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RÓKA KOMA 

Egyszer a ravaszdi róka tyúkot lopott. Szaladt, szaladt szájában a tyúkkal, 
hogy meg ne fogják. Nemsokára ráesteledett. Egy kunyhót látott a 

közelben, bekopogott, köszöntötte a háziakat: 
- J ó estét, jó emberek! 
- Adjon isten jó egészséget! 
- Engedjék meg, hogy itt háljak. 
- Igen kicsiny a házunk, Róka koma, nem tudunk neked fekvőhelyet 

adni. 
- Nem baj, majd meghúzódom a lóca alatt, betakarózom a farkammal, 

egy éjszaka csak megleszek valahogy. 
- Hát nem bánom, maradj - szólt a gazda. 
- De van egy tyúkocskám is, hova tehetném éjszakára? 
- Ereszd a kemence alá. 
A furfangos róka úgy is tett. Éjjel aztán szép csendben felkelt, megette a 

tyúkot, eltakarította a tollát. 
Másnap már korán reggel talpon volt, megmosta bundáját, és jó reggelt 

kívánt a gazdának. 
- J a j , hol van a tyúkocskám? 
- A kemence alatt. 
- Kerestem már ott, de nem lelem. 
Leült a róka, és sírva fakadt. 
- Ez az egy tyúkocska volt minden vagyonom, és azt is elvesztettem. Adj 

helyette, jó gazda, egy kacsát! 
Mit tehetett a gazda, odaadta az egyik kacsáját. 
Ravaszdi a tarisznyájába tette a kacsát, és tovább folytatta útját. 
Futott, futott, de megint rászállott az éjszaka. Bezörgetett egy házba, 

illedelmesen köszöntötte a gazdát: 
- Jó estét, jó emberek! 
- Adjon isten jó egészséget! 
- Nem kaphatnék éjjeli szállást? 
- Igen szűken vagyunk, kicsi a házunk, Róka koma, nem lesz hol hálnod. 
- Nem baj, meghúzom magam a lóca alatt, betakarózom a farkammal, 

úgy alszom majd. 
- No, hát akkor maradj. 
- Hanem a kacsámat hová tegyem? 
- Tedd az ólba a libák közé. 





A róka ügy is cselekedett. Éjszaka megint felkelt, csendben megette a 
kacsát, eltakarította a tollakat. 

Másnap reggel jókor ébredt, szép tisztára mosakodott, jó reggelt kívánt a 
gazdának, és megkérdezte: 

- Hová lett a kacsám? 
Benéztek az ólba - hát látják, hogy nincs ott. így szól a gazda: 
- Bizonyára kiengedték a ludakkal együtt. 
Sírva fakadt a róka: 
Ez a kacsa volt minden vagyonom, azt is ellopták. Fizesd meg a káromat, 

gazda, adj helyette egy libát. 
Mit tehetett a gazda, odaadta az egyik libáját. Róka koma tarisznyába 

kötötte a libát, és folytatta útját. 
Megy, mendegél... Ismét ráköszöntött az éjszaka. Meglátott egy házikót, 

belépett, és így szólt: 
- J ó estét, jó emberek! Engedjék meg, hogy itt töltsem az éjszakát. 
- Nem tehetjük, róka koma, igen kicsiny a házunk, magunk is alig félünk el. 
- Nem baj az, bebújok a lóca alá, a farkammal takarózom, úgy hálok az éjjel. 
- Hát nem bánjuk, maradj. 
- Hanem a libácskámat hová tegyem? 
- Tedd be az akolba a bárányok közé. 
A róka úgy is tett. Éjjel aztán csendesen felkelt, kiosont az udvarra, megette 

a ludat, elsöpörte a tollakat. 
Másnap jókor ébredt, megmosakodott, jó reggelt kívánt a gazdának, és 

megkérdezte: 
- Hát a ludacskám hová lett? 
Megnézték az akolban, nem találták. Ekkor így siránkozott a róka: 
- Sok helyen jártam már, de ilyesmi még nem történt velem, hogy 

meglopjanak! 
- Bizonyára agyontaposták a bárányok - válaszolt a gazda. 
- Akárhogy van, akármint van, de adj a ludamért egy bárányt. 
Mit tehetett a gazda, odaadta egyik bárányát. 
A róka betette a bárányt a tarisznyájába, és folyatta útját. 
Ment, mendegélt, útközben megint ráesteledett. Bekérezkedett az egyik 

házikóba, hogy adjanak neki éjjeli szállást: 
- Engedjék meg, jó emberek, hogy itt töltsem az éjszakát! 
- Nem tehetjük, róka koma, igen kicsi a házunk, magunk is szűken 

vagyunk. 
- Nem baj, majd meghúzódom a lóca alatt, betakarózom a farkammal, 

megleszek valahogy. 
- Nem bánjuk hát, maradj. 



- De hová tegyem a báránykámat? 
- Engedd be a kertbe. 
A róka ügy is tett. Éjjel pedig szép csendben kiosont a kertbe, és megette 

a bárányt. 
Másnap már korán fent volt, megmosakodott, jó reggelt kívánt a gazdának, 

és ezt kérdezte: 
- Hová lett az én báránykám? 
Aztán leült és keserves sírásba fogott: 
- Sok helyen jártam már, de ilyesmi még nem történt velem, hogy az 

egyetlen jószágomat is ellopják. 
- A menyem engedte ki az ökröket a legelőre, bizonyára a bárány is 

kiment velük együtt - válaszolt a gazda. 
A róka meg így szólt: 
- Hát már volt, ahogy volt, de add nekem a menyedet a bárány helyett! 
Sírt az após, sírt az anyós, sírt a fiú, sírtak a gyerekek. 
A róka pedig fogta a menyecskét, és bekötötte egy zsákba. De még 

mielőtt útnak indult volna, kiment az udvarra. Addig a gazda fia hamarosan 
kioldotta a zsákot, kiengedte a feleségét, és egy kutyát tett a helyére. 

Visszajött a róka, már bele sem nézett a zsákba, a vállára vetette, és 
útnak indult. Vidáman ballagott, és ezt mondogatta magában: 

- Tyúkocskáért kacsácskát, kacsácskáért libácskát, libácskáért báránykát, 
báránykáért menyecskét! 

- Megrázza örömében a zsákot, a kutya meg: „Hrrr!..." 
- Tyű, de dühös menyecske - mondja a róka - ,hadd nézzem csak meg. 
Leült, és kibontotta a zsákot. Alig oldotta ki a zsineget, kiugrott belőle a 

kutya. Megrémült a róka, futásnak eredt, a kutya meg utána, egészen az 
erdőbe... Már majdnem utolérte. De mégsem sikerült megfognia, mert a 
róka beugrott egy rókalyukba. Ült, üldögélt a rókalyukban, a kutya meg a 
lyuk mellett, mert nem tudott utánamászni. A róka kérdezgetni kezdi a fülét: 

- Fülecském, fülecském, ugyan mit gondoltál, amikor az átkozott eb elől 
futottunk? 

- Arra gondoltam, jó gazdám, hogy az a csúnya kutya nehogy utolérjen, 
és ne tépje meg aranyos bundádat. 

- Köszönöm, drága kicsi fülecském, aranyos fülbevalót veszek majd neked 
érte. 

Aztán a szemét kérdezte: 
- Hát te mire gondoltál, drága szemecském, amikor az átkozott kutya 

elől futottunk? 
- Néztem jobbra, balra, hogy utol ne érjen a kutya és ne tépje meg 

aranyos bundádat. 



- Köszönöm, szemecském, veszek neked érte arany szemüveget. 
Aztán a lábait kérdezte: 
- Lábacskáim, lábacskáim, ugyan mit gondoltatok, amikor az átkozott 

kutya elől futottatok? 
- Azt gondoltuk, kedves gazdánk: fussunk gyorsan, nehogy a kutya 

utolérjen és megszaggassa aranyos bundádat. 
- Köszönöm, lábacskáim, veszek nektek érte piros cipellőket, ezüst 

patkóval. 
- Hát te mit gondoltál, csúnya, bozontos farkam, amikor a kutya elől 

menekültünk. 
A farok igen megharagudott, amiért a róka csúnyának nevezte. így 

válaszolt: 
- Arra gondoltam: a lábad közé akadok, hogy felbukjál, utolérjen a 

kutya és lenyúzza az aranyos bundádat. 
Igen mérges lett a róka a farkára, és kidugta a lyukon: 
- Nesze, kutya, itt a farkam, harapj le belőle, amennyit akarsz! 
Le is harapta a kutya a róka farkát tőből. 
Ezután a róka elment a nyulak közé. A nyulaknak abban az időben 

még hosszú farkuk volt. Meglátták, hogy a rókának hiányzik a farka, nevetni 
kezdtek rajta. Azt mondta a róka: 

- Nem baj az, de most annál jobban tudok körtáncot járni. 
- Hogyan? 
- Megtanítlak benneteket is, csak ahhoz össze kell kötnöm a farkaitokat. 
- Hát kösd össze! 
Összekötözte a róka a nyulak farkát, aztán felfutott egy dombra és ezt 

kiáltotta: 
- Meneküljetek, mert jön a farkas! 
Nagyot ugrottak a nyulak, ki erre, ki arra, a farkuk meg leszakadt. Amikor 

aztán látták, hogy nincs veszély, ismét egybegyűltek: mindegyikük farok 
nélkül. Kérdezgették egymástól: 

- Veled is a róka bánt el? 
- Az bizony. 
- Látod, én is ott voltam! 
Tanácskozni kezdtek, hogyan fizethetnék vissza a rókának a kölcsönt. A 

róka meg kihallgatta beszédüket, látta, hogy ebből baj lesz, elfutott az erdőből, 
azóta hírét sem hallották. 



A CIPÓ 

Volt egyszer, hol nem volt, volt egy öregember meg egy öregasszony. 
Olyan szegények voltak, hogy már betevő falatjuk sem akadt a házban. 

Egyszer így szól az öregember: 
- Hallod-e, asszony, süthetnél egy cipót! 
- Már miből sütnék, amikor egy csepp lisztünk sincsen? 
- Menj a kamrába, kapard össze, ami még maradt a láda fenekén, hátha 

lesz egy cipóra való. 
Az öregasszony úgy is tett. Bement a kamrába, összekapargatta maradék 

lisztecskéjét egy fatálba, befűtött a kemencébe, egy tojást is ütött a lisztbe, és 
szép ropogós cipót sütött. Mikor kivette a kemencéből, az ablakpárkányra 
tette hűlni. A cipó ott volt egy ideig, egyszer csak legurult a küszöbre, a 
küszöbről pedig az udvarra, az udvarról a kapuba, és elindult az országúton. 

Fut, fut, gurul, egyszer csak találkozik egy nyulacskával. 
- Cipó, cipó, most bekaplak! 
A cipó így válaszolt: 
- Ne egyél meg, Tapsifüles, szép nótát dalolok neked. 
- Nos, halljuk! 

Fatálkában dagasztottak, 
izzó parázson sütöttek, 
gazdasszonytól megszöktem, 
gazdámtól is megszöktem, 
elszaladok tőled is! 

Azzal el is illant. Fut, fut az úton... Szembejött vele a farkas. 
- Cipó, cipó, most bekaplak! 
- Ne kapjál be, ordas farkas, szép nótát dalolok neked. 
- Nos, hadd hallom! 

Fatálkában dagasztottak, 
izzó parázson sütöttek, 
gazdasszonytól megszöktem, 
gazdámtól is megszöktem, 
elszaladok tőled is! 



Ezzel el is futott. Fut, fut... Találkozik a medvével: 
- Cipó, cipó, most megeszlek! 
- Ne egyél meg, Tányértalpú, szép nótát dalolok neked. 
- Halljuk azt a nótát! 

Fatálkában dagasztottak, 
izzó parázson sü töttek, 
gazdasszonytól megszöktem, 
gazdámtól is megszöktem, 
elszaladok tőled is! 

És már futott is. Szalad, szalad... találkozik a rókával: 
- Cipó, cipó, megeszlek! 
- Ne egyél meg, róka koma, szép nótát dalolok neked! 
- Nos, hadd hallom! 

Fatálkában dagasztottak, 
izzó parázson sütöttek, 
gazdasszonytól megszöktem, 
gazdámtól is megszöktem, 
elszaladok tőled is! 

- Hát ez igazán gyönyörű dal! - mondja a róka. - Csak az a baj, hogy 
gyenge a hallásom. Énekeld el még egyszer, de ülj ide a nyelvem végére, és 
úgy dalolj, hogy jobban halljam. 

A cipó felugrott a róka nyelvére, és megkezdte nótáját: 

Fatálkában dagasztottak, 
izzó parázson sütöttek, 
gazdasszonytól megszöktem... 

A róka meg: ham! - és bekapta a hencegő kiscipót! 



A SZALMABORJÚ 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregember meg egy öregasszony. 
Az apóka egy szurokgyárban dolgozott, a felesége meg otthon üldögélt, 

fonogatott. Igen szegények voltak, semmijük sem volt: amit kerestek, nyomban 
megették, aztán tovább éheztek. Az öregasszony egyszer így szólt a férjéhez: 

- Csinálj nekem, öreg, szalmából egy kisborjüt, és öntsd le szurokkal. 
- Hát az meg minek? Mi hasznát vennéd egy szalmaborjünak? 
- Csak csináld meg, majd meglátod. 
Mit tehetett az öreg? Készített szalmából egy borjút, és leöntötte szurokkal. 
Eljött az este, aludni tértek. Reggel, amikor felkeltek, az asszony szöszt 

vett magához, és kihajtotta a szalmaborjút a legelőre. Leült egy bokor alá, 
fonogatta a szöszt, és közben ezt mondogatta: 

- Legelj, legelj, kicsi borjú, míg megfonom ezt a szöszt! Legelj, legelj, 
kicsi borjú, míg megfonom ezt a szöszt! 

Font, font, míg csak el nem aludt. A sűrű sötét erdőből ekkor egy medve 
cammogott ki. Az egyik oldala teljesen ki volt tépve. Nekirontott a kisborjúnak. 

- Hát te miféle vagy? - kérdi. 
A borjú így válaszolt: 
- Szalmából vagyok, a bőröm pedig szurok. 
- Akkor hát adj egy kis szurkot, hogy megfoltozzam összeszaggatott 

oldalamat! 
A kisborjú csak hallgatott, a medve meg fogta magát, tépni kezdte róla a 

szurkot. Tépte, tépte, de úgy beleragadt a foga, hogy nem tudta kiszabadítani. 
Futásnak eredt, magával vitte a kisborjút is. 

Felébred az asszony, hát látja, hogy nincs a borjú sehol. „Édes istenem, 
hová lett az én kisborjúm? Biztosan hazament már!" Szaladt hazafelé, hát 
látja ám, hogy egy medve az erdőbe viszi a kisborjút. Kiáltott a férjének: 

- Szaladj csak, öreg, a kisborjú fogott egy medvét, eredj és öld meg! 
Az öreg megfogta a medvét és bedobta a pincébe. 
Másnap kora reggel, amikor még a nap sem kelt fel, az öregasszony 

megint szöszt vett magához és kivitte a borjút a legelőre. Leült egy bokor alá, 
fonogatott, és közben ezt mondogatta: 

- Legelj, legelj, kicsi borjú, míg megfonom ezt a szöszt! Legelj, legelj, 
kicsi borjú, míg megfonom ezt a szöszt! 

Font, fonogatott, míg csak el nem aludt. A sötét sűrű erdőből egy farkas 
jött elő és a borjúhoz futott: 

- Ki fia-borja vagy? 



- Szalmából vagyok, a bőröm meg szurok. 
- Ha szurokból van a bőröd - mondja a farkas - , akkor adj egy kis 

szurkot, hogy megfoltozzam az oldalamat, mert a vadászkutyák megtépték! 
- Vegyél, nem bánom! 
A farkas marni kezdte a kisborjűról a szurkot, de beleragadt a foga, és 

nem tudta kiszabadítani: ráncigálta ide-oda, de semmi sem segített. Elfutott 
hát a kisborjűval együtt. Felébredt az asszony, sehol sem találta a kisborjút. 
Gondolta magában: „Bizonyára hazament már!" - és ő is utána indult. Hát 
látja, hogy egy farkas vonszolja az erdő felé a kisborjút. Beszaladt az öregért. 
Az öreg megfogta a farkast, és bedobta a pincébe. 

Az asszony a harmadik napon is kihajtotta a borjút a legelőre, leült a 
bokor alá, és elaludt. Egyszer csak szalad a róka. 

- Hát te ki vagy? - kérdi a kisborjút. 
- Szalmából vagyok, a bőröm meg szurok. 
- Adj egy kis szurkot, testvér, hadd ragasszam be az oldalamat, mert az 

átkozott kutyák majdnem lenyúzták a bőrömet! 
- Vegyél, nem bánom. 
A róka foga is beleragadt a szurokba, sehogy sem tudta kiszabadítani. Az 

öregasszony megint a férjéért szaladt, az meg a rókát is bedobta a pincébe. 
Ugyanígy fogtak még egy tapsifüles nyulat is. 

Amikor már négyen voltak, az öreg leült a pince küszöbére, és élesíteni 
kezdte a kését. Hallja ezt a medve, kérdi az apókától: 

- Miért fened azt a kést, öreg? 



- Hogy lenyúzzam a bőrödet, és bundát készítsek belőle magamnak 
meg az anyjukomnak. 

- Ne nyúzzál meg engem, inkább bocsáss szabadon. Sok-sok mézet 
hozok neked. 

- Eredj, de ne feledkezz meg az ígéretedről... 
Kiengedte a medvét, aztán megint leült a küszöbre és tovább fente a kést. 
Kérdi tőle a farkas: 
- Miért fened azt a kést, öreg? 
- Hogy lenyúzzam a bőrödet, és meleg sapkát varrjak belőle télire. 
- Ne nyúzzál meg engem, egy egész nyáj juhot hozok neked. 
- Nem bánom, elengedlek, de teljesítsd, amit ígértél. 
Kiengedte az öreg a farkast is, aztán leült, tovább fente a kést. 
Kidugta orrát a róka is, és megkérdezte: 
- Mondd meg, öreg, miért fened azt a kést? 
- Rókabőrből szeretnék magamnak szép gallért csinálni. 
- Ne nyúzzál meg engem, drága jó öreg, hozok neked sok libát meg tyúkot. 
- Eredj, de ne feledkezz meg az ígéretedről. 
Elengedte az öreg rókát is. Már csak a nyulacska maradt meg. Az öreg 

megint fenni kezdi a kést. Kérdi tőle a nyulacska: „Minek az?" Az apóka így 
válaszolt: 

- A nyúl szőre puha és meleg, jó kesztyűm és kucsmám lesz belőled. 
- Ne nyúzzál meg, öreg, szép szalagokat, függőket meg gyöngyöt hozok 

neked, csak bocsáss szabadon. 
Az apóka a nyulat is elengedte. 
Eltelt az éjszaka, a reggel még alig virradt, egyszer csak kopog valaki az 

ajtón. Az asszony felébredt: 
- Kelj fel, öreg, kopognak az ajtón, nézd meg, ki az. 
A medve jött, egy egész kaptár mézet hozott. Az öreg elvette a mézet, de 

alighogy lefeküdt, valaki megint az ajtót zörgette: a farkas egész juhnyájat 
hajtott az udvarra. Nemsokára a róka koma is megérkezett a sok lúddal, 
tyúkkal meg másféle baromfival; a nyulacska pedig szalagokat, függőket és 
szép gyémántokat hozott... Örült az öreg, de örült az asszony is. A juhokat 
eladták, és ökröket vettek a pénzen, az apóka fuvarozni járt az ökrökkel, és 
meggazdagodtak. A szegény kisborjú pedig, mivel már nem volt rá szükség, 
csak ott állt az udvaron, míg el nem olvadt a nap melegétől. 



SZERKÓ KUTYA 

Egy embernek volt egy kutyája, Szirkónak hívták. Igen öreg volt már ez a 

kuvasz, a gazda nem tudta, mit tegyen vele, elzavarta a háztól. Szirkó a 
mezőkön kóborolt, és keservesen sírt: „Hány évig szolgáltam hűségesen a 
gazdámat, mindig a kedvében jártam, most meg vénségemre egy darab 
kenyeret is sajnál tőlem, elzavart a háztól." Amint így kóborol, egyszer csak 
találkozik a farkassal. 

- Mit csatangolsz itt? - kérdi a farkas. 
- Elkergetett a gazdám, nincs kihez mennem. 
- Akarod-e, hogy a gazdád visszavegyen? Én segítek. 
- Ha megtennéd, igen hálás volnék érte - szólt a kutya. 
- Ide figyelj - mondta a farkas. - Ha a gazdád a feleségével kimegy 

aratni a mezőre, és leteszik gyermeküket a szalmakazal tövébe, te légy ott a 
közelben. Majd én is odamegyek, felkapom a gyereket, szaladni próbálok 
vele, te pedig üldözőbe veszel engem. Én majd úgy teszek, mintha megijedtem 
volna, és elengedem a gyereket. 

Ki is ment az ember a feleségével a mezőre aratni. Az asszony a 
szalmakazal mellé tette a gyereket, és markot szedett. Egyszer csak arra szalad 
a farkas, felkapja a gyereket, és elrohan vele. Szirkó a farkas után veti magát, 
az ember pedig így biztatja: 

- Fogd meg, Szirkó! 
Szirkó utolérte a farkast, elvette tőle a gyermeket és visszaadta a 

gazdájának. A gazda kenyeret és egy darab szalonnát vett elő tarisznyájából, 
és így szólt Szirkóhoz: 

- Egyél, Szirkó, megérdemled, mert nem hagytad, hogy a farkas megegye 
a gyermekemet! Estefelé hazaindultak a mezőről, magukkal vitték Szirkót is. 
Hazaértek, szól az ember: 

- Főzzél asszony, galuskát, finom fehér lisztből, és tegyél rá szalonnát is! 
Amikor megfőtt az étel, a gazda Szirkót is az asztalhoz ültette. 
- Ide a galuskával, asszony, fogjunk hozzá a vacsorához! 
Az asszony az asztalra tette a galuskát, a gazda egy lapos tányérra szedett 

Szirkónak, ahogy illet, hogy a vendég meg ne égesse a nyelvét! 
Gondolja magában Szirkó: „Meg kell hálálnom valahogy a farkasnak, 

hogy ilyen jót tett velem." 
Amikor elérkezett a farsang, a gazda férjhez adta legidősebb lányát. Szirkó 

kiment a mezőre, megkereste a farkast, és ezt mondja neki: 



- Vasárnap este gyere el a kertünk alá, én bevezetlek a házba, és 
meghálálom, hogy jót tettél velem. 

Vasárnap a farkas elment arra a helyre, ahová Szirkó mondta. A gazda 
házában ezen a napon tartották a lakodalmat. Szirkó kiosont a kertbe, behozta 
a farkast a házba, és az asztal alá ültette. Azután fogott egy üveg pálinkát 
meg egy tányér pecsenyét, és az asztal alá mászott vele. Az emberek ütni 
akarták a kutyát, de a gazda nem hagyta: 

- Ne bántsátok Szirkót, mert jót tett velem, és én is jóval fizetek érte, 
amíg élek. 

Szirkó a legjobb falatokat hordta az asztal alá a farkasnak, és megetette, 
megitatta. A farkasnak jókedve kerekedett: 

- Énekelni akarok! 
- Ne énekelj - mondta Szirkó - , mert ellátják a bajodat! Inkább adok 

neked még egy üveg pálinkát, csak hallgass. 
A farkas ezt az üveget is kiürítette, és mondja nagy vidáman: 
- De most már énekelni fogok! 
- Ne énekelj, mert akkor elvesztünk mind a ketten... 
- Márpedig én énekelni szeretnék! 
Erre elordította magát az asztal alatt. Az emberek felugrottak, ütni akarták 

a farkast. Szirkó a farkas hátára ugrott, mintha fojtogatni akarná. Ekkor így 
szólt a gazda: 

- Ne üssétek a farkast, mert még agyonütitek az én hűséges Szirkó 
kutyámat is! Majd ő ellátja a baját! 

Szirkó kivezette a farkast a mezőre, és ezt mondta neki: 
- J ó t tettél velem, én is jóval fizettem érte. 
Ezzel elváltak. 



A BAKKECSKE ÉS A KOS 

Élt egyszer egy öregember meg egy öregasszony. Volt egy bakkecskéjük 

meg egy kosuk. A bakkecske meg a kos jó barátságban voltak: ahova a 
bakkecske ment, oda ment a kos is. Ha a bakkecske a veteményeskertbe 
indult káposztát lopni, a kos követte. Ha pedig a virágoskertbe indult füvet 
legelni, a kos oda is utánament. 

- Azt mondom én neked, asszony - szólt az ember a feleségéhez - , 
hajtsuk el a háztól ezt a kecskét meg a kost, mert sem a veteményeskert, sem 
a virágoskert nem marad meg tőlük. 

- Hordjátok el magatokat, ne lássalak benneteket többé az udvaromon! 
- kiáltott a gazda a két jó barátra. 

Amint a bakkecske meg a kos meghallották ezt, tarisznyát varrtak 
maguknak, és elindultak világgá. 

Mennek, mennek, mendegélnek, hát egyszer csak egy farkaskoponyát 
találnak a mező közepén. A kos erős volt, de igen félénk, a bakkecske 
viszont bátor, de igen gyenge. 

- Emeld fel azt a koponyát, kos barátom, te vagy az erősebb - szólt a 
bakkecske. 

- Vedd fel inkább te, te vagy a bátrabb! 
Addig vitatkoztak, amíg aztán közös erővel fel nem emelték és bedobták 

a tarisznyába. 
Tovább mennek, mendegélnek, hát látják: tűz lángol az egyik mezőn. 
- Menjünk mi is oda, ott töltjük az éjszakát, hogy a farkasok fel ne 

faljanak. 
Odamennek a tűzhöz. A tűz körül három farkas ült, kását főztek. Mit 

tehetett a két jó barát, jó estét kívánt a farkasoknak. 
- J ó estét, jó estét!... - örültek meg a farkasok. - Még nem fő a kásánk, 

de most már hűs is lesz hozzá belőletek! 
Megijedt a bakkecske, a kos is igen megrémült. Eszébe jut a bakkecskének 

a farkaskoponya. 
- Vedd csak elő, kos barátom, azt a farkaskoponyát! 
A kos benyúlt a tarisznyába és kivette a koponyát. 
- Nem ezt, hanem a nagyobbikat! - mondja a bakkecske. 
- A bárány megint kihúzza ugyanazt. 
- Van ott még nagyobb is, azt add ide! 
Megrémültek a farkasok, azon kezdték törni a fejüket, hogyan 

szökhetnének meg innen: „Mert ez olyan két jószág, hogy a fejünket veszi, 
lámcsak, egyre-másra húzzák elő a tarisznyából a farkaskoponyákat!" 



Megszólal az egyik farkas: 
- Úgy látom, nagyszerű társaságunk lesz a vacsorához, a kása is szépen 

fő már, de fel kellene még önteni egy kis vízzel. Elszaladok vízért a kútra. 
Azzal fogta magát, és már szaladt is. Közben gondolja magában: 

„Süllyedjen a pokol fenekére a társaságotok!" Várja a másik két farkas, mikor 
tér vissza a társuk, de közben ők is azon gondolkoznak, miként illanhatnának 
el innen. 

- Elment az a gézengúz, bizonyára kószál valahol, a kását meg nincs 
mivel felönteni. Török egy vesszőt, megyek, visszakergetem. 

Ezzel szedte is a lábát, többé vissza se tért. A harmadik farkas tovább 
üldögélt nagy rémülten. 

- Utánuk megyek már, megnézem, mi történt velük! 
Már szaladt is, örült, hogy elmenekülhet. Ekkor azt mondja a bakkecske 

a kosnak. 
- Na komám, most már kapjuk be egy-kettőre ezt a kását, aztán szedjük 

mi is a lábunkat. 
Hamarosan bekapkodták, aztán uccu neki, vesd el magad. 
Az első farkas ezalatt így gondolkodott: 
- Hát nem szégyen három farkasnak megijedni egy bakkecskétől meg 

egy kostól? Menjünk csak vissza, faljuk fel a bitangokat! 
Mire a farkasok visszatértek, a két jó barát már kiürítette az üstöt, kereket 

oldott, és felmászott egy magas tölgyfára. Törik a fejüket a farkasok, hol 
találhatnák meg a bakkecskét meg a kost. Elindultak a nyomukban, és 
megtalálták őket a tölgyfán. A bátor bakkecske felmászott egészen a tölgyfa 
tetejére, a kos pedig, mivel félénkebb volt, lejjebb maradt. 

- Te vagy az idősebb - mondja a két fiatalabb farkas az öregnek - , te 
mondd meg, hogyan hozzuk le onnan az ebadtákat. 

Hanyatt feküdt az öreg farkas a fa alatt, és elkezdett varázsolni. A kos 
remegve ült az ágon, de félelmében elvesztette egyensúlyát, és ráesett a 
farkasra. A bátor bakkecske nem sokáig gondolkozott, elkiáltotta magát: 

- Hozd csak fel ide azt az öreg farkast, majd én ellátom a baját! 
Felpattantak erre a farkasok, nekiiramodtak, hogy csak úgy porzott utánuk 

az út. 
A bakkecske is lemászott a nagy fáról, elmentek a mezőre, kalibát építettek, 

és még ma is ott élnek, ha meg nem haltak. 



HOGYAN ESETT AZ OROSZLÁN A KÚTBA 

Egyszer réges-régen a rengeteg erdőben megjelent egy oroszlán. De olyan 

óriási és olyan dühös, hogy amikor elbőgte magát, remegett valamennyi 
állat, akár a nyárfalevél. Ha elindult zsákmány után, darabokra tépett minden 
állatot, amelyik csak útjába került. Néha megtörtént, hogy rárontott egy-egy 
vaddisznócsordára és megfojtotta mindet egy szálig, de csak egyet evett meg. 
Az állatok nem tudták, hova legyenek félelmükben. Gyűlést hívtak egybe, 
és tanácskozni kezdtek. Megszólal a medve: 

- Drága jó társaim! Az oroszlán mindennap legalább tíz állatot széttép, 
sőt néha húszat is, de nem eszik meg csak egyet, legfeljebb kettőt. A többihez 
másnap sem nyúl, mert mindig friss zsákmány kell neki. Tanácsolom, 
könyörögjünk kegyelemért nála. 

- Próbálj vele beszélni! - szólt közbe a farkas. - Nem hallgatja az meg 
egy szavunkat sem, valamennyi küldöttünket darabokra tépné. 

- Pedig én azt tanácsolom, hogy meg kellene próbálni a közelébe férkőzni! 
- mondja a medve. - Beszéljük meg, hogy kit küldjünk el hozzá. 

- Eredj el te, medve koma - szólt a farkas. - Te vagy a legnagyobb és a 
legerősebb közöttünk. 

- Ugyan, ugyan, mit ér az én erőm az oroszlánnal szemben? Nem bírok 
én meg vele, ha rám veti magát. Inkább te menj el, ordas farkas. Te ügyesebb 
vagy, mint én. 

- Mit ér az én ügyességem? Azt hiszed, el tudok szökni, ha utánam ered? 
Valami mást kell kiagyalnunk, mert itt sem az erő, sem az ügyesség nem 
segít. 

Előlépett a szarvas, és így szólt: 
- Arra van itt szükség, hogy szép szóval közelítsük meg az oroszlánt, 

nehogy még jobban megharagudjon ránk. 
- Eredj el akkor te, ha olyan okos vagy! 
- Én nem vállalom a küldetést, csak azt akartam nektek mondani, hogy 

az oroszlánnal nem lehet olyan egyszerűen beszélni, tudni kell hozzáférkőzni 
- válaszolta a szarvas. 

- Hát kit küldjünk, kit javasolsz? 
- Úgy gondolom, legjobb lenne, ha a rókát küldenénk el. Ő ravasz, 

hízeleg majd az oroszlánnak, és előadja kérésünket. 
- Jó gondolat - kiáltották az állatok - , a róka majd elintézi a dolgot. 
Előhívták a rókát. A medve így szólt hozzá: 



- Kedves róka koma, téged akarunk elküldeni az oroszlánhoz, ' hogy 
beszélj vele, próbáld belátásra bírni, mert magad is láthatod, hogy lassan 
valamennyiünket elpusztít. 

- Miért éppen engem? Nem untam én meg az életemet, menjen valaki 
más. Ha senki sem hajlandó, húzzunk sorsot. 

- Nem ügy van az, róka koma, hátha éppen egy olyan valaki húzza 
majd ki, aki egy szót sem tud szólni? Mi lesz akkor? Ijedtében összebeszél az 
oroszlánnak tücsköt-bogarat, és ahelyett, hogy jobb belátásra bírná, még 
jobban felbőszíti. A gyűlés úgy döntött, hogy téged küldünk, ha pedig nem 
akarod, itt a helyszínen végzünk veled, darabokra tépünk! 

Elszomorodott a róka. Maga sem tudta, hogy mit tegyen. Ha nem megy el -
az is baj, ha elmegy - az sem fenékig tejfel. Sokáig törte a fejét, aztán mondja: 

- Nem bánom, elmegyek, ha már ez a sorsom. 
Sokáig barangolt róka koma az erdőben, félt az oroszlán közelébe menni. 

Körüljárta az erdőt, és közben azon gondolkozott, hogyan csaphatná be az 
oroszlánt. Ment, mendegélt, egyszer csak egy kútra akadt. J o b b lesz inkább 
a kútba ugrani, mint élve az átkozott vérszopó karmai közé kerülni... így 
legalább fájdalom nélkül, egyszerre megfulladok, amúgy pedig szenvednem 
kellene, amíg darabokra tép" - gondolta magában. 

Már oda is ment a kúthoz, körüljárta, körülszaglászta, belenézett. Jó mélyen 
volt a víz. Látja, hogy onnan is egy róka néz rá vissza. Nem jött rá rögtön, 
hogy ez az ő képmása. Megcsóválta a fejét - a másik róka ugyanezt tette; 
kinyújtotta a nyelvét - kinyújtotta a másik is. „Hohó! Hiszen ez az én 
képmásom. Hallottam már valahol, hogy a tiszta vízben úgy láthatja magát 
bárki, akárcsak a tükörben. Megpróbálom becsapni az oroszlánt, hátha ő 
még nem tudja ezt." 

Szaladt is nyomban az oroszlánhoz. Megjött a kedve, és igyekezett mielőbb 
eljutni az oroszlánhoz, mert már esteledett. Alighogy az oroszlán barlangjához 
ért, rettenetes bőgés ütötte meg a fülét. 

Inába szállt a bátorsága, alázatosan meghajolva lépett az oroszlán elé: 
- Kérem méltóságodat, ne büntessen meg, hanem előbb engedjen néhány 

szót szólnom, hadd mondjam el, miért jöttem. Az alattvalói hármunkat küldtek 
el, két nyulat meg engem, hogy üdvözöljük méltóságodat névnapja alkalmából. 
Még reggel útra keltünk, de találkoztunk valamilyen állattal, amelyik igen 
hasonlít méltóságodra. Azt kérdi tőlünk: „Merre tartotok?" így válaszoltam: 
„Az oroszlánhoz megyünk, az erdő lakói küldenek bennünket, hogy 
köszöntsük fel neve napján." Az az állat pedig igen ránk ordított: „Miféle 
oroszlán létezhet még rajtam kívül?! Én vagyok az oroszlán, én parancsolok 
mindegyikőtöknek! Nem engedlek sehova sem benneteket!" Kérlelni kezdtem: 
„Már csak engedjen el, mert bajunk lesz belőle, ha nem köszöntjük fel 
királyunkat a neve napján. Megharagszik ránk és valamennyiünket széttép." 



Az meg így válaszolt: „Semmi közöm hozzá, hogy kinek van névnapja! 
Megeszem én ügy is, ha kedvem tartja." Sokáig könyörögtem, hogy engedjen 
el legalább engem, aztán üggyel-bajjal el is szabadultam. 

Mérges lett az oroszlán. Még azt is elfelejtette, hogy korog a gyomra az 
éhségtől. Dühösen kérdezte: 

- Hol lakik az az átkozott? 
- Itt, nem messze, egy mély kőbarlangban. 
Az oroszlán ordított egyet, de akkorát, hogy csak úgy visszhangzott belé 

az erdő; mintha csak a másik végén is egy oroszlán ordítana. 
Ekkor azt mondja a róka: 
- Hallja méltóságod, hogy ordít az a vadállat? Biztosan magával 

incselkedik. 
Az oroszán még dühösebb lett. 
- Darabokra tépem, ha a szemem elé kerül! Hogy mer velem 

szembeszállni?! Ez az én erdőm! Menjünk gyorsan, keressük meg, megmutatod 
nekem, hogy hol lakik. 

A róka a kúthoz vezette az oroszlánt. 
- Hol van? Mutasd meg! 
- Ebben a kőbarlangban él - mondja a róka. - Félek a közelébe menni, 

mert még bekap. Nézze meg méltóságod maga. 
Az oroszlán a kúthoz lépett, belenézett - hát onnan egy másik oroszlán 

tekint vissza rá! Vicsorgatni kezdte a fogát - az is vicsorgatja. Erre aztán 
nagyon megmérgesedett, elbőgte magát, és zsupsz, beugrott a kútba. A kút 
kővel kirakott falain sehogy sem lehetett feljönni a mélységből, nem volt 
mibe kapaszkodni. Az oroszlán levegő után kapkodott, menekülni próbált, 
de végül csak megfulladt. A róka megvárta, amíg az oroszlán egészen elmerült, 
aztán futott a társaihoz. 

Olyan vidáman közeledett feléjük, hogy nyomban észrevették rajta: 
bizonyára jó hírt hoz. 

Amikor hozzájuk ért, kérdik tőle az állatok: 
- Nos, voltál-e az oroszlánnál? Vagy a közelébe se mertél kerülni? 
- Voltam bizony, és úgy tudjátok meg, hogy a rettegett oroszlán nincs 

többé a világon: megfulladt! Én bolondítottam el! 
- Hogyan? 
A róka elmondta, hogyan történt az eset. A állatok a fák tetejéig ugráltak 

örömükben. Le sem lehet írni, hogy milyen boldogok voltak! 



AZ ÁLLATOK KIRÁLYA 

Egyszer összegyűltek az állatok, és azon tanakodtak, kit válasszanak meg 

királyuknak, hogy legyen egy igazságos bírájuk, akitől mindenki fél, és 
akire mindenki hallgat. De nem tudtak királyt választani, mert nem volt ott 
valamennyi állat: a legnagyobbak és a legerősebbek nem jöttek el a gyűlésre, 
így hát elhatározták, hogy a következő alkalommal egybehívatják az összes 
állatot, a legkisebbtől a legnagyobbig, és meghányják-vetik a dolgot. 

A kitűzött napon egybegyűlt minden állat: az elefánt, az oroszlán, a tigris, 
a víziló, az orrszarvú, a medve, a farkas, a szarvas, a teve, a róka, a nyúl, a 
vaddisznó, a zebra, a kecske, a juh, a ló, a tehén, a kutya, a macska, a 
vakond, a patkány, az egér és a többiek - ahány csak volt a világon; eljött a 
szamár is. Amikor már mind együtt voltak, előlépett a szarvas, és így szólt: 

- Ne haragudjatok ránk, nagyméltóságú urak, hatalmas és erős állatok, 
azért, hogy mi, akik mellettetek csak porszem vagyunk, meg mertük zavarni 
nyugalmatokat. Elhatároztuk, hogy az állatok királyává választunk meg 
közületek valakit, hogy legyen, aki jó tanáccsal lát el bennünket, igazságosan 
ítélkezik és rendet teremt az állatok világában. 

Megszólalt az elefánt: 
- Helyesen cselekedtetek. Már régen ideje, hogy rendet teremtsünk az 

állatok között és igazságos törvényeket vezessünk be. Királyt kell választanunk, 
hogy igazgassa birodalmunkat, jó tanáccsal lásson el bennünket, ne engedje 
meg a rablást, a fosztogatást, és igazságosan ítéljen el bárkit rossz 
cselekedeteiért. Mindenki jól gondolja meg, hogy kit válasszunk királyunkká. 
Én azt sem bánom, ha engem választotok, mert mindegyikőtöknél nagyobb 
és erősebb vagyok, de ha nem tetszik az ajánlatom, abba is beleegyezem, 
hogy más legyen a király. 

Erre előugrott az oroszlán és ezeket mondta: 
- Nem, uraim, az elefánt nem lehet a királyunk, mert igen ügyetlen, 

nehézkes, nem tud fürgén szaladgálni. Ez a rang inkább engem illet, tőlem 
mindenki félni fog, és meghallgatják parancsaimat: én fürge, ügyes és erős is 
vagyok. 

Előlépett a róka is. Felugrott egy tönkre, és megkezdte mondókáját: 
- Valamennyien jól tudjuk, hogy mind a ketten jó királyok volnátok, és 

hogy mind a ketten szeretnétek királyok lenni. De hogy egyikőtök sem 
sértődjön meg, és a dolgot veszekedés, verekedés nélkül megoldjuk, gyűljünk 
mi össze valahol nélkületek, és döntsük el, hogy melyikőtöket válasszuk 
királyunkká. 



Valamennyi állat helyeselte a róka beszédét, éljenezni kezdtek, és 
elhatározták, hogy nyomban megtartják a titkos tanácskozást. Otthagyták az 
oroszlánt meg az elefántot, és megkezdték a vitát. A gyenge és védtelen 
állatkák ezt kiabálták: „Az elefántot válasszuk meg királynak! Ő a legokosabb 
valamennyiünk között, és ó lesz a legigazságosabb is!" Az erős és ügyes 
állatok az oroszlánt akarták királyukká választani, és így kiáltottak: „Az oroszlán 
legyen a király! Ö ügyesebb, mint az elefánt, és mindannyiunknál erősebb, 
őt illeti a királyi trón!" A róka nem akart az oroszlán ellen szólni, mert az arra 
kérte, hogy őt választassa meg királynak, különben darabokra tépi. Ezért a 
róka minden erejével azon volt, hogy az oroszlánt válasszák meg (féltette a 
bőrét); előreugrott, felállt egy fatönkre, hogy jól láthassák, és elkezdte: 

- Hallgassák meg, uraim, amit én mondok. Sokan vannak köztünk 
olyanok, akik az elefántot szeretnék királyunkká tenni. Igaz, az elefánt okos 
és erős, nem szereti a vérontást, másoknak is tiltja a verekedést, de gondolják 
csak meg: milyen király lesz belőle, ha annyira esetlen? Az ellenségeink még 
jobban fognak garázdálkodni, mint most, nem félnek majd tőle, mert tudják, 
hogy nem bírja őket utolérni, elfutnak előle. Azt hiszem, legjobb lesz, ha az 
oroszlánt választjuk királyunkká: ő okos is, erős is, ügyes is, meg tudja büntetni 
a bűnösöket, és mindenki félni fog tőle, mert előle hiába futnak, utoléri az 
még az ördögöt is. 

- Ebben neked van igazad - szólt a szarvas - , de senkit se bántsunk 
meg, szavazással döntsük el a dolgot. 

- Ez lesz a legigazságosabb - kiáltott a többi állat. - De hogyan csináljuk? 
- Úgy - szólt a szarvas - , hogy aki az oroszlánt akarja királynak, az egy-

egy mogyorót dobjon ebbe a faodúba, aki pedig az elefántot, az egy-egy 
makkot. 

- J ó l kitaláltad - kiáltották az állatok - , úgy is teszünk. 
- Összehordtak egy nagy rakás makkot meg mogyorót. A róka két hátsó 

lábára állt, és bejelentette: 
- Kezdhetjük a szavazást! 
Szép sorjában egyenként léptek a makk- és mogyorókupachoz; aki az 

elefántot akarta királynak, az egy makkszemet vett fel, aki pedig az oroszlánt, 
az egy mogyorót, aztán az odúba dobta. A ragadozó állatok, akik szerették a 
vért, mogyorót választottak, akik pedig csak répát és füvet ettek, makkot 
dobtak az odúba. Látja a róka, hogy kevesebben szavaznak az oroszlánra, 
megcsóválta a farkát, odaszaladt mindegyikhez, és ezt súgta a fülükbe: 
„Mogyorót vegyél, mert magadra haragítod az oroszlánt, aztán eltapos, akár 
egy békát, és én is haragosod leszek!" Az apró állatkák igen féltek az 
oroszlántól meg a rókától is, így hát mogyorót dobtak az odúba. Róka koma 
egy szem mogyoró helyett egy egész marokkal vett és az odúba dobta, de 
úgy, hogy nem is vette észre senki sem. 



A számlálásnál kiderült, hogy ugyanannyi mogyoró van az odúban, mint 
amennyi makk. Ekkor megszólalt a medve: 

- Most mit tegyünk? Itt valami nincs rendjén. Szavazzunk még egyszer, és 
figyelni fogjuk, hogy senki se dobjon az odúba egy szemnél többet. 

Megint előlépett a róka, és így szólt: 
- Nem lesz az így jó! Ne tartsunk új szavazást, hanem menjünk el az 

oroszlánhoz meg az elefánthoz, és mondjuk meg nekik, hogy mi egyformán 
tiszteljük, becsüljük őket. Ott majd eldől, hogy melyikük legyen a király. 

El is mentek csapatostul az oroszlánhoz meg az elefánthoz, és megmondták 
nekik, hogy mindkettőjükre ugyanannyian szavaztak. 

Itt megint előállt a róka: 
- Főméltóságú uraim! A gyűlés úgy határozott, hogy vagy az oroszlán, 

vagy az elefánt lesz a királyunk. Szavazást tartottunk, de mindkettőjük 
ugyanannyi szavazatot kapott. Valami mást kell most kitalálnunk. Azt hiszem, 
az lesz a legjobb, ha a két királyjelölt versenyt fut. Amelyik hamarabb célba 
ér, az legyen a király. Meg is próbálhatjuk rögvest: aki ügyesebb lesz, azt 
választjuk királyunkká. 

Az elefánt visszautasította ezt azt az ajánlatot: 



- Én természetemnél fogva nem tudok gyorsan szaladni. De azt hiszem, 
egy királynak erre nincs is szüksége. Az a fő, hogy a király rendet tudjon 
teremteni, jól kormányozza a birodalmat és igazságos bíró legyen, ha pedig 
valaki után futni kell, annak parancsolom meg, akinek én akarom. 

- Akkor hát azt próbáljuk meg, hogy melyikük ugrik magasabbra, azt 
választjuk királyunkká. 

Az elefánt ezt is visszautasította: 
- Én nem tudok magasra ugrani, mert igen nehéz vagyok. 
- Akkor az oroszlán legyen a királyunk - kiáltották azok, akik az oroszlánra 

szavaztak. 
Az elefánt pedig így szólt: 
- Nekem mindegy, de ti igazságtalanul cselekedtek. Én nem tudom azt 

megtenni, amit az oroszlán, de az oroszlán sem képes arra, amire én. Ha már 
így áll a dolog, keljünk birokra az oroszlánnal. Ha legyőz engem, legyen ő a 
király. 

Elszomorodott a róka, de aztán még egy ravasz ötlete támadt: 
- Legyen úgy, verekedjenek meg egymással, de mivel már késő van, és 

mi valamennyien elfáradtunk, megéheztünk, inkább holnap reggel tartsák 
meg a párviadalt. De ajánlom, hogy egyikünk se jöjjön el nézni a viadalt, 
mert csak akadályozni fogjuk őket. Inkább eljövünk majd később, és 
meglátjuk, hogy ki a győztes. 

Mindannyian beleegyeztek. Leszállt az éjszaka, az elefánt igen 
elálmosodott. Elment az erdőbe, nekidűlt egy tölgyfának, és elszenderedett. 
Tudvalevő dolog, hogy az elefántok állva alszanak, egy fához támaszkodva, 
mert ha az oldalukra feküdnének, nem is bírnának felállni. A róka messziről 
figyelte, hogy melyik fához támaszkodott az elefánt, és amikor látta, hogy 
már mélyen alszik, elszaladt az oroszlánért. 

- Főméltóságú uram! Fussunk hamarosan az elefánthoz, mert már elaludt. 
Ne vesztegessük az időt, lássunk dologhoz! 

- Miféle dologhoz? - kérdi az oroszlán. - Én nem tudom megfojtani az 
elefántot, mert felébred, és kitekeri a nyakamat. 

- Nem is akarom én, hogy megfojtsd. Az elefántnak az a szokása, hogy 
amikor alszik, egy fához támaszkodik; elmegyünk, átrágjuk azt a fát, és ha a 
fa kidől, az elefánt is elesik. Reggel pedig megmondjuk a többieknek, hogy 
te legyőzted az elefántot. 

- Jól kiagyaltad, de mi reggelre nem tudjuk átrágni a fát: beletörik a 
fogunk. Eredj, hívjál még valakit segítségül! 

Elfutott a róka, összehívott vagy tizenkét farkast, az elefánthoz vezette 
őket, és elkezdték rágni a tölgyet. Rágták, rágták, egészen virradatig, de még 
mindig maradt egy kevés belőle. A tölgy már meg is hajlott, de nem dőlt ki, 



mert még nem rágták át egészen a törzsét. Mit tegyenek? Már hajnalodott, 
attól tartottak, hogy az elefánt felébred, a tölgy pedig csak nem dől ki. A 
róka most sem vesztette el a fejét. Hívott még három medvét is, és ezt mondta 
nekik: 

- Leendő királyunk mézet talált ennek a fának a tetején. Amikor 
nyugovóra tért, megparancsolta: hívjalak ide benneteket, hogy hozzátok le 
neki a mézet. Mire felébred, a méznek itt kell lennie, különben mindannyiunkat 
megbüntet. 

A medvék örültek, hogy jó szolgálatot tehetnek a leendő királynak, mind 
a hárman felmásztak a tölgyfára. A róka lentről nézte őket, és adta az 
utasításokat: 

- Arra másszatok, arra az oldalra! - és egy varjűfészekre mutatott, amely 
azon az oldalon volt, amerre a tölgy hajlott. 

A medvék felkapaszkodtak egészen a tölgyfa tetejére. A tölgy nem bírta 
el őket, nagyot reccsent, és kidőlt. Összerogyott az elefánt, a hátára feküdt, 
és az ég felé meredtek lábai. Sehogy sem bírt felállni... A medvék pedig 
akkorát zuhantak a fa tetejéről, hogy nyomban ki is múltak. 

Elérkezett a reggel, lassan összejöttek az állatok. Látják, hogy az oroszlán 
ott áll a fekvő elefánt mellett, a róka pedig kissé távolabb csóválja a farkát. 
Amikor már mind összegyűltek, a róka bejelentette: 

- Ide nézzetek, milyen erős a mi királyunk: legyőzte az elefántot. Az 
elefánt a tölgyfába akart kapaszkodni, de a király ledöntötte vele együtt a fát 
is; márpedig a tölgyfa csak erős, de mégsem bírta ki. Három medve meg 
akarta védeni az elefántot, de az oroszlán, úgy elhajította őket, hogy még a 
belük is kijött! Ott feküsznek szegények, nézzétek meg!... 

Az állatok igen megrémültek, és mind azt kiáltották: 
- Az oroszlán legyen a királyunk! 
Ettől kezdve minden állat félt az oroszlántól és királyának tekintette. 
Az oroszlán kormányzókat nevezett ki maga mellé. A farkast megtette a 

rétek kormányzójának, a tigrist az erdők kormányzójának, róka komát pedig 
a mezők kormányzójának. 

A kormányzók megköszönték a király kegyességét, és elfoglalták 
hivatalukat. A többi állat igencsak zúgolódott. 

- Miért éppen a farkas és a róka részesült ebben a nagy megtiszteltetésben? 
Vannak szebb és erősebb állatok is, miért nem azokat nevezte ki a király 
kormányzónak?! 

Erre megszólal a szarvas: 
- Nem becsületes dolog ez! Igaz, becsületes úton még senki sem érdemelte 

ki a király kegyét. Én mindjárt láttam, hogy az oroszlán nem olyan egyszerűen 
győzhette le az elefántot, valami turpisság van emögött. A róka igen ravasz, 



bizonyára kifundált valamit, a farkasok meg segítettek neki, így kerülhettek 
a király kegyébe. A tigris, az más. Erős és ügyes, megérdemli, hogy kormányzó 
legyen; meg aztán biztos azért is nevezték ki, hogy meg ne haragudjon az 
oroszlánra, és ne ártson neki, mert a tigris majdnem olyan erős, mint az 
oroszlán. 

- Magam is így vélekedem - szólt a medve. - Bizonyára valami cselhez 
folyamodtak, elbolondították az elefántot és az én három öcsémet is rászedték. 
Azt gondolom, a farkasok rágták át annak a tölgynek a törzsét, amelyikhez 
az álmos elefánt támaszkodott. A három medvét pedig becsapták, arra 
kényszerítették őket, hogy másszanak fel a tölgyfára, mert így könnyebben 
kidönthették. S ez az én testvéreim életébe került. 

- Valóban így történhetett - vélekedtek a többiek. 
Amint így tanakodnak, látják, hogy arra szalad a róka... Nyomban 

elhallgattak. 
- Csitt! Csendben legyetek, mert ha meghallja, hogy mit beszélünk, bajunk 

lesz belőle: a király nyomban másvilágra küld minket. 
A róka odament a medvékhez, s azok mély meghajlással fogadták. 
- Mit tárgyaltok itt? Csak nem összeesküvést szőtök? - kérdezte. 
- Eszünk ágában sincs, csak leültünk, hogy megbeszéljük, milyen nagy 

örömöt hozott nekünk a tegnapi nap. Mindannyian örülünk, hogy ilyen 
bölcs királyt és ilyen igazságszerető kormányzókat kaptunk. 

- Ha csak erről beszéltek, az nem baj, de máskor mégse gyűljetek egybe. 
A törvény nem enged meg semmiféle titkos gyűléseket! 

Ezután az állatok igyekeztek külön élni egymástól. Azok, akik növénnyel 
táplálkoztak, békességben, megértésben éltek, a ragadozók pedig mindig a 
gyengébbeket pusztították. De hogy a király és a törvény előtt igazolják 
magukat, azt mondogatták, hogy nem szántszándékkal és nem saját 
akaratukból tettek kárt a gyengébb állatokban, hanem szolgálati kötelességből. 
Ha a király azt kérdezte, miért tépett szét valamelyik ragadozó egy-egy nyulat 
vagy más állatkát, a tettes azt hazudta: azért, mert a nyúl a király ellen uszított 
és más állatokat buzdított arra, hogy öljék meg a királyt. A király hitt 
kormányzóinak, és kitüntetésekkel jutalmazta meg őket hű szolgálatukért. 

így éldegéltek. 
A róka azonban igen hamar megunta a mezei kormányzóságot, mert a 

mezőn egyebet sem talált, csak egereket meg más apró állatokat, és igen fájt 
már a foga egy jó kis tyúk- vagy libahúsra. Elment a róka a királyhoz, és 
előadta kérését: 

- Méltóságos urunk, engedd meg, hogy a tyúkketrecek felügyelője legyek 
és én oltalmazzam a tyúkokat az ellenségtől. 



- Mi közünk a tyúkokhoz? - mondja a király. - Nem áll jogunkban, 
hogy a madarak felett is uralkodjunk: nekik is van királyuk. Meg aztán kitől 
is akarod te őket megvédeni? 

- A görények meg a patkányok fojtogatják a tyúkokat és könyörtelenül 
pusztítják a csibéket. Panaszt tett nálam a kakas, és kérte, hogy jelentsem ezt 
királyunknak, mert azt mondja, nincsenek megelégedve velünk, hogy nem 
gondoskodunk a rendről, és megengedjük ennek a csőcseléknek, hogy kárt 
tegyen az idegen birodalomban... 

Az oroszlán elhitte, amit a róka mondott, és attól a naptól kezdve 
tyúkketrec-felügyelőnek nevezte ki a ravasz rókát. 

Megörült a róka, szaladt is rögtön a faluba. Amint leszállt az éj, megkezdte 
a tyúkketrecek ellenőrzését. Minden éjjel két-három tyúkot lopott el. De 
egyszer az egyik gazda rajtakapta, megfogta a farkánál, és egy bottal jókat 
húzott a bordáira. Úgy megverte szegényt, hogy alig bírt lélegezni, aztán egy 
zsineget kötött a róka koma farkára, és felakasztotta egy fára. Ezzel a gazda 
aludni tért, a róka pedig fejjel lefelé csüngve azon töprengett, hogyan 
kerülhetne ki a bajból. Rángatta, rángatta a zsineget, de az csak nem akart 
elszakadni. Gondolt egyet: inkább leharapja a farkát, csak életben maradjon. 
Igen fájt neki, de azért csak rágni kezdte a farkát. Le is rágta, és elszaladt. 

Kiért a mezőre, és így gondolkozott magában: „Most aztán mihez 
kezdjek? Hogy jelenjek meg alattvalóim előtt? Nem ismernek meg, és nem 
fognak rám hallgatni!... Az alattvalóktól nem is kell annyira tartanom: nem 
merik megtenni, hogy szemtől szembe kinevessenek, a hátam mögött meg 
hadd mondjanak, amit akarnak!... De hogy kerüljek a király szeme elé! Mit 
mondok majd neki, ha megkérdi, hova lett a farkam?! Nagy szégyen egy 
kormányzóra farok nélkül lenni... Inkább ütöttek volna agyon! Na de most 
már mindegy, csak le kell élnem valahogy az életemet. Elmegyek valamelyik 
nyúl házába, amíg a farkam meggyógyul." 

Megállt az egyik nyúl háza előtt, és így szólt: 
- Engedd meg, hogy itt töltsem az éjszakát. Hasznodra lehetek még 

valamikor. 
- Nem engedhetem - mondja a nyúl - , igen szűk a hely, gyermekeim 

vannak... 
- Parancsolom, hogy nyisd ki az ajtót! Tudod, ki vagyok én? Én vagyok 

a mezei kormányzó és a baromfifelügyelő. A faluban voltam államügyekben. 
A nyúl igencsak megijedt, kinyitotta az ajtót. A róka bemászott a nyúl 

házába, ledűlt a puha heverőre, a nyúlfiókákat pedig ledobálta a földre. 
Nyúlmama hallgatott, egy szót sem mert szólni a kormányzó ellen. Nemsokára 
elindult eleséget szerezni gyermekeinek, a róka pedig ekkorára igen 
megéhezett, fogta az egyik kisnyulat, és megette. 



Visszajött a nyülmama is, etetni akarta gyermekeit, hát látja, hogy az 
egyik már nincs meg. Kérdi a rókától: 

- Méltóságos uram, hol van az én kicsinyem? 
- Hogy mersz tőlem kérdezősködni gyermekeid felől, dajkájuk vagyok 

én, vagy micsoda? Van itt belőlük egy rakás, csak nem gondolod, hogy 
minden percben számolgatni fogom, hány van meg, és hány hiányzik?! Ha 
kedves az életed, ne gorombáskodj velem, mert különben a király karmai 
közé kerülsz! 

Nyűlanyó kiment a házból, sírásra fakadt, és megint elindult eleséget 
szerezni gyermekeinek. Amikor hazatért, látja, hogy eltűnt még egy kisnyúl. 
Nem szólt egy szót sem, megetette a megmaradt kicsinyeket, s ezzel sírva 
kiment a házból. 

Egy másik nyúl jött vele szembe, s kérdi tőle: 
- Mi bajod, testvér, miért sírsz? 
- Már hogyne sírnék, amikor beköltözött a házamba a kormányzónk, ott 

élősködik, megeszi a gyermekeimet, és egy szót sem szabad szólnom, mert 
halállal fenyeget, azt mondja: Jelentést teszek a királynál, aki széttép, ha a 
karmai közé kerülsz!" 

- Te meg írjál panaszlevelet a királynak!... 
- Nem érdemes, úgysem kapja meg soha, elfogják az udvaroncok. Az 

összes hivatalnok jó pajtása a mi kormányzónknak, nem hagyják, hogy 
bajba jusson. Mind a védelmére kel majd, én mellettem meg senki sem szól 
egy szót sem. 

Meghányták-vetették a dolgot, és tovább folytatták útjukat. 
A nyúlmama a házához szaladt, benézett az ajtón, de már egyetlenegy 

gyermekét sem látta ott... Nem is lépett be a házba, félt a kormányzó szeme 
elé kerülni, visszament a mezőre, leült és keservesen sírt. Arra szaladt a 
farkas, meglátta a nyulat, kérdi tőle: 

- Miért sírsz, nyulacska? 
- Már hogyne sírnék, amikor a róka beköltözött a házamba és megette 

minden gyermekemet. Most már rajtam van a sor, félek hazamenni. 
- Sose búsulj, nyulacska, kikergetem én onnan, menjünk máris! 
A házhoz értek, a farkas az ajtóhoz lépett s bekiáltott: 
- Ki van bent? Azonnal jöjjön ki a házból! 
- Én vagyok, a mezők kormányzója, hogy mersz velem így beszélni? 
- Á-á! Te vagy az, róka koma - szólt a farkas. - Hát nem szégyelled 

magad, a gyenge, védtelen állatokat bántalmazni? Én is kormányzó vagyok, 
a rétek kormányzója! Felszólítlak, azonnal gyere ki a szegény nyulacska 
házából, mert különben a királyhoz megyek és jelentést teszek csele-
kedeteidről! Nem fognak érte megdicsérni! 



- Nem a te dolgod, hogy én mit csinálok! Rendelkezz a magad 
kormányzóságában, én meg a magaméban! 

Megharagudott erre a farkas, elment a királyhoz, és jelentést tett: 
- Méltóságos urunk! A következőkről van szerencsém jelenteni: a róka 

rablással foglalkozik, megeszi a gazdák udvarán a tyúkokat, ahelyett, hogy 
megvédené őket a ragadozóktól. Ezenkívül a nyulat is bántalmazta, felfalta a 
gyermekeit, ott lakik a házában, és majdnem megette az anyanyulat is. Kértem, 
hogy hagyja el a nyúl házát, de azt mondta, semmi közöm hozzá, azt tesz, 
amit akar, nem parancsol neki senki!... 

Az oroszlán megbízta a farkast, hogy küldje el a szarvast a rókáért, hogy 
az nyomban jelentkezzen nála. Amikor a róka megkapta a király parancsát, 
törni kezdte a fejét: hogyan másszon ki a csávából. Mikor már mindent 
átgondolt, elment a királyhoz. Az udvaroncok jelentették a mezők 
kormányzójának érkezését. A király a trónteremben fogadta a kormányzót. 
Alig tette be a róka a lábát, az oroszlán nyomban ráförmedt: 

- Hát te miket művelsz? Hogyan merted bántalmazni a nyulat? A tyúkokat 
is te eszed meg, és az apró állatkákra hárítod gonosz tetteidet! 

Látja a róka, hogy ennek fele sem tréfa, térdre borult, lehajtotta fejét, és 
így kérlelte a királyt: 

Méltóságos királyom, ne büntess engem, engedd meg, hogy néhány szót 
szóljak. 

- Hadd halljam, mit mondasz. 
- Méltóságos királyom, jól tudom, hogy a gonosz farkas mindenfélét 

összebeszélt rólam, de valójában ő a bűnös mindenben. Nem én, hanem ő 
ette meg a nyúlfiókákat. Amikor az öreg nyúl védelmére keltem, leharapta a 
farkamat, kis híján engem is megfojtott, alig tudtam elmenekülni. Most meg, 
látod, rám hárítja az összes bűneit... 

Az oroszlán kis ideig gondolkozott, aztán így szólt: 
- Lehet, hogy igazad van, de azért mégsem hagylak meg mezei 

kormányzónak, hanem itt maradsz az udvaromban az őrcsapat 
parancsnokaként, a farkast pedig megbüntetem. 

Az állatok királya futárt menesztett a farkasért, és közben azon 
gondolkodott, kinek is adjon igazat: bizonyára mindketten hazudnak. Nem 
tudta, melyiket hagyja életben. A róka igen ravasz, biztosan sok kárt tett. de 
az oroszlán nem akarta megbüntetni, mert neki köszönhette, hogy a királyi 
trónon ült. Hát a farkassal mi legyen? Igaz, ő is segített átrágni a fa törzsét de 
ez nem nagy dolog, rágni a bolond is tud. így hát a farkast kell kivégezni, 
nem maradhat mind a kettő életben... 

A farkast a király elé vezették. A király nem is akart szóba állni vele, 
mancsai közé kapta, és megfojtotta. Megtudták a farkasok, hogy az oroszlán 



kivégezte a rétek kormányzóját, összegyűltek, és azon tanácskoztak, hogyan 
fizessék vissza a kölcsönt a királynak... Kezdődött is olyan veszekedés-
verekedés, hogy azt el sem lehet mondani. 

Nem tudom, sokáig civódtak-e az állatok, de az emberek már megunták, 
hogy egyre-másra tűntek el hol a bárányok, hol a borjak, hol a baromfi, és 
hajtóvadászatot indítottak a ragadozók ellen. Az oroszlánt megfogták, és 
ketrecbe ültették, sok állatot agyonvertek, sok elszökött, amerre a szeme 
ellátott, és azóta béke van az állatok birodalmában. 



MEDVEFI IVÁN, KŐMORZSOLÓ ÉS KÖTÉLFONÓ 

Egyszer egy leány elment az erdőbe mogyorót szedni. Megfogta a medve, 

és elvitte barlangjába. Azóta együtt éltek. A medve eljárogatott az erdőbe, 
enni, inni vitt a lánynak. így éldegéltek már jó ideje. A lánynak már gyermeke 
is született, Medvefi Ivánnak keresztelték. Két évig szoptatta a fiút. A harmadik 
évben Medvefi Iván, hogy kipróbálja erejét, megrázta az egyik körtefát, amely 
a barlang közelében magasodott. Amint megrázta, a termés fele lehullott a 
fáról. Iván megette a körtéket, aztán így kérte az anyját: 

- Anyám, szoptasson még anyatejjel, hogy erősebb legyek! 
Még egy évig táplálkozott anyatejjel, aztán megint kipróbálta erejét. 

Megrázta a körtefát, lehullott róla a körte mind egy szálig. Leült, megette a 
körtéket, s így szólt anyjához: 

- Isten áldja, édesanyám, itt kell hagynom magukat, világgá megyek! 
Az anya igen kérte fiát, hogy ne menjen el tőlük, de Iván nem hallgatott 

rá, búcsút vett tőle, és elindult világgá. Ment, mendegélt az úton, emberekkel 
találkozott, akik tizenkét szekéren vasat szállítottak. Az országút mentén egy 
nagy mocsár volt, és a szekerek beleragadtak az ingoványba. Látja Iván, 
hogy baj van. 

- J ó emberek! Ha annyi vasat adtok nekem, amennyit meg bírok tartani 
a kisujjamon, megmentelek benneteket! 

- Adunk mi szívesen, csak ments ki a bajból! 
Medvefi Iván kifogta a lovakat, kivezette őket az út szélére. Aztán 

megparancsolta az embereknek, hogy kötelekkel kössék össze a szekereket. 
Mikor ezzel is megvoltak, az egyik kötelet megfogta kisujjával és egyszerre 
kihúzta mindannyi szekeret az útra. 

Az emberek rakni kezdték a vasat az Iván kisujjára. Már felraktak vagy 
hat szekérrevalót, de Iván még mindig nem vette el az ujját. Rakták, rakták, 
míg a végén a szekerek teljesen kiürültek. Iván még tovább is tartotta volna 
a kisujját, ha több lett volna a vas. 

Elment a vassal a kovácsokhoz, és így szólt hozzájuk: 
- Drága jó mesterek! Készítsetek nekem ebből a vasból egy olyan 

buzogányt, amit a kisujjam körül forgathatok! 
Bevitte a kovácsműhelybe az egész vasat, már majdnem ledűltek a műhely 

falai. A kovácsok először nem vállalták a nagy buzogány elkészítését, de 
Iván megfenyegette őket, hogy ha nem készítik el, kitekeri a nyakukat. Mit 
tehettek: kénytelenek voltak kikovácsolni a hatalmas buzogányt. Iván a 
kezébe vette, és így búcsúzott el tőlük: 



- Nagyon köszönöm nektek, jó mesterek, hogy megcsináltátok a 
buzogányt, de nincs pénzem, hogy megfizessem a munkátokat. 

Ezzel elindult világgá. Amint megy, mendegél, egyszer csak egy embert 
lát maga előtt, aki az út szélén ül, morzsolja a köveket és kalácsot süt belőlük. 
Iván közelebb ment az atyafihoz, megnézte, hogy mit csinál, majd így szólt 
hozzá: 

- Tartsunk együtt, komám, menjünk el szerencsét próbálni, meglátjuk, 
hogyan élnek az emberek más országokban! 

Kőmorzsoló (így hívták az embert) felállt, és elindult Ivánnal. Útközben 
még valakivel találkoztak, aki rőzsét szedett és gyökerestül tépte ki a füvet a 
földből, majd kötelet font belőle. Elnevezték Kötélfonónak. Magukkal vitték 
Kötélfonót is, és tovább bandukoltak. Egy tisztásra értek az erdőben, ott 
telepedtek le. Ekkor Iván elment, és szerzett valahol egy hatalmas üstöt, a 
buzogányára akasztotta, vállára dobta, és elhozta a tisztásra társaihoz. 

- Maradjatok itt, rakjatok tüzet és hordjatok vizet az üstbe, én meg szerzek 
valamit ebédre - mondta társainak, és eltűnt az erdő sűrűjében. 

Kőmorzsoló és Kötélfonó munkához látott. Nemsokára visszatért Iván is, 
egy ökröt hozott a hátán - a buzogányával ütötte le az erdőben - és betette az 
üstbe, aztán megint elment, mert eszébe jutott, hogy nincs egy csepp sójuk sem. 

A társai az ebédet főzték, egyszer csak egy ősz szakállú apóka lépett 
hozzájuk. Olyan hosszú volt a szakálla, hogy a földön vonszolta. így szólt: 

- Tyű, fiaim, de megfáztam, nem adnátok néhány korty forró levest? 
- Itt fő az üstben, de ez nem csak nekünk készül, hanem még egy 

társunk is van, aki elment sóért, és nélküle nem kezdhetjük meg az ebédet -
felelte az öregnek Kőmorzsoló. 

Az apóka megharagudott rájuk ezért a válaszért. 
- A hasatokról eszem meg mindazt, amit főztetek, még a társatokat sem 

várom be - mondotta, és ezzel felkapta az üstöt, Kőmorzsoló és Kötélfonó 
hasára helyezte. Hozzálátott az evéshez, és dühében még ki is loccsantott a 
levesből néhány kanálnyit Kőmorzsoló és Kötélfonó hasára, majd eltűnt az 
erdőben. 

- Drága barátaim, hová tűnt az étel? - kérdezte Iván Kötélfonót és 
Kőmorzsolót, amint visszatért és meglátta az üres üstöt. 

- Nem tudjuk - válaszolták azok Ivánnak. Szégyellték megmondani az 
igazat. 

Mit tehetett Iván, elment és hozott még egy ökröt, majd így szólt 
Kötélfonóhoz: 

- Főzd meg ezt az ökröt is, de ha nem lesz ebéd, mire visszajövök, többé 
nem vagy a társam. 

- S ezzel Iván Kőmorzsolóval együtt elment az erdőbe. 



Kötélfonó éppen befejezte az ebédfőzést, amikor ismét megjelent az 
öregapó. 

- Igen megfáztam, édes fiam, adnál-e valamit enni? 
- Adnék, de amink van, az magunknak kell - válaszolta Kötélfonó. 
- Majd meglátjuk! - szólt az öreg, és felkapta az üstöt, Kötélfonó hasára 

tette, mindent megevett belőle, és továbbment. 
Visszatért Iván meg Kőmorzsoló, és kérdik társuktól, van-e valami ennivaló? 
- Nincs bizony egy falatnyi sem - válaszolta Kötélfonó, de az igazat 

szégyellte bevallani. 
A harmadik napon Iván maga maradt ott ebédet főzni, a társai pedig 

vadászni mentek az erdőbe. 
A telhetetlen öregember megint csak eljött. 
- Igen átfáztam, édes fiam! - mondta Ivánnak. 
- Ülj le és melegedj meg a tüz mellett, aztán indulj tovább, mert enni 

úgysem kapsz - válaszolta Iván az öregnek, amikor már látta, hogy miről 
van itt szó. 

Az öregnek bizonyára nem tetszett Iván válasza, mert neki is azt mondta, 
hogy a hasáról eszi meg mindazt, amit főzött, majd odalépett Ivánhoz, 
megütötte egyszer, aztán még egyszer, harmadszor is, de Iván meg sem 
moccant, erősen állt a lábán. Aztán fogta az öreget, megragadta a szakállánál 
fogva, jól megrázta, hadd tudja meg, kivel van dolga, a vállára vetette, és 
elvitte az erdőbe a legvastagabb tölgyfa alá. Nagyot ütött buzogányával a 
tölgyfára, olyat, hogy a fa törzse meghasadt, bedugta a hasadékba az öregapó 
szakállát, odacsípte, jómaga pedig visszament az üsthöz. 

Nemsokára visszatért az erdőből Kőmorzsoló és Kötélfonó, éppen megfőtt 
az étel, és hozzáláttak az evéshez. 

- Mutasd csak a hasadat, Kötélfonó - mondta Iván, miután véget ért az ebéd. 
Kötélfonónak nem volt ínyére a dolog, de kénytelen volt megmutatni a 

hasát. Felhúzta az ingét, és Iván meglátta, hogy Kötélfonónak az egész hasa 
össze van égetve. 

- No még ilyen legényt sem láttam - mondta Iván. - Hogy engedhetted 
meg, hogy így megcsúfoljanak? 

- Mutasd csak meg, Kőmorzsoló, te is a hasadat! Teveled is így elbántak? 
Iván megnézte Kőmorzsoló hasát is, az is teljesen össze volt égetve. 
- Mondhatom, derék legények vagytok! Két ilyen markos fiú, és nem 

tud elbánni egy öregemberrel! 
Ezzel fogta az üstöt, a buzogányára akasztotta, és elindult társaival, hogy 

megmutassa nekik, mit tett a pimasz öregemberrel. Amint megérkeztek arra a 
helyre, ahol a tölgyfa állt, látják, hogy sem az öreg, sem a tölgyfa nincs ott. 
Az apóka gyökerestül kitépte a tölgyfát és magával vonszolta. 



Sokáig törtettek erdőn-mezőn át az apó és a tölgyfa nyomában, míg 
végül egy hatalmas gödör szélére értek. Iván kis ideig gondolkozott, aztán 
amikor látta, hogy kivel van dolga, így szólt Kötélfonóhoz és Kőmorzsolóhoz: 

- Kedves barátaim! Hosszú út áll előttem. Megbosszulom azt is, amit 
veletek tettek, és egyúttal kiszabadítom a három királylányt is, akiket egy 
sárkány meg a két fivére fogságban tart. Te, Kötélfonó, fonjál kötelet, mert 
egy egész éven át ereszkedek majd a köteleddel lefelé a gödörben, te pedig, 
Kőmorzsoló, fogd a kötél végét! Csak arra legyen gondotok, hogy mindig 
engedjetek tovább a gödör mélyére, és fonjátok a kötelet, hogy elég legyen. 

így haladt Iván a kötéllel egy egész éven át, míg végül megérkezett az 
alvilágba. Itt egy királylánnyal találkozott, illedelmesen köszöntötte. A leány 
igen megörült az ifjúnak, mert már tizenkét éve senkit sem látott abból a 
világból, ahonnan elrabolták. 

Beszédbe elegyedtek, Iván megkérdezte tőle, hogy mióta van fogságban, 
és erős-e a gazdája. 

- Bizony, az én gazdám igen-igen erős, egy sárkány, és ráadásul húsz 
feje van! - mondta a leány Ivánnak. 

- Én pedig azért jöttem, hogy megverekedjek vele - mondta Iván. 
A pincében különféle borok álltak hordószámra. Egyes hordókban olyan 

bor volt, hogy ha valaki ivott belőle, nyomban elgyengült; másokban pedig 
olyan, hogy aki megízlelte, még erősebb lett. Fogta magát Iván, összecserélte 
a borokat: azokba a hordókba, amelyekben a gyengítő bor volt, erőt adó 
bor került, a gyengítő ital pedig az erőt adó bor hordójába jutott. 

Üldögéltek, beszélgettek, egyszer csak hallják, hogy dübörög felettük a 
föld. A sárkány jelezte, hogy nemsokára otthon lesz ebédre. Iván felugrott, 
kiment, és elbújt a híd alá, amelyiken keresztül a sárkánynak kellett jönnie. 
Látja, hogy közeledik a hatalmas húszfejű szörnyeteg. A ló, amelyiken a 
sárkány jött, megállt a híd közepén, nem akart továbbmenni, felnyerített. 

- Talán ehetnél, vagy ihatnál lovacskám? - kérdezte tőle a sárkány. 
- Nem ehetném és nem ihatnám - válaszolta a ló - , de tovább nem 

megyek, mert itt emberszagot érzek. 
- Én vagyok itt - szólalt meg a híd alól Medvefi Iván. 
- Akkor gyere elő! - szólt a sárkány, aztán megkérdezte: 
- Na most mi lesz: verekedni fogunk, vagy hazamegyünk pihenni? 
- Menjünk haza, pihenjünk le - válaszolta Medvefi Iván. 
Amint hazaérkeztek, a sárkány megparancsolta, hogy süssenek vacsorára 

vaskenyeret és főzzenek ólomgaluskát. Nemsokára kész lett az étel, hozzáláttak 
az evéshez. A sárkány két-két galuskát nyelt le egyszerre, Iván meg csak 
egyet-egyet; aztán a sárkány hármasával kezdte enni a galuskát, Iván meg 
kettesével. Végül a sárkány már tíz galuskát tett a szájába egyszerre, Iván 



meg mindig eggyel kevesebbet, mint a sárkány. Ebéd után megittak néhány 
hordó bort, és megkezdődött a párviadal. Verekedtek, viaskodtak, de egyik 
sem tudta legyőzni a másikat. Abbahagyták a harcot, megint jókat húztak a 
borból, de a sárkány ezután egyre jobban gyengült, Iván pedig mind jobban 
erősödött. Sokáig tartott a párviadal, végül Iván legyőzte a sárkányt: kezébe 
vette százmázsás buzogányát, leütötte vele a sárkány mind a húsz fejét, kivágta 
mind a húsz nyelvét, egy kendőbe kötötte és zsebre tette. 

A királyleány igen megörült, amikor meglátta, hogy Iván legyűrte a sárkányt 
és kiszabadította őt. Azt hitte, hogy már soha többé nem látja meg sem apját, 
sem anyját, és itt pusztul el a sárkány birodalmában. 

- Hálából örökre a tied maradok! - mondta a királyleány, megköszönve 
Medvefi Iván jótettét. 

- Készülj fel hát az útra, induljunk haza - sürgette Iván. 
A királyleány lehúzta ujjáról a gyűrűjét, kettétörte, az egyik felét Ivánnak 

adta, a másikat magánál hagyta, és így szólt: 
- Indulhatunk akár máris, nincs mit készülnöm. 
- Várj csak! Te bizonyára nem is tudod, hogy a nővéreid is itt vannak 

rabságban. Őket is ki kell szabadítanom. 
Megkereste a másik királyleányt is, és megkérdezte tőle, hogy mióta van 

rabságban. 
- Már tíz éve nem láttam élő embert! - válaszolta Ivánnak a királylány. 
- Erős-e a gazdád, hány feje van? - kérdezte Iván. 
-T íz . . . 
Amint ezt a szót kimondta, fejük fölött rengeni kezdett a föld... A tízfejű 

sárkány jelezte hazatértét. Iván megint elbújt a híd alá, amelyiken keresztül a 
tízfejű sárkánynak jönnie kellett. Végzett a sárkánnyal, ugyanígy a harmadikkal 
is, és mind a három nővért kiszabadította a rabságból. Az egyik királyleány 
kettétépte kendőjét, és a kendő felét Ivánnak adta, a másik meg egy kardot 
tört ketté, és annak a felét adta Ivánnak, a másik felét pedig magánál hagyta. 

Mindez egy évvel azután történt, hogy Iván a föld alá került. Mind a 
négyen elmentek ahhoz a mély gödörhöz, amelyen keresztül Iván az alvilágba 
jött. Meglóbálta Iván a kötelet és rákötötte az egyik királylányt. Kőmorzsoló és 
Kötélfonó felhúzták a kötelet, és amint meglátták a gyönyörűséges királylányt, 
majdnem összeverekedtek azon, hogy kié legyen. A királylány pedig így szólt: 

- Miért verekednétek, jó emberek? Odalent maradtak még Ivánnak is 
meg nektek is gyönyörű hercegnők, ti csak bocsássátok vissza a kötelet a 
föld alá, aztán húzzátok fel ismét. 

Meghallgatták a királylányt, leeresztették a kötelet, és felhúzták a második 
királylányt, aztán a harmadikat. Csak Medvefi Iván maradt még az alvilágban. 

- Most már mehetünk is! - mondta Kőmorzsoló és Kötélfonó a 
királylányoknak. - Elvégeztük minden dolgunkat. 



A királylányok kérték Iván társait, hogy húzzák fel Medvefit is. Azok 
először nem akarták, de aztán leeresztették a kötelet. Iván, mintha csak tudta 
volna, mi a szándékuk, a buzogányát kötötte a kötélhez, és jelt adott a 
felhúzásra. Kőmorzsoló és Kötélfonó felhúzták félig a kötelet, aztán 
elengedték; a buzogány a földbe süppedt, de úgy, hogy Iván alig bírta 
kihúzni. Keserves sírásra fakadt, hogy társai így bebolondították. 

Nem tudta, mitévő legyen. Minden reményét elvesztette, hogy még egyszer 
napvilágot lát. Elindult, hogy szerencsét próbáljon a föld alatt. Betévedt egy 
kunyhóba, ahol egy öreganyó meg egy öregapó lakott. Mind a ketten vakok 
voltak. Az öreganyó galuskát főzött, majd kiment megfejni a tehenet, az 
apóka pedig, bár a házban maradt, nem láthatta, hogy Iván megette az egész 
galuskát. Visszatért az anyóka, tejet töltött egy csészébe, hozzáláttak az 
öregapóval együtt az evéshez, de mindketten éhen maradtak. Az anyóka 
ismét galuskát főzött, de Iván megint csak megette, végül aztán szólt nekik, 
hogy ő is itt van a házban. Azután az öreganyó már hármuknak főzött. így 
élt Iván az alvilágban. 

Egyszer csak megeredt a tüzes eső. Nem messze a kunyhótól egy sasfészek 
volt a fán. A fészekben sasfiókák ültek. Iván ügyesen felmászott a fára, 
letakarta a fészket köpenyével, és így megmentette a sasfiókákat a tűzesőtől, 
amely elégette volna őket. 

- Most aztán rejtőzz el, jóember, mert ha megjönnek az öreg sasok, 
nyomban felfalnak! - mondta az anyóka Ivánnak. 

A sasok nemsokára meg is érkeztek. Igen megörültek, amikor meglátták, 
hogy fiókáik életben maradtak; megetették őket, aztán kérdik az 
öregasszonytól: 

- Nem tudja, öreganyám, ki mentette meg a fiókáinkat a tüzes esőtől? 
- Egy ember, de kendek bizonyára felfalják, ha a szemük elé kerül. 
E szavak hallatára Iván előbújt a rejtekhelyéről. 
- Mit kívánsz jótettedért? - kérdezték tőle a sasok. 
- Nem kívánok sokat - válaszolja Iván. - Csak annyit tegyenek meg, hogy 

adják vissza ezeknek a vak embereknek a látását, és nekem segítsenek feljutnom 
a felvilágra, ahol süt a nap, és éjszaka ragyognak a csillagok meg a hold. 

A sasok nyomban valamiféle gyógyfüvet hoztak és odaadták Ivánnak. Ő 
megdörzsölte vele az öregasszony és az öregember szemét, és azok nyomban 
visszakapták látásukat. Ezután elment és letaglózott vagy harminc ökröt az 
útra, harminc hordó vizet merített a folyóból, majd mindet egy sas hátára 
rakta. Megbeszélték, hogy ha a sas jobbra fordul, akkor Iván a húsból ad a 
csőrébe, ha pedig balra, akkor vizet ad neki. 

- Erősen fogózkodj, hogy le ne ess! - szólt a sasmadár, ezzel széttárta 
szárnyait, és felrepült. 



Amikor már útközben nem volt mit enniük, Iván egy darab húst hasított 
ki a combjából és azt tette a sas szájába. Felértek a felvilágra, arra a helyre, 
ahol Iván elvált társaitól. 

- Mi volt az az ízletes falat, amit utoljára a számba tettél? - kérdezte a sas 
Ivántól. 

- Ez volt ni! - válaszolta Iván a lábára mutatva. 
Ekkor a sas kiköpte szájából a húsdarabot, és az nyomban odanőtt Iván 

lábához. 
A királylányok, miután hazatértek, igen búsultak, hogy Iván nincs velük. 

A király maga is csodálkozott, hogy lányai olyan szomorúak. Kérdezgette is 
tőlük, hogy mi az oka szomorúságuknak, de azok nem mondták meg, mert 
megígérték Kőmorzsolónak és Kötélfonónak, hogy egy szót sem szólnak 
Ivánról. 

Iván váratlanul érkezett a palotába. A királylányok igen megörültek, 
nyomban elszállt minden bánatuk. Elmentek Ivánnal a városba sétálni, a 
másik kettőről pedig teljesen megfeledkeztek. 

Kőmorzsolót és Kötélfonót ette az irigység, a király elé járultak, és panaszt 
emeltek Iván ellen. A király kitudakolta, hogy és mint történt a dolog a sárkányok 
barlangjában, és magához hívatta Ivánt. Medvefi így szólt a királyhoz: 

- Mit érdemelnek az olyan emberek, akik barátjukat el akarják veszejteni? 
- Agyon kell ütni őket! - válaszolta határozottan a király, majd a másik 

kettőhöz fordult: - Milyen bizonyítékotok van arra, hogy ti szabadítottátok ki 
a lányaimat? 

Semmivel sem tudták bizonyítani!... 
Ekkor Iván elővette a gyunï, a kendő és a kard fele részét, hozzáillesztették 

a királylányoknál levő másik félhez: pontosan odaillett minden. Ráadásul 
még előhúzta zsebéből a sárkánynyelveket is... 

- Kössétek lovak farkához a bitangokat - parancsolta az uralkodó, mert 
igen megharagudott Kőmorzsolóra és Kötélfonóra hazugságukért - , és hajtsátok 
ki a lovakat a mezőre! 

Iván azonban kérte a királyt, kegyelmezzen meg nekik. Megörült 
Kőmorzsoló és Kötélfonó, és nyomban el is hordták irhájukat az ország 
földjéről. Medvefi Iván pedig feleségül vette a legidősebb királylányt, és még 
most is boldogan élnek, ha meg nem haltak. 



IVÁN, A PARASZTLEGÉNY 

Élt egyszer réges-régen, amikor még a kő is lágy volt, egy király meg egy 
királyné. Nem volt gyermekük, csak öregkorukra született egy kisfiúk. 

Igen megörültek neki. Amikor a fiú felnőtt, elhatározták, hogy megnősítik. 
Azt mondja ekkor a fiú: 

- Amíg nem szereztek nekem egy olyan lovat, amelyik parazsat eszik, 
lángot iszik, és amikor vágtat, húsz mérföldnyire reng a föld, és lehullanak a 
tölgyek levelei, addig nem nősülök meg. 

A király egybehívta összes vitézét, és kérdi tőlük: 
- Hallott-e már közületek valaki olyan lóról, amelyik parazsat eszik, 

lobogó lángot iszik, és amikor vágtat, húsz mérföldnyire dübörög a föld, és 
lehullanak a tölgyek levelei? 

Valamennyien azt válaszolták, hogy se nem láttak, se nem hallottak még 
ilyen paripáról, és azt sem tudják, hol található. 

A király rendeletet íratott, és elküldte minden országba: 
- Ha valaki tudna ilyen lovat szerezni, tüstént jelentkezzen a királyi 

palotában! 
Az egyik ilyen rendelet eljutott egy faluba is. Elolvasták, megtárgyalták. 

Az egyik muzsik elújságolta a feleségének is: 
- Egy ilyen és ilyen rendelet érkezett a faluba... Ha akad egy derék 

vitéz, aki megszerezné a lovat, a király kéri, hogy járuljon elébe! 
Volt ennek a muzsiknak egy fia. Meghallotta apja szavait, és így szólt: 
- Én tudom, hogy hol van az a ló! 
- Maradj te nyugton, hiszen ha kiteszed a lábad a kapun, minden gyerek 

elveri rajtad a port! Éppen te vagy az a vitéz, aki ilyen lovat szerezne! 
A fiú felöltözött és így szólt apjához: 
- Jö j jön ki az udvarra, édesapám! 
Kimentek. A fiú fél kézzel elkapta az udvaron álló hatalmas tölgyfát, s 

egészen a földig hajlította annak koronáját, aztán elengedte. Az apa csak állt, 
szeme-szája tátva maradt a csodálkozástól. Maga is megijedt. 

- Most már elhiszem, fiam, hogy erős vagy - mondotta. 
Elmentek a bíróhoz. A fiú kint maradt az udvaron, az apa pedig bement 

a házba és megkérdezte: 
- Megengedik-e az urak, hogy szóljak néhány szót? 
- Beszélj, ha úgy tetszik. 
- Van nekem egy fiam, aki meg tudná szerezni azt a lovat. 
- Dühbe gurult a bíró. 



- Tegyétek hűvösre az ebadtát a fiával együtt! Milyen legény az, akit a 
faluban minden gyerek megver?! 

Dutyiba vetették a parasztot a fiával együtt. Már jó ideje ültek, amikor a 
bírónak eszébe ötlött: 

„Ha hazudik is ez a fiú, akkor sincs más, aki jelentkezne." 
Kiengedték a fiút, és levelet küldtek a királynak. A király elolvasta a 

levelet. Nem akarta elhinni, hogy egy parasztlegény meg tudná szerezni a 
lovat, de azért parancsba adta, hogy a szolgái hintóval menjenek a legényért. 

Felvitték a legényt a király udvarába. A király magához hivatta. 
- Meg tudod-e szerezni a lovat? - kérdi. 
- Meg én! 
- Mi szükséges hozzá? 
- Egy jó ló meg egy husáng. 
A király írást küldött a csikósának. 
- Eredj ki a legelőre, ott van a ménes, add oda ezt a levelet a csikósnak, 

kapsz tőle olyan lovat, amilyet akarsz. 
Elment a fiú, megmutatta a csikósnak az írást. 
- Várjál - mondta a csikós - ,felhajtom a lovakat itatásra, itt mennek 

majd el előtted, válaszd ki közülük, amelyiket akarod. 
Válogatott a legény, de ahány lovat megfogott a farkánál, mindnek levált 

a farka; ha sörényénél fogta meg - a sörény maradt a kezében. 
Már egy tucatnyi lovat próbára tett, mégsem talált megfelelőt. Hazaindult. 

Útközben egy düledező kis kunyhóra akadt. Egy szegény öregasszony lakott 
benne. Éppen vihar közeledett. Megállította az öreganyó a legényt, és így 
kérlelte: 

- Segíts rajtam, édes fiam, mert senki sem törődik velem. 
A fiú befedte a lóbőrökkel az anyóka kunyhóját, hogy ne folyjon be a 

víz. Az öregasszony megköszönte a szívességet, és ezzel el is váltak. 
Látja a király, hogy a fiú nem választott magának lovat. Igen elcsodálkozott: 
- Nézz körül az istállóban, legény! Hátha ott akad megfelelő. 
- Iván bement az istállóba, de ahány lovat megérintett, mindegyik 

összerogyott. Nem volt mit tennie: nincs ló. 
Elérkezett az éjszaka. Fogta magát a parasztlegény, kiment a rétre, füttyentett 

egyet teljes erejéből: nyomban ott termett egy paripa. 
- Miért hívsz, édes gazdám? 
- Ideje, hogy útra keljünk. 
- Induljunk hát, akár nyomban is. 
A fiú be akarta vezetni a lovát a királyi istállóba, de az akkora volt, hogy 

nem fért be, összetörte az ajtókat meg a falakat is. Nagy nehezen mégiscsak 
behúzta, megkötötte, aranyló búzát szórt eléje, és lefeküdt aludni. 



Másnap reggel a király jókor ébredt, és Ivánért küldött - hátha megálmodta, 
hogy milyen lóra van szüksége. 

Iván így szólt: 
- Van már lovam, itt áll az istállóban... 
Kimentek, megnézték a lovat. A király egészen megijedt tőle, olyan nagy 

volt. 
- Most pedig készítsenek nekem egy akkora husángot, amit csak két pár 

ökör bír elhúzni az erdőből. 
Elhozták a husángot, Iván feldobta a levegőbe, és lefeküdt másfél napra 

aludni. Amikor felébredt, a husáng még mindig a levegőben lebegett. Ekkor 
felemelte kisujját, a husáng megakadt benne, és darabokra tört. 

- Hozzanak olyan husángot - mondja-, amilyet csak négy pár ökör bír 
elhúzni, mert ezzel nem érek semmit. 

Kivágtak egy százéves tölgyet, husángot készítettek belőle, és négy pár 
ökör húzta a király udvarába. Feldobta Iván a husángot, és lefeküdt aludni 
három napra. Amikor felébredt, hallja, hogy a husáng még mindig zúg a 
levegőben. Felemelte középső ujját, a husáng megakadt benne, és másfél 
rőfnyire a földbe fúródott. 

- Ez már jó lesz - mondta. 
Felkészült az útra. A király így szólt hozzá búcsúzóul: 
- Ha megszerzed a lovat, olyan jutalomban részesítlek, amilyet akarsz, és 

sohasem lesz semmi bántódásod. Állom a szavamat. 
Elindult a legény, de a király nem hitte, hogy holmi parasztfiú olyan 

lovat tudna szerezni, amilyet a fia akar, ezért aztán utána küldött még két 
vitézt, olyanokat, akiknek nemesi vér folyt az erükben. 

- Érjétek utol - parancsolta nekik a király. 
Hallja a parasztlegény, hogy reng a föld. 
- Vagy sárkány közeledik, vagy pedig valamiféle vitézek jönnek. 
A vitézek utolérték Ivánt. Köszöntötték egymást, aztán a parasztlegény 

megkérdezte: 
- Hát ti kik vagytok? 
- A király küldött bennünket, hogy tartsunk veled. 
- Nem lesz ez így jó! Valamelyikünket meg kell választani vezérnek, mert 

így nem lesz rend. Úgy kell annak lenni, hogy egyvalakinek a parancsára 
hallgassunk. 

A nemes vitézek igyekeztek megelőzni egymást: 
- Én leszek a vezér!... Én leszek a vezér!... 
Iván, a parasztlegény pedig így szólt: 
- Nem megy az olyan könnyen! Vessük el a husángunkat, akié távolabb 

ér földet, az legyen a vezér. 



El is vetette az egyik husángját. Mennek egy napig, két napig - nem 
találják sehol. Harmadnapra megtalálták. Most a másik dobta el a husángot. 
Mennek egy napig, két napig, három napig - nincs a dorong sehol sem... 
Csak egy hét múlva találták meg. A parasztlegényre került a sor. Ő is elvetette 
a husángját. Mennek egy hétig, két hétig, három hétig - nem lelik sehol. 

- Bizonyára elkerültük útközben. 
- Lehetetlen! Biztos vendégségben van valahol az én husángom. 
Mentek még egy hétig, egyszer csak egy nagy ház tárult a szemük elé. 

Rézkerítéssel volt körülvéve, és rézhíd vezetett az ajtajáig. Látják, hogy a 
husáng ott áll a tornác mellett, még a ház egyik sarkát is levitte. Ebben a 
házban rettenetes nagy sárkányok laktak, csak éppen nem voltak otthon. 
Háborúskodni mentek valahová. 

Ekkor Iván így szólt az egyik nemes vitézhez: 
- Ma éjjel te fogod a hidat őrizni, te pedig a lovakat - szólt a másikhoz. -

Én bemegyek a házba, és lefekszem. 
Amelyik a hídnál maradt, azt még egyszer figyelmeztette: 
- Nyitva tartsd ám a szemed, el ne aludj! 
- Járt az őr fel és alá a hídon, de mivel a hosszú út után igen elfáradt, 

lefeküdt és elszenderedett. Iván, a parasztlegény, amint felébredt, látja, hogy 
már éjfél van, ideje indulni. Felöltözött, kiment a hídra, s csak az alvó őrt 
találta ott. Egyszer csak hallja: dübörög a föld, jön a hatfejű sárkány és 
bíztatja lovát: 

- Vágtass bátran, nincs olyan erő a földön, amely minket legyőzne, csak 
egymaga Iván, a parasztlegény, az pedig nem jön ide, ahol még a madár 
sem jár. 

- A madár nem, de a jó vitéz igen! - mondja Iván, a parasztlegény. 
- Verekedni, vagy békülni jöttél? 
- Nem akarok én békülni, megverekszem veled. 
- Ha így van - mondja a sárkány - , tied az első ütés. 
- Nem kell - mondja Iván - , üss te, aki a legerősebb vagy az egész 

birodalomban. 
A hatfejű sárkány óriási ütést mért Ivánra, de az alig mozdult el a helyéről. 

Most rajta volt a sor, olyat húzott husángjával a sárkányra, hogy annak lerepült 
mind a hat feje. 

Aztán darabokra vágta a sárkányt, a csontjait elégette, a hamut szélnek 
eresztette, és visszament a házba. Reggel kérdi a vitéztől, amelyik a hidat 
őrizte: 

- Éberen őrködtél? 
- Éberen bizony, még egy madár sem repült át a hídon - mondja. 



A következő éjszakára a parasztlegény a másik vitézt küldte a hídra, 
emezt meg az istállóba. 

A másik őr is elaludt. Elérkezett az éjfél, Iván felkelt. Kiment, megállt a 
híd alatt. Hallja, hogy dübörög a föld: közeleg a kilencfejű sárkány. 

- Hó - mondja a sárkány a lovának - , ne botladozz, ne félj, nem győz le 
minket senki sem, hacsak nem Iván, a parasztlegény, az meg nem jön ide, 
ahol még a madár se jár. 

- Hazudsz - mondja Iván. - A jó vitéz mindenhová elmegy! 
- Verekedni, vagy békülni jöttél? 
- A jó vitéz nem békül ki, hanem verekszik. 
- Tied az első ütés! 
- Üss te elsőnek, hiszen a legerősebb vagy a fél világon. 
A kilencfejű sárkány lecsapott Ivánra, és térdig bevágta őt a földbe. De 

amikor Iván visszaadta az ütést, egyszerre hét feje lerepült a sárkánynak. 
Másodszor is nekilendítette husángját - levágta a sárkány többi fejét is. A 
törzsét felaprította, csontjait elégette, a hamvát szélnek eresztette, aztán 
visszament a házba, hogy tovább aludjon. Reggel a második őrt is 
megkérdezte: 

- J ó l őrizted a hidat? 
- Úgy őriztem, hogy még egy egér sem mehetett át rajta. 
A harmadik éjszaka magához hívatta a két vitézt, kesztyűjét a falra 

akasztotta, és így szólt: 
- Ma éjjel magam megyek a hidat őrizni, ti pedig a kesztyűmet figyeljétek: 

ha verejtékcseppek jelennek meg rajta, nyugodtan pihenjetek tovább, ha 
pedig vér cseppen belőle, engedjétek ki a lovamat. 

Megállt a híd alatt; éjféltájban hallja, hogy tizenkét mérföldnyire dübörög 
a föld, a tölgyekről meg hullanak a levelek. A legerősebb sárkány jött azon a 
lovon, amelyik parazsat eszik, lobogó lángot iszik. így bíztatja a sárkány a 
lovát: 

- Ne botladozz, nincs a világon olyan erő, amely megbírna velünk! Van 
valahol egy parasztlegény, Ivánnak hívják, de az még kicsi, csak a kemencén 
ül, nem jön el ide, ahol még a madár se jár. 

Megszólal erre Iván: 
- A madár nem, de a jó vitéz, az igen! 
- Békülni, vagy verekedni akarsz? 
- Nem azért jár a jó vitéz messze földre, hogy béküljön, hanem hogy 

megvívjon veled! 
- Kezdd hát akkor - mondja a sárkány. 
- Te üss előbb, te vagy a leghatalmasabb az egész világon. 
A sárkány olyat csapott Ivánra, hogy az egészen belesápadt. Már jó ideje 

verekedtek... A sárkány húsz fejéből már csak három maradt. De a szörnyeteg 
derekasan verekedett, kötésig a földbe vágta Ivánt, aztán így szólt: 



- Ide hallgass, te parasztlegény, volt-e neked apád? 
- Volt. 
- Voltak-e ökrei? 
- Voltak. 
- Szántott-e velük? 
- Szántott. 
- Hagyta-e pihenni őket? 
- Hagyta. 
- No, akkor mi is pihenjünk egyet. 
Ekkor Iván az istálló felé hajította husángját, szétrombolta vele az istállót, 

így a lova kiszabadulhatott az istállóból, hozzá vágtatott és szétkaparta a 
földet gazdája körül... 

A két vitéz is észrevette, hogy a kesztyűből vér csöpög, de féltek Iván 
segítségére jönni. „Nem érdemes a fejünket kockáztatni érte" - gondolták. 

Addig a ló szétkaparta Iván körül a földet, kiszabadította gazdáját. A 
parasztlegény így szólt a sárkányhoz: 

- Most már végzek veled! 
A sárkány így válaszolt: 
- Halálom előtt még ennyit szeretnék neked mondani: bár elviszed a 

csodaparipámat, amelyikre szüksége van a királynak, de hazáig mégsem 
érsz vele; van még három nővérem, anyám és az apám, akit írod királynak 
hívnak. Azok majd ellátják a bajodat! 

Iván levágta a sárkány megmaradt fejeit, aztán elgondolkodott. Az 
öregasszony, akinek a kunyhóját valamikor lóbőrökkel fedte be, tudomást 
szerzett arról, hogy a' parasztlegény bajba került (ez az anyóka mindenről 
tudott, ami a világon történt), elküldte kiskutyáját Ivánhoz. A kutyus ezt 
mondta neki: 

- Ha majd hazafelé mentek, olyan szomjúság jön rátok, hogy szólni sem 
tudtok egymáshoz. Jobb kézre látni fogtok majd egy kutat, kristálytiszta víz 
lesz benne. Ne igyál abból a vízből, csak csapj bele a husángoddal, majd 
meglátod, mi történik! Amint tovább mentek, gyötörni fog az éhség, ott áll 
majd egy jávorfa, alatta terített asztal friss cipóval, almával, italokkal és 
ínyencfalatokkal megrakva. Ne nyúljatok semmihez sem, csak csapj az asztalra 
dorongoddal. További utatokban elfog az álom. Egy másik jávorfa alatt 
megvetett ágyakat találtok majd. Ne feküdjetek le, csak csapj a husángoddal 
az ágyakra, majd meglátod, mi lesz! 

Iván meghallgatta a jó tanácsot, köszönetet mondott az öreganyóka 
kutyájának, megnyergelte a parazsat evő lovat, és a két vitézzel együtt 
hazaindult. Vágtatnak, vágtatnak; borzasztóan megszomjaztak. Az út mentén 
csakugyan ott volt jobb kézre a kút. A két vitéz már oda is rohant, hogy 
igyon belőle. 



- Várjatok - szólt Iván. - Majd én megnézem, miféle kút ez. Odacsapott 
husángjával, hát a kútból csak úgy fröcskölt a vér. A sárkány egyik nővére 
volt ez, kút képében. Továbbmentek. Iván levágta a sárkány másik két nővérét 
is, akik étel és ágy képében jelentek meg előttük. Folytatták útjukat. Sötét 
felhők borították be az eget: az öreg anyasárkány repült utánuk, a földtől az 
égig széttátott szájjal. 

Megszólal Iván, a parasztlegény: 
- Mind a hárman álljunk ki ellene, mert én magam nem bírok meg vele. 
A két vitéz azonban igen megijedt, nem akartak birokra kelni a sárkánnyal, 

és elfutottak. 
„Itt kell elvesznem" - gondolja magában Iván. De eszébe jutott, hogy 

nem messze, a hegyen túl van egy nagy kovácsműhely. Megsarkantyúzta 
lovát, a kovácsműhelyhez vágtatott, a két vitéz meg utána, mert féltek magukra 
maradni. 

Megérkeztek a kovácsműhelyhez. 
- Nyissák ki! 
A kovácsok kinyitották a tizenkét vasveretű ajtót, ők beszaladtak, az 

ajtók pedig maguktól bezárultak utánuk. Ekkor a sárkány már utolérte őket, 
és tüzes nyelvével nyaldosni kezdte az ajtókat. 

Iván látta, hogy ez már nem tréfadolog, így szólt a kovácsokhoz: 
- Készítsetek hamarosan egy ekét, de akkorát, mint a műhely talapzata, 

és egy ugyanakkora nagy fogót is! 
A kovácsok nyomban munkához láttak, a sárkány pedig tovább nyaldosta 

tüzes nyelvével az ajtókat. Már csak három ajtó maradt hátra, de a kovácsok 
is elkészítették az ekét meg a fogót. 

Felperzselte a sárkány az utolsó ajtót is, bedugta a fejét, Iván pedig a 
felhevített fogóval becsípte a sárkány nyelvét. Befogta a sárkányt az eke elé, 
és kezdte szántani a földet. Akkora barázdák húzódtak utánuk, akár egy 
ház. Iván csak tovább szántott, és egyre nyomkodta a sárkány nyelvét a 
tüzes fogóval. Addig szántottak, míg a sárkány meg nem pukkadt kínjában. 

Miután végzett vele, a tengerbe dobta, lovát a legelőre engedte, a két 
nemes vitézt pedig hazazavarta. 

- Takarodjatok a szemem elől, gyáva kukacok, csak bajom van veletek, 
aztán még azzal dicsekedtek, hogy nemesi vér folyik az eretekben! 

A sárkánytól elvett lovon folytatta útját. Útközben egy vénemberrel 
találkozott. Elvágtatott mellette, még csak nem is köszöntötte. De aztán eszébe 
jutott: 

„Hiszen én vagyok a fiatalabb, és nem köszöntem az öregnek. Visszatérek, 
köszönök neki!" 

Úgy is tett! 



- J ó napot, öregapám - mondja. - Bocsásson meg, hogy az előbb, amikor 
találkoztunk, nem köszöntöttem. 

- Ha öregemberrel találkozol, mindig add meg neki a tiszteletet - szólt az 
öreg. - Folytasd utadat, de vigyázz, ha eléd áll egy famankós, görnyedt hátú 
vénember, és azt fogja mondani: „No legény, látom, jó lovad van, de azért 
mégsem tudnál engem utolérni", ne indulj vele versenyre! De ha útközben 
valaki arra kér, hogy vidd magaddal, ne utasítsd vissza. 

Iván elvágtatott. Egyszer csak egy csúf vénember sántikál mankóján vele 
szemben. 

- Látom, legény - mondja - , derék lovad van! Lásd, én már igen öreg 
vagyok, de azért mégsem tudnál utolérni a paripáddal! 

- Nem akarok én veled versenyezni, hagyjál nekem békét... 
Alig mondta ki Iván ezeket a szavakat, a csúnya vénember megsebezte 

egy nyíllal, kiütötte a nyeregből, és felpattant a lóra... Ez a vénember pedig 
nem volt más, mint maga írod király, a sárkányok apja. 

Megharagudott a parasztlegény: 
- Megadom én még ezt neked, írod király! Megtalállak én téged 

gyalogszerrel is! 
Ezzel fogta husángját, és elindult. Megy, mendegél, de érzi, hogy a sebe, 

melyet írod király nyila ütött rajta, egyre jobban dagad és egyre jobban 
terjed. Alig állt a lábán. 

„Ez már nagy baj! - gondolja magában a parasztlegény. - írod király 
bizonyára mérgezett nyíllal sebesített meg engem." 

Alig tett még néhány lépést, a földre rogyott. 
- Most már nem tudok elbánni írod királlyal - mondja maga elé nézve. -

Egy ujjal is legyőzne... 
Búnak eresztette Iván a fejét, és tovább vánszorgott. Egyszer csak 

találkozott egy öregapóval, akinek földig ért a szakálla. Köszöntötték egymást, 
megkérdezgették, ki-ki merre tart, s az öreg így szólt: 

- Én veled megyek. 
- Hát ki maga, bácsikám? 
- Az, „Aki megvéd a fenevadaktól". 
Iván meglepődve felhúzta vállát, de eszébe jutott az öregember tanácsa, 

hát nem szólt egy szót sem. 
Alig tettek néhány lépést, találkoztak egy másik öreggel, az is hozzájuk 

szegődött: 
- Én vagyok a Fagy - mondja. 
Továbbhaladtak... Egy harmadik öreg jön velük szembe. Megkérdezgették 

egymástól, ki merre tart. Az öreg ezt mondta: 
- Én az vagyok, „Aki lekaszálja és asztagokba rakja a tengert". 



- Gyere te is velünk! 
Aztán egy negyedikkel találkoztak, „Aki eszik, de sohasem lakik jól", 

utána egy ötödikkel, „Aki iszik, de mindig szomjas", egy hatodikkal, „Aki 
szalad, de soha nem fárad el", egy hetedikkel, „Aki húsz mérföldnyire elér 
bárdjával", egy nyolcadikkal is „Aki húsz mérföldnyire lát"... 

Elindultak írod király birodalmába. Elcsodálkozott írod király, amikor 
meglátta őket, mert addig még országának határát nem közelítette meg ember 
fia, most meg ott kószáltak a földjén... Megparancsolta, hogy szabadítsanak 
rájuk hétezer vad, kétfejű hiénát. 

Rohannak a hiénák, akár a kavargó felhő. 
- No, barátaim - mondja Iván - , széttépnek bennünket ezek a vadállatok: 

igen gyenge vagyok, alig állok a lábamon, nem birkózom meg velük... 
- Nem baj az, itt vagyok én, „Aki megvéd a fenevadaktól" - mondta az 

első öreg. 
Összefogdosta a hiénákat, agyonverte és egy halomra dobálta őket. írod 

király látja, hogy a hiénák sem segítenek: jön az egész csapat a birodalomba! 
Megérkeztek a királyi palota elé, beléptek az udvarra, s egy nagy vasburát 
láttak a fejük felett. Egyszer csak: zsupsz! - a hatalmas bura rájuk zuhant. A 
parasztlegény és útitársai a nagy vasbúra alatt maradtak, akárcsak egy nagy 
vasházban. Ekkor írod király megparancsolta szolgáinak: gyújtsanak olyan 
tüzet a vasbúra fala körül, hogy a vas elolvadjon tőle! Kivágtak a szolgák 
egy egész erdőt, és a bura köré hordták, majd felgyújtották. Ekkor Fagyapóka 
elkezdte fújni a falakat, még jégvirág is képződött rajtuk. Amikor már az 
egész fa elégett, írod király így szólt szolgáihoz: 

- Emeljétek fel a burát, és lapátoljátok ki alóla az ellenségeim hamvát. 
Felemelték a burát, hát látják, hogy valamennyien élve maradtak. 

Megszólalt Iván: 
- Hát így fogadod a vendégeidet, írod király! Olyan hideg szobába ültettél 

bennünket, hogy majd megfagytunk. 
- Mindegy - mondta írod király - , úgyis mindjárt levágom a fejedet. 

Tudom, hogy meg vagy mérgezve és nem bírsz velem megverekedni! - De 
magában így gondolkozott: „Megölni mindig ráérek, előbb még egy kicsit 
megkínozom!" Aztán így folytatta: 

- Egy feladatot adok nektek. Ha végrehajtjátok, szabadon bocsátlak 
benneteket, de ha nem - fejetek a lábatok elé gurul. Egy éjszaka alatt 
kaszáljátok le a tengert és rakjátok asztagokba, de ha nem... 

Ezzel írod király nyugovóra tért, az az öreg pedig, aki értett hozzá, hogyan 
kell a tengert kaszálni, az éj folyamán le is kaszálta és asztagokba rakta. 
Felébredt reggel írod, látja, hogy a tengerből nem maradt egy csepp víz sem. 
„Hm - gondolja - , ez aztán igazi csoda!" Még egy feladatot adott: 

- Leöletem valamennyi jószágomat, és ebédet készíttetek belőlük. Ha 
mindet megeszitek, szabadon bocsátlak benneteket, ha pedig nem, a fejetek 
lerepül a nyakatokról. 



Abban az időben írod király egy gyönyörű lányt tartott fogságban 
udvarában. Ez a leány gyógyítani kezdte Iván sebét. Ismerte az összes 
orvosságot. Közben írod király annyi üstöt rakott tele hússal, hogy alig fértek 
el az udvarban; pálinkából is hozatott néhány ezer hordóval. Hozzáláttak a 
lakomához. Alig ettek meg egy ökröt, Iván búnak eresztette a fejét: „Három 
év alatt sem esszük meg mindezt, ami itt van..." Ekkor eszükbe jutott a két 
öreg: az egyik, „Aki eszik, de sohasem lakik jól", a másik pedig, „Aki iszik, 
de mindig szomjas". Azok ketten mindent bekebeleztek, s még azt mondták, 
hogy kevés volt... 

Látja írod, hogy semmiképpen sem tud túljárni az eszükön, már végezni 
akart velük, de úgy határozott, hogy még egy kicsit megkínozza őket. 

- Ki hoz holnap hamarabb vizet a tengerből: az én gyorslábú leányom, 
vagy ti? - szólt írod. - Ha ti lesztek itt előbb, meghagyom az életeteket, ha 
pedig nem... 

Iván egyre csak bánkódik. „Gyógyulna be minél hamarább a sebem! 
Megmutatnám én neki..." A fogságban tartott leány meg így vigasztalta: 

- Ne búsulj, nemsokára meggyógyulsz! 
Eltelt az éjszaka. Alig virradt, írod gyorslábú leánya felhúzta hétmérföldes 

csizmáját, vedret fogott, és szaladt a tengerhez. Már majdnem a tengernél 
járt, az Iván emberei pedig csak ülnek, és azon gondolkoznak, hogy melyikük 
menjen vízért. Eszükbe jutott, hogy van köztük egy, „Aki szalad, de soha 
nem fárad el". Máris útnak eredt, merített egy veder vizet, és hamarabb 
visszaindult, mint írod király lánya. Látta ezt a leány, álomport hintett elébe, 
és Iván embere elaludt a veder mellett. 

A parasztlegény és társai kétségbeestek, amikor látták, hogy az írod lánya 
már szalad visszafelé, az ő emberük pedig, „Aki szalad, de soha nem fárad 
el", nem jön sehol sem. Ekkor az, „Aki húsz mérföldnyire lát", észrevette, 
hogy „Aki szalad, de soha nem fárad el", alszik az úton. Fogta magát az, „Aki 
húsz mérföldnyire elér bárdjával", kinyújtotta karját, bárdjával megbökdöste 
az alvó embert. Az felugrott, kapta a vedret, nekiiramodott, és hamarabb a 
palotába ért, mint írod király gyorslábú lánya. 

Látja írod király, hogy most már végképp nem bír velük, kirántotta kardját, 
és parancsot adott, hogy Ivánt és társait vezessék elő a vérpadra. Amikor 
Iván elindult a vesztőhelyre, a fogoly leány ezt súgta fülébe: 

- A sebed már begyógyult. 
írod király már felemelte kardját, hogy levágja Iván fejét, ekkor a 

parasztlegény elkapta a királyt a nyakánál, néhányszor megforgatta a feje 
fölött, aztán feldobta a királyi vár leghegyesebb tornyára. így múlt ki írod, a 
sárkányok királya. Aztán Iván visszavette a lovat, és a fogoly leány is útra 
kelt vele együtt. Az öregapókák pedig így szóltak: 



- A mi szolgálatunk már letelt, tovább folytatjuk utunkat, más jó embereket 
fogunk szolgálni. 

Meleg búcsút vettek Ivántól, és elindultak. 
Amint Iván, a parasztlegény megérkezett otthonába, első dolga volt, hogy 

teljesítse ígéretét, mert mindig szerette megtartani szavát: elvitette a királynak 
a lovat, amely parazsat eszik, lángot iszik, és amikor vágtat, húsz mérföldnyire 
dübörög a föld, lehullanak a tölgyek levelei. De ott volt a két nemes vitéz is, 
akiket a király Iván után küldött. Amikor meglátták a leányt, akit Iván a 
fogságból szabadított ki, így fordultak a királyhoz: 

- Nem való, hogy Ivánnak, az egyszerű parasztlegénynek ilyen gyönyörű 
felesége legyen: olyan vitézhez kell a lányt férjhez adni, akinek nemesi vér 
folyik az ereiben. 

- Igazatok van - mondta a király, és így szólt Ivánhoz: 
- Te parasztlegény vagy, Iván, nem való neked ilyen szép feleség, ez a 

leány csak nemes vitéz asszonya lehet! 
Iván elsápadt dühében, és ezt mondta a királynak: 
- Én szabadítottam ki a fogságból ezt a leányt, ő csak engem szeret, és 

én is annyira szeretem, hogy senkinek oda nem adom! 
- Majd én megmutatom, hogy odaadod! - kiáltott a király. 
Erre Iván haragra lobbant, és rátámadt a királyra: 
- Az ígérted, hogy úgy jutalmazol meg tettemért, ahogy én akarom, és 

hogy sohasem lesz semmi bántódásom! Én megöltem három óriás sárkányt, 
a nővéreiket, az öreg anyasárkányt a tengerbe fojtottam, írod királyt is a 
másvilágra küldtem, de ha te így fizetsz jóságomért, és nem állód a szavadat, 
akkor téged is egy csapásra elpusztítlak az egész fajtáddal együtt! 

Ezzel megsuhintotta husángját, de úgy, hogy az összes fák meghajlottak, 
még a királyi vár falai is beleremegtek. Igen megrémült erre a király, nem is 
tudott szóhoz jutni. A parasztlegény pedig feleségül vette a gyönyörűséges 
leányzót, és nagy lakomát csaptak. 

De Iván nem hitt többé sem a királyok, sem az urak szavának. 



VEREKEDŐS IVÁN 

Egyszer réges-régen, amikor még a Föld is visszafelé forgott, egy óriási 

sárkány megtámadott egy falut, felfalta az összes embert, csak egyetlenegy 
öreg bácsikát hagyott életben. 

- No, holnap téged is megeszlek, reggelire éppen elég leszel nekem -
mondta a sárkány az öregnek. 

Estére egy szegény legény vetődött be a faluba, betért az öregapóhoz, és 
megkérte: adjon neki éjjeli szállást. 

- Tán meguntad az életedet? - kérdi az öreg. 
- Már miért untam volna meg? - válaszolja a legény. 
Az öregember elmondta neki, hogy egy sárkány felfalta a falu népét, 

csak őt hagyta meg, holnapi reggelire. 
- Ne féljen semmit, öregapám - nem hagyom én, hogy a sárkány kendet 

is megegye. 
Megérkezik reggel a sárkány, látja, hogy ott van a fiú is. 
- Ez már igen! - mondja elégedetten a sárkány. - Egyet hagytam, és 

kettőt találok. 
- Vigyázz, meg ne fulladj, ha belém harapsz! - szólt a fiú. 
A sárkány végigmérte tányérszemével a szegény legényt. 
- Miért, talán te erősebb vagy, mint én? 
- Majd meglátjuk. 
- Na hadd lám, milyen erős vagy! Ide nézz... - Ezzel a sárkány fogott 

egy követ, és ügy összemorzsolta tenyerében, hogy apró homok lett belőle. 
- Hát már ez is valami? - mondja a fiú. - Úgy nyomd össze, hogy víz 

folyjon belőle. 
Azzal fogta magát, hozott a konyhából egy túrós vászonzacskót, markába 

vette, megnyomta, és máris folyt belőle a savó. 
- így nyomd össze - mondta a fiú. 
- No, menjünk - dörmögte erre a sárkány. - Társamnak fogadlak. 
El is indultak. 
- Hogy hívnak? - kérdi a sárkány. 
- Verekedős Ivánnak - válaszolja a legény. 
A sárkány már félni kezdett tőle: „Még engem is megver" - gondolja 

magában. 
Elérkezett az ebédidő, ekkor így szól a sárkány: 
- Eredj csak, öcsém, hozzál egy ökröt a csordából, ideje, hogy 

megebédeljünk. 



Elment a fiú, de nem bírt volna az még egy ökörlábat sem elhozni. Végigjárta 
a sárkány ökörcsordáját, és egy csomóba kötötte az összes ökör farkát. Vár, 
várt rá a sárkány, aztán elvesztette a türelmét, és elindult a fiú után. 

- Hát te mit csinálsz, öcsém? 
- Gondoltam, miért hordjam neked egyenként ezeket az ökröket, inkább 

összekötöm őket, és elviszem egyszerre. 
- Ejnye, mit ki nem találsz - mondta a sárkány dühösen - , s ezzel fogott 

egy ökröt, lenyúzta a bőrét. Az ökörbőrt odanyújtja a fiúnak: 
- Eredj csak, merítsd teli vízzel ezt a bőrt. 
Elindult a fiú, majd megszakadt, alig bírta elhúzni a bőrt a kútig, ott aztán 

leengedte a kútba, de kiemelni már nem volt ereje. Fogta magát, faragott egy 
kis faásót, és nekilátott körülásni a kutat. Jön a sárkány nagy dühösen. 

- Hát te mit csinálsz? 
- Ki akarom ásni azt az egész kutat, hogy elvigyem neked, legalább nem 

lesz vízre gondunk. 
- Az ördög vigyen el! - mormogta magában a sárkány. Igen megijedt a 

fiú erejétől. Telimerítette az ökörbőrt, és hazavitte egyedül. 
- Eredj, öcsém - mondja Ivánnak - , tépjél ki az erdőben egy tölgyet, és 

hozd ide, hogy megfőzzük az ebédet. 
- Mit fogok én eggyel bajlódni! Mondanád, hogy hozzak vagy húszat, az 

még hagyján. - Aztán úgy tett, mint aki haragszik, nem szólt egy szót sem, és 
nem kelt fel a helyéről. A sárkány megfőzte az ebédet, leült enni, de a fiú 
továbbra is csak duzzogott, nem nyúlt az ételhez. Félt, hogyha a sárkány 
meglátja, milyen keveset eszik, megtudja, hogy nincs is olyan félelmetes 
ereje. Mikor már csak egy kevés maradt az ökörből, leült, és egykettőre 
bekapta a maradékot. 

- Hát ez igen kevés volt - mondja, miután jóllakott. 
- Ha kevés - szólt a sárkány - , akkor menjünk el most anyámhoz, főz ő 

nekünk finom barátfülét. 
- Nem bánom, menjünk - mondja a fiú, de magában ezt gondolja: „Na, 

most végképp elvesztem." 
Nekiláttak az evésnek - vagy húsz hordó barátfülét rakott elébük a sárkány 

anyja. A sárkány csak tömte magába, a fiú pedig a kebelébe meg a nadrágjába 
dugdosta a sok barátfülét. Telitömte a ruháját egész pattanásig. Mikor aztán 
jóllaktak, így szólt a sárkány: 

- Menjünk egy kicsit hemperegni a kövekre. 
- Nem bánom, menjünk - mondja Iván. 
Hemperegni kezd a sárkány, csak úgy szikráznak belé a kövek. 
- Még ez is valami? - mondja a fiú. - Úgy hemperegjél, hogy víz folyjon 

a kövekből. - Ezzel lefeküdt a kövekre, jól odanyomta magát, és a ruhájába 
dugott sok barátfüléből csurogni kezdett a töltelék leve. 



- Ezt tedd meg, akkor elhiszem, hogy erős vagy! 
A sárkány már végképp megijedt Verekedős Ivántól, de még egy próbát 

akart tenni: 
- Próbáljuk ki, melyikünk füttyent nagyobbat! 
- Próbáljuk, nem bánom. 
Füttyentett is a sárkány akkorát, hogy a fák is meghajlottak belé. 
„No - gondolja Verekedős Iván - , most aztán mit tegyek?" Éppen egy 

vasdarab hevert előtte a földön. Észrevette a vastömböt, és így szólt a 
sárkányhoz: 

- Hunyd be jól a szemed, mert ha én füttyentek egyet, kiugrik a helyéből. 
Behunyta a sárkány a szemét, Iván pedig jót húzott a sárkány homlokára 

a vasdarabbal, egész beleremegett a hatalmas szörnyeteg. 
- Igazad volt, öcsém - mondja a sárkány - , valóban majd kiugrott a 

szemem! - De most már nem akart tovább Ivánnal együtt maradni, épített a 
fiúnak egy házat a domboldalon, hadd éljen ott magának, és megtanácskozta 
anyjával, hogyan szabadulhatnának meg ettől az erős fiútól. 

- Égessük el - mondta a sárkányasszony. 
De a fiú kihallgatta beszélgetésüket, és éjszakára megbújt az erdőben. 

Amikor már leégett a ház, előjött, megállt az üszkök előtt, és kezdte lerázni 
magáról a pernyét, mintha csak most bújt volna elő a leégett ház alól. 

Látta ezt a sárkány. 
- Hát te még élsz? - kérdi csodálkozva. 
- Élek, már hogyne élnék, csak az éjszaka úgy éreztem, mintha megcsípett 

volna egy bolha. 
„No - gondolja a sárkány - , jobb lesz ettől inkább elmenekülni!" Ezzel 

uzsgyi, az anyjával együtt elrepült abból az országból, és többé vissza se tért. 



RENGŐ RINGÓ 

Élt egyszer egy ember meg egy asszony. Már megöregedtek, de nem volt 
gyermekük. Búsultak is miatta: „Ki tart el majd bennünket öregségünkre, 

ha nincs gyermekünk?" Az asszony kérlelni kezdte férjét: 
- Eredj az erdőre, vágj ki egy fát, bölcsőt csinálunk belőle, beleteszünk 

egy fatuskót, és én ringatni fogom: legalább lesz mivel eljátszadoznom! 
Az öreg először nem akart kimenni az erdőbe, de az asszony egyre csak 

kérte. Mit tehetett, elment, kivágott egy fát, és bölcsőt készített. Az asszony a 
fatuskót a bölcsőbe tette, ringatta és így énekelt neki: 

Rengő Ringó, kisgyermekem, 
kását főztem, egyetlenem! 
Megetetlek, megitatlak, 
gyöngéd kézzel ápolgatlak. 

Így ringatta a bölcsőt egész estig, míg nyugovóra nem tértek. Mire 
felébredtek, a fatuskóból egy szép kisfiú lett. Úgy megörültek, hogy azt el 
sem lehet mondani. Elnevezték a fiúcskát Rengő Ringónak. 

Nőtt, nőtt a gyermek, és olyan szép legényke lett belőle, hogy az asszony 
meg az ember mindig csak benne gyönyörködött. 



Amikor már fölcseperedett, így szólt szüleihez: 
- Készítsen nekem, apám, egy aranycsónakot és egy ezüstevezőt: halászni 

járok majd, hogy segítsek magukon! 
Eszkábált is az öreg egy aranycsónakot meg egy ezüstevezőt, vízre 

engedték, és Rengő Ringó elindult halászni. Amit fogott, mindig hazavitte, 
aztán tovább halászott. Az édesanyja enni hordott neki, és így figyelmeztette: 

- J ó l vigyázz, fiacskám, csak akkor evezz a partra, ha én hívlak, ha pedig 
valaki más szólít, evezz beljebb, a folyó közepére. 

Reggelit készített az asszony, kivitte a folyópartra, és szólítja Rengő Ringót. 

Rengő Ringó, Rengő Ringó, 
evezz ide hozzám gyorsan, 
enni, inni adok nyomban! 

Rengő Ringó meghallotta édesanyja hangját: 
- Menj, csónakom közelebb a parthoz, édesanyám reggelit hozott! -

szólt ilyenkor. 
A parthoz ért, jóllakott, jót ivott, aztán ellökte ezüstevezőjével a csónakot 

a parttól, és folytatta a halászást. 
A sárkány kihallgatta, hogyan szólítja Rengő Ringót az édesanyja, a partra 

ment, és így kiáltott vastag hangján: 

Rengő Ringó, Rengő Ringó, 
evezz ide hozzám gyorsan, 
enni, inni adok nyomban! 

- Ez nem az én anyácskám hangja! - mondja a fiúcska. - Ússzál, ússzál, 
csónakom tovább! Ússzál, ússzál, csónakom, beljebb! 

Meglendítette evezőjét, és a csónak tovább úszott. A sárkány állt, állt egy 
ideig, aztán elment a partról. 

Rengő Ringó édesanyja ebédet főzött, kivitte a folyópartra, és szólítja a 
fiát: 

Rengő Ringó, Rengő Ringó, 
evezz ide hozzám gyorsan, 
enni, inni adok nyomban! 

A fiúcska meghallotta, hogy szólítják: 
- Menjünk, csónakom, közelebb a parthoz! Anyácskám ebédet hozott -

mondta. 



A parthoz értek, Rengő Ringó jót evett, jót ivott, odaadta anyjának a 
halakat, amit fogott, és ellökte a csónakot a parttól. 

A sárkány megint eljött a vízhez, és így kiabált vastag hangján: 

Rengő Ringó, Rengő Ringó, 
evezz ide hozzám gyorsan, 
enni, inni adok nyomban! 

A fiúcska megismerte, hogy ez nem az édesanyja hangja, továbbevezett. 
- Ússzál, ússzál, csónakom tovább! Ússzál, ússzál csónakom beljebb! 
A csónak beljebb úszott. 
A sárkány látta, hogy itt már semmit sem tehet, elment a kovácshoz. 
- Kovács, kovács, jó kovácsom! Csinálj nekem olyan vékony hangot, 

amilyen a Rengő Ringó anyjáé! - mondta. 
A kovács teljesítette a szörnyeteg kívánságát. Ezzel a sárkány fogta magát, 

szaladt a partra, szólítgatni kezdte a fiúcskát: 

Rengő Ringó, Rengő Ringó, 
evezz ide bozzám gyorsan, 
enni, inni adok nyomban! 

Rengő Ringó azt hitte, hogy az anyácskája hívja, és így szólt: 
- Menj, csónakom, közelebb a parthoz, édesanyám enni hozott! 
A parthoz értek, a sárkány felkapta Rengő Ringót, és szaladt vele a házába. 
A ház előtt így kiáltott: 
- Asszony, nyisd ki az ajtót! 
A sárkányasszony ajtót nyitott; a sárkány belépett a házba. 
- Fűts be a kemencébe, asszony, de úgy, hogy a kövek is áttüzesedjenek, 

és süsd meg nekem Rengő Ringót, én pedig elmegyek, vendégeket hívok. 
Ezzel elszáguldott a vendégekért. 
A sárkányasszony jól bedurrantott a kemencébe, aztán így szólt a 

fiúcskához: 
- Ülj rá a lapátra, Rengő Ringó! 
- Hogy üljek rá, ha nem tudok? - kérdi a gyermek. 
- No ülj csak rá, de nyomban! - kiáltotta a sárkányasszony. 
Ekkor Rengő Ringó rátette kezét a lapátra. 
- így? - kérdi. 
- Dehogyis így, ülj rá rendesen! 
- Hát hogy? Talán így? - és a lábát tette a lapátra. 
- Nem így kell a lapátra ülni! Még ezt sem tudod?! 



- Akkor hát mutasd meg, hogyan - mondta Rengő Ringó. 
A sárkány asszony meg is mutatta, de alig ült le, Rengő Ringó fogta a 

lapátot, és a kemencébe vetette a sárkányasszonyt. Bezárta a kemence ajtaját, 
a házajtót is becsukta, és felmászott az egyik magas jávorfa tetejére. 

Megérkezett a sárkány a vendégekkel. 
- Asszony, nyisd ki az ajtót! 
Hiába kiáltozott, bentről egy hang sem hallatszott. 
- Asszony, nyisd ki az ajtót! 
Megint csak néma csend. 
- A mindenit neki, már megint eltűnt valahova a feleségem! 
A sárkány kifeszítette az ajtót, a vendégek beléptek a házba, asztalhoz 

ültek, kivette a sárkány a kemencéből a sültet, és hozzáláttak a lakmározáshoz, 
azt hitték, hogy Rengő Ringót eszik. Miután jóllaktak, kimentek az udvarra, 
hemperegni kezdtek a füvön. 

- Hemperegjünk egy jót, telezabáltuk magunkat Rengő Ringó húsával! 
Rengő Ringó lekiáltott a jávorfáról: 
- Hemperegjetek, hemperegjetek, jóllaktatok a sárkányasszony húsával! 
„Miféle hang ez, ki kiabál?" - füleltek a sárkányok, aztán tovább 

hemperegtek. 
- Hemperegjünk egy jót, telezabáltuk magunkat Rengő Ringó húsával! 
A fiúcska megint lekiáltott a fáról: 
- Hemperegjetek, hemperegjetek, jóllaktatok a sárkányasszony húsával! 
A sárkányok megint elcsodálkoztak: „Miféle hang ez, ki kiabál?" 
Nézik, keresik, végül meglátták Rengő Ringót a jávorfa tetején. Elkezdték 

rágcsálni a fa törzsét. Rágták, rágták, már a foguk is beletört, de mégsem 
tudták átrágni. A kovácshoz szaladtak: 

- Kovácsunk, jó mesterünk, csinálj nekünk olyan fogakat, hogy átrágjuk 
velük a jávorfát! 

A kovács megcsinálta a fogakat. Ismét nekifogtak a rágásnak... Már-már 
majdnem átrágták a fa törzsét. Éppen ekkor egy raj vadliba repült el a jávorfa 
felett. Rengő Ringó így kérlelte őket: 

Libu, libu, libuskáim! 
Vegyetek a szárnyatokra, 
vigyetek el kis falumba! 
Meghálálja édesapám, 
enni-inni sokat ad ám! 

A ludak így feleltek: 
- Majd elvisznek azok, akik utánunk jönnek! 



A sárkányok meg egyre csak rágták a fa törzsét... 
Ismét vadludak raja repült el a fa fölött. Kéri őket Rengő Ringó: 

Libu, libu, libuskáim! 
Vegyetek a szárnyatokra, 
vigyetek el kis falumba! 
Meghálálja édesapám, 
enni-inni sokat ad ám\ 

A ludak így feleltek: 
- Vigyenek el azok, akik utánunk jönnek! 
A jávorfa törzse már recsegni kezdett. A sárkányok megpihentek, majd 

ismét hozzáfogtak a rágáshoz... Megint arra repült egy lúdraj. Kéri őket 
Rengő Ringó: 

Libu, libu, libuskáim! 
Vegyetek a szárnyatokra, 
vigyetek el kisfalumba! 
Meghálálja édesapám, 
enni-inni sokat ad ám! 

A ludak ismét csak azt mondják: 
- Majd elvisznek azok, akik mögöttünk jönnek. 
És továbbrepültek. 
Ül, üldögél szegény Rengő Ringó az ágon, a jávorfa már meg is hajlott, 

már majdnem ki is dűlt. Ekkor arra repül egy kis ludacska magában; 
megsebezhették, alig mozgatta szárnyait. Kérni kezdi Rengő Ringó: 

Libu, libu, libuskám, 
vegyél fel a szárnyaidra, 
repülj velem kisfalumba! 
Meghálálja édesapám, 
enni-inni sokat ad ám! 

- Ülj a hátamra! - mondja a ludacska. Rengő Ringó belekapaszkodott a 
lúd szárnyába. Fáradt volt a szegény ludacska, igen alacsonyan repült. A 
sárkány üldözőbe vette, de nem tudta elfogni. Megérkezett a lúd Rengő 
Ringóék udvarára, a tornácra ültette a fiúcskát, jómaga pedig lement az udvarra 
gyepelni. 



Ül, ül Rengő Ringó a tornácon, és hallgatja, hogy mi történik bent a 
házban. 

Az öregasszony kalácsokat sütött, éppen szedte kifelé a kemencéből, és 
ezt mondogatta: 

- Egy kalács neked, férjecském, egy meg nekem! 
Rengő Ringó bekiáltott a tornácról: 
- Hát nekem? 
Az asszony megint kalácsokat vesz ki, és ezt mondja: 
- Egy kalács neked, férjecském, egy meg nekem! 
Rengő Ringó újra megszólal: 
- Hát nekem? 
Bent meghallották a kiáltást. 
- Hallottad, öreg? Kiáltott valaki. 
- Csak rémlett neked, nincs ott senki sem. 
Az anyóka folytatta: 
- Egy kalács neked, egy meg nekem. 
- Hát nekem? - kérdi a tornácról Rengő Ringó. 
- Márpedig én azt mondom, van ott valaki! - mondja az asszony, és 

szalad az ablakhoz: meglátta a tornácon Rengő Ringót. Kifutottak hozzá, 
felkapták, bevitték a házba, volt is olyan öröm, hogy azt el sem lehet mondani! 

A ludacska az udvaron sétálgatott, meglátta az asszony: 
- Nézd csak, öreg, egy liba van itt, megfogom és levágom. 
Erre így szólt Rengő Ringó: 
- Ne tegye azt, édesanyám, inkább jól etesse, itassa meg a ludamat! Ha ő 

nem lett volna, most én sem volnék itt. 
Megetették, megitatták a ludat, még a szárnya alá is kölest szórtak, aztán 

elrepült. 
Ezzel vége a mesének, aki nem hiszi, járjon utána. 



A KIRÁLYFI ÉS A BÉKA 

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy 
király meg egy királyné. Három szép szál fiúk volt. Legénysorba lépett 

már a három fiú, olyan gyönyörű daliák lettek, amilyeneket hetedhét országban 
sem látni, talán nincsenek is, csak a mesében. Elérkezett az ideje, hogy 
megnősüljenek. A király meghányta-vetette a dolgot a királynéval és magához 
hivatta fiait. 

- Édes fiaim! Legényemberek vagytok már, ideje, hogy feleséget keressetek 
magatoknak. 

- Bizony, ideje - mondják a fiúk. 
- Vegyétek hát elő ezüstíjaitokat, tegyétek rá rézből való nyílvesszőiteket, 

és lőjétek ki messze földre: amelyik udvarba leesik a nyíl, ott válasszatok 
magatoknak mátkát. 

Kiment a három királyfi a palota elé, és kilőtt egy-egy nyílvesszőt. A 
legidősebbik nyila felszállt egész a felhőkig, és egy másik országban esett le, 
éppen a király kertjébe. A királyleány, aki a virágait öntözte, felemelte a 
nyílvesszőt, gyönyörködött csillogásában. Beszaladt vele apjához, és így 
dicsekszik: 

- Ide nézzen, édesapám! Milyen gyönyörű nyílvesszőt találtam! 
- Ne add oda ezt a nyilat senkinek - mondja a király - , csak annak a 

vitéznek, aki feleségül vesz. 
Egy idő múlva megérkezett a király udvarába a legidősebb királyfi, és 

kéri a királylánytól a nyilat. 
- Nem adom én azt senkinek - mondja a leány - , csak annak, aki 

feleségül vesz. 
- Én feleségül veszlek - szól a királyfi. 
Megbeszélték, mikor lesz a lakodalom, és a királyfi hazaindult. 
A középső királyfi nyila a felhők alatt suhant el, és egy herceg udvarába 

esett. A hercegkisasszony éppen a kispadon ült, meglátta a nyilat, felemelte, 
és szaladt vele apjához. 

- Nézze csak, édesapám, milyen gyönyörű nyílvesszőt találtam! 
- Ne add oda ezt a nyilat senkinek sem - mondta a herceg - , csak annak 

a vitéznek, aki feleségül vesz. 
Megérkezik a középső királyfi a herceg udvarába, kéri a nyílveszőt. A 

hercegkisasszony sem akarta odaadni, csakúgy, mint a királyleány. Ekkor 
így szólt a királyfi: 

- Elveszlek feleségül. 





Megbeszélték, mikor lesz a lakodalom, s ezzel a királyfi hazaindult. 
A legkisebbik is kilőtte nyílvesszőjét. Elsuhogott Iván királyfi nyílvesszője 

(így hívták a király legkisebbik fiát). Nem repült magasra, nem repült messzire, 
csak az egyik falu melletti mocsárba. Egy béka ült a mocsár partján, és 
felemelte a nyílveszőt. Odamegy Iván királyfi, és így szól a békához: 

- Add vissza a nyilamat! 
- Nem adom én ezt a nyilat, csak annak, aki elvesz feleségül - mondja a 

béka. 
Gondolkodik a királyfi: „Hogy vegyek én feleségül egy ilyen csúf zöld 

békát?" Ott állt még egy ideig, búslakodott, aztán hazaindult szomorkodva. 
Elérkezett az ideje, hogy a királyfiak felmenjenek apjukhoz, és elmondják, 

ki milyen menyasszonyt talált. A két idősebb királyfi annyira örült, hogy azt 
le sem lehet írni, Iván királyfi pedig pityeregve állított be apjához. 

- Nos, mondjátok el, édes fiaim, milyen menyeket találtatok nekem? -
kérdi az apa. 

Megszólal a legidősebb: 
- Én egy királyleányt találtam, édesapám. 
A középső meg így szól: 
- Én egy hercegkisasszonyt. 
Iván királyfi csak áll, és meg sem tud szólalni a sírástól. 
- Hát te miért sírsz, Iván fiam, mi bajod? 
- Már hogyne sírnék - mondja Iván - , mikor mindkét bátyám szép 

menyasszonyt talált magának, nekem meg egy mocsári zöld békát kell 
elvennem... Hát hozzám való feleség ez? 

- Vedd el - mondja a király - , úgy látszik, ez a te sorsod! 
Megházasodtak a királyfiak: az idősebbik elvette a királylányt, a középső 

a hercegkisasszonyt, Iván királyfi pedig a mocsári zöld békát. Éltek, éldegéltek. 
Az öreg király szerette volna megtudni, melyik menye tud a legszebben 

terítőt szőni. Megparancsolta, hogy másnap reggelre mind a három ifjú asszony 
szőjön néhány terítőt, és hozzák el neki megmutatni. 

Iván királyfi sírva ballag hazafelé, a béka elébe jött, és kérdi tőle: 
- Miért sírsz, Iván királyfi? 
- Már hogyne sírnék, mikor édesapánk azt parancsolta, hogy holnap 

reggelre mindegyik menye szőjön neki térítőkét. 
- Sose bánkódj, minden rendben lesz! Feküdj le, és aludj! 
Lefeküdt Iván királyfi, és el is aludt. A béka ekkor levetette magáról 

békaköntösét, kiment a tornácra, kiáltott, füttyentett egyet - hát erre 
szolgálólányok teremnek elő, megszőtték a térítőkét, kihímezték színes 
kakastollakkal, és odaadták a békának. A béka összekötötte a szép térítőkét, 
letette Iván királyfi mellé, ismét magára öltötte a békabőrt, és ugyanolyan 
békává vált, mint amilyen volt. 



Felébred Iván királyfi, elámult, amikor meglátta a gyönyörű térítőkét. 
Olyanok voltak azok, hogy a földkerekségen nem találni párjukat. Örvendezve 
vitte a királyhoz. Édesapja megköszönte az ajándékot. A másik két 
fiatalasszony térítői csak amolyan közönségesek voltak, a király kiadta őket 
a konyhára, a békaasszonyét pedig felakasztotta szobájában a falra. 

Majd a király azt parancsolta, hogy süssenek a menyei lepényt, és hozzák 
el neki, hadd lássa, melyikük tud jobban sütni. Iván királyfi megint búslakodva 
ballag haza, potyognak a könnyei. Elébe jön a béka, és így brekeg: 

- Miért sírsz, Iván királyfi? 
- Már hogyne sírnék, mikor apám azt parancsolta, hogy lepényt süss, te 

pedig nem tudsz! 
- Sose sírj, megsütjük! Feküdj le, és aludj. 
Lefeküdt a királyfi, el is aludt. A másik két asszony a béka ablaka alá 

lopakodott, ki akarták lesni, hogyan süti a lepényt. A béka ritkára kavarta a 
tésztát, aztán felmászott a kemencére, lyukat vert a kemence tetején, és 
beleöntötte; a tészta szétömlött a parázson... Hazaszaladt a két sógornő, és 
ők is ugyanígy tettek. Olyan is lett az a lepény, hogy tán még a kutya se enné 
meg. Amikor a két sógorasszony elment az ablak alól, a béka levetette a 
békaköntöst, kiment a tornácra, kiáltott, füttyentett egyet - előjöttek a 
szolgálólányok. Megparancsolta nekik, hogy reggelre szép lepényeket 
süssenek. Azok nemsokára hozták is a ropogósra sült, ízletes lepényeket; 
olyan kerek volt mindegyik, akár a nap. A béka Iván királyfi mellé tette a 
finom lepényeket, magára öltötte a békabőrt, és ismét ugyanolyan varangy 
lett, amilyen volt. 

Felébred Iván királyfi, hát látja: szép ropogósra sült lepények vannak az 
ágya mellett. Igen megörült, és máris vitte a királyhoz. Az öreg király 
megköszönte a lepényeket, amit pedig a másik két menye sütött, azt kidobta 
a kutyáknak, és megparancsolta, hogy az Iván királyfi lepényeit szolgálják 
fel az ebédnél. 

Meghívta a király a fiait feleségükkel együtt egy nagy udvari vacsorára. A 
két idősebbik örült a meghívásnak, de Iván királyfi úgy ment haza, hogy 
fejét majd térdig lógatta bújában. Kijött elébe a béka, és kérdi tőle: 

- Miért sírsz, Iván királyfi? 
- Hogyne sírnék, mikor apám azt parancsolta, hogy mind a hárman 

menjünk el feleségestül hozzá vacsorára... Hogy vigyelek én téged 
magammal? 

- Sose sírj, feküdj le és aludj, valahogy csak elmegyünk. 
Lefeküdt a királyfi, el is aludt. Elérkezett a nagy vacsora ideje, s Iván 

királyfi megint búnak eresztette fejét. 



- Ne búsulj, Iván - mondja a béka. - Eredj el a vacsorára magad. Ha 
hullani kezd majd a harmat, mondd azt, hogy a feleséged most mosdik 
harmatcseppekben; ha villámokat szór az ég, mondd, hogy a feleséged most 
ölti magára drágakő-ruháját; ha mennydörög, mondd azt, hogy most érkezik 
a feleséged. 

Iván királyfi felöltözött, felült hintajára, és egyedül ment el a vacsorára. 
Amint megérkezik, látja, hogy bátyjai már ott vannak feleségükkel együtt, 

szépen felöltözve: az asszonyokon arany ékszerek, gyémántok, 
drágagyöngyök. A két testvér gúnyosan kinevette a legkisebbiket: 

- No mi az, öcskös, csak egyedül jöttél? Legalább egy zsebkendőbe 
kötötted volna a feleségedet, és úgy hoztad volna ide... 

- Ne csúfolódjatok - mondja - , mindjárt itt lesz... 
Amikor hullani kezdett a harmat, Iván királyfi így szólt: 
- Az én édes kicsi feleségem most mosdik harmatcseppekben! 
A testvérei kinevették: 
- Tán meghibbantál, hogy ilyeneket beszélsz? 
Amikor villámlott, Iván királyfi így szólt: 
- Az én édes feleségem most ölti magára drágakő-ruháját! 
A két idősebb testvér összenézett: csak nem bolondult meg ez az Iván, 

hogy ilyeneket mond. 
Egyszer csak olyat mennydörgött, hogy az egész palota megrengett belé. 

A királyfi így szólt: 
- Na, már jön is az én édes párom. 
Hat gyönyörű paripa röpítette a hintót a palota elé. Iván királyfi felesége 

lépett ki belőle. Olyan csodaszép fiatalasszony lett belőle, hogy a vendégeknek 
elállt szemük-szájuk. 

Megkezdődött a vacsora. Az öreg király, a királyné meg a két idősebb 
testvér nem tudta levenni szemét Iván feleségéről; olyan szép volt, hogy el 
sem lehet mondani. Vacsora közben hol egy falat pecsenyét, hol egy kanál 
levest csúsztatott a ruhája ujjába. Meglátta ezt a két sógornő, gondolják 
magukban, ők is ellesik ezt a fortélyt: egy kanállal a szájukba, eggyel a 
ruhájuk ujjába kanalazták a levest, egy falatot a szájukba, egyet a ruhájuk 
ujjába tettek. 

Vacsora után kimentek az udvarra. Felhangzott a zeneszó, a király 
megkezdte a táncot. A két idősebb királyfi felesége nem akart táncolni: „feddd 
táncoljon előbb Iván királyfi a feleségével!" Táncra perdült az ifjú pár. j y á n 
királyfi felesége olyan könnyedén, szépen táncolt, hogy alig érintette lábával 
a földet! Egyszer csak megrázta ruhájának jobb ujját, amelyikbe a 
pecsenyefalatokat dugta: egy gyönyörű kert támadt körülötte, a kertben egy 
oszlop, amelyiken egy cica sétál fel és alá; ha felfelé megy, nótákat dalol, ha 



lefelé, meséket mond. Táncolt Iván királyfi felesége, táncolt, aztán megrázta 
ruhájának bal ujját, hát egy gyönyörű tó kerekedett a nyomán. A tó tükrén 
hattyúk úsztak. El is csodálkozott mindenki ezen a varázslaton. A tánc után 
leültek pihenni, és a másik két sógornő ment táncolni. Táncolnak, táncolnak, 
egyszer csak megrázzák ruhájuk jobb ujját, kihullottak belőlük a 
pecsenyemaradékok, és éppen homlokon találták a királyt; megrázták a balt 
is: szemközt fröcskölték a királyt levessel. 

- Elég lesz már, még kiveritek a szemem - méltatlankodott a király. 
Leült a két sógornő nagy szomorúan, a zene tovább szólt, táncoltak az 

udvari vendégek. 
Iván királyfi nem tudott betelni felesége szépségével: hogyan válhatott a 

zöld béka ilyen gyönyörű menyecskévé?! Megparancsolta: nyergeljék fel a 
lovát, és hazavágtatott, hogy utánajárjon a varázslatnak. Belépett a felesége 
szobájába, meglátta a békaköntöst. A kályhában égett a tűz, a királyfi beledobta 
a békabőrt, és abból csak füst maradt... Ezután visszatért a lakomára. Még 
sokáig mulattak, hajnal előtt tértek haza. 

Belép Iván királyfi felesége a szobájába, körülnéz, nem látja sehol sem a 
békabőrt... Kereste, kutatta mindenütt... 

- Nem láttad a köntösömet, drága jó férjem? 
- Melyiket? 
- Itt vetettem le a szobámban a békabőrt. 
- Én bizony elégettem - mondja Iván királyfi. 
- Ó, mit tettél, drága egyetlen férjem! Ha nem égetted volna el, örökre a 

tied maradtam volna, de így el kell válnunk, talán sosem látjuk többé 
egymást!... 

Sírt-rítt, keserves könnyeket hullatott a fiatal hercegasszony, majd így 
szólt: 

- Ég veled, Iván királyfi! Keress engem hetedhét országon túl, a vasorrú 
bába kunyhójában! 

Ezzel széttárta karjait, kakukkmadárrá változott, és kirepült az ablakon... 
Sokáig búsult Iván királyfi a felesége után, keservesen sírt, de senki sem 

tudott neki tanácsot adni, hogy mit tegyen. Elővette ezüstíját, kenyeret tett a 
tarisznyájába, kulacsot akasztott a vállára, és útnak indult. 

Megy, mendegél, egyszer csak találkozik egy hófehér szakállú 
öregemberrel. 

- Adj' isten, Iván királyfi! Hová mégy? 
- Megyek, amerre a szemem lát, a feleségemet keresem, valahol hetedhét 

országon túl van, a vasorrú bába kunyhójában. Azt sem tudom, merre 
menjek... Talán maga tudná, öregapám, hol lakik az a vasorrú bába. 

- Már hogyne tudnám, persze, hogy tudom. 



- Mondja meg, drága öregapám! 
- Akár megmondom, fiam, akár nem, úgysem találsz oda! 
- Odatalálok én, csak mondja meg, merre van. Egész életemre hálás 

maradok érte. 
- Hát ha annyira akarod, itt van ez a gombolyag, tedd le az útra, aztán 

amerre gumi, mindenütt menj utána. Ez elvezet a vasorrú bábához. 
Iván királyfi megköszönte az öregnek a gombolyagot, és elgurította. Guailt, 

gumit a gombolyag, ő pedig követte. 
Sűrű, sötét erdőbe ért. Egy medve jött vele szembe. Fogta Iván királyfi az 

íját, és célba vette az állatot. Ekkor megszólalt a medve: 
- Ne ölj meg, Iván királyfi, majd meghálálom! 
Megsajnálta Iván a medvét, nem lőtte le. 
Továbbment, kijutott az erdő szélére. Látja: sas ül az egyik fán. Kifeszítette 

ezüstíját, lőni akart. Ekkor megszólal a sas: 
- Ne ölj meg, Iván királyfi, még meghálálom! 
Megsajnálta Iván a madarat, nem lőtte le. 
Gurult, gurult a gombolyag, Iván királyfi mindenütt követte, s így eljutott 

a Kék-tengerig. A tengerparton egy nagy csuka vergődött, már majd elpusztult 
víz nélkül. A királyfi meg akarta sütni, hogy megegye, de ekkor megszólalt a 
csuka: 

- Ne egyél meg engem, Iván királyfi, inkább dobj vissza a tengerbe. 
Majd meghálálom! 

A királyfi a tengerbe dobta a csukát, és továbbment. 
Már eljutott hetedhét országig. Itt egy kunyhó állt kacsalábon, nádszálakkal 

megtámasztva, hogy szét ne essen. Belépett Iván a kunyhóba, ott látja a 
kemence tetején a vasorrú bábát. 

- Isten hozott, Iván királyfi! Magad jószántából jöttél, vagy más küldött? 
Rejtőzöl valaki elől, vagy keresel valakit? - kérdi a vasorrú bába. 

- Nem rejtőzöm én senki elől sem, öreganyám, hanem az édes egyetlen 
feleségemet keresem, a zöld békát. 

- Tudom, tudom! - feleli a vasorrú bába. 
- Hol találhatnám meg? Mondja meg, öreganyám! 
- Az öcsémhez szegődött el szolgálólánynak. 
Könyörögni kezdett Iván királyfi: mondja meg neki a vasorrú bába, hogy 

hol lakik az öccse. 
- Ott, a tenger kellős közepén van egy sziget, azon meg egy palota. Csak 

jól vigyázz, ne időzz ott sokáig, amint meglátod a feleségedet, nyomban 
kapd fel, fuss el vele, és vissza se tekints! 

Megköszönte Iván királyfi a jó tanácsot, és elindult. 



Megy, mendegél, elért egész a tengerig. Végtelenül nagy volt a tenger, ki 
tudja, hol van rajta a sziget! Elszomorodott a királyfi, járkálni kezdett fel s alá 
a tengerparton. Egyszer csak kidugja a vízből a fejét a csuka: 

- Mit búsulsz, Iván királyfi? 
- Hát így és így, van a tenger közepén egy sziget, nem tudom, hogy 

jussak el oda. 
- Sose búsulj! - mondja a csuka. 
Ezzel csapott egyet a farkával a vizén, s egyszerre egy olyan híd jelent 

meg Iván előtt, amilyen még a királynak sincsen: a talapzata ezüstből, a 
korlátja aranyból, a pallója pedig tükörből volt. Ez a híd egészen a szigethez 
vezetett. 

Eljutott Iván királyfi a szigetig, de ott olyan sűrű sötét erdő állt előtte, 
hogy egy lépést sem mehetett tovább. Nagyon elszomorodott, megeredtek a 
könnyei. Elfogyott a kenyere is, nem volt mit ennie. Nagy búsan leült a part 
menti homokra. „Most már végképp elvesztem!" - gondolta. Egyszer csak 
látja: egy nyúl szalad nem messze tőle. Honnan, honnan nem, egy sas csapott 
le a nyúlra, és megölte. Iván királyfi felemelte a nyulat, lenyúzta a bőrét, 
tüzet csiholt, és megsütötte. 

Miután jóllakott, megint csak azon gondolkozott, hogy juthatna el a 
palotáig. Csak jár fel s alá az erdő előtt, egyszer csak megjelent előtte egy 
medve. 

- Adj'isten, Iván királyfi! Mi járatban vagy? 
- Szeretnék valahogyan eljutni a palotához, de nem tudok az erdőtől. 
- Majd én segítek! 
A medve tépdesni kezdte a földből a tölgyeket. Olyan fákat fordított ki a 

földből, hogy két ember sem tudná átfogni. Tépte, tépte a fákat, amikor 
aztán belefáradt, jót ivott a tenger vizéből, és újra munkához látott. Utat tört 
egészen a palotáig, és Iván királyfi elindult ezen az úton. 

Ment, mendegélt, míg egy gyönyörű tisztásra ért ki az erdő közepén. A 
tisztáson üvegpalota tornyai emelkedtek. Bement Iván a palotába. Kitárta az 
első ajtót, amelyik vasból volt - nem talált ott senkit; kitárta a másodikat, az 
ezüstajtót - ott sem talált senkit; felnyitotta a harmadikat is, az aranyajtót: hát 
ott ül a felesége, gyapjút fon, de olyan szomorú, hogy Iván királyfinak a 
szíve is elszorult, amint meglátta. A hercegasszony a férje nyakába borult: 

- Édes egyetlen galambom, de búsultam utánad! Ha csak egy nappal 
később jössz, már nem is találsz életben. 

Mindketten sírtak örömükben. Iván királyfi boldogságában azt sem tudta, 
ezen a világon van-e, vagy álmodik. Megcsókolták egymást, a hercegasszony 
ismét kakukkmadárrá változott, a szárnya alá vette Iván királyfit és felröpültek. 



Amikor megérkeztek otthonukba, a kakukkmadár ismét ifjú asszonnyá 
változott, és így szólt: 

- Az apám megátkozott, és három évre a sárkányhoz adott szolgálni. 
Most már letelt az átok ideje! 

Nagy volt a vigadalom, boldogság költözött a házukba, és még most is 
élnek, ha meg nem haltak. 



A CSODATOJÁS 

Valamikor réges-régen a pacsirta volt az állatok királya, az egérke meg a 
királynéja. Volt a királynak meg a királynénak egy közös mezőjük. 

Búzát vetettek belé. Miután learatták a termést, igazságosan elosztottak minden 
búzaszemet. De fennmaradt egy fölösleges búzaszem, és azt sehogy sem 
tudták elosztani. Ekkor így szólt az egér: 

- Hadd legyen az enyém! 
A pacsirta meg azt mondta: 
- Nem, inkább az enyém! 
Törték a fejüket: hogyan osztozzanak meg a búzaszemen? Elmentek volna 

valakihez, hogy tegyen közöttük igazságot, de nem volt az országban senki 
sem, aki náluk magasabb rangú lett volna, hogy igazságot tegyen. Azt mondja 
az egérke: 

- Add csak ide azt a búzaszemet, én majd kettéharapom. 
A király beleegyezett. De az egérke, ahogy a szájába vette a magocskát, 

beiramodott az egérlyukba. Ekkor a pacsirtakirály egybegyűjtötte az összes 
madarat, hogy háborút indítson az egérkirályné ellen; az egérkirályné meg 
összehívta az összes állatokat. Megkezdődött a háború. Ha az állatok meg 
akartak fogni egy madarat, az felrepült a fára; a madarak viszont röptéikben 
megtépázták csőrükkel a vadakat... így háborúskodtak egész nap, este pedig 
leélitek pihenni. Körülnéz a királyné, hát látja, a bögöly nem jött el a háborúba. 
Nyomban elrendelte, hogy rögvest ott legyen a bögöly is. Amint megjött a 
bögöly, a királyné azt parancsolta neki, hogy éjjel másszon fel a fákra, és 
harapdálja le a madarak szárnytollait. 

Másnap reggel alig virradt, a királyné elkiáltotta magát: 
- Ébredjetek, folytassuk a harcot! 
Repéilnének a madarak, de amint felszállnak a faágról, nyomban le is 

zuhannak a földre, ott meg a vadállatok széttépték őket. 
Egy szirti sas látta, hogy balul végződik a csata, de csak tovább ült a fán, 

és nem szállt fel. Ekkor arra jött egy vadász, és célba vette a sast. Az könyörögni 
kezdett a vadásznak: 

- Ne lőj le, jó vadász, még meghálálom! 
A vadász másodszor is célba vette, és a sas ismét kérlelni kezdte: 
- Inkább vigyél magaddal és gyógyíts ki, meglátod, jóval fizetek majd 

tettedért! 
De a vadász harmadszor is célba vette, a sas meg csak tovább kérleli: 
- Drága jó vadász, vigyél a házadba, nagy szolgálatot teszek még neked! 





A vadász hajlott a szóra. Felmászott a fára, levette a sast, és viszi haza. A 
sas ismét megszólal: 

- Fogadj be a házadba, s addig etess hússal, míg a szárnyaim ki nem 
nőnek. 

Volt a vadásznak két tehene meg egy ökre. Az egyik tehenet nyomban 
levágta. A sas egy kerek évig ette a tehenet, aztán így szólt a vadászhoz: 

- Engedd meg, hogy fölrepüljek, meglátom, kinőttek-e már a szárnyaim. 
A vadász kiengedte a sast a házból. Repült, repült a madár, aztán úgy 

déltájban leszállt, és azt mondta az embernek: 
- Gyönge vagyok még, taglózd le a másik tehenedet is! 
A vadász meghallgatta a sast, és levágta tehenét. A madár ismét egy évig 

ette a tehén húsát. Egy év múlva megint fölrepült... Majdnem egy egész 
napon át röpködött, estére újból visszatért, és így szólt a vadászhoz: 

- Taglózd le az ökröt is! 
Töprengett a vadász: „Mit tegyek? Hallgassak rá, ne hallgassak?" Majd így 

szólt: 
- Veszett már több is, menjen ez is utána! 
Levágta az ökröt. A sas megint egy évig élt az ökör húsán, majd felrepült, 

de olyan magasra, hogy a felhőket súrolta szárnyaival. Amikor visszatért, 
mondja az embernek: 

- Köszönöm a jóságodat! Meggyógyítottál, most aztán ülj fel a hátamra. 
Kérdi a vadász: 
- Minek? 
A sas így válaszol: 
- Csak ülj fel, majd meglátod! 
A vadász felült a madár hátára, az meg felvitte egészen a sötét fellegekig, 

és ott levetette a hátáról. Zuhanni kezd a vadász, de a sas nem hagyta, hogy 
egész a földig zuhanjon, elkapta a levegőben, és megkérdezte tőle: 

- No, mit éreztél? 
- Azt, hogy már nem is élek. 
- Látod, ezt éreztem én is, amikor célba vettél. 
Ezután megint így szól a vadászhoz: 
- Ülj a hátamra még egyszer! 
A vadásznak nem volt kedve még egyszer a sasmadár hátára ülni, de mit 

tehetett - ráült. Felröpült a sas egészen a fellegekbe, és ott ledobta a hátáról 
az embert. Csak úgy két ölnyire a földtől kapta el, majd ezt kérdezi tőle: 

- Nos, mit éreztél? 
- Mintha szét akart volna esni minden porcikám. 
A sas erre azt mondja: 



- Ezt éreztem én is, amikor másodszor célba vettél. No, ülj a hátamra 
még egyszer. 

A vadász felült. 
Felvitte a madár egészen a felhők fölé, levetette a hátáról, csak akkor 

kapta el, amikor a vadász már hajszálnyira volt a földtől. Kérdi tőle: 
- No, mit éreztél, amikor a föld felé zuhantál? 
A vadász így válaszolt: 
- Olyan érzésem volt, mintha már nem is volnék a világon. 
Ekkor így szólt hozzá a sas: 
- Ezt éreztem én is, amikor harmadszor céloztál rám. 
Majd így folytatta: 
- No, most már visszakaptad a kölcsönt, nem tartozunk egymásnak: se te 

nekem, se én neked. Ülj fel a hátamra, és elrepülünk az én birodalmamba. 
Szállnak, repülnek, megérkeznek a sas bátyjához. Mondja a madár a 

vadásznak: 
- Menj be a házba, s ha megkérdik, nem láttad-e az öccsüket, így válaszolj: 

„Ha nekem adjátok a csodatojást, máris idevezetem az öcséteket." 
Belépett a házba. Ott megkérdezték tőle: 
- Magad jószántából jöttél, vagy mások parancsára? 
A vadász így felelt: 
- A jó kozák mindenhová a maga jószántából megy. 
Ekkor megkérdezték tőle: 
- Nem láttad-e a mi öcsénket? Már negyedik nyara, hogy elment a 

háborúba, s még hír sem jött felőle... 
így szólt a vadász: 
- Adjátok ide a csodatojást, nyomban idevezetem. 
A sas bátyja így felelt: 
- Inkább sose lássam az öcsémet, mintsem neked adjam a csodatojást. 
Kijött a vadász a házból, és mondja a sasnak: 
- Azt felelték, inkább sose lássanak, mintsem ideadják a csodatojást. 
Erre így szólt a sas: 
- Repüljünk tovább! 
Repültek, repültek, míg meg nem érkeztek a sas öccséhez. A vadász itt is 

ugyanazt mondta, amit a bátyjánál, de a csodatojást itt sem kapta meg. 
Elrepültek a sas apjához. A sas megint csak azt mondja a vadásznak: 
- Menj be a házba, és ha felőlem kérdeznének, mondd meg, hogy 

találkoztál velem, és akár ide is vezethetsz. 
Belép a vadász a házba. Itt is ezzel fogadták: 
- Magad jószántából jöttél, vagy mások parancsára? 
így válaszolt: 



- A jó kozák mindenhová a maga jószántából megy. 
Azután megkérdezték: 
- Nem láttad-e a mi fiunkat? Negyedik nyara oda van a háborúban, 

bizonyára el is pusztult már... 
A vadász így válaszolt: 
- Láttam bizony. És ha nekem adjátok a csodatojást, nyomban ide is 

vezetem. 
- Minek neked a csodatojás? Inkább sok-sok pénzt adunk helyette -

mondja a sasapa. 
De a vadász nem tágított: 
- Nem kell nekem a pénz, a csodatojást adjátok. 
- Eredj, hozd el a fiunkat, nyomban megkapod! 
A vadász bevezette a sast a házba. Nagy volt az öröm. Odaadták a 

vadásznak a csodatojást, és a lelkére kötötték: 
- Nehogy összetörd útközben! Ha hazaérsz, építs a tojás köré egy magas 

kerítést, és csak ott törd fel. 
Ment, mendegélt a vadász, de útközben igen megszomjazott. Talált egy 

kutat, de amikor vizet merített belőle, a tojás valahogy odakoccant a kút 
kávájához, és összetört. Egyszerre özönleni kezdett a tojásból a sok jószág. 
Utánuk eredt a vadász, terelte erre, hajtotta amarra, de csak nem tudta őket 
összeterelni. Kétségbeesésében kiabálni kezdett, semmiképpen sem boldogult 
velük. Ekkor szembe jött vele egy sárkány, és így szólt hozzá: 

- Mit adsz nekem, jó ember, ha beterelem ezeket az állatokat a tojásba? 
Megkérdezte a vadász: 
- Mit adjak érte? 
A sárkány ezt felelte: 
- Nekem adod-e azt, ami a házadba került, míg odavoltál? 
- Neked adom. 
A sárkány szépen visszaterelte a jószágot a tojásba, jól betapasztotta a 

tojás héját, és odanyújtotta a vadásznak: 
Amint hazaérkezett a vadász, látja ám, hogy fia született, míg nem volt 

itthon. Tépni kezdte a haját, meggondolatlan ígéretére gondolva. 
- Téged adtalak a sárkánynak, édes egy fiacskám! 
Keseregtek, búslakodtak a feleségével együtt. 
- Nem tehetünk semmit, a búslakodás nem segít a bajon. Majd csak 

megleszünk valahogy - vigasztalták egymást. 
Jó magas kerítést épített a vadász, feltörte a tojást, kiengedte a sok jószágot. 

Meg is gazdagodtak egyszeriben. 
Éltek, éldegéltek, legénnyé serdült a fiú. Egy nap aztán az apja elé állt: 
- Ha már odaadott a sárkánynak, apám, el kell mennem hozzá. 



És a fiú útnak indult. 
Megérkezett a sárkányhoz, az meg így fogadta: 
- Három dolgot tegyél meg nekem, akkor szabadon bocsátlak, de ha 

nem teljesíted a kívánságomat, megeszlek! 
A sárkány háza mellett egy óriási, végeláthatatlan rét volt. Mondja a 

sárkány a fiúnak: 
- A z éjszaka alatt kaszáld le a rétet, szántsd fel, vesd be búzával, arasd le, 

rakd asztagokba a búzát, és még ezen az éjszakán friss cipót süssél nekem 
belőle. Mire felébredek, ott legyen a cipó az asztalomon. 

Megy a fiú búslakodva, egyszer csak meglát a tó partján egy oszlopot, 
abban meg a sárkány lánya lakott elvarázsolva. Nekitámaszkodott az 
oszlopnak, és sírni kezdett. A sárkány lánya kérdi tőle: 

- Miért sírsz, te legény? 
- Már hogyne sírnék, amikor a sárkány olyanokat kíván tőlem, amit 

életem végéig sem tudok teljesíteni, ő meg azt mondta, hogy egy éjszaka 
alatt végezzem el... 

- Hát mi a kívánsága? 
Elmondta a fiú, hogy mit parancsolt a sárkány. Erre így szólt a lány: 
- Ha feleségül veszel, én időre elvégzek mindent, úgy, ahogy a sárkány 

kívánta. 
- Feleségül veszlek - mondta a legény. 
A sárkány lánya így szólt: 
- No, feküdj le, aludjál, reggel kelj fel jókor és vidd a cipót az apámnak. 
Kiment a lány a rétre, és hangosat füttyentett. Nagy recsegés-ropogás 

támadt: a rét magától kezdett felszántódni, búzával bevetődni... Hajnalra a 
lány a cipót is megsütötte, és odaadta a legénynek. Elvitte a fiú a cipót a 
sárkány házába, letette az asztalra. 

Felkelt a sárkány, kiment az udvarra, szeme-szája elállt a csodálkozástól: 
a réten csak a tarló volt, és búzaasztagok álltak rajta. Ekkor így szólt a fiúhoz: 

No, ezt a parancsomat végrehajtottad! Vigyázz, hogy a következő 
feladatokat is teljesítsd! 

Nyomban el is mondta, hogy mi a kívánsága: 
- Hordd el ezt a hegyet, hogy a Dnyeper erre folyhasson. A Dnyeper 

partjára pedig építs magtárakat, hogy a parton kikötő hajósoknak eladhasd 
a búzát. Mire felkelek, mindennel készen légy! 

A fiú megint csak elment az oszlophoz, és sírásra fakadt. Kiszólt az 
oszlopból a leány: 

- Miért sírsz? 
Elmondta a legény, hogy mit parancsolt a sárkány. A leány megint csak 

így felelt: 



- No, feküdj le, aludjál, mire felkelsz, én mindent elvégzek. 
Azzal egy nagyot füttyentett. A magas hegy kettéhasadt, áttört rajta a 

Dnyeper, partján magtárak nőttek ki a földből... Ezután a lány felköltötte a 
legényt, hogy adja ki a hajókon érkező kereskedőknek a búzát a magtárakból. 
A sárkány nagyot nézett reggel, amikor felébredt: minden úgy történt, ahogy 
ő kérte. 

Azzal kiadta a legénynek a harmadik parancsot: 
Ezen az éjszakán aranyszőrű nyulat fogjál nekem, és már kora reggel 

hozd ide a házamba. 
A legény megint csak az oszlophoz ment, és sírva fakadt. A leány már 

kérdi is: 
- Mit kívánt az apám? 
A fiú elmondta, mit parancsolt a sárkány. 
- Ez már nem tréfadolog - szólt a leány. - Ki tudná azt megmondani, hol 

lehet aranyszőrű nyulat fogni. De próbáljuk meg, menjünk el ahhoz a 
sziklához. Állj meg az üreg előtt, én kihajtom a nyulat, te pedig fogd meg. De 
jól vigyázz, akármilyen állat bújik is ki az üregből, az az aranyszőrű nyúl 
lesz. 

A lány bebújt az üregbe, és hajtani kezdte a nyulat. Sziszegő mérges 
kígyó mászott elő a lyukból. A fiú nem nyúlt a kígyóhoz. Előjött a sárkány 
lánya az üregből, és kérdi: 

- Nos, nem jött ki semmi? 
- Dehogynem: egy mérges kígyó, de én féltem, hogy megmar, és nem 

fogtam meg. 
- Ejnye, de ügyetlen vagy! Hiszen az volt az aranyszőrű nyúl! Jól ügyelj, 

én bemászok még egyszer, ha előbújik valaki az üregből, és azt mondja, 
hogy itt nincsen aranyszőrű nyúl, ne higgy neki, kapd el. 

Bebújt a lány az üregbe, és hajtani kezdte a nyulat. Egy öreganyó termett 
ott, és kérdi a legénytől: 

- Mit keresel itt, fiam? 
- Az aranyszőrű nyulat - felelte a legény. 
- Azt ugyan keresheted! - mondta az anyóka. - Nincs errefelé olyan. 
Alig mondta ki, már el is tűnt. Előjött a lány is az üregből, és kérdi a 

fiútól: 
- Nos, nem fogtad meg a nyulat? És nem is láttál semmit? 
- Láttam bizony. Egy öreganyó jött ki az üregből, és megkérdezte, hogy 

mit keresek itt. Azt mondtam, az aranyszőrű nyulat. Erre azt felelte, hogy itt 
ne keressem, mert errefelé nincs olyan, aztán el is ment. 

- Miért nem fogtad meg, hiszen az a nyúl volt! Most már sehol sem találsz 
aranyszőrű nyulat, ha csak én nem változom azzá, te meg elviszel az apámhoz. 



Csak jól vigyázz, ne adjál a kezébe, hanem egy székre tégy le, mert ha a 
kezébe vesz, megismer, és széttép mindkettőnket. 

A leány így is tett: aranyszőrű nyúllá változott. Fogta a fiú a nyulat, elvitte 
a sárkány házába, letette egy székre. 

- Elhoztam a nyulat, de most már bocsásson utamra! 
A sárkány így válaszolt: 
- J ó l van, eredj! 
Ezzel a fiú elindult. 
Amint a sárkány kitette a lábát a házból, a nyúl ismét leánnyá változott, 

és a fiú után iramodott. Együtt menekültek a sárkány elől. Már messze jártak, 
mire a sárkány ráeszmélt, hogy a nyúl az ő leánya volt. De nem ő maga 
szaladt utánuk, hanem egy sárkányvitézt bízott meg azzal, hogy érje utol és 
tépje szét őket. Száguld a vitéz. A legény meg a leány meghallották, hogy 
morajlik a föld... Ekkor így szólt a lány: 

- Bennünket üldöznek! Én búzává változom, te pedig öregemberré, és 
engem fogsz őrizni. Ha megkérdik: „Nem láttál-e egy legényt meg egy leányt 
errefelé?", mondd azt, hogy láttál, de még akkor, amikor elvetetted ezt a 
búzát. 

Repült nagy sebbel-lobbal a sárkányvitéz, és megkérdezte az öregapótól: 
- Nem láttál-e, apóka, egy legényt meg egy leányt erre járni? 
- De bizony láttam. 
- Mikor láttad őket? 
- Még akkor, amikor ezt a búzát vetettem. 
- Ez a búza már kasza alá való, azok pedig csak tegnap szöktek el -

mondja a sárkány. 
Ezzel fogta magát, és hazanyargalt. A búza ismét leánnyá változott, az 

öregapó pedig legénnyé, és tovább menekültek. 
Megérkezik a sárkányvitéz, az öreg sárkány meg ezt kérdi tőle: 
- No, nem érted utol őket? Senkivel sem találkoztál az úton? 
- Dehogyis nem! Láttam egy öregembert, aki a búzáját őrizte. 

Megkérdeztem, nem találkozott-e arrafelé egy legénnyel meg egy leánnyal. 
Azt felelte, hogy találkozott, de még akkor, amikor a búzát vetette. Az a búza 
meg már megérett az aratásra, hát visszajöttem. 

Ekkor azt mondja az öreg sárkány toporzékolva: 
- Mit tettél! Miért nem tépted szét azt az öreget meg a búzát? Hiszen ők 

voltak azok! Rohanj utánuk és pusztítsd el őket! 
Száguld a sárkány. Azok meg ismét hallják, hogy dübörög a föld. Szól a 

leány: 
- Megint minket üldöznek! Én régi kolostorrá változom, te meg szerzetessé. 

Ha megkérdi a sárkány, nem láttad-e ezt és ezt, így válaszolj: „Láttam, amikor 
ez a kolostor épült." 



Repül a sárkány, s amint a szerzeteshez ér, kérdi tőle: 
- Nem láttál-e erre egy legényt egy lánnyal? 
- Bizony láttam, de már igen régen, amikor ez a kolostor épült - válaszolja 

a szerzetes. 
A sárkány meg azt mondja: 
- Ez a kolostor már megvan százéves, azok meg tegnap tűntek el. 
Azzal fogta magát és hazaröpült. 
Otthon előadta az öreg sárkánynak: 
- Láttam egy szerzetest, egy kolostor előtt járkált, megkérdeztem, de azt 

felelte, hogy még akkor szaladtak arra, amikor az a kolostor épült. A kolostor 
már százéves is megvolt, ők meg tegnap tűntek el. 

Az öreg sárkányt elöntötte a méreg: 
- Miért nem tépted szét azt a szerzetest, és nem romboltad le azt a kolostort, 

hiszen ők voltak azok. Most majd én magam megyek utánuk. 
El is indult. 
Rohan a sárkány!... A leány meg a legény érzik, hogy reng, rázkódik a 

föld alattuk, átforrósodik a levegő. Ekkor így szólt a lány: 
- Elvesztünk! Maga az öreg sárkány jön utánunk! Folyóvá változtatlak, 

én meg sügér leszek. 
Odaér a sárkány a folyóhoz, nyomban csukává változtatta magát, és 

üldözőbe vette a sügért. Már-már el is érte, de amikor be akarta kapni, a 
sügér nekiszögezte éles uszonyait, és így a csuka nem kapta be. Üldözte, 
üldözte, de nem tudta megfogni. Elhatározta, hogy kiissza a folyó vizét. 
Hozzá is látott: itta, itta jó sokáig, míg annyit szívott magába, hogy megpukkadt. 

Ekkor a leány, aki a sügér volt, azt mondja a folyóvá változtatott legénynek: 
- Most már nincs kitől félnünk! Menjünk a szüleidhez. De jól vigyázz, ha 

belépsz a házba, mindenkit megcsókolhatsz, csak a bátyád gyermekét nem, 
mert ha megcsókolod, elfelejtesz engem, s el kell majd szegődnöm a faluba 
szolgálónak. 

Belépett a legény a házba, mindenkit megölelt, megcsókolt, s gondolja 
magában: „Már miért ne csókolnám meg a bátyám gyermekét? Még valami 
rosszat gondolnak majd rólam." Megcsókolta a gyermeket is. De amint 
megérintette ajkával, nyomban elfelejtette a sárkány lányát. 

Már jó fél éve volt otthon, és meg akart nősülni. Ajánlottak is neki egy 
jóravaló hajadont. A legény teljesen megfeledkezett arról a lányról, aki 
megmentette őt a sárkánytól, s egy másik lett a menyasszonya. 

A lakodalom előtti estén összehívták a falu leányait a menyasszony 
búcsúztatására. Meghívták azt a lányt is, akivel a fiú együtt menekült a sárkány 
elől, bár a faluban senki sem tudta róla, hogy honnan került oda. Énekeltek, 
játszadoztak a lányok. Az egyik béreslány két galambot gyúrt tésztából, és 



letette őket a földre. Csodák csodájára a galambok megelevenedtek. A gerlice 
így szólt a párjához: 

- Te már el is felejtetted, hogyan szántottam fel helyetted a rétet, vetettem 
el a bűzát, és sütöttem meg a cipót, hogy elvidd a sárkánynak! 

A másik galamb így válaszolt: 
- Elfelejtettem, bizony elfelejtettem! 
Ekkor a gerlice megint megszólal: 
- Te már el is felejtetted, hogy választottam ketté a hegyet, hogy arra 

folyjon a Dnyeper vize, és a kereskedők feljöjjenek a magtárakhoz hajóikkal, 
hogy búzát vásároljanak tőled! 

A hím galamb így válaszolt: 
- Elfelejtettem, bizony elfelejtettem! 
Ekkor a gerlice megint megszólal: 
- Te már azt is elfelejtetted, hogyan fogtuk meg ketten az aranyszőrű 

nyulat. Elfeledtél engem is! 
A hím galamb így válaszolt: 
- Elfelejtettem, bizony elfelejtettem! 
Ez eszébe juttatta a legénynek a sárkány leányát - azt, aki a galambokat 

gyúrta. Ott is hagyta nyomban a menyasszonyát, s őt vette el feleségül. Nincs 
most náluk boldogabb pár a világon. 



ó 
Valamikor réges-régen, amikor még sem apáink, sem nagyapáink nem 

éltek, élt egyszer egy igen szegény ember meg a felesége. Volt egy fiúk 
is, de olyan semmirekellő lustaság, hogy Isten őrizzen meg tőle. Nem dolgozott 
semmit sem, egy szál szalmát sem tett keresztbe, csak a kemence sutján ült, 
és köleskását szórt egyik markából a másikba. Már talán húszéves is elmúlt, 
de még mindig nadrág nélkül ült a kemence tetején, sohasem jött le onnan. 
Ha kapott enni, evett, ha nem, úgy is jó volt neki. 

A két öreg búnak eresztette a fejét: 
- Mit tegyünk veled, fiam, semmire sem vagy te jó! Más gyerekek segítenek 

a szüleiknek, te meg csak hiába pusztítod a kenyeret. 
A fiú rá sem hederített szüleire. 
Búsult a két öreg. 
Egyszer így szólt az asszony: 
- Mi legyen ezzel a fiúval? Már a nyakunkra nőtt, de olyan ügyetlen, 

hogy semmit sem lehet rábízni. Vidd el valahova, hadd tanuljon mesterséget, 
hátha más emberek többre mennek vele. 

Meghányták-vetették a dolgot, és az apa elvitette a szabóhoz inasnak. 
Ott lebzselt a fiú vagy három napig, de aztán hazaszökött, megint felült a 
kemencére, és kölessel játszadozott. Az apja jól megverte, megszidta, majd 
elvitte a csizmadiához, hadd tanuljon mesterséget. A fiú innen is megszökött. 
Az apa megint jól elpáholta, majd elvitte a kovácshoz tanulónak. Itt sem bírta 
a fiú sokáig, innen is megszökött. 

- Mit csináljak? Elviszem a semmirekellőt egy másik országba, csak 
elhelyezem valahol. Onnan már nem szökhet meg. 

El is indultak. 
Mennek, mendegélnek, egy sűrű, sötét erdőbe értek. Elfáradtak a hosszú 

úton. Az ösvény szélén egy megperzselt fatönk állt: 
így szólt az apa: 
- Elfáradtam már, leülök megpihenni. - Leült a tönkre, és nagyot sóhajtott: 
- Ó! De fáradt vagyok! 
Alig rebegte el sóhaját, előbújt a tönkből egy öreg erdei manó. Csúnya, 

ráncos arca meg térdig érő zöld szakálla volt. 
- Mit akarsz tőlem, jó ember? - kérdi. 
Az meg elcsodálkozott: „Honnan bújt elő ez a csodabogár?" 
Aztán így szólt: 
- Nem akarok én tőled semmit, hagyj nekem békét. 



- Akkor meg miért hívtál? - kérdi a manó. 
- Ki vagy te? - kérdi vissza az ember. 
- Én vagyok Ó, az erdők királya. Mondd meg, miért hívtál. 
- Dehogyis hívtalak, eszembe sem jutott! - mondja az ember. 
- Már hogyne hívtál volna, hiszen azt mondtad, hogy „Ó!" 
- Igen, elfáradtam, azért mondtam. 
- Merre tartasz? - kérdi Ó. 
- Amerre a szemem lát! - válaszolta az ember. - Ezt a gyereket szeretném 

valahová beadni, hadd tanuljon mesterséget. Más emberek talán észre térítik 
majd, mert otthon bárhová is adtam, mindenünnen megszökött. 

- Add ide hozzám - mondja Ó - , én majd kitanítom. De egy kikötésem 
van: amikor egy év műlva eljössz érte, csak úgy viheted el, ha ráismersz, ha 
meg nem, még egy évig szolgáljon nálam. 

- Jól van - mondta az ember. 
Egymás tenyerébe csaptak, áldomást ittak, az apa hazaindult, Ó pedig 

magával vitte a fiút. 
Ment, mendegélt Ó a fiúval hosszú föld alatti folyosókon, végül egy zöld, 

mohával belepett kunyhónál álltak meg. A kunyhó belsejében is minden 
zöld volt: a falak, a lócák. Ónak a felesége, a gyermekei is - minden, minden. 
Ónál majmok szolgáltak, de azok is olyan zöldek voltak, akár a fű. 

- Ülj le - mondja Ó a fiúnak - , és egyél valamit! 
A majmok ételt tettek a fiú elé - az étel is teljesen zöld volt. A fiú megette. 
- No - mondja Ó - , eredj, szolgám, vágjál egy kis fát, és hordd be. 
A fiú kiment a kunyhóból, de nem vágott az bizony egy darab fát sem, 

lefeküdt az udvaron, és elaludt. Kijön Ó, látja, hogy a fiú alszik. Megparancsolta 
az embereinek, rakjanak fából egy máglyát, a fiút összekötöztette, a máglyára 
tette és meggyújtotta. Az új szolga elégett. Ó fogta a hamut, s szélnek eresztette. 
Egy darab parázs kihullott a hamuból. Ó éltető vizet öntött erre a parázsra, a 
fiú feléledt, de most már ügyesebb volt, mint előbb. 

Ó ismét megparancsolta neki, hogy vágjon fát. A fiú megint csak elaludt. 
Ó újból máglyára tette, meggyújtotta, a hamvát szélnek eresztette, a parázsra 
éltető vizet öntött: a fiú ismét életre kelt, és olyan szép szál legény lett, hogy 
szebb talán nincs is. De Ó harmadszor is elégette, megint éltető vizet öntött a 
parázsra, és ezután a lusta fiúból olyan ügyes és délceg kozák lett, amilyet 
még nem látott a világ. 

Letelt az év. Az apa eljött a fiáért. Megint leült az erdőben a megégetett 
fatönkre, és nagyot sóhajtott: 

- Ó ! 
- Ó előbújt a tönkből, és így köszöntötte: 
- Adj' isten, jó ember! 
- Fogadj isten, Ó! 



- Mi járatban vagy? - kérdi Ó. 
- A fiamért jöttem. 
- Gyere, leviszlek a házamba: ha megismered a fiút, magaddal viheted, 

ha pedig nem, még egy évig nálam szolgál. 
Az ember követte Ót. A ház elé érkeztek. Ó kölest hozott ki egy fatálkában, 

szétszórta a ház előtt: sok-sok kakas futott össze a kölesre. 
- Megismered-e, melyik a fiad? 
Nézte, nézte az ember a kakasokat, egyforma volt az mind. Nem ismerte 

fel a fiát. 
- No - mondja Ó - , ha nem ismerted fel, akkor mehetsz magad haza. A 

fiad még egy évig nálam marad. 
Az ember hazament. 
Eltelt még egy év; megint eljött Óhoz. Leült a fatönkre. 
- Ó! - sóhajtott. 
Előjött Ó. 
- Gyere, ha megismered, elviheted! - mondta. 
Egy akolba vezette az embert. Az akol tele volt kosokkal. Nézte, nézte az 

ember a kosokat, de egyikben sem ismerte fel a fiát. 
- Ha nem ismerted fel, megint mehetsz magad haza: a fiad még nálam 

marad egy évig. 
Elment az apa, igen búsult a fiáért. 
Letelt a harmadik év is. Jön az apa megint Óhoz. Útközben találkozik 

egy hófehér szakállú, fehér ruhás aggastyánnal. Csupa fehér volt az egész 
öreg, akár a tej. 

- Adj' isten, jó ember! 



- J ó egészséget, öregapám! 
- Merre visz az utad? 
- Óhoz megyek, hogy kiváltsam a fiamat. 
- Hát hogy került hozzá a gyerek? 
- így is így - mondja az ember. És elbeszélte a fehér hajú öregapónak, 

hogyan adta oda Ónak a fiút szolgálni, és miben egyeztek meg. 
- Ezt rosszul tetted! - mondja az öreg. - Ó sokáig vezet majd így az 

orrodnál fogva. 
- Belátom már magam is, hogy rosszul tettem, de nem tudom, hogy 

segítsek a bajomon. Nem mondaná meg nekem, öregapám, hogyan 
szerezhetném vissza a fiamat? 

- Megmondhatom - mondja az öreg. 
- Adjon hát tanácsot, jó ember, mert bármilyen is volt az a fiú, de mégis 

csak az én vérem, az én gyermekem. 
- Ide figyelj - mondja az öreg - , ha elmész Óhoz, ki fogja engedni a 

galambjait, de te egyik galambot se válaszd, csak azt, amelyik nem eszik, 
hanem a körtefa tövében ül és tollászkodik: az a te fiad! 

Az ember megköszönte az apókának a jó tanácsot és továbbment. 
Elérkezett a tönkhöz: 

- Ó! - sóhajtott. 
Előbújt Ó, és elvezette az apát az erdei birodalmába. Búzát szórt szét egy 

fatálból, hívta a galambokat. Sok-sok galamb szállt le a búzára, de mind 
egyforma volt. 

- Ismerd meg - mondja Ó - , hogy melyik a te fiad! Ha megismered, 
viheted. Ha pedig nem, itt marad. 

Valamennyi galamb a búzát ette, csak egy ült a körtefa alatt, felfúvódva 
tollászkodott. így szólt az ember: 

- Ez az én fiam! 
- Eltaláltad! Most már hazaviheted. 
Ezzel hátára fordította a galambot, és az olyan szép szál legénnyé változott, 

hogy szebb talán nincs is a világon. Az apa igen megörült, ölelte, csókolta a 
fiát. Mindkettőnek nagy volt az öröme. 

- Induljunk haza, fiam. 
El is mentek. 
Mennek, mennek, mendegélnek az úton, és beszélgetnek. Kérdi az apa, 

hogy és mint folyt a fiú sora Ónál. A fiú elmondta; majd az apa beszélte el 
gondját-baját, nyomorúságát a fiának, aztán megkérdezte: 

- Hát most mit tegyünk, fiam? Én is szegény vagyok, te is. Három évig 
szolgáltál, és semmit sem kerestél! 

- Sose búsuljon, édesapám, jó lesz minden. Oda nézzen - mondja - , az úrfiak 
kijöttek róka vadászatra. Én kutyává változom, és megfogok egy rókát. Az úrfiak 



nyomban meg akarnak majd venni engem apámtói; adjon el háromszáz rubelért, 
de csak nyakörv nélkül adjon oda: így pénzhez jutunk, jól megy majd a sorunk. 

Továbbmennek. Látják, hogy az erdőszélen a vadászkutyák egy rókát 
hajtanak. De hiába üldözték, csak nem tudták utolérni. A fiú hirtelen kutyává 
változott, utolérte és megfogta a rókát. Az úrfiak előjöttek az erdőből. 

- A te kutyád? 
- Az enyém! 
- Jó kutya! Add el nekünk. 
- Eladom, ha jól megfizetik. 
- Mit kérsz érte? 
- Háromszáz rubelt nyakörv nélkül. 
- Mire nekünk az a nyakörv, aranyörvet készítünk mi neki! Add ide száz 

rubelért, itt a pénz! 
- Annyiért nem adom. 
- Akkor itt a háromszáz, add a kutyát. 
Leszámolták a pénzt, elvették a kutyát, folytatták a vadászatot. Ráengedték 

a kutyát egy másik rókára. Hajtotta, hajtotta a vadat egészen be az erdő 
sűrűjébe, ott ismét legénnyé változott, és visszatért apjához. 

Mennek, mendegélnek tovább, így szól az apa: 
- Nem sokra megyünk ezzel a pénzzel, fiam: éppen csak rendbe hozzuk 

a házat, és veszünk egy-két jószágot. 
- Ne búsuljon, édesapám, lesz még pénzünk. Erre járnak az úrfiak fürjre 

vadászni sólyommal. Én sólyommá változom, és ha meg akarnak venni, 
megint adjon oda nekik háromszáz rubelért, de csak sapka nélkül. 

Továbbmentek a mezőn. A vadászó úrfiak pedig éppen felengedték az 
egyik sólymot egy fürj után. Gyorsan repült a sólyom, de a fürj még fürgébb 
volt, elillant előle. A fiú sólyommá változott, és nyomban elkapta a fürjet. 
Észrevették ezt az úrfiak: 

- A tied az a sólyom? 
- Az enyém! 
- Add el nekünk! 
- Odaadom, ha jól megfizetik. 
- Mennyit kérsz érte? 
- Háromszáz rubelért a kegyelmeteké, de csak sapka nélkül adom. 
- Nem kell nekünk a sapka, varrunk mi neki bársonyból. 
Megvolt az alku, az apa megkapta a háromszáz rubelt. Az úrfiak 

felengedték a sólymot, az meg elrepült messzire-messzire, egész az erdőbe, 
ott ismét legénnyé változott, és visszatért apjához. 

- No, most már lesz mit aprítani a tejbe - mondta az apa. 
- Ez még semmi, apám, szerzek én még pénzt. Ha a vásárban járunk 

majd, lóvá változom, és adjon el. Kap értem ezer rubelt, de csak kantár 
nélkül adjon oda - feleli a fiú. 



Egy kis városkába érkeztek, ahol éppen vásár volt. A fiú tüzes paripává 
változott. Az apa végigvezette a vásáron, s amint meglátták a kupecek, 
nyomban köréje sereglettek: 

- Ezerért odaadom, de csak kantár nélkül. 
- Minek nekünk a kantár, csinálunk mi neki különbet, aranyozottat! - és 

ötszáz rubelt ígértek a lóért. 
- Annyiért nem adom! 
Odalépett egy félszemű cigány. 
- Mit kérsz a lóért? 
- Ezret, de csak kantár nélkül adom. 
- Sokra tartod, ötszázat adok érte kantárral együtt, itt a kezem, nem 

disznóláb. 
- Annyiért nem adom - mondja az apa. 
- Kapsz hatot!... Megegyeztünk? 
Alkudozott, alkudozott a cigány, de a gazda nem engedett egy vasat sem. 
- Nem bánom, itt az ezer, de add a kantárt is. 
- Azt már nem! Az az enyém! 
- Hol láttál már olyat, jóember, hogy lovat adjanak el kantár nélkül? Még 

haza sem tudom vezetni... 
- A te dolgod, de a kantárt nem adom! - mondta az ember. 
- Hozzáteszek még öt rubelt, csak add a kantárt is. 
Gondolkozott, gondolkozott az ember: nem ér az a kantár pár garasnál 

többet, a cigány meg öt rubelt ad érte! Odaadta a kantárt is. Megitták az 
áldomást, az ember fogta a pénzt, és hazament, a cigány pedig felült a lóra, 
és elvágtatott. De nem cigány volt az, hanem Ó változott cigánnyá. 

Repült a paripa Óval, majdnem a felhőkig emelkedtek, aztán leszálltak 
az erdőben, megérkeztek Ó birodalmába. Ó az istállóba vezette a lovat, 
maga pedig bement a házba. 

- Nem szökött meg a kezem közül az ebadta! - mondta a feleségének. 
Ebéd után fogta Ó a lovat, és kivezette a folyóhoz itatni. Amint a paripa a 

víz fölé hajtotta a fejét, hogy igyék, sügérré változott, eltűnt a vízben. Ó nem 
sokáig gondolkozott, csukává változott, és üldözőbe vette a sügért. De amikor 
már majdnem utolérte, a sügér feléje fordította uszonyát, és a csuka nem 
tudta bekapni. 

- Sügér, sügér, gyere közelebb, beszélni akarok veled! 
- Ha akarsz valamit, elmondhatod így is, én jól hallom. 
Ezzel elillant, de a csuka megint utolérte. 
- Sügér, sügér, a fejedet fordítsd felém, beszédem van veled! 
A sügér megint csak az uszonyát fordította feléje: 
- Ha beszélni akarsz, beszélj, én így is hallom! 



Sokáig üldözte a csuka a sügért, de csak nem tudta megfogni. 
A sügér közel úszott a parthoz, ahol egy királyleány éppen ruhát öblített. 

A part közelében a sügér gránátköves aranygyűrűvé változott, a királylány 
meglátta, és kiemelte a gyűrűt a vízből. Hazament, és eldicsekedett a gyűrűvel: 

- Ide nézzen, édesapám, milyen szép gyűrűt találtam! 
A király megnézte a gyűrűt, a lány pedig azt sem tudta, melyik ujjára 

húzza, annyira tetszett neki! 
Egy idő múlva jelentik a királynak, hogy valamiféle kereskedő jött hozzá. 

(Ó változtatta magát kereskedővé.) A király fogadta: 
- Mi járatban vagy, jóember? 
- Nagy bajban vagyok - mondta Ó. - A tengeren hajóztam. Egy 

gránátköves gyűrűt vittem országomba a királynak, de véletlenül a vízbe 
ejtettem... Nem találta meg valaki felséged emberei közül? 

- De igen - mondta a király - , a lányom megtalálta. 
Behívatták a királylányt. Ó kérlelni kezdte, hogy adja neki a gyűrűt, mert 

ha nem viszi el a királyának, az leveszi a fejét. A leány nem akarta odaadni. 
Közbeszólt az apja is: 

- Add oda lányom, ne okozzunk bajt ennek az embernek! 
Ó is egyre kérlelte: 
- Amit kíván, azt válassza a portékámból, csak a gyűrűt adja ide! 
- Ne legyen sem a tied, sem az enyém - mondta a királylány, és földhöz 

vágta a gyűrűt. A gyűrű apró kölesszemekké változott. Szétgurult a köles a 
trónteremben. Ó nem sokat gondolkozott, kakassá változtatta magát, és 
szemelgetni kezdte a kölest. Szemelgette, szemelgette, amíg egyet is látott. 
Egy kölesszem azonban a királylány lába alá gurult, és a kakas nem tudta 
bekapni. Amikor már nem talált több kölest, kirepült az ablakon... 

A megmaradt kölesszemből pedig szép szál legény lett, de olyan gyönyörű, 
hogy amint a királylány meglátta, nyomban beleszeretett. Kérte a királyt és a 
királynét, hogy adják hozzá feleségül. 

- Senkivel sem leszek boldog, csak vele! - mondta. 
A király összeráncolta a homlokát: „Hogy adjam hozzá a lányomat egy 

parasztlegényhez?!" Tanácskoztak a királynéval, végül áldásukat adták a 
fiatalokra, és hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Még most is boldogan 
élnek, ha meg nem haltak. 



HOGYAN VETTE FELESÉGÜL BOLONDOS IVÁN 
A KIRÁLYLEÁNYT 

Egy embernek volt három fia: két okos meg egy kelekótya. Érezte az 
ember, hogy közeledik halála órája, magához hívatta fiait. Arra kérte őket, 
hogy a temetése után három napon át járjanak ki a sírjához őrségre. Meghalt 
az ember, szépen eltemették, mint jó apát illik. Elérkezett az ideje, hogy a 
legidősebb testvér menjen őrt állni. Panaszkodik a fiú, hogy ő bizony beteg. 
A középső pedig nem akarta megelőzni bátyját. Szóltak a legfiatalabbnak: 

- Eredj el te, Ivánuska Bolonduska, őrségre! 
Iván lemászott a kemencéről, felöltözött, botot vett a kezébe, és elment 

az apja sírjához. Amint megérkezett, imádkozott egyet, majd lefeküdt. Ott 
szundikált már jó ideje, egyszer csak, úgy éjféltájban megszólal az apja: 

- Te vagy az, Sztepán? 
- Nem, én vagyok, Ivánuska - válaszolja a kelekótya fiú. 
- Hát Sztepán miért nem jött el? 
- Azt mondta, hogy beteg. 
- Na, akkor veled beszélek. Nesze, itt van neked ez a hajcsomó. Ha lóra 

lesz szükséged, csak perzseld meg ezeket a hajszálakat, nyomban megjelenik 
egy paripa; mássz be a bal fülén, és gyere ki a jobbon, akkor úri öltözék is 
lesz rajtad. De ne tartsd sokáig a lovat, amint elvégzi szolgálatát, ereszd 
útjára. 

Ezzel eltűnt az öreg, Ivánuska meg jót aludt, majd hazatért. Kérdik a 
testvérei: 

- Láttál-e valamit? 
- Nem láttam én semmit sem! - S ismét felmászott a kemencére. Este a 

másik fiúra, a középsőre került a sor. Az megint csak nem akart kimenni a 
temetőbe, mert igen félt. Odaszólt a bolondos a kemencéről: 

- Ha nem akarsz menni, én kimegyek helyetted. Csak aztán apánk nehogy 
megharagudjék! 

- Sose búsulj, nem fog haragudni, csak eredj! 
Kiment Ivánuska, megint lefeküdt a sír mellé. Éjféltájban kérdi az apja: 
- Te vagy az, Szemen? 
- Nem, Szemen beteg, megint én vagyok itt, Ivánuska Bolonduska. 
- No - mondja az öreg - , látom, hogy te jó gyermekem vagy, 

megjutalmazlak engedelmességedért. Itt van még egy hajcsomó. Ha jó lóra 
lesz szükséged, csak perzseld meg egy kicsit ezeket a hajszálakat, nyomban 
megjelenik egy szép paripa. 



Az öreg ismét eltűnt, Ivánuska meg elaludt. Hűzta a csendest egész reggelig. 
Reggel felébredt, és hazament. Kérdik a testvérei: 

- Láttál-e valamit? 
- Nem én, semmit sem láttam! 
Lehuzakodott, és felmászott a kemencére. Este azt mondják a bátyjai, hogy 

menjen őrt állni, mert ma ő a soros. Nem is ellenkezett Ivánuska, elindult nagy 
vígan. Megérkezett a sírhoz, és lefeküdt. Éjféltájban kérdi az öreg: 

- Melyik van itt? Sztepán vagy Szemen? 
- Nem, apám - mondja Ivánuska - , én vagyok, ma rajtam a sor. 
- Na jól van! Neked adom a harmadik csomó hajat is. Hasznodra válik 

még. Aztán még hozzátette: „Isten áldjon! Többé már nem kell kijönnötök a 
síromat őrizni." 

Amint hazaért Ivánuska, kérdik a testvérei: 
- Mit láttál a temetőben? 
- Nem láttam én semmit - mondja a bolond. 
Felmászott a kemence tetejére, s alig tette le a fejét, már fújta is a kását. 
Nemsokára a király lánya kihirdette, hogy aki felugrat hozzá lovával egy 

magas oszlop tetejére, az lesz a férje. Meg is parancsolta, hogy készítsenek 
egy öt láb magas faragott oszlopot, ássák be a palota mellett, a tetejére pedig 
építsenek egy karzatot, amelyen ő fog ülni. Nem először tette meg ezt, és sok 
kérő pusztult már el emiatt, mert nem tudtak olyan magasra felugratni, csak 
összetörték magukat. A királylány megmondta azt is, hogy bárki legyen a 
bátor lovas - akár paraszt, akár nemes ember - , neki adja a kezét. Meghallotta 
ezt a két idősebb testvér, és mivel már ideje volt megnősülniük, így szólt 
egyik a másikhoz: 

- Menjünk szerencsét próbálni, hátha sikerül felugratnunk. 
Kéri őket a bolondos: 
- Vigyetek magatokkal engem is! 
- Éppen te hiányzol oda! Már minek vinnénk? 
- Hát ha nem akartok, Isten áldjon benneteket! 
Alig tették ki lábukat a házból, Ivánuska elment az erdőbe, és ott 

megperzselte az első hajcsomót. Nyomban egy hófehér paripa jelent meg 
előtte. Ivánuska bemászott a ló bal fülén, és kijött a jobbon: gyönyörű, 
gyöngyadta legénnyé változott, a ruhája is olyan volt, amilyet csak a nagy 
urak viselnek. Felpattant a lovára, és útnak eredt. Utolérte bátyjait, rájuk 
húzott ötöt-ötöt jó erősen az ostorával, és tovaszáguldott, mint a vihar. 
Megérkezett már az összes lovas a palota előtti nagy térre, s megkezdődött a 
versengés. Amikor Ivánuska lova nekilendült, háromnegyed részig elérte az 
oszlopot, de magasabbra nem bírt ugrani, leereszkedett a földre. Ekkor 
Ivánuska visszafordult, és hazaindult. A lovát elengedte egy búzamezőn, 
jómaga pedig felmászott a kemence tetejére. Megérkeznek a testvérei, kérdi 
tőlük Ivánuska: 



- Nos, mi volt ott? 
Azok így válaszolnak: 
- Valamennyi lovas közül csak egy akadt, aki majdnem felugratott a 

királyleány székéig. De olyan volt ám a lova, amilyet emberfia még nem 
látott. Csak azt nem tudjuk, miért húzott ránk útközben ötöt az ostorával?! 

- Hiszen az én voltam - mondja Ivánuska. 
- Bolondokat beszélsz! Nem lesz belőled olyan lovas soha ebben az 

életben! 
Ivánuska csak mosolygott, a kemence kéménye mögé húzódva. A 

következő vasárnap a két idősebb testvér ismét útra kelt. Mondja nekik 
Ivánuska: 

- Vigyetek magatokkal! 
- Dehogyis viszünk, éppen egy ilyen bolond hiányzik oda! 
- J ó l van, ne vigyetek, elüldögélek én itt a kemencesuton. 
A két testvér elindult. Ekkor Ivánuska kiszaladt az erdőbe, megperzselte 

a második hajcsomót, s egy gyönyörű aranyszőrű paripa jelent meg előtte. 
Ivánuska bemászott a ló bal fülén, és kijött a jobb fülén. Olyan deli legény 
lett belőle, hogy a világon talán senki sem volt szebb. Kivágtatott az útra, 
utolérte bátyjait, rájuk húzott ötöt-ötöt ostorával, és továbbrepült, mint a 
fergeteg. Valamennyi lovas egybegyúlt a palota előtt. Megadták a jelt az 
ugrásra. Az Ivánuska lova olyan magasra ugrott, hogy első lábaival elérte a 
karzatot, de egészen a karzatra nem bírt felugrani. Visszafordította Iván a 
lovát, és eltűnt az emberek szeme elől. Megérkezett az erdőbe, szabadjára 
engedte a paripát, magára szedte rongyait, és amint hazaért, lefeküdt a 
kemence tetejére. Megérkeztek a testvérei is. Kérdi tőlük Ivánuska: 

- No, mit láttatok? 
- Ha tudnád, micsoda deli legény volt ott! Hát még a lova, az volt ám az 

igazi csoda! 
- Bolondok vagytok ti! Hiszen az én voltam! 
- Már hogy lettél volna, te szerencsétlen! Egyebet sem tudsz, csak a 

kemencén heverészni! 
A harmadik vasárnapon a két idősebb testvér megint útra készül. Mondja 

nekik Ivánuska: 
- Vigyetek magatokkal! 
- Nyughass már, te félnótás! Nem ilyen legények vannak ott, és mégsem 

tudnak felugratni a királylányhoz! Szunyókálj magadnak a kemencesuton. 
Elindultak, Ivánuska meg kiment az erdőbe, megperzselte a harmadik 

hajcsomót, csillogó szőrű táltos jelent meg előtte. Ivánuska bemászott a paripa 
bal fülén, kijött a jobbon, de azt le sem lehet írni, milyen gyönyörű vitéz lett 
belőle. A ruhája is színarany volt. Felpattant a lovára, és száguldott, mint a 
nyíl. Utolérte bátyjait, rájuk húzott ötöt-ötöt az ostorával, és továbbrepült. 
Megérkezett a királyi palotához. Megadták a jelt a versenyre. Mikor Ivánuska 



nekilendült a táltossal, felugrott egészen a királylány székéhez, ott leszállt a 
lóról, és megcsókolta a királylányt, az pedig lehúzta gyűrűjét, odaadta a 
lovasnak, majd kettétépte selyemkendőjét. Ivánuska a selyemkendő felét is 
elvette, aztán felült a táltosra, leugratott, a nép közé, és elvágtatott, bár minden 
oldalról kiáltozás hallatszott, és meg akarták fogni. Amint hazaérkezett, 
szabadjára bocsátotta a táltost, felmászott a kemence tetejére. Megjöttek a 
bátyjai is. Kérdi tőlük Ivánuska: 

- Mit láttatok? 
- Akár ne is kérdezd! A jó ég tudja, ki lehetett az a lovas... Ma már 

felugratott egészen a királyleányig, elvette a gyűrűt meg a fél kendőt! Meg 
akarták fogni, de elvágtatott. Csak azt tudnánk, hogy miért húzott ránk az 
átkozott megint ötöt-ötöt az ostorával!? Még a bőröm is felvált tőle! 

- Hiszen az én voltam - mondja Ivánuska. 
A bátyjai már nem is válaszoltak neki, ő meg felhúzta a gyűrűt az ujjára 

és csak tovább ült a kemencén. Leszállt az éj, és a gyűrűtől olyan világosság 
lett a házban, akárcsak nappal. Kérdi a két idősebb testvér? 

- Hol szerezted azt a gyűrűt? 
- Hogy hol? Hát a királyleány adta. 
- Hát te voltál az, aki olyanokat sózott ránk az ostorával? 
- Hát ki más lett volna?! Miért nem akartatok magatokkal vinni? 
A negyedik vasárnapon a királylány már igen szomorú volt, hogy odaadta 

gyűrűjét meg kendőjének felét, s azt sem tudja, hogy kinek. Nagyon 
megszerette a derék vitézt. Kérte az apját, hirdesse ki az egész országban, 
hogy bárki legyen az a lovas, akár paraszt, akár úr, a királyleány hozzámegy 
feleségül. Keresték is mindenütt a csodalovast, csendőrökkel is nyomoztattak 
utána. A csendőrök házról házra jártak, betértek Ivánuskáékhoz is. Meglátták 
a gyűrűt a kezén, leemelték Ivánt a kemencéről. Ekkor Ivánuska megperzselte 
a hajcsomót, és megjelent a csillogó szőrű táltos. Ivánuska felpattant a lóra, 
és elvágtatott a királylányhoz. Amint megérkezett, nagy vigadalmat csaptak, 
megtartották a menyegzőt. 

De azok a fejedelmek, akik el akarták nyerni a királylány kezét, háborút 
indítottak a király ellen, amiért nem hozzájuk, hanem egy paraszthoz adta 
feleségül a lányát. Az öreg király többi veje harcba indult, hogy segítsen 
apósának. Kérték Ivánuskát: menjen ő is velük. 

De Ivánuska betegnek tettette magát, nem ment velük, csak a felesége. 
Kiértek a csatatérre, megkezdődött a harc. Addig Ivánuska megperzselte a 
hajcsomót, megjelent a paripa. Bemászott a bal fülén, kijött a jobbon. Derék 
vitézzé változott, csak úgy csillogtak a fegyverei. Felpattant a paripára, és 
útnak eredt. Amint megérkezett, látja, hogy az apósa csatázik az ellenséggel. 
A király rá sem ismert Ivánuskára. Ő meg kirántotta kardját, kaszabolni kezdte 
az ellenséget, le is vágta majdnem mindenik katonáját, aki pedig életben 
maradt, az menekült a hadvezérekkel együtt. Az öreg király meg akarta 



köszönni a derék vitéznek, hogy megmentette a veszedelemtől az országot, 
de Ivánuska elvágtatott, nehogy felismerjék. Amint hazaérkezett, elengedte a 
lovát, és lefeküdt aludni. Megjöttek a katonák a harctérről, hát látják, hogy 
Ivánuska alszik. Felébresztették. Elmondták neki, hogy egy ilyen és ilyen 
csodalovag volt a csatatéren, aki lekaszabolta az ellenség seregét és 
megmentette őket. Ivánuska meg azt mondja: 

- Hiszen én voltam az! 
- Hol vagy te attól! Semmirekellő, lusta vagy, az pedig egy igen rátermett 

legény volt! 
Egy idő múlva a fejedelmek megint hadat üzentek a királynak. Az öreg 

király a vőivel együtt harcba indult. Mondják Ivánuskának: menjen ő is 
velük. De ő így válaszolt: 

- Meglesztek ti nélkülem is. 
Amint elindult a sereg, Ivánuska lefeküdt aludni. Jót aludt, aztán kiment 

az udvarra, megperzselte a második hajcsomót. Egy táltos paripa jelent meg 
előtte. Bemászott a bal fülén, kimászott a jobbon, még gyönyörűbb dalia lett, 
mint azelőtt, felpattant a lóra, és elindult. Már javában folyt a harc. Ivánuska 
rávetette magát az ellenségre, kit levágott, kit elkergetett, aztán haza vágtatott. 
Elengedte a lovat, és lefeküdt aludni. Megérkezett az öreg király a katonáival. 
A többi vő így szólt Ivánuska feleségéhez: 

- Látod, mi valamennyien harcolunk a te boldogságodért, a drága férjed 
meg csak alszik! 

A királyleány egy szót sem szólt, könnyekre fakadt bánatában, hogy 
ilyen bajt hozott édesapja fejére. 

Az ellenségnek megsúgta egy boszorkány, hogy az öreg királyt senki 
sem tudja legyőzni, csak egy lovag, aki már ötszáz éve be van ásva a földbe 
ezen és ezen a helyen. Kiásták ezt a lovagot, s megmondták neki, mit kívánnak 
tőle. Az pedig így válaszolt: 

- Megteszem, csak etessétek a lovamat egy fél évig tiszta zabbal, engem 
pedig tápláljatok édes mézzel. 

Táplálták is mind a kettőt, akárcsak a hízókat, aztán egy fél év múlva 
megüzenték az öreg királynak, hogy álljon ki harcra itt és itt. Búnak eresztette 
a fejét a király, sírva fakadt bánatában: miért kell neki egy bolond miatt 
feláldoznia az életét. Leveleket írt barátjaihoz, segítségüket kérte. Érkeztek is 
szép számmal a segítségére. Az öreg király a vőivel együtt ismét harcba 
indult. Mondják a féleszű Ivánnak, menjen ő is velük. 

Az meg így válaszolt: 
- Már minek mennék, tán nem láttam még, hogy menekül az ellenség? 
Mi mást tehettek, elindultak nélküle. Ekkor Ivánuska megperzselte a 

harmadik hajcsomót, s meg is jelent egy olyan gyönyörű paripa, amilyet még 
senki sem látott. így szólt Ivánuskához: 



- Hallgass rám, jó gazdám! Amit eddig végeztünk, az csak játék volt. 
Most azonban ott van az ellenséggel egy igen erős lovas. Ha szembekerültök, 
te jobb oldalról közelítsd meg, és jó erőset vágj a fejére, de aztán nyomban 
ugrass át a bal oldalra, akkor csak a lábadat sebzi meg. Pattanj a hátamra, 
nincs sok idő a beszédre! 

Ivánuska felöltözött a ló fülében, s olyan erős, olyan szép szál vitéz lett, 
hogy gyönyörűbbet még nem láttak a világon. Felpattant a paripára, s az 
repült vele, akár a madár. Megérkeztek a csatatérre. Az ellenség kihirdette, 
hogy ha valaki legyőzi ezt és ezt a lovagot, akkor vége a háborúnak, és 
többé nem harcolnak az öreg király ellen. Ivánuska Bolonduska kivonult a 
térre, hogy megverekedjen a lovaggal. A lovag így fogadta Ivánuskát: 

- Adj' isten, Iván királyfi! 
Ivánuska pedig így válaszolt: 
- J ó egészséget, derék vitéz! 
Kérdi tőle a lovag: 
- Verekedjünk, vagy kibéküljünk? 
- Nem! Verekedjünk meg! 
- Készüljünk hát neki! 
Előrántották kardjukat. Nekiiramodtak, de csak elvágtattak egymás mellett. 

Másodszor is nekiiramodtak, de csak kardjukat csapták össze. Harmadszorra 
összecsaptak. Ivánuskának a lova jobb oldalról közelítette meg a lovagot. 
Ivánuska erős ütést mért a lovag fejére, de olyat, hogy annak a feje nyomban 
le is hullott. Ekkor Ivánuska ügyesen átugratott a lovag bal oldalára. Az meg 
már fej nélkül suhintott egyet a kardjával, eltalálta Ivánuska lábszárát, és 
sebet ejtett rajta. Odaszaladt Ivánuskához a felesége, de nem ismert rá. Átkötötte 
a sebet kendőjével. Ivánuska felugrott a lovára, és elvágtatott. Látja az ellenség, 
hogy már nincs mit tennie, elvonult a csatatérről. 

Az öreg király meg a vői hazaérkeztek. Nagy volt a vígság, örültek a 
győzelemnek. Ivánuska Bolonduskát pedig ki akarták végezni. A felesége 
bejött a szobába: látja, hogy Iván alszik. Felemelte férje lábáról a takarót: hát 
az egész ágy csupa vér. Behívta az öreg királyt, felismerték a sebet, amit a 
lovag ejtett az ismeretlen vitézen. Felébresztették Ivánuskát. A sebet 
begyógyították, és ezután már nyugodtan éltek. Soha senki sem merte őket 
többé megtámadni. 



MESE A TŰZMADÁRRÓL ÉS A FARKASRÓL 

Volt egyszer egy király és annak három fia: kettő okos, a harmadik meg 
féleszű. Apjuk elé álltak egyszer, és kérték: engedje el őket világot látni. 

Az apa meghallgatta fiai kérését, majd így szólt: 
- Válasszatok magatoknak a ménesből olyan lovakat, amilyeneket 

kívántok, és menjetek, amerre akartok. 
A két idősebb testvér a legszebb lovakat választotta, a kisebbik pedig, a 

féleszű, a legrosszabb lovat vette magának. Elkészítették tarisznyájukat, és 
mind a hárman egy úton indultak el. Mennek, mennek, egyszer csak látják, 
három oszlop áll előttük, és mindegyik oszloptól egy-egy út ágazik el: az 
egyik egyenesen, a másik balra, a harmadik meg jobbra. Valami felirat is volt 
az oszlopokon; közelebb mentek, hogy elolvassák. Az egyik oszlopon ez 
állt: „Aki ezen az úton halad, lova elvész, maga megmarad"; a másikon: „Aki 
ezen az úton halad, maga elvész, lova megmaradt"; a harmadikon: „Aki ezen 
az úton halad, annak a lovát megeszik a farkasok". Elindultak: az idősebbik 
azon az úton, amelyiken a lova elvész, maga megmarad; a középső azon, 
amelyiken maga elvész, a lova marad; a harmadik pedig azon, amelyiken a 
lovat megeszik a farkasok. 

Alig indult el a legkisebbik a maga útján, szembejön vele a farkas és így 
szól: 

- Szállj le a lóról, meg akarom enni! 
Mit volt mit tennie a kelekótyának, vállára vette a nyerget, és folytatta 

útját, a lovat pedig otthagyta a farkasnak. Cskhamar utána rohant a farkas. 
- Ülj a hátamra, és mondd meg, hová vigyelek! 
- Vigyél, amerre jónak látod! 
Elvágtatott a farkas a fiúval a hátán egy nagy erdőbe. Az erdő kellős 

közepén egy nagy ház állt, mellette egy oszlop, az oszlopon egy kalitka, a 
kalitkában pedig egy aranytollú madár. Amikor a fiú meglátta a madarat, 
megkérdezte a farkastól: 

- Hogy lophatnám el ezt a gyönyörű jószágot? 
- Eredj, mássz fel az oszlopra, de amikor a kalitkához érsz, ne a zsineget 

fogd meg, hanem a kalitkát. 
Felmászott a bolond az oszlopra, de a kalitka helyett a zsineget fogta 

meg: nyomban apró harangocskák kezdtek csilingelni: „Csingilingi, csingilingi!" 
Előjöttek az őrök, akik a madarat őrizték, ráripakodtak a fiúra: 

- Mit keresel itt? 
- A madarat akartam ellopni - mondja. 



Az őrök erre így szóltak: 
- Nem olyan egyszerű madár ám ez, hanem tűzmadár. Ha azt akarod, 

hogy neked adjuk, hozzál nekünk egy olyan lovat, amelyiknek az egyik fele 
arany, a másik meg ezüst. 

Otthagyta őket a fiú, és ment a farkashoz. Kérdi tőle a farkas: 
- Hát a madár hol van? 
- Nincs! - mondja a fiú. 
Aztán előadta a farkasnak, hogy mi történt vele, és megmondta azt is, 

hogy egy olyan lovat kell szereznie, amelyiknek az egyik fele aranyból, a 
másik meg ezüstből van. 

- Pattanj a hátamra, máris indulunk a lóért - szólt a farkas. 
Felült a bolondos fiú a farkas hátára, és elindultak. Vágtatnak erdőn-

mezőn át, egyszer csak egy nagy erdő közepére értek; az erdő közepén 
kőistállók állottak, az istállókban pedig lovak nyerítettek. így szólt a farkas a 
bolondhoz: 

- Menj be ebbe az istállóba és vezesd elő az első lovat, de jól ügyelj, ne 
a kantárszárat, hanem a ló sörényét fogd meg. 

Bement a fiú az istállóba, de megint csak elfelejtette, hogy mit parancsolt 
a farkas, megfogta a lovat a kantárszáránál, a kantárszár pedig: csingilingi, 
csingilingi... - csilingelni kezdett. 

Előugrottak az őrök, rátámadtak a fiúra: 
- Hát te mit keresel itt? 
- Lovat akartam lopni. 
- Nem megy az olyan könnyen barátocskám, hozd el nekünk előbb azt 

a hercegkisasszonyt, aki hetedhét országon túl lakik egy nagy tölgyerdőben, 
akkor megkapod a lovat. 

Visszamegy a bolond a farkashoz, az meg kérdi tőle: 
- Hol van a ló? 
- Nincsen! - Elmondta neki sorra-rendre, hogy mi történt, és mit kértek 

tőle az őrök. 
- Pattanj a hátamra, máris megyünk a hercegkisasszonyért. 
Útnak indultak. A farkas egy tölgyerdőbe vitte a fiút. Az erdő kellős 

közepén egy tisztás volt, ott sétált a hercegkisasszony a komornájávai. 
- Eredj hozzá - mondja a farkas - , és mondd neki, hogy igen szomjas 

vagy: küldje el a leányt vízért, te meg kapd a karjaidba a hercegkisasszonyt, 
és szaladj vele ide hozzám. 

Odamegy a bolondos fiú a hercegkisasszonyhoz, és így szól hozzá: 
- Küldje el, kisasszonykám, vízért a komornáját, mert igen ihatnék. 
A hercegkisasszony kérte a fiút, hogy menjen be a házba, ott majd 

megvendégelik. A fiú nem fogadta el a meghívást, azt mondta, nem mehet 
be sehova sem. 



- Küldje el, kisasszonykára, а leányt vízért. 
Elment a leány, de alig tett néhány lépést, a fiú karjaiba kapta a 

hercegkisasszonyt, és rohant vele a farkashoz. Zsákmányával együtt felült az 
ordas hátára, és már repültek is, mint a madár. Elérkeztek arra a helyre, ahol 
a fiú a félig arany, félig ezüst lovat akarta ellopni. A farkas megállt, és így 
szólt a bolondhoz: 

- Én most hercegkisasszonnyá változom, te pedig vezess az őrökhöz. 
Amikor megkapod tőlük a félig arany, félig ezüst lovat, ülj fel a hátára, és 
vágtass el oda, ahol a tűzmadár van. Én majd utolérlek. 

így is tettek. A farkas bukfencet vetett, és nyomban gyönyörű 
hercegkisasszonnyá vált. A bolond odavezette az őrökhöz, és megkapta élte 
a lovat, amelyiknek az egyik fele aranyból, a másik meg ezüstből volt. 

Felültette a hercegkisasszonyt a lóra, maga is mellé ült, és elvágtattak a 
tűzmadár kalitkájához vezető úton. Az őrök sok finomságot, csemegét, 
gyümölcsöt hoztak, minden jóval ellátták a hercegkisasszonyt. Jóllakott a 
farkas, aztán így szólt az őrökhöz: 

- Engedjetek ki az udvarra, sétálnék egy kicsit. 
Alig lépte át a küszöböt, nyomban farkassá változott, és az őrök észre 

sem vették, ahogy elillant. Csak a nagy porfelhő maradt utána az úton. Meg 
sem állt a farkas, csak azon a helyen, ahol utolérte a bolondos fiút, egészen 
a tűzmadár kalitkája mellett. így szólt a fiúhoz: 

- Én most lóvá változom, te pedig vezess az őrökhöz, és amikor megkapod 
a tűzmadarat, pattanj fel a lóra, amit az előbb kaptál, és indulj ahhoz az 
útelágazáshoz, ahol elbúcsúztál testvéreidtől. Ott várj rám. De vigyázz, el ne 
aludj, mert akkor a bátyáid megölnek. 

A bolond úgy is tett, ahogy a farkas tanácsolta: elvette a tűzmadarat, 
felült a lóra, maga mellé ültette a hercegkisasszonyt, és uzsgyi, eliramodott. 
Megérkezett arra a helyre, ahol az út háromfelé ágazik. Leült megpihenni, a 
lovat meg elengedte legelni. A tűzmadár a kalitkában énekelt, a 
hercegkisasszony pedig így kérlelte a fiút: 

- Nagyon kérlek, ne aludjál, mert a testvéreid mindkettőnket megölnek. 
Egyszer csak jön a két királyfi. Odarohan a hercegkisasszony a bolondhoz. 

Aludt a fiú, akár a tej. Költögetni kezdte, de az nem ébredt fel. Odaérkezett a 
két idősebb királyfi is. 

- Nézd csak - mondja az egyik - , ez a mi bolondos öcsénk. Üssük 
agyon, a lovat, a tűzmadarat meg ezt a gyönyörű leányt pedig vigyük 
magunkkal! 

Amit mondtak, meg is tették: agyonütötték öccsüket, otthagyták az 
útszélen; a lovat, a tűzmadarat meg a hercegkisasszonyt magukkal vitték. 
Nemsokára megérkezett a farkas is, hát látja, hogy a bolond holttestét már 



tépdesi a szarka, egy kígyó meg vért szív belőle. Agyonverte a farkas a 
kígyót, a szarkához pedig így szólt: 

- Ha nem hozod el nekem az élet vizét, téged is agyonütlek. 
- Miben hozzam? - kérdi a szarka. - A csőrömbe kevés fér. 
Ekkor a farkas levelekből két dobozkát készített, az egyiket a szarka 

egyik lábához, a másikat a másikhoz kötötte, és felrepítette a madarat. Másnap 
délben megérkezett a szarka, és hozta az élet vizét. A farkas leöntötte a 
bolondot ezzel a vízzel, és csodák csodája: a fiú feltámadt. 

- Tyű, de jót aludtam - mondta. 
- Ha én nem volnék a világon, elaludtál volna örökre - szólt a farkas. -

Ülj fel gyorsan a hátamra, és rohanjunk, mert a bátyád feleségül veszi a 
hercegkisasszonyt. 

Felült a bolond a farkasra, és elszáguldottak. 
Amint hazaérkeztek, látja a fiú, hogy a tornác előtt ott áll egy gyönyörű 

hintó, a hintó elé pedig az ő félig aranyból, félig ezüstből való lova van 
befogva. Amint a ló meglátta gazdáját, nyomban hozzávágtatott, és magával 
ragadta a hintót is. A tűzmadár is meglátta a bolondot az ablakon keresztül, 
és úgy nekirepült az ablaknak, hogy csőrével széttörte az üveget, és a fiú 
vállára szállt. A hercegkisasszony is megjelent a legidősebb királyfival együtt, 
igen ki volt sírva a szeme, éppen a menyegzőre akarták vinni. Amint meglátta 
a bolondot, otthagyta a vőlegényét, és a fiú nyakába ugrott. 

- Ő lopott el engem, hozzá megyek feleségül - kiáltotta. 
Az öreg király nem tudta, hová legyen a csodálkozástól, nem értette, 

hogy mi történik körülötte. Ekkor a bolondos fiú mindent elmondott neki 
töviről hegyire, úgy, ahogy történt. Az apa így válaszolt: 

- Tégy a testvéreiddel, amit akarsz... 
A bolond megtartotta menyegzőjét a hercegkisasszonnyal, a bátyjainak 

megbocsátott, a farkasnak pedig egy egész bárányt süttetett. 
Itt a vége, fuss el véle. 



HOGYAN TETTE RÓKA KOMA KIRÁLYFIVÁ 
DINNYEŐR2Ő IVÁNT 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy gazdag 
uraság. Cselédet akart fogadni, aki a disznait legeltetné. Elküldte a 

tiszttartóját, hogy keressen egy disznópásztort. 
- De csak azzal a feltétellel szegődtetem el - mondotta - , hogy se 

hamarabb, se később, csak egy évi szolgálat után kap egy darab földet, ha 
pedig nem tölti le az évet, semmit sem fizetek. 

Elment a tiszttartó a faluba, kérdezősködni kezdett: 
- Ki jönne el disznópásztornak? 
- Ott, a faluvégen lakik egy igen szegény legény, az bizonyára elmegy -

mondták neki. 
Felfogadták a legényt, letöltötte az évet, kapott egy darab földet. 
Eljött az uraságtól, s így gondolkodott magában: „Szolgáltam egy évig, 

kaptam egy darab földet, de mit tegyek vele?" Aztán így okoskodott: „Dinnyét 
ültetek bele, hátha meggazdagodom! De mivel szántsam fel a földemet, ha 
se ökröm, se ekém?..." Fogta magát, visszament az urasághoz: 

- Kegyelmes uraság! Egy évig szolgáltam kegyelmednél, kaptam egy 
darab földet, de nincs mivel felszántanom. Szántassa fel nekem, megdolgozok 
érte. 

- Jól van, felszántatom - mondta az uraság. 
Felszántották a földet, a fiú dinnyét ültetett bele. Teremtek is akkora 

nagy dinnyék, hogy öröm volt nézni. 
A legény kis kunyhót épített a földje közepén, ott éldegélt, őrizte a dinnyét. 

Alig érett meg a dinnye, egy reggel a fiú arra ébredt, hogy azon a helyen, 
ahol még tegnap egy óriási dinnye volt, csak dinnyehéjak hevernek. 
„Meglesem én, hogy ki dézsmálja a dinnyémet - gondolta magában - , majd 
adok én neki!" 

Leszállt az éjszaka. A fiú a kunyhóban ülve figyelt. Egyszer csak gyanús 
neszt hall. Csendesen kiosont a kunyhóból, hát látja, hogy a róka lopja a 
dinnyét. Óvatosan mögéje lopózott, és megfogta a farkánál. 

- Majd adok én neked dinnyét lopni! - mondta. 
Ütésre emelte botját... 
- Ne üssél, jó ember - kiáltotta a róka - , jót teszek még veled! 
- Akkor miért lopod a dinnyémet? 
Ütlegelni kezdte, de a róka tovább könyörgött: 
- Legalább épségben bocsáss szabadon, meglátod, meghálálom. 





A legény csak ütlegelte, aztán megkérdezte: 
- Mivel hálálod meg? 
- Megkérem neked a királylány kezét. 
- Elengedlek, de ügy legyen ám, ahogy mondtad! 
Ezzel el is engedte: „Ravasz egy állat! - gondolta magában. - A királylányt 

akarja nekem megkérni..." 
Róka koma pedig felment a király udvarába. Nem akarták beengedni, 

elkergették. 
- Látnom kell a királyt! Fontos dolgot akarok mondani őfelségének. 
Sehogy sem tudták lerázni a nyakukról, a király is meghallotta a zajt, 

kinézett az ablakon. 
- Miféle kiabálás van ott? - kérdi. 
- Egy róka akar bemenni felségedhez. 
- Engedjétek be - mondta a király. 
Beengedték, s róka koma a király lábai elé vetette magát. 
- Felséges királyom - rebegte - , kegyelmezz, amiért ilyen rossz hírt hoztam 

neked! 
- Miféle rossz hírt? - kérdi a király. 
- Hát így és így - mondta a róka - , találkoztam a sárkánnyal, és azzal 

dicsekedett nekem, hogy háborút indít az országod ellen, el akarja rabolni a 
lányodat. Ezt jöttem Felségednek megmondani... 

- Mi lesz velem!? - fogta a fejét a király. - Nincsenek katonáim! 
És ráripakodott az udvaroncokra: 
- Ebadta semmittevők!... Háborút indítanak országom ellen, és ti semmiről 

sem tudtok! 
Szidta őket, akár a bokrot... 
- Hívjátok össze a tanácsot! - kiáltotta. 
Össze is gyűltek a tábornokok, szenátorok, fejedelmek; azon tanakodtak, 

hogyan győzhetnék le a sárkányt. Sokáig folyt a tanácskozás, de semmi okosat 
nem találtak ki: nem volt hadseregük. A róka megint a király lába elé borul: 

- Felséges királyom! Kegyelmezz meg szegény fejemnek, hogy én is 
tanáccsal merészkedek előjönni: jól ismerem a Kunyhók Királyát, ha 
hozzáadod a lányodat, ő legyőzi a sárkányt! 

A királynak nem volt ínyére a dolog, de mit tehetett. 
- Ha legyőzi, akkor hozzáadom! 
Róka koma máris szaladt az Iván kunyhójához. 
- Adjon isten, Kunyhók Királya! 
- Jó egészséget, róka koma! 
- Jó hírrel jövök. 
- Nos, ki vele. 
- Voltam a királynál, megkértem neked a királyleány kezét. Azt mondta 

őfelsége: ha az a legény legyőzi a sárkányt, hozzáadom a lányomat. Most 
aztán menjünk háborúba! 



- Bolond vagy te, róka koma! Hogyan győzzek én le egy sárkányt?... 
- Sose búsulj, megbirkózol vele, csak énrám hallgass, minden rendben 

lesz! Öltözz fel, és induljunk. 
- Hát a dinnyét kire hagyjam? - kérdezte a legény. 
Addig kérlelte a róka Ivánt, míg az beleegyezett, és útnak indultak. 
Mennek, mennek; Róka koma szalad elől, a legény meg a nyomában. 

Szembejön velük a sárkány, szikrát szór a szeme! 
- J ö n a sárkány - mondja a róka. - Te maradj itt a szénakazal mögött, én 

meg elébe szaladok. 
A legény megállt a szénakazalnál, gondolja magában: „No, elvesztem!" A 

róka pedig a sárkányhoz futott. 
- J ó egészséget, sárkány testvér! 
- J ó egészséget, róka koma! 
- Fontos mondanivalóm van számodra - mondja a róka. - Rossz hírrel 

jövök: a király háborút indít ellened, el akarja rabolni minden vagyonodat! 
- És hol van a serege? Messze? - kérdi a sárkány. 
- J ó volna, ha messze volna, de már itt van a nyakunkon! 
- Most mit tegyek? - töpreng a sárkány. 
- Adok egy jó tanácsot. Itt van a szénakazal mögött egy ember, add oda 

neki a lovadat is, a kocsidat is, meg az öltözékedet is, te pedig vedd magadra 
az ő gúnyáját, és eredj szépen haza, a király nem fog rád ismerni... Fogadd 
meg a tanácsomat, mert különben elvesztél. 

A sárkány sietve magára kapta a legény rongyos ruháit, és eliszkolt. 
„Mégiscsak derék állat ez a róka koma, megmentett a haláltól!" - gondolta 

magában. 
Dinnyeőrző Iván pedig magára öltötte a sárkány aranyos ruháját, és olyan 

deli legény lett belőle, hogy még az is megszeretné, aki nem akarja. A rókával 
együtt kocsiba ültek, és elhajtattak. 

- Látod - mondja a róka - te meg féltél tőle! 
Megérkeztek a királyi palotába. Róka koma a király lába elé borult. 
- Felséges királyom, üdvözöl a Kunyhók Királya, és ajándékot is küldött: 

legyőzte a sárkányt, és kéri leányod kezét! 
Megörült a király, örült a királyné is meg a királyleány is. Lementek a 

legény elé, és felvezették a palotába. Egy hét múlva a lakodalmat is 
megtartották. Én is ott voltam, mézes bort ittam, szakállamon végigcsurgott, a 
számba egy csepp se jutott. 



A REPÜLŐ HAJÓ 

Volt egyszer, hol nem volt egy öregember meg egy öreganyó, és volt nekik 
három fiúk: kettő okos, a harmadik meg amolyan féleszű, bolondos. Az 

okosakat körüljárták, minden kívánságukat teljesítették, az öregasszony 
minden héten tiszta inget adott rájuk, a bolondot meg csak szidták, kinevették. 
Egyebet sem csinált, csak a kemencesuton ült a gabonazsákokon, maszatos 
ingben, nadrág nélkül. Ha odavetettek neki valamit, evett, ha meg nem, hát 
éhezett. Abban az időben híre járta, hogy a király elrendelte: mindenki gyűljön 
össze nála ebédre, és aki olyan hajót épít, amelyik repülni is tud, és azon 
érkezik a királyi palotába, ahhoz adja feleségül a lányát. 

Az okos testvérek tanácskozni kezdtek: 
- Elmehetnénk mi is szerencsét próbálni! 
Tanácskoztak, latolgattak, aztán elkérezkedtek a szüleiktől. 
- Elmegyünk - mondják - a királyhoz lakomára, nem veszítünk vele 

semmit, és az is meglehet, hogy ott találjuk meg a szerencsénket. 
Kérték a szüleik, ne menjenek sehova sem, de a fiúk csak menni akartak. 
- Elmegyünk, és kész! Adják ránk áldásukat a nagy út előtt! 
Mit tehettek az öregek, áldásukat adták a fiúkra, az öregasszony cipókat 

dagasztott, kisütött egy malacot, egy üveg pálinkát is adott hozzá a két 
testvérnek, és útnak eresztette őket. 

A kelekótya csak ül a kemencén, és kéri, hogy engedjék el őt is. 
- Elmegyek én is oda, ahova a bátyáim! 
- Hová mennél, te bolond? - mondja az öregasszony. - Még megesznek 

valahol a farkasok! 
- Dehogyis esznek meg, elmegyek én! 
Az öregek először kinevették, aztán meg szidták, de a fiú csak menni 

akart. Látják, nincs mit tenni a bolonddal. 
- Nem bánjuk, eredj, de már vissza se gyere, és senkinek se mondd azt, 

hogy a mi fiunk vagy! 
Az öregasszony tarisznyát adott a fiúnak, száraz fekete kenyeret meg egy 

üveg vizet tett bele, és kikísérte a házból. A fiú elindult. 
Megy, mendegél, egyszer csak egy vénemberrel találkozik az úton. Az 

apóka egészen ősz volt, és derékig érő hosszú fehér szakállt viselt. 
- Adjon isten, öregapám! 
- Fogadj isten, fiam! 
- Hová megy, öregapám? 
- Já rom a világot, segítek az emberek baján. Hát te merre tartasz? 



- A királyhoz, ebédre. 
- Hát tudsz te olyan hajót csinálni, amelyik magától repül? - kérdi az öreg. 
- Nem - mondja a bolondos - , nem tudok! 
- Akkor meg minek mégy oda? 
-Tudom is én, minek! Károm nem lesz belőle. Hátha még rám mosolyog 

a szerencse. 
- Ülj le - mondja az öreg. - Pihenj egy keveset, megebédelünk. Szedd 

csak elő, ami a tarisznyádban van! 
- Nincs abban semmi, öregapám, csak egy kis száraz kenyér, olyan, 

hogy a foga is beletörik. 
- Nem baj az, csak vedd elő! 
Kinyitja a fiú a tarisznyát, hát látja, hogy a fekete kenyérből olyan fehér 

kalács lett, amilyet még életében nem evett. Olyat talán csak az urak esznek! 
- Már csak nem látunk hozzá az evéshez anélkül - mondja az öreg - , 

hogy ne innánk valamit? Nincs egy kis pálinka a tarisznyádban? 
- Már honnan volna? Csak egy üveg vizem van! 
- Vedd csak elő! - mondja az öreg. 
Elővette a fiú az üveget, belekóstolt, hát uramisten, finom pálinka volt 

benne! 
- No látod! - mondta az öreg. 
Kendőt terítettek a fűre, leültek, hozzáláttak az evéshez. Szépen 

megebédeltek, az öreg megköszönte a fiúnak a kalácsot meg a pálinkát, 
majd így szólt: 

- Most ide hallgass, fiam! Indulj máris az erdőbe, állj meg az egyik fánál, 
és csapj oda a fejszéddel a fa törzsére, aztán nyomban feküdj hasra, és 
maradj úgy egész addig, amíg valaki fel nem ébreszt. Akkorára felépül a 
hajód, te csak beleülsz, és repülhetsz, ahova akarsz. Csak arra figyelmeztetlek, 
hogy útközben mindenkit végy fel a hajóra, akivel csak találkozol. 

A bolondos fiú megköszönte az öreg jóságát, és elváltak. A vénember 
folytatta útját, a fiú meg elment az erdőbe. 

Amint az erdőhöz ért, egy fához lépett, és belevágta fejszéjét, majd hasra 
vágódott, és elaludt. Jó sokáig heverészett így... Egyszer csak hallja, hogy 
valaki költögetni kezdi: 

- Ébredj már, rád köszöntött a szerencse, kelj fel! 
Felébredt a bolond, és látja: egy hajó áll mellette. Színaranyból van, az 

árbocai ezüstből készültek, a vitorlái selyemből. Ott állt a hajó repülésre 
készen. Nem sokat gondolkozott a fiú, beleült, a hajó pedig felemelkedett, 
és tovarepítette őt, egészen a felhők közé, hogy alig lehetett látni. 

Repül, repül a hajó, egyszer csak látja a bolond, hogy egy ember fekszik 
az úton, fülét a földhöz szorítva. Odakiáltott neki: 



- Adjon isten, bácsikám! 
- Fogadj isten, édes fiam! 
- Mit csinál kend? 
- Hallgatom, hogy egybegyűltek-e már a királyi lakomára az emberek. 
- Tán maga is oda megy? 
- Oda bíz én. 
- Üljön fel a hajómra, elviszem. 
Messzehalló beült a hajóba. Felrepültek. 
Repülnek, repülnek, egyszer csak látják: egy ember megy az úton, egyik 

lába a füle mögé kötve, és csak fél lábon szökdécsel. 
- Adjon isten jó napot! 
- Fogadj isten, édes fiam! 
- Hát kend miért ugrál fél lábon? 
- Azért - mondja - , mert ha két lábbal lépnék, egy lépéssel az egész 

világot átlépném, én meg nem akarom. 
- Merre tart, öregapám? 
- A királyhoz ebédre. 
- Üljön be a hajóba, elvisszük! 
- J ó l van, beülök. 
Gyorslábú felszállt a hajóra. Ismét felrepültek. 
Repülnek, repülnek, egyszer csak látják, egy ember áll az úton íjjal a 

kezében és valamire céloz, bár sehol nincs a környéken se madár, se más 
vad. 

Odakiált neki a bolond: 
- Adjon isten, bácsikám! Hová céloz kend, mikor se madarat, se más 

állatot nem látni semerre? 
- Azt csak kendek nem látják, de én látom! 
- Aztán hol látja? 
- Amott ni - mondja - , a hetedik határon túl, egy száraz körtefán ül egy 

madár! 
- Üljön be ide, mellénk! 
Az öreg beült a hajóba. Továbbrepültek. 
Hát amint száll a hajó a levegőben, egyszer csak látják: egy ember megy 

az úton, és teli zsák kenyeret cipel a hátán. 
- Adjon isten, jó ember! 
- Fogadj isten! 
- Merre tart? 
- Kenyeret megyek szerezni az ebédhez. 
- Hát már úgyis tele van a tarisznyája, minek kendnek több kenyér! 
- Még ez is valami?! Nem elég ez nekem még egy reggelire sem. 



- Szálljon fel a hajóra! 
- Jól van, felszállok. 
Felült a Nagygyomrű is. Továbbrepültek. 
Repülnek, repülnek, egyszer csak látják: egy ember jár egy tó körül, 

mintha keresne valamit. 
- Adjon isten, bácsikám! 
- Fogadj isten! 
- Mit jár kend itt a tó körül? 
- Inni szeretnék, mert igen szomjas vagyok - mondja - , de sehogy sem 

találok egy kis vizet. 
- Hát egy egész tó van kend előtt, miért nem iszik? 
- Ugyan már, még ez is víz?! Egy kortyra is kevés nekem. 
- Szálljon fel a hajónkra! 
- J ó l van. 
Nagytorkü felszállt a hajóra. Továbbrepültek. 
Látják fentről, hogy egy ember megy a falu felé egy kéve szalmával a 

hátán. 
- Adjon isten, bácsikám! Hová viszi azt a szalmát? 
- A faluba - mondja. 
- Hát az meg mire jó! Tán nincs a faluban elég szalma? 
- Van, csak nem ilyen! 
- Miért, ez milyen szalma? 
- Hát olyan, hogy bármilyen nagy volna is a hőség nyáron, csak 

szétdobálom ezt a szalmát, és nyomban beáll a hideg, és hull a hó. 
- Üljön be a hajóba! 
Fagycsináló beült, és továbbrepültek. 
Repülnek, repülnek, egyszer csak látják: egy ember megy az erdő felé 

egy köteg fával a vállán. 
- Adjon isten, jó ember! 
- Fogadj isten! 
- Hová viszi ezt a fát? 
- Az erdőbe. 
- Hát az meg mire való? Van az erdőben úgyis elég fa. 
- Van, de nem ilyen - mondja az ember. 
- Hát milyen? 
- Ott csak közönséges fa van, ezek meg olyan fák, hogy ha szétdobálom 

őket, nyomban egy sereg katona lesz belőlük. 
- Szálljon fel a hajónkra! 
Az öreg nem kérette magát, felszállt, és továbbrepültek. 



Sokáig repültek-e, vagy sem, azt nem tudom, de egyszer csak megérkeztek 
a királyi vár elé. Az udvar közepén terített asztalok, mézzel és pálinkával teli 
hordók: minden, amit csak az ember szeme-szája megkíván! Vendég meg 
annyi van, hogy tán a fél birodalom jött el ide: öregek és fiatalok, nagyurak 
és ágrólszakadt szegények. Akárcsak a vásáron! A bolond megérkezett a 
hajóján az embereivel, a király szobájának ablaka előtt szállt le, majd kiléptek 
a hajóból, és leültek ebédelni. 

Nézi a király az ablakból: ki érkezhetett az aranyhajón, majd így szól az 
inasához: 

- Eredj, kérdezd meg, ki érkezett az aranyhajón! 
A lakáj lement, s megnézegette a vendégeket, majd jelenti a királynak: 
- Valamiféle rongyos parasztok! - mondja. 
A király nem akarta elhinni. 
- Hogy lehet az, hogy parasztok aranyhajón repülnek? Bizonyára nem 

kérdezted meg, hogy kik a jövevények. 
Fogta magát a király, és maga ment le az emberek közé. 
- Ki érkezett ezen a hajón? - kérdi. 
Előlépett a bolondos fiú. 
- Én! 
Megnézte a király a fiút, látja, hogy az inge folt hátán folt, a nadrágjából 

meg kint van a két térde. Fogja a fejét a király: „Már hogy én a gyermekemet 
egy ilyen parasztlegényhez adjam?!" 

Nem tudta a király, mitévő legyen, próbára akarta tenni a bolondot. 
- Eredj - mondja az inasnak - , mondd meg neki, hogy bár repülő hajón 

érkezett, de ha az ebéd végéig nem szerez éltető és gyógyító vizet, nem 
adom hozzá a lányomat, és a kardom a fejét veszi! 

Az inas elment. 
Messzehalló, az, aki a fülét a földhöz szorította az úton, kihallgatta, hogy 

mit mondott a király, és továbbadta a bolondnak. Ül a bolond a lócán 
(lócákat készítettek az asztalok köré), bánkódik: sem enni, sem inni nem 
kíván. Meglátta ezt Gyorslábú. 

- Te meg miért nem eszel? - kérdi tőle. 
- Nincs nekem étvágyam! Egy falat sem menne le a torkomon. 
És elmondotta, hogy mi bántja: 
- Azt parancsolta a király, hogy az ebéd végére éltető és gyógyító vizet 

hozzak... Hogy szerezzem én meg azt a vizet? 
- Sose búsulj! Megszerzem én! 
Jön az inas, és átadja a fiúnak a király parancsát. Az már tudta, hogy mit 

kíván a király. 
- Mondd meg, hogy a víz itt lesz! 



Az inas elment. Gyorslábú pedig leoldotta lábát a füle mögül, eliramodott, 
és egy szempillantás alatt telemerítette kulacsát éltető és gyógyító vízzel. 

„Ráérek, amíg az ebéd véget ér - gondolta magában - , leülök a malom 
mellett, pihenek egy kicsit." 

Leült, de el is aludt. Már vége felé járt az ebéd, és Gyorslábú még mindig 
nem jött meg. A bolondos fiú remegve ül az asztalnál. „Elvesztem!" - gondolja 
magában. 

...Messzehalló a földhöz szorította fülét, és hallgatózni kezdett. 
- A malom tövében alszik az ördögadta! - mondja. 
- Hát most mit tegyünk? - kérdi a bolond. - Hogyan kellene felébreszteni? 
Messzelátó meg így szólt: 
- Sose búsulj, én majd felébresztem! 
Ezzel kifeszítette íját, és olyat lőtt a malom falába, hogy csak úgy repültek 

szét a kőszilánkok. Gyorslábú felriadt, és uzsgyi, a palota felé. A vendégek 
éppen befejezték az ebédet, amikor megérkezett a vízzel. 

A király nem tudta, mit tegyen dühében. Még egy feladatot adott a 
bolondosnak: „Ha embereivel együtt együltükben megesznek hat pár sült 
ökröt és negyven kemence kenyeret, akkor hozzáadom a lányomat, ha pedig 
nem, a feje a lábához gurul!" 

Messzehalló kihallgatta a király beszédét, és elmondta a bolondnak. 
- Mit tegyek most? Még egy kenyeret sem bírok megenni! - mondta a fiú. 
Búnak eresztette fejét, még el is sírta magát. 
Ekkor így szól Nagygyomrú: 
- Sose sírj, én megeszem mindegyikőtök adagját, sőt még többet is, ha adnak! 
Jön az inas, és jelenti a király parancsát. 
- J ó l van - mondja a bolondos - , hozhatják az ennivalót! 
Megsüttetett a király tizenkét ökröt és negyven kemence kenyeret. 

Nekilátott Nagygyomrú az evésnek, nem is hagyott egy morzsányit sem, hanem 
még kért is: 

- J ó volt, csak kevés volt! Legalább még egy cseppet adnának! .. 
Látja a király, hogy semmiképpen sem tud megszabadulni a bolondos 

fiútól, hát még egy feladatot adott neki: igyon meg negyven hordó vizet meg 
negyven hordó bort egy szuszra, ha pedig nem, „kardom a fejét veszi!" 

Messzehalló megint csak mindent kihallgatott, és elmondta társainak. 
Elsírta magát a fiú. 

- Ne sírj! - vigasztalja Nagytorkú. - Kiiszom én magam az egészet, még 
kevés is lesz! 

Kigurítottak az udvarra negyven hordó vizet meg negyven hordó bort. 
Nekilátott Nagytorkú az ivásnak, nem is maradt egy csepp sem a 

hordókban. 



- J ó volt, csak kevés volt - mondja! - Meginnám, ha adnának még egy 
pár hordóval! 

Látja a király, hogy semmire sem megy velük, és így gondolkozik: „El 
kell pusztítani ezt az átkozottat, mert még szégyent hoz a gyermekem fejére!" 

Küldi is nyomban az inast a bolondhoz: 
- Mondd meg neki, azt üzenem, hogy a menyegző előtt menjen el a 

fürdőbe megmosdani. 
Egy másik lakájnak meg azt parancsolta, menjen el és mondja meg a 

fürdőmesternek, hogy a fürdőt izzóra, forróra fűtse be: „Hadd süljön meg az 
ördögadta!" Be is fűtött a fürdőmester, úgy, hogy még maga az ördög is 
megsült volna a fürdőben. 

Elindult a bolond a fürdőbe, Fagycsináló meg utána egy kéve szalmával. 
Alighogy beléptek a fürdőbe, olyan forróság csapta meg őket, hogy azt 
emberfia nem bírná ki. Fagycsináló szétdobálta a szalmaszálakat, s egyszerre 
olyan hideg lett, hogy a bolond nem is merte a vízbe tenni a kezét. Hamar 
felugrott a kemence tetejére, és elaludt. Igen megfázott. Nyitják reggel a 
fürdőt, gondolják: már csak a hamvát találják meg a bolondosnak. Hát látják 
ám, hogy a kemencén alszik! Felébresztették. 

- Tyű, de jót aludtam! - mondja. 
És ezzel kijött a fürdőből. 
Jelentik a királynak, hogy így és így: a kemencén aludt, és a fürdőben 

olyan hideg van, mintha egész télen nem fűtöttek volna. Elszomorodott a 
király: mit tegyen? Gondolkozott, tölte a fejét... 

- No - mondja - , ha reggelre egy sereg katonát szerez nekem, hozzáadom 
a lányomat, de ha nem, a kardom fejét veszi. 

Magában pedig így ravaszkodott: 
„Már hol szerezhetne ez a bolond paraszt egy sereg katonát? Én király 

vagyok, de jómagamnak is nehezen megy!..." 
Ki is adta nyomban a parancsot. 
Messzehalló kihallgatott mindent, és elmondta a bolondnak. Az megint 

csak siránkozott: 
- Mit tegyek, hova legyek? Hol szerzek én annyi katonát? 
Szalad is már a hajóra az embereihez. 
- Segítsetek, testvéreim! Nemegyszer mentettetek már ki a bajból, ne 

hagyjatok el most sem, mert akkor fejemet veszi a király! 
- Ne sírj - mondja az, aki a fát vitte az úton - , majd én kisegítlek. 
Jön a szolga. 
- Azt mondta a király, ha holnap reggelre hozol egy sereg katonát, tiéd a 

királylány keze! 



- J ó l van, meglesz! - mondja a bolond. - Csak mondd meg a királyodnak, 
ha még most sem adja ide a lányát, akkor háborút indítok ellene és erővel 
veszem el a királylányt! 

Éjjel a fahordó ember kivitte a bolondot egy mezőre, és egy köteg fát is 
vitt magával. Kezdi dobálni a fadarabokat, hát uramfia: mindegyik fadarabból 
egy-egy katona nő ki! Össze is gyűlt egy egész hadseregre való. Felébred 
reggel a király - hallja, hogy zene szól az ablaka alatt. Kérdi szolgálóitól: 

- Micsoda zeneszó ez ilyen kora reggel? 
- Az a legény egzecíroztatja a katonáit, aki az aranyhajón érkezett -

mondják neki. 
Látja a király, hogy most már végképp semmit sem tehet, magához 

parancsolta a fiút. 
A bolondos fiú ekkorra olyan szép szál daliává változott, hogy alig lehetett 

ráismerni: ruhája ragyogott, sisakja aranyból volt. A királyi palotához vezette 
seregét, ő haladt az élen fényes szőrű paripáján, mögötte a tisztjei. Amint a 
palotához érkeztek, kiadta a parancsot: 

- Állj! 
Megállt a sereg szép, egyenes sorokban. A fiú felment a palotába; a 

király megölelte és megcsókolta: 
- Ülj le, drága vőm! 
Bejött a királylány is. Amint meglátta a legényt, csak úgy ragyogott a 

szeme örömében, hogy ilyen deli vitéz lesz a férje. 
Csaptak is hét országra szóló lakodalmat, és még most is élnek, ha meg 

nem haltak. 



MESE AZ IGAZSÁGRÓL ÉS A HAMISSÁGRÓL 

Volt egyszer, hol nem volt két testvér: az egyik gazdag, a másik meg olyan 
szegény, akár a templom egere. A szegény nem sokáig élt. Halála után 

egy fia maradt, aki szintén nehezen tengette életét. Kérdi egyszer a fiú a 
gazdag bácsikájától: 

- Mondd, bácsikám, hogyan jobb most élni: igazsággal-e, vagy 
hamissággal? 

- Ugyan, ugyan, édes öcsém, hol van most igazság!? Bejárhatod akár az 
egész világot, sehol sem találsz igazságot. Mindenütt csak a hazugság, a 
hamisság! 

- Nem ügy van az, bácsikám! Létezik igazság is. Igazsággal szebb az élet! 
- Menjünk a bíróságra, ott majd megmondják, hogy melyikünknek van 

igaza. 
- Nem kell ehhez bíróság. Inkább menjünk ki az útra, és kérdezzük meg 

az emberektől, akikkel találkozunk. Amit majd azok mondanak, az az igazság. 
Ha magának adnak igazat, minden jószágomat kegyelmednek adom; ha 
pedig nekem, akkor a bácsikám vagyona lesz az enyém. Három embert 
kérdezzünk meg így. 

- J ó l van, nem bánom. 
Elindultak az úton. Mennek, mendegélnek, szembejön velük egy ember 

- talán éppen napszámból jött. 
- Adjon isten, jó ember! 
- Fogadj isten! 
- Mondd meg nekünk, hogyan jobb most élni: igazsággal-e, vagy 

hamissággal. 
- Ugyan, ugyan, jó emberek! Hol találnak most maguk igazságot! Nincs 

igazság az egész világon. Jobb hamissággal élni, mint igazsággal. 
Látod, nekem van igazam! - szólt a gazdag bácsika. 
Elszomorodott a szegény fiú, hogy mindenét oda kell adnia a 

bácsikájának. Mennek, mennek, mendegélnek, találkoznak egy nemes úrral. 
- Kérdezzük meg ezt az urat: ő már csak tudja, hiszen tanult ember -

szólt a fiú. 
Meg is kérdezték: 
- Mondja meg kegyelmed, hogyan jobb most élni: igazsággal, vagy 

hamissággal? 
- Ugyan, ugyan, jóemberek! Hol találnak most maguk igazságot? Nincs 

az sehol a világon. Jobb hamissággal élni, mint igazsággal. 



- Látod, másodszor is nekem van igazam! - örvendezett a bácsika. 
A fiú még jobban elszomorodott. Mennek, mendegélnek, végül 

találkoznak egy pappal. Szól a fiú: 
- Kérdezzük meg a papot, ő bizonyára igazat mond majd, azért templomi 

ember. Úgy legyen, ahogy ő mondja. 
- Jól van, nem bánom. 
Meg is kérdezték: 
- Mondja meg, tisztelendő úr, hogy jobb most élni: igazsággal, vagy 

hamissággal? 
- Ugyan, ugyan, jóemberek! Hol találnak most maguk igazságot?! Nincs 

az sehol a világon. 
- Látod, harmadszor is nekem adtak igazat! - ujjongott a bácsika. 
Mit tehetett a szegény fiú: minden jószágát odaadta gazdag nagybátyjának. 

Ruha és csizma nélkül maradt, korgó gyomorral. Nehéz napok köszöntöttek 
rá. Küszködött, gyötrődött szegény, aztán elhatározta, hogy felakasztja magát. 
Fogott egy kötelet, és kiment az erdőbe. Megállt az egyik fa alatt, nézegette, 
hogy melyik ágra erősítse a kötelet. „Az ott egy jó erős ág, erre az alsóra meg 
ráülök, és amikor a nyakamon lesz a hurok, elengedem magam." 

Nézegette, méregette a fát, és észre sem vette, hogy egy farkas rohan 
feléje. Amint meglátta, felugrott a fára, a kötelet meg a földön felejtette. Már 
jó ideje ült a fán, egyszer csak három ördög jött a fa alá, később pedig egy 
negyedik, a vezérük. Kérdi a főördög az egyik szolgájától: 

- Mit végeztél ma? 
- Egy faluban szétromboltam a folyó partján a gátat, de úgy, hogy soha 

ebben az életben nem építik fel. Az uraság üti-veri az embereit, akár az 
eszeveszett, de azok semmire sem mennek a munkával - sokan belepusztulnak 
majd. 

- J ó munkát végeztél, de valamiről megfeledkeztél. 
- Miről? 
- Ott, az erdei tisztás közepén három fa nő. Aki azokat a fákat kivágja és 

keresztbe rakja a parton, annak sikerül majd a gátat megerősítenie. 
- Ó!... Ha tudtam volna, hogy ez így van! 
- Hát te mit végeztél? - kérdi a másiktól. 
- Olyasmit csináltam, ami miatt sok ember kerül majd a mi kezünkre. 

Ebben és ebben a városban elapasztottam minden kutat, most egy csepp 
vizet sem találnak sehol, harminc-negyven mérföldnyire járnak vízért. Sok 
ember pusztul bele! 

- J ó munkát végeztél, de valamiről megfeledkeztél - szólt- a vezér. 
- Miről? 



- Ha valaki kiássa azt a málnabokrot, amelyik a város közepén nő, a 
kutak ismét megtelnek vízzel. 

- Ó, ha tudtam volna, hogy ez így van! 
- Hát te mit végeztél? - kérdi a harmadikat. 
- Ebben és ebben az országban van a királynak egy lánya, én azt úgy 

megrontottam, hogy bármiképpen gyógyítanák is, nem veszik le róla a rontást. 
A mi kezünkre kerül! 

- J ó munkát végeztél, de valamiről megfeledkeztél. 
- Miről? 
- Ha valaki a palota egyik sarkát megroncsolja, s a leányt megfüstöli, 

leveszi róla a rontást. 
- Ó, ha tudtam volna, hogy ez így van! 
A szegény fiú csak ült a fán, és mindent kihallgatott, amit az ördögök 

beszéltek. Amikor elmentek, gondolja magában: „Lehet, hogy igaz, amit 
mondtak. Elmegyek az urasághoz, hátha sikerül felépítenem a gátat." El is 
indult. Megérkezett a folyópartra, látja, hogy az uraság üti-veri az embereit, 
hogy nyomban gátolják el a folyót. Dolgoznak szegények, csak úgy csurog 
róluk a verejték, de sehogy sem boldogulnak. Az uraság igen dühös volt. 
Hozzálép az igazságszerető legény, és így szól: 

- Kegyelmed csak üti az embereket, pedig ezzel nem segít a bajon. Mit 
ad nekem, ha felépítem a gátat? 

- Kapsz száz rubelt, és ráadásul még ezt a két lovat meg a kocsit a 
kocsissal együtt (az uraság lovai éppen ott abrakoltak). 

- Hat emberre és három szekérre volna szükségem. 
Előállt a hat ember a három szekérrel, elmentek az erdőbe, kivágták a 

három fát, keresztbe rakták a gáton - és megfékezték a folyót. Az uraság 
odaadta a szegény legénynek a száz rubelt és a pár lovat a kocsival meg a 
kocsissal együtt. 

„Elmegyek még abba a városba is, ahol nincs víz: hátha igazat beszéltek 
az ördögök" - gondolta a fiú. Felült a kocsijára, és elhajtott a városba. Néhány 
mérföldnyire a várostól találkozott egy öreg anyókával, aki két vedret vitt 
válljármon. 

- Mit viszel, anyóka? 
- Vizet, fiam. 
- Adj innom, igen szomjas vagyok. 
- Nem adhatok, harminc mérföldnyiről hozom, és amíg hazaérek, a felét 

úgyis szétlocsolom; otthon meg nagy a család, pípet kapnak víz nélkül. 
- Sose búsulj, én is a városotokba megyek, meglásd, ellátlak benneteket 

vízzel örök életetekre. 
Az anyóka igen megörült, inni adott a legénynek, és máris sietett a városba, 

elújságolta mindenkinek, hogy egy olyan ember érkezik hozzájuk, aki ellátja 



őket vízzel. Az összes lakos kiment a város határába, kenyérrel és sóval meg 
mindenféle ajándékokkal fogadták vendégüket. Amint beért a városba, 
megkereste a város közepén a málnabokrot, kiásta, és annak a gödréből 
felbugyogott a víz. A város lakosai pénzzel meg drága holmikkal jutalmazták 
meg a fiút, aki most már gazdagabb lett a bácsikájánál. Gondolja magában: 

- Elmegyek még abba az országba, ahol megrontották a királylányt. 
Hátha kigyógyítom. 

Ahogy gondolta, úgy is tett. Megérkezett a király városába. Az emberek 
lehajtott fővel járnak, sóhajtoznak. Kérdi tőlük: 

- Úgy hallottam, hogy a királyuk leánya igen beteg. Akárhogy is fogják 
gyógyítani, az nem segít, csak én tudnám elűzni a betegségét. 

Bolondokat beszélsz, jó ember! Még a tengereken túli híres orvosok sem 
tudják kikezelni bántalmaiból. 

- Ne törődjenek vele, jelentsék a királynak, amit mondtam. 
Jelentették a királynak, hogy egy legény vállalja a királyleány 

meggyógyítását. Kijött hozzá a király, és így szólt: 
- Ha meggyógyítod, úgy megjutalmazlak, hogy nem lesz nálad gazdagabb 

ember a világon, és még a lányomat is hozzád adom feleségül. 
A fiú megnézte a beteg királyleányt, aki már a végét járta. Lejött a palotából, 

megroncsolta a palota egyik sarkát, aztán vissza felment, megfüstölte a beteg 
királyleányt, aki nyomban jobban lett, három nap múlva pedig már teljesen 
meggyógyult, és megint olyan szép lett, amilyen betegsége előtt volt. 

A király örömében így szólt a fiúhoz: 
- Hozzád adom a lányomat, amiért meggyógyítottad, és ha meghalok, te 

ülsz majd a trónomra. 
A király nemsokára meg is halt, és az igazságszerető legény foglalta el a 

trónt. Már néhány éve uralkodott, amikor egyszer egy gazdag kereskedő 
érkezett az országba. A kalmár felküldte néhány emberét a királyhoz: 
kérdezzék meg tőle, megengedi-e, hogy birodalmában árusítsa portékáját. A 
király magához kérette a kalmárt. Amint az feljött a palotába, a király nyomban 
a bácsikájára ismert benne, de nem árulta el magát: elbeszélgettek, aztán 
elengedte. Az embereinek pedig megparancsolta, hogy ne engedjék haza a 
kalmárt, hanem még mielőtt hazaindulna, küldjék fel hozzá. Úgy is történt. 
Feljött a kereskedő másnap is a palotába. Kérdi tőle a király: 

- Melyik országból való vagy? 
- Ebből és ebből. 
- Melyik városból? 
- Ebből és ebből. 
- Hogy hívnak? 
- így is így. 



A király megmondta neki, hogy ő az unokaöccse, amelyik nyomtalanul 
eltűnt. Majd így folytatta: 

- Na látod, bácsikám, azt mondtad, hogy hamissággal jobb élni, mint 
igazsággal; ugye, nekem volt igazam!? Te csak kufár maradtál, én meg király 
lettem - az igazság legyőzte a hamisságot! 

Az ifjú király elmondott mindent, ami vele történt: hogyan akarta 
felakasztani magát, hogyan hallgatta ki az ördögök beszélgetését, mindent, 
töviről hegyire... Végezetül két hajót rakott meg sok-sok drága holmival 
ajándékul a bácsikájának. 

- Megbocsátom, amit velem tettél. Vidd ezt a két hajót meg az 
ajándékaimat, ami rajta van. Ha megérkezel városodba, mondd el 
mindenkinek, hogy jobb igazsággal élni, mint hamissággal. 

A kereskedő hazament a két hajóval. Otthon meg gyötörni kezdte az 
irigység: miért nem lett király belőle is. Gondolkozott, törte a fejét, aztán így 
döntött: 

- Elmegyek, megpróbálom én is felakasztani magam, hátha rám mosolyog 
a szerencse... 

Ezzel fogott egy kötelet, elment az erdőbe ugyanarra a helyre, ahol az 
unokaöccse akarta magát felakasztani. De a kalmárnak nem kedvezett a 
szerencse: honnan, honnan nem, előkerültek az ördögök, megfogták az irigy 
kufárt, és felakasztották a legmagasabb ágra. 



MESE A SZEGÉNY LEGÉNYRŐL MEG A GAZDAG 
KALMÁRRÓL 

A széles országúton, amelyiken a fogatosok a Krímbe jártak sóért, egyszer 
egy gazdag kalmár utazott. Markónak hívták. Hosszú karaván húzódott 

utána drága holmikkal megrakva. 
Ez a kereskedő olyan gazdag volt, hogy hetedhét országon túl is ismerték. 

Történt, hogy egy alkalommal egy kis falun át vezetett az útja. 
Alig ért a falu szélére, egy emberrel találkozott, aki arra kérte, hogy 

legyen a komája. Markó először igen mérges lett a parasztra, de aztán 
beleegyezett, gondolta magában: „Ez bizonyára valami szerencsés jel." 

Komaságot kötöttek, nagy lakomát csaptak, a kereskedő jót mulatott, 
ajándékokat hagyott a keresztfiának, és folytatta útját. Megy, megy a gazdag 
Markó, szopogatja a pipáját, közben hátratekinget a mérföldnyi hosszú 
karavánra. 

Mire beesteledett, megérkezett a maga városába. Az emberek kenyérrel 
és sóval fogadták, és egészen a palotájáig kísérték. Markó megparancsolta a 
hajcsároknak, hogy rakják le az árut, jómaga pedig megvacsorázott, nyugovóra 
tért. Elaludt, és azt álmodta, hogy eljött hozzá a keresztfia, és ezeket mondta: 

- Ide hallgass, Markó, egyszer majd az egész vagyonod az enyém lesz. 
Dühbe jött a kalmár, elordította magát, de aztán megrémült, és csak 

feküdt mozdulatlanul. Amint elszenderedett, látja álmában, hogy egy óriási 
madár száll felé, de akkora, hogy a napot is elállta előle, és olyan sötét lett, 
mint az őszi éjszakákon szokott lenni, csak a madár karmai villogtak, akár az 
acélhorgok. 

A madár megragadta Markot selyemövénél fogva, és magasra röpült vele. 
Markó úgy érezte, hogy a teste már nem is élő test, hanem egy fadarab. 
Repült, repült a madár Markóval a föld felett, aztán a tenger fölé érkeztek. 

Itt a madár behúzta karmait, és elengedte Markot. Az meg zuhanni kezdett, 
a szíve úgy vert, hogy majd kiugrott a helyéről, akár egy megfogott nyúlé. 

Szédületes gyorsasággal zuhant lefelé, és már egész közel volt a vízhez: 
„Elvesztem!" - gondolta magában. De nem így történt: nem esett a vízbe, és 
nem is halt meg... 

Felébredt, de reggelig már nem jött álom a szemére. Nem ment ki az 
eszéből a keresztfia: igen bántotta, hogy elveszti a vagyonát. Nappal még 
csak megvolt valahogy, de az éjszakái nyugtalanok voltak. Alig hajtotta álomra 
a fejét, máris ott állt mellette a keresztfia, egy hatalmas, erős legény, és 
mosolyogva mondogatta: 



- Az egész vagyonod az enyém lesz. 
Markó a fiúra akarta vetni magát, de mintha valaki megbabonázta volna: 

nem mozdult sem a keze, sem a lába, még kiáltani sem tudott. 
Sokáig szenvedett így a kalmár, míg végül elhatározta, hogy megszabadul 

a keresztfiától. 
Egy alkalommal ismét azon a falun keresztül vezetett az útja, bement a 

komájához, látja, hogy a keresztfiából valóban egy olyan vasgyúró lesz, 
amilyet álmában sem képzelt el. A fiúcska már mosolyog is, csak még nem 
tudja kimondani: „Az egész vagyonod az enyém lesz". De bizony nemsokára 
majd kimondja. Megijedt Markó a gyermektől, és így szólt a komájához: 

- Add el nekem, komám, a fiadat, úgyis én vagyok a keresztapja. Van 
neked nélküle is elég gyermeked, ezt majd én nevelem fel, jó kozák lesz 
belőle. 

- Nem adom én - mondja az apa. - Bár sok gyermekem van, de mind az 
enyém. Ha leülnek enni, fáj a szívem, de amikor munkához fognak, örül a 
lelkem! 

Markó azonban csak kérte a komáját, hogy adja és adja neki a fiút. 
Végül aztán az apa sok pénzért oda is adta. 

Amikor Markó karavánja kiért a faluból, a kalmár megparancsolta 
embereinek, hogy béleljenek ki egy jó hordót szurokkal. Előkészítették a 
szolgák a hordót, és beleültették a Markó keresztfiát. Jó erős feneket tettek a 
hordóra, s amikor a karaván egy folyó mellett haladt el, Markó a vízbe dobta 
a hordót. 

Úszott, úszott a hordó a vízen, míg csak el nem ért egy kolostorig. Az 
apácák éppen ruhát öblítettek a folyóban, meglátták a hordót, a partra húzták, 
gondolták: jó lesz uborkasavanyítására. Felvitték a kolostorba, hát amikor 
kinyitják, látják benne a kisfiút. Mit tehettek? Nem dobhatták vissza a vízbe. 
Úgy döntöttek, hogy a kolostorban hagyják. 

Nőtt a gyermek, s igen szép szál legény lett belőle. Amikor már 
megemberesedett, feltarisznyázták, és útnak engedték. Egyik uraságtól a 
másikhoz járt napszámba, míg végül a gazdag Markóhoz került. Látja a kalmár, 
hogy a fiú erős legény, jó munkás, és felfogadta főhajcsárnak. 

Egy napon magához hívatta, és kérdezi tőle: 
- Ki fia, borja vagy, hol születtél: 
- Ki tudná azt megmondani, hogy ki vagyok én. Hogy hol születtem, azt 

magam sem tudom, mert csak az apácák fogtak ki a folyóból, ott úsztam egy 
hordóban - mondta, és elmosolyodott. 

Amint Markó meglátta ezt a mosolyt, falfehér lett, és kilelte a hideg. 
Nyomban megismerte a keresztfiát, s már csak várta, hogy mikor szólal meg: 
„Minden vagyonod az enyém lesz!" De a fiú csak állt, mosolygott. 



- Ide figyelj - mondta Markó. - Kinevezlek fősegédemnek, de teljesítened 
kell egy megbízásomat: az Óperenciás-tengeren túl van egy ország, ahol még 
sose jártam. Ott olcsón jó árut lehet kapni. Eredj el oda, és nézz körül. 

Abba az országba még soha senki sem jutott el, mert egy nagy zátonyos 
folyón kellett áthaladni, és a révész, aki szállította ott az embereket, a folyó 
közepén mindet a vízbe döntötte. Tengeren pedig azért nem közelítette meg 
senki, mert egy óriási bálna úszkált a tenger vizében, és felfordította az összes 
hajót, amely az ismeretlen ország felé tartott. 

A fiú felkészült a messzi útra. Markó igen örült, mert már nem egy emberét 
küldte így el, és egyik sem tért vissza. 

Megy, mendegél a fiú, elért a széles, sebes vizű folyóhoz. Rémes volt 
mégcsak rá is nézni arra a folyóra, nemhogy átkelni rajta. Kiáltott a révésznek, 
a révész hátán végigfutott a hideg, és még a rév is megingott ettől a kiáltástól. 
Az öreg révész a parthoz úszott, kérdi a fiútól: 

- Honnan jössz és hova tartsz, derék legény? 
- Markótól, a gazdag kereskedőtől jövök, és az Óperenciás-tengeren 

túlra megyek - válaszolta a legény. 
Ezzel a kompra ugrott. Elindultak, a fiú nem vette le szemét az öregről. 

Amint a folyó közepére értek, ahol a víz a legsebesebb, az öreg nagyot 
csapott evezőjével a kompra, és az kettéhasadt: az egyik fele, amelyiken az 
öreg állt, szerencsésen kiúszott a másik partra, amelyiken meg a legény volt, 
azt elkapta az örvény. Látja a legény, hogy ütött az órája, már-már elsodorja 
a víz, de ekkor mintha valaki megállította volna a kompot. Körülnézett a fiú, 
hát a komp négy oldalán négy gyönyörű vízitündér. Viszik a kompot a part 
felé, a legényt nézik, és énekelnek neki. Amint partot értek, a fiú a partra 
ugrott, és elindult a tenger felé. 

Egy álló hétig bolyongott a sivár földeken, már majdnem elpusztult, mert 
sehol sem talált vizet. Egyszer csak észrevette, hogy a távolban kéklik a 
tenger. Összeszedte utolsó erejét, és futásnak eredt. Fut, fut, és váratlanul 
találkozik egy ősz hajú öregemberrel. Az öreg megállította, és kérdi tőle: 

- Hova sietsz annyira, te legény? 
- Az Óperenciás-tengeren túlra - mondja a fiú. 
- Ki küldött oda, fiam? 
- Markó, a gazdag kereskedő. 
- Nos, jól figyelj arra, amit most mondok. Markó a vesztedet akarja, azért 

küldött ide. Én itt őszültem meg ezen a vidéken. Sok olyan legény pusztult el 
már itt, mint te. Innen senki sem tér vissza, és nagyon kevesen jutnak el az 
Óperenciás-tengeren túlra, de ha te el akarsz jutni, várj itt a tengerparton, 
amíg egy óriási bálna nem fordul a farkával a part felé, s akkor ugorj a 
hátára és rejtőzz el a feje közelében. Ott ülj, amíg átúszik a túlsó parthoz, 



aztán ugorj ki a szárazföldre. Még valamit ne felejts el: a tengeren túl egy 
gonosz király uralkodik: Markó kereskedő híve és barátja. Ne áruld el neki, 
hogy ki vagy és honnan jöttél, mert különben elveszejt. 

A legény megköszönte az öregnek a jó tanácsot, leült a tengerpartra, és 
várta, hogy mikor jön a bálna. Várt, várt, míg estefelé megjelent a tengeren 
az óriás hal. Olyan volt, mint egy sziget, a közepén szökőkúttal. Amint a part 
felé közeledett, hatalmas vihar kerekedett. A fiú meglátta a parti kövek között 
a bálna hatalmas farkát, ráugrott, aztán végigfutott az óriás hal hátán, egészen 
a szökőkútig, mert mint az öreg mondta, ott van a bálna feje. 

Vagy öt órát kellett futnia, míg elérte a szökőkutat, akkora volt ez a bálna. 
Hét hétig utazott a bálna hátán, halakat fogott az ingével, és azokkal táplálkozott, 
a nyolcadik héten aztán meglátta a szárazföldet, és a partra ugrott. 

Alig ért a szárazföldre, a király szolgái nyomban elcsípték. Uruk elé 
vezették, faggatni kezdték, hogy honnan jött, és mi járatban van. 

A legény így felelt: 
- Nagy hajókon utaztunk a tengeren, kint jártunk az óceánokon, amikor 

egy bálna megtámadott bennünket, felborította mind a húsz hajónkat. Én 
éppen a fedélzeten voltam, és valahogy a bálna hátára estem. Ott éltem 
egész addig, míg ki nem vetett a partra. 

A király elhitte, amit a fiú mondott, és szabadjára engedte. 
Sokáig bolyongott a fiú az idegen országban, jól megnézett mindent, 

megtanulta az ország nyelvét, mindenfelől tudakozódott, aztán hazaindult 
ugyanazon az úton, amelyiken jött. Visszatért Markóhoz, elmondott neki 
mindent, amit az Óperenciás-tengeren túli országról megtudott. Markó elámult 
a fiú bátorságán. Megnyergeltette a lovát, és a révészhez vágtatott, hogy 
megbüntesse rossz szolgálatáért. 

Már a folyó partjára ért, de a révész sehogy sem tudott a parthoz úszni, 
kérte Markot, fogja meg az evező végét, és segítsen neki. Alig nyúlt Markó az 
evezőhöz, az öreg a révre rántotta, maga pedig a partra ugrott. Ez az evező 
olyan volt, hogy aki megfogta, többé nem tudta elengedni, amíg csak fel 
nem váltotta valaki. 

Azóta Markó lett a révész, a legény pedig szétosztotta a gazdag kalmár 
vagyonát a szegények között. Ma is boldogan élnek valamennyien. 



AZ ARANYCIPELLŐ 

Élt egyszer egy ember meg egy asszony, s volt egy leányuk. Az asszony 
igen szép volt, de a lánya még szebb. Alig cseperedett fel a kislány, 

meghalt az édesanyja. Halála előtt magához hívatta gyermekét, és ezt súgta 
fülébe: 

- Itt van ez a magocska, neked adom, de senkinek se áruld el, hogy ez a 
magocska nálad van. Ha bajba kerülsz, ültesd el a földbe, fűzfa nő majd 
belőle, s ha valamire szükséged lesz, menj a fűzfához, és csak annyit mondj 
neki: „Fűzfa, nyílj meg, Hannocska szólít!" 

Az ember eltemette a feleségét, megsiratta, búsult utána egy ideig, aztán 
elvett egy özvegyasszonyt. Annak is volt egy lánya. 

Az új feleség csak a saját gyermekével törődött, a mostohalányát pedig 
gyűlölte, lépten-nyomon szidalmazta. Az édeslánya lusta és kényes volt, még 
hideg vízbe sem merte tenni a kezét, mindig a cifrálkodáson járt az esze. A 
másik leány jó gyermek volt, bármilyen munkát adtak neki, mindent elvégzett. 
De bármennyire igyekezett is, a mostohája csak nem volt vele megelégedve. 
Akármilyen jól végezte munkáját, a mostoha egyre szidta, ütötte-verte. 
Rengeteget dolgozott a kislány, még arra sem jutott ideje, hogy megfésülködjön, 
rendben tartsa ruháját, inget varrjon magának. A szép ruhákat, amiket még 
az édesanyja varrt, a gonosz mostoha elvette tőle, és a lányának adta. A 
szegény árva csak rongyokban járt, az emberek nevettek rajta, de ő mindent 
eltűrt. A mostohát még jobban bosszantotta az, hogy a leány hallgatagon 
visel el mindent. Mindig csak azt nézte, mivel köthetne bele, de a lányka 
olyan jól végezte a rábízott tennivalókat, hogy a mostoha nem tudott benne 
hibát találni. 

Törte a fejét, hogy milyen munkát adjon a lánynak. 
- Hajtsd ki a borjút a legelőre! - mondta neki. - Vidd magaddal ezt a 

csomó kendert, tilold meg, fond meg, és szőj belőle hófehér vásznat. Ha 
nem végzed el ezt a munkát, kitekerem a nyakadat! 

Fogta a lány a kendert, és kihajtotta a borjút a legelőre. A borjú legelni 
kezdett, a lányka pedig keservesen siránkozott: ki tud ennyit elvégezni egy 
nap alatt? Aztán eszébe jutott, hogy nála van a magocska, amit az édesanyjától 
kapott. 

Elültette a földbe a magot, és tovább sírt. Addig hullatta könnyeit, míg 
végül elaludt. Amint felébredt, látja, hogy a magocskából gyönyöní szomorúfűz 
nőtt ki, a fa alatt pedig egy kút van, tele tiszta hideg vízzel. A leány a fához 
lépett, és így szólt: 





- Fűzfa, nyílj meg, Hannocska szólít! 
A fűzfa megnyílt, sorjában jöttek elő belsejéből a szolgálólányok: 
- Édes úrnőnk, kedves úrnőnk, mi a parancsod? 
A lány így felelt: 
- Itt van ez a kender, tiloljátok meg, fonjátok meg, és szőjetek belőle 

hófehér vásznat! 
- Édes-kedves úrnőnk, máris teljesítjük kívánságodat. 
Ezzel visszavonultak a fűzfa belsejébe. 
A leány estig legeltette a borjút, majd ismét a fűzfához ment. 
- Fűzfa, nyílj meg, Hannocska szólít! 
A fűzfa meg is nyílt, a szolgálólányok vékony fehér vásznat hoztak ki 

belsejéből, akár nyomban is inget lehetett volna varrni belőle. A leány elvette 
a vásznat, hazahajtotta a borjút, és mostohája elé állt a vászonnal. A mostoha 
a fogát csikorgatta dühében, azt sem tudta, mit szóljon. 

Másnap az édeslányát küldte ki a legelőre a borjúval. 
- Itt van ez a kis kender, fond meg, de ha nem lesz hozzá kedved, ne 

csináld, hozd haza így. 
A lány kihajtotta a borjút, a kendert félredobta, este, mikor hazajött, azt 

mondja édesanyjának: 
- Nagyon fájt a fejem, édesanyám. 
- J a j , nehogy valami bajod legyen, feküdj le, kislányom! 
Elérkezett a vasárnap. Az asszony felcicomázta a lányát, és a templomba 

vitte, az ura lányára pedig így kiáltott: 
- Rakj tüzet, te lustaság! Mire visszajövünk a templomból, főzd meg az 

ebédet, takarítsd ki a lakást, és varrj inget ebből a vászonból. De úgy vigyázz, 
ha nem teszed meg, kitekerem a nyakad! 

Ezzel elmentek a templomba, a leány pedig hamarosan tüzet rakott, 
megfőzte az ebédet, kitakarított, aztán kiszaladt a rétre a fűzfához. 

- Fűzfa, nyílj meg, Hannocska szólít! 
Megnyílt a fűzfa, előjöttek a szolgálólányok. 
- Édes-kedves úrnőnk, mire van szükséged? 
- Inget kell varrni ebből a vászonból, mire a mostohám megjön a lányával. 

De öltöztessetek fel engem is, szeretnék a templomba menni. 
A szolgálólányok nyomban munkához láttak, gyönyörű ruhába öltöztették 

a leányt, és aranycipellőt húztak a lábára. Egy hintó is előállt, a leány beleült, 
és a templomba hajtatott. 

Amint belépett, beragyogta az egész templomot gyönyörűségével. Az 
embereknek szemük-szájuk elállt a csodálkozástól: „Ki lehet ez? Hercegnő 
vagy királyleány? Ilyet még nem láttunk!" Éppen ott volt a templomban egy 
ifjú herceg is. Amint meglátta a gyönyörű leányt, nem tudta levenni róla a 



szemét. A mise végeztével a leány elsőnek ment ki a templomból, felült a 
hintajára, és elhajtatott. A fűzfa alatt megállt, levetette gyönyörű ruháját, ismét 
rongyaiba öltözött, magához vette a megvarrt inget... A paripák a fűzfa 
belsejébe mentek, a leány pedig szaladt vissza a házba, leült egy sarokba, és 
várta mostoháját a templomból. 

- Készen van az ebéd? - kérdezte az asszony, amint megjöttek. 
- Készen. 
- Hát az inget megvarrtad-e? 
- Meg. 
A mostoha megnézte az inget, nem szólt egy szót sem, csak a vállát 

vonogatta. 
- Tálald fel az ebédet! 
Ebéd közben arról beszéltek, milyen gyönyörűséges kisasszonyt láttak a 

templomban, meg hogy a herceg még imádkozni is elfelejtett, csak a lányt nézte. 
- És kire hasonlít az a kisasszony? - kérdi a leány. - Nem reám? 
Az asszony leánya elnevette magát, a mostohát pedig elöntötte a méreg: 

. - Te szerencsétlen, te ostoba, hogy mered magad egy úri kisasszonyhoz 
hasonlítani! 

Várták a következő vasárnapot. Az ember, az asszony meg a lánya megint 
a templomba mentek, az árvának pedig megparancsolták, hogy rakjon tüzet, 
és sok más feladattal is megbízták. A leány hamar elvégezte munkáját, és 
szaladt a fűzfához. 

- Fűzfa, nyílj meg, Hannocska szólít! 
A fűzfa megnyílt, előálltak a szolgálólányok. 
- Édes-kedves úrnőnk, mi a kívánságod? 
Ismét felöltöztette magát a gyönyörű ruhába, felhúzta az aranycipellőt, és 

elhajtatott. 
A herceg már ott volt. Amint belépett a leány, beragyogta az egész 

templomot. Az emberek összesúgtak: „Milyen gyönyörűséges! Vajon ki lehet 
ez?!" Senki sem tudta... A herceg megint csak nem vette le róla a szemét... 
Véget ért a mise, a leány elsőnek jött ki a templomból, elhajtatott, levetette 
gyönyörű ruháját, felöltötte rongyait, úgy várta mostoháját. 

Megjöttek a templomból, leültek ebédelni, szóba került a szép kisasszony. 
- A herceg is szép, de ő még szebb! 
- Rám nem hasonlít? - kérdi Hannocska. 
A másik lány megint csak kacagott, a mostoha pedig majd megverte az 

árvát. 
A herceg ezalatt mindenütt érdeklődött: ki ez a kisasszony? Senki sem 

tudta. Tanácskoztak, hogyan találhatnák meg a szépséges leányzót. Megszólalt 
az egyik legény: 



- Én tudom, hogyan keressük meg. 
- Hogyan? - kérdi a herceg 
- Öntsünk szurkot a templomban arra a helyre, ahol állni szokott, a 

cipője beleragad a szurokba. 
Úgy is tettek. Hannocska a harmadik vasárnap is elment a templomba, 

megállt... A herceg türelmetlenül várt... Befejeződött a mise, a gyönyörű 
kisasszony menni akart, de nem tudott elmozdulni helyéről. Nekiiramodott, 
de az egyik cipellője a szurokban maradt. Hazaszaladt, ismét magára öltötte 
rongyait, és leült. 

A család hazajött a templomból, beszélgetni kezdtek. 
- Olyan csepp cipellője volt, hogy talán nincs is több olyan apró lábacska, 

amelyikre felmenne. 
- Hátha az enyémre jó volna? - mondta a leány. 
A mostohája ismét szidni kezdte: 
- Te kócos, te mocskos! Csak a hamut kotrod, olyan a lábad, mint két 

fatuskó, hogy mered magad az űri kisasszonyhoz hasonlítani?! 
Megverte az asszony a mostohalányt, és kizavarta a házból. 
A herceg mindenfelé kérdezősködött: ki vesztette el az aranycipellőt? 

Senki sem tudta megmondani. Mit tegyen? A legény megint így szólt: 
- Én tudom, hogy kell megkeresni. 
- Hogyan? - kérdezte a herceg. - Mondd meg! 
- Menjenek be minden házba az aranycipellővel, és próbálják fel 

mindegyik leányzó lábára: akiére ráillik, az lesz az az úri kisasszony. 
Úgy is tettek. Az udvaroncok elindultak a cipővel. Előbb a fejedelmek és 

urak házába mentek be. Mindegyik úri kisasszony igen szerette volna, hogy 
a lába beleférjen a cipőbe, és ő legyen a herceg felesége, de egyiknek sem 
sikerült... Ekkor sorra vették a kereskedők házát. Itt sem volt jó egyik leány 
lábára sem a cipellő. Végezetül a parasztházakat járták be. 

Felpróbálta mindegyik parasztleány - nem volt jó egyikre sem. Bementek 
abba a házba is, ahol a mostoha lakott a két leánnyal. A mostoha már 
messziről látta, hogy jönnek, így szólt a lányához: 

- Mosd meg hamar a lábad, mert jönnek a cipellővel! 
A férje lányára pedig rákiáltott: 
- Te meg takarodj a kócos fejeddel a kemence tetejére, hogy ne is 

lássanak! 
Bejöttek a herceg emberei. 
- Jó napot kívánunk! 
- Adjon isten! 
- Van-e lány a háznál? 



- Van bizony egy szép lányom - mondta az asszony. - Gyere csak ide, 
édesem, tartsd a lábacskádat, az aranycipellőt akarják rápróbálni! Itt is van 
már a drága, nézzék, milyen fehér lábacskája van!... 

Próbálják a cipellőt, de sehogy sem megy fel a leány lábára. 
- Húzd össze egy kicsit a lábad, édes lányom, akkor belemegy! 
Húzogatta is a lány a lábát, ahogy csak tudta, de még félig sem fért bele 

az aranycipellőbe! 
A másik lány a kemence tetejéről nézte. 
- Hát az meg kicsoda ott a kemencén? - kérdi az egyik úrfi. 
- Az egy semmirekellő, csúnya, ostoba teremtés!... - mondja az asszony, 

és ismét ráripakodott: „Mit dugod ki az orrod, megmondtam, hogy ott ülj 
magadnak!" 

- Nem úgy van az, jöjjön csak le ide hozzánk! 
A leány lemászott a kemencéről, felpróbálta a cipellőt: éppen a lábára 

illett. 
- Magunkkal visszük ezt a lányt - mondták a herceg emberei az 

asszonynak. 
- Elég rosszul teszik! Ki látott már olyat, hogy egy ilyen madárijesztőt 

válasszanak feleségül a hercegnek? Nem engedem, hogy elvigyék! 
- Márpedig mi elvisszük! 
- Mindenféle rosszat összekiabált az asszony a lányra: hogy ilyen meg 

olyan semmirekellő, még tiszta ing sem volt rajta sohasem... 
Az úrfiak rá se hederítettek. 
Megszólalt a leány: 
- Várjanak egy kicsit, mindjárt felöltözöm! - Ezzel kiszaladt a rétre. 
- Nyílj meg, fűzfa, Hannocska szólít! 
A fűzfa megnyílt, előjöttek a szolgálólányok... Felöltözött, bement a házba, 

csak úgy ragyogott gyönyörű ruhája... 
- Adják ide a cipellőm párját, hadd húzzam fel... 
Beültek a hintóba és elvágtattak... Nemsokára megvolt a lakodalom is. A 

fűzfa és a kutacska a föld alá húzódott, majd ismét előbújt a hercegi kertben. 



AZ OKOS LEÁNY 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két testvér: az egyik szegény, a másik 
gazdag. Történt, hogy a gazdag megszánta szegény testvérét, mert annak 

még annyija sem volt, hogy egy-egy kanálnyi tejet adjon gyermekeinek. 
Elhatározta a gazdag bátyó, hogy egy tehenet ajándékoz öccsének. 

- Lassanként ledolgozod az árát - mondotta neki. 
Dolgozott is a szegény ember egy jó ideig, de a gazdag már megbánta, 

hogy odaadta a tehenet, és így szólt öccséhez: 
- Add vissza a tehenemet! 
- De hiszen már ledolgoztam az árát! - mondja az. 
- Ugyan már, mit dolgoztál, annyit, mint a körmöm alatt a piszok. Nem ér 

meg a te munkád egy tehenet! Add vissza! 
A szegény sajnálta odaadni a tehenet, meg aztán dolgozott is már érte 

eleget. Elmentek az urasághoz, hogy tegyen igazságot köztük. 
Az uraságnak bizonyára nem volt kedve sokáig latolgatni, hogy melyiknek 

van igaza, csak ennyit mondott nekik: 
- Felteszek három kérdést: aki megfelel rá, azé lesz a tehén. 
- Halljuk a kérdéseket! 
- Mi a világon a legkövérebb, a leggyorsabb és a legjobb? Holnap álljatok 

elő, és feleljetek meg a kérdésekre. 
A peresek hazaindultak. A gazdag máris hetvenkedett magában: 
- Micsoda buta kérdések! Van-e annál könnyebb, mint azt mondani, 

hogy az uraság disznai a legkövérebbek, az uraság lovai a leggyorsabbak, és 
a pénz a legjobb a világon! Ha ezt mondom, az enyém lesz a tehén! 

A szegény ember töprengeni kezdett, amint hazaért, s egyre csak 
sóhajtozott. Erre megszólal a leánya, akit Maruszjának hívtak: 

- Mitől búsul olyan keservesen, édesapám? Mit mondott az uraság? 
- Ja j , édes lányom, egy olyan találós kérdést adott fel, hogy ha az életem 

végéig gondolkoznék, akkor sem tudnám megfejteni. 
- Mondja el nekem is, édesapám. 
- Hát arra kell megfelelni: mi a világon a legkövérebb, a leggyorsabb és 

a legjobb? 
- Egyet se búsuljék, édesapám - mondotta a lány. - A legkövérebb az 

anyaföld, mert az etet és itat mindnyájunkat; a leggyorsabb a gondolat, mert 
gondolatban egy pillanat alatt oda repül az ember, ahova akar; a legjobb 
pedig az álom, mert bármilyen jó dolga is legyen valakinek, alvásra mindig 
vágyik. 



- Hát nem rossz - mondja az apa. - Valóban igazad van! így felelek 
majd én is az uraságnak. 

Másnap a két testvér megjelent az uraság előtt. Kérdi tőlük az úr: 
- Nos, kitaláltátok? 
- Ki, kegyelmes urunk - mondják egyszerre mindketten. 
A gazdag fivér hamar előlépett, és előadta a mondókáját, hogy megelőzze 

a másikat: 
- A z uraság disznai a legkövérebbek, az uraság lovai a leggyorsabbak, és 

a pénz a legjobb a világon. 
- Nincs igazad! - mondta az uraság. 
Aztán a szegényhez fordult: 
- Hát te mit mondasz? 
- Azt, hogy a mi földünk a legkövérebb, mert valamennyiünket etet és 

itat. 
- így van, ez az igazság - válaszolta az uraság. - És mi a leggyorsabb? 
- Mindennél gyorsabb, kegyelmes uram, a gondolat, mert gondolatban 

egy szempillantás alatt ott terem az ember, ahol akar - mondja a szegény 
ember. 

- No, és mi a legjobb? - kérdi az uraság. 
- A legjobb dolog az álom, mert bármilyen jó dolga is legyen az embernek, 

mindig szívesen hajtja fejét álomra. 
- Neked van igazad - mondja az uraság - , tied a tehén. Most még csak 

azt mondd meg: magad fejtetted-e meg a kérdéseket, vagy segített valaki? 
- Hát uram, van nekem egy leányom, a Maruszja, az oktatott így ki. 
Dühbe gurult az uraság: 
- Hát ez mi dolog? Hiszen én vagyok a legokosabb ember a faluban, ez 

a parasztlány pedig megfelelt az összes kérdésemre! Itt van ez a tíz főtt tojás, 
lódulj haza, vidd el a lányodnak: ültessen rájuk kotlót, de a tojások egy 
éjszaka alatt keljenek ki, a lányod nevelje fel a csibéket, hármat vágjon le 
belőlük, és süsse meg nekem reggelire. Mire felkelek, itt légy a pecsenyével, 
mert ha nem, a fejed a lábadhoz kerül! 

Hazament szegény öreg, könnyeit hullatva. Kérdi tőle a lánya: 
- Miért sír, édesapám? 
- Már hogyne sírnék. Az uraság tíz főtt tojást küldött neked, azt mondta, 

hogy tedd kotló alá, de a csibék már holnap reggelre kikeljenek, te neveld 
fel őket, és hármat süss meg az uraságnak holnap reggelire. 

Erre a leány megtöltött egy bögrét főtt kásával, és így szólt az apjához: 
- Vigye el édesapám az uraságnak ezt a kását, és mondja meg neki, 

hogy szántsa fel a mezejét, vesse el ezt a kását, aztán ha megérik, kaszálja le, 



csépelje ki, és őröljön belőle lisztet, hogy legyen mivel etetnem azokat a 
csibéket, amik ezekből a tojásokból kikelnek. 

Az ember ügy is tett, elvitte a kását az urasághoz, és átadta a leány 
üzenetét. 

Nézi, nézi az uraság a kását, aztán kidobta a kutyáknak. Majd elővett 
egy kenderszárat, és odaadta az embernek: 

- Vidd el a lányodnak ezt a kendert, mondd meg, hogy áztassa ki, 
szárítsa és törje meg, fonja meg, szőjön belőle százkönyöknyi vásznat. Ha 
nem végzi el ezt a munkát, bajt hozok rátok. 

Hazaballag az ember, megint csak sírva fakad. Kérdi tőle a lánya: 
- Miért sír, édesapám? 
- Ne is kérdezd, lányom! Az uraság egy szál kendert küldött neked, hogy 

áztasd ki, szárítsd és törd meg, készíts belőle fonalat, és szőjél százkönyöknyi 
vásznat. 

Maruszja fogott egy kést, kiment a kertbe, levágta az egyik fáról a 
legvékonyabb ágacskát, és odaadta apjának. 

- Vigye el az urasághoz, és mondja meg neki, hogy készítsen belőle 
rokkát meg szövőszéket, hogy legyen min megfonnom és megszőnöm a 
vásznat. 

Elvitte a szegény ember az uraságnak ezt a kis gallyat, és átadta a lánya 
üzenetét. Megmérgesedett az uraság, összetörte a gallyacskát, és ezt gondolta 
magában: „Nem olyan könnyű túljárni ennek a parasztlánynak az eszén, 
bizonyára igen okos lehet!" Sokáig törte a fejét, aztán így szólt az apához: 

- Eredj, mondd meg a lányodnak, jöjjön el hozzám vendégségbe, de se 
nem gyalog, se nem kocsin, se nem mezítláb, se nem cipőben, és hozzon is 
ajándékot meg ne is. Ha nem teljesíti ezt a kívánságomat, a fejét veszem! 

Megint sírva megy haza az apa. Előadta lányának az úr parancsát. 
- Mit tegyünk, édes gyermekem? 
- Egyet se féljen, édesapám. Túljárok én az uraság eszén. Menjen, hozzon 

nekem egy élő nyulat. 
Elment az apa, vett egy nyulat. Maruszja egy rongyos cipőt húzott az 

egyik lábára, a másikat mezítláb hagyta. Fogott egy verebet, kivezette a kecskét 
az ólból, és befogta egy szánkóba. A nyulat a hóna alá szorította, a verebet a 
markában tartotta. Egyik lábát a szánkóra tette, a másikkal az úton lépkedett, 
így érkezett meg az uraság udvarára. Amint az uraság meglátta, ráparancsolt 
szolgáira: 

- Uszítsátok rá a kutyákat! 
Ezeknek sem kellett több, ahogy meglátták a leányt és kíséretét, uccu, 

rárohantak. De a lány sem volt rest, elengedte a nyulat. A kutyák a nyúl után 



vetették magukat, a lányt meg otthagyták. A szegény ember leánya belépett 
az uraság szobájába, és így szólt: 

- Itt van, kegyelmes uram, az ajándék! - Ezzel az uraság felé nyújtja a 
madarat. Az úr éppen el akarta venni, de a madár felrepült, és kiszállt a 
nyitott ablakon. 

Éppen ekkor két ember kereste fel az uraságot. Ők is azt akarták, hogy 
tegyen igazságot közöttük. Kiment az úr a tornácra, és kérdi tőlük: 

- Mi járatban vagytok, jó emberek? 
Az egyik így válaszolt: 
- Hallgasd meg a kérésünket, kegyelmes urunk: mindketten a mezőn 

aludtunk az éjjel. Reggel, mire felébredtünk, az én kancám egy csikót hozott 
a világra. 

A másik közbevágott: 
- Hazudik, az én kancám volt az! Döntsd el, urunk, hogy kinek van 

igaza! 
Gondolkozott, gondolkozott az uraság, aztán megszólalt: 



- Vezessétek ide a csikót meg a lovakat. Amelyik kancához fog futni a 
csikó, az hozta a világra. 

A két gazda elővezette a lovakat, a csikót eloldották, aztán mindkettő a 
maga oldalára kezdte hívogatni. Szegény csikó azt sem tudta, merre menjen, 
hát elszaladt tőlük. Nem tudták, hogyan tegyenek igazságot. Ekkor megszólalt 
Maruszja: 

- Kössétek a csikót egy fához, és a kancákat oldjátok el; amelyik a 
csikóhoz fut, az az anyja. 

Úgy is tettek. Eloldották a lovakat - az egyik nyomban a csikóhoz futott, 
a másik meg csak állt a helyén. 

Látta az uraság, hogy nem bír túljárni a leány eszén, hát hazaengedte. 
Itt a vége, fuss el véle. 



A MOSTOHALÁNY 

Volt egyszer, hol nem volt egy ember meg egy asszony, és azoknak egy 
lánya. Sokáig élt-e az asszony vagy nem, azt nem tudom, de egyszer érte 

is eljött a halál. Halálos ágyán magához hívatta a férjét és így szólt hozzá: 
Ha meghalok, jó uram, és nősülni akarsz, vigyázz: ne vedd el azt az 

özvegyasszonyt, amelyik a szomszédban lakik a lányával, mert az csak 
feleséged lesz, de nem lesz anyja gyermekünknek. 

- J ó l van - felelte az ember - , nem veszem én el sem azt, sem mást; nem 
hozok asszonyt a házhoz. 

Eltemették, megsiratták az elhunytat. Telt-múlt az idő, egyedül élt az öreg. 
Történt, hogy egyszer a faluban sétált, és betért ahhoz az özvegyasszonyhoz, 
akitől a felesége féltette. Akkor még azt mondta a feleségének: „Nem hozok 
más asszonyt a házhoz", de most elfelejtette ígéretét, és megkérte az 
özvegyasszony kezét. Az pedig így fogadta: 

- Már régen vártam ezt a pillanatot! 
Összeszedte minden cókmókját, és lányával együtt átköltözött az öreghez, 

így éldegéltek együtt: a két öreg, meg a két lány. Az új feleség nem szerette a 
férje lányát: igazi mostoha módjára bánt vele, lépten-nyomon csípte-marta, 
és a két lány is mindig veszekedett, egy kedves szavuk nem volt egymáshoz. 

Ha elmentek a fonóba, az öregember lánya font, pergette az orsót, a 
másik meg egész éjjel a legényekkel cicázott, táncolt. 

Reggel felé pedig, amikor hazaindultak, az öregasszony lánya a házuk 
előtt így szólt mostohatestvéréhez: 

- Add ide az orsókat meg a fonalat, majd én megtartom, amíg átlépsz a 
sövényen. 

- Nem bánom, ha segíteni akarsz! 
Amíg az öregember lánya átlépte a sövényt, a másik beszaladt a kész 

fonállal, és azt hazudta anyjának, hogy az egészet ő fonta, mostohatestvére 
pedig egész éjjel a legényekkel cicázott. 

- Látja, anyám, én amint megfontam, nyomban hazasiettem, ő meg, a 
semmirekellő, üres kézzel jön! 

Amint az öregember lánya beteszi a lábát a házba, a mostoha üti-veri, és 
így szidja a férjét: 

- Ilyen haszontalan lányod van, nem akar dolgozni, és te sem tanítod 
munkára! 

De bárhogyan is szitkozódott a gonosz mostoha, az öregember lánya rá 
sem hederített: csendesen dolgozgatott a konyhában. Az asszonyt és a lányát 



nagyon bosszantotta, hogy az öreg sajnálja gyermekét. Tanácskozni kezdtek: 
hogyan távolíthatnák el a háztól a leányt. 

Az asszony egyre csak rágta a férje fejét: 
- Nincs semmi haszon a lányodból, dolgozni nem akar, csak a kenyeret 

pusztítja, s te meg sajnálod. Inkább elszegódtetnéd valahova, sokkal jobb 
lenne. 

- Már hová szegődtessem? - kérdi az öreg. 
- Ahova akarod, csak itt ne legyen! 
Addig beszélt az asszony a férjének, míg az megunta, és nem tehetett 

egyebet: el kellet vinnie a lányát a háztól, bár nagyon sajnálta. 
Felkészültek az útra, és elindultak. Egy nagy erdőbe értek. A leány így 

szólt az apjához: 
- Térjen vissza, apám, magam megyek tovább, majd csak találok valami 

munkát. 
- Nem bánom - mondta az öreg. 
Elbúcsúztak, az öreg visszatért, a leány pedig továbbment. 
Megy, mendegél a nagy erdőben, egyszer csak meglát egy almafát. Be 

volt nőve dudvával, alig látszott ki belőle. A fa így szólt a leányhoz: 
- Tisztíts meg, édes galambocskám, gyomláld ki ezt a dudvát, 

megszolgálom. 
A leány feltűrte ruhája ujját, körülgyomlálta, megtisztította a fát, még 

homokot is szórt alája. A fa megköszönte a szívességet, és ezzel a leány 
továbbindult. 

Igen megszomjazott. Odalépett az egyik kúthoz, egyszer csak megszólalt 
a kút: 

- Édes galambocskám, tisztíts ki, ne hagyd, hogy elapadjak, meghálálom. 
A leány kitisztította, rendbe hozta a kutat, még homokot is szórt köré. A 

kút megköszönte a szívességet, a leány pedig folytatta útját. 
Egy borzas, öreg kutya jött vele szembe: 
- Édes galambocskám, tisztíts meg, fésüld ki a bundámat, meghálálom. 
A leány megtisztította a kutyát a bojtorjántól, rendbe hozta... A kutya így 

szólt: „Köszönöm, jó kislány!" A leány pedig továbbment. 
Most egy kemencét látott az út szélén; meg volt repedezve a fala, előtte 

agyagcsomó hevert. Megszólal a kemence: 
- Édes galambocskám, tapassz ki engem, tegyél rendbe, meghálálom 

még! 
A leány meggyúrta az agyagot, bemászott a kemencébe, kitisztította, 

kitapasztotta. A kemence megköszönte a szívességet, s a leány folytatta útját. 
Megy, mendegél, találkozik egy asszonnyal. Köszöntötték egymást, majd 

az asszony megkérdezte: 



- Hová mész, te leány? 
- Megyek szolgálatot keresni. 
- Szegődj el hozzám - így az asszony. 
- J ó l van, elszegődöm. 
- Nálam nem lesz sok munkád, csak el tudd végezni, amit mondok. 
- Már miért ne tudnám? Csak egyszer mutassa meg, másodszorra már 

magam csinálom. 
Hazaérkeztek az asszony házába. 
- Ide figyelj, lányom - mondta az asszony. - Itt vannak ezek az üstök. 

Minden reggel és minden este moslékot melegítesz bennük, aztán kiöntöd a 
vályúba, és lisztet keversz hozzá. Jól ügyelj, nehogy forró legyen a moslék, 
csak langyos! De bármit is hallasz, bármit is látsz, ne ijedj meg. Amikor kész a 
moslék, állj a lépcsőre, kétszer füttyents, kígyók, békák és más állatkák másznak 
majd ki hozzád. Etesd meg őket, és mindegyik visszamegy majd a helyére. 

A leány így felelt: 
- J ó l van, úrnőm, úgy teszek majd, ahogy tanított. 
Estére a leány befűtött, feltette a moslékot, megmelegítette, vályúba öntötte, 

és lisztet kevert hozzá. Megállt a küszöbön, kettőt füttyentett - máris jöttek a 
kígyók, gyíkok, békák és más mindenféle állatok. Mindegyik a vályúhoz 
ment, jóllaktak, majd visszamásztak a helyükre. 

A lány így szolgált egy éven át, azt tette, amit úrnője parancsolt, amikor 
pedig letelt az év, az asszony így szólt hozzá: 

- Hallgasd meg, mit mondok: ma van egy éve, hogy nálam szolgálsz. Ha 
akarod, maradj itt még egy évre, ha pedig nem, cselekedj a magad esze 
szerint; jól dolgoztál, köszönöm a szolgálatodat. 

A leány is megköszönte úrnőjének a mindennapi betevő falatot, majd 
ezt mondta: 

- Haza akarok menni, úrnőm! 
- Eredj az istállómba, válassz magadnak olyan lovat és olyan szekeret, 

amilyet akarsz - mondotta az úrnő. 
Ezenkívül megrakott egy nagy ládát mindenféle drága holmival, feltette 

a szekérre, és kikísérte a leányt az erdőből. Elbúcsúztak, az asszony visszatért, 
a leány pedig elindult hazafelé. 

A mellett a kemence mellett vezetett el az útja, amelyiket egykor 
kitapasztott. Látja, hogy a kemence tele van kaláccsal. Megint megszólalt a 
kemence: 

- Édes galambocskám, vidd ezeket a kalácsokat, amiért jót tettél velem. 
A leány megköszönte az ajándékot, és amint közelebb hajtott szekerével 

a kemencéhez, a kalácsok nyomban a szekérbe gurultak, a kemence pedig 
bezáródott. 



Továbbment, egyszer csak látja: szalad utána a kutya, és egy szép, csillogó, 
dús gyöngysort hoz. A szekérhez érve, így szólt: 

- Ezt neked hoztam, amiért jót tettél velem! 
A leány megköszönte az ajándékot, és nagy örvendezve folytatta útját. 
Igen megszomjazott, s gondolta: „Elmegyek ahhoz a kúthoz, amelyiket 

kitisztítottam, jót iszom belőle". Amint odaér, látja, hogy a kút színig van 
vízzel, és egy aranykorsó meg egy aranybögre áll mellette. Megszólalt a kút: 

- Igyál egészségedre, merítsd tele a korsót, és vidd magaddal a bögrét is. 
A leány a szájához emelte a bögrét, de nem víz volt abban, hanem olyan 

finom édes bor, amilyet még soha életében nem ivott. Telemerítette a korsót, 
feltette a szekérre, nem hagyta ott az aranybögrét sem. Továbbindult. 

Egy almafa állt az út szélén - olyan gyönyörű, hogy azt ki sem lehet 
mondani: sok-sok ezüst- és aranyalma volt rajta. Megszólal a fa: 

- Édes galambocskám, neked adom ezeket az almákat, amiért 
megtisztítottál és körülgyomláltál. 

- Köszönöm - mondotta a leány, aztán a fa alá hajtatott, és az almák 
nyomban a szekérbe potyogtak. 

Hazaérkezett, és bekiáltott a házba: 
-Jöjjön, apám, vegye le a szekérről amit hoztam. 
Kijött az öreg, látja, hogy megérkezett a lánya. Igen megörült, hozzászaladt 

és kérdi tőle: 
- Merre jártál, lányom? 
- Szolgáltam, apám - mondja a lány. - Elozza be ezt a holmit a szekérről! 
Jól meg volt rakva a szekér, ráadásul még a dús gyöngysor is rajta! Bevitték 

a sok szép ajándékot, egyik szebb volt, mint a másik. 
Meglátta a mostoha, hogy mennyi mindent hozott az öregember lánya, 

megint rágni kezdte az öreg fejét: 
- Vidd el az én gyermekemet is oda, ahol a tied volt. 
Megunta az öreg mindennap az irigykedő asszony zaklatását hallgatni, s 

így szólt a feleségéhez: 
- Készítsd ki az útra, elviszem. 
Elbúcsúztak, útnak indultak. 
Amint beértek az erdőbe, mondja az öreg: 
- Eredj, lányom, tovább, én meg visszatérek. 
Ezzel elváltak: a leány továbbment az erdőben, az apa meg hazaindult. 
Megy, mendegél a leány, meglátja az almafát dudvával körülnőve. 
- Édes galambocskám, tisztíts meg, gyomlálj körül - szólt a fa - , 

meghálálom a szívességedet. 
De a leány így válaszolt: 
- Még mit nem, hogy összeszurkáljam a kezemet! Nem érek rá! 



Ezzel továbbment, s a kúthoz ért. Megszólal a kút: 
- Édes galambocskám, tisztíts ki, tegyél rendbe, meghálálom. 
- Hagyj nekem békét, sietős az utam - mondta a leány, és továbbment. 
A kemencéhez ért, megszólal a kemence is: 
- Édes galambocskám, tapassz ki engem, hozzál rendbe. Meghálálom a 

szívességedet. 
- Tapasszon az öregapám, nem piszkolom én be a kezem! - felelte a 

lány, és dühösen továbbment. 
Szembejött vele egy kutya - olyan kócos és piszkos volt, hogy a lány rá 

sem bírt nézni. 
- Édes galambocskám, tisztíts meg a bojtorjántól, fésüld meg a bundámat, 

meghálálom - szólt a kutya. 
- Mocskosabb vagy az ördögnél is, és még azt akarod, hogy hozzád 

nyúljak! Még mit nem! - berzenkedett a lány, és folytatta útját. 
Ugyanaz az asszony jött vele szembe, akinél az öregember leánya szolgált. 

Köszöntötték egymást: 
- Adjon isten, lányom! 
- J ó egészséget, néném! 
- Merre tartsz? - kérdi az asszony. 
- Szolgálatot keresek. 
Erre így az asszony: 
- Szegődj el hozzám. 
- J ó l van - felelte a lány. - Milyen munkát kell végeznem? 
- Nem lesz sok munkád, csak el tudd végezni, amit mondok. 
- Már miért ne tudnám? Csak egyszer mutassa meg, másodszorra már 

magam is megcsinálom. 
- Ide figyelj, ez lesz a munkád: itt vannak ezek az üstök, minden reggel 

és minden este moslékot melegítesz bennük, de ügyelj arra, hogy a moslék 
ne legyen forró, csak éppen langyos; aztán kiöntöd a vályúba, lisztet keversz 
hozzá. Mikor ezzel megvagy, állj a küszöbre, kétszer füttyents - de nem kell 
félned! - mindenféle kígyók, gyíkok és békák másznak majd ki hozzád. Ha 
jóllaktak, mindegyik visszamegy a helyére. El tudod végezni ezt a munkát? 

- Miért ne? - felelte a lány. 
Estére befűtött, vizet tett fel. Forrt a víz az üstökben, dörgött, akár az égzengés, 

mert az üstök igen nagyok voltak. Ekkor a lány fogott egy nagy tál lisztet, 
beleöntötte az üstökbe, de nem moslék, hanem puliszka lett belőle. Megállt a 
lépcsőn, kettőt füttyentett... Előbújtak a kígyók, békák, gyíkok meg mindenféle 
állatok. Mindegyik a vályúhoz ment. Alig ízlelték meg az ennivalót, nyomban 
felfordultak. A sűrű, forró habarcs összeégette a belüket. A lány azt hitte, hogy 
az állatok jóllaktak, leheveredtek, és nem akarnak felkelni. 



- Micsoda állatok ezek? - kérdezte úrnőjétől. - Jóllaktak, lefeküdtek, és 
nem kelnek fel. 

- Hogyhogy nem kelnek fel? - kiáltott az asszony, és kirohant az udvarra. 
Látja, hogy az állatok már kinyúltak, a fejét fogta, és így kiáltott: 
- Édes Istenem! Mit tettél, jó lány? Hiszen összeégetted őket! 
Szidta a lányt, siránkozott, de már semmi sem segített a bajon. Egy nagy 

ládába zárta az összeégett állatokat, amikor pedig letelt a szolgálólány éve, 
elővezetett egy girhes lovat meg egy rozoga szekeret, rátette a ládát, amelyikben 
az összeégetett kígyók meg békák voltak, és kikísérte a lányt az erdőből. 

Hazaindult a lány, de nem tudta, hogy mit visz a szekéren. Örvendezve 
ment az úton, azt hitte, hogy az ő ládájában is olyan szép holmik lesznek, 
mint amit a mostohatestvére hozott. 

Szembejött vele a kutya, csillogó gyöngykaláris volt a nyakán. A leány 
meg akarta fogni a kutyát, hogy elvegye tőle a gyöngysort. Megszólalt a 
kutya: 

- Hohó, édes galambocskám, nem akartál rajtam segíteni, nem adom 
neked a gyöngyöt! 

A kemencéhez érkezett, amelyet tapasztatlanul hagyott. Látja, hogy tele 
van a kemence kaláccsal. 

- „No - gondolja - , viszek anyámnak finom kalácsot!" 
De amint lemászott a szekérről, a kemence bezárult, és így szólt: 
- Hohó, édes galambocskám, nem akartál jót tenni vélem, most nem 

adok kalácsot! 
A kúthoz érkezett, igen megszomjazott. Látja, hogy színig van a kút. 

Éppen lehajolt, hogy igyék, erre a kút bezárult, és így szólt: 
- Hohó, édes galambocskám, nem akartál jót tenni velem, most nem 

adok vizet! 
Sírva fakadt a leány, és tovább folytatta útját. 
Az almafához ért, látja, hogy roskadásig van a fa ezüst- és aranyalmákkal. 

Gondolja magában: „Rázok egypár almát, elviszem anyámnak ajándékba." 
Alig lépett a fához, az almák mind felugráltak a fa tetejébe, és az almafa 
megszólalt: 

- Hohó, édes galambocskám, nem gyomláltál körül engem, most nem 
kapsz almát! 

Sírva fakadt a lány, és ment tovább. 
Megérkezett a házuk elé, bekiáltott apjának: 
- Jöjjön, apám, hordja be amit hoztam! 
Kijött az öreg meg a felesége, látják: megjött a lányuk. Mindketten igen 

megörültek, a házba vezették, majd behozták a ládát is. Kinyitották, 
belenéztek: tele volt békákkal meg kígyókkal. Felkiáltottak: 



- Mi ez, lányom? 
Elmesélte a lány, hogy mi történt vele, az öregek csak hallgatták. Amikor 

mindent elmondott, megszólalt az asszony: 
- Bizonyára ez a sorsod: bárhová mész, sehol sincs szerencséd! Ülj itthon, 

még jó, hogy életben maradtál! Látod, a testvéred mindenféle szép ajándékot 
hozott, te meg csak kígyókat! 

így élnek azóta is, rúdon hordják a szénát, és zsákban a vizet. Az 
öregember lánya már réges-régen férjhez ment, az asszonyé pedig nagy 
gőgjében megmaradt vénlánynak. 



A KESZTYŰ 

Ment, mendegélt egyszer egy öregember a kiskutyájával az erdőben. 
Hogy, hogy nem, az öreg elvesztette az egyik kesztyűjét. 

Arra szaladt a kisegér, bebújt a kesztyűbe, és azt mondja: J ó lakásom 
lesz itt nekem!" 

Éppen arra ugrándozott egy béka is, bekukkantott a kesztyűbe, és kérdi: 
- Ki lakik ebben a kesztyűben? 
- Cincogó, a kisegér. Hát te ki vagy? 
- Én vagyok Brekegő, a béka. Engedd meg, hogy veled lakjam! 
- Gyere, nem bánom! 

Most már ketten voltak. Arra szaladt egy nyulacska is, meglátta a kesztyűt, 
és ezt kérdi: 

- Ki lakik ebben a kesztyűben? 
- Cincogó, a kisegér és Brekegő, a béka. Hát te ki vagy? 
- Én Tapsifüles vagyok, a nyulacska. Fogadjatok be engem is! 
- Gyere, ha kedved tartja! 
így már hárman voltak. Egyszer csak arra jön a róka, egyenesen a kesztyű 

felé tart. 
- Ki lakik ebben a kesztyűben? 
- Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka és Tapsifüles, a nyulacska. Hát te 

ki vagy? 
- Én vagyok Csalavér, a róka. Engedjetek be engem is. 
- Gyere, ha úgy tetszik! 
Most már négyen ültek a kesztyűben. Arra jött a farkas is, megállt a 

kesztyű mellett. 
- Ki lakik ebben a kesztyűben? 
- Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyulacska és Csalavér, 

a róka. Hát te ki vagy? 
- Én vagyok az Ordas farkas. Befogadtok-e engem is? 
- Hát gyere, ha gondolod, hogy elférsz! 
Bebújt a farkas is. Most már öten voltak. Honnan, honnan nem, egyszer 

csak arra jött egy vaddisznó. 
- Röf-röf-röf! Ki lakik ebben a kesztyűben? 
- Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyúl, Csalavér a 

róka és Ordas farkas. Hát te ki vagy? 
- Röf-röf-röf! Én vagyok a Röfi disznó. Fogadjatok be a házatokba! 



- Mindenki csak a mi kesztyűnkben szeretne lakni, akinek erre tart az 
útja! Láthatod, hogy magunk sem férünk már el. 

- Én még meghúzódom valahogy, fogadjatok be! 
- Nem bánjuk, gyere! 
Bebújt a vaddisznó is. Már hatan voltak, de olyan szorosan, hogy meg 

sem tudtak moccanni. Alig helyezkedtek el valahogy, hallják ám, hogy 
zörögnek a bokrok. A medve bújt elő, és egyenesen a kesztyű felé tartott. 

- Ki lakik ebben a kesztyűben? 
- Cincogó, a kisegér, Brekegő, a béka, Tapsifüles, a nyúl, Csalavér, a 

róka, Ordas farkas meg Röfi disznó. Hát te ki vagy? 
- Brum-brum-brum! De sokan vagytok! Én vagyok a Mormogi medve. 

Fogadjatok már be engem is! 
- Hová fogadjunk be, amikor magunk is szűken vagyunk? 
- Csak megleszünk valahogy. 
- Hát gyere, ha kedved tartja, de csak a kesztyű szélére. 
Bebújt a medve is. Most már heten voltak. A kesztyű már pattanásig 

feszült. 
Ekkorára az öreg is észrevette, hogy útközben elhagyta kesztyűjét. 
Visszafordult, hogy megkeresse. A kiskutya előtte futott. Amint szalad, 

egyszer csak látja, hogy ott fekszik a kesztyű az úton, és izeg-mozog. Meg is 
ugatta: „Vau-vau-vau!" 

Az állatok erre igen megrémültek, kiugrottak a kesztyűből - futott, ki 
merre tudott. 

Az öreg is odaért, és felvette kesztyűjét. Itt a vége fuss el véle! 
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