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A LIGET TÜNDÉRE.

Volt egyszer egy szegény asszony, aki,
mikor érezte, hogy nemsokára meghal, három
kis leánykáját egy vén anyókára akarta
bízni, aki minden nan elment a háza előtt.
Megszólította hát másnap reggel:
— Anyóka, jó öreg anyóka, akarsz-e
gondot viselni az én leánykáimra!
— Szívesen, — felelte az öregasszony.
— Akkor hát jöjj el holnap délben;
akkorra én már úgyis halott leszek és vidd
magaddal az árváimat.
A vén anyóka aztán úgy is cselekedett.
A három leányka olyan szép volt, mint az
esthajnali csillag és úgy hasonlított egy
máshoz, mint három harmatcsepp. A leg
nagyobbikát Rózsának hívták, a középsőnek
Viola volt a neve, a legkisebbé meg
Ilonácska. Mind a hárman nagyon szomorúak
voltak, hogy most már a vén anyóka fog
reájuk gondot viselni, mert nagyon féltek
tőle; de nem volt más választásuk.
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— Anyóka, akarsz-e gondot viselni az én leánykámra?

Az anyóka azt mondta:
— Jertek velem.
S a három árva kénytelen volt engedel
meskedni. Megindultak szép lassan az öreg
anyóka után, mert tudták, hogy hiába
volna minden makacskodás; de nem szóltak
semmit és alig birták visszafojtani a
könnyeiket.
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Az anyóka pedig elvezette őket egy sűrű
erdőbe, amely oly sűrű volt és sötét, hogy
még a napsugár sem járta át s mikor az
erdő közepére értek, megfordult és azt kér
dezte:
— Tudjátok-e, ki vagyok én!
— Nem, — felelték az árvák.
— Nos hát tudjátok meg, hogy én vagyok
a liget tündére, aki a jókat megjutalmazza,
a rosszakat megbünteti.
A leánykák meglepetve néztek rá, de
nem szóltak semmit; mert sohasem hitték
volna, hogy ilyen csúnya és öreg tündérek
is vannak.

•. . .'még sokáig mentek, mendegéltek szótlanul.
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Aztán még sokáig mentek, mendegéltek
szótlanul; végre egy rozzant kunyhóhoz
értek s ekkor a vén anyóka megfordult és
így szólt hozzájuk:
— Tudjátok-e, hol vagytok?
— Nem, — felelték a leányok.
— Megérkeztünk a házhoz, melyben
lakni fogtok; lépjetek be.
Beléptek a szegényes szobába, melyben
csak egy asztal, három szék és három
rozzant ágy volt. Rózsa és Viola kedvetlen
arcot vágtak, midőn meglátták a nyomorú
ságos lakást és fel sóhajtottak:
— Milyen csúf odú.
— Tőletek függ, hogy palotát csinál
jatok belőle, — szólt az anyóka.
— Hogyan? — kérdezték a leányok.
— Ha dolgoztok és jól viselitek maga
tokat; hiszen már mondtam nektek, hogy
én. vagyok a liget tündére, aki a jókat meg
jutalmazza, a rosszakat megbünteti.
Ilonácska nem szólt semmit, mert neki
elég volt egy kis kuckó is, ahol alhassék és
meg volt elégedve.
Az anyóka ekkor a szoba egyik sarkába
vezette a három árvát és megmutatott nekik
két nagy ládát; az egyik színig tele volt
tiszta búzával, a másik meg szép fehér
liszttel. Aztán kivitte őket a kunyhó udvarára,
ahol három tyúk kapargált, három fejős

kecske legelt és kijelölt nekik három darab
földecskét s azt mondta:
— Most már segítsetek magatokon;
többet nem tehetek, mert ez volt anyátok
végső akarata. Ha kedvetek lesz dolgozni,
mindig bőven lesz, amiből megéljetek: csak
azt ne feledjétek soha, hogy a kísértések
erdejében laktok; ne hagyjátok soha el
csábítani magatokat a kincsektől, meg az
élvezetektől s érjétek be azzal, amit munká
tokkal szereztek és ne kívánjatok többet.
Ezt mondva, elhagyta a kunyhót és
azonnal eltűnt az erdő sűrűjében.
— Most jön csak a dinom-dánom, —
szóltak durcásan Rózsa és Viola, alig hogy
a tündér eltűnt. Egy kis tej,egy-egy tojás,
egy kis kenyér, meg ez a rozzant ágy
minden, amink van; bizony régente a
tündérek is nagylelkűbbek voltak.
Ilonácska nem szólt semmit, fölvette a
tojást, melyet a tyúkja éppen akkor rakott,
hozzákeverte a liszthez és finom tésztát
sütött belőle; aztán megfejte a kecskéjét és
nyugodtan
megebédelt,
mialatt
nénjei
bosszúsan zsörtölődtek.
De egy kis idő múlva ezek is ráfanya
lodtak, hogy Ilonácska példáját kövessék,
mert majd meghaltak az éhségtől; ők is
megebédeltek hát, de evés közben folyton
zúgolódtak és azon tanakodtak, hogyan
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javíthatnának, sorsukon, amelybe nem tud
tak belenyugodni.
így éltek aztán egy pár napig; egyetlen
örömük az alvás volt, mert éjjel mindig

•.»

megfejte a kecskéjét és nyugodtan meg
ebédelt ...
s

nagyon szépeket álmodtak s másnap azzal
mulattatták egymást, hogy mindenki el
mondta, mit álmodott az éjjel.
Egy reggel Rózsa ezt mondta:
— Az éjjel azt álmodtam, hogy hercegnő
vagyok; eljött hozzánk egy herceg és elvett
feleségül; fényes királyi palotában laktam
és gyönyörű nehéz selyemruhám tele volt
szórva drága gyöngyökkel, meg értékes
drágakövekkel.
— Én meg azt álmodtam, — szólt Viola
— hogy könyökig vájkáltam az aranyban
és igaz gyöngyökben; voltak rabszolgáim,
fényes fogataim s akármit óhajtottam is,
azonnal beteljesedett. Milyen kár, hogy föl
ébredtem és most itt vagyok ebben a
nyomorúságos kis kunyhóban.
Ilon ácska nem szólt semmit sem.
— Hát te nem álmodtál semmit? —
kérdezték nénjei.
— Én, mikor lefekszem, mindig arra
gondolok, hogy mit fogok csinálni holnap;
ma éjjel azt álmodtam, hogy megfejem a
kecskémet s a tejet beviszem a városba el
adni, az árából pedig jó puha pogácsát
veszek g ezt meg is fogom tenni. így tehát
az én álmom beteljesedik.
— Csak menj és légy gazdag a te
kecskéddel. S a két idősebbik kinevette és
gúnyolta Ilonácskát, hogy mért olyan
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szerény és elégedett; még verset is csinál
tak rá:
Ilonácska, Ilonácska,
Földhöz ragadt kis árvácska.
— Majd meglátjuk; — szólt Ilonácska —
már most is gazdagabb vagyok, mint ti.
És csakugyan minden módon igyekezett
segíteni magán azzal a kevéssel, amije volt;
kis kertjében salátát ültetett s ezt a kecske
tejével és a tyúk tojásaival együtt eladta
a városban; az árából pedig már félre is
tett valamit, míg nénjeinek, akik egész nap
csak arról fecsegtek, amit álmodtak, nem
volt egy fillérjük sem és be kellett érniök
a kenyérrel és tejjel.
Egyik reggel végre Rózsa azt mondta,
hogy megunta a száraz kenyeret és levágta
a tyúkját; a pecsenyét megosztotta Violá
val, de Ilonácskának nem adott semmit.
Ilonácska sóvárgó szemekkel nézte nénjeit, mialatt jó étvággyal megették a tyúkot és
folyton dicsérték, hogy milyen pompás; de
aztán hamar vigasztalódott; ölébe kapta a
tyúkját, összevissza csókolta és titokban
megfogadta, hogy a világ minden kincséért
sem vágja le.
Néhány nap múlva Viola is megunta a
kenyeret s ő is levágta a tyúkját, amelyet
szintén közösen ettek meg ebédre Rózsával,
de Ilonácskának semmit sem adott.
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De Ilonácska ismét megvígasztalódott és
azt mondta:
— Nekem még megvan a tyúkom, de
nektek már nincs.

Viola a tyúkját közösen fogyasztotta el Rózsával,
Iluskának semmit sem adott , , ,
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Másnap aztán Rózsa és Viola azon vették
észre magukat, hogy nincs egyetlen tojásuk
sem és nem tudták, mit csináljanak.
— Ilonácska, adj egy tojást nekünk, —
kérték.
— Adtatok ti nekem a tyúkotokból! Én
sem adok nektek tojást.
De harmadnapra mégis megszánta nénjeit s mindegyiknek adott egy tojást. Ezek
pedig, mikor föltörték, mindegyikben egyegy fiókát találtak.
— íme, a tündér még segíteni akar
rajtatok, — szólt Ilonácska — várjátok
meg, míg kitollasodnak s akkor ismét lesz
tyúkotok.
De azok már beleuntak ebbe az életbe s
Rózsa azt mondta:
— Elmegyek a kecskémmel szerencsét
keresni; ha nem jövök vissza, ez annak a
jele, hogy megtaláltam; ha visszaküldöm a
kecskémet, ez annak a jele, hogy veszélyben
forgok s akkor ne hagyjatok el.
Ezt mondva, útnak indult.
Ment, mendegélt és minél tovább ment,
annál jobban beletévedt az erdő sűrűjébe,
úgy hogy végre félni kezdett és szívesen
visszatért volna, de nem találta meg az utat.
Fáradtan tovább vánszorgott tehát, míg
végre egy tisztásra ért, ahol káprázó szemei
előtt egyszerre csak fényes fogatok, bíborba,
bársonyba öltözött hercegnők és csillogó
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fegyverzettel ékes lovagok jelentek meg.
Minden olyan volt, mint ahogyan azt a
kunyhóban megálmodta; csakhogy mikor
közeledni akart e csodás társasághoz,— köd
előttem, köd utánam — hirtelen úgy eltűnt
szemei elől, mintha csak délibáb lett volna.
Mialatt még ezen szomorkodott, egy deli
ifjú vágtatott felé, kinek lova ágaskodva
állt meg előtte.
— Rózsa, szép kis Rózsa, akarsz-e az ón
feleségem lenni? — kérdezte a lovag.
Rózsa nem felelt.
— Rózsa, szép kis Rózsa, akarsz-e az én
feleségem lenni? — ismételte az ifjú.
Rózsának eszébe jutottak a tündér szavai,
hogy ne engedjen a kisértéseknek, de nem
tudott ellentállani.
— Akarok, akarok, — susogta.
Ekkor a lovag felkapta őt nyergébe a
kecskével együtt és sebes vágtatva vitte,
mint a vihar, kifelé a sűrű rengetegből, míg
végre elérkeztek a százkapus palotához.
Addig, amíg oda nem értek, Rózsa
nagyon boldog volt, mert az ifjú lovag
mindenféle szép mesékkel tartotta; de midőn
észrevette, hogy mind a száz kapu, mely ki
nyílt előttük, nagy robajjal csukódik be
mögöttük, elkezdett reszketni a félelemtől,
hogy soha többé nem fog kiszabadulni ebből
a félelmes és nagyszerű palotából.
— Hol vagyok? — kérdezte aggodalmasan.
13

— Majd, megtudod nemsokára, — felelt
a lovag.
•
S tovább vágtattak ismét s minden kapu
nagyobb és nagyobb robajjal csukódott be
utánuk.
— Hol vagyok! — kérdezte szorongva
Rózsa.

Ekkor a lovag felkapta öt nyergébe, a kecskével
együtt.

— Majd megtudod nemsokára.
S a ló megint csak repült, mintha szárnyai
nőttek volna, míg végre egy óriási nagy
terembe értek, amely olyan volt, mint egy
templom belseje.
— Hol vagyok! — kérdezte Rózsa. *
— A vasorrú bába házában, — felelte a
lovag.
— Irgalmas Isten, — sikoltott fel Rózsa
és elkezdett remegpi, mint a nyárfalevél.
— Ne félj semmit, még nagyon sovány
vagy; most még nem fog megenni.
— És te ki vagy!
— Én az ő szolgája vagyok és én csábí
tom el a leányokat, hogy jöjjenek velem
ide.
— Eressz ki engem, — könyörgött Rózsa.
— Miért jöttél velem; most már nem
ereszthetlek ki; a vasorrú bába engem falna
föl helyetted.
Rózsa elkezdett sírni és a kezeit tördelve
könyörgött az ifjúnak, hogy bocsássa ki;
midőn látta, hogy ez nem indul meg, arra
kérte, hogy legalább csak a kecskéjét
eressze szabadon és'vigye vissza az erdőbe.
— Legalább a kecském ne pusztuljon
el, — könyörgött Rózsa.
Mivel a vasorrú bába csak emberhúst
evett és az állatokkal nem törődött, az ifjú
megígérte, hogy ha Rózsa csendesen viseli
magát, kiereszti a kecskét; aztán magára
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hagyta Rózsát, aki most egyedül volt az
óriási teremben és reszketni kezdett, hogy
hátha bejön a vasorrú bába és fölfalja.
A
mellékszobában
gazdagon terített
asztalt talált, mely meg volt rakva a leg
kívánatosabb eledelekkel; de azért, noha

Rózsa kecskéjét kieresztették a fogságból
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olyan éhes volt, mint a farkas, még sem
evett, mert félt, hogy meghízik s akkor a
vasorrú bába bizonyára rögtön megeszi*
Végre a fáradtság, meg az álom erőt vett
rajta s leroskadt egy puha ágyra, melyet
megvetve talált.
Éjféltájban nagy robaj és lárma verte
fel álmából, de azért, habár reszketett félel
mében, mégis tetette magát, mintha alud
nék. A vasorrú bába jött be a szolgájával,
odament a Rózsa ágyához és csontos nagy
kezeivel végigtapogatta a leányt.
— Olyan sovány, mint a héring, —
mordult rá a kísérőjére — tartsátok jól
étellel, itallal és ha nem akar enni, töm
jétek, mint a libát: két hét alatt meg kell
híznia, mert Szilvester estéjén ő lesz a
vacsorám; ha pedig addigra el nem készí
titek, megeszlek tégedet, a szakácsot és
mindnyájatokat.
Az egész palota remegve ingott meg e
szavakra s mikor a vasorrú bába eltűnt.
Rózsa reszketve tapogatta meg a tagjait,
hogy életben van-e még és szeretett volna
ott lenni nővérei között, a nyomorúságos kis
kunyhóban. Most már oda volt minden re
ménysége: a megszökésre nem is gondol
hatott, mert a palota száz kapuja mind be
volt zárva; kétségbeesve sírt tehát, hogy
végre is a vasorrú bába vacsorája lesz belőlem

♦ • •

A liget tündére.
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Ezalatt a kis kunyhóban Viola mindig
csak Rózsára gondolt s mikor látta, hogy
nem tér vissza, így szólt:
— Rózsa bizonyosan megtalálta a sze
rencsét; sem ő, sem a kecske nem jön vissza;
nagyon boldogok lehetnek ott, ahol vannak.
S elhatározta, hogy ő is követi a nénje
példáját.
— Isten veled, Ilonácska, — szólt másnap
reggel;—én is elmegyek szerencsét keresni.
S kecskéjét maga előtt hajtva, ő is meg
indult.
Ment, mendegélt a töretlen rengetegben,
mely lépésről-lépésre sűrűbb lett, de azért a
bátorsága nem hagyta el.
— Legalább találkozom Rózsikéval, —
biztatta magát — de a kunyhóba nem térek
vissza többé; ezerszer jobb itt lakni a vadon
ban, mint otthon.
Már be is éjjeledett s Viola még mindig
csak tévelygett és nem tudta, hol talál éjjeli
szállást. Egyszerre meglátott egy barlang
forma nyílást és bekúszott rajta. Egészen
elálmélkodott, mikor meglátta, hogy úgy ki
van világítva, mintha fényes nappal lett
volna; de még jobban elcsudálkozott, midőn
látta, hogy a földön a drágakövek úgy áll
nak halomban, mint a kavicsok az útszélen:
voltak ott gyémántok, rubintok, smaragdok,
melyeknek fényében a szem elkáprázott,
aztán diónagyságú igazgyöngyök s az egyik
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sarokban egész garmada csillogó arany
pénz.
Viola nem tudott ellentállni a kisértésnek
és minden zsebét színig telerakta drága
kövekkel; megtöltötte a kötényét is, úgy
hogy alig tudott menni. Azt gondolta:
— Most, hogy tudom, hol van ez a sok
kincs, vissza fogok ide jönni — s mikor ki
jött a barlangból, fehér • kavicsokat hintett
maga után, hogy megtalálja az utat vissza
felé. De alig ért a“ legelső város kapuihoz,
a király poroszlói azonnal megállították és
elfogták; aztán kisült, hogy azokat a drága
köveket a király kincses barlangjából hozta
el s ezért börtönbe zárták.
Viola sírva védelmezte magát, hogy a
drágaköveket és igazgyöngyöket az erdőben
találta, egy barlangban; nem hittek neki és
egy sötét, penészes tömlöcbe csukták, ahol
be kellett várnia az ítéletet. Ez pedig halálos
ítélet volt, mert a király igen haragudott és
kegyetlenül szokta büntetni azokat, akik
meglopták a kincstárát.
Ilonácska nyugodtan éldegélt a kunyhó
ban, midőn egyszerre csak mind a két nénjének a kecskéje megérkezett; ebből meg
értette, hogy valami baj érte őket s azonnal
elhatározta, hogy a segítségükre indul.
És ment, mendegélt a sűrű vadonban,
mely egyre sötétebb lett, de azért Ilonácska
bátran haladt tovább. Egyszerre csak előtte
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is megjelent az a fényes társaság, mely el
kápráztatta Rózsa szemeit; hozzá is oda
vágtatott az a deli lovag s őt is hívta
magával:
— Ilonácska, szép kis Ilonácska, elvezes
selek-e a Rózsa nővéredhez?
De Ilonácskának eszébe jutottak a liget
tündérének szavai, aki azt mondta, hogy
őrizkedjék a kisértésektől és tovább sietett,
nem is hallgatva a lovag csábító szavaira.
Nemsokára aztán odaért ahhoz a barlang
hoz, amely tele volt drágakövekkel; be is
ment, de mikor a sok kincset meglátta, ré
mülve szaladt el, nehogy erőt vegyen rajta
a kísértés.
Azonban, mivel már egész nap gyalogolt,
nagyon megéhezett s ami még rosszabb volt,
egészen besötétedett s nem találta meg az
utat hazafelé.
Sok fa alatt ment el, melyek mind rakva
voltak ízletes gyümölcsökkel, de egyet sem
mert leszakítani; megelégedett volna egy
darabka kenyérrel is, mert nem akart en
gedni a kisértésnek.
Bemehetett volna a városba. De pénz
nélkül nem lehet kenyeret venni; virágokat
szedett tehát és sok apró bokrétát kötött,
melyeket aztán a városban eladott és az
árúkból kenyeret vett magának.
Útjában találkozott egy anyókával, aki
jajgatva sopánkodott.
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_ Mi baja van? — kérdezte tőle Ilo
nácska.
— Meghalok éhen — nyögte az anyóka.
Ilonácska megosztotta vele kis darab
kenyerét.
— Köszönöm, leányom, — hálálkodott az
öregasszony — ime, fogjad ezt a csekély
séget; egyszer talán hasznát veheted.

Ilonácska bekötötte a pásztorfiu sebét gondosan . . •

Egy darabka szalagot adott neki és eltűnt.
Ilonácska tovább ment; nemsokára egy
kis pásztorfiúval találkozott, aki keser
vesen sírt.
— Miért sírsz? — kérdezte Ilonácska.
— Elestem és elvágtam a kezemet.
— Mutasd meg.
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A kis pásztorfiú megmutatta a kezét,
amelynek tátongó, mély sebéből csurgott a
vér.
Ilonácska letépett egy darabot a ruhájá
ból, kimosta a sebet és gondosan bekötötte.
— Köszönöm, jó kis leányom, — szólt a
pásztorfiú — ajándékozok neked emlékül
egy gombot, amelyben mindent megláthatsz,
amit csak akarsz.
Ezt mondva, letépett a kabátjáról egy
gombot és átadta Ilonácskának.
Ilona átvette a gombot és azonnal meg
akarta próbálni, hogy igaz-e, amit a pásztor
fiú Ígért.
— Gombocska, gombocska, — kérte izga
tottan.
— Parancsolj, parancsolj.
— Mutasd meg, hol van az én Rózsa
néném.
A gombocska hirtelen tündöklő lett, mint
egy tükör s mikor Ilonácska belenézett, meg
látta benne nénjét a vasorrú bába házában,
ahol úgy hizlalták, mint egy libát, hogy
kövér pecsenye legyen belőle.
Aztán megint csak megkérdezte:
— Gombocska, gombocska.
— Parancsolj, parancsolj.
— Mutasd meg, hol van az én Viola
néném.
A gombocska hirtelen megint tündöklő
lett, mint egy tükör s mikor Ilonácska bele22

nézett, meglátta benne a nénjét a börtönben,
amint oda volt láncolva annak a falához.
— Meg kell mentenem őket,— szólt magá
ban.
De nem tudta, hogyan. Ezalatt leszállt
az éj s mivel egyedül volt a sűrű rengeteg
ben, félni kezdett a vadállatoktól. Elhatá
rozta, hogy fölmászik egy magas fára, ahol
gondolkozhatik, miként mentse meg a két
nénjét; mert bár ezek rosszúl bántak is
vele, mégsem akarta, hogy az egyiket a
vasorrú bába megegye, a másikat pedig ki
végezzék.
Alig helyezkedett el a fán, melyen aludni
akart, mikor egyszerre csak meleg lehelletet
és lihegést érzett maga mellett, mintha még
valaki volna ott s ekkor félelmében elkez
dett remegni. Le akart mászni, de valaki
megragadta a kezét és nem bírt mozdulni.
— Segítség, segítség, — kiáltozott két
ségbeesve.
— Hallgass, Ilonácska; én nem akarlak
bántani, — szólt egy hang közvetlen a
közelében.
— De ki vagy tehát?
— Én vagyok a Majmocska.
— Majmocska, engedj leszállanom.
— Ha itt maradsz, mindent megteszek,
amit csak kívánsz.
— Megtudod-e szabadítani a nénéimet?
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— Holnap reggel megmondom; most
aludjál nyugodtan, majd én őrködöm.
Ilonácska megnyugodott és elaludt.
De midőn reggel lett és kivilágosodott„
nagyon megijedt, mert a Majmocska sokkal
rútabb volt, mint képzelte.
— Milyen csúf vagy Majmocska, -rszólt hozzá.
— Csúf vagyok, az igaz; de mindent
megteszek, amit kivánsz.
— Menj el hát a vasorrú bábához és
szabadítsd meg Rózsa nénémet.
— Ha megígéred, hogy a feleségem leszek
Ilonácskában a vér is megfagyott arra a
gondolatra, hogy ennek a rút Majmocská
nak a felesége legyen és elhallgatott.
— Akkor hát Rózsát felfalja a vasorrú
bába, — szólt a Majmocska.
— Szabadítsd meg és akkor a feleséged
leszek — szólt Ilonácska elszántan.
— Van egy darab szalagod? — kérdezte
a Majmocska.
— Nesze — s átadta neki azt a szala
gocskát melyet az anyókától kapott.
Majmocska átvette a szalagot s egyik fá
ról a másikra ugrálva eljutott a vasorrú
bába palotájához. Aztán felkúszott a tete
jére, lyukat vájt a padláson keresztül s a
szalag segítségével leereszkedett abba a
szobába ahol Rózsát fogva tartották. A sze
gény leány kétségbe volt esve, mert a vas24

orrú bába éjfélkor megvizsgálta s kijelen
tette, hogy már elég kövér s még aznap
föl akarta falni.
Midőn meglátta Majmocskát, reszketve
kérdezte:
— Ki küldött ide!
— Ilonácska, a húgod.
— Hogy az Isten áldja meg! És mit
csináljak!
— Kapaszkodjál a nyakamba.
Rózsa rögtön szót fogadott és Majmocska,
fölkapaszkodva a szalagon, kimászott, úgy
«amint bejött s egyik fáról a másikra ugrálva,
elvitte Rózsát oda, ahol Ilonácska várakozott
rájuk.
— Itt van a nénéd; most már légy a fele
ségem.
— Az leszek, ha Viola nénémet is meg
szabadítod.
— Add ide a gombocskádat.
z Ilonácska odaadta neki, Majmocska pedig
megindult, hogy Violát is megszabadítsa.
Éppen akkor ért a börtön ajtajához,
midőn Violának fölolvasták a halálos ítéletét;
& szegény teremtésnek kezei, lábai össze
voltak kötözve.
Majmocska odatartotta a porkolábok
szemei elé a gombocskát, amelynek fényes
ségétől azok elvesztették a szemük világát
cs félholtan roskadtak a földre. Ekkor Maj25

mocska feloldozta Violát és elvitte oda,
ahol a két nővér már várt rájuk.
Mindnyájan igen örültek, hogy újra lát
hatják egymást, csakhogy Ilonácska, mivel
belátta, hogy most már nincs semmi oka a
halogatásra és be kell váltania az Ígéretét,
el akart szökni, hogy ne kelljen férjhez
mennie Majmocskához; azonban meg sem
bírt mozdulni, mert a lábai egyszerre csak
a földhöz nőttek és gyökeret eresztettek.
— Oh jaj! óh jaj! — szólt — nem tudok
mozdulni.
— Váltsd be Ígéretedet és ismét járhatsz,
— szólt Majmocska.
— Nagyon csúnya vagy.
— Akkor hát miért ígérted meg? Az ígé
retet be kell váltanod.
Ezalatt Ilonácska érezte, hogy a lábai
egyre mélyebb gyökereket vernek a földbe s
köröskörül levelek és friss hajtások veszik
körül, úgy hogy a lombok egész testét el
takarták és csak a feje látszott ki, amely
oly szép volt, mint az esthajnali csillag.
— Segíts rajtam, Majmocska.
— Segítek, ha beváltod az ígéretedet.
— Az nem igazságos, hogy én áldozzam
föl magamat a nénéimért.
— Akkor hát, — szólt Majmocska —
legyen a feleségem egyik a kettő közül és
fel szabadi tlak téged.
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De Rózsa és Viola szabadkoztak; , ők nem
Ígértek semmit.
Ilonácska keservesen zokogott és a
könnyei harmatcseppekké változtak, amelyek
ragyogtak az újon sarjadt lombokon. Midőn
végre látta, hogy nincs szabadulás, azt
mondta:
— Hát nem bánom, hozzád megyek,
— A szavaidnak már nem hiszek; adj
egy csókot zálogul — szólt Májmocska.
Ilonácska látva, hogy ennek meg kell
történnie, megcsókolta a Majmocska homlo
kát.
De ajkai alig érintették a Majmocska
arcát, ez oly deli szép ifjúvá változott át,
aminőt a három nővér még álmában sem
látott.
— Milyen kár, hogy nem fogadtam el
férjemnek! — sopánkodott magában Rózsa.
— De sajnálom, hogy visszautasítottam!
— gondolta titokban Viola.
Ilonácska ellenben nagyon boldog volt,
mert érezte, hogy a lábai megint szabadok
s egyszerre nagyon megszerette a szép
lovagot.
— Én a gyémántkirály fia vagyok, —
szólt most az ifjú — de nagyon büszke
voltam a szépségemre s ezért a liget tün
dére, aki a jókat megjutalmazza, a rosszakat
pedig megbünteti, csúf Majommá változ27

tatott mindaddig, amíg csak egy szép leány
meg nem csókol és meg nem Ígéri, hogy a
feleségem lesz. Most már a varázs meg
törött és te, Ilonácska, az én királynőm
leszel, ti pedig, Rózsa és Viola, nyoszolyólányok lesztek ami esküvőnkön; mivel pedig

Ilonácska szerényen és szomorúan lesütötte a szép
szemeit . . .
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lenéztetek engem és a húgotokat, hát az ő
uszályát fogjátok hordozni a templomig.
A két leány csaknem megpukkadt mérgé
ben és megesküdött hogy bosszút fog állani.
Ilonácska nem szólt semmit; szerényen és
szomorúan lesütötte a szép szemeit.
— Miért nem beszélsz, Ilonácska? —
kérdezte a vőlegény.
— Az én uram és királyom parancsait
várom.
— Hallgass rám, Ilonácska. Most egyedül
kell visszamennem atyám országába, hogy
bejelentsem neki eljegyzésünket; te pedig
menj vissza nénéiddel a tündér kunyhójába
s midőn eljönnek érted királyi atyám követei,
mondjad nekik, hogy fejedelmi családból
származol és kövesd őket. Itt van a szalagod
és a gombocskád; ezekről rád ismernek.
Ekkor elbúcsúzott, mintha már menni
akarna, de aztán megint visszatért; félre
hívta Ilonácskát s lassan, hogy a nénjei meg
ne hallják, ezt súgta a fülébe:
— Hallod-e, Ilonácskám; ha véletlenül el
veszítenéd a szalagot és a gombocskát, ez a
gyűrű lesz a jel, amelyet senki sem tud le
húzni az ujjadról.
Ezt mondva, gyönyörű szép gyémántos
gyűrűt húzott Ilonácska ujjára, aztán han
gosan folytatta:
— Várjatok estig, mielőtt elindulnátok,
hogy az utat el ne tévesszétek; egész éjjel
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a szent János bogárkák fognak világítani
s amerre azok csillognak, arra menjetek.
Ekkor eltávozott s a három testvér egye
dül maradt.
Mikor beesteledett, az úttalan rengetegen
keresztül egy ragyogó sáv kígyózott véges
végig; a zümmögő kis szent Jánosbogárkák
voltak, melyek az utat mutatták egész
hazáig. Már reggel volt, mikor a három
nővér megérkezett a kunyhóhoz, melyből a
három kecske vidám mekegéssel szaladt
elébük.
Megkezdődött tehát a régi, egyhangú élet
s Ilonácska türelmetlenül várta a gyémánt
király követeit; két nénje pedig majd beteg
lett az irigységtől, hogy nem ők jegyezték
el a deli királyi herceget.
Egyszer Rózsának eszébe jutott, hogyha
eljönnek a gyémántkirály követei, úgy
fogja magát kiadni, mintha ő volna Ilonácska; annyira hasonlított nővéréhez, hogy
különben is alig lehetett volna választani
kettőjük között. Csakhogy nem volt semmi
záloga sem, amiről ráismerhettek volna;
ezért a legelső éjszakán, mialatt Ilonácska
aludt, ellopta tőle a szalagot.
Violának ugyanez a rossz gondolata tá
madt s anélkül, hogy Rózsának szólt volna,
a másik éjszakán, mialatt Ilonácska aludt,
levágta ruhájáról a gombocskát.
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De a gyűrűt egyikük sem tudta ellopni,
mert mindenkinek megégette a kezét, aki
csak hozzányúlt.
Nemsokára pedig, miközben Ilonácska
kint a kecskéjét legeltette, megérkeztek a
gyémántkirály
követei, tiszta színarany
kocsiban; a lovaknak is színarany patkójuk
volt, melybe gyémántszögek voltak verve.
Fényes kísérettel jöttek és száz zenész
gyönyörű indulót játszott az egész úton.
Rózsa elébük szaladt és meghajolt a követek
előtt.
— Fejedelmi házból származol-e? — kér
dezték tőle.
— Igen, — felelte Rózsa.
— Akkor mutasd meg az ismertető jelei.
Rózsa elővette a szalagot.
— Ez lesz az, — mondták a követek.
És suhogó, nehéz selyemruhába öltöztették,
mely tele volt hintve ragyogó gyémántok
kal; aztán felültették a színarany hintóba
és magukkal vitték, mialatt a zenekar az
egész úton, a gyémántkirály fővárosáig,
szebbnél-szebb indulókat játszott.
Alig hogy megérkeztek, a deli királyfi
elébe sietett atyjával együtt s először is
Rózsa kezeire nézett.
— Atyám, nem ez az! — szólt a király
hoz.
— De hisz megmutatta a zálogot.
— Nincs nála a gyűrű; ez nem az igazi.
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— Majd meglátjuk, — szólt a király.
S megparancsolta, hogy a kertben ássa
nak egy mély gödröt s állítsák bele a leányt.
Rózsa elkezdett sírni és könyörögni, hogy
inkább eresszék haza; de nem is hallgattak
rá; le kellett vetnie a suhogó nehéz selyem
ruhát és beleállították a gödörbe.
Alig hogy betemették a gödröt, azonnal,
mint egy varázsütésre, gyönyörű szép rózsa
bokor sarjadt azon a helyen.
— Látod, atyám, — szólt a királyfi —
ez nem Ilonácska volt, hanem Rózsa.
— Igazad van, fiam; most újra elküldök
az igazi menyasszonyodért.
S a követek megint útnak indultak a
kisértések erdejébe.
Ilonácska ismét kint legeltette a kecské
jét s ezúttal Viola fogadta a követeket.
— Kit kerestek? — kérdezte.
— Ilonácskát — felelték a követek.
— Az én vagyok.
— Akkor mutasd meg az ismertető jelet.
Viola elővette a gombocskát, mire a
követek beültették őt a színarany hintóba
s nagy diadallal, harsogó zeneszóval vitték
a gyémántkirály palotájába.
Mikor odaértek, a király azt mondta a
fiának:
— Öleld meg a menyasszonyodat.
— Nem ez az, atyám, — mondta megint
a herceg.
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De hisz megmutatta a zálogot.
— Nincs nála a gyűrű; nem ez az igazi.
Ekkor a király ismét azt mondta: —
Majd meglátjuk! — és megparancsolta, hogy
ássanak a kertben egy másik gödröt; mikor
pedig megásták, beleállíttatta a leányt.
Viola sírt és könyörgött, hogy inkább
bocsássák haza, de a király elvétette tőle a
suhogó selyemruhát és nem kegyelmezett
neki.
Alig hogy eltemették, azonnal, mint egy
varázsütésre, gyönyörű szép violabokor nőtt
a gödör helyén.
— No látod, hogy nem ez volt!—mondta
a herceg.
A király pedig ismét elküldte követeit,
hogy most már hozzák el Ilonácskát.
A követek elindultak és sokáig keresték,
míg végre ráakadtak az erdőben, amint a
kecskéit legeltette.
— Mi a neved? — kérdezték tőle:
— Ilonácska.
— Mutasd meg a jelet. >
Ilonácska odatartotta a ragyogó gyémánt
gyűrűt.
— Ez lesz az igazi, — mondták a követek.
S felöltöztették a suhogó nehéz selyem
ruhába és beleültették a színarany hintóba,
melyet tizenkét hófehér táltos húzott; a zene
kar pedig egész úton szebbnél-szebb induló
A liget tündére.

33

3

kát játszott, míg csak oda nem értek a
gyémántkirály udvarába.
Alig állt meg a kocsi az udvaron, a her
ceg azonnal odafutott, kiemelte Ilonácskát
s kézen fogva, odavezette atyjához:.
— íme, az én királyarám — szólt.
A király pedig megölelte és megcsókolta
Ilonácskát, kedves leányának nevezte és azt
mondta neki, hogy kérjen tőle bármit, még
ha az országa fele volna is, szívesen teljesíti.
Ilonácska pedig csak azt kérdezte:
— Szeretném tudni, mi történt a két
nénémmel.
— A te kerted legszebb virágai lettek.
Ilona pedig látni akarta őket és lement a
kertbe. Mikor odaért a legszebb rózsabokor
hoz, valaki susogva nevén szólította:
— Ilonácska!
S akkor mindjárt tudta, hogy ez a rózsa
bokor az ő Rózsa nénjéből hajtott. Mikor
pedig elment a legszebb violabokor mellett,
akkor is valaki a nevét suttogta:
— Ilonácska!
S akkor mindjárt tudta, hogy ez a viola
bokor az ő Viola nénjéből sarjadt és szerette
volna megszabadítani a nénjeit, de a gyé
mántkirály elmondta, hogy mit cselekedtek
és nem engedte meg, hogy feltámadjanak.
A herceg is azt mondta, hogy megérdemlik
a büntetést.
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Ilonácska is belenyugodott tehát és csak
azt tiltotta meg, hogy e két bokorról virágot
szakítsanak, mert valahányszor csak egy
levelet is letörtek, mindannyiszor fájdalmas
nyögés hangzott a bokor belsejéből. így is
nagyon meg voltak büntetve, hogy látniok
kellett Ilonácska boldogságát, aki a herceg
felesége lett és akit mindenki szeretett, mert
szép volt és jó volt és soha senkit meg nem
bántott.
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AZ ELVARÁZSOLT FEHÉR CICA.
I.
Hol volt, hol nem volt — Hetedhét
országon innen is, túl is — volt egyszer egy
gazdag és hatalmas király, akinek csak egy
bánata volt: hogy szeretett király-asszonya
mindig betegeskedett.
Hiába hivatta el nagy birodalmának
minden tudós professzorát, — senkise tudott
segíteni a fölséges királyné baján. Jöttek
a doktorok, hosszú fehér köpönyegben, nagy
pápaszemekkel, rémségesen komoly, tudákos
arccal és beleizzadtak a sok vizsgálatba, de
hiába! Megkopogtatták a mellét, hátát,
tapogatták a pulzusát, sőt még arra is meg
kérték, hogy öltse ki a nyelvét: — de ez se
használt. Nem hogy meggyógyítani nem
bírták a beteg királynét, de még azt se tud
ták kitalálni, hogy mi a baja. Közben a
szegény királyné csak fogyott, — egyre
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fogyotti a király pedig a haját tépte bána
tában és keserűségében.
— Ki segít meg engem, jóságos Isten! —
emésztette magát, á kezeit tördelve.
És kidoboltatta szerte az országában,
hogy aki gondolja, hogy segíteni tud a fölséges királyné baján: csak jöjjön bátran
a királyi palotába. Azt kapja jutalmul, amit
csak kíván, ha meggyógyítja a fölséges
asszonyt.
Jöttek is aztán tömegesen a kuruzslók,
delejezők, vajákos asszonyok, — és ki ezt,
ki azt ajánlotta: de mindhiába! Borogatás,
dömöckölés, pióca, köpülyözés, ezerjófű rá
olvasás, kenés meg flajstromok — mind nem
használt: a királyné csak mind egyre sor
vadt.
Végül, két botra támaszkodva, mert alig
volt már jártányi ereje is, bebicegett a palo
tába egy töpörödött, öreg anyóka. Az arcán
annyi ránc, hogy tüzes vasalóval se lehetett
volna kisimítani, de mélyen beesett szemei
fényesen ragyogtak. És a hangja is ércesen
zengett, amikor megszólalt:
— Állod-e szavadat, fölséges király —
kérdezte, — hogy megadod, amit kívánok,
ha meggyógyítom király-asszonyodat!
— Én állom a szavamat, — felelte a
király: — de hát te, hogyan gyógyítod meg!
— Essünk át előbb az alkun, — szólt ki
térően az öreganyóka. — Ha meggyógyítom
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a föl séges asszonyt; nekem adjátok a gyer
mekét, hogy örökbe fogadjam.
— De hiszen nincs is gyermeke! — kiál
tott föl a király meglepetve.
— Ami nincs, az még lehet, — felelte az
anyóka. — Te csak felelj: rá állsz-e erre az
alkura.
— És ha nem lesz gyermekünk? — kér
dezte a király.
—• Az nekem lesz baj, hogy hiába fá
radtam, — cincogott az anyóka. — De,
hogyha lesz: akkor nekem adjátok.
A király sokáig .habozott, tanácskozott a
királynéval is és végezetül ünnepélyesen
megígérte:
— Ha meggyógyítod a királynét, neked
adjuk a gyermekünket, ha lesz: Úgy legyünk
boldogok mind a ketten.
— Mivel látom, hogy bízol bennem, —
szólt most az anyóka: — ígérem neked, hogy
két hét alatt meggyógyul a fölséges asszony.
Mondd meg neki, hogy készüljön útra. El
viszem a Hesperi dák kertjébe, mert ott
terem a neki való orvosság, amelytől meg
gyógyul.
— De ki vagy te, öreg anyóka, — kérdezte
a király aggódva: — és rád bízhatom-e
szerelmes feleségemet, hogy olyan helyre
vidd, amelynek soha a hírét se hallottam?
— Ne kutasd, hogy ki vagyok, — felelte
az anyóka. — Csak mondd meg a fölséges
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» . . két botra támaszkodva bebicegett a palotáiba.. *

asszonynak, hogy készüljön az útra, mert
holnap délben érte jövök.
Ezzel, mielőtt a király tovább faggat
hatta volna — köd előttem, köd utánam —
nyomtalanul eltűnt, mintha ott se lett volna.
A király megdörzsölte a szemét, mert azt
hitte, hogy álmodott. Becsöngette az apródját, összecsődítette a testőreit:
— Hová lett az öreg anyóka? . . . Mikor
i3ünt ki, merre ment ki a palotából?
— Miféle öreg anyóka, fölséges király?
— Nem láttunk mi semmiféle öreg
anyókát!
— Bejönni csak láttátok?
— Bejönni se, kimenni se, fölséges uram.
Megcsóválta fejét a király:
— Boszorkányság van hát ebben! . . .
És kezdett búsulni, hogy talán mégis
csak álmodta az egészet és nem is járt nála
az öreg anyóka. El se akarta mondani a
dolgot a királynénak. Mert hogy minek biz
tassa hazug reménységgel? . . . Hátha vissza
se jön az öreg anyóka?
De aztán, mikor látta, hogyan szenved
szegény királyné, mégis csak megvigasztalta,
hogy alighanem jön valaki holnap, aki meg
gyógyítja . . .
— Elvisz a Hesperidák kertjébe, — mondta
neki a király. — Ott terem a neked való
orvosság.
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— Aztán mikor visz el! — kérdezte a
királyné reménykedve.
— Holnap délben jön érted.
Nosza, volt nagy készülődés a palotában.
Sürgött-forgott a sok apród, lakáj, frajla,
míg összeszedték a sok holmit, amit el kellett
vinni az útra. Késő éjfélre járt az idő,
amikorra elkészültek, de azért másnap reggel
már korán talpon voltak megint, hogy utána
nézzenek: — nem felejtettek-e el valamit!
És várták, várták: szorongó reménység
gel várták a delet, hogy eljön-e az anyóka
és nem puszta álom volt-e, amit a fölséges
király látott-hallott! . . . Mert abban az idő
ben a tündérek és boszorkányok gyakran
megtréfálták az embereket ilyen álom
látásokkal.
Zúgott-kongott a déli harangszó és nagy
néptömeg csődült a királyi palota felé, mert
híre futott, hogy a fölséges királyné messze
vidékre utazik, a Hesperidák kertjébe,
gyógyulásra. Senkise tudta, hol és merre
fekszik ez a kert, csak azt sejtették, hogy
valahol Tündérországban lehet, túl az Ópe
renciás tengeren. És hogy öreg tündér
anyóka jön a királyasszonyért, hogy el
vigye ...
— De hátha nem jön el! . . . Mert van
nak ám gonosz tündérek is, akik csak incsel
kednek az emberrel, aztán kinevetik . . .
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Még búgott a levegőben az utolsó harangkongás, mikor hirtelen elcsöndesült a nagy
zsibongás a palota előtt és a tömérdek nép
egymást lökdösve, lábujjhegyre ágaskodva,
száj tátva, bámult a széles útra, mely a
palota felé vezetett.
Soha még ilyet nem látott a nép, amióta
világ a világ!
Négy szárnyas griff-madár húzott egy
aranyos hintót, amelynek kerekei és küllői
vert ezüstből voltak, a teteje pedig fényes
kristály-üveg, úgy hogy mindenfelé szaba
don ki lehetett látni belőle. Bent a hintóbán
ült az öreg anyóka, két mankója mellette az
ülésen, a vállán meg egy tarka barka papagály ült — zöld, sárga, piros és kék tollazata
csak úgy ragyogott a verőfényben! — és
hangosan rikácsolta:
— Jövünk a királynéért! . . . Gyógyulni
visszük! . . . Hódoljatok a Hesperidák öreg
anyjának, az én mindenható asszonyomnak!
És hódolt is a tömeg, alázattal, viharos
lelkesedéssel.
De nem ez volt a legfurcsább és legérde
kesebb, hanem az öreg anyóka kísérete.
A ragyogó hintó bakján hatalmas bernát
hegyi kutya ült és hajtotta a griff madarakat,
aranygombos zöld libériában, a fején magas
köcsög-kalap. A hintó előtt, mellette két
oldalt és mögötte pedig vágtatott a kiséret.
Hatszáz hófehér cica, széleskarimájú tollas
42

kalapban, a lábukon sárga lovag-csizma,
kard az oldalukon, sujtásos mellényben, nad
rágban, a díszes mellény panyókára vetve a
vállukon. Fekete farkas-kutyákon lovagoltak
és előttük tizenkét fullajtár — hófehér orosz
agarak — hangosan kiabáltak:
— Helyet a Hesperidák öreganyjának!...
így értek a királyi palota elé, ahol a
király ő felsége, díszbe öltözött testőrsége
élén, fogadta vendégét. Levette fejéről a
koronát, a balkezébe fogta, jobbjával kisegí
tette az anyókát a kocsiból, alázatosan kezet
csókolt neki és így köszöntötte:
— Isten hozott országomba, fölséges öreg
anyám!
— Szerencséd, hogy öreganyádnak szólí
tottál, — felelte az anyóka, kilépve a kocsi
ból. — Ebből látom, hogy bízol bennem.
Bebicegett a palotába, egyenesen a beteg
királynéhoz, aki éppen keservesen sírt, mert
már olyan gyönge volt, hogy föl se bírt
kelni az ágyából.
— Hogy tudnék elutazni! — jajveszékelt
szegény: — hogy tudnék elutazni, mikor
mozdulni se bírok.
— Semmit se félj, leányom, — biztatta
az anyóka: — majd én gondoskodom rólad.
Hoztam egy kis élet-almát a kertemből.
Kóstold meg, kérlek: aztán mindjárt utaz
hatunk.

A királyné szinte öntudatlanul elvette az
almát és beleharapott. Alig csúszott le a
torkán három-négy falat, máris úgy érezte,
mintha megfiatalodnék. Fokozatosan tért
vissza az ereje, a vérkeringése rendes lett s
mikor az utolsó falatot is lenyelte, rajongó
lelkesedéssel kiáltott föl:
— Valóban Isten küldött ide téged, hogy
megments engem et a haláltól . . . Oh, utaz
zunk, kérlek azonnal! . . . Áldott a te kezed
munkája, öreganyám!
— Szerencséd, hogy öreganyádnak szólí
tottál, — mondta az anyóka és odanyujtotta a
kezét a királynénak, hogy kisegítse az ágyból.
A királyné megfogta, megcsókolta az
anyóka kezét és könnyedén kilépett az ágy
ból. Aztán, az öregre támaszkodva, szépen
lesétált az utcára, ahol a tömeg riadó éljen
zéssel köszöntötte.
A griff-madarak csapkodták már szár
nyaikat, a macska-testőrség levegőbe liajigálta tollas süvegét, a nép tombolt és együtt
zokogott a királynéval, aki sírva borult föl
séges férje nyakába és érzékenyen búcsúzott
tőle . . . Aztán beült az aranyos hintóba, a
bernáthegyi kocsis nagyokat durrantott sudaras ostorával, a macska-testőrök sorakoz
tak és a fullajtárok torkuk szakadtából
kiabáltak:
— Helyet a Hesperidák öreganyjának!. ,
Helyet! . . .
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Az Öreg anyóka bebicegett a palotába, egyenesen
a királynéhoz , . ,

És, mire a király meg az udvar és a nép
fölocsúdott álmélkodásából — köd előttem,
köd utánam! — Ügy eltűnt a hintó meg a
fényes kiséret, mintha a föld nyelte volna el!
Pedig csak az történt, hogy a négy griffniadár villámsebesen fölragadta a hintót a
felhők fölé, a macska-testőrség pedig szél
sebesen elvágtatott és eltűnt a nyomában
támadt porfelhőben.
Három nap, három éjjel szakadatlanúl
szállt, repült a levegőben a négy griffmadár az aranyos hintóval. Hegyekenvölgyeken, folyókon és tengereken át vitte a
négy szárnyas paripa a beteg királynét, aki
már attól is megggyógyult félig, hogy a félvilágot látta elsuhanni a lábai alatt.
A negyedik napon végre megérkeztek a
Hesperidák kertjéhez, mely a déli-tenger
partján feküdt, húsz öl magas falkerítéssel
övezve, A kert közepén pompás palota emelkedett, méltó a tündérekhez, akik benne
laktak. Csupa jáspis- és ametiszt-téglából
épült, az ablakai csiszolt hegyi kristályból
voltak, a kapuja kovácsolt színarany, gyö
nyörű dombormüvekkel, a termek falait
selyem- és brokát-kárpitok borították, a
falakon híres mesterek csodaszép festményei,
a termekben márványból faragott és bronzba
öntött szobrok mindenfelé.
Hát még a kert! . . . Soha nem látott
csodás virágok, a szivárvány minden színé
'W

ben pompázva gyönyörködtették a szemet;
százados faóriások terjesztették ki árnyai
lombsátorukat az utak fölé és széltébenhosszában szebbnél-szebb énekes-madarak
daloltak éjjel-nappal, örülve gondtalan éle
tüknek, az örökös tavasz verőfényének.
Az anyóka mindjárt ide vezette a beteg
királynét, de nem a virágos kertbe, hanem a
gyümölcsösbe. Itt termett a szóló szőlő, a
mosolygó körte, az élet-alma, a balzsamos
füge, a beszélő datolya, a mézédes narancs
meg a csengő barack, — csupa muzsikás
orvosság, amitől meggyógyul a félhalott is
és aki meg egészséges, az hosszú életű lesz.
— Szakíts mindegyikből, édes király
lányom, — szólt a jóságos tündér: — és
meggyógyulsz, mire mindegyikből ettél . . .
A királyné se mondatta magának kétszer!
Mindjárt hozzáfogott a kóstolgatáshoz, — de
ez ugyancsak sokáig tartott, mert az anyóka
nagyon vigyázott arra, hogy a királyné túl
ne terhelje a gyomrát. Szépen fölosztotta a
kert gyümölcsfáit és megszabta naprólnapra, hogy melyik gyümölcsből mennyit
szabad enni. így aztán teljes egy hétig tar
tott a gyógyulás, — de mikor a királyné a
hetedik napon megette az utolsó szem epret
is: olyan egészséges volt, mint a makk.
— Most már mehetünk haza! — mondta
elégedetten az anyóka.
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Másnap korán reggel a bernáthegyi be
fogta a griff-madarakat az aranyos hintóba,
a macska-testőrség parádés díszbe öltözött, a
fullajtárok is mind glédába álltak és meg
indult a fényes menet a királyi palota felé.
Három nap, három éjjel szálltak, röpültek
a levegőben s mikor a negyedik napon meg
érkeztek, örömben úszott az egész főváros.
Föl volt lobogózva minden ház, diadalkapuk
álltak az utcákon mindenfelé, a tarackok
duirogtak, a nép éljenzett és a király bol
dogan ölelte szívére örömkönnyekben úszó
király-asszonyát.
Az öreg anyóka elégedetten nézte ezt a
nagy-nagy boldogságot és mosolyogva búcsú
zott el a királyi pártól:
— Ürüljetek az életnek, — mondta szere
tettel, — és ne feledjétek el a Hesperidák
öreganyját . . . Legyetek boldogok és, ha
Isten jnegáld benneteket, hogy gyermeketek
születik: ne feledjétek, hogy azzal nekem
tartoztok. Eljövök érte, örökbe fogadom és
úgy fogom szeretni, mintha a tulajdon gyer
mekem lenne . . .
A király és a királyné boldog hálával
csókoltak kezet az anyókának, aki — köd
előttem, köd utánam — nyomban eltűnt ara
nyos hintójával, fényes kíséretével, mintha a
föld nyelte volna el.

II.

Térült-fordult az idő és 101 ágyulövés
hirdette Bergengóciában, hogy a királyi pár
nak gyermeke született. Fényes lovagi tor
nák, bikaviadalok és udvari bálok, hegyen
völgyön vígasságok és népünnepélyek, —
ökörsütéssel és szüreti mulatságokkal — hir
dették a föld kerekségének Bergengócia nagy
örömét és boldogságát.
De a nagy öröm és boldogság nem sokáig
tartott. Mert a keresztelő után heted-napra
— amikor még javában állt a vígalom —
megjelent a Hesperidák öreganyjának követ
sége és bejelentette az öreg tündér-anyóka
látogatását.
Nosza, vége lett a nagy örömnek egy
csapásra. Mindenki tudta, hogy mit jelent
ez a látogatás. Az öreg anyóka azért jön,
hogy elvigye a királykisasszonyt. A szép
séges aranyhajú Viola hercegnőt, akit máris
bálványozott az egész ország.
Gyászba borult az egész udvar és hatal
mas fekete lobogókat lengetett a tavaszi
szellő a királyi palotán. Kisírt szemekkel,
szótlanul suhantak végig az arany-cirádás
márvány-folyosókon az apródok, a testőrök
és az udvarhölgyek és suttogva adták szájról-szájra, a szomorú újságot, hogy a ki
rályné egyik ájulásból a másikba esik, a
király pedig komoran jár teremről-teremre
A lieret tündére.

49

és egyre azon tori a fejét: — hogyan játsz
hatná ki a Hesperidák öreganyját? . . . Mert
fogcsikorgatva esküszik égre-földre, hogy
egyetlen leányát nem adja oda az öreg
tündér-anyónak.
Külön futárok hívták össze a minisztere
ket, a mindenféle valóságos belső titkos
és kormány fő-tanácsosokat, ezüst- és arany
kulcsos kamarásokat bizalmas tanácskozásra
a királyi
trónterembe.
Össze is ültek
vagy másfélszázan, gyászos ünneplőben vala
mennyien és komor elszántsággal hallgatták
meg a király beszédjét, melyben a fölséges
úr elmondta, hogy — ime: a Hesperidák
öreganyja el akarja vinni az ő egyetlen
gyermekét és trónjának az örökösét.
— Nem engedjük! — harsogták a sok főfő-emberek.
A király megkönnyebbülve rábólintott, —*
hogy igen: ő se engedi. És, hogy megvédel
mezhesse Viola király-kisasszonyt minden
támadás — az esetleges elrablás — ellen, el
határozta, hogy hatalmas tornyot építtet,
amelynek állandó őrizetét saját külön testőr
gárdájára bízza és ennek a toronynak leg
első bástya-szobájában fogja őriztetni a
leányát , . .
Az urak mind helyeseltek s király ott
nyomban megbízta a várpalota építészmér
nökét, hogy azonnal fogjon hozzá és nyolc
nap alatt építsen hatalmas tornyot —kacsa50

A király egyre törte a fejét, hogyan játszha^ná ki
a Hesperidák öreganyját?

lábon forgó, bevehetetlen bástya-tornyot —
amely minden ostrommal dacolni tud.
Nyolcad-napra föl is épült a torony; ha
talmas gránitkockákból rakták, óriási bronz
kapujához csak felvonó-hídón át lehetett
jutni, mély sáncárok fogta körül, tele vízzel
és az egész torony kacsa-lábon forgott, hogy
aki át is került a fölvonó-hídon a kapuig,
belefordult a sáncárokba és vagy beleiül t a
vízbe, vagy fölnyársolódott a hegyes ka
rókra, melyek a sáncárok fenekéről meredtek
fölfelé.
Nagy volt a város öröme és vígassága,
mikor a királyné, a kilencedik napon, egész
udvartartásával, frajtáival és testőrségével,
az apródok és cselédség egész seregével be
vonult az erős bástya-tornyba. Négy udvari
lakáj vitte vállon a pompás bölcsőt, melyben
az aranyhajú király-kisasszony pihent és
előttük a hopmester ballagott, gombos pálcá
jával verve a taktust a rezes-banda muzsi
kájához, amelyre kurjongatva táncolt és
hopszaszázott a nép, valamerre a menet el
haladt.
— Na, most már jöhet a Hesperidák öreg
anyja — biztaták egymást kárörvendve. —
Ugyancsak ütheti bottal a király-kisasszony
nyomát . . . Még hogyha sasmadár, lenne is:
akkor se tudna bejutni a bástya-toronyba!...
Mikor a királyné és a király-kisasszony
már biztos helyen voltak a bástyasorony52

bán, a király maga elé hivatta^ Hesperidák
öreganyjának követségét. A trónteremben
fogadta őket, hatalmas miniszterei, hadviselt
vitéz tábornokai, ragyogó páncélba ölözött
vértes-testőrei élén és rövid beszédben el
mondta nekik, hogy mit határozott.
— Tele vagyok hálával tündér-király
nőtök iránt — így beszélt a király — és
végtelenül sajnálom, hogy nem teljesíthetem
a kívánságát. De egyetlen kis-lányunkat:
szemünk fényét és az ország jövendő re
ménységét, nem adhatom oda neki. Vigyétek
meg neki mélységes tiszteletemet és kérjétek
meg őt a nevemben, hogy ne követelje
tőlünk Vio|a király-kisasszonyt. Ellenben
kívánjon bármit: akár országunk felét is, a
legnagyobb örömmel teljesítjük óhajtását. De
a leányunkat nem adjuk oda.
— Nem adjuk! — harsogott az egész ud
var, viharos tiltakozással.
A követség elborúlt arccal hallgatta meg
a király üzenetét, amelyre nem is válaszolt.
Csak annyit mondott a vezetőjük:
— Megvisszük az üzenetet tündér-király
nőnknek.
És még aznap éjjel, búcsúzás nélkül tá
voztak a sötétség leple alatt.
Másnap aztán megkezdődött az ország és
a nép kálváriája. Egymásután zúdult az
országra a hét egyiptomi csapás. Sáskák és
egyéb férgek lepték el a mezőket, föl faltak
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minden termést — még a füvet és a fák
lombjait is — hogy az állatok mind éhen
vesztek el és szörnyű Ínség tizedelte meg az
ország népét.
De a király nem engedett. Pénzzé verette
minden kincsét és a szomszédos országokból
hozatott népének eleséget. A nép pedig,
látván ura s királyának ezt a nagylelkű
ségét, csak annál nagyobb szeretettel és ra
jongással ragaszkodott
a
kis király
kisasszonyhoz.
Aztán elapadtak a kutak és kiszáradtak
a tavak, folyók és patakok, kelettől nyugatig
és északtól délig. Az emberek százával hul
lottak el és kínos görcsökben fetrengtek az
országban mindenfelé, mert sehol egy csöpp
vízzel se olthatták szomjukat.
De a király most se engedett. Gyorsan
összehívta országának időjósait és százesz
tendős jövendő-mondóit, akiknek tanácsára
fölhaj szólta tott az országban minden zöld
békát és ezeket addig ingereltette, míg végre
kínjukban brekegni kezdtek. Ez aztán hasz
nált, mert a szakadatlan brekegésre olyan
felhő-szakadás támadt, hogy a félországot el
öntötte az árvíz, — de legalább senkise szomjazott tovább.
Ennyi konokság láttára azonban komolyan
megharagudott a Hesperidák öreganyja is.
Útnak indította az utolsó, legszörnyübb csa
pást — a hétfejű sárkányt — aminek hírére
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— Megvisszük az üzenetet tündérkirálynőnknek .

őrjöngve jajdult föl a szerencsétlen ország
népe, mert ez igazán a végső pusztulást je
lentette.
A hétfejű sárkány akkora volt, mint het
venhét elefánt. Lassan mozgott, mert óriási
testéhez mérten alcsony gyík-lábai voltak és
vonszolnia kellett félmérföld hosszú farkát
is. De halál és pusztulás járt a nyomában,
valamerre ment. Mind a hét szájából per
zselő tüzet fújt, mely fölégette a fákat és
házakat, orrlikaiból pedig csak úgy dőlt a
kénköves füst, amelytől nyomban megfulladt
minden élő lény: ember és állat egyaránt.
Hát ez ellen aztán igazán nem volt se vé
delem, se orvosság. A hétfejű sárkány minden
órában csak egyet lépett ugyan, — de ott
aztán, ahová lépett: még fű se termett többé!
És minden lépéssel közelebb jött az ország
fővárosához, a királyi palotához. A nyomá
ban pedig mindenütt ott járt, fényes kísére
tével, a Hesperidák öreganyja, mintha él
vezni akarná boszuló hadjáratának szörnyű
diadalát!
Ebben a végső veszedelemben azt taná
csolták a királynak az ország bölcsei, hogy
hirdessen bünbocsánatot valamennyi fegy
ház lakóinak — a tolvajoknak, gyilkosoknak
és haramiáknak — azzal a föltétellel, hogy
valamennyien szabadok lesznek, ha fegyverbe
szállva megtámadják és megölik a hétfejű
sárkányt . . .
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A sok elszánt gonosztevő kapva kapott az
ajánlaton. Egész kis hadsereg telt ki belőlük;
kaptak is fegyvert — puskát, kardot, sőt
ágyút is — és lengő zászlókkal, muzsikaszó
mellett indultak a sárkány ellen. De még
csak annyira se juthattak a közelébe, hogy
rásüthették volna az ágyúikat vagy a pus
káikat, mert kénköves lehelletétől elszédülve,
mindnyájan megfulladtak.
Ebből legalább annyi haszna lett az or
szágnak, hogy egyszer s mindenkorra meg
szabadult a gonosztevőktől: — de maga a
gyilkos veszedelem azért nem múlt el.
Itt már nem volt segítség. Semmit se
értek az erős várak, mert kártya-házakként
omlottak porba a tűzokádó sárkány lánglehellete előtt,— semmit se értek a hősi had
seregek, melyek úgy hulltak rendre a kén
köves gázoktól, mint az érett kalász az
aratók sarlója alatt, — semmit se ért a
kacsa-lábon forgó bástya-torony se, mert ha
nekimegy a hétfejű sárkány: kő kövön nem
marad a gránit-kockákból, a felvonó-hídból
és a bronz-kapuból . . .
Itt már csak egy segítség volt: — meg
alázkodás.
És a király, amikor már csak öt mérföld
nyíre volt fővárosától a szörnyű sárkány —
megadta magát. Fölhúzatta a bástya-toronyra
a fehér lobogót és - követséget küldött a Hesperidák öreganyjához, hogy parancsolja
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vissza a sárkányt, — íme: ő engedelmesen
kiadja neki Violát, az aranyhajú király
kisasszonyt.
Abban a pillanatban megszűnt minden
baj, nyavalya és veszedelem az országban.
Újra kizöldült a mező, kivirultak a fák,
nyíltak a virágok, hűvös szellő csapott végig
az országon és szerte szórta a mérges
gázokat ... de fönt, a bástya-toronyban
kétségbeesve jajveszékelt a királyné
Sehogy se akarta odaadni egyetlen leányát,
— nem bírt megválni a gyönyörű Violától,
akinek aranyba ja fényesebben ragyogott a
tavaszi verőfénynél, szépséges kék szeme
tündöklőbb volt a derült égboltozatnál és
vidám kacagása édesebb zene volt minden
muzsikánál . . . Hogyan is szakadhatott
volna el a szerető anyai szív életének leg
drágább kincsétől és örömétől?!
— Nem adom! — sikoltozta zokogva: —
inkább meghalok!
Tépte a haját, tördelte a kezeit, sírva
térdelt a király elé, úgy könyörgött, hogy
ne vegye el tőle a leányát, — de mind ez
nem használt. Az ország üdve, megmentése
követelte ezt az áldozatot.
Ám azért a főváros gyászba borulva fo
gadta a tündér-anyókát. Nem voltak diadal
kapuk, se lobogók, muzsika és ünnepélyes
fölvonulás. Fekete palástban, korona nélkül,
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födetlen fej jel fogadta a király a Hesperidák
öreganyját a palota előtt.
— Tudom, hogy oda kell adnom egyetlen
leányomat — szólt a király, fájdalomtól el
fojtott hangon. — Oda kell adnom, hogy
megmentsem* ezzel az áldozattal szerencsétlen
népemet, melyet a csapások máris megtize
deltek és koldusbotra juttattak. De ha már
elveszed tőlünk a szemünk fényét, hatalmas
tündér-anyó: megtört szívvel könyörgöm
hozzád, — szeresd őt olyan nagyon, hogy elfeleljtsen bennünket és sohase jusson eszébe,
hogy itthon talán jobb dolga lett volna
neki . . .
Ennyit mondott, mert itt már zokogásba
csuklott a szava és a nép, a testőrök meg a
miniszterek mind együtt sírtak vele.
Nagy sokára, mikor elcsöndesedett a ke
serves zokogás, megszólalt a Hesperidák
öreganyja:
— Elviszem a leányodat, fölséges király,
mert jól tudod, hogy szerződés szerint nekem
ígérted őt, mikor király-asszonyodat meggyógyítotam. Ami veszedelem népedre és
országodra zúdult, annak mind te vagy az
oka, mert nem akartad teljesíteni ígéretedet,
noha szent esküvel fogadtad, hogy megtartod
szavadat. De én még se neheztelek rád, mert
tudom, hogy apai szeret^tből szegültél ellene
jogos kívánságomnak. Hogy pedig lássad,
mily tiszta szívből megbocsátok neked, —
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íme: parancsot adtam tündéreimnek, hogy
három nap alatt hozzák rendbe az országodat,
fölépítvén az elpusztult városokat és tele
hordván mindenkinek az éléskamráját három
évre való eleséggel ...
A király könnyezve köszönte meg az öreg
anyóka jóságát, a nép pedig, süvegét a leve
gőbe haj igáivá éljenezte a Hesperidák öreg
anyját.
— Meg kell mondanom azt is, — folytatta
az öreg anyóka, — hogy nem akartam
örökre magamnál tartani a leányodat. Ha
vonakodás’ nélkül kiadtad volna, ahogy ez
kötelességed volt szerződésünk szerint, akkor
18 éves korában visszahoztam volna őt ne
ked, elhalmozva annyi kinccsel, amennyi
még semmiféle király-leánynak sohase volt...
— De mikor az édesanyja majd megőrült
fájdalmában, — nyögte szomorúan a lesúj
tott király.
— Szószegésedért büntetés jár, — foly
tatta az öreg tündér. — Ezért oda módosí
tottam eredeti elhatározásomat, hogy a
leányod mindaddig nálam marad, míg hozzá
méltó vőlegény jön érte és nehéz próbák
végrehajtásával megérdemli a kezét.
— A te akaratod parancs nekem, — sóhaj
tott a király szomorúan: — és hálával fo
gadom ezt a jóságodat.
— Most még csak arról nyugtatlak meg,
— végezte szavait az anyóka, *— hogy úgy
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fogom szeretni a leányodat, mintha tulajdoii
gyermekem lenne. Ha pedig fölserdül, meg
mondom neki, hogy én csak a nevelő-anyja
vagyok és arra fogom tanítani, hogy szeressen
téged meg király-asszonyodat: az ő igazi
szüleit, mert ti nem azért adtátok nekem a
leányotokat, minha nem szerettétek volna,
hanem azért, mert édesanyjának az életét
csakis ezen az áron menthettétek meg . . .
A király sírástól elcsukló hangon köszönte
meg a tündérnek ezt a jóságát, aztán intett
a hopmesternek, aki bement a kacsalábon
forgó bástya-toronyba, hogy kihozza a király
kisasszonyt.
Szorongó aggodalom ülte meg a téren
álló tömeg szívét és a halotti csöndet senkise
merte volna megzavarni. Egyszerre csak
éles sikoltás harsant föl a bástya-toronyban,
amit hangos jajveszékelés, fuldokló zokogás
követett.
A királyné siratta egyetlen kis leányát —
az aranyhajú Violát — akit most elvettek
tőle. Háromszor-négyszer sikoltott még —
aztán elhallgatott. Elájult végtelen szív
fájdalmában — és talán jobb is volt, hogy
nem kellett végignéznie: hogyan veszi át az
öreg anyóka Viola királykisasszonyt, akit a
hopmester vezetésével négy udvari lakáj
hozott ki a vállán, pompás bölcsőjében . . .
Mintha csak temettek volna, olyan halotti
csöndben vitte a négy lakáj a bölcsőt az
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öreg anyóka hintájához. Ott letették, a tün
dér lábaihoz, a hintó közepére s amikor a
király odatámolygott, hogy utoljára meg
csókolja egyetlen leányát, — minden szemből
kicsordultak a könnyek és hangos zokogástól
viszhangzott a tér.
Aztán — köd előttem, köd utánam — oly
hirtelen eltűnt a Hesperidák öreganyjának
hintója egész kíséretével, mintha a föld
nyelte volna el . . .
Bergengóciában pedig ettől a perctől
fogva soha senkise látta mosolyogni többé se
a királyt, se a királynét.

III.

Teltek, múltak az évek és a kisded Viola
király-kisasszony kezdett fölsarjadni. Olyan
kedves, aranyos kis leányka lett, hogy a
Hesperidák öreganyja jobban szerette tulaj
don leányánál és unokáinál is. Játszótársnak
oda ajándékozta neki nagy bernáthegyi
kutyáját, aki parádés kocsisa volt a dísz
hintajábán, nyelvmesternek pedig melléje
rendelte tarka-barka papagályát.
Ahogy az aranyhajú Violácska fejlődött,
szépségben és okosságban egyaránt, naprólnapra jobban megszerette a Hesperidák öreg
anyja. Igazán beváltotta a szavát, hogy anyja
helyett anyja lett a kis király-kisasszonynak.
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... a hopmester kihozza a királykisasszonyt
a bástyatoronyból...

Éjjel-nappal az volt minden gondja, hogy
mivel szerezhetne újabb és újabb örömöt a
kedves kicsikének.
Eközben azonban minduntalan eszébe ju
tott, hogy mi lesz majd, ha Violácska egészen
fölserdül és elviszi valami királyfi, akit bizo
nyára ide csábít majd az aranyhajú király
leány szépségének és gazdagságának a
híre!! . . .
— Hát pedig a Violácskát nem adom! —
topogott ilyenkor haragosan az anyóka. —
Nem adom és nem adom: punktum!
Csakhogy kötötte ám az Ígérete, amit az
öreg királynak tett, mikor elhozta tőle a kis
Violát. — „Hogyha pedig fölserdül és hozzá
méltó vőlegény jön érte: akkor visszaadja
Violácskát“ ...
— Na hát pedig mégse adom vissza! —
toporzékolt haragosan a Hesperidák öreg
anyja.
És addig-addig törte a fejét míg végül ki
eszelte, hogy mi módon tarthatja magánál a
kis leányt örökre, az Ígérete megszegése
nélkül.
Négy éves volt ekkor a kis Viola és a
Hesperidák öreganyja fényes mulatsággal
ünnepelte az aranyhajú király-leány szüle
tésnapját. Fölvonult a cica-testőrség, fekete
farkas-kutyákon lovagolva, ünnepi pompába
öltözött az egész nagyszerű kert, a fák roska
doztak a nagyszerű gyümölcsök terhétől s
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az énekes madarak gyönyörű dalától vissz
hangzott erdő-mező.
Volt a kert kellős közepén egy nagy
virágos rét, — mintha tündérek szőtték
volna ezerszínű pompás virágokat a sötét
zöld fű ragyogó bársonyába. Oda vonult föl
a cica-testőrség és leszállt lovairól — azaz
hogy a fekete tarka-kutyákról. Akkor ezek a
kutyák hazanyargaltak és mindjárt vissza is
jöttek, — de mindegyiknek valami hangszer
lógott a nyakában. Kinek hegedű, kinek
nagy-dob, citera, gitár, flóta pikula, trom
bita, — sőt olyan is volt, aki saxofont meg
vadászkürtöt hozott.
Aztán fölsorakozott a banda és muzsikálni
kezdett. Egymás után következtek a divatos
és ostoba táncok: a tangó, a simmi, a húpahúpa meg a hopszasza, — és a cica-gárda oly
pompásan táncolt, rúgta a gyepet, hogy a
kis Viola alig győzött tapsolni és valóság
gal belerekedt a kiabálásba: — „Hogy
volt! . . . Hogy volt!46 . . .
— Oh, aranyos Violácskám, — szólt most
mézes-mázos hangon az öreg anyóka: — hát
tetszik neked a cicuskák tánca?
— Nagyon-nagyon tetszik, drága öreg
anyám! — örvendezett a kis Viola boldogan.
— Csak azt szeretném, — tette hozzá sóvá
rogva, — hogy én is táncolhatnék velük . . .
ha engem is megtanítanának . . .
— Táncolni csak cica táncolhat velük, —
A liget tündére.
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felelte az öreg anyóka: — te pedig nem vagy
cica . . . Hanem, tudod mit? . . . Neked
ajándékozom az egész testőrséget, a cicákat
mind, meg a kutyákat is: akkor aztán muzsi
káltathatsz és táncoltathatod a cicákat, ami
kor csak tetszik.
— Mit ér, ha én is nem táncolhatok
velük! — durcáskodott a kis Viola.
— Mondtam már, hogy csak cica táncol
hat velük!
— Hát hadd legyek én is cica! — csengett
Violácska. — Te megteheted, édes jó öreg
anyám: hiszen olyan hatalmas vagy!
Az öreg anyóka csak ezt várta. Villám
gyorsan megsimogatta Violácskát és köz
ben varázsigéket dörmögött, aztán pedig
hangosan így szólt:
— Tudod, hogy minden kívánságod nyom
ban beteljesedik, ahogy kimodod. Legyen meg
hát most is az akaratod! . . .
És az aranyhajú királyleány abban a
szempillantásban gyönyörű szép fehér cicává
változott és hangos miákolással szaladt a
testőreihez, hogy együtt táncoljon velük, A
Hesperidák öreganyja pedig boldogan dör
zsölte a kezeit és elégedetten mondogatta
magában:
— Na, most már örökre itt marad nálam!
Mert ugyan melyik királyfinak jutna eszébe,
hogy beleszeressen
egy ilyen macska
kisasszonyba? . . .
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így lett Violácskából fehér cica, úrnője
és parancsnoka a pompás cica-testőrségnek,
amellyel egész nap eljátszadozott a Hespe
ridák kertjének árnyas fasorában. Három
nap múlva már nem is emlékezett arra,
hogy volt idő, amikor ő még aranyhajú kis
leányka volt és úgy élt, szórakozott és mula
tott a pompás palotában cicáival és kutyái
val, mintha egész életében maga is cica lett
volna.
Történt aztán, hogy a Bergengóciával
szomszédos hencidai birodalomban közelegni
érezte halálát az öreg király. Két délceg fia
volt, akiket oda hivatott beteg-ágyához, és
a kancellár meg a hopmester, valamint a
nagyvezér és a többi, országos főméltóságok
jelenlétében elmondta végső akaratát.
—‘ Azt óhajtom, — így kezdte, — hogy
halálom után idősebbik fiam örökölje a trónt,
az ország törvényei szerint. A fiatalabbik
pedig kapjon tizenkét várkastélyt, tizenkét
uradalommal, hogy az évnek mindenik hó
napjára meglegyen a helye, ahol gondtalanul
élhessen . . . •
Ezzel a fal felé fordult és meghalt.
Amikor harmadnapra fényes pompával
eltemették — még sortüzet is adott a had
sereg, mikor a király koporsóját betolták a
kriptába — összeültek a miniszterek az új
király elnöklete alatt és addig súgtak-búgtak,
míg végre kisütöttek egy gonosz határozatot.

Szólt pedig ez a határozat úgy, hogy az
ország épsége nem engedi meg a boldogult
király végső akaratának teljesítését. Nem
szabad úgy földarabolni az országot, hogy a
fiatalabbik királyfinak tizenkét várkastély
jusson tizenkét uradalommal; mert hogyha
mind a tizenkét kastélyban fegyvereseket
tart, akkor nagyon könnyen zendülés támad
hat egyszerre tizenkét helyen, amiből nagy
veszedelem származhatik az országra.
Tetszett ez a határozat a fösvény király
nak, aki titokban irigyelte öccsétől a nagy
örökséget, de most annál jobban örült, hogy
a minisztertanács határozata folytán meg
tagadhatja az uradalmak kiadását.
A fiatal királyfit nagyon bántotta fös
vény bátyjának ez az álnoksága, de azért
nem esett kétségbe. Egy szép reggelen be
állított királyi bátyjához a trónterembe és
így szólt hozzá:
— Látom, hogy szűk kettőnknek ez az or
szág. Én hát neked hagyom az egészet és el
bujdosok. Élj boldogúl, bátyám és sohase
jusson eszedbe, hogy megfosztottál az örök
ségemtől.
Ezzel sarkon fordult és ott hagyta a ki
rályi palotát. Elindúlt szerencsét próbálni, —
gyalog. Mert olyan büszke volt, hogy puszta
kardján és bátor szívén kívül — ami egészen
az övé volt — semmit se akart magával
vinni gonosz bátyjának birodalmából.
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Az öreg király betegágyához hivatta két délceg Hát, • ,

Ment mendegélt az árva királyfi, erdőnmezőn, hegyen-völgyön át és egyszerre csak
kijutott a bátyja országából. Gyönyörű szép
tavaszi reggel volt, s a virágos réten, mint
ezüstös szalag, kanyargott a tiszta vizű pa
tak, melynek partját sudár jegenyefák szegé
lyezték.
A királyfi lesétált a patakhoz, hogy meg
pihenjen a fák árnyékában. Hát, ahogy oda
ért, egészen közel a parthoz, látja ám, hogy
kínosan fuldokolva hánykódik, vergődik egy
hatalmas kárász a fűben. Valahogyan ki
dobta magát, szegény, a vízből és most nem
bírt visszamenni. Talán legyekre vadászott
és úgy vetődött a partra, mikor kiugrott
utánuk a vízből. Szóval ott haldoklott a
királyfi szeme láttára . . .
— Szegény halacska! — sajnálkozott a
királyfi: — ne félj, nem hagylak elpusz
tulni . . .
Ezzel visszadobta a vízbe, noha péntek
volt és böjti ebédnek ugyancsak jól esett
volna neki a hal-paprikás. A kárász nagyot
csobbant a vízben és leszállt a patak felie
kére, de csakhamar ismét fölbukkant és — a
királyfi nagy álmélkodására — megszólalt:
— Jó tettedért jót várj, jóságos királyfi.
Megmentettél a haláltól; de ha bármikor
szükségbe jutsz: ott leszek a segítségedre.
— Na hát, — csóválta fejét a királyfi: —
ilyen civilizált, finom úri hallal még ugyan
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Ment, mendegélt az árva királyfi . • «

sohase volt dolgom. Hogy beszélni tud: az
még hagyján; de, hogy meg is köszöni a
szivességet: az már igazán sok!
Miután megpihent, megint fölkerekedett
és ment, mendegélt, amerre látott. Meg
fordult sok szép vidéken, tapasztalt sok
furcsaságot, ázott-fázott és nélkülözött, de
azért mindig vidám volt, bár a szerencsét
hiába kereste.
Egy szép napon, ahogy éppen kijött va
lami sűrű erdőből, látja ám, hogy kétségbe
esett sikoltozással menekül egy holló, melyet
vad vijjogással üldöz leghalálosabb ellen
sége, a réti sas. A falánk ragadozó már-már
utolérte prédáját és éppen lecsapni készült
rá, mikor a királyfi észrevette és megsajnálta
a szegény hollót. Eszébe jutott a saját esete:
— Lám, a hatalmasok hogyan törnek a
gyöngék életére, — mondta. — Milyen jogon
akarja fölfalni a hollót ez a gaz réti sas?...
Hirtelen lekapta válláról az íját, nyüveszőt tett rá s még jóformán észbe se kap
hatott a sas, amikor már átlőtt testtel,
holtan zuhant alá a magasból, a holló pedig
boldogan szállt le a legeső fára.
— Jó tettedért jót várj, jóságos kiráyfi,—
mondta. — Megmentettél a haláltól; de, ha
bármikor szükségbe jutsz: ott leszek a segít
ségedre.
— Na, ez becsületes ország, — mondogatta
magában a királyfi. — Legalább az állatol
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Hirtelen lekapta válláról az íját . . •

mindenesetre azok. Lám, ez is megköszönte,
amit érte tettem . . .
Néhány nap múlva, mikor kora hajnalban
kis erdei tisztáson ment át, rettenetes huho
gás ütötte meg a fülét. Hát, ahogy körülnéz,
látja ám, hogy egy hatalmas füles-bagoly
vergődik halálra váltan valami madarász
hálóban.
— Hát nem szörnyűség ez, — csóválta fe
jét a királyfi, — hogy az emberek nem csak
egymást marják, fosztogatják és sanyargat
ják, hanem az ártatlan állatokat is, amelyek
pedig nem is vétenek nekik?!
Fogta a kardját és szétvágta a hálót,
hogy kiszabadítsa a szegény baglyot. A ma
dár huhogva röpült föl az első fára, ahonnan
hálálkodva szólt le a királyfinak:
— Jó tettedért jót várj, jóságos királyfi.
Megmentettél a haláltól; de ha bármikor
szükségbe jutsz: ott leszek a segítségedre!
— Megáll az ember esze, — álmélkodott
a királyfi, — hogy ebben az országban több
tisztesség szorult az állatokba, mint az
emberekbe!
Ezzel tovább ment, mendegélt és estére
kelve zordon, sötét erdőbe jutott, ahol bor
zasztó zivatar érte utói. Pokoli sötétség volt
köröskörül, a zápor zuhogott, mintha sajtár
ból öntötték volna, vakító villámok cikáztak
lépten-nyomon s a rettentő égzengés egy
pillanatig se szünetelt.
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— Na, itt a világ vége! — bosszankodott
a királyfi. — Hol találok itt ma éjjeli
szállást! . . .
Botorkálva ballagott, maga se tudta,
merre, a sötét erdőben, míg végre messze,
messze, nagyon messze, valami kis világos
ságot látott pislogni. Gondolta, hogy talán
valami erdész-ház lesz ott: arra felé igyeke
zett tehát. Jó sokára oda is ért és akkor
látta, hogy nem erdész-ház az, hanem hatal
mas, pompás palota, amelynek arany-kapu
járól csudálatos rubintokkal kirakott csengetyű-huzó lógott.
— Hogy errefelé nincsenek tolvajok! —
csodálkozott a királyfi: — ez a csengetyűhuzó megér egy fél-országot . . .
Jó erősen megrántotta s erre odabent
élesen szólalt meg a csengő, az arany-kapu
pedig nyomban föltárult s abban a pillanat
ban húsz-harminc lobogó fáklya táncolt a
levegőben, mintha megannyi kéz tartaná: —
de a kezek láthatatlanok voltak!
A királyfi meghökkenve hátrált, de ekkor
— ugyancsak láthatatlan kezek — megra
gadták és gyöngéd erőszakkal húzták, tolták
befelé a kapun. A királyfi a kardjához ka
pott, de abban a pillanatban végtelenül ked
ves csengésű hang szólt ki a kastély belse
jéből:
— Ne félj, ifjú lovag . . . szívesen látott
vendég vagy itt... Légy üdvöz a palotában.
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— Ez a hang nem csalhat tőrbe, — gon
dolta a királyfi megnyugodva és most már
bátran, elenszegülés nélkül ment előre,
amerre a láthatatlan kezek vezették.
Fényesen megvilágított, hosszú folyosóra
jutott, melynek falait jáspis- és türkiz
lapok borították; innen, vérpiros korállajtón keresztül, egy terembe vezették a látha
tatlan kezek. Ennél pompásabb szobát még
soha életében nem látott. Gyöngyházzal volt
kirakva az egész, minden szekrény, bútor
ébenfából készült, elefántcsont-berakásokkal,
a padlón finom bokharai szőnyegek, az
ablakokon hímzett selyem-függönyök — s
ami legtöbbet ért: — a kandallóban pattogó
tűz, az egyik széken pedig kiterítve drága,
hímzett lovagi ruhák, selyemből, bársonyból
és brokátból.
— Öltözz át, fiatal lovag, — bíztatta az
előbbi kedves ahng: — és tapsolj háromszor,
mihelyt készen leszel.
A királyfi szót fogadott. Felöltözött a
pompás díszruhába, amely olyan jól állt
rajta, mintha csak reá öntöték volna, s mi
után megnézte magát a nagy, álló velencei
tükörben, háromszor tapsolt.
A szárnyas ajtó föltárult — s a királyfi
megtándorodott attól, amit látott . . .
Kincseket érő, pompás ruhában, igaz
gyöngyökkel és drágakövekkel pazarul díszí
tett hermelin-palástban, fejedelmi tartással
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... a királyfi megtántorodott attól, amit látott . , •

közeledett feléje egy hófehér cica. Két lábon
járt, mint az emberek, mosolyogva jött, bal
kezével hatalmas bernáthegyi kutyát veze
tett, jobb vállán pedig tarka-barka papagáty
ült és vígan rikácsolta:
— Isten hozott, szép lovag! . . . Üdvöz
légy kastélyunkban! . . .
— Szépséges királykisasszony, — kezdte
a királyfi, féltérdre ereszkedve, miután föl
ocsúdott meglepetéséből: — fogadd hálás
hódolatomat a szíves vendéglátásért.
— Szóra sem érdemes, nemes lovag, —
felelte nyájasan a fehér cica: — rég vártalak
már, mert úgy emlékeztem, hogy valamikor,
amikor még leányka voltam, azt jósolgatták,
hogy tizennyolc éves koromban királyfi jön
értem és visszavisz atyám országába. Vájjon
nem te vagy-e a nekem jövendőit királyfi? ...
Ugyanaz a kedves, bájos hang volt, mely
már az imént is megnyugtatta a királyfit.
Ezen fölbátorodva, fölkelt térdéről és ud
variasan meghajolva, így felelt:
— Nem tudom, szépséges királyleány,
hogy az vagyok-e, akit vársz; de bizonyos,
hogy én is királyfi vagyok és ettől a perctől
kezdve életre-halálra a te szolgád. Parancsolj
velem: mit kell tennem és én megteszem,
még hogyha az életembe kerül is!
A királykisasszony most elbocsátotta a
nagy bernáthegyi kutyát, mely lassan oda
cammogott a királyfihoz, két első lábát rá78

tette a királyfi vállára és sokáig, mélyen
vizsgálta az arcát. A királyfi meg se
moccant és bátran nézett farkas-szemet a ha
talmas kutyával, amely pár perc múlva is
mét négy lábára ereszkedett, majd hűségesen
leheveredett a királyfi lábaihoz.
— A kutyám jelenti, hogy megérdemled
a bizalmamat, — szólt most a király
kisasszony: — s ebből sejtem, hogy te vagy
az eljövendő.
— És ki vagy te, — kérdezte tisztelettel
a királyfi: — és ki varázsolt el? . . . Mert
sejtem, hogy nem igazi cica vagy!
— Valóban eltaláltad, — bólintott szomo
rúan a szépséges cica: —király leány vagyok,
a boncidai király leánya, ha hallottad a
hírét.
— Országa szomszédos az én boldogult
apám országával, — felelte a királyfi: —
szomorú királynak hívják, mert még senkise
látta örülni vagy éppen mosolyogni . . . Ha
az ő leánya vagy: akkor te vagy az arany
hajú Viola királykisasszony.
— Eltaláltad, — sóhajtott a királyleány:
— én vagyok az! És a Hesperidák öreg
anyja szakított el tőle.
— Elszakította . . . elvarázsolta, — riká
csolta a papagály: — hogy itt tarthassa és
senki ki ne szabadítsa . . .
— Ügy van, — sóhajtott Viola fájdal
masan: — és én visszavágyom hozzá meg
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szegény édesanyámhoz, aki tizennyolc év
óta sirat engem.
/
— Én kiszahadítlak és visszaviszlek! —
kiáltott föl a királyfi lelkesedve. — Itt a
kardom, bátor szívem... Jer, azonnal indul
hatunk!
A királykisasszony szomorúan rázta a
fejét:
— Nem oly könnyen megy az, mint
gondolod . . . Nehéz próbákat kell még ki
áltanod és aztán . . . aztán... meg kell Ígér
ned azt is, hogy nőül veszel . . . Gondold
meg: egy fehér cicát kell nőül venned . . .
-— Ügy van! — hangzott mögöttük e pilla
natban egy ingerült hang és hirtelen elébük
toppant a Hesperidák öreganyja, két mankó
jára támaszkodva. — Viola az én leányom
marad mindaddig, míg hozzá méltó vőlegény
nem jön érte, aki elvégzi a súlyos próbákat
is . . .
— Én elvégzem! — kiáltott közbe el
szántan a királyfi.
— Sha nemvégzed el: a halál fia vagy. .
— Ügy legyen! — felelte a királyfi ünne
pélyesen és esküre emelte kezét.
A Hesperidák öreganyja odament az ab
lakhoz és kinyitotta. A vihar már elült, a
sötét felhők szertef oszladoztak és a hold
világ fényesen sütött. Lent, a vár alatt,
kanyargóit ezüstös szalagban a patak.
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Az anyóka lehúzott fonnyadt ujj áról egy
értékes gyémántgyűrűt.
— Az első próba, — mondta és behají
totta a gyűrűt a patakba. — Ha ma éjfélig
elő nem keríted: halál fia vagy!
Ezzel eltűnt, mintha a föld nyelte volna el.
A királyfi megdöbbenve, halálsápadtan
állt a helyén, mintha földbe gyökereztek
volna a lábai. Aztán lassan odament az ab
lakhoz és letekintett a patakra . . . Hogyan
kerítse elő onnan a gyűrűt! . . . Azóta, hogy
leesett: ki tudja, hová sodorta el az ár!!. . .
— Miattam fogsz meghalni! — zokogta
Viola, a királyfi vállára borúivá. — Miért is
vállalkoztál rá . . .
— Meghalni ráérek éjfélig, — vigasz
talta Violát a királyfi. — Most megyek szerencsét próbálni.
Csüggedten ballagott ki a kastélyból és
leült a patak partjára. Eszébe se jutott, hogy
keresse a gyűrűt: — hol lehet az már! . . .
Ekkor hirtelen összerezzent. Valami hang
szólt ki a vízből:
— Jó tettedért jót várj, jóságos királyfi.
Megmentettél a haláltól és most itt vagyok
a segítségedre.
Ahogy oda néz, hát látja ám, hogy az a
kárász fickándozik a vízben, akinek az életét
megmentette, — és szájában tartja a Hespe
ridák öreganyjának gyémánt-gyűrűjét!
4 Jiget tündére.
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Hát ez igazán varázslatos szerencse y
Rohant is a királyfi a gyűrűvel a palot^_ ,
s ahogy belépett a kapun, már ott ugrált,
csaholt és nyüszített körülötte a nagy bernát
hegyi.
Az első próba hát sikerült. Most követke
zett a második.
Két évvel ezelőtt — kezdte a Hespe
ridák öreganyja — Konduriótisz királyfi, a
Macska - birodalom trónörököse, megkérte
Viola leányom kezét. Én akkor odaígértem
ezt olyan föltétellel, hogy: ha Viola 18 éves
koráig új kérő jelentkezik, akkor életrehalálra szóló páros viadal döntsön köztük.
Konduriótisz királyfi két mérföldnyire lakik
innen Sziklavárában. Menj és vívj meg vele!
Az öreg anyóka eltűnt, de most Viola
királykisasszonyon volt a rémület és csüggedés soron. Ö ugyanis ismerte ezt a királyfit,
aki négy méter magas óriás volt és másfél
mázsás buzogánnyal verekedett, a lába dobbantására pedig beszakadt alatta a föld . . .
— Sebaj, angyalom! — vigasztalta őt a
királyfi. — Ha Isten is úgy akarja, majd
csak elbánok vele valahogy! Vagy pedig
meghalok érted és az is boldogság lesz
nekem.
Ahogy a Sziklavár felé ballagott, egy
szerre csak irtózatos kürtharsogás riasztotta
meg. Konduriótisz királyfi jött hazafelé a
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— Jó tettedért jót várj, jóságos királyfi, szólt
a kárász . . .
í*

vadászatról és jókedvében torka szakadtából
fújta az öt méter hosszú, másfél mázsás
vadász-kürtöt. Hatalmas jávorszarvast cipelt
a vállán — lehetett vagy négy mázsa nehéz
— de neki bizony meg se kottyant ez a nagy
teher. Mikor megpillantotta a királyfit, le
dobta válláról a vadász-zsákmányt és, meg
forgatva feje fölött szörnyű buzogányát,
vérbe borult szemekkel rohant rá ellen
felére.
Neki fohászkodott a királyfi is. Két kézre
fogta jó kardját, úgy várta gyűlölt vetélytársának támadását. Ugyanekkor a szomszé
dos jegenyefa tetején károgva szólalt meg a
fekete holló:
— Jó tettedért jót várj, jóságos királyfi.
Megmentettél a haláltól; most szükségbeju
tottál és én itt vagyok.
Ezzel egyenesen nekiröpült Konduriótisz
királyfinak, hatalmas csőrével kivagdosta
egyik szemét a másik után, úgy hogy a
megvakított óriás dühös fájdalmában őr
jöngve ordítozott és csak vaktában hadako
zott félelmetes buzogányával.
A királyfi pedig szépen a hátába került
ellenfelének, egymás után vágta le a vak
óriásnak mind a két karját és végezetül egy
óvatlan pillanatban úgy szíven szúrta, hogy
az óriás nyekkenés nélkül terült el a földön.
Ekkor diadalamasan lenyiszentette a fejét.
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Ahogy sietve szaladt hazafelé a didal-jellel,
már félúton elébe nyargalt a bernáthegyi
és ujjongó örömmel, csaholással köszön
tötte.
Megvolt hát a második próba is. Csak a
harmadik volt még hátra, de ez valamennyi
nél rémesebb és keservesebb volt.
— Neked kell vissza varázsolnod emberi
formájába Viola király-kisasszonyt, — jelen
tette ki a Hesperidák öreganyja. — Ehhez
meg kell szerezned az élet vízét, mlyet a
Hétfejű Sárkány őriz barlangjában . . .
Hogy hogyan szerezd meg, az a te dolgod.
Ha mégis megszerezted, akkor le kell vág
nod egyetlen egy kardcsapással Viola fejét,
gyorsan rá kell öntened vérző nyakára az
élet vízét és ismét helyére kell illesztened a
levágott fejet, még pedig fordítva, • hogy az
arca hátrafelé nézzen. Akkor visszanyeri
emberi formáját és elviheted ... A Hétfejű
Sárkány barlangja azon az erdőn túl van,
amelyen keresztül idáig jöttél.
Ezzel eltűnt, mintha a föld nyelte
volna el.
A királyfi megdermedt rémületében és
mozdulni se tudott, míg Viola görcsös zoko
gásra fakadt és félájultan roskadt a földre.
— Uram-Istenem, mi lesz velünk! —
jajgatott kétségbeesve: — ebbe az utolsó
próbába belepusztulunk mindaketten.
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— Talán mégse, — próbálta vigasztalni
a királyfi: — majd csak megsegít a jó
Isten! . .

Maga se nagyon bízott a sikerben, de
azért csak elindult, nehéz szívvel, elkészülve
a halálra is. Három nap, három éjjel balla
gott szakadatlanúl, míg átvergődött a sűrű
rengetegen. Ahogy kiért a mezőségre, mind
járt megpillantotta a Hétfejű Sárkány bar
langját. Fekete bazalt-sziklában volt és sűrű,
kénköves füst gomolygott belőle. Azán kijött
maga a Sárkány is: mind a hét torkából
tüzet okádott.
A királyfi elszántan indult el a Sárkány
felé. Jobb kezében fogta a kardját, baljában
azt az üveget, amelyet tele kellett merítenie
az élet vízével. De még fele útjára se ért,
mikor huhogva szólalt meg egy hang a feje
fölött:
— Jó tettedért jót várj, jóságos királyfi.
Megmentettél a haláltól: most itt vagyok,
hogy megsegítselek. Add ide az üveget: én
jól tudom a járást a barlangban és kihozom
neked az élet vizét.
Képzelhető, hogy megörült a királyfi.
Hát még, mikor a fülesbagoly negyedóra
múlva meghozta az üveget, tele az élet
vizével! Hej, hogy szaladt vele a kastélyba
a királyfi! A nagy bernáthegyi már az erdő
szélén várta és ugrálva, csaholva lótott
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futott előre-hátra, azt se tudva, hová legyen
Örömében.
Most már csak az utolsó, nagy próba volt
hátra. Hogy a királyfi levágja az aranyhajú
Viola fejét . . . Rettentően borzadtak tőle
mindaketten és a királyfi elhatározta, hogy
ő is megöli magát, ha a kísérlet nem sikerül.
De most már a Hesperidák öreganyja is
biztatta, bátorította. Az történt ugyanis,
hogy amikor az öreg anyóka látta a királyfi
nagy önfeláldozását, megsajnálta a szerel
meseket és segíteni akart rajtuk.
Nekiiohászkodott hát végre a királyfi. Az
aranyhajú Viola alázatosan letérdelt a földre
és lehajtotta a fejét. Most megvillant a kard
és lesújtott... egy csapásra leszelte a fejet,
melyet az öreg anyóka rögtön elkapott s
ahogy a királyfi mind ráöntötte az élet
vizét a vérző nyakra, hirtelen ráillesztette a
levágott fejet, — de visszájáról . . .
És ekkor az történt, hogy az élettelen
törzs megelevenedett, a fej villámgyorsan
előre fordult és — olyan csudaszép fiatal
leányarc mosolygott a királyfira, hogy fes
teni se lehetett különbet! ... És elsősorban
odaborúlt az öreg anyóka vállára, örömében
sírva, zokogva köszönte meg neki, hogy
szerette, fölnevelte és visszavarázsolta őt a
boldogságra, az áldásos életre.
Másnap aztán fényes kísérettel indult el
a nászmenet Bergengóciába, ahol most kéz
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dődött csak az öröm és boldogság, régi szo
kás szerint, sírásokkal, lamentálással ve
gyesen. De végül mégis mindenki csak
örült. Hetekig tartott a zajos lakodalom,
melynek végeztével az öreg király átadta
trónját fiatal vejének és leányának, ő maga
pedig — öreg életepárjával — meghúzódott
a palotának két kis szobájában. Onnan örült,
élete fogytáig, a veje és leánya meg az
unokái boldogságának.

A HÁROMFEJÜ KÍGYÓ.

I.
Hol volt, hol nem volt, az Álom
ország határán innen, a Mese
országon túl, volt egyszer egy sze
gény ember, aki az Óperenciástenger partján lakott, gonosz boszor
kány feleségével. Csupa gyötrelem
és szenvedés volt a szegény ember
élete, mert se nappala, se éjjele
nem volt, annyira kínozta a fele
sége. Még rosszabb lett a sorsa szegény
nek, amikor boszorkány-felesége három iker
gyerekkel ajándékozta meg egyszerre. Igaz,
hogy belehalt, — de mi haszna volt belőle
a szegény embernek, mikor egy boszorkány
helyett három ült most már a nyakán!
Mert ez a három rossz gyerek egyformán
kaján, irigy, civakodó és nagyszájú volt.
Folyton
folyvást
veszekedtek,
minden
89

•csekélységért hajba kaptak és hogyha sze
gény édesapjuk közéjük állt, hogy békes
séget csináljon köztük, — hát nem mind a
hárman nekiestek, mintha nem is egymás
sal, hanem az apjukkal lett volna bajuk?!
— Hát ezt nem lehet kibírni! — kesergett
magában a szegény ember. — Inkább vízbe
ölöm, vagy fölakasztom magamat!...
De azért mégse ment neki a Dunának,
mert félt, hogy a víz nagyon hideg, — se föl
nem akasztotta magát: mert hátha elszakad
a kötél s akkor ő lezuhan és megütheti
magát . . . Hanem kiment a pusztába, ahol
mélységes sötét barlangban élt egy ősz
remete. Olyan öreg volt már, hogy térden
alul ért az ősz szakálla és a legöregebb
embeiek is azt mondták, hogy mindig ilyen
vén volt, — már akkor is, amikor ők niég
csak porban játszó kis gyerekek voltak.
Hát ehhez az öreg remetéhez kopogtatott
be, mélységes alázattal a szegény ember.
Nagy sopánkodással kezdte elmesélni, hogy
milyen pokollá teszik életét a gyermekei, de
még száz szót se mondott, mikor az öreg
remete a szavába vágott:
— Ne mondd tovább, szegény ember! Jól
tudom én, hogy mi a te bajod. Itt van ez a
varázs-pálca, vidd haza és hogy ha mind a
három gyermek alszik, szép lassan érintsd
meg vele mind a háromnak a homlokát.
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— És ez elég lesz? — kételkedett a sze
gély ember.
— Örök életedre megszabadulsz tőlük, —
nyugtatta meg a remete. — Hanem a pál
cára vigyázz! Mihelyt elvégezted vele a
dolgodat, rögtön dobd ki az ablakon. És
isemmi egyébbel ne törődj.
A szegény ember megköszönte a jó taná
csot, hona alá csapta a varázs-pálcát és
hazaballagott.
Lábujjhegyen odasompolygott az ágyhoz
jés óvatosan megérintette mind a három
gyermeknek homlokát a varázs-pálcával.
Várt egy darabig, hogy mi lesz? ... De
bizony semmise lett! A három gyerek meg
se moccant: — aludt csöndesen, mint a tej.
— Nem segít már ő rajta semmi! . . .
Hanem másnap reggel, amikor félve be
dugta orrát a három gyermek háló-szobá
jába. kis híja, hogy hanyatt nem esett ijed
tében. Mert a három gyerek helyett szörnyű
nagy óriás-kígyó feküdt az ágyban — sár
gás-zöld színű, pikkelyes szörnyeteg — mely
nek három feje volt.
Elgondolhatjátok, mennyire megijedt a
(szegény ember! Lélekszakadva szaladt le a
pircébe — majd kitörte nyakát a meredek
lépcsőkön — magára zárta a vasajtót és fogvaeogvi. leste, hogy mi lesz? . . .
Hát nem lett semmi, — csak az, hogy a
»szegér'* ember szörnyen megéhezett, mert
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három álló napig raboskodott étlen-szomjan
a sötét pincében, a patkányok meg a száz
lábúak között.
Ezalatt fölébredt álmából a háromfejú
kígyó, lesiklott az ágyról és — uccu! — neki
vágott az utcának. Lett is erre nagy ria
dalom a városban. Hanyatt-homlok mene
kült mindenki: olyan staféta-futást rendez
tek az emberek, hogy ahhoz képest lassú
tctycgás volt még az olimpiászok futó
versenye is. De a háromfejű kígyó sem volt
rest: hol a két szélső, hol a középső fejét
lökte előre, — hol mind a hármat egy
szerre — és lépten-nyomon el-elkapott egy
két embert. Néhányat nyomban megölt és
if öl falt, sok százat pedig össze-vissza mart és
megmérgezett a harapásával. Ezek, szegé
nyek kegyetlen kínok közt sorvadtak halálra.
Mikor a szörnyű istencsapás híre eljutott
a királyi palotába, azonnal összeült a
korona-tanács. Maga a király elnökölt és
pár perc alatt elhatározták, hogy mozgósí
tani kell a hadsereget — gyalogságot, lovas
ságot és tüzérséget — a szörnyeteg elpusztí
tására. Félóra múlva már harsogtak a
trombiták, pörögtek a dobok és plakátok
hívták be a tartalékosokat.
— Fegyverbe az egész ország!
A háromfejű kígyó meg csak a nyelvét
öltögette és egyre csak ölt, pusztított a
városban. Hiába lövöldöztek rá puskával,
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gépfegyverrel, sőt még ágyúval is: a golyók
Ílepatfogtak róla, — a mérges füst és gázok
ellenben, amit úgy okádott torkából, mint a
kémény, rakásra döntötték a katonákat.

11.

Amikor már nem birta tovább a pat
kányok marásait, nagy reszketve fölvánszorgot a pincéből a szegény ember. Félve kuk
kantott be a hálószobába és szinte hinni se
mert a szemeinek, mikor látta, hogy az ágy
üres. Híre-hamva se volt a háramfejü kígyó
nak . . .
A szegény ember a feje tetején szeretett
volna táncolni örömében. — Lám: az a derék
remete még se csalta meg! — Most észre
vette a varázs-pálcát a sarokban, ahová
mérgében hajította.
— Ejnye, — vakarta a fejét: — hogy
erről elfelejtkeztem! . . . Azt mondta a
remete, hogy dobjam ki az ablakon . . .
Odament a sarokba és fölvette a pálcát,
hogy majd kidobja az ablakon. — Bár ne
tette volna, szegény! . . . Mert alighogy
megfogta a botot, nagyot dörrent az ég és
hatalmas óriás toppant a megrémült szegény
ember elé. Még pedig nem is egymaga jött,
hanem nagy fekete szelindek is kísérte,
vicsorgó fogakkal, vérbe borult szemekkel.
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— Dugd a fejedet ennek a kutyának a
szájába! — rivalt rá az óriás, — vagy
tüstént meghalsz!
A szegény ember behúnyta a szemeit,
mint aki a vérpadon hóhérbárd alá nyújtja
a nyakát és engedelmesen bedugta fejét a
kutya szájába.
— Harapd le a fejét! — mordult rá az
óriás a kutyára.
A szelindek összecsukta a száját és éles,
hegyes fogait belevágta a szegény ember
iorkába, nyakába, hogy köröskörül kiserkedt a vér . . . De, még mielőtt a kutya le
haraphatta volna a fejét, az óriás leintette.
Aztán nagyot dobbantott lábával, mire
iszörnyű szakadék támadt előtte, — mély,
meredek szakadék, amelynek fenekén hallani
lehetett a víz csobogását.
— Ugorj bele! — rivalt az óriás a sze
gény emberre. — Egy-kettő . . . különben
halál fia vagy! . . .
Mit tehetett a szegény ember? . . . Megint
behúnyta a szemét és — zsupsz! —- levetette
magát a sötét szakadékba.
Nagyot csobbant a víz és a szegény
ember talán százmétemyire is lebukott a
víz alá, — de aztán oly könnyedén szállt föl
felé, mint a pehely. Mikor fölbukkant a víz
fezínére, már hallotta az óriás fenyegető
parancsát:
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— Látod a vörös vas-lajtorját? . . . Jer
íöl rajta rögtön, különben halálnak halálá
val halsz meg!
A vas-lajtorja csakugyan ott volt és azért
volt vörös, mert tüzes volt. A szegény ember
nem tudta ezt, csak akkor érezte, mikor
megmarkolta a létra első fokát . . . Fölsikoltott fájdalmában, de aztán összeszorí
totta az ajkait és elszántan mászott fölfelé a
létrán Ötvenkét foka volt a létrának s ami
kor a szegény ember fölért, félájultan roskadt az óriás lába elé.
És ekkor megtörtént a csoda. A szörnyű
óriás délceg, fiatal lovaggá változott, aki
hálálkodva, örömkönnyekkel köszönte meg a
szegény embernek, hogy megszabadította a
végzetes varázstól, mely reá nehezedett. El
mondta, hogy a szomszédos ország királyá
nak fia és apjának halálos ellensége vará
zsolta el őt . . .
— A varázslat pedig csak lígy szűnhetett
meg, ha akad valaki, aki kiállja azt a nárom
próbát, amelyen te most keresztül estél.
Hála a te bátorságodnak, most már megint
az vagyok, aki voltam.
Ha már így vagyunk, — szólt a szegény
ember nekibátorodva: — hát én is kérek
tőled valamit. Öld meg azt a háromfejű
kígyót, amely a városban garázdálkodik.
- Ha csak ezt kívánod, — felelte a
királyfi — ezt mindjárt is megtehetem.
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A halpiacon megtalálta a szörnyeteget.
Rémes küzdelem kezdődött akkor. A kígyó
dühösen sziszegve támadta meg a királyfit
|és három fejével, szörnyű farkával igyeke
zett agyonharapni, körülcsavarni és meg
fojtani a herceget. Ez azonban ügyesen el
került minden támadást és egymás után
csapta le éles kardjával a kígyónak mind a
három fejét.
A nép, mely már az első harcizajra ki
tódult, diadalmas ujjongással kapta vállára
a győztes herceget és úgy vitte a király elé.
A király pedig kedves fiának nevezte.
— Nekem nincs fiam, csak leányom van,
— mondta. — Légy hát a fiam és vedd fele
ségül egyetlen leányomat. Mivel pedig én
már úgyis öreg vagyok: átadom neked a
trónomat, hogy uralkodjál népemen és
országomon . . .
Ügy is lett. A királyfi nőül vette az öreg
király leányát és csaptak olyan fényes
lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig folyt
a bor. Végezetül pedig miniszter lett a
Szegény emberből.
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