herczeg megfogadta az öreg inas tanácsát, leszúr
ták az aranyszőrű paripát, aztán keserves könnyhullatá- 
sok közt elbúcsúztak egymástól s az öreg inas bevarrta 
a herczeget a lóbőrbe. Hát csakugyan megy a sas
keselyű, mint egy nagy nehéz fekete felleg, akkora volt 
a szárnya, mint két nagy csűrkapú. Lecsap a lóbőrre, 
fölkapja, elrepül vele messze, messze, egy magas kőszik
lának a tetejére, ottan leteszi, s ott hagyja a fiainak, ő 
pedig elrepült, hogy vigyen még eleséget, mert az a lóbőr 
meg se kottyant a fiainak.

Neki esnek a saskeselyűfiak a lóbőrnek, vágják, 
csipkedik, kikerül belőle a világvándora herczeg, s éppen 
neki vágnak a sasfiókák, de ebben a pillanatban kerekedik 
rettentő fergeteg, szakadni kezd az égből a kénköves tüzes 
istennyila. No, most vége neki is, vége a sasfiókáknak 
is. Egyet gondol s a lóbőrt a sasfiókákra teregeti. Ő 
maga is behúzódik alája: így kerülte el őket a tüzes 
istennyila.

Megy haza az öreg saskeselyű, mondják a fiai, 
hogy mi történt. De bezzeg hogy nem bántotta most a 
herczeget. Felültette a hátára, leszállott vele a kőszikla 
tetejéről, s egy vadon erdőnek a közepébe letette. Megy 
tovább a világvándora herczeg s hát, amint megy, men
degél, látja, hogy szörnyen viaskodik egymással egy 
oroszlán s egy hétfejű sárkány.

Odakiált neki a sárkány :
— Hallod-e te, világvándora herczeg, ha segítesz 

nekem, az oroszlán bőrét neked adom.
Odakiált az oroszlán is:
— Nekem segíts, te világvándora herczeg, s egész 

életedben hűséges szolgád leszek.
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Gondolja a herczeg, ő bizony a kettő közül inkább 
az oroszlánnak segít, kirántja a kardját, neki a sárkány
nak s levágja mind a hét fejét.

Aztán mentek együtt: a herczeg meg az oroszlán.
Ha megéhezett a herczeg, az oroszlán midjárt 

fogott valami vadat, azt megsütötték s megették. Hanem 
miért, miért nem, a herczeg mégis félt egy kicsit az 
oroszlántól. Gondolta, hátha egyszer nem talál az oroszlán 
vadat s majd őt eszi meg. Egyszer aztán, amint mentek, 
mendegélnek, elértek a Forró-tenger partjára. Gondolja 
a herczeg, elküldi az oroszlánt vadászni, azalatt ő vesz- 
szőből dereglyét fon magának, általevez a tengeren s 
szépen megszabadúl az oroszlántól.

Úgy is tett, ahogy gondolta. Hamarosan dereglyét 
font, olyat, amilyet tudott, neki indult a Forró-tenger
nek, de mire a közepére ért, visszakerült az oroszlán a 
vadászatból, látja a gazdáját, beleugrik a tengerbe s 
úszik utána. Forró-tenger forró vize lekoppasztotta az 
oroszlán bundáját, de ez csak úszott, úszott gazdája 
után, addig úszott, amíg utól nem érte. Akkor beleka
paszkodott a dereglyébe s elkezdett szükölni keservesen. 
A herczeg rávágott a kardjával, de az oroszlán nem 
eresztette el a dereglyét, szükölt tovább keservesen.

Addig szűkölt, hogy a herczegnek megesett a szive 
rajta, fölvette a dereglyébe.

A dereglye csak haladt elébb, elébb s ím egyszerre 
valami gyönyörű énekszót hall a herczeg. Arra felé 
tereli a dereglyét s hát egy szigethez ér. Ez a sziget az 
igazak szigete volt.

Úgy tudjátok meg, hogy az igazak szigetjére csak 
azok jutnak, akik világon való életükben a hét halálos 
bűnben nem találtattak, akiknek a lelke olyan tiszta 
fehér, mint éppen a ma esett hó.
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Kiszáll a világvándora herczeg a szigetre, ottan 
lefekszik egy czedrusfa alá, mindjárt el is szenderült, s 
aludott szépen, csendesen, másnap reggelig. Ahogy fel
ébredett, elindúlt a szigeten. Először is ért a rézerdőbe, 
ahol csupa rézmadarak énekeltek; onnét az ezüsterdőbe. 
Ott meg ezüstfehér madárkák énekeltek szép, vidám 
nótákat. Ezüsterdőből ért az aranyerdőbe. Ottan arany
madarak énekeltek olyan szép nótákat, hogy a herczeg
nek a szive felvidúlt belé. Ment tovább, s ért a selyem
rétre, ahol arany kaszával vágták a füvet, arany villákkal 
s gereblyékkel gyűjtötték a puha selyem szénát. Selyem
rétről ért a virágerdőbe, hol aranyméhek döngicséltek a 
legszebb virágokon.

Ennek a virágerdőnek a közepén állott az igazak 
királyának a palotája. Hétszínű szivárvány volt ennek a 
palotának a bolthajtása s annyi ablak rajta, a hány nap 
az esztendőben. S ím elejébe jöttek a világvándora her
czegnek az igazak, szépen karonfogták s úgy vezették fel 
a palotába. Ottan balzsamos fürdőben megfürdették, 
aranytörlővel megtérülték, aranyhaját szépen megfésülték, 
adtak reá bíboros bársonyköntöst: úgy vezették a király elé.

Az igazak királya három rózsabimbóval ajándé
kozta meg a herczeget, Adott neki egy sárga, egy fehér 
s egy piros rózsabimbót. Ezeket a rózsabimbókat csak 
meg kellett szagolni, egyszeribe kinyíltak s olyan ruha 
hullott ki belőlük, hogy azon egy öltés nem sok, annyi 
sem látszott. A sárga rózsában volt tiszta színarany, a 
fehérben ezüst, s a piros rózsában bíborvörös gúnya.

Megköszönte a herczeg a drága, szép ajándékot, 
aztán elvezették a királyné színe elé. Fogadta ez is a her
czeget kegyes szóval, s adott neki egy szépen szóló ezüst 
furulyát. Megköszönte ezt is a herczeg, aztán elbú
csúzott illendőképen, s ment tovább.
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Hét nap s hét ejjel folyton-folyvást ment s ekkor 
érkezett a Forró-tengernek a túlsó partjára. Amint 
megy, mendegél az úton, látja, hogy egy sovány girhes- 
görhes csikó fekszik ott, szeretne lábra állani szegény, 
de nem tud. Megszólítja a csikó a herczeget:

— Ne hagyj itt, világvándora herczeg, inkább 
segíts, hogy talpra álljak.

A herczegnek megesett a szíve a csikón s a farkánál 
fogva fölemelte.

— No, ha fölemeltél, — mondotta a csikó, — 
húzz el még a selyemrétre. Hadd lakjam jól egyszer 
életemben.

Megtette a herczeg ezt is jó szívvel. Nagy kínnal- 
bajjal a selyemrétre húzta a csikót, ez ottan neki esett 
a puha selyemfűnek s evett, amennyi csak belefért.

— No, te, világvándora herczeg, ha már megetettél, 
itass is meg. Amott van a szivárványforrás, húzz oda 
engem, többet aztán semmit sem kívánok tőled.

Jól van, megtette a herczeg ezt is. Odahúzta a 
csikót a szivárványforráshoz, hadd igyék. S hát ahogy 
elvette a száját a forrástól, megrázkódott a csikó s olyan 
seregélyszőrú paripa lett belőle, amilyet még a világ 
nem látott.

Mondja a paripa:
— Hallod-e, te, világvándora herczeg, megetettél, meg- 

itattál, ülj fel most a hátamra. Hogy menjek? Ugy-e, 
mint a madár, vagy mint a villámlás, vagy még ennél 
is sebesebben, mint a gondolat?

— Akárhogy mehetsz, édes lovam, csak se te 
benned, se én bennem hiba ne essék.

Felült a világvándora herczeg a táltos lóra, egyet 
ugrott, kettőt szökött a táltos, s ott voltak egy városban.

Abban a városban lakott a világszép királykis-
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asszony, kakas sarkon forgó gyémántpalotában. Gondol
kozott a herczeg, vajjon mindjárt fölmenjen-e, ne-e, 
aztán arra határozta magát, hogy még nem megy fel.

Betért egy kicsi házba, egy öreg asszonyhoz s ottan 
szállást kért éjszakára. Hanem, amint beesteledett, még 
sem volt maradása: felöltözött rongyos ruhába, elment 
a világszép királykisasszony kertjébe, ottan elővette szé
pen szóló furulyáját s fújta olyan szépen, keservesen, 
hogy egyszerre csak kinyílt az ablak, kikönyökölt rajta 
a királykisasszony s úgy hallgatta a nótát.

Meglátja a királykisasszony a herczeget, szalasztja 
az inasát, hadd nézze meg: ki s miféle ember, aki az ő 
kertjében furulyázik.

De mire az inas lement, a világvándora herczeg 
eltűnt a kertből: híre-nyoma sem volt. Visszament az 
öreg asszonyhoz, ottan lekönyökölt az asztalra. Hiába 
kínálta az öreg asszony tyúkkal, kalácscsal, paprikás 
szalonnával, sem nem evett, sem nem beszélt, le sem 
feküdt, egész éjjel ébren maradt.

Reggel a herczeg elővette azt a sárga rózsát 
melyet az igazak királyától kapott, háromszor megsza
golta s hát csakugyan kinyílt a rózsa s benne volt egy 
színarany sárga ruha. Hirtelen magára vette a ruhát 
felült táltos lovára s bevágtatott a királykisasszony 
udvarába.

Hanem, hogy szavamat ne felejtsem, tele volt az 
udvar mindenféle herczegekkel s királyfiakkal, akik a 
világszép kisasszonyért vetekedtek. Az ám, mentek oda 
a világ minden részéről királyfiak s herczegek, de a 
világszép királykisasszony azt mondta: annak lesz a 
felesége, aki legvitézebb valamennyi közt.

Éppen akkor kezdődött a viadal, mikor a világ
vándora herczeg beugratott a palota udvarára. Nosza, ő 



is mindjárt ki állott, csat
togtak a kardok, csak
úgy szikráztak. Dőltek 
a királyfiak s hercze- 
gek, ki jobbra, ki balra, 
csak két vitéz maradt 
a lova hátán: a világ
vándora herczeg s egy 
dali szép vitéz, aki sza
kasztott olyan volt, mint 
a herczeg, mintha éppen 
egy anyának lettek 
volna gyermekei....

Hej, Uram Istenem, 
ez volt csak a vias- 
kodás! Körbe állottak 
a herczegek, királyfiak, 
kint ült a tornáczon a 
világszép királykisasz- 
szony is s nézték a 
viaskodást nagy gyö
nyörűséggel. De hiába 
küzdöttek egész nap, 
feljött már a vacsora
csillag is, de egyik sem 
tudta legyőzni a mási
kat. Abban egyeztek 
meg a vitézek, hogy 
másnap folytatják a 
viaskodást.

Este a királykis
asszony mind felgyűj- 
tötte a királyfiakat s
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herczegeket a palotájába. Volt ott nagy dínom-dánom 
muzsikaszó, csak egy nem jött el, akire legjobban várt, 
a világvándora herczeg.

Visszament ez az öreg asszonyhoz, levetette szín
arany ruháját, de ismét csak nem volt maradása. Elment 
a királykisasszony kertjébe, ottan elévette szépen szóló 
furulyáját, fújta szépen, keservesen. Egyszerre csak meg
szakadt a muzsikaszó, mind a furulyaszót hallgatták. 
A világszép királykisasszony oda szaladt az ablakhoz, 
kinézett a kertbe, de mire a herczeg után leküldött, 
eltűnt az, mintha a föld nyelte volna el.

Akkor éjjel sem aludt a világvándora herczeg. 
Hiába kínálta az öreg asszony, sem nem evett, sem nem 
ivott, le sem feküdt.

Jókor reggel elévette a fehér rózsabimbót, három
szor megszagolta, s ím kipattant a bimbóból egy drága, 
szép ezüstszín ruha. Fölvette a ruhát, ráült a táltosra, 
s hipp, hopp ! beugratott a világszép királykisasszony 
udvarába.

Reggeltől estig küzdött a két vitéz, de hiába. Nem 
tudták egymást legyőzni. Azt határozták, hogy harmad
szor is megpróbálják a viaskodást s azzal elváltak.

A világszép királykisasszony palotájában volt nagy 
dínom-dánom, muzsikaszó ez este is, de a világvándora 
herczeg csak a kertbe ment el, ottan elévette szépen 
szóló furulyáját s fújta szépen, keservesen. Most a 
királykisasszony maga szaladt le, de hiába. Mire leért, 
híre-nyoma sem volt a világvándora herczegnek.

No, elkövetkezett a harmadik nap is. Le sem hányta 
a szemét a világvándora herczeg s reggel jókor elévette 
a piros rózsabimbót, megszagolta háromszor s ím, kipat
tant belőle egy bíborvörös ruha, amilyent még emberi 
szem nem látott. Felvette magára, szépen megfésülte
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hosszú arany haját, aranyos törlővel megtör ülte az arczát, 
aztán felpattant táltos lovára s beugratott a világszép 
királykisasszony udvarába.

Ott voltak már mind a herczegek, királyfiak, szé
pen körbe állottak s várt reá az udvar közepén az 
ismeretlen vitéz, aki szakasztott olyan volt, mint a világ
vándora herczeg, mintha éppen egy édes anyának lettek 
volna gyermekei....

Megkezdik a viaskodást, csattogott a kard, don
gott, rengett a föld alattuk, de hiába, egyik sem tudta 
a másikat legyőzni.

Hát egyszerre csak mi történt? Az történt, hogy 
az ismeretlen vitéz kebeléből kifordúlt egy fekete zsinór, 
fekete zsinóron egy fél karikagyűrű. Leereszti kardját a 
világvándora herczeg s mondja:

— Megállj, vitéz! kitől kaptad a fél karikagyűrűt ?
Mondja az ismeretlen vitéz:
— Az édes anyám akasztotta a nyakamba, mikor 

még kicsike voltam.
Benyúl a kebelébe a világvándora herczeg, s kihúz 

onnan egy fél karikagyűrűt. Ott mindjárt összeteszik a 
két fél gyűrűt s hát olyan szépen összetalálnak, hogy 
csupa — csuda.

— Te vagy nékem, te vagy az én édes öcsém! — 
kiáltott a világvándora herczeg, — te éretted lettem a 
világ vándora!

Mindjárt hüvelybe dugták kardjokat, összeölelkez
tek, összecsókolództak, s fölsétáltak szépen a királykis
asszonyhoz. Csak ámúlt-bámúlt a világszép királykis
asszony, nem tudta elgondolni, hogy mi történt velük. 
No, mindjárt megtudta.

Mondta a világvándora herczeg:
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— Tovább nem küzdhetünk, szép királykisasszony, 
mert testvérek vagyunk. Válassz kettőnk közűi.

Hiszen nem volt nehéz a választás, mert a világ
szép királykisasszony a szivében úgy is azt kívánta, hogy 
a világvándora herczeg legyen a győztes. Egyszeribe 
papot hívtak s csaptak lakodalmat, hétországra szólót.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.



Szűz Mária 
keresztlánya.

Egyszer volt, hol nem volt, he
tedhétországon is túl, még az 
üveghegyeken is túl, volt egy 

szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyer
meke volt, mint a rosta lika, még egygyel több. A leg
kisebb gyermekének, aki leányka volt, nem is talált már 
keresztanyát az egész faluban. Elindult nagy búsan a 
szegény ember, hátha talál a szomszéd faluban egy 
jólelkű asszonyt, aki keresztvíz alá tartsa a leányát. 
Ahogy kiment a falú kapuján, szembe jött vele egy asz- 
szony. Köszönti a szegény ember illendőképpen, az asz- 
szony fogadja s meg is kérdezi:.

— Mért vagy olyan szomorú, te szegény ember?
— Hogyne volnék szomorú, te jó asszony, mikor 

egy szép kicsi leánykával áldott meg az Isten, de nem 
találok a faluban senkit, aki keresztvíz alá tartsa.

— Ne búsulj, szegény ember, én Szűz Mária vagyok, 
gyere, vezess a házadhoz, keresztvíz alá tartom a leányodat, 
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Visszamennek a szegény ember házához, Szűz Mária 
keresztvíz alá tartja a leánykát, aztán elbúcsúzott a 
szegény embertől, s ragyogó fényesség közt eltűnt a 
házból.

Telt, múlt az idő, a kis leány már tizenkét eszten
dős volt s Szűz Mária ellátogatott a szegény ember házá
hoz. Azt mondta:

— Neked úgy is sok gyereked van, magammal 
viszem a keresztlányomat, gondját viselem s ha jól viseli 
magát, bizony nem bánja meg.

Elviszi Szűz Mária a keresztlányát s ahogy meg
érkeznek a házába, mondja neki:

— Édes lányom, itt van tizenkét szobának a kulcsa. 
Egyéb dolgod nem lesz, minden nap seperd ki szépen ezt 
a tizenkét szobát, de a tizenharmadikba be ne lépj, mert 
abban az Isten lakozik.

Elmegy hazulról Szűz Mária, otthon marad a leányka 
szép sorjában kisepri a tizenkét szobát, de nem tudta 
megállani, hogy a tizenharmadikba be ne tekintsen a 
kulcs lyukán. Im, halljátok, amint odanézett, rettentő 
nagy világosság csapta meg az arczát s látta, hogy ott 
űl az Isten lobogó lángok között. Csak akkor ijedt meg, 
hogy a keresztanyja parancsolatja ellen cselekedett, nem 
találta a helyét, szaladott keresztül a szobákon, égett az 
arcza, mintha lánggal égették volna. Szalad egy tükör 
elé, nézi az arczát, hát meg van aranyozva. Nézi a haját, 
az is meg van aranyozva. Nézi a kezét s ím, az is meg 
van aranyozva.

Még csak most ijedett meg igazán. Ha hazajön 
a keresztanyja, mindjárt észreveszi az arczán, haján, kezén, 
hogy vétkezett. Hirtelen bekötötte a fejét kendőbe, sűrű 
fátyolt borított az arczára, bekötötte a kezét is, mintha 
késsel elvágta volna.
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Hazajön Mária s az volt az első kérdése, ahogy a 
keresztlányára tekintett: Hát a te ujjadat mi lelte ?

Mondja a leány hebegve :
— Elvágtam, édes keresztanyám.
— Mutasd csak, hadd látom!
Egy kicsit húzódott a leányka, de mit volt, mit 

nem tenni, le kellett hogy oldja a ruhát a kezéről. Nézi 
Mária a keresztlánya kezét s nagy szomorúság borúit az 
arczára mindjárt.

— Látod, látod, — mondotta szelíden Mária, — 
úgy-e megmondottam, hogy ne lépj be a tizenharmadik 
szobába. Mondd meg igaz lelkedre, voltál-e bent vagy sem ?

A leányka nem felelt semmit.
— Másodszor is kérdem: Voltál-e bent vagy nem?
A leányka nem felelt semmit.
— Még egyszer kérdem: Voltál-e bent vagy nem?
A leányka most sem felelt semmit.
— Hát jól van, — mondá Mária,— tudnál beszélni, 

még sem beszélsz, tegyen hát némaság a te büntetésed.
Hát csakugyan a leányka abban a szempillantás

ban megnémult. Akkor Szűz Mária csináltatott egy arany 
almáriomot, olyat, hogy azt csak belülről tehetett kinyitni 
s bezárni, kívülről nem. Ebbe az almáriomba keltett bezár
kózni a leánykának, aztán Mária az almáriomot kivitette 
egy rengeteg erdő közepébe. De hogy ott étlen-szomjan 
ne haljon, küldött neki mindennap ételt-italt egy fehér 
galambtól.

Telt, múlt az idő, egyszer a királyfi arra járt 
vadászni s meglátta az almáriomot. Próbálta kinyitni 
mindenféleképpen, de nem tudta. Hazaküldött szekérért, 
az almáriomot föltétette s otthon az ebédlő szobában fel
állíttatta.
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Hivatott a királyfi lakatost, hogy nyissa ki az almá- 
riomot, próbálta ez is mindenféleképpen, mesterkedett, de 
nem tudta kinyitni. Hát jól van, ha nem lehet kinyitni, 
maradjon zárva. Hanem a néma leányka esténkint, mikor 
mindenki lenyugodott, kinyitotta az almáriom ajtaját, láb
ujjhegyen végigjárta a szobákat s ami maradék enni
valót itt-ott talált, összeszedte, bevitte az almáriomba s 
ott megette.

Egy este éppen abba a szobába nyitott, ahol a 
királyfi feküdött. Szép arany haja volt a királyfinak, oda
ment a lány, aranyos kezével végigsimogatta, de a királyfi 
abban a pillanatban a másik oldalára fordult. Megijedt 
a leány, hirtelen megfordult s ahogy megfordult, arany 
hajával meglegyintette a királyfi arczát. A királyfi fel
nyitotta a szemét, látta is, hogy valami ragyogó fényes
ség megvillan a sötétségben, de azt hitte, hogy csak álmo
dik. Reggel, mikor felébredett a királyfi, mind az álom 
volt az eszében, nem találta helyét, lement a kertbe, s 
ott sétált fel s alá. Aztán delet harangoznak s leszalad 
egy inas, hogy híja a királyfit ebédre, de mire a királyfi 
feljött, a leány kibújt az almáriomból s hamarosan meg
ette a királyfi levesét. Jön a királyfi, leül az asztalhoz, 
akar enni, hát nincs mit. Szidja az inast, mint a bokrot, 
hogy minek bolondítja őt, mikor még nincs az ebéd az 
asztalon. Esküdözik az inas égre-földre, hogy amikor ő 
lement a kertbe, ott volt az ebéd az asztalon, nem tudja 
elgondolni, hogy mi csoda történt itten. Hát jól van, így 
történt vagy úgy történt, hozzanak más levest. Hoznak 
más levest, a királyfi elkezd ebédelni, de alig hogy a 
levest megette, kiszólítják valami ország dolgában, s hopp, 
a leánynak sem kellett több, kibújt az almáriomból, hir
telen összeszedte az aranyos tányérokat, villákat késeket 
s bevitte az almáriomba.



Jön vissza a 
királyfi, hát üres 
az asztal. Na, lett 
erre szörnyű zene
bona. Sorba val
latják az inaso
kat, egyik sem 
látott semmit. Bi
zonyosan valami 
világhíres tolvaj 
bujkál a palotá
ban. Úgy lesz, 
úgy. Elkövetkezik 
az este s mikor 
mind lenyugod
tak, a leány kijött 
az almáriomból, 
végigjárta a szo
bákat, összeszedte 
a mi ételmara
dékot talált, aztán 
bement a királyfi 
szobájába, nézte, 
nézte a királyfit s 
mit gondolt mit 
nem, fölébe hajolt 
s gyöngén meg
csókolta. A királyfi 
fölrezzent álmá
ból, de nem látott 
egyebet, csak va
lami ragyogó fé
nyességet, az is 
csak úgy megvil-
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lant- s hirtelen elenyészett. Másnap is úgy volt: mire 
a királyfi feljött a kertből, volt ebéd, nincs ebéd. 
Az aranyhajú néma leány szépen megette s azzal vissza
bújt az almáriomba.

— Na megállj, akárki légy, mondja a királyfi, hol
nap megfoglak.

Nem is ment le a kertbe, hanem elbújt az ebédlő 
szobában s várta, hogy mi lesz.

Mikor delet harangoztak, az inas asztalt terített, 
behozta a levest, aztán kiment a szobából. Hát abban a 
szempillantásban megnyílik az almáriom ajtaja s kilép 
abból az aranyhajú leány. Odamegy az asztalhoz, leül s 
kanalazgatja a levest. Azalatt a királyfi lábujjhegyen az 
almáriom ajtajához ment, s mikor a leány vissza akart 
bújni, kitárta két erős karját, s mondotta a leánynak: 
nem mégy vissza többet, itt maradsz, enyém vagy!

Nem bánta a királyfi a leány némaságát, mindjárt 
papot hivatott s csapott nagy lakodalmat, hét országra 
szólót. Szerették egymást, mint két giliczemadár, éltek 
nagy boldogságban. Hanem egyszer a nagy örömük nagy 
búra változott. Az Isten megáldotta a néma királynét 
egy szép aranyhajú gyermekkel, de ahogy megáldotta, 
úgy el is vette tőle. Eltűnt a gyermek, mintha föld nyelte 
volna el. Hová lett, merre lett, ki vitte el, senki lélek 
nem tudta elgondolni. Azután második aranyhajú gyer
mekkel is megáldotta az Isten, de azt is elvette tőle. 
Sírását sem hallották, úgy eltűnt, mintha a föld nyelte 
volna el. Harmadszor is megáldotta az Isten gyermekkel 
a néma királynét, harmadszor is aranyhajú ^gyermekkel. 
Istrázsát állottak a karonák mind, maga a király is, s 
eltűnt a harmadik gyermek is: azt egyedül csak a jó 
Isten tudja, hogy merre.

Egyszerre csak elkezdik suttogni, zúgatni a népek
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hogy a királyné bizonyosan boszorkány. Nem hiába, hogy 
néma, gonosz a lelke. Bizonyosan ő veszti el a gyerme
keit. Körülvették a népek a király palotáját s azt köve
telték a királytól, hogy égettesse meg máglyán a király
nét, mert különben ők égetik meg. Eleget mondta a király, 
hogy így meg úgy, a királyné semminek sem oka, a népek 
ordítoztak, fenyegetődztek, s mit volt, mit nem tenni a 
királynak, keserves könnyhullatások közt nagy máglyát 
rakatott, a királynét rákötötték s alól a máglyát meg- 
gyujtották. De ím, halljatok csodát, amint a máglya lángja 
meglobbant, valami angyali ének szállott le a magassá- 
gos égből s ragyogó fényesség között leszállott a földre 
Szűz Mária.

— Mondd meg nekem igaz telkedre — szólt a 
királynénak — voltál-e a tizenharmadik szobában?

A királyné nemet intett.
— Hiszem, hogy nem voltál, mondd meg hát, mitől 

aranyosodott meg az arczod, a hajad, s a kezed!
Megszólalt a királyné s mondta:
— Benéztem a kulcslyukán, attól aranyosodon meg 

arczom, hajam s kezem.
— S láttál-e valakit a szobában?
— Láttam, de csak homályosan, mert a lánggal 

égő tűz elvette a szemem fényét.
— Áldott szerencséd, — mondotta Mária. A hogy 

ezt mondta, jobb kezét az égre emelte s az égből 
megeredett az eső. A máglya tüze egyszeribe elaludt, s 
Mária levezette keresztleányát a földre. Akkor ismét jobb 
kezét az égnek emelte s ím leszállónak szárnyas angya
lok, hozták a három aranyhajú gyermeket. Térdre borul
tak a népek s Mária az angyalokkal eltűnt ragyogó 
fényesség között.........

KM



A tülökvár.

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon innét, 
az óperencziás tengeren túl, ahol a kis kurta farkú 
malacz túr, túlonnan túl, még azon is túl, volt egyszer 
egy király. Ennek a királynak annyi vára volt, hogy sze
rét-számát sem tudta már. Egyszer, amint ott üldögélt a 
palotája tornáczán, elkezdette számolgatni, sorolgatni, 
hogy mi mindenféle vára van neki. Hogy van már neki 
arany vára, ezüstvára, gyémántvára; van neki favára, de 
még üvegvára is; van neki mindenféle vára, csak tülök
vára nincs. No iszen, ha nincs, majd lesz. Mindjárt kihir- 
dettette az országban, hogy ki a mi tülköt talál, mind 
hordja az ő udvarába. Hej, gyerekek, ha láttátok volna, 
mi történt erre! Megmozdultak a népek mindenfelé, 
szedték-vették a tülköt, ahol találták, s vitték a király 
udvarába, ki ölben, ki talyigán, ki hatlovas szekéren. 
Vitték, ha jól láttam, még bársonyhintón is. Hát egy
szer csak annyi a tülök, hogy nem fér a király udvarába.

Eh, gondolja a király, minek nekem tülökvár ? 
Azzal úgy, ahogy odahordatta azt a rengeteg sok tül
köt, mind elhordatta s belehányatta a Tiszába. Ha majd 
az a sok tülök mind elázik, csak gyertek, jelentsétek 
nekem, s tovább mondom a mesémet.





A vén asszony és a Halál.

Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencziás 
tengeren is túl volt, volt egy öreg asszony, öregebb az 
országújánál, aki a hamut is már mamunak mondta, de 
meghalni nem akart. Erősen szerette az életet. Gyer
meke sem volt, senkije sem volt, mégis mindig sürgött- 
forgott, dolgozott, verte egymásra a csengő tallérokat. 
Tele volt a tulipános ládája aranynyal, ezüsttel. Fájt a 
szive erősen, ha meggondolta, hogy egyszer csak beállít 
a Halál s azt sem kérdi, jössz-e, nem-e, megfogja s viszi. 
Hát bizony jól gondolta, mert egyszer csak beállított a 
Halál s mondta neki:

— Készülj, öreg asszony, mert viszlek.
Könyörgött, istenkedett az öreg asszony:
— Még csak tíz esztendőt.
— Nem, nem lehet, viszlek.
— Még csak bár ötöt.
— Nem, nem lehet, készülj; már beírtam a neve

det a nagy könyvembe, ki nem törülhetem.
De az öreg asszony addig sírt, addig rimánkodott, 

hogy a Halál adott neki három órát.
— Adj ennél több időt, — kérte az öreg asszony, 

— kegyelmezz ma még életemnek. Gyere el holnap.
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— Isten neki, — mondta a Halál, — nem bánom. 
S azzal indult kifelé, de visszaszólt:

— Hanem holnap csakugyan eljövök !
— Jól van, csak gyere, — mondta az öreg asszony, 

— de tudod mit, jobb is lesz, ha felírod az ajtófélfára 
»holnap«, nehogy én is elfelejtsem.

A Halál kivette a zsebéből a krétát s fölírta az 
ajtófélfára »holnap«, — azzal elment.

Másnap jókor reggel jön a Halál, az öreg asszony 
meg ott feküdt az ágyban.

— Indulj, öreg asszony, letelt az órád.
— Dehogy telt, — mondja az öreg asszony. — 

Nézz csak az ajtófélfára, mi van oda irva. Ma nem 
vihetsz el, csak holnap.

— Jól van, — mondotta a Halál, hát majd elvisz
lek holnap.

Ez aztán így tartott egy hétig, kettőig, a Halál 
minden nap pontosan eljött az öreg asszonyért. Az öreg 
asszony pedig mindig hűségesen rámutatott az ajtófél
fára, s a Halál tovább állott nagy boszusággal. Hanem 
egyszer megsokallotta a sok hiábavaló járást, letörűlte 
az ajtófélfáról az írást, s megfenyegette az öreg asszonyt:

— No, megállj, holnap csakugyan elviszlek, nem 
adok pardont.

Hej, édes Istenem, megijedett az öreg asszony, 
reszketett egész testében, mint a nyárfalevél, nem találta 
helyét a házában, szeretett volna valahová elbújni, ahol 
a Halál nem találja meg.

— Hopp, megvan, — volt egy kád csurgatott 
méze s belébújt abba.

— No, itt bizonyosan nem talál meg.
De itt sem volt maradása. Hátha mégis meg

találja. Kibújt a hordóból, felhasította a dunnáját,
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bebújt a dunna tolla közé. Itt kuczorgott egy darabig; 
de itt sem volt maradása. Kibújt a dunnából, hogy 
jobb helyet keressen magának. Éppen amint bújt kifelé, 
akkor nyitott be a Halál. Nézi, nézi, mi Isten csodája 
lehet az a fehér, tollas szörnyeteg, megijed szörnyen, 
azzal ucczu neki, úgy elszalad, hogy mézes kalácscsal 
sem lehetett volna visszacsalogatni s a vén asszony azóta 
még mindig él.

Holnap legyen a ti vendégetek.



A banya.

Hol volt, hol nem volt, még*a világon is túl volt, 
volt egyszer egy szegény ember s annak három fia. Nagy 
legény volt mind a három, szerettek volna megháza
sodni. Mondják az apjuknak, hogy mit akarnak.

— Jól van, — mondja a szegény ember, — ha
nem elég, ha egyszerre egy fiam megházasodik. Menje
tek el s amelyik legszebb virágot hoz közületek, az háza
sodjék meg.

A két nagyobbik legény a faluból ki sem ment. 
Mind a kettőnek volt kedvese, hoztak azoktól szép 
virágbokrétákat. Hanem a legkisebbiknek nem volt sen
kije, semmije, az elment a faluból s ment nagy búsan 
hegyeken, völgyeken át. Egyszerre csak egy rengeteg 
erdőbe ér s rengeteg erdő közepében meglát egy régi 
palotát, palota körűi egy virágos kertet.

— Hej, Istenem, Istenem, — sóhajtott a legény, 
— bezzeg ebből a kertből vihetnék szép virágokat.

Amint így sóhajtozik magában, kijön a kertből egy 
csúnya vén banya s kérdi:

— Mért búsulsz, te szegény legény?
Mondja a legény, hogy mi kellene.
— No, ha csak virág kell, gyere velem, adok én 

neked.
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Bevitte a kertbe, szedett szebbnél-szebb virágokat 
s azt mondta, ha valami még kell, csak jöjjön ide, majd 
segít ő rajta.

Hazamegy a legény a szép nagy bokrétával, de az 
olyan szép volt, amilyent még emberi szem nem látott 
Ahogy messziről meglátta a szegény ember, mindjár. 
mondta az idősebb fiainak:

— Na fiaim, az öcsétek házasodik, mert annak van 
a legszebb bokrétája.

De az idősebb legények addig beszéltek, hogy így, 
meg úgy, tegyen még egy próbát, hogy a szegény ember 
azt mondta:

— Jól van, nem bánom, még egyszer próbáljatok. 
Aki a legszebb kendőt hozza, az házasodik meg.

Elmennek a legények, az idősebbek a faluba a 
kedvesükhöz, a legkisebbik az erdőbe a vén banyához. 
Neki dőlt a kerítésnek s hát jő a vén banya.

— No, fiam, mi kellene?
Mondja a legény, hogy mi. Csak befordult a vén 

banya a palotába s hozott a legénynek olyan szép 
aranyrojtos keszkenőt, hogy a szeme is káprádzott a 
ragyogásától.

Kaptak a bátyjai is keszkenőt, a micsodást, de 
legszebb az öccsüké volt. Olyan szép volt, ragyogó volt, hogy 
olyat emberi szem még nem látott. Csudájára gyűlt az egész 
falú. Azt hitte minden lélek, hogy a királytól hozta azt 
a keszkenőt.

Mérgelődtek az idősbb legények. No, most az öcs- 
csük megházasodik, s ők szégyenszemre legények marad
nak. Addig beszélnek az apjuknak, hogy még ad egy 
próbát Azt mondja a szegény ember:
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— Hát, jól van, menjetek s hozzátok el a ked
veseteket. Aki a legszebb leányt hozza, az házaso
dik meg.

Hiszen könnyű volt a két idősebb legénynek, mind 
a kettőnek volt kedvese a faluban, de Uram, Istenem, 
hová menjen, merre facsarodjék a legkisebb legény. 
Ugyan bizony, kit hozzon ide ? Talán bizony a vén 
banyát, aki neki virágot s keszkenőt adott?

Elindúl a legény nagy búsan, bemegy az erdőbe, 
megáll a palota előtt, rákönyököl a kerítésre, szomorú 
volt az arcza, mint a három napos esős idő. Kijön a vén 
banya s kérdi:

— Hát neked, fiam, mi bajod van megint?
— Hej, ne is kérdje, öreg anyám, mi az én bajom, 

Azt mondta az apám, hármunk közűl az házasodhatok 
meg, aki a legszebb leányt viszi haza.

— Azért egyet se búsulj, fiam, gyere velem a 
palotába.

Bemennek a palotába s hát ott nincs senki lélek 
a vén banyán kivűl.

— No fiam, — mondja a vén banya — itt van 
egy kályha, csinálj tüzet. Ahány láng kicsap a kályhából, 
annyi boszorkány ugrik ki belőle. De te meg ne ijedj, 
csak állj meg bátran a kályha előtt. A legutolsónak 
s legcsunyábbnak egy csomó kulcs van a szájában. Te 
csak an kapd ki a kulcsot a szájából, mert külön
ben a boszorkányok összeszaggatnak. A többit reád 
bízom.

Azzal a vén banya elment, a legény begyújt a 
kályhába, csakúgy ropogott, pattogott a tűz s hát egy
szerre csak kicsap egy láng a kályhából s a lánggal 
egyszerre kiugrik egy boszorkány. Úgy megijedt a sze
gény legény, hogy a hideg is majd kirázta. Kicsap a 
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második láng, azzal a második boszorkány. S ugrottak 
ki egymásután a boszorkányok, hogy szerük-számuk nem 
volt. Megtelt a szoba boszorkányokkal, csakúgy nyü
zsögtek. Hát egyszerre csak kiugrik a legutolsó is, ame
lyiknek egy csomó kulcs volt a szájában. Nekibátorodik 
a legény, odakap, kirántja a kulcsot a boszorkány szá
jából s im — halljatok csudát! — abban a szempillan
tásban a vén banyából egy szépséges szép leány lett.

Nézi, nézi a legény, szeme-szája tátva maradt a 
nagy csudálkozástól. A sok boszorkány mind eltűnik a 
szobából s jönnek helyettük szép belsőleányok, inasok 
s mindenféle udvarbéli emberek. Mondja a szép leány:

— Ugy-e csodálkozol, te legény. Hát tudd meg, 
hogy én voltam az a vén banya, aki neked a virágot s 
a keszkenőt adta. Az Isten vezérelt ide, mert én 
elátkozott királykisasszony voltam s az is maradok, ha 
te ide nem jössz. Te az enyém, én a tied, ásó, kapa s a 
nagy harang válasszon el minket.

Azzal mindjárt felpakoltak s mentek a szegény 
ember házához, hogy megtartsák a lakodalmat.

De még csak .most jött a falú csudalátni, hogy a 
szegény legény királykisasszonyt hozott a házhoz. Ott 
mindjárt papot hivattak, csaptak lakodalmat, hétországra 
szólót. Nagy kedve kerekedett a szegény embernek s azt 
mondta:

— Isten neki, nem bánom, hadd házasodjék meg 
a két idősebb fiam is.

Na, megházasodtak azok is, kaptak az öccsüktől 
házat, földet s mindent. Akkor aztán a kisebb legény 
fölkerekedett a feleségivei, visszamentek a palotába s 
még ma is élnek ott, ha meg nem haltak.

■



Az aranyfogú királyfiúk.

Hol volt, hol nem volt, hetedhétországon túl, még 
az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király, annak 
két szép fia. De olyan két fiút még nem látott a világ. 
Arany haja s arany foga volt mind a kettőnek. Volt 
ennek a két királyfinak két aranyszőrű csikaja, azoknak 
is arany foguk volt és táltos volt mind a kettő. S volt 
két kicsi kutyácskájuk: arany szőrük, arany foguk volt 
azoknak is, s táltos volt mind a kettő. Egyszer mi tör
tént, mi nem, jő elé a kertből a két csikó s hát mind 
a kettőnek véres a lába. Nem tudják elgondolni a király
fik, hogy hol vérezhették el a lábukat a csikók; mennek 
a kertbe, s hát ahol az ösvény kétfelé válik, egy-egy 
kardot találnak a földben, hegygyei voltak a földből 
kifelé, véres volt mind a kettő. Na, bizonyosan ez sebe- 
sítette meg a csikók lábát. Kihúzzák a kardot a földből, 
mindjárt az oldalukra kötik, [s azt mondja az idősebbik:

— Na, öcsém, Isten küldötte nekünk ezt a két 
kardot. Én elmegyek szerencsét próbálni, te maradj itt
hon. De látod-e ezt a rózsabokrot? Ha elkezd herva
dozni, tudd meg, hogy bajba kerültem, s hogyha kiszá
rad, akkor meg is haltam. Ülj föl a csikódra s gyere 
utánam.

31
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Azzal az idősebbik királyfi felnyergelte a maga 
csikaját, elbúcsúzott apjától, anyjától, öcscsétől, szólította 
a kutyáját, s indult világgá. Megy, mendegél hetedhét
ország ellen, erdőkön, mezőkön, folyóvizeken keresztül 
s ér egy sűrű rengeteg erdőbe. Amint mendegélne, talál
kozik az úton egy öreg koldus asszonynyal s kéri az, 
hogy adjon neki Isten nevében valamit. A királyfi benyúlt 
a tarsolyába, pénzt adott a koldus asszonynak, s meg
kérdezte, hogy nem tud-e erre felé egy jó szállást.

— De bizony tudok, — mondta az asszony, — 
csak menjen arra, vitéz ur, balfelé talál egy korcsmát, 
ottan van egy néma szolgáló, az ellátja étellel, itallal, 
mindennel.

Megy tovább a királyfi, hamar oda is ér a korcs
mába, kiszalad elejébe a néma szolgáló, integet neki, 
hogy csak menjen utána; megy is a királyfi, de a korcsma 
olyan piszkos volt, hogy mindjárt megfordult, felült a 
lovára, s meg sem állott, elvágtatott torony irányába. 
Az erdőből ki sem ért, meglát egy gyönyörű szép palo
tát, a palota ablakában egy szépséges szép leányt. Köszönti 
a királyfi, a leány fogadja s híjja, hogy menjen fel a 
palotába.

Leszáll a királyfi a lováról, bevezeti a lovát a 
márvány istállóba, szénával, zabbal ellátja, úgy megy 
fel a palotába. Ott leülteti a szép leány arany lóczára, 
beszélnek erről, beszélnek arról s addig így, addig úgy, 
hogy egyszer csak azt mondja a szép leány:

— Te az enyém, én a tiéd, ásó kapa s a nagy 
harang válaszszon el minket.

Hát jól van, papot hínak, megtartják a lakodalmat, 
aztán eltelik egy hét, eltelik két hét, de a királyfi ész
revette, hogy a feleségének az egyik szeme folyton nevet, 
a másik meg sir. Kérdi a királyfi:
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— Ugyan bizony, feleség, mi az oka, hogy az egyik 
szemed mindég nevet, a másik pedig mindég sir?

— Hej, — mondja az asszony — az egyik szemem 
azért nevet, mert a te feleséged vagyok, a másik sze
mem azért sir, mert apám, anyám s húgom mind szörnyű 
halálnak halálával pusztultak el. Ide nem messze van 
egy korcsma, abban lakik egy vén banya. Annak a vén 
banyának volt egy nagy kamasz fia. Azt akarta, hogy 
az én király apám hozzá adja a húgomat. Szörnyű nagy 
bosszúságában, hogy az apám nem adta ennek a legény
nek a lányát, a vén banya viz alá merítetté az egész 
várost, békává változtatta a húgomat s ott él most a viz 
alatt béka képében. Tudod-e most, hogy miért sir az 
egyik szemem? Azt mondom én tenéked, messziről elke
rüld azt a korcsmát, mert aki még oda bement, élve 
nem jött ki.

Hát Ígérte a királyfi, hogy ő ugyan tájékát is 
elkerüli annak a korcsmának, de ahogy ezt hallotta, 
nem volt többé maradása. Puskát vetett a vállára, 
mintha vadászni indulna, de nem ment vadászni. Ment 
egyenesen' a korcsmába.

Ahogy odaért, kiszalad elébe a néma szolgáló, inte
get neki, hogy csak jöjjön be; ment is a királyfi, nem 
kérette magát. Leült egy asztal mellé, parancsolt egy 
itcze bort, hoz is a néma szolgáló a pinczéből mind
járt valami fekete üvegben. Fölhajtja a királyfi s ím, 
hallgassatok ide, abban a szempillantásban kővé változik. 
A kemencze-patkán dorombolt egy fekete macska, ez, 
ahogy a királyfi kővé változott, leugrott a földre, vén 
banya lett belőle, éppen az a vén banya, akivel a 
királyfi az erdőben találkozott volt. Hopp, felkapta a 
királyfit, mint egy szalmaszálat, bedobta egy sötét szo
bába, s elkezdett számlálni : egy, kettő, három, négy,
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öt, hat, hét, nyolcz, kilencz, tiz .... éppen kilenczven- 
kilenczet számolt.

— No, — dörmögött magában a vén banya, — 
még csak egy hiányzik, de majd eljő az is.

Ezalatt a kicsi királyfi otthon éjjel-nappal nézte a 
rózsabokrot, hogy vajjon nem hervad-e. Hát, Uram Iste
nem, egy reggel hervadni kezd a rózsabokor s délre tövig 
kiszáradott.

Fölnyergeli a királyfi nagy búsan a csikaját, 
felül rá, búcsúzik apjától, anyjától, szólítja a kutyáját, 
s indul világgá. De, hogy szavamat össze ne keverjem, 
leszakasztott egy rózsát a kiszáradt rózsabokorról, azt a 
levegőbe eleresztette s a rózsa mind szállott elébb-elébb, 
a kicsi királyfi meg vágtatott utána.

Éppen az előtt a korcsma előtt esett a földre a 
rózsa, ahol az idősebbik királyfi kővé változott. Megy a 
királyfi a szobába, szólítja a kutyáját is, az is utána. 
Elejbe szalad a néma szolgáló, szépen hajtogatja magát, 
mutogatja, hogy üljön le, de a királyfi úgy nyakon terem
tette, hogy egyszeribe az asztal alá fordult. A kemencze 
patkán ült a fekete macska, leugrik onnét, szalad az 
ablaknak, de a királyfi kutyája utána kap s czudarul a 
földhöz vágja. Azalatt az asztal alól elé tápászkodik a 
néma szolgáló, s hát bezzeg nem volt most néma, össze
tette a kezét s úgy könyörgött a királyfinak, hogy 
hagyja meg az életét, mert ő semmiben sem hibás. 
A fekete macska oka mindennek.

Hej, Istenem, elpróbált a fekete macska mindent, 
hogy megszabaduljon a kutyától: változott kígyóvá, 
békává, de még farkassá is. Változhatott akármivé, nem 
eresztette a kutya. Mit volt, mit nem tenni, visszaválto
zott banyának, úgy könyörgött a királyfinak, hogy csak
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hagyja meg az életét, mert a bátyját feltámasztja, de 
még a többieket is, akiket kővé változtatott.

- Indulj hát előttem, vén boszorkány, — rikkan
tott a királyfi.

Azzal a vén boszorkány a kemenczepatka alól 
kivett egy színes üveget, abban volt valami csudaír, 
azzal megkente a kővé vált emberek homlokát s ím fel
támadtak szépen egymás után s jöttek ki a kamrából, elől 
a királyfi s utána a többiek. Azt hitte a vén boszorkány, 
hogy no, most már megszabadult, de akkor az idősebbik 
királyfi vette elé:

— Hallod-e te vén boszorkány, addig meg nem 
kegyelmezek hitvány életednek, amíg meg nem mondod, 
hol van az ereje a te tekenősbéka fiadnak, aki víz alatt 
tartja a k’rály legkisebb leányát.

Bezzeg hogy ezt is megmondotta a vén boszorkány, 
Azt mondta:

— Erre, meg erre van egy sós tó, annak a köze
pében van egy vizitök. Ennek a vizitöknek a tövében 
lakik az én fiam, tekenősbéka képében, s vele lakik a 
királykisasszony, az is békának képében. A vizitöknek a 
hetedik virágában van egy vas iskátulya, vas iskátulyában 
egy tojás, a tojásban egy lódarázs. Ha ezt a lódarázst 
megölik, meghal az én fiam is. De elég lesz királyfi, ha 
csak üvegbe zárod a lódarázst, azzal is elveszti erejét a 
fiam. Jól is teszed, ha nem ölöd meg.... mert, ha meg
hagyod az életét, elereszti a vizet a városról, feltámasztja 
az embereket, az állatokat, akiket a viz alá temetett.

Na, most már eleget tudtak a királyfiúk. Vitték a 
vén banyát a palotába, ottan elzárták egy kamarába, 
aztán jóformán meg sem állottak, csak elbúcsúzott az idő
sebb királyfi a feleségétől, fölnyergelték a lovukat s men
tek, hogy megkeressék a sós tavat.
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Mentek, mendegéltek hetedhétország ellen, s a 
hetedik nap a sóstó partjára értek. Ottan találtak egy 
öreg halászt, attól csónakot kértek, szépen beeveztek a 
sós tó közepére s ím, csakugyan ott volt a vizitök. Mind
járt leszakasztották a vizitöknek a hetedik virágát, kivet
ték belőle a vas iskátulyát, iskátulyából a tojást, tojásból 
a lódarázst, de nem ölték meg, hanem beletették egy 
üvegbe.

Hát egyszer jő a tekenősbéka nagy erőtlenül, s 
kérdi a királyfiaktól:

— Mit akartok, látom, hogy kezetekben az életem. 
Kívánjatok akármit, megteszem, csak meg ne öljetek. 
Mondja az idősebb királyfi:

— Meghagyjuk az életedet, csak ereszd el a vizet 
a városról. Támaszd fel az embereket, állatokat, változ
tasd vissza leánynyá a királykisasszonyt, aztán élhetsz, 
míg a világ s még két nap.

— Eleresztem a vizet a városról, feltámasztom az 
embereket s visszaváltoztatom leánynak a királykisasz- 
szonyt, — mondotta a tekenősbéka.

S ím, halljatok csudát, mi történt. Egyszeribe elta
karodott a sós tó vize, mind egy cseppig visszafolyt a 
kutakba, a folyóvizekbe, a földbe. Sós tó helyén volt 
újra szép város, s az utczákon jöttek-mentek az embe
rek, mintha csak az este feküdtek volna le s most reggel 
fölkelnének. Fölébredett a király is, a királyné is, viszza- 
változott leánynyá a királykisasszony, de milyen szép 
leány lett belőle! Úgy láttam mint ma, hétszerte szebb 
volt, mint annak előtte.

Vitték a szép királykisasszonyt az édes apjához, s 
ott mindjárt eljegyezték a kicsi királyfival. Aztán az idő
sebb királyfi is elhozta a feleségét, s egyszerre tartottak 
két lakodalmat, hétországra szólót. Az öreg király nagy
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örömében az idősebbik királyfinak adta egész országát 
s királyságát; a kisebbik királyfi pedig vitte haza a 
feleségét az édes apja országába.

No, éppen jókor jött. Azt hitték a népek, hogy 
elpusztult valahol mind a két királyfi, s királyt akartak 
választani, mert az öreg király meghalt, mig a fiai oda
jártak. Lett nagy öröm, hejje-hujja, lakodalom, hét hóna
pig folyt a táncz, rostával hordották a bort, még tán ma 
is hordják.

Holnap legyenek a ti vendégetek.














