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A szegény ember húsvétja 
Rozsályi népmese (Béres András gyűjtése) 

Majd eccer ez a szegény ember egy másik nagygazdánál 
dógozott. De nem vót neki mit enni, mer olyan szegény 
vót, mint a templom egere. 

Közeledett a húsvét. Nagypénteken kért a nagygazdátul 
egy kis búzát vagy egy kis lisztet, hogy ü is hagy süssön 
egy kis kalácsot. De nem kapott. Mit vót mit tenni, gon-
dolkozott a szegény ember, nagypénteken szokták a pász-
kát sütni, dehát ü mán nem süthet, mer nincs mibül. 
Elment az erdőbe, faragott egy pászkát, mer katolikus 
vót. Kellett szentelni. Hát szépen kifaragott fábul egy kalá-
csot. A felesége szépen megpirította a fakalácsot pirosra a 
kemencében. Majd húsvét reggel mennek szentelni. A nagy-
gazdának teli a kosara. Ott vót a kosárba szépen betakarva, 
az övé meg csak tarisznyájába a fődön mellette. 

Mikor a nagygazda bement a templomba, ü meg kicse-
rélte a kalácsot. Az ü fapászkáját tette oda a másik helyett 
a nagygazda kosárjába. 

Megvót a szentelés. Hazamentek, osztán hozzákészü-
lődtek az evéshez. De nem fogta a kés a kalácsot. Tiszta 
fa vót. 

— Látod — azt mondja a felesége —, fának válott, ami-
jér nem adtál annak a szegénnek. 

Erre fogott egy másik pászkát, elvitte a szegény ember-
nek. 

— Na, komámasszony, adjon egy zsákot, adok én búzát is. 
Adott búzát egy zsákkal, meg egy nagy sodort hozzá. 

így van e, mer a zsidó pap is azt mondta: ha semmi nincs, 
de pászkának lenni kell. így oszt lett mit enni, lett pászka, 
az Isten a szegénynek kirendeli, mert szereti. 



Fáy András 
A hangyák 

A gazdag hangyáknál, kik egy úr kertjében honoltak, 
eleségért könyörög az éhes prücsök: — Juttasatok — úgy-
mond — bőségtekből a szépmüvésznek is, aki gondjaito-
kat mesterségével feledésbe ringatja, s unalmaitokat eny-
hítgeti. — Adának a könyörgönek. Majd a borz tipegvén 
elő. — Nyújtsatok nekem is, gyámoltalannak! — így szól. 
— Lám, én ügyetlen kövérségemtől a munkára alkalmat-
lannak hízván, semmit sem gyűjthettem élelmemre. — 
Megszánták őt a jámborok; s adának neki. Nyájasan si-
mul utána az egér elő. — Tudjátok-e, barátaim, mit? — 
így szólítja meg a kis társaságot: — Urunk, akinek éppen 
szobája falában áll lyukam, elvégezte halálotokat. Én ki-
hallgatám, hogy holnap forróztatni akarja fészketeket: de 
ha gazdag tárházatok kincséből nekem is, aki most meg-
szorulva vagyok, juttattok, szószólótok leszek az úrnál, 
kinél nem keveset érek, s becsületemre fogadom, hogy 
megtartom zsombékotokat. — Szegények az ígért pártfo-
gásért mit nem adtak volna neki oda? A patkány megkí-
mélte őket kéréseivel, hanem lopa. Csínjeit észrevévén 
gyűjteményök fogyásából a kárvallottak, a bátor hörcsö-
göt hívták segítségül, aki vitézül elverte ugyan a tolvajt, 
de az ügyefogyott hangyáknak majd minden eleségét ha-
dizsákmányul vitte el. Akkor ezek: — Istenem! — így só-
hajtanak búslakodva. — Be bajos a dolgos rendnek az 
olyan társaságban élni, melyben sok a heverő! 



A fából faragott királyfi története 
A királykisasszony fényes, aranyos kastélya előtt ját-

szadozik az erdőben, amikor a délceg királyfi sétára indul. 
A Tündér megparancsolja a táncoló királykisasszonynak, 
hogy siessen vissza a várba. A leány át is szaladt a patak 
hídján, és kastélyának tornácára, a rokka mellé ül. A 
királyfi megpillantja a fonó lánykát, és tüstént beleszeret. 
Szeretné magára vonni a figyelmét, de a lányka sehogy-
sem veszi észre. Ekkor megindul a vár felé, a Tündér 
parancsára azonban megelevenedik az erdő, és útját állja. 
Gyötrő küzdelmet vív az iQú az erdő ellenséges fáival, 
átküzdi magát a sűrűn, ám akkor megelevenedik a patak, 
és az kergeti vissza. A királyfi most botját állítja oda, és 
ráakasztja aranyos köpenyét. Mikor a fafigura fejére teszi 
aranyos koronáját is, a királykisasszony lejön a kastély-
ból. A királyfi szerelmesen közeledik hozzá, de a lányká-
nak nem kell az élő királyfi, őt a bábu bűvölte el... A 
Tündér varázslatára a bábu megelevenedik, s táncra per-
dül a királykisasszonnyal. 

A Tündér megvigasztalja a bánatos ifjút, palásttal, ko-
ronával díszíti, s olyan hatalommal ruházza fel, hogy most 
már meghódolnak előtte az eleven fák és virágok. A ki-
rálykisasszony kimerül a tánctól, és visszatér az összezi-
lált bábbal, de a bábu ideje lejárt, merev fakarja kókadtan 
csügg alá, térde megcsuklik és összeesik. A királylány 
most már észreveszi a királyfit, tetszik neki a valóságos, 
élő ifjú, kelleti magát előtte, majd föllobogó szerelemmel 
szaladna hozzá, de az erdő ismét megelevenedik, s útját 
állja, amíg a lány el nem dobja koronáját, palástját, le 
nem vágja haját, és meg nem erednek könnyei. 

A királyfi, aki szereti a királylányt, megszánja, és ma-
gához öleli. 



Heltai Gáspár 
A szamárról meg a kutyáról 

Egy valamelly szamár látá, hogy az ura igen játszadoz-
nék egy kölyökkutyával és hogy simogatná annak a hátát. 
És hogy az felszöknék mellette és kelletné magát. Ennek-
fölötte pedig látá, hogy az ura a tányérjából ad néki enni 
és jóltartaná. És magában gondolkodván a szamár, mon-
da: Ha az úr s mind az egész házinép olly igen szereti ezt 
az apró marhát, melly igen tisztátalan, csak a kevés szök-
décseléséért és hízelkedéséért, mennyivel inkább kezdene 
tégedet szeretni, ha te is így hízelkednél neki és hozzája 
törlenéd magadat, minthogy te szép állat vagy, nagy, ki-
nek szép hosszú fülei vágynák és sok dologra vagy jó, a 
kölyökkutya pedig semmire sem jó, hanem csak arra, 
hogy bolhát szerezzen és búzt tegyen a házban. Látván 
ezenközben a szamár, hogy az ura béjöve az udvarba, 
legott elébefutott és ordítással kezde hízelkedni néki és 
reája szökellvén, a két első lábával kezdé ötet tapogatni 
és azokat a vállaira vetni és nyelvével az urának a sza-
kállát békenni és bényálazni és lábaival az urát ölelgetni, 
ollyannyira, hogy az ura kiáltani kezde és szolgáit hívni, 
hogy szabadítanák meg ötet a szamártól. Előjövének ezo-
káért hirtelen minden szolgái és a szamárra támadván, 
megverik vala szörnyűképpen, pálcával, kövekkel és min-
dennel, ami csak kezükbe akada. És minekutána jól meg-
derecskelték volna, behúzták az istállóba és a jászolhoz 
kötözék, holott csak alig állhat vala az lábán a nagy ve-
résnek miatta. 



Az öreg bölcs meg a fejedelem 
Ab ház mese 

Volt egyszer egy hatalmas fejedelem, aki az ország leg-
bölcsebb emberének tartotta magát. 

Azt mondta neki egyszer bizalmas szolgája: 
— Bölcs vagy, fejedelem, de azt beszélik, van az orszá-

godban náladnál bölcsebb is. Egy öreg pásztor az, fönn 
él a hegyekben. 

Elfogta a kíváncsiság a fejedelmet: ugyan mi lehet an-
nak az öregnek a tudománya, hogy bölcsebbnek mondják 
nála? Fölkerekedett fényes kísérettel, elindult a hegyekbe, 
hogy megkeresse. 

Ott talált rá egy hegyi legelön, a birkái mellett. Leszállt 
a lováról, odalépett hozzá: 

— Azt beszélik, te pásztor, hogy még nálam is bölcsebb 
vagy. Lássuk hát, mi a bölcsességed! 

Azzal faggatni kezdte az öreget a tudományáról, csava-
ros találós kérdéseket adott föl neki. Megfejtette az öreg 
valamennyit. Egyszer aztán elunta és megszólalt: 

— Most én kérdek tőled egyet, fényes fejedelem. Mondd 
meg nekem: milyen messze van a hamis az igazitól? 

Töprengett a fejedelem, törte a fejét, de bizony nem 
tudott megfelelni rá. Nem tudott a fényes kísérete sem. 

— Mondd meg hát magad! — kiáltott az öregre. 
— Megmondom, fejedelem. Éppen egy tenyérnyire. Ide 

nézz! 
Azzal a füle és a szeme közé tette a kezét, éppen odafért 

a tenyere. 
— A fülem épp egy tenyérnyire van a szememtől. 

Ennyire van a hamis az igaztól. Az, amit hallok, attól, 
amit tulajdon szememmel látok. 



Elámult a fejedelem az öreg pásztor bölcsességén. Látta 
már, hogy nem ő a legbölcsebb ember az országban. Gaz-
dagon megjutalmazta az öreget, és visszalovagolt palotá-
jába. 



Móra Ferenc 
A fecskék 

Egy április reggel édesapánk csendesen kinyitotta a 
szobánk ajtaját, és közben ébresztgetett bennünket: 

— Halljátok csak, ti álomszuszékok, vendégeink érkez-
tek az éjszaka! Hallgassátok csak, hogy köszöntenek ben-
neteket! A tornácról a hajnali csendességben édesen csi-
csergett be a köszöntő: 

Fittyjiritty, ßltyßritty. 
kikelet, kivirít, 
Terike, gyere ki, 
Ferike, gyere ki, 
csicseri, csicseri! 
Megjöttek a fecskéink! 

Még abban az órában hozzáfogtak a fészekrakáshoz. Az 
eresz szögletében ragasztották meg gömbölyű kis fészkü-
ket maguk gyúrta sárból, szalmatörekből. Nincs az a kő-
művesmester, aki fürgébben dolgozna náluk. S ahogy a 
sarat hordták, rakták, simították, gömbölyítették, minden 
mozdulatuknál mondtak valamit: 

— Vakolat van-e még? 
— Van elég. 
— Add arrébb! 
— Fuss szalmáért, picike! 
— Hozom én izibe! 
— Hocc ide! 
— Cvikk, cvikk, cvikk! 
— Mi tetszik? 
— Jó ebéd tetszenék. 
— Mi legyen az ebéd? 
— Bogaracska, legyecske. 



— Kis fecske, gyere csak a kertbe, gyere, gyere, gyere! 
Azzal huss! — ki a kertbe, ahol igazán terített asztalt 
találtak. Csak a szájukat kellett tátogatni: szinte magától 
hullott bele a sok bogár. El is pusztították őket egy hét 
alatt úgy, hogy aranyért se lehetett volna egyet se találni 
közülük. Még az utcánk tájékáról is eltakarodott a sok 
bogár, olyan rendet tudtak tartani a mi kis „zselléreink". 



Mészöly Miklós 
Tíz kicsi barát 

Kicsi fiúcska volt Liu. Édesapja már kora reggel dol-
gozni ment a gyárba, édesanyja meg a szántóföldre indult, 
kapával a vállán. Liu otthon maradt egyedül a házban — 
és a világon semmi dolga nem volt. Elhatározta, hogy ő 
is dolgozik valamit. Kapát, seprút keresett elő, és kiment 
az udvarra. Az udvaron temérdek sok kő és szemét volt. 
Liu szépen felsöpörte az udvart, a köveket kosárba gyúj-
tötte, és a ház közelében folydogáló patak partjára hordta. 
Aztán vette az ásót, és virágágyakat csinált. Mikor elké-
szültek, Liu magot vetett beléjük, vödörben vizet hozott, 
és gondosan megöntözte valamennyit. 

Miután evvel is elkészült, szép tisztára megmosta a ke-
zét. 

Akkor aztán leült pihenni a fa alá. 
Liu édesapja délután hazajött a munkából, és mindjárt 

megkérdezte: 
— Ki hozta rendbe az udvart? 
Liu így válaszolt: 
— Tíz kis barátom segített nekem. 
Aztán édesanyja is hazajött a szántóföldről, és ő is meg-

kérdezte: 
— Ki csinálta ezeket a virágágyakat? 
Liu megint csak így válaszolt: 
— Tíz kis barátom segített nekem. 
— De hát hol van a te tíz kicsi barátod? — csodálkozott 

az anyja és az apja. 
— Nézzétek! — szólt Liu, és felemelte a két kezét. — Az 

én tíz ujjam az én tíz kicsi barátom! 



Jékely Zoltán 
A három pillangó 

Volt egyszer három pillangó: az egyik sárga, a másik 
veres, a harmadik fehér. Vígan játszadoztak hárman a 
verőfényes mezőn, hol ezen, hol azon a virágon táncoltak, 
s szinte fáradhatatlanok voltak a nagy örvendezésükben. 
De hirtelen nagy zápor kerekedett. Haza akartak repülni, 
de a ház ajtaját nem tudták kinyitni; s az esö mindjobban 
szakadt. Elvergődtek hát a sárga és veres csíkú tulipán-
hoz, s így könyörögtek: 

— Kis Tuli! Nyisd fel kelyhedet, hadd húzódjunk meg 
az eső elől! 

De a Tulipán így felelt: 
— A sárgának meg a veresnek szívesen felnyitom, de 

a fehérnek nem! 
Erre a sárga és a veres pillangó azt felelte, hogy ha a 

fehér testvérkéjüket nem bocsátja be, úgy bizony inkább 
ők is kint maradnak. 

Az eső pedig mind vastagabban szakadt. Elvergődtek 
valahogy a liliomhoz, s megkérték szépen: 

— Kis Lili! Nyisd fel kelyhedet, hadd húzódjunk meg 
az eső elől! 

De a liliom így felelt: 
— A fehéret örömest befogadom, de ti kettőtöket nem! 
Erre a fehér pillangó így válaszolt: 
— Ha a testvéreimet nem fogadod be, bizony én sem 

kívánkozom hozzád. Inkább ázzunk együtt, mintsem egy-
mást elhagyjuk — és így hárman repültek ismét tovább. 

Közben a nap meghallotta a felhők mögül a pillangók 
beszédét, s annyira megilletődött, hogy az esőt elűzte, 
meleg fényt árasztott a kertre, s a pillangók szárnyát meg-
szárította. 





S a három pillangó újra táncolt, repkedett vígan, míg 
csak le nem áldozott a nap — amikor aztán szépen ha-
zamentek együtt, lepihenni. 



Fáy András 
A maczonkai bíró 

Maczonkai palóc bíró tekintetes ember volt a maga fa-
lujában: végzésének, tanácsának rendszerint fejet hajtott 
nagy és kicsiny, s szava delphoszi szó volt a helységben. 
Egy nap tanácsot parancsolt a szűrös diktátor: a falu 
háza az esős időben kiázván fundamentomából, össze-
dűlt, s új építésen kellett tanácskozni. Körüljárják a bírák 
a romot, lépnek, mérnek, vizsgálódnak, de bölcsen hallgat 
mindegyik, nehogy eleibe vágni látassék az öreg bírónak, 
s szinte szokásban vala, ledörögtessék. Végre megállapo-
dik ez, körülötte társai, leüti méltósággal lába eleibe bot-
ját, könyökét reája támasztja, megrázza néhányszor elő-
felé fontolgató fejét, s halkan ily módon decidál: — Ez, 
mint látjátok, összedűlt! a romot hordja el a falu, s épít-
sen helyén új faluházat. — Nagyobb erejétül szavának 
egyet döbbent botjával a földön! — Egymásra néztek a 
bírák, s vállvonítva hallgatván — consentiálnak. De a falu 
együgyű kanásza, egyet rántván gombos szűrin, szilva-
nyeles baltájával a romra ütvén: — Már nagyuram, bíró 
uram — így szól —, én csak azt valló vagyok, hogy erre 
a posványra kár a falunak építeni; esztendő ekkorra a 
sertésem is kidönthetné a faluháza falát; hanem van itt 
part elég, építsen partos helyre! — Elmerednek a bírák e 
vakmerőségre, s főt csóválnak, az öreg bíró pedig villogó 
szemeket nyilazván a bűnhődöttre: — Ki kérdez téged, 
hitvány sonkalopó! — így dörög felé — nyájhoz, pribék! 
s pufog a bírói nemes pálca vállain. — A faluháza itt fog 
állni, mondom, s majd meglátom én, ki mond mást! — 
Javallást biccentnek a bírák, segítik szidni a kanászt, s 
rendelést tesznek az építésről. — De komám — mond a 
betérő öreg bírónak a nótárius, kivel biztos barátságban 



élt; — a kanász csakugyan nem mondott rosszat! — Úgy 
ám! — felel amaz, — mintha én azt által nem láttam 
volna, de ha híre menne, hogy a buta kanász hozta észre 
az okos bírót, végem lenne nekem a faluban. Nem az én 
számból gördült ki, hogy száyazon álljon a ház, tehát áll-
jon a régi posványban, ha épülése napján összeroggyan 
is; punktum! 

A közügy dolga világszerte az, ami Maczonkán, mert a 
magunk ügyében egész vagyunk, a közügyben csak rész! 



A tiszta lány 
Magyar népmese 

Mentek a lányok a fonóba. Odament egy ember, volt 
neki egy fia, aki gazdag volt, igen szerették volna férjükül 
a lányok. Azt mondta az ember, hogy ő majd választ. 
Beteg a felesége, a doktor szerint az kellene, ami odaragad 
a körmükre, attól meggyógyulna. 

— Ki adhatna olyat? Aki olyat adhatna, azt elviszem a 
fiamnak feleségül. 

A lányok mind mutogatták a körmüket, hogy hát ne-
kem is van, nekem is van, s hogy ez ragadt rá meg az 
ragadt. Egy lány a sarokban ült, mind ott szomorkodott. 
Kérdezte az ember, miért szomorkodik ugyan. 

Igen sajnálja — mondja erre a lány —, hogy ö is sze-
retne adni, ha már orvosságnak kell, de hát neki olyan 
nincsen, mert öt arra tanította az anyja mindörökké, hogy 
ha tésztát gyúr, előtte és utána a kezét szépen mossa 
meg. 

Azt mondja neki az ember: 
— Téged viszlek el a fiamnak, mert azok rendetlenek. 
És elvitte a fiának. 



A mocsári manók meg az élet vize 
Szibériai népmese 

Volt egyszer a messze Szibériában, valamikor nagyon 
régen, egy vándorló kedvű vadász. Jártában-keltében egy 
irdatlan nagy mocsár akadt az útjába. Vad át nem jutott, 
madár át nem röpült rajta, akkora volt. Hanem a vadászt 
nem olyan fából faragták, hogy egy mocsártól megijedjen. 
Kapta magát, nekiveselkedett, át akarta ugrani. De nem 
ugrott elég nagyot, s épp a mocsár közepébe pottyant, 
egy nagy zsombékra. 

Körülnézett, s elállt a szeme-szája: egy sereg megnyer-
gelt, fölszerszámozott nyúl ugrándozott körülötte. Úgy fi-
cánkoltak, mint a jóvérű paripák. 

De ámult még nagyobbat is a vadászi Mert egyszer csak 
apró emberkék bújtak elő a zsombékok alól: a mocsári 
manók. Fölpattantak a nyúlparipák hátára, odavágtattak 
a mi vadászunk elé, köszöntötték szépen, aztán mindjárt 
elpanaszolták neki nagy bajukat: 

— Csak te segíthetsz rajtunk, földi halandó! Ragadozó 
vad pusztít a birodalmunkban: a coboly. Úgy látjuk, va-
dász vagy. Lödd le ezt a fenevadat! 

A mi vadászunk fogta az íját, megkereste a çbbolyt, 
leterítette, s vitte a mocsári manókhoz. Örvendeztek a 
manók, nem győztek hálálkodni: 

— Nagy jót tettél velünk, vadász! Bizony megháláljuk, 
nem maradunk adósaid. Adunk neked az élet vizéből. 
Eredj haza és várj bennünket. 

Hazament a vadász a völgybe, ahol lakott, s megvitte 
a hírt atyafiságának, nemzetségének: hamarosan halha-
tatlanok lesznek. Eljönnek a mocsári manók, és hozzák 
az élet vizét. 



Várták-lesték a vendégeket. Az asszonyok sütöttek-főz-
tek, az emberek fát aprogattak, tüzet élesztettek, a gye-
rekek még álmukban is a mocsári manókról beszéltek. 

Egy nap aztán megérkeztek. Porzott az üt utánuk, úgy 
vágtattak nyúlparipáikon. A vezérük fenyőfa bödönkében 
hozta az élet vizét. Amikor az emberek meglátták, micso-
da paripákon ügetnek, olyan harsány nevetésre fakadtak, 
hogy rengett a hasuk belé. 

Megharagudtak a mocsári manók, le se szálltak nyúl-
lovukról. Fogta a vezérük a fenyőfa bödönkét, s rálocs-
csantotta az élet vizét a cirbolyafenyőkre. Aztán vissza-
vágtattak a mocsárba. 

Azért öregszenek meg azóta is az emberek, s ezért zöl-
dellnek száz meg száz évig Szibéria erdeiben a cirbolya-
fenyők. 



A gombakirály 
Lengyel népmese 

Volt egyszer egy sűrű, sötét, öreg erdő. Ebben az erdő-
ben temérdek mindenféle gomba nőtt. Egyszer elhatároz-
ták: királyt választanak maguknak. Igen ám, de kit? Ta-
nakodtak, tanakodtak, ki lenne a legalkalmasabb, végül 
kisütötték, hogy maga az erdész. El is mentek hozzá kö-
vetségbe, és szépen megkérték, hogy legyen a királyuk. 
Hanem az erdész csak a fejét csóválta: 

— Köszönöm a tisztességet, de hát nekem egyéb dolgom 
van az erdőben. Meg aztán túl nagy is vagyok hozzátok. 

— Legyen hát a nyuszi a királyunk! — eszelték ki a 
gombák, újabb hosszas töprengés után, s megkérdezték 
a nyuszit, hogy királykodjék felettük. A tapsifüles szépen 
megköszönte, hogy rá gondoltak, de ő sem fogadta el a 
királyi rangot. 

— Én szeretek ugrándozni, futkározni, a gombakirály-
nak meg folyvást egy helyben kell állnia, méghozzá fél 
lábon. S hova tegyem akkor a másik három lábamat? 

Újra összeültek a gombák tanakodni, végül abban ál-
lapodtak meg, hogy közülük való legyen a király. No de 
melyik a sok közül? A tinóru? Vagy a rizike? A rókagom-
ba? Vagy a kucsmagomba? A csiperke? Vagy a pöfeteg?... 
Abban megegyeztek, hogy az lesz a király, aki legméltóbb 
az uralkodásra. De ki a legméltóbb? 

— Én! — kiáltotta a légyölő galóca. — Senkinek sincs 
ilyen gyönyörű, gyöngyös skarlátkalpagja! És nekem min-
denki engedelmeskedni fog, mindenki tudja, hogy a mér-
ges gomba — veszedelmes! 

— Épp ezért nem lehetsz király! — intették le a többiek 
a hencegő galócát. 





S ekkor a fák árnyas rejtekében hirtelen megpillantot-
ták a barna sapkás, egyszerű, sose hivalkodó, halk szavú 
vargányát, aki mindig mindenkinek csak örömet szerzett. 

— Ö a legméltóbb! — kiáltozták a gombák, és szégyell-
ték, hogy szerény külseje miatt már előbb nem gondoltak 
rá. 

így lett a vargánya a gombák királya. 
Mindenki örült — az erdész, a nyuszi, a mókus meg a 

békák —, minden teremtett lélek a sűrű, sötét, öreg er-
dőben, csak a galóca mérgelődött. Még gyönyörű, gyön-
gyös kalpagját is földhöz vágta volna — ha tehette volna. 



A királykisasszony meg a katona 
Rozsályi népmese (Béres András gyűjtése) 

Vót egyszer egy királykisasszony, oszt nem tudták se-
hogysem férjhez adni. Csak ahhoz megy férjhez, aki olyat 
tud mondani, amit ő nem hisz. Jöttek hercegek, grófok, 
nagy kalapú tótok, mindegyik akármit mondott, azt felelte 
a királykisasszony: 

— Nagy a világ, minden megtörténhet benne. 
Egyszer jött két szabadságos katona, mentek hazafelé. 

Ahogy mentek, egy város szélire értek. Kint ült egy öreg-
asszony, kérdezik tüle: 

— Na, öregmamám, mi újság? 
— Hát itt csak — azt mondja — az az egy újság van, 

hogy van itt egy királykisasszony, csak ahhoz megy férj-
hez, aki olyat tud mondani, amire ő azt mondja, hogy ez 
mán csakugyan nem igaz. 

— Hát én jelentkezek a királynál — azt mondja az egyik. 
Reggel nyolc órakor kellett szónokolni. Eljött a nyolc 

óra, bement a palotába. Hát odament a király lánya is, 
még a miniszterekből is vótak ott. Azt mondja a király: 

— Na vitéz úr, mondjon hát valamit, amit tud, hogy az 
én lányom azt mondja rá, hogy ez mán csakugyan nem 
igaz. 

— Na, kedves királykisasszony, hát én — mikor az én 
apám házasodott, más faluból hozták a menyasszonyt —, 
én vótam a lovas legény. — Hát, az lehet — azt mondja 
a királykisasszony —, nagy a világ, sok minden megtör-
ténhet benne. 

A legény folytatta: — Mikor mentünk, a pap a temp-
lomban vót, éppen a legjavában prédikált. Oly hathatósan 
prédikált, a cserépzsindely hullott lefelé a fedélről. 



— Nagy a világ, sok minden megtörténhet benne. — 
Azt kérdi a királykisasszony: — Mondja hát, vitéz úr, mit 
prédikált a pap? 

— Azt prédikálta, hogy te a világon a legeslegnagyobb 
ringyó vagy. 

Mérgibe felugrott a királykisasszony, úgy kiabálta: 
— Ez mán csakugyan nem igaz. 
El kellett a katonának venni, élte napjáig vele lakni. 
Ez a mese addig vót, 
A nadrágom tele vót, 
Edd meg, ami benne vót. 



Ki szólal meg először? 
Japán népmese 

Volt egyszer négy szerzetes. Jámborok voltak, s légynek 
se vétettek, nem véthettek volna, mert még légy se szállt 
arra a tájra, ahol éldegéltek. Túl a Hét Fekete hegyen, 
egy súrú erdőben, annak is a közepében, egy nagy kő-
barlangban. Egy nap fogadalmat tettek, hogy hét napig 
hallgatnak, nem ejtenek egy szót se, hét napig csak azon 
elmélkednek, miként lehetnének még jámborabbak. 

Négyen éldegéltek a barlangban, közel-távol egy lélek 
se, csak egy szolgagyerek járt be hozzájuk, az hordta ne-
kik az ételt, italt, világot. 

Estefelé a barlangban füstölögni kezdett a mécses. Füs-
tölgött, pislogott, félő volt, hogy elalszik. 

Az a barát, aki a legközelebb ült hozzá, kikiáltott a 
szolgafiúnak: 

— Hé, fiú! Gyere, igazítsd meg gyorsan a kanócot! 
A társa, aki mellette ült, mérgesen csóválta a fejét: 
— Hallgatást fogadtunk, te pedig megszegted! Most az-

tán kezdhetjük elölről! 
A harmadik igen megharagudott mind a kettőjükre, és 

rájuk rivallt: 
— Hallgassatok már, ti locsogok! 
Akkor a negyedik, a legöregebb és legjámborabb barát, 

azt mondta nagy méltósággal: 
— Rólam vegyetek példát! Egyedül én nem szegtem meg 

a fogadalmat. 



Benedek Elek 
Az Úristen és Éva anyánk 

Mikor az Úristen a teremtés munkáját bevégezte, így 
szólott: 

— Virág, viríts és hervadj, tavasz jöjj és tűnj el, te is 
ember, tudd meg, hogy ha születtél, meg is kell halnod! 

Az egész természet meghajlott az Úr akarata előtt. A 
tavasz jött és el is tűnt, a virág virított és el is hervadt, 
minden, de minden változott a maga idejében ebben a 
nagy természetben. Az Úristen jól ismerte az ember ter-
mészetét, s szépszerivel meg is győzte Ádámot, hogy min-
den kezdetnek véginek is kell lenni. De Éva anyánk nem 
tudott semmit erről a törvényről. Egyszer éppen ült egy 
forrásnál, nézte magát annak tükrében, midőn az Úristen 
odament hozzá, hogy őt is felvilágosítsa a változás tör-
vényeiről. 

Éva anyánk keservesen zokogott, mikor az Úristen hoz-
zá lépett. 

— Miért sírsz, gyermekem? — kérdé tőle szelíden az 
Úr. 

Éva anyánk fölnézett az Úristenre, s a saját homlokára 
mutatott. Az Úr úgy tett, mintha nem is vett volna észre 
semmit. 

— Nem értem, mit akarsz, mondd szóval, leányom — 
szólt az Úr. 

— Nézz, uram, a homlokomra! — szólt Éva anyánk sze-
pegve, s rámutatott homlokán egy-két ráncra. — Én nem 
tudom elszenvedni ezeket a ráncokat. 

És sírt tovább keservesen a hiú asszonyi állat. 
— Ó, az kicsiség, leányom — mondá az Úr —, elmúlik 

az, egyet se síij, ne epekedj miatta. 



Eleget beszélt az Úristen erre is, arra is, hogy hát a 
sima útból is lehet göröngyös, s a járt út is benőhet füvei, 
de Éva anyánkat csak nem tudá megvigasztalni, egyre 
sírt, zokogott. Az Úr, amikor látta, hogy minden beszéd 
haszontalan, elvesztette a béketúrést, s így szóla: 

— Mondd meg, leányom, miért sírsz, ha megértettél 
engem? 

Éva anyánk nagy felindulással azt válaszolá erre: 
— Én értettelek meg téged?! Bizony nem értettelek meg 

én, Atyám! Nem is akarom megérteni soha, de soha a te 
törvényedet! Ezeket a csúnya ráncokat nem túröm a hom-
lokomon, ha még százezer törvényt csinálsz is! 

S erre a felindult asszonyi állat nagy mérgében elájult. 
Az Úr pedig eltúnt, s többet nem is próbálta meg, hogy 
Éva anyánkat észre térítse. 

Azóta ezer meg ezer esztendő jött és ment el, de Éva 
leányai sem különbek ősanyjuknál. Ök is, mint ősanyjuk 
a forrásnál, megállnak a tükör előtt, s ha arcukon egy 
ráncot pillantanak, nem az ember, de a mennybéli Úris-
ten sem tudná megvigasztalni őket. 



Mészöly Miklós 
A kis játszótársak 

Ismertem egy kisfiút, a szülei annyira szegények voltak, 
hogy semmi játékot nem tudtak venni neki. És mégis 
voltak játékai! A saját szeme, szája, a füle és az orra, a 
haja és a nyaka, a két karja és a két keze, lába. 

A haja játszott és táncolt a széllel; a füle tele volt ma-
dárénekkel, patakzügással; az orra a virágok és bogyók 
illatával, a párolgó leves szagával, amit az édesanyja a 
tányérjába mert. A keze soha egy percig nem maradt 
nyugton, s a két lába is egész nap futkosott, ugrált a 
boldogságtól. Két csodálkozó nagy szeme pedig örökösen 
az eget s a földet járta, miközben a szája fáradhatatlanul 
kérdezett és nevetett. 

Hát nem csupa vidámság így az élet? 
Aztán, mikor eljött az este, a hold és a csillagok, s egy-

szerre elcsöndesedett a világ — a kisfiú szája is össze-
csukódott, nem kérdezett, nem nevetett többet, a füle 
nem figyelgette a hangokat, a nyaka nem forgott hol erre, 
hol arra, a két karja se nyúlkált, hadonászott: szép csönd-
ben odafeküdt a keze a takaróra, a haja meg a párnára. 
Csak a lába nyújtózott még egyet-kettőt — aztán már az 
se. 

S akkor... akkor a szeme is lecsukódott egészen. 
És a kisfiú játékai — a szeme, szája, füle, orra, haja, 

nyaka, a két keze, lába, karja — mind együtt elaludtak. 
És mind együtt ébredtek fel reggel, hogy újrakezdjék a 

játékot. 



Baj — nem baj 
Dán népmese 

Egyszer egy parasztember egy zsák rozsot tolt taligán 
a malomba. Szembejött egy másik. Mind a kettő megállt, 
hogy kifújja magát. Szóba ereszkedtek. 

— Jó reggelt! — mondta a malomba igyekvő. — Jó-e 
erre az út? 

— Nem próbáltam. 
— Hát a malom jár-e? 
— Nem láttam. 
— Mindig ilyen keveset szólsz, te legény? 
— Nem vagyok én legény, házas vagyok. Már húsz esz-

tendeje. 
— Az már jó dolog! 
— Hát nem egészen jó. 
— Miért nem? 
— Mert öreg a feleségem. 
— Bizony, az baj. 
— Aztán miért baj? 
— Mert háza van meg pénze. 
— Úgy már jól van! 
— Dehogy is van jól! Nincs sok pénze, csupa rézgaras. 
— Az már baj. 
— Nem is olyan nagy baj. Mert én azon a pénzen vettem 

négy kövér disznót. 
— Akkor jól van! 
— Nincs jól bizony! Mert mikor az anyám kisütötte a 

zsírjukat, fölgyújtotta a házat. 
— Hát az már aztán nagy baj. 
— Nem baj. Mert szép új házat építettem a helyére. 
— Akkor semmi hiba. 



— Semmi. Csak éppen amikor az öreg feleségem belé-
pett a házba, leesett a lépcsőről, és kitörte a nyakát. 

— Nem is olyan nagy. Fiatal feleséget vettem, szépet, 
takarost. 

— Hát ebből csak nem lett baj? 
— Lett bizony. Egész nap mást se tesz, mint a tükör 

előtt ül, magát piperézi, én meg sütök-főzök, mosok-var-
rok, súrolok-sikálok. 

— Ez már baj. 
Ez aztán már igen nagy baj. Hát isten áldjon! 



Bárányi Ferenc 
A kecskekörmök regéje 
Szép és gőgös volt a királylány, 
rettegték és csodálták. 
Balatonparton, Tihanynak táján 
őrizte mindig a nyáját. 
Kecskéinek sugarat felidéző 
aranyból volt a gyapja 
ám ő rideg, mint az ékkő 
s hold húsé terült el rajta 
Nem bírta szóra sem ember, se kecske, 
hallgatott éjszaka s nappal, 
nem méltatott senkit feleletre — 
fukarkodott a szavakkal 
Hullámkirályfi lelke morajlott 
érte a kínteli vágytól 
egyre fülelte a partról a hangot, 
bízva hogy egyszer a lány szól 
Ám a lány ajka néma maradt, 
szorosra zárta a gőgje, 
a Hullámkirályfinak szíve szakadt, 
bánata lassan megölte. 
Haragra lobban Hullámkirály 
s fáért bosszút állott, 
vad áradatát nyögte a táj, 
dúlta a parti világot. 
Melybe ragadta a nyájat a víz, 
eltűnt, el a sok csudakecske, 
ámde a körmüket azóta is 
kiszórja a tó a fövényre. 
S a gőgteli pásztor sorsa se masabb: 
magába zárta egy sziklaüreg 



s szajkózza azt, amit rákiabálnak 
azok, akiknek egy szót se vetett. 
Szép és gőgös volt a királylány, 
nagy nyája adta a rangját, 
Balatonparton, Tihanynak táján 
hallani most is a hangját. 



Tordon Ákos 
Pityipalkó 

Lángveres a haja, arcán ezer szeplő, füle kétfelé áll, 
szája füléig ér — elég róla ennyi. Aki ezután sem ismerné 
meg, az magára vessen, ne a pulykatojásból lett Pityi-
palkót okolja. Hogy hogyan lett pulykatojásból? Hát bi-
zony csak úgy, hogy az én ügyes-rajzos Ági lányom le-
rajzolta húsvét után kiskedden a legigazibb pulykatojást, 
s még azontúl is tovább rajzolt, addig-addig, mindaddig, 
amíg Pityipalkó lett a legigazibb pettyes pulykatojásból. 

Ekkor nagyot rikkantott a Pityipalkó, s azzal leugrott 
a rajzpapírról, de még az asztalról is, egyenesen Ági lá-
nyom ölébe, a piros babos köténybe, s ott így szólt: 

— Köszöntelek, kisgazdám! Elmegyek most, de estére 
megjövök! — s azzal uzsgyi! kettőt fordult, hármat per-
dült, és a kéményen át a világvándor füsttel együtt kire-
pült. 

Ámult-bámult Ági lányom, de jómagam is vele bámul-
tam, minek is tagadjam. És még jobban bámultunk, ami-
kor este, huss, berepült a kéményen át. Nevetett, és buk-
fencet hányt, aztán letelepedett a hófehér ágy hófehér 
szélére, és bizony csoda volt, hogy a nagy fehérségre nem 
kenődtek fekete foltok, mert hiszen a Pityipalkó a kémé-
nyen át közlekedett, a kémény pedig füstös, kormos. 

Azóta is hozzánk jár, télen-nyáron nálunk hál. 



Gárdonyi Géza 
A madártej fű 

A gyerekek künn jártak az erdőn. Szép az erdő május-
ban. A fák akkor bocsátják ki a levelüket. A fű tiszta, 
gyönge zöld. 

Imitt-amott a szelíd sárga szentgyörgyvirág aláhajló 
fürtökkel várja a méheket: 

A méhek oda is mennek. Körülmuzsikálják. Ez tetszik 
a szentgyörgyvirágnak. 

De persze nincs pénze. Ha pénze volna, az nem is kel-
lene a méhecskének. Jobb a méz. Igaz-e, gyerekek? 

Ahogy javában szedik a szentgyörgyvirágot, egyszer 
csak fölkiált a Pista gyerek: 

— Nini, mi van itt, milyen szép fehér virág! Olyan fehér, 
mint a tej. 

A nagyapó megállott a virág mellett, és így szólt: 
— Jól mondod, fiam, hogy olyan, mint a tej, mert úgy 

is hívják ezt, hogy madártejfű. Érdekes virág ez. Csak 
délben nyit. Máskor bezárja a virágát. Úgy is hívják, hogy 
úri virág, mert régente az urak ezzel gyógyították a zú-
zódásból keletkezett sebüket. Meg úgy is hívják, hogy 
vadhagyma, mert a gyökere olyan mint a vereshagyma, 
és az íze is hasonlít hozzá. A pásztorok meg a vadászok, 
ha nincs hagymájuk, ezt főzik bele a levesbe. Ássátok 
csak ki vigyázva, gyökerestül, majd otthon mutatok va-
lamit. 

A fiúk kiásták a szép fehér virágot, és otthon cserépbe 
tették. Persze dél már elmúlt, és a virág zártan maradt. 

— Ha akarom, kinyílik a virág — szólt a nagyapó. 
— Magától? 
— Magától, anélkül, hogy hozzányúlnék — felelte a 

nagyapó. 



Édesanya éppen vasalt. A nagyapó elkérte tőle a meleg 
vasalót, és odatartotta kétujjnyira a virághoz. 

És íme, a bolondos kis fehér virág lassan-lassan föl-
nyitotta a szirmait; egy perc múlva nyitva állott minden 
virága. 

Azt gondolta, hogy dél van. 



Heltai Gáspár 
A békákról, amikor Jupitertől ki-

rályt kévántanak és kértenek 

Kezdetben a békák minden munkálkodás és félelem 
nélkül laknak vala az ő tavukban. Mert senki nem kergeté 
és üldözé őket. E jó állapotban elbízták magukat és te-
vékenységbe esvén, abban egyeztenek meg, hogy királyt 
kérnének maguknak Jupiter Istentől. Egybegyűlvén ezo-
káért a békák, erősen és egyenlőképpen kezdének kiáltani 
Jupiterhöz, hogy királyt adna nekik. Mert király nélkül 
semmiképpen meg nem lehetnének. Jupiter látván bo-
londságukat, igen kezdé őket nevetni. Majd ismét kiáltani 
kezdének a békák egyenlő szóval. Jupiter, ó Jupiter, le-
gott királyt kévánunk. Mert ugyan nem akarunk anélkül 
lenni! Jupiter megkönyörüle rajtuk és királyt ada nékik. 
S egy nagy régi reves tőkét vete alá az égből a tóba, nagyot 
puffana a vízben. És a békák igen megijedének a vízben 
és a fenékre alászállának. Egy kis idő múlva egyik a bé-
kák közül kezdé a fejét a vízből feltolni, hogy látná, mi-
nemű királyt adott volna nékik Jupiter. Mikoron látta 
vala, hogy csak egy reves tőkét volna az király, egybehívá 
mind a többi békákat, hogy eljönnének tiszteletüket tenni 
a királynál. Nagy félelemmel azokáért elmenvén, megsze-
rencséltetik vala a királyt. És mikoron ezekbe vennék, 
hogy az étel nélkül való és reves tőke volna csak, kezdék 
utálni és csúfolni. Végezetül reá kapaszkodván, hátára 
ülének. Ismét egyenlő akaratból Jupiterhöz kiáltának, 
hogy íme más királyt adna nékik. Jupiter engedve kéván-
ságuknak és meghallgatá könyörgésüket és királyt külde 
nékik, a nagy és veres orrú gólyát. Ez hogy közükbe juta, 
fel-alá kezde járni és a békák közül a nagyját és kövérét 



kezdé a csőrével vágni és megenni. Látván azt a békák, 
elbúsulták magukat és háladatlanságukről és bolondsá-
gukról panaszolkodónák. És midőn Jupiterhöz kiáltoztak 
az királynak kegyetlensége okából és ismét változást ké-
vánnának, monda Jupiter: Mikoron királyért könyörög-
tetek énnekem, én nem akarék királyt adni néktek. Mert-
hogy nem akartatok király nélkül élni, jámbor, együgyű 
és engedelmes királyt adék tinéktek. Ti pedig megutáltá-
tok azt és megcsúfoltátok. Ennekutána szüntelen való 
kiáltásokra adtam a mostanit, ki eleven és elég gyors. Ezt 
is immár eluntátok és ismét mást kévántok. Kicsoda 
győzne tinektek kedvetek szerént való királyt válogatni? 
Ha engedelmeskedtek néki jó, ha nem, bőrötökkel fizet-
tek. így leszen. 



Andersen 
Ole Luköje 

Nincs a világon senki, aki olyan gyönyörű meséket tud-
na, mint Ole Luköje. De szépen is tud mesélni! Estefelé, 
amikor a gyerekek még asztalkájuknál vagy kis zsámo-
lyukon üldögélnek, meglátogatja őket Ole Luköje. Csön-
desen, lábujjhegyen óvakodik fel a lépcsőn, halkan ki-
nyitja az ajtót, és édes tejet permetez a gyerek szemébe, 
csak egy-két írnom cseppecskét, de ennyi éppen elég ah-
hoz, hogy a kicsinyek összehunyorítsák a szemüket és 
ne láthassák őt. Ole Luköje halkan mögéjük oson, rálehel 
a nyakukra, s leheletétől elnehezül a gyerekek feje. De 
ez nem fáj, inkább jólesik nekik, hiszen Ole Luköje jóte-
vője a gyerekeknek: azt akarja, hogy csöndben maradja-
nak, amikor lefektetik őket, és szépen elaludjanak, mert 
csak úgy tud nekik mesélni. 

Amikor aztán alusznak a kicsinyek, Ole Luköje leül az 
ágyuk szélére. Szép selyemkabát van rajta, de hogy mi-
lyen színű, azt nem tudnám megmondani: zöld, piros és 
kék fényben ragyog, ha mozdul egyet. Egy-egy esernyőt 
tart mindkét hóna alatt: az egyiken csupa gyönyörű kép 
van — ezt a jó gyerekek fölött feszíti ki, s a gyerekek 
csodálatos meséket álmodnak egész éjszaka. A másik er-
nyőn semmi sincs — ezt a haszontalan és szófogadatlan 
gyerekek fölé tartja, akik aztán úgy alusznak reggelig, 
mint a tuskó, s amikor fölébrednek, nem emlékeznek 
semmire. 

Hallgassuk meg, mit mesél Ole Luköje egy hét minden 
estéjén egy Hjalmar nevű kisfiúnak. Hét mesét mondott, 
ahány napja van a hétnek. 



Ole Luköje meséi 
Hétfő 

— Jól figyelj — mondta Ole Luköje az első este, amikor 
Hjalmart lefektette. — Most feldíszítem a szobádat! 

A cserepekben nyíló virágok abban a szempillantásban 
hatalmas fákká növekedtek, hosszú ágaik befutották a 
szoba falait és mennyezetét — olyan volt az egész szoba, 
mint egy pompásan zöldellő lugas. Minden ágon virágok 
fakadtak, szépek és illatosak, mint a rózsák, s még édesek 
is, mint a befőtt. Gyümölcsök is csüngtek az ágakon, ra-
gyogtak, mint a színarany; édes kalácsok, tele mazsolá-
val. Csodálatos látvány volt! Hanem egyszer csak szív-
szaggató jajgatás hangzott az asztalfiókból, ahol Hjalmar 
iskolakönyvei feküdtek. 

— Hát ez mi? — kérdezte Ole Luköje. Odament az asz-
talhoz és kihúzta a fiókot. A palatábla nyögött, jajgatott: 
a számtanfeladatban, amelyet Hjalmar ráírt, hibás volt 
egy szám, s a palatábla majd kettétört bánatában. A pa-
lavessző úgy rángatta zsinórját, mint egy kiskutya — se-
gíteni akart a bajon, de nem tudott. Panaszos sírás hal-
latszott Hjalmar irkájából is, rettenetes volt hallgatni. Az 
irka lapjain, a sorok elején, nagybetúk sorakoztak egymás 
alatt, egy kicsit jobbra dőlve, egészen a lap aljáig — ezek 
voltak a minta-betúk. Mellettük ugyanolyan betúk töltöt-
ték meg a sort — legalábbis, aki írta, azt hitte, hogy 
ugyanolyanok. Azokat a betúket Hjalmar rajzolta — az 
egyik lecsúszott a vonal alá, a másik fölötte lebegett. 

— Látjátok, így kell állnotok! — mutatta nekik az első 
betú. — így, egy kicsit oldalra dőlve, ilyen merész tartásban! 

— Ó, szívesen állnánk úgy — felelték Hjalmar betúi —, 
de nem tudunk, hiszen alig állunk a lábunkon! 



— Akkor hát csukamájolajat kell bevennetek! — mond-
ta nekik Ole Luköje. 

— Nem, nem! — kiabálták a betűk, s egyszerre olyan 
katonásan kihúzták magukat, hogy öröm volt nézni. 

— Ma nem tudok mesélni — mondta Hjalmarnak Ole 
Luköje. — Rendre kell tanítanom ezeket a betűket. Egy-
kettő! Egy-kettő! — vezényelte. És a betűk olyan délcegen 
sorakoztak az irkába, akár a minták, amelyhez igazodni-
uk kellett. Hanem amikor Hjalmar reggel megnézte az 
irkáját, bizony éppen úgy düledeztek, tántorogtak a sze-
gény betűk, mint régen. 

Kedd 

Alighogy Hjalmar lefeküdt, Ole Luköje kicsiny varázs-
fecskendőjével megpermetezte a bútorokat, s azok egy-
szerre megszólaltak: mindegyik magáról beszélt, egyedül 
a régi óra állt némán a sarokban, s mérgelődött: milyen 
hiú teremtések is a bútorok, mindegyiknek csak saját 
maga fontos. A komód fölött aranykeretes, nagy festmény 
függött, tájképet ábrázolt; hatalmas fák zöldelltek rajta, 
a fűben virágok hajladoztak, s az erdőt folyó szelte át, 
messzire kanyargott, öreg kastélyok alatt egyenesen a 
végtelen tenger felé tartott. 

Ole Luköje ráhintett néhány varázscseppet a képre, s 
lám a madarak víg énekbe kezdtek, a faágak lágyan su-
sogtak, fölöttük lassan vonultak a felhők, árnyékuk át-
suhant a tájon. Akkor Ole Luköje fölemelte a kis Hjalmart 
egészen az aranyos keret széléig, lábát ráhelyezte a festett 
tájra, a magas fűbe, s már ott állt a kisfiú az erdőszélen, 
rásütött az ágak között átszűrődő napfény. Aztán lesza-
ladt a folyóra, beleült a kis vitorlásba, amely ott ringató-
zott a part közelében; piros-fehérre festett kis csónak volt, 
rajta a vitorla úgy csillámlott, mint az ezüst, és hat hó-



fehér hattyú húzta. A hattyúk nyakán aranyabroncs ra-
gyogott, fejükön kékes fényű csillag tündökölt. Már röpí-
tették is a csónakot a fák között, amelyek rablókról és 
boszorkányokról, meg a parányi virágtündérekről mond-
tak meséket, s elsusogták, amit a pillangóktól hallottak. 
Arany meg ezüstpikkelyű, csodálatos halak úsztak a csó-
nak után; néha felcsapódtak a víz színére, megcsobbant-
va a folyó tükrét; a levegőben kicsi és nagy, piros és kék 
tollú madarak vonultak a csónak után; szúnyogok tán-
coltak és cserebogarak brummogtak körülötte. Valameny-
nyi Hjalmart akarta követni, s mindegyik mesét mondott 
neki. 

Ó, milyen csodálatos hajókázás volt! Hol sötét, sűrű 
erdőbe ért a csónak, hol napsütötte virágoskertek között 
suhant el; a parton üveg- és márványpaloták magaslot-
tak, erkélyeiken királykisasszonyok integettek; azok a 
kislányok voltak, akikkel Hjalmar játszani szokott. Kar-
jukat nyújtogatták, cukormalac volt a kezükben, a legta-
karosabb, amit csak árulnak a kalácssütő asszonyok. 
Hjalmar, amikor elsiklott az erkély alatt, elkapta az egyik 
cukormalac lábát, a királykisasszony azonban erősen fog-
ta, s a malac kettétört — Hjalmar kezében maradt a na-
gyobbik része. Mindegyik palota előtt kicsi királyfiak áll-
tak őrséget; arany veretű kardjukat magasra emelték és 
mézeskalács huszárokat meg ólomkatonákat hajigáltak 
Hjalmar csónakjába — igazi királyfiak voltak! Erdőket, 
mezőket, nagy városokat szelt át a folyó, amelyen a csó-
nak siklott; elérkezett Hjalmar abba a városba is, ahol 
dajkája lakott. Nagyon szerette őt ez a dajka, most nyá-
jasan integetett feléje a partról. 



Szerda 

Odakinn esett az esö, csak úgy szakadt. Hjalmar ál-
mában is hallotta, amikor Ole Luköje kinyitott egy abla-
kot, látta, hogy majdnem a párkányig ér a víz, valóságos 
tenger van odakinn, s egy csodálatos kis hajó ringatózik 
a ház előtt. 

— Velem jössz, kicsi Hjalmar? — kérdezte Ole Luköje. 
— Ma éjszaka idején üj országokba hajózunk, s reggelre 
itthon leszünk. 

Hjalmar egy szempillantás múlva ott állt ünneplő ru-
hájában a pompás hajón, s már sütött is a nap. Végig-
hajóztak az utcákon, megkerülték a templomot, s kiértek 
a nyílt tengerre. Sokáig hajóztak, már partot se láttak, 
amikor egy csapat gólyát pillantottak meg a magasban 
— meleg országok felé indultak. Hosszú sorban repültek; 
nagy út volt mögöttük! Az egyikük olyan fáradt volt, hogy 
alig tudta emelgetni a szárnyát; utolsónak repült, s nem-
sokára messze elmaradt társaitól. Végül kiterjesztett 
szárnnyal mind mélyebbre ereszkedett; egy párat még 
csapott a szárnyával, de hiába, nem tudott fellendülni a 
magasba. Lábával megkapaszkodott a hajó árbocában, 
lecsúszott a vitorlán, s a fedélzetre zuhant. A hajósinas 
fölemelte és ketrecbe zárta, a tyúkok, kacsák, pulykák 
közé; a szegény gólya csüggedten kuporgott közöttük. 

— Nézzétek ezt a nagy legényt! — mutogattak rá a tyú-
kok. , 

A pulyka olyan kövérre fújta fel magát, hogy majd ki-
pukkadt, s megkérdezte a gólyától, kiféle-miféle. A kacsák 
hátráltak és hápogva taszigálták egymást. És a gólya be-
szélt nekik a meleg Afrikáról, a piramisokról meg a 
struccmadárról, amely úgy vágtat a sivatagban mint egy 
szilaj paripa. A kacsák azonban egy szót sem értettek a 



meséjéből, hát oldalbabökdösték egymást és azt mond-
ták: Ugye mindnyájan egyetértünk abban, hogy buta? 

— Persze, hogy buta! — mondta a pulykakakas, aztán 
mérgesen hurukkolt. A gólya hallgatott, tűnődött — Af-
rikára gondolt. 

— Milyen pompás hosszú lába van! — gúnyolódott vele 
a pulyka. — Mennyiért vette rőfjét? 

— Ha-ha-ha! — hahotáztak a kacsák; a gólya úgy tett, 
mintha nem is hallotta volna. 

— Nevessen velük — biztatta a pulykakakas —, mert 
ez nagyon jó tréfa volt. — Vagy talán sérti a méltóságát? 
Ó, ó! Úgy látszik, ön eléggé korlátolt teremtés. Mi inkább 
egymás társaságában maradunk, úgy érdekesebb! 

De Hjalmar odament a baromfiketrechez, kinyitotta, a 
gólyát szólította, s az kilépett a fedélzetre. Kiterjesztette 
szárnyát s elröpült dél felé. 

Csütörtök 

— Most pedig — mondta Ole Luköje — mutatok neked 
valamit, ha nem ijedezel. Mindjárt itt terem egy egérke. 
— Egy szempillantás múlva már ott ül a tenyerén egy 
kedves, takaros kis egér. 

— Azért jött — folytatta Ole Luköje —, hogy meghívjon 
az egérlakodalomra. Ma éjszaka menyegzőt tart itt két kis 
egér. A padló alatt laknak, édesanyád éléskamrájában. 
Igazán szép lakásuk van! 

— De hogy férek én be az egérlyukba? — kérdezte Hjal-
mar. 

— Azon ne törd a fejed! — felelte Ole Luköje. — Bízd 
csak rám, majd én kicsire varázsollak! — Azzal ráperme-
tezett Hjalmarra, s a fiú egyre kisebb lett, végül akkorára 
zsugorodott, mint a kisujjam. — Kölcsönkérheted az 



ólomkatonád ruháját, éppen illik rád, társaságban kü-
lönben is jól fest az egyenruha! 

— Igen, igen! — kiáltotta örömmel Hjalmar, s már rajta 
is feszült az egyenruha — olyan volt benne, mint a leg-
délcegebb kis ólomkatona. 

— Szíveskedjék még a fejére tenni az édesanyja gyú-
szűjét — tanácsolta a kis egér. — Akkor aztán indulha-
tunk a lakodalmas házhoz. 

— Hát személyesen vezet el bennünket, kedves egérkis-
asszony? — kérdezte Hjalmar. De már indultak is. Le-
ereszkedtek a padló egyik résén, s egy hosszú folyosóra 
értek, amely olyan alacsony volt, hogy a gyűszúsüveg 
majdnem súrolta a mennyezetét. Korhadt fadarabok vi-
lágították be. 

— Ugye, milyen pompás illat van itt? — kérdezte az 
egérke, aki vezette. — Szalonnabőrrel kenték be az egész 
folyosót. Igazi ünnepi pompa! 

Beléptek a hatalmas terembe. Jobb kéz felől kicsiny 
egérhölgyek sorakoztak; cincogtak, vinnyogtak, mintha a 
legjobb barátnők volnának valamennyien. Balfelől egéru-
raságok álldogáltak, hosszú bajszukat pödörgették. A te-
rem közepén, egy kivájt sajtkarikában, ott állt az ifjú pár; 
mindenki szeme láttára forrón csókolóztak, hiszen jegye-
sek, s hamarosan férj-feleség lesznek. 

Gyúltön-gyúltek a vendégek; az egerek majdnem 
agyontaposták egymást, ezért a jegyespár kiállt az ajtóba, 
hogy senki se léphessen se ki, se be. A terem is, akár a 
folyosó, szalonnabőrrel volt bekenve, ez volt az egész la-
koma, de csemegének megmutattak egy borsószemet, 
amelyre egy kis egér rávéste a fogával a jegyespár nevét, 
azaz nevük első betújét. 

A vendégek megállapították, hogy szép lakodalom volt. 



Péntek 

— Mit csinálunk ma éjszaka? — kérdezte Hjalmar. 
— Nem tudom, volna-e kedved még egy lakodalomba 

elmenni. Másféle lesz, mint a tegnapi volt. A nővéred nagy 
fiúbabája, Miska veszi feleségül Kati babát. Ráadásul szü-
letésnapjuk is van, hát sok ajándékot kapnak. 

— Azt már ismerem — mondta Hjalmar. — A nővérem, 
valahányszor új ruha kell a babájának, mindig szüle-
tésnapot vagy lakodalmat rendez neki. Ilyet már ezerszer 
láttam. 

— De ma éjszaka éppen az ezeregyedik lakodalmat tart-
ják, s több nem lesz. Ezt az utolsót különös pompával 
ülik meg. Nézz csak oda! 

Hjalmar az asztalra nézett. Kicsiny papírmaséház állt 
rajta, ablakain fény szűrődött ki, előtte ólomkatonák tisz-
telegtek fegyverükkel. A jegyespár a földön ült, elgondol-
kozva hajladozott az asztalláb felé. Ole Luköje felöltötte 
a nagyanyó fekete kabátját és összeadta őket.(...) Aztán 
a jegyesek megkapták az ajándékokat, csupa nyalánksá-
got kértek, semmi mást, mert elég volt nekik a szerelmük. 

— Nyaralóhelyre vagy külföldre menjünk nászútra? — 
kérdezte a vőlegény, s tanácskozásra hívta a fecskét, aki 
annyi földet bejárt, meg a kotlóstyúkot, aki már ötször 
költött ki csibét. A fecske a meleg országokról beszélt ne-
ki, ahol édes és nehéz szőlőfürtök teremnek, ahol olyan 
langyos a levegő és csodálatos színekben pompáznak a 
hegyek. 

— De ott nem terem ilyen gyönyörű kelkáposzta! — 
vélte a tyúk. — Csibéimmel vidéken töltöttem a nyarat 
— volt ott egy homokdomb, amelyen kapirgálhattunk, 
azonkívül szabad bejárásunk volt egy kelkáposztás kert-
be! Ó, milyen zöld volt! Én nem tudok szebbet elképzelni. 



— De hiszen egyik kelkáposzta olyan, mint a másik! — 
mondta a fecske. — Meg aztán itt sokszor olyan rossz idő 
van! 

— Igaz, de már megszoktuk — felelte a tyúk. 
— Csakhogy itt hideg van és kemény fagy! 
— A kelkáposzta éppen azt szereti — mondta a tyúk. 

De vannak meleg napok is. Négy éve teljes öt hétig tartott 
a nyár. Olyan hőség volt, hogy alig tudtunk lélegezni. 
Azonkívül itt nem élnek olyan mérges állatok, mint ott. 
Nálunk rablók sincsenek. Gazember, aki nem azt tartja, 
hogy a mi országunk a legszebb a világon! Az nem is 
érdemli meg, hogy itt éljen!(...) 

— Megfontolt asszonyság ez a tyúk — mondta Kati ba-
ba. — Én sem tartom nagy élvezetnek a hegymászást — 
föl-le, föl-le, unalmas az! Menjünk el inkább a homok-
dombhoz és sétáljunk a kelkáposztás kertben! 

És úgy is tettek! 

Szombat 

— Mesélsz? — kérdezte a kis Hjalmar, amikor Ole Lu-
köje lefektette. 

— Ma este nem lesz rá időnk — mondta Ole Luköje, 
és legszebbik esernyőjét feszítette ki a kisfiú fölött. — 
Nézd csak meg ezeket a kis kínaiakat! — A kifeszített 
esernyő olyan volt, mint egy nagy kínai csésze, amelyre 
kék fákat, tornyos hidakat meg bólogató kis kínaiakat 
festettek. 

— Holnapra szépen fel kell díszítenünk az egész világot 
— mondta Ole Luköje — mert ünnep lesz, vasárnap. Fel-
megyek a toronyba megnézni, szépen kifényesítették-e a 
harangokat a templom tündérei, mert csak akkor szép 
zengő a hangjuk. Kimegyek a mezőre, megkérem a szelet, 



fújja le a port a füvekről, a levelekről. Nehezebb munkám 
is lesz: le kell hoznom a csillagokat, fényesre dörzsölnöm. 
Majd a kötényembe szedem őket, de előbb megszámozom 
a csillagokat is, meg a helyüket is odafönn, mert csak 
ügy tudom mindegyiket visszatenni oda, ahova való. Ha 
nem ügyelek, csillaghullás lesz. 

— Hallja kérem, Luköje úr! — szólalt meg egy régi arc-
kép Hjalmar ágya fölött a falon. — Én Hjalmar dédapja 
vagyok; köszönöm, hogy annyi szép mesét mond a kisfi-
únak, de kérem, ne zavaija meg a fejét! A csillagokat nem 
lehet leszedni az égről és kifényesíteni! Azok égitestek, 
akár a mi földünk, s éppen ez a nagyszerű bennük. 

— Köszönöm, öreg dédapó! — mondta Ole Luköje. — 
Köszönöm! Te vagy a család legvénebbik feje, de én még 
nálad is öregebb vagyok ám! A régi rómaiak és görögök 
Álom-istennek hívtak. A legelőkelőbb házakban fordul-
tam meg, jól tudok bánni a kicsinyekkel, nagyokkal egya-
ránt. Mondj mesét magad, ha az enyém nem tetszik! 

Azzal hóna alá kapta az esernyőjét és elment. 
— Már a véleményét sem mondhatja meg az ember! — 

dohogott a régi arckép. 
És Hjalmar fölébredt. 

Vasárnap 

— Jó estét! — mondta Ole Luköje, amikor belépett. 
Hjalmar boldogan köszöntötte, aztán befelé fordította a 
dédapa képét a falon, nehogy mint előző este, beleszóljon 
a mesébe. 

— Ma az öt borsószemről mesélj, akik egy hüvelyben 
laktak, meg a kakasról és a szélkakasról, aztán a gőgös 
öltögető tűről, aki hímzőtúnek képzelte magát. 

— Sokat akarsz egyszerre — mosolygott Ole Luköje. — 
Azokat a meséket különben is hallottad már. Ma inkább 



új mesét mondok, rövidet, mert ma ünnep van, én is 
pihenni szeretnék. Hallgasd meg a ganaj túró bogár tör-
ténetét! 

És elkezdte a mesét a ganaj túró bogárról, aki megiri-
gyelte a császár paripájának fényes aranypatkóit, s el-
ment a kovácshoz, üssön az ő hat lábára is aranypatkót. 
De a kovács kinevette, a ganaj túró meg nekivágott bána-
tában a világnak, sok földet bejárt, útközben még meg is 
házasodott, de végül visszatért hazájába, a császár istál-
lójába. 

Hjalmar még reggel is mosolygott rajta, amikor feléb-
redt. 



Gárdonyi Géza 
Megjárta Jancsi 

Jancsi kapált az apjával. Nem könnyű dolog a kapálás: 
Jancsi elfáradt. Meleg volt. A Maros kutya ott feküdt a 
hűsön, a körtefa alatt. Jancsi megtörölte a homlokát, és 
így szólt: 

— Hej, édesapám, de jobb volna, ha kutya volnék! 
— Hát csak légy — felelte az apja —, próbáld meg. 
Jancsi letette a kapát. A Marost elkergette a körtefa 

alól, s maga feküdt oda. Onnan nézte, hogy az apja ho-
gyan kapál. 

Az idő már délfelé járt. Jancsinak a szeme majd kiesett 
az éhségtől. Végre nagy nehezen, elérkezik az ebéd. Az 
apa leteszi a kapát, és odaül a fa alá. 

— Lássuk — mondja —, mi a leves! 
— Bableves — mondja örömmel Jancsi. 
— Csitt — szólt rá az apja —, a kutya nem beszélhet. 

S enni kezd. 
— Hát én nem kapok? — kérdi Jancsi. 
— Hol hallottad azt, hogy a kutyának leves jár? Mond-

tam már, hallgass, mert te beálltál kutyának: kutyának 
nincs szava. 

Hallgatott Jancsi, de szomorúan. 
Következett a főzelék. Abban volt hús is. Az apa megette 

a főzeléket, a húst is. A csontot odadobta Jancsinak. 
Akkor már Jancsi sírva fakadt. 
— Nini — mondja az apa —, hát mi bajod? 
— Édesapám — feleli Jancsi —, nem kívánok tovább 

kutya lenni, mert ha még tovább is kutya vagyok, a tész-
tából se jut. 

így került ki aztán Jancsi a kutyaságból. 





Mese a fecskéről 
Román mese 

Réges-régen, olyan régen, hogy már az idejét sem tudja 
senki, élt egyszer egy szegény asszony. Egyetlen gyermeke 
volt, egy aprócska, vékony csontú kislány. Rindunele, 
vagyis Fecske volt a neve. Örökösen dalolt, nótázott. Hiá-
ba szólt rá az anyja nemegyszer: 

— Elég legyen már, Kisfecske! Hagyd abba! Fáradt va-
gyok, pihenni szeretnék! 

— Ha nem tetszik, ne hallgassa — nyelvelt vissza a 
kisleány, s annál harsányabb dalba fogott. Jócskán fel 
volt vágva a nyelve! 

Egy reggel, alig pitymallott, Kisfecske már talpon volt. 
Fekete ruhát vett magára, melybe édesanyja kék ujjakat 
varrt az este, s fehér kötényt kötött eléje. Alighogy elké-
szült, nyomban nótázni kezdett a legélesebb hangján! 

A szegény asszony még aludt volna, de felriadt a hangos 
énekszóra. 

— Kislányom — sóhajtott fel bosszúsan —, miért nem 
születtél inkább madárnak! 

Abban a szempillantásban kék szárnyú, fekete tollú kis 
madár repült ki a szobából. Fehér mellénye megvillant 
egy pillanatra, aztán szélsebesen tovaszállt... 

Estére azonban visszatért, és az ablak felső peremére 
fészket rakott. Ott élt madár alakban, s minden hajnal-
ban hangos énekszóval köszöntötte az Édesanyját. 

Sok, sok esztendő telt el azóta. A fecske ma is az em-
berek közelében, az eresz alatt rak fészket, és kora reggel 
hangos csiviteléssel ébreszti a ház népét. Azt mondják, 
szerencsét hoz annak, aki szívesen hallgatja. Ez így is 
van. Mert, aki fecskeszóra kel, és idejében dologhoz lát, 
annak nem lesz hiábavaló a munkája. 



A sündisznó, a pók, a teknősbéka 
és a méhecske 

Görög mese 

Valamikor réges-régen, még a világ kezdetén, egy test-
vér volt a sündisznó, a pók, a teknősbéka és a méh. Telt-
múlt az idő, egyszer csak megbetegedett az anyjuk, s a 
halálát érezte közeledni. Magához hívatta hát a lányait, 
akik a faluban voltak férjnél, és a fiát, a sündisznót. A 
sündisznó azt üzente vissza az anyjának, hogy éppen a 
szőlőjét keríti körül sövénnyel, nem ér rá. Az anyja meg-
dühödött, és így szólt: 

— Nőjön a hátára a sövény! 
A pók azt üzente, hogy éppen vásznat sző, azért nem 

mehet. 
— Csak szőjön, csak töltse az idejét — mondta az anyja 

—, de vászna ne készüljön el soha! 
A teknősbéka azt üzente, hogy éppen ruhát mos, nem 

ér rá. Ezt felelte az anyja: 
— Akkor nőjjön a hátára a teknő! 
A méhecske éppen dagasztott, mikor hírül vitték neki, 

hogy az anyja nagybeteg. Nyomban futásnak eredt, úgy 
ahogyan volt, tésztás kézzel, csak hogy még életben ta-
lálja az édesanyját. 

Anyja hálásan így szólt: 
— Bárcsak mézzé válnék a kezed alatt minden, amihez 

hozzányúlsz! 
Azóta a méh a legáldottabb az állatok között. Legelőre 

nem kell hajtanod, vigyáznod sem kell rá, s ő mégis mézet 
ad neked, se sok pénzedbe, se sok fáradságodba nem 
kerül. 



Illyés Gyula 
A kocsisok meg a grófok 

Élt egyszer két komisz gróf. Mind a kettőre külön-külön 
nagyon haragudott a bérese, mert nagyon rosszul bántak 
velük. No de nem merték a gazdájukat visszaütni, mert 
bezárták volna őket. A két kocsis béres egyszer összeta-
lálkozott. Panaszkodtak egymásnak, kérdezték egymás-
tól: 

— Milyen a te gazdád? 
Az egyik azt mondta, hogy nagyon rosszul bánik vele. 

Ráfelel a másik: 
— Az enyém is olyan! Hanem tudod mit? Verjük meg 

egymás gazdáját! Ha mindkettőnk a magáét veri meg, be-
zárnak bennünket! Majd ha egyszer kocsival megyünk 
egymásnak szemközt, te se térj ki, én se térek ki! Majd 
összeakaszkodunk, akkor majd verj az én gazdám nyaka 
közé! Én pedig a te gazdád nyaka közé verek! így nem 
csuknak be bennünket! 

Úgy is történt. 
Mikor egyszer mentek egymásnak szemközt, olyan 

büszkén hajtott egyik is, másik is, hogy semelyik sem 
tért ki. A két gróf amúgy is haragudott egymásra. Ahogy 
összeakaszkodtak, mindjárt az egyik kocsis a másik gróf-
jának a nyaka közé vágott, amaz pedig az ő gazdáját zu-
holta az ostorral. 

Azt mondta: 
— Ha te ütöd az én gazdámat, én is ütöm a te gazdádat! 
így aztán jól elverték egymás gazdáját. Mikor látták, 

hogy most már elég lesz ezt a verést kiheverni, kitértek 
egymás elől. 

Elhajt az egyik egy darabon. Azt mondja a gróf a ko-
csisnak: 



— Ugye, te jobban megverted? 
— Jobban én, mert nagyobbakat sóztam a nyaka közé! 
— No, ezért borravalót adok. 
A másik gróf is kérdi: 
— Ugye, te jobban megverted? 
— Jobban én, mert nagyobbakat ütöttem rá. 
— No, ezért jó borravalót adok. 
Az is pénzt adott a kocsisának. 
Mikor a két kocsis találkozott, azt mondták egymásnak: 
— No, ezeket jól megtanítottuk. Ráadásul még a tan-

díjat is megfizették. 



A lusta fiú meg a cinege 
Szibériai mese 

Volt egyszer egy lusta fiú, olyan lusta, hogy naphosszat 
a kisujját se mozdította. 

Kinn heverészett egyszer a folyóparton. Forró nyári nap 
sütött, tűzte a fiút. Megfürdött volna a folyóban, de még 
arra is lusta volt. 

— De melegem van! — sóhajtotta. — Milyen jó hűvös 
lehet a víz! 

Meghallotta a cinege, ott üldögélt fölötte az ágon. Leki-
áltott a fiúnak: 

— Hát fürödj meg! Vetkőzz le gyorsan, ugorj a folyóba! 
— „Fürödj meg, fürödj meg" — csúfolódott mérgesen a 

fiú. — Könnyen adsz tanácsot! S ha elmerülök? 
— Fogódzkodj meg a parti sásban — tanácsolta a ci-

nege, és lejjebb röppent egy ággal. — Akkor nem merülsz 
el. 

— „Nem merülsz el, nem merülsz el!" És ha a sás el-
vágja a kezemet? 

— Hát húzzál kesztyűt! — felelte a cinege. 
— „Kesztyűt, kesztyűt!" — mérgelődött a lusta fiú. — 

Hiszen az átázik. 
— Megszárítod a napon. 
— „Megszárítod, megszárítod!" Akkor meg elszakad. 
— Hát ha elszakad, megfoltozod! 
— „Megfoltozod, megfoltozod!" De okos vagy! És ha 

megszúrom az ujjamat? 
— Húzzál rá gyűszűt! 
De most aztán igazán megharagudott a fiú. Ilyen pöt-

töm madár, és őt akarja tanítgatni. Fölkapott egy kavi-
csot, megcélozta a cinegét. 

— Majd megtanítalak én mindjárt! 



Abban a szempillantásban megcsúszott, és beleesett a 
folyóba. 

A cinege meg elröppent. 
A lusta fiú kivergödött a partra, elhevert a fúben, to-

vább lustálkodott. Heverészett, és szidta a cinegét, mint 
a bokrot. 

A cinege meg ágról ágra szállt, és elbeszélte madárpaj-
tásainak, hogyan fürdette meg a lusta fiút. 



A pásztoremberek analfabéták 
Rozsályi népmese (Béres András gyűjtése) 

Mikor Mátyás király elindult, azt mondták neki, hogy 
a pásztoremberek analfabéták. Hát akkor, hogy igaz meg-
győződése legyen, kiment a pusztára, mint diák. Pedig 
király vót. Egy öreg gulyásnál meghált. Jó, ízletes vacsora 
várta üköt. A bográcsba pörkölt hús készült vacsorára. 
Letelepedett. Ahogy esznek, Mátyás király átnyúlt az öreg 
elibe egy darabka sült húsért. Erre az öreg gulyás a pe-
nicilus két nyelét megfordította, a kezire ütöt, oszt azt 
mondta: 

— Mindenki maga előtt. 
Ekkor Mátyás király itt meghált. Reggeli távozása után 

mondja az öreg gulyásnak: 
— Mikor egy levelet kap, azonnal jelentkezzen a királyi 

udvarba. 
Mikor megkapta a levelet, az öreg gulyás el is döcögött. 
Kérdik a testőrök, hogy 
— Kit keres? 
Ü maga se tudja, csak a levelet mutatja. Akkor oszt 

tudták, hova kell vezényelni. Bevitték a király elibe. Ott 
oszt a király viszonozta az öregnek a bográcsba készült 
vacsorát. De közben nem a királlyal ültek egy tálhoz, ha-
nem a legfőbb tanácsossal. A király emellé ültette, mer 
awót az, amék azt véleményezte, hogy a pásztoremberek 
analfabéták. Hanem a szép húsokat az öreg elibe rakták 
a tálba. Mikor leültek a vacsoráho, a tanácsos úrral az 
öreg gulyás, hozzáfogtak enni. A tanácsos úr meg átnyúlt 
egy darabka húsér elibe, mer ott látott szebbeket. Az öreg 
nem szólt semmit, hanem kése nyelit megfordítva a ta-
nácsos úrnak a kezire ütött, és azt felelte: 

— Uram, mindenki maga előtt. 



Persze a tanácsos úr nehezen fogadta a szégyent, hogy 
az öreg gulyás a kezire ütött. Panaszt emelt Mátyás ki-
rálynál, de Mátyás azt felelte a tanácsos úrnak, hogy 

— Te is elfogadod olyan szívvel, mint én király létemre 
elfogadtam, és legalább belátod, hogy a pásztoremberek, 
azok se analfabéták. 



Christian Fürchtegott Gellert 
Kakukkmese 

Egy városból elűzött seregély riadtan szállt a vakvilág-
ba, majd zöldellő erdő szélén, pihenni ült egy lombos ág-
ra. Egy másik ágról kakukkszavával rárikoltott a kakukk: 
— Honnét, koma? Honnét, hova? 

— A városból, ajaj... — és mondta volna, mint űzték 
volt el a seregélyt, de a kakukk szavába vágott, s kíváncsi 
szóval így beszélt: 

— A városból? Beszélj, regélj, te kedves, kedves sere-
gély! A városban mit mondanak, ha füttyre fütty zeng, s 
dalra dal? Mit mondanak, ha meghallják a madártrillák 
dallamát? Ha csillagos eget köszönt édes dallal a csalo-
gány? 

— Dicsérik öt nagy lelkesen, és hallgatják szép csen-
desen. 

S a pacsirták? A pacsirtaszó, a pacsirtadalt? 
— Őt is dicsérik, szeretik. 
— Hát a rigót? A feketét. 
— Dicsérgetik az énekét. 
Rikoltva bólog a kakukk, és folytatja a kérdezést: 
— És még egy kérdés, megbocsáss, bár tudom, hangom 

nem csodás, rólam, rólam mit mondanak, ha hallják, 
hallják hangomat? 

S a seregély most így felel: — Azt sajnos nem mond-
hatom el, mert rólad senki sem beszél. 

Szól a kakukk: 
— Dicséretet nem koldulok, önmagamról kakukkolok, 

csak magamról, emlékezőn, erdőn, berken és tág mezőn. 



Benedek Elek 
Krisztus és a fösvény asszony 

Volt egyszer egy gazdag asszony, de olyan gazdag, hogy 
maga sem tudja, mije van. Gazdag volt, de az ő házába 
hiába tért be a szegény, tőle ugyan egy falás kenyeret 
sem kapott. Krisztus urunk hallotta a hírét ennek a fös-
vény asszonynak. Egyszer, amint arra járt-kelt, betért 
hozzá, s kért Isten nevében egy falás kenyeret. 

— Most nincs — mondta a fösvény asszony —, jöjjön 
kend holnap, akkor adok majd. 

S csakugyan másnap a fösvény asszony bevetett a ke-
mencébe egy vakarcsot, gondolta, ha igazán eljön az a 
szegény ember, isten neki, odaadja. 

Az ám, de amint bevetette a vakarcsot, az elkezdett 
nőni, puffadni, s akkora kenyér lett belőle, mint egy nagy 
taligakerék. 

Ámult-bámult a fösvény asszony, hogy mi isten csudája 
lehet ez. 

„Na — gondolta magában —, ebbe ugyan nem vágja a 
fogát a szegény ember!" 

Ahogy ezt gondolta magában, már jött is Krisztus az 
utcán. Az asszony hirtelen bebújt a tésztásteknő alá, s 
meghagyta a leányának, hogy mondja a szegény ember-
nek: nincs itthon. 

Bejön Krisztus, s kérdi a kisleányt: 
— Hol van az anyád, leányom? 
— Nincs itthon — mondta a leány —, éppen most ment 

el hazulról. 
— No, ha nincs itthon — mondá Krisztus —, hordja a 

hátán, ami most rajta van, azt kívánom. 
Azzal elment. A fösvény asszony pedig egyszeriben tek-

nősbékává változott, s amíg élt, hordozta hátán a teknőt. 



Tréfás mese 
Gyerekkoromban libát őriztem, de elaludtam a jó napot, 

és a libát közben elhajtotta valamelyik becsületes szom-
szédasszony. Otthon anyám alaposan elnadrágolt, és rám 
parancsolt, hogy keressem meg akárhol is a libát, anélkül 
ne merjek a szeme elé kerülni. No, én aztán kereshettem, 
mert azóta bizonyosan megsütötték, tán meg is ették, 
akik elhajtották, hazamenni meg nem mertem, hát neki-
vágtam az erdőnek, és mentem az orrom után nagy bú-
san. 

Egyszer csak közrefog két betyár, az egyik meg akart 
ölni, de a másik azt mondta, hogy kutassák át előbb a 
zsebeimet. Át is kutatták, de mind lyukas volt, semmit 
se találtak, hát beleültettek egy hordóba, hogy legyek ott, 
ne tudjam őket elárulni. Sokáig leskelődtek az úton, de 
nem jött arra pénzes ember, hanem egy farkast, azt fog-
tak. Puskájuk nem volt, nem tudtak vele mit csinálni, 
hát a farkát belógatták az én hordómba a csaplyukon, és 
odábbálltak. Én nem voltam rest, megmarkoltam a farkas 
farkát, az meg szaladni kezdett velem, szaladt, mint a 
megvadult ló, hazáig meg se álltunk. 

így érkeztem haza. Aki nem hiszi, keresse meg a hordót, 
mert az elgurult, mikor a farkasnak sikerült kirántani a 
farkát a csaplyukon. 

Gallér híján köpönyeg, hazudtam, mert volt kinek. 

A szabó és uracs 
Egy félszeg hátú uracs csinos ruhát rendele magának 

a szabónál, ki első vala városában. Elkészült ez, s az úr, 
nagy tükre előtt felpróbálá a ruhát. — Mi ez? — így támad 



a szabóra. — Ily híres szabó ily ocsmány állású köntöst 
tud szabni? 

— Lehet még igazítani rajta, nagyságos uram — felel 
hunyászan a míves, s elviszi a munkát. Másnap előhozza 
ismét, de újra rosszul áll; s új bosszúság éri az uracsot, 
új szitok a szabót. Fejcsóválva viszi ez ismét igazitni a 
ruhát; szab, varr, vesz, told, s gondolja, hogy már min-
dent elkövetett. Bízottan adja azt az úr testére; de egek! 
még rútabbul áll, mint azelőtt. Itt feszít, amott ráncos: 
itt hosszú, amott kurta. Dühös szelet fuvallva hányja le 
magáról az úr, s kergeti ki az ajtaján a szabót. 

— Nagyságos uram! — mondja végre kifakadva emez 
— még eddig az egész város kedvelte munkámat; de én 
csak a testhez tudok varrni ruhát, nem a ruhához testet. 

Sok jeles író így van egy részével közönségének. Mun-
káját elkészítheti a jámbor, ésszel, ízléssel; de bár min-
dent elkövessen is végráspolyával — észt, ízlést, nem ad-
hat a profanum vulgusnak! 

Firtos és Tartod 

Hej, régi már ez a Firtos vára is! Tündérek építették, 
még azon melegiben, hogy az Úristen a világot megterem-
tette. Mikor a tengervíz lefolydogált, szűrődött a föld szí-
néről, egy gyönyörűséges tündér-királykisasszony szál-
lott a fellegek közül ennek a magas hegynek a tetejébe, 
ott letelepedett a többi tündérekkel, s mindjárt elhatároz-
ták, hogy egy szép várat építenek oda. Ezt a tündér-ki-
rálykisasszonyt Firtosnak hívták, de volt neki egy leány-
testvére még, egy Tartod nevü, aki megátalkodott rossz 
teremtés volt, s mindig irigykedett Firtosra. 



No, hozzálátnak a tündérek a várépítéshez, dolgoznak 
serényen, éjjel-nappal. Arra vetődik, s azt mondja Firtos-
nak irigykedve: 

— Azért is megmutatom, hogy ma éjfélig szebb várat 
építek a tiednél, s ennek a tiednek elvitetem a fundamen-
tumkövét az én váramba. 

Fírtos vára készen is volt már este, a tündérek nagy 
örömükben tüzeket gyújtottak a vár falain, s ügy táncol-
tak körülötte. De éjfélkor csak ott termett Tartod az ő 
gonosz tündéreivel, egy szempillantásra kifeszítették a 
Firtos várának fundamentumkövét, nagy hirtelenséggel 
kifúrták, vasrúdra húzták, s úgy repültek vele Tartod vára 
felé. Repültek a gonosz tündérek a fundamentumkővel, 
de mikor Korond fölé érkeztek, s a kakasok éppen éjfélre 
kukorékoltak, a vasrúd kettétört, s a kő leesett a Korond 
vizébe. Most is ott van, aki nem hiszi, nézze meg a „likas 
követ". De mikor a kő leesett, összeomlott Tartod vára 
is... 



Fürtös Gusztáv 
A fél kifli 

Kocsit húzott a kis szamár a város szélén. A kocsin 
zsákok, a zsákokban krumpli. Talán nehéz volt, talán 
nem, a csacsi egyszer csak megállt. Ez még nem lett volna 
baj, pihenni mindenkinek szabad, még egy kis szamárnak 
is, csakhogy rossz helyen állt meg, útkereszteződésnél, 
ahol nagy volt a forgalom. Fuvaroskocsik, személy- és 
teherautók, autóbuszok, villamosok sorakoztak hosszan-
hosszan, mind a csacsi miatt. Rettentő kiabálás, zajon-
gás, csengetés, dudálás keletkezett, pokoli zúrzavar. 

Ki gondolná, mit nem képes előidézni egy kis csacsi! 
Gazdája egy mérges öregember, persze nem tétlenke-

dett ezalatt. Szidta, ütötte teherhordozóját, de hiába, 
semmire sem ment vele. Emberek jöttek oda, egy rendőr 
is, mindnyájan biztatták a csökönyös állatot, szépen és 
hangosan, csöndesen és nagy hangon. Mikor látták, hogy 
nem boldogulnak, csípték, verték, fülét húzgálták, hátul-
ját tolták, de a kis szamár, mintha odacövekelték volna, 
meg sem moccant. A rendőr felírta a csacsi gazdáját, de 
az sem használt. 

Az odasereglett kíváncsiskodók közt állt egy csöpp le-
ányka is, aki kiflit majszolt. Nézte, nézte a kis szamarat, 
s egyszer csak odamerészkedett, és fél kiflijét eléje tar-
totta. S ekkor, csodák csodájára, a kis állat, amelyet üté-
sekkel, biztatásokkal, ostorral és kiabálással nem lehetett 
mozdulásra bírni, most lassan lépegetni kezdett a kislány 
után, a kifli után. 

Nyomban megindult a forgalom, gördültek a kocsik, fu-
tottak az autók, autóbuszok, csilingelve tovazörgött a vil-
lamos. 



Helyreállt a rend. 
A kis csacsi megkapta a fél kiflit. 
Mindenki derűs, mosolygó szemmel nézett a kislányra, 

néhányan meg is simogatták. 
Csak az ostor nézett rá haragosan, mert szégyenben 

maradt. 



A rászedett óriás 
Német mese 

Élt valamikor réges-régen Írországban egy óriás, úgy 
hívták, hogy Fingéi. Hanem Skóciában meg egy másik 
óriás élt, s ez hírét vette a hatalmas Fingelnek. — Vajon 
miféle szerzet ez a Fingéi? — töprengett. — Átmegyek már 
hozzá, hadd látom, mekkora. Azzal egy reggel kapta ma-
gát, átgázolt a tengerszoroson, s betoppant Írországba. 

Amikor ezt Fingéi meghallotta, rettentően megijedt, 
mert a skót óriást megelőzte a híre, aszerint pedig egy 
fejjel nagyobb volt Fingelnél. S egy nap meg is látta csak-
ugyan a skótot, amint jön, jődögél a háza felé, rettentő 
mérföldes léptekkel. Berohant erre Fingéi a konyhába, 
hívta a feleségét, s így szólt hozzá: 

— Rögvest itt a Hököm-skót, te asszony! Hát én most 
izibe bebújok az ágyba, s ha megkérdezné, ki fekszik a 
pokróc alatt, akkor mondd neki azt, hogy a fiad. 

Azzal lefeküdt. Az asszonynak éppen annyi ideje ma-
radt, hogy betakarhatta, addigra már be is lépett a skót 
óriás, és így szólt: 

— Hol az a nyavalyás Fingéi? Kerítsd elő, hadd dönge-
tem el istenigazában! 

Bizony olyan volt a hangja, akár a mennydörgés. Csi-
tította is az asszony: 

— Csitt, csitt! Még felköltöd a gyermekemet. 
— A gyerekedet? Miféle gyereket? — ordított az óriás. 
— Fingéi fiacskáját — felelte az asszony, és a pokróc 

alatt lapuló hatalmas test fölé hajolt. Hej elbődült ám 
erre a skót, hogy: 

— Te szentséges szent András, hiszen ha ez a ti gye-
reketek, akkor én innen odébbállok, mert mekkora lehet 
ennek az apja! 



Azzal lélekszakadva rohant kifelé az óriásházból, ijed-
tében meg se állt hazáig, még a csordakútnál se mert 
megállni, pedig igen megszomjazott a nagy szaladásban. 

Fingéi pedig ledobta magáról a pokrócot, s a hasát fogta 
nevettében, hogy ilyen alaposan rászedte a skótok óriá-
sát. 



A szivárvány fia 
Amerikai népmese 

Volt egyszer egy asszony, és annak egy lánya. Ez a lány 
elment egyszer, hogy vizet vigyen haza a folyóból, de nem 
tért többé vissza. Tűvé tette érte szegény asszony a folyó-
partot, az erdőt, de hiába, nem tudta megtalálni sehol 
sem. Aztán teltek a napok meg a hosszú hetek is már, 
az a szegény asszony réges-régen elsiratta leányát, ami-
kor azon kapja ám magát, hogy ott jön vele szemben az 
út közepén. 

— Hol voltál kerek egy esztendő óta? — kérdezte tőle. 
— Találkoztam a folyó vizében egy férfival, és a felesége 

lettem — válaszolta a lány. 
Csodálkozott az asszony, miképpen élhet a lánya a folyó 

vizében, de látta, hogy boldog, és szebb, mint valaha is, 
nem kérdezősködött hát többet. 

A lány estig maradt az anyjával, aztán visszament fér-
jéhez a folyóba. 

De két év sem telt bele, ismét felkereste anyját a kuny-
hóban, csakhogy akkor már a kisfiával, akit Opitónak 
hívtak. 

— Itt hagyom a kisfiamat — mondta az anyjának —, 
csak arra vigyázzon, hogy sírva ne fakadjon. 

Opitó jókedvűen élt nagyanyja kunyhójában, mígnem 
eszébe jutott a folyó. Akkor olyan vágyakozás fogta el apja 
és anyja után, hogy menten sírva fakadt. 

És ahogy megeredtek a könnyei, azon nyomban zuhog-
ni kezdett az eső is. 

Erre meg Opitó felragyogott a szivárvány minden szí-
nében, és kettőt se fordult, már el is kergette az esőt. 



Benedek Elek 
Firtos lova 

Lakott Firtos várában egy szépséges tündérkisasszony. 
Ez a tündérkisasszony megszeretett egy szegény, dali le-
gényt, de a tündértörvény olyan volt, hogy nem találkoz-
hattak egymással szívük szerint, mindig éjnek idején ke-
rültek össze a tündérkert filagóriájában. A legény minden 
áldott este fellovagolt a meredek sziklán, a tündérkis-
asszony pedig kiállott a vár fokára, megfogta a legény 
kezét, s úgy segítette föl magához. 

Egy este megint várja a szegény legényt a tündérkis-
asszony. Jő a legény, vágtat felfelé bátran, amikor a vár 
fokához ér, nyújtja a kezét a tündérkisasszony felé. De 
ebb' a szempillantásba' megsiklik a ló, a legény magával 
ragadja a tündérkisasszonyt, s a rengeteg mélységbe zu-
hantak. A ló pedig fennakadt a szikla oldalán, odatapadt, 
s azon módulag kővé változott. Még most is rajta van a 
nyereg s a kantár. Hanem, hogy a szavamat össze ne 
keverjem, ezt a lovat a tündérkisasszony ajándékozta volt 
a legénynek, s azért hívják Firtos lovának. De aztán ez a 
ló nem is hiába, hogy tündér lova volt, mert most is az 
ő színe változása után jár az idő. Mikor ennek a kólónak 
fehér a színe, meleg napok járnak, mikor pedig színében 
megsötétedik, hosszú eső lesz utána... 



Fáy András 
A korosság elsősége 

Egy erdő madarai mulató összejövéseket tartottak, mint 
rendszerént szoktak volt májusban, a fák lombjai között. 
Ilyenkor az erdő legkorosabb madara énekelt dalt a Ta-
vasz megérkezésének, s a többi mint remek mívészi dalt 
lélegzet-szorítva hallgatta s csudálta. Méltán is, mert úgy-
mond, a legkorosabb madár, számosan jeles hangokat s 
dalokat hallhatván életében; azokból könnyebben szer-
keszthet össze egy remek dalt a tavasznak, mint egy pró-
bátlan múlt nyári költés. — Most egy vén kuvikon vala 
a dalolás sora, s ez fennen kezdi visítni fajaszokott sikol-
tását. Szájtátva csudálja a község, javallva szárnyat csat-
togtat az aljas madárság, de a fülemile és a csíz iszonyod-
va dugják füleiket a sértő vijjogás elöl. — Hadd kezdjen 
dalt az én szomszédném, a fülemile! — szól a csíz a gyűlés 
előtt — oly torkot régen hallottam. — Kezdi dalját a meg-
kéretett dalosné, édesen hangozza az erdő vissza csatto-
gásait, s az értők mellei kénnyel duzzadoznak a bájoló 
hangokra. Ah, de nem így a pór madárságé! — Mit? — 
zúgnak, csevegnek, visítnak mindenfelé — ő daloljon itt 
előttünk, vének előtt, egy madár, kinek még az orra se 
barnult jóformán meg, s a pehely még ki nem verdett új 
tollai közül? — A csevegés mindég élesebb leve, s bármint 
vitatá a csíz, hogy a dalt, nem a dalost kell nézni, meg 
kelle a széptorkúnak szűnnie. 

Ezen mesémet egy gyűlés zúgása között alkotám, hol 
éppen egy öreg táblabíró ültetett le egy fiatal tisztviselőt. 



Gárdonyi Géza 
Macskási Imre 

Ezelőtt száz esztendővel ügy ismerték ezt a nevet, akár-
csak Kinizsi Pálét. Testőr volt, s abban az időben a leg-
erősebb ember. 

Egyszer, hogy Erdélyben járt, útközben leesett a lova 
lábáról a patkó. Beállított hát a kovácshoz. 

— Van-e lópatkója? — kérdezte a kovácsot. 
— Hogyne volna — felelte a székely kovács —, van bi-

zony húsz is. 
— Erősek-e? Mert nekem csak erős kell. 
A kovács előszed egy halom patkót, és mutatja. 
Macskási meg akarja tréfálni a kovácsot. Fölvesz egy 

patkót, és összeroppantja a markában. 
— No — azt mondja —, ez nem erős. 
Fölveszi a másikat is. Azt is összetöri. 
— Ez sem erős. 
A harmadikkal hasonlóképpen cselekszik. 
— Látom — azt mondja —, hogy gyöngék a patkók, de 

ha nincs más, hát el kell fogadnom. 
A kovács maga is jó erős, markos ember, nem szól sem-

mit: fölveri a patkót. 
Macskási odavet egy tallért a kovácsnak, és fel akar 

ülni a lovára. 
— Megálljunk — azt mondja a kovács —, meg akarom 

nézni, hogy erős-e ez a tallér? 
S fogja a vastag tallért, és kétfelé töri az ujjával. 
— Nem erős — azt mondja. — Kérek másikat. 
Hasonlóképpen cselekszik a második és a harmadik 

tallérral is, míg végre a negyedikre azt mondja: 
— Látom, hogy gyöngék a tallérok, de ha nincs más, 

elfogadom. 



Macskási ekkor nevetésre fakadt, és kezet nyújtott a 
kovácsnak. 

— No, barátom — mondja neki —, te visszaadtad a 
tréfát, de így se jártam még soha, mióta katona vagyok. 



A bikabornyú 
Rozsályi népmese (Béres András gyűjtése) 

Eccer vót, hun nem vót, az Óperenciás-tengeren is túl, 
ahun a farkatlan malac tú, vót egy szegényember. Vót 
annak egy riskatehene. A tehén megellett, egy bikabor-
nyút. A bikabornyú nőttön nőtt, valamennyi széna, szal-
ma vót Magyarországon, mind megette, de nagyon nagyra 
nőtt. Vót a szegényembernek három fia is. Elővették a 
bikát, el akarták hajtani a Tiszára inni, mert a kútból 
egy hörpintésre kiitta a vizet. Telefont szereltek a hátára, 
úgy hajtották. Egy ült a nyakán, egy a derekán, egy meg 
a farkán, oszt úgy hajtották, hogy beleszóltak a telefonba: 

— Üssed mán a farkát, üssed mán a derekát, üssed 
mán a fejit! — olyan nagy vót. 

Mikor odaértek a Tiszához, megkínálták vízzel. Mikor 
ihutt, megkötötték egy ficfabokorhoz. Ök oszt leültek sza-
lonnát sütni. Ahogy ott sütik a szalonnát, hát arra repül 
egy nagy sas, lecsapott, körme közé kapta és elragadta 
a bikát. Útközben, ahogy vitte a sas a bikát, leejtette az 
egyik hátulsó sodorát. Egy gulyás éppen arra legeltette a 
gulyát, ahogy leejtette, beleesett a gulyás szemibe. — Há-
rom hétig keresték nagyi tó üveggel a szemibe, míg meg-
lelték. Bevitték a városba, mert épp ott vót közel, a város 
három hónapig nem bírta felemészteni, annyi hús lett 
belőle. A csontját meg eldobták. Olyan homokos vidék 
vót. A szél fújta a homokot. A csontja megtartotta a ho-
mokot, olyan egy homokhegy lett, hogy egy várost építet-
tek rá. Ezek a huncut rókák nagyon ügyesek, bejártak a 
városszélre tyúkot lopni. Egy megéntelen bevájta magát 
a város alá. Észrevette, vagy hogy meglelte a csontot, be-
lerágta a végibe. A fogával kezdte húzni. Kirántotta. 



Összedűlt a város. Még most is láthatod, ha arra jársz. 
Ha nem hiszed, kérdezd meg éntüllem. 

Olyan igaz, mint az öklöm, 
Bizonyítja a könyököm. 



Hapcimanó 
Német mese 

Hogy ki a Hapcimanó? 
Pirinyó kicsi emberke a Hapcimanó, kajla lábú, ráncos 

képú, vörös orrú. Fekete malaclopóban jár, a fekete ma-
laclopón van egy nagy, lötyögős csuklya, azt a nagy, lö-
työgös csuklyát legtöbbször annyira a fejére húzza a Hap-
cimanó, hogy az arcából csak az a nagy vörös orra 
kukucskál ki, hanem az aztán messzire fénylik, akár az 
érett paprika. 

Hogy hol van a Hapcimanó? 
A Hapcimanó legszívesebben a nyirkos ereszcsatornák-

ban kuporog, fönt a házak legtetején. Onnan kukucskált 
le az utcára. Mert az arca ugyan kicsike, hanem a két 
apró szeme olyan jó, hogy a sasé se jobb annál. 

Amikor azután esik az eső, s az utca csupa pocsolya, 
a rakoncátlan lurkók meg addig tapicskálnak a pocso-
lyában, amíg meg nem vizesedik a lábuk, akkor a Hap-
cimanó lemászik a csatornán, villámgyorsan és alig-alig 
észrevehetően belecsíp az orrukba, aztán másnap vala-
mennyi lurkó náthás. 

— Hapci! — tüsszent akkor a sok haszontalan. Vagy: 
— Pciha! 
Némelyik meg úgy, hogy: 
— Há-ápp-csihi! 
Hanem ez bizony nem nevetni való, mert ilyenkor foly-

ton-folyvást orrot kell fújni, és a többi gyerekkel játszani 
meg éppenséggel tilos. Néha még egész nap az ágyban is 
kell maradni annak, aki náthás, ez pedig igen-igen ke-
serves dolog. 

A Hapcimanó különben azt is ugyancsak lesi, hogy be-
takaróznak-e szépen a gyerekek este az ágyacskájukban, 



főleg télen. Őrizkedjetek hát nagyon a manótól, s ha va-
laha az utcán játszotok, és kezdtek fázni, mert elhűl a 
lábatok, akkor gyorsan, gyorsan futkározzatok egyet. 
Mert a Hapcimanó résen van ugyan, hanem a lába az 
olyan kurta, és olyan kajla, hogy azt a gyereket, aki gyor-
san elszalad előle, sohanapján se éri utol. 



Benedek Elek 
A rác, a róka meg a szarka 

Egyszer egy rác ember kiment az erdőbe, ott egy fa alatt 
tüzet rakott, s kolbászt sütött. Mi dolga akadt, mi nem, 
leteszi a kolbászt, félremegy, s azalatt odavetődött egy 
róka, hogy megegye a kolbászt, s abban a pillanatban 
leröppent egy szarka, kikapja a kolbászt a róka szájából, 
s fölrepül vele egy fa tetejére. 

Szalad a rác a kolbász után, s hát látja, hogy ott fityeg 
a szarka csőrében. Gondolkozik, mit csináljon, hogy a 
kolbászt visszakapja. Ő bizony — gondolja magában — 
levágja a fát. De megint mást gondol, azt gondolja magá-
ban, hogy a szarka meglátja a fejszét, elrepül. Fogja ma-
gát, a fejszét a háta mögé dugja, s felkiált a szarkának: 

— Dáj, szarkica, kolbásziva, nincsen nálam szekerica. 
(Add ide szakácska, kolbászocskát, nincsen nálam fej-
szécske.) 

Hanem a szarkának több esze volt, mint az embernek, 
s úgy elrepült a kolbásszal, hogy hűlt helye sem maradott. 

Ha a szarka el nem repült volna, az én mesém is tovább 
tartott volna. 



Heltai Gáspár 
Az Oroszlánról meg az egérről 

Egy valamelly oroszlán elnyújtózván az erdőben, elalu-
vék. Melléje gyűlvén a mezei egerek, ott játszadoznak vala 
körüle. És a kergetődzésben az egyik reája szökellék az 
oroszlánra. Felserkenvén az oroszlán, elkapá az egeret. 
Monda az egér az oroszlánnak: Kérlek téged nagy jó uram, 
ne haragudjál reám. Ellenek nem akartunk vétni szánt-
szándékkal és semmivel nem akartunk megbántani. Kér-
lek megboesássad vétkeinket, mert bizony csak nyavalyás 
férgecskék vagyunk mi. Az oroszlán gondolkodni kezde, 
mondván: Micsoda állat ez? Szegény és nyavalyás kis fé-
reg. Ha ezen akarnál bosszút állani, micsoda volna az? 
Bizony csak szégyendolog volna. Mert ez ugyan nem arra 
való, hogy bosszút kellene állanom rajta. Megbocsátá azo-
kért minden vétkét őneki és szabadon elbocsátá. S az 
egér hálaadással válék el tőle. Egy kevés idö múlva az 
oroszlán mulatni mène az erdőbe. És tőrbe esvén, igen 
kezde sírni és ríni és igen jajgata, merthogy látta, hogy 
foglyul esett volna. Hallván ezt az egér, hamar odasietve 
a sivalkodásra, hogy meglátná, mi lelte volna az orosz-
lánt. És mikoron meglátta volna az oroszlánnak fogságát, 
monda: Ne félj. Légy jó reménységben. Eszembe vagyon 
a te jótéted, hogy szabadon elbocsátál. Én is ahhoz képest 
megszemlélem a görcsöket a köteléken és elrágom éles 
fogaimmal azokat és legott megszabadulhatsz. És az egér 
elrágá a köteleknek csomóit és legott megoldódának azok 
egymástól. És az oroszlán megszabadula és nagy öröm-
mel indula el az erdőbe. 



Kolbászeső 
Norvég népmese 

Élt egy faluban egy fura pár: az asszony életrevaló, 
ügyes és eszes, az ember amolyan félnótás, habókos, más 
szóval: bolond. De azért jól megértették egymást. Azt 
mondja egy reggel az ember: 

— Te feleség, kevés a költőpénzünk, elviszem ezt az 
oldalszalonnát a vásárba, eladom. 

Fogta a nagy darab szalonnát, és elindult, de restellte 
cipelni, hát feltűzte egy kihegyezett botra, úgy húzta maga 
után a földön. Egy kutya menten a nyomába szegődött, 
és nem is titkolta, hogy a szalonnájára fáj a foga. Az em-
ber odaszólt neki: — Ha megfizeted, tiéd lehet. 

A kutya, mintha elértette volna a szót, lekapta a botról 
a szalonnát, és vitte, felszaladt vele egy épülő ház fala 
tetejére, ott mindjárt leült lakmározni. Mire az ember oda-
ért, se a szalonnát nem látta, se a kutyát, csak egy nagy 
fehér kő volt ott. Előbb mérgelődött, de mikor a követ 
elhengerítette, egy fazék pénzt talált alatta. 

— Vagy úgy — mormogta elégedetten az ember —, hi-
szen akkor becsületes kutya vagy, megfizetted, amit vet-
tél. — És hazavitte a pénzt. 

Otthon elbeszélt mindent, és az asszony gyanította, 
hogy a pénzt keresni fogják az urán. Kieszelt hát valamit. 
Leakasztott egy szál kolbászt, apró darabkákra vagdalta, 
aztán kapta magát, felszaladt a padlásra, mintha sürgős 
munkája volna ott, és kezdte ledobálni a kolbászdarab-
kákat a kéményen. Az ember a konyhában ült, és felsze-
degette a jó falatokat, jóízűen eszegetett. 

Pár nappal azután beállít hozzájuk a törvény szolga, és 
kérdi tőle, hogy nem talált-e pénzt valahol az elmúlt na-
pokban. 



— Találtam bizony — mondja a bolondos gazda —, nem 
is tagadom. 

— Mikor? — faggatózik tovább a törvény szolga. 
— Hogy mikor? Azt könnyen megmondhatom. Aznap 

volt, mikor kolbászeső esett a kéményen. 
— Kolbászeső esett? — A törvényszolga nem tudott el-

igazodni a szaván, hát a bíróhoz vezette. De a mi embe-
rünk a bírónak is ugyanazt mondta: 

— Nem is tagadom, hogy pénzt találtam. Aznap, mikor 
kolbászeső esett a kéményen. 

A bíró a fejét csóválta: 
— Akkor az sohanapján volt, barátom! — És nem fag-

gatta tovább. Hazaeresztette békével, a pénzt se keresték 
rajta többet, nekik maradt a sok-sok jó tallér, és az 
asszony ügyesen gazdálkodott vele. 



A mindent felfaló kis gömböc 
Háromszéki magyar népmese 

Volt egyszer egy szegény ember. Annak nem volt sem-
mije, csak egy gömböce a hijuban (a padláson). Egyszer 
felküldi a szegény ember felesége a kisebbik leányát a 
hijuba, hogy vágja le a gömböcöt, mert meg akarja főzni 
ebédre. Fel is megyen a leánka, de amikor le akaija vágni, 
a gömböc hirtelen békapta. Hiába várták a leánkát a göm-
böccel, nem jött. 

Felküldi az asszony a nagyobb leányát es, de az es csak 
úgy járt. Amikor hezza akart nyúlni a gömböchöz, őt is 
békapta. 

Felmenyen az asszony, őt es békapta. Akkor felmenyen 
a szegény ember, de őt es békapta. 

Akkora lett a gömböc, hogy leszakadt. Gurult az úton. 
Jött egy szakasz katonaság, de azokat és békapta. Gurult 
tovább, elért egy vízparthoz. 

A vízben úszott egy szénaszál, és kérte őt egy szenes-
tuskó, hogy vegye fel a hátára. Fel es vette. Úsztak ketten, 
de mire a parthoz értek, a szenestuskó a szénaszálat elé-
gette. Ekkor a gömböc, aki ezt a partról nézte, akkorát 
kacagott, hogy kihasadt. 

Kiugrott a szegény ember és a családja, s hazamentek. 
A katonák es kiugrottak és tovább mentek. Még most es 
mennek, ha meg nem álltak. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
Mátyás király vöröshagymán 

kapáltat 
Mátyás király egyszer vendégségbe hívta az ország 

nagyurait. Etette őket, itatta őket bőségesen. Az urak meg 
nem győzték dicsérni a királyt, az ügyes szolgákat, a jó 
szakácsot meg a pincemestert. Különösen a bort magasz-
talták, elmondta mindegyik, hogy ilyen tüzes bort még 
soha nem ivott. Egyszer csak megszólalt a király: 

— Nem jól van ez így. Kendtek mindenkit áldanak, csak 
a szegény parasztot nem, ki a szőlőt műveli. Hát azt miért 
nem áldják kendtek? 

— Az urak azt válaszolták, hogy a parasztnak nem sok 
érdeme van a borban. 

— No — felelte a király —, ha nincs sok érdeme a 
borban, akkor kendtek holnap kimennek a szőlőbe, s 
majd úgy kapálnak, ahogy a szegény paraszt szokott. 

Ki is mentek másnap kora reggel. Mátyás király leült 
a szőlő szélén és nézte, mint kapálnak az urak, mint sza-
kad a verejtékük. Mikor délig kapáltak, a király kenyeret 
meg vöröshagymát adatott nekik. Aztán megint kapálni-
uk kellett s vacsorára megint nem kaptak mást. 

— No — kérdezte a király —, hát van-e érdeme a borban 
a szegény parasztnak? 

Az urak megtapogatták sajgó derekukat, s így válaszol-
tak: 

— Csak most tudjuk, mekkora nagy érdeme van benne. 



Heltai Gáspár 
A fecskéről meg egyéb madarakról 
Egy időben a madarak gyűlést tartanának. Midőn egy-

begyűltenek volna, kérdezkedni kezdének egymástól, 
mellyik volna a legszükségesebb dolog, mellyről tanács-
kozni kellenék. Nagy gőgösséggel kezdének a nagy ma-
darak fel-alá járni és senki nem szóla közülük a dologhoz. 
Előrepese a kis madár, a fecske, s megszólítván a többi 
madarakat, monda: Szerető uraim, nagy madarak vagy-
tok és fel tudtok repülni az égbe is. De noha sokáig ott 
fenn jártok is, azért ugyan alá kell szállnotok a földre. 
Ezokáért gondotok iegyen reá, mivel vehetnétek elejét an-
nak, hogy az emberek tőrt és hálót csinálhassanak. Az 
én tanácsom szerént pedig legkönnyebben érhető el ez 
avval, hogy mindnyájan tavasszal összegyűlünk, mikoron 
a pórok elvetik mind a kendernek, mind az lennek mag-
vát, mi pedig mind felszedegetjük azokat a magvakat. És 
így nem nőhet sem kender, sem len. És nem leszen az 
embereknek miből tőrt és hálót csinálniok. S így miny-
nyájan megmenekülünk. A madarak megutáliák a sze-
gény fecske tanácsát, mondván: íme melly kicsiny e ma-
dárka és melly igen fél, holott mi, nagy madarak nem 
félünk. Látván ezt a fecske, mondta önmagának: Ezek 
megutállák tanácsomat, házoknál fészket rakok, szépen 
énekszóval keresem kedveket és így nem vetnek tőrt én-
nekem, meg sem bántanak engemet. És ekképpen a sze-
gény fecske bátorságos nyugodalmat szerze magának. De 
a többit mind ez mai napiglan megfogják az emberek, 
mindenféle hálóval és tőrrel. 



A két testvér 
Abház meze 

Élt egyszer a messzi hegyeken két fiútestvér. Szép szál 
legények voltak, híres vadászok. Egész nap a hegyeket 
járták, vadat űztek. Egyszer vadászat közben hirtelen sza-
kadt rájuk az éjszaka. Arrafelé, a meredek hegyek között, 
egyszerre támad vaksötét, ha a nap eltűnik valamelyik 
hegy mögött. Rosszkor lepte meg őket a sötét, épp egy 
meredek sziklafalon kapaszkodtak fölfelé. Az egyik testvér 
meg tudta vetni a lábát, de a másik, a kisebbik, csak egy 
bokor ágát tudta elkapni, azon maradt függve. Ha eleresz-
ti, lezuhan a szakadékba, ott leli halálát. 

így várták a hajnalt. A kisebbik testvér minden erejével 
kapaszkodott az ágba, de egyszer csak érezte, hogy gyön-
gül a keze. Odakiáltott a bátyjának: 

— Érzem, fogy az erőm. Nem sokáig tudok kapaszkod-
ni. Lezuhanok! 

Gondolt egyet a bátyja, nagyot gondolt. Visszakiáltott neki: 
— Nem is bánom! Ha lezuhansz, enyém lesz minden 

jószágod! Haragra lobbant az öccse, összeszedte minden 
erejét, most már keményebben markolta az ágat. A bátyja 
meg folytatta: 

— Enyém lesz a házad is! 
Nem szólt rá az öccse, csak a fogát csikorította össze, 

csak az ágat szorította még jobban. 
— Meg a szép fiatal feleséged is az enyém lesz! — ki-

áltotta át a bátyja. 
Az öccse azt gondolta: 
„Hát ilyen testvérem van! Ilyen gonosz, ilyen fekete lel-

kű! Most már csak azért is kitartok, hogy bosszút álljak!" 
így ingerelte, haragította a nagyobbik testvér az öccsét 

egészen virradatig. Akkor az öccse meglátta az ösvényt, 



elengedte a bokorágat, és bátyja felé rohant, hogy meg-
ölje. 

— Megállj — kiáltott rá a bátyja. Az öccse megtorpant. 
— Mi adott neked erőt — kérdezte a bátyja —, hogy 

hajnalig szorítsd az ágat, amelyen függtél? 
— A harag! — kiáltott az öccse. Hogy bosszút álljak 

rajtad! 
— Látod, testvér — mondta a bátyja —, tudtam én, 

hogy az igazságos harag milyen erőt ad az embernek. 
Azért haragítottalak egész éjszaka, hogy erőd legyen a 
megmeneküléshez. 

Akkor értette meg a kisebbik testvér a bátyját. Sírva 
fakadt, megölelte, úgy köszönte, hogy megmentette az éle-
tét. 



Benedek Elek 
Andorás vitéz 

Amikor a legelső magyar királyt koronázták, akkor tör-
tént, amit most elmondok nektek: hallgassatok ide. Hej, 
jöttek a világ minden tájáról királyfik, világhíres deli vi-
tézek, s a király tiszteletére kiáltottak mind, ahányan vol-
tak, a palota udvarára, hadd lássa ország-világ, ki a leg-
vitézebb. Volt a rengeteg sok vitéz között egy, aki egymás 
után döntötte porba a vitézeket: magyarokat, németeket, 
mindenféle nemzetségbelieket. Nem tudta senki, hogy ki 
s mi, miféle nemzetségből való, honnét jött, de sajdították, 
hogy nem magyar. Búsult István király, szomorú volt erő-
sen, hogy ím, így megalázza egy idegen vitéz az ő vitézeit. 
Mikor aztán már egy vitéz sem volt, aki szembeszálljon, 
jött az udvarba egy legény, kard nem volt az oldalán, 
buzogány nem a kezében, gyalogszerrel jött, nem cifra 
paripán. 

— Uram király — mondotta ez a legény —, adj nekem 
kardot! Kiállók én ezzel a vitézzel. 

Adott a király, hogyne adott volna. Senki sem tudta, 
hogy ki s honnét jött, mi a neve, csak a formájáról meg 
a gúnyájáról látták, hogy Attilának lehet az ivadéka. 

Hát összecsap a két vitéz, hogy a föld is megremegett 
alattuk, vívtak reggeltől délig, s meg sem pihentek. Vívtak 
sötét estig, s ím egyszerre csak ledöndült a földre az ide-
gen vitéz. No, volt öröm a király udvarában. Ment a király 
nagy örömmel a vitézhez, a vállára ütött. 

— Mi a neved fiam? 
— Andorás a nevem. 
— Hát legyen a te neved ezután Erős Andorás, s mert 

látom, hogy székely vagy, te lész ezután a székelyek ve-
zére. 



Híre ment ezután Andorás vitéznek. Erejének, vitézsé-
gének nem is volt párja messze földön. Ö verte meg Gyula 
herceget is, aki István király ellen fellázadott volt. Adott 
is a király neki várat, földet, rengeteg sokat. Jutott a fia-
inak, mikor meghalt, földből, várból elég. 

És az Andorás nemzetség nem halt ki, él ma is. Csak-
hogy most nem Andorás, hanem Andrássy a nevük. 



A nagygazda fia 
Magyar népmese 

Mikor még kisgyerek voltam, apám elküldött a malom-
ba. Befogtam hat ökröt, felraktam a zsákokat a szekérre, 
és ahogy hajtok, az ökrök megállnak vizelni. Annyit vi-
zeltek, az egész utat elöntötték, nem tudtak továbbmenni. 
Kaptam-fogtam magam, a zsákokat leszedtem a szekér-
ről, és az ökrök helyébe befogtam, azokat meg feltettem 
a zsákok helyére. így jutottunk el aztán a malomba. 

Míg a molnár őrölte a búzát, gondoltam, felmászok a 
malom előtt a fára eprezni. Ott eprezgetek, egyszer meg-
csúszik a lábam, beleestem a fa odvába. Nem baj, van 
otthon apámnak egy jó kis fejszéje, elszaladtam érte, ki-
vágtam magam az odúból. 

A molnár még mindig őrölt, visszamásztam eprezni. 
Akkor látom, hogy egy csapat sült seregély repül arra 

az ágra, ahol állok! Teleraktam a gatyám korcát vélük, 
hogy majd hazaviszem őket, de azok ezt nem várták meg, 
ők vittek engem! Felrepültek velem! 

Ott repültünk valami víz felett, ahol éppen asszonyok 
mostak. Ahogy megláttak, kiabálni kezdtek: 

— Ó, Jézus, de nagy madár! 
Én meg úgy értettem hogy: dobd le a gatyád! 
Kioldottam a gatyamadzagot, a seregélyek kirepültek, 

én meg vízbe pottyantam. A farom két partja kicsapta az 
összes vizet, a vízzel együtt a rengeteg békát, a falubeliek 
szekérszámra hordták haza, mégsem fogyott. Arra jött egy 
cigánylegény, az úgy telerakta az ingét, mind elvitte egy-
szerre. 

Eddig volt, mese volt. 



Aiszópoz 
A vadkecskék és a kecskepásztor 
A kecskepásztor kihajtotta kecskéit a legelőre, és látta, 

hogy vadkecskék közé keverednek; mikor aztán beestele-
dett, valamennyit behajtotta a saját barlangjába. Másnap 
nagy vihar kerekedett, úgyhogy nem tudta a nyájat a szo-
kott legelőre kihajtani, és így otthon etette meg őket. A 
sajátjainak csak kevés élelmet adott, éppen csak hogy ne 
éhezzenek, az idegeneknek viszont többet halmozott oda, 
hogy azokat is magához édesgesse. Mikor azután a vihar 
véget ért, mindet kihajtotta a legelőre; a vadkecskék azon-
ban a hegyekhez érve azonnal elfutottak. Mikor pedig a 
pásztor hálátlansággal vádolta őket, amiért elhagyták, 
bár nagyszerű ellátást kaptak tőle, visszafordultak és így 
szóltak: „Éppen ezért még jobban őrizkedünk tőled; mert 
ha minket, akik tegnap kerültünk hozzád, többre becsül-
tél a régieknél, világos, hogy ha ezután mások is hozzád 
kerülnek, azokat meg elibénk helyezed." 

A mese bizonyítja, hogy nem kell szívesen fogadni azok 
barátságát, akik régi barátaiknál többre becsülnek min-
ket, míg újak vagyunk; meg kell gondolnunk, hogy ha 
fölöttünk is eljár az idő, másokkal barátkoznak össze, és 
azokat fogják többre tartani. 



A majom és a teknősbéka 
Amerikai népmese 

Egy forró nyári délután tréfás kedvű majom ringatózott 
egy inajapálma ágain. Olykor-olykor szakított egy gyü-
mölcsöt, és elégedetten majszolta: Arra mászott egy tek-
nősbéka, súlyos páncéljával nehézkesen vánszorgott a 
rekkenő hőségben. Amikor meglátta a majmot a fán, fel-
szólt neki: 

— Testvér, ugyan hajíts már le egy kis gyümölcsöt, na-
gyon megszomjaztam! 

A tréfás kedvú majom azonban így válaszolt: 
— Eszembe sincs, ha gyümölcsöt akarsz, mássz fel érte! 
A teknős majd elepedt a szomjúságtól, azért újból kér-

lelte, de a majom nem állt kötélnek, mind csak azt mon-
dogatta: másszon fel a fára, ha gyümölcsöt akar. Végül 
azonban elunta hallgatni a teknős könyörgését, lehajított 
egy gyümölcsöt, s a páncélos nyomban befalta. 

Nagyon ízlett neki, mert jó édes és nedvdús volt, ám 
még mindig szomjazott, ezért újra felszólt a majomnak: 

— Légy jó, dobjál még egy keveset. 
A majom most már méregbe gurult, füle botját se moz-

gatta, hiába esdekelt legszívhezszólóbb hangján a teknős. 
A szerencsétlen állat végül elszánta magát, hogy fölmászik 
a fára, de valahányszor nekiveselkedett, mindig visszahup-
pant a földre. A majomnak közben elpárolgott a haragja, s 
mert nemcsak vígkedélyű fickó volt, hanem jószívű is, meg-
mutatta neki, hogyan másszék fel a fatörzsre. 

Ez sem segített, a teknős minduntalan lepottyant a 
földre. 

— Testvérem, látod, nem vagyok képes felmászni, lehúz 
a nehéz páncél, jöjj, segíts felkapaszkodnom! — szólt újra 
a majomhoz. 



Ebben megint felülkerekedett a huncutság, lekúszott 
és nyakába vette a teknőst, úgy vitte föl a fára. 

— No most aztán itt vagy, jóllakhatsz gyümölccsel, de 
aztán nézd, hogyan kerülsz vissza a földre, rám többé ne 
számíts! — szólt a majom, és azzal kereket oldott. 



A szivárvány 
Kaijalai népmese 

Azt mesélik, hogy a szivárvány tóból, tengerből vagy 
kútból, szóval ahonnan csak szerét ejtheti, vizet iszik. 
Egyszer aztán saját szememmel is rajtakaptam. Eveztünk 
a feleségemmel a tengeren, át akartunk jutni az öblön. 
Félúton járhattunk, amikor látjuk, hogy a partnál egész 
a vízig hatolt a szivárvány. Közelebb eveztünk, de mire 
odaértünk, már elillant. 

— No, most meglestük, honnan issza a szivárvány a 
vizet — mondtam az asszonynak. 

Föltekintettünk az égre, hát ott ragyogott a kópéja, mert 
feljebb húzódott a földről. 

Másszor megint egy leány két vödörrel a kútra ment. 
A szomjas szivárvány éppen a kútból ivott, s úgy megijedt 
az elébe toppanó lánytól, hogy fölszippantotta vödröstül, 
mindenestül. Azóta is ott él a holdban a lány a vízhor-
dófával meg a vödrivel. 



Szent Péter Isten akar lenni 
Rozsályi népmese (Béres András gyűjtése) 

Eccer megint csak mentek, oszt Szent Péter szeretett 
vóna Isten lenni. 

— Uram, csak egy nap lennék én Isten, majd megmu-
tatnám én — azt mondja —, hogy kell a világot kormá-
nyozni. 

Azt mondja neki Krisztus urunk: 
— Na, Péter, máma kormányozd, ahogy neked jólesik. 
Hát osztán közbe egy asszony arrafele hajt egy tehenet 

bornyával. Kicsapta a falu végire. Azt mondja Szent Péter: 
— Hát erre a tehénre ki fog figyelni: Ki fogja gondját 

viselni? 
— Majd gondját viseli a jó Isten. 
Azt mondja neki Krisztus urunk: 
— Na, hallod, Péter, terád bízták a tehenet! 
Akkor a tehén megindult szaladni, Péter utána, alló. 

Jól ment a nap, mire megelőzte a tehenet a bornyával. 
Azt mondja neki akkor Krisztus urunk: 
— Na látod, Péter — azt mondja —, te a világot akartad 

kormányozni, osztán még egy fias tehénnek se tudod 
gondját viselni, annak se vagy ura. 

Szent Péter meg a részeg gazda 
Krisztus urunk Szent Péterrel járt a földön. Mentek, 

mendegéltek, bementek egy házhoz szállást kérni. A gaz-
da nem vót otthon, csak az asszony, oszt az meg nem 
akart nékik szállást adni, mert az ura a kocsmába vót. 
Nagyon, nagyon vonakodott, hogyha hazajön az ura, hát 



mit fog csinálni? Na, de mégis ágyat vetett nekiek, oszt 
lefektette üköt. Krisztus urunkat meg Szent Pétert, egy 
ágyra. Hát Szent Péter kívülre az ágyon. Krisztus urunk 
belülre, mert Péternek a vót a kedve, hogy ü feküdjön 
kívülre az ágyon. 

Eccer jön az ember részegen hazafelé. Szidja az asz-
szonyt agyba-fűbe, hogy miért adott szállást ezeknek az 
idegeneknek. Kapott az asszony. Akkor osztán nekiment 
Szent Péternek. Csitt-csatt, jól elverte. Akkor osztán kérte 
Krisztus urunkat Péter, hogy hagy menjen mán belülre. 

Közben az ember megén csak felállt, oszt odament. 
— Te még nem kaptál ott belül — azt mondja —, adok 

én neked is! 
így oszt Szent Péter megén jól kikapott, megén csak jól 

megverte. Kapott kívül is, belül is. Jól megjárta! 



Hét csillag 
Indiai mese 

Egyszer volt, hol nem volt, valamikor régen rettenetes 
szárazság volt, annyira, hogy a folyók is kiapadtak. Nem 
volt egy cseppnyi víz sem, még a kutak mélyén sem. Fák 
és bolu-ok elszáradtak, és ezrével haltak szomjan az ál-
latok. Élt ebben az országban egy kislány, akit Ushának 
hívtak. Usha édesanyja nagyon megbetegedett, lázas volt 
és vizet kért. Usha elrohant otthonról, hogy vizet szerez-
zen. Bejárta a városkát, de egyetlen cseppet sem talált, 
így hát csalódottan hazafelé indult. 

Ment, mendegélt, már alig húzta a lábát, kimerülten 
leült az út szélére, és a kimerültségtől álomba szenderült. 
És amikor újra magához tért, képzeljétek el a csodálko-
zását: egy korsót talált maga mellett, színültig tele friss 
forrásvízzel. Felugrott és táncra perdült boldogságában. 
És már-már ivott egy kortyot a vízből, amikor eszébe ju-
tott beteg, szomjas édesanyja. Rászorította tenyerét a kor-
sóra, és futva indult haza. 

Nagy rohanásában nem vette észre, hogy egy kutya fe-
küdt keresztben az út közepén, és véletlenül rátaposott 
a kutya farkára. A kutya felvonított fájdalmában, de ami-
kor észrevette, hogy Usha kezében vízzel teli korsó van, 
megfeledkezett minden másról, és könyörögni kezdett egy 
korty vízért. Usha látta milyen szomjas szegény állat, és 
adott egy kortyot a vízből. Abban a pillanatban a korsó 
ezüstté változott. Usha boldogan szaladt az ezüst korsó-
val, ezüst korsóban a friss vízzel az édesanyjához. Amikor 
édesanyja ágyához ért, odanyújtotta a kancsót. Édesany-
ja, ahelyett, hogy ivott volna, így szólt: 

— Kislányom, te is nagyon szomjas vagy, neked kell 
innod előbb! 





És amint ezt kimondta, a korsó arannyá változott. Usha 
szájához emelte a korsót, amikor azt hallotta, hogy egy 
öreg koldus zörget az ajtón, és vízért könyörög. Usha gon-
dolkodás nélkül odanyújtotta neki a vízzel teli aranykor-
sót. Alighogy ezt tette, hét gyémánt ragyogott fel a vízben. 
És mind a hét gyémántból gyöngyöző friss víz csobogott. 
A boldog koldus, Usha és édesanyja ivott a húsító forrás-
vízből és nem szomjaztak többé. 

A hét gyémánt pedig emelkedni kezdett, felszállt a víz-
ből, és szállt és repült feljebb, egyre feljebb, amíg el nem 
érte az eget, ahol hét ragyogó csillaggá változott. 



Kinek köszönt a szegény ember 
Magyar népmese 

Együtt utazott a Szél, a Hideg meg Meleg, jött rájuk 
szemközt a szegény ember, már messziről köszönt: 

— Jó napot, nagyságos uram! 
Azt mondja a Meleg: 
— Kinek köszönt ez az ember? 
Azt mondja a Szél: 
— Nekem! 
— Nem teneked, hanem énnekem! — mondja a Hideg. 
Addig osztozkodtak, hogy a szegény ember már elment 

mellettük. Azt mondja a Meleg: 
— Menjünk vissza, kérdezzük meg! 
Visszamentek megkérdezni. Azt mondja a Meleg: 
— Ugye, nekem köszöntél, te szegény ember? 
— Nem én, kérem, a Szél nagyságos úrnak. 
— Megállj, te szegény ember, jöjjön csak el a kánikula, 

majd adok én neked, olyan meleg lesz, hogy elolvadsz! 
— Bánom is én, csak a Szél nagyságos űr ott legyen! 
Azt mondja a Hideg: 
— Hát akkor nekem köszöntél? 
— Nem én, kérem, hanem a Szél nagyságos úrnak! 
— Megállj, jöjjön csak el a tél, olyan hideg lesz, hogy 

megfagysz! 
— Bánom is én, csak a nagyságos úr, a Szél nagyságos 

úr ott ne legyen! Kutya bánja a hideget szél nélkül! 



A tapir és a bőgőmajom 
Amerikai népmese 

A régmúlt időkben a tapir volt az állatok királya. Min-
den állat reszketett, ha a hangját hallotta. Hangosabban 
tudott ordítani, mint a jaguár, olyan hangosan, hogy még 
a levelek is lehullottak a fákról. Az erdő minden gyü-
mölcse az övé volt. A hegyek közt lakott, magasan, ahol 
a legváltozatosabb gyümölcsök termettek. Egyetlen állat 
sem merészkedett fel oda. De ő sem jött le onnan soha, 
még azért sem, hogy igyék a folyónál. Ha szomjas volt, 
az unokái falevelekben hoztak vizet neki. De útközben a 
levelek gyakran elszakadtak, úgyhogy a kis unokáknak 
számtalanszor kellett ide-oda rohanniuk. Amikor egy 
szép napon nagyon belefáradtak a vízhordásba, megkér-
ték a tapirt, menjen egyszer maga a folyóra. Tapir nagy-
apa beleegyezett és elindult. Olyan frissnek és üdítőnek 
találta a vizet, hogy nem csupán ivott, hanem meg is 
fürdött, és közben szíve szerint kibolondozta magát a ho-
mokban. 

Közben a többi állat felmerészkedett a hegyek közé, és 
lekopasztották a gyümölcsfákat. A sok finom gyümölcsöt 
mind felfalták és ellopták. Amikor a Tapir kibolondozta 
magát és visszatért, látta, milyen pusztítást vittek véghez. 
Dühösen ordított hangosan, hogy még a levelek is lehul-
lottak a fákról, és a menekülő állatok a félelemtől ájultan 
a földre rogytak. A tapir utánuk rohant, és egyre vadabbul 
üvöltött. Az állatok ott hevertek szanaszét, körülöttük 
szétgurultak a lopott gyümölcsök. A tapir az elsőhöz, és 
így szólt; 

— Milyen gyümölcs ez itt, 
— Umiri — volt a válasz. 
— Add ide! — parancsolta a tapir. 



Az állat engedelmeskedett. 
Mialatt a tapir ette a gyümölcsöt, az állat megkérte, 

adja egy pillanatra kölcsön neki a hangszerét, melyből 
azt a rettenetes ordítást előcsalja. A tapir oda is adta. 

így ment ez végig minden állattal. Visszaadták a gyü-
mölcsöket, de cserébe kölcsönkérték a hangszert. 

Végül a tapir a bőgőmajomhoz ért. Ez is kölcsönkérte 
a hangszert, de elcserélte egy nagyon hasonlóval, aztán 
felmászott egy nagyon magas fára. 

A tapir végül egy hatalmasat akart üvölteni, hogy érez-
tesse hatalmát és erejét az állatokkal. De a megfélemlítő, 
szörnyű hang helyett csak egy gyenge füttyentést tudott 
előcsalni a hangszeréből. Az állatok kinevették és kicsú-
folták. 

Ezután a bőgőmajom lett az állatok királya. 



Ugató uraság 
Orosz népmese 

Élt egy faluban egy gazdag földesúr meg egy vadász. A 
földesúr nem csinált semmit, csak a parasztokat szidta 
egész nap. „Buta paraszt, bolond paraszt" — más se jött 
ki a száján. Bosszantotta ez a vadászt, mert maga is pa-
raszti sorban született. Egy vasárnap templomba indult 
a földesúr. Útközben a vadásszal találkozott. Hintón haj-
tott az úr, a vadász meg gyalog mendegélt. Felkiáltott a 
földesúrnak: 

— Megállj, uram! Tudom, hogy szereted a jó vadászku-
tyákat. Van néhány szép kölyökkutyám, ilyen is, olyan 
is. Az egyik hangosan ugat, a másik csöndesen. Akarsz-e 
egyet? 

Kapott rajta az úr: 
— Akarok bizony! Hozd el a kastélyba a legszebbiket! 
Azzal továbbhajtott. Ment a templomba. Odaért a va-

dász is, megállt a templomban a földesúr mellett. Oda-
súgta neki: 

— Elfelejtettem kérdezni, uram: milyen kutyát akarsz! 
Hangosan ugatót vagy csöndesen ugatót? 

— Hangosan ugatót! Hangosan ugatót! 
— Milyen hangosan ugasson? 
— így: u-u-u-úúú — ugatott a földesúr, hogy csak úgy 

zengett belé a templom. 
— Lódítsátok ki a templomból az uraságot! — kiáltotta 

a pap. 
Megfogták a parasztok, kilódították. 
Utána ment a vadász, megkérdezte tőle: 
— No, hát a paraszt-e a buta? A paraszt-e a bolond? 
És jót nevetett rajta. 



A megvendégelt kaftán 
Arab népmese 

Törökországban történt, hogy egy tanító, akinek nem 
volt pénze szép ruhákra, egyszerű öltözetben beállított 
egy lakodalmas házba. A gazda és a vendégek nagyon 
megharagudtak, hogy ilyen szegényes öltözékű ember 
merészkedik a díszes társaságba, és kitessékelték a ta-
nítót. Ez elment egy derék barátjához, akinek volt sok 
szép ruhája, kölcsönkért tőle egy díszes kaftánt meg fi-
nom turbánt és egyéb díszes ruhadarabokat. Visszament 
a lakodalomba, ahol most már nagy tisztelettel fogadták, 
jó ételeket raktak elébe. De ő nem nyúlt semmihez, ha-
nem mikor a házigazda nagyon unszolta, lásson már hoz-
zá, levetette a díszes kaftánt meg a turbánt, rádobta a 
finom tálakra, és így szólt: 

— Nesze, díszes kaftán, nesze szép turbán: egyetek; 
mert mikor nélkületek jöttem, kidobtak, most pedig min-
den jóval ellátnak. Nem nekem szól a szíves fogadtatás, 
hanem tinektek! 



Fáy András 
A prücsök és a vakondok 

Az éhes prücsök befúrta magát a gazdag tárű vakon-
dokhoz. — Az egész világ hirdeti hallásod finomságát — 
szól hízelkedve hozzá. — Benned, reménylem, mecénásra 
találok: engedd, hadd űzzem énekemmel unalmaidat. — 
Elkezdé csiripelését, de a vakondok: — Hagyd el, ba-
rátom! hagyd el — szól fület dugva az éneklőnek —, éppen 
mivel finom a hallásom, nesze, fizetek azért, hogy nekem 
ne énekelj többé. 

Az ily mecénás is szükséges! 

A szajkó és a fülemile 
A szajkó megtanulta követni a kútágas nyikorgását. 

Azonnal muzsikai próbát hirdete, s nem hallott újjal fen-
nen biztatá publikumát. A madarak nem tudták, mit ítél-
jenek a szokatlan hangról: de a fülemile mosolygott: — 
Fület sért ugyan — így szól —, de mégis szép muzsika 
lehet bíz az szomjasnak. 



Danyiil Harmsz 
A róka meg a nyúl 

Élt egyszer, éldegélt két igazi jó barát: Szürkefarkú 
Nyulacska meg Rőtfarkü Róka. 

Házikót épített ki-ki magának, egymáshoz nyakra-főre 
szomszédolni járnak. 

Hol a róka szalad a nyúlhoz, hol a nyúl fut a rókához, 
bekiált: 

— Rőtfarkú Róka! Mit csinálsz? 
Ha meg a nyúl nem megy a rókához, a róka fut a nyúl-

hoz, bekiált: 
— Szürkefarkú Nyulacska! Mit csinálsz? 

Egyszer a nyúl fogta magát, 
a rókához bekiált: 
— Nyiss ajtót! Bemennék! 
Szomszédolni szeretnék! 

Szól a róka: — Késő éjjel? 
Eridj haza szépszerével! 

Fortyogott az: — Nesze neked! 
Ne félj, ezért megfizetek! 

Egy nap a Rőtfarkú Róka 
futna a nyúlhoz egy szóra. 

Nyiss ajtót! Bemennék! 
Szomszédolni szeretnék! 

Kiszól a nyúl — Halkabban! 
Korán van még, hajnal van! 

Vége lett a barátságnak, 
Nem is köszönnek egymásnak. 



Ursula Wölfel 
A születésnap 

Volt egyszer egy ember, aki mindig csak a szüle-
tésnapját várta. Alig múlt el az egyik születésnap, máris 
várta a következőt, nem is tudott másra gondolni, csak 
arra: „Mikor lesz megint születésnapom?" Nagyon gazdag 
ember volt. Ezért aztán egyszer azt mondta s feleségének: 

— Holnaptól kezdve mindennap lesz születésnapom. 
Holnap, holnapután, holnaputánután és egész évben! Az 
asztalon itt legyen mindennap a születésnapi tortám! 
Gyertyástul! És ajándékokat is kérek persze! 

Úgy is lett. Nap mint nap, minden reggel elibe állt a 
felesége, elibe álltak a gyerekei, és boldog születésnapot 
kívántak neki. 

így teltek-múltak a hónapok. 
Eleinte jól érezte magát az ember, de nagyon. Lassacs-

kán azonban megelégelte a sok boldog születésnapot. És 
egyszer csak egy napon felkiáltott: 

— Azt a mennydörgős adta teremtettét! Mondjátok meg, 
mikor van az igazi születésnapom, de rögtön! 

— Éppen egy hete volt az igazi születésnapod — mondta 
a felesége. — Nem is tudtad? Persze mindennap szüle-
tésnapozunk, honnan is tudhatnád? 

Ekkor végre rájött az ember, milyen balga is volt addig. 
És ettől kezdve neki is csak egy születésnapja volt min-

den évben, úgy, mint mindenki másnak. 



Ivan Krilov 
Disznó a tölgy alatt 

Egy nap a disznó az erdőbe tévedt, 
hol évszázados nagy tölgyfa állt, 
s a fa alatt egy halom érett 
makkal telefalta magát. 
Bendőjét pukkadásig töltve, 
a tölgy alá hevert a földre, 
s böfögve horkolt egy jó nagyot, 
majd mikor az alvással jóllakott, 
valahogy föltápászkodott, szuszogva, 
s a tölgy gyökérzetét elkezdte túrni 
Ekkor egy vén varjú, a tölgy egyik lakója 
így szólt hozzá: „Ó drága disznó úrfi, 
miért kezdted el a tölgyet túmi-fúmi? 
Ha gyökerét föld nem tokaija, 
a tölgy holnapra már talán kiszárad!" 
„Mii bánom érd — szólt a disznó tovább kaparva —, 
miért sajnáljam én a fákat, 
hisz hasznom nincs belőlük semmi: 
én nem fát, hanem makkot szoktam enni 
attól lesz jó kövér a háj am!" Erre 
a tölgy ezt felelte: 

„Hogyha tovább látnál az orrod hegyénél, 
ha egyszer a magasba néznél, 
nagyon szégyellhetnéd magad, 
mert láthatnád, liogy ágamon terem a makk!" 
őhozzá hasonló az elvakult tudatlan: 
minden tudós murücára károg szakadatlan, 
a tudomány, a haladás nem kell neki, 
nem érzi hogy ennek gyümölcse élteti 



A szegény ember lánya meg a béka 
Magyar népmese 

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren 
is túl volt egyszer egy szegény ember. Olyan szegény volt, 
hogy egy héten csak egyszer evett. Nagyon unta már a 
szegénységet, törte a fejét éjjel-nappal, mitévő legyen. Volt 
ennek a szegény embernek egy lánya is, egy kutyája meg 
egy macskája. Egyszer, amint a lánya ott játszik a tó 
partján, egy béka ugrik a tóba mellöle. Csakhogy az ügye-
sebb volt, elkapta a béka hátsó kiskörmét. Sírt-rítt a bé-
ka, hogy engedje el, de a szegény lány inkább hazavitte. 

Nagyon megörült a szegény ember, igen tetszett neki a 
béka, naphosszat csodálták, csak azt nem tudták eltalál-
ni, mit adjanak neki enni. Nem volt egyebük, mint száraz 
kenyér, tört a lány belőle, megetette. Hát, uramfia, olyan 
nagyra nőtt a béka, mint a kemence! Erre már gondol-
kodóba estek, megijedtek tőle nagyon. 

— Meg kéne ölni. 
— Nem tudjuk — mondta a lány. Hát ahogy így beszél-

gettek, egyszer csak megszólal a béka: 
— Hozzátok fel a pincéből a bort! 
Hozta volna a szegény ember, csakhogy nem volt neki 

bora. 
— Lenyellek benneteket, hogyha nem adtok bort, ke-

nyeret meg szalonnát! 
— Jaj, irgalmazz! — könyörgött a békának a szegény 

ember. — Nincs nekem borom, se kenyerem, se szalon-
nám, adnék, ha volna! 

— Dehogy irgalmazok! Lenyellek benneteket kutyástul, 
macskástul — Erre hamm, be is kapta mindet. 

Tele gyomorral elindult a tóhoz. Beleugrott. Olyan nagy 
hullámot csapott, hogy elöntötte mind a házakat. Fájt a 



béka hasa kegyetlenül, kínjában lenyelt a tó fenekéről 
egy aranygolyót, és kifeküdt a partra. Olyan forrón sütött 
rá a nap, hogy kipukkadt a hasa. 

A szegény ember meg nagy boldogan jött ki belőle, hozta 
a lányát, kutyáját, macskáját meg az aranygolyót. Az volt 
az első dolga, hogy azon túladjon. Dúsgazdagon ment 
haza. 

Ha az aranygolyón túl nem adtak volna, az én mesém 
is tovább tartott volna. 



A Nap és a Hold 
Indián népmese 

Valamikor réges-régen a Nap tengersok gyerekével 
együtt járta az égboltot, tengersok gyerekével együtt vilá-
gított, s olyan perzselő meleget árasztott, hogy a földön 
elszáradtak a füvek és a fák. A Holdnak is tengersok volt 
a fia, lánya; ez így van még manapság is: a Hold gyerekei 
a csillagok. A Hold szerette az embereket, sajnálta is őket, 
hogy a Nap tengersok gyereke kiégeti kertjüket, földjüket. 
Egyszer aztán elhatározta, hogy megszabadítja a földet a 
Nap tengersok gyerekétől. 

— Tudod mit? — mondta a Napnak. — rakjuk zsákba 
a gyerekeinket, dobjuk őket a sebes vizű folyóba, akkor 
legalább csak mi ketten sétálgatunk az égbolton. 

A Nap hallgatott a mézes szavú Holdra, zsákba rakta 
tengersok gyerekét: a Hold azonban felhők mögé bújtatta 
csillagait, s helyettük ezüstös kavicsokat rakott a maga 
zsákjába. A Nap is, a Hold is a sebes vizű folyóba hajította 
a zsákot, aztán mindketten visszaszálltak az égboltra. 

Hej, de megharagudott a Nap, mikor eljött az éjszaka, 
s a felhők mögül előbújt a Hold tengersok gyereke, a mil-
liárdnyi csillag! 

A mézes szavú Hold meg egyre csak azzal vigasztalta a 
Napot, hogy a sebes vizű folyam medrében, az ezüstös 
kavicsok között bújócskázik valamennyi gyereke, arany-
hal lett mindahányból! 

De a Nap csak nem békélt meg, azóta is haragszik a 
Holdra, körbe-körbe kergeti az égbolton, de sohasem éri 
utol, soha még egy árva csillagocska sem került az útjába. 





Kinek nehezebb a dolga? 
Orosz népmese 

Egyszer a szegény ember majdnem hajba kapott a fe-
leségével. Azon perlekedtek, kinek van nehezebb dolga, 
több gondja, baja. Az asszony azt hajtogatta: 

— Nekem nehezebb! 
Az ember se engedett: 
— Én meg azt mondom, hogy nekem! 
Nem tudtak semmiképpen igazságra jutni. Azt mondta 

akkor az asszony: 
— Hát cseréljünk! Holnap én végzem a te dolgodat, te 

meg az enyémet. 
Fölkeltek jó korán, az asszony kiment a mezőre szán-

tani, az ember meg odahaza maradt, nekilátott az asszony 
munkájának. Kenyeret dagasztott, vízért ment a kútra. 
Míg odajárt, a disznók ott csámcsogtak a teknő mellett, 
megették a tésztát. Akkor nekiállt az ember kását főzni. 
Főzőolaj helyett lámpaolajat öntött bele. Kiment az istál-
lóba, szénát vetni a jászolba — mire visszament, eszten-
dős kisfia belemászott a káposztás hordóba, ott tapiskolt 
benne. A macska meg a tejfölös köcsögből nézegetett ki-
felé. Hej, bánta az ember, hogy asszonymunkába fogott! 
De a legtöbb baja a tehénnel volt. Nem akarta kihajtani 
a legelőre, hiszen azt se tudta, hol áll a feje! Fölnézett a 
pajta tetejére, látta, hogy szép kövér fú nő rajta. Fogott 
egy deszkát, odatámasztotta a pajtának, fölhajtotta rá a 
tehenet, legeljen kedvére. Hosszú kötelet kötött a tehén 
nyakára, a kötelet leengedte a kéményen, rátekerte a de-
rekára, úgy állt neki levest főzni. 

A tehén addig legelészett, míg lecsúszott a pajta fede-
léről, függve maradt a kötélen, az embert meg fölrántotta 
a kéménybe. Csak a két lába kalimpált a tűzhely fölött. 



Szerencsére hazajött az asszony. Már messziről látja: 
a tehén a pajta födeléről lóg egy hurkon, majd megfulladt. 
Beszaladt a házba: hát ott minden a feje tetején, a disznók 
tésztásan, a macska tejfölösen, a kisfia káposztásán, az 
ura meg kormosán ott kalimpál a kéményben. Rákiáltott 
az asszony, az ijedtében rántott egyet magán, a kötél le-
szakadt, az ember meg belepottyant a leveses fazékba. 

— No, hát kinek nehezebb a dolga? — kérdezte tőle az 
asszony. — Most belekóstolhattál az enyémbe! Kérsz-e 
még belőle? 

— Nem én többet! — nyögte az ember, és kikecmergett 
a fazékból. 



Benedek Elek 
A galamb, a réce meg a lúd 

Egyszer a galamb, a réce meg a lúd nagy erős barát-
ságot kötött s elindultak együtt világot látni. Amint men-
tek, mendegéltek, rengeteg erdőbe értek, rengeteg erdő 
közepén találtak egy nagy hordót. 

Felszállt a galamb a hordóra, hozzátörülgeti a csőrét, 
szagolja, s nagy örömmel elkezd turbékolni: 

— Van bor! Van bor! Van bor! 
Megörült a réce is, az is elkezd hápogni nagy hangosan: 
— Csak csapra, csak csapra! 
Mindjárt csapra is verték a hordót, a lúd meg kinyúj-

totta hosszú nyakát, s nagyokat kiáltott: 
— Iiigyunk, iiigyunk, iiigyunk! 
Itt a vége, fuss el véle! 

A kút 
Egyszer a magyar ember egy kerek vizesgödröt ásott az 

udvarában. Arra vetődött a német, s kérdezte: 
— Mit ás kend, atyafi? 
— Vízigödröt — mondotta a magyar ember. 
— Gut, gut — mondta a német. 
— Nem kút ez — mondta a magyar ember — hanem 

vízigödör. 
— Gut, gut — mondogatta ismét a német. 
— Hát ha kút, legyen kút — mondotta a magyar ember, 
így lett a vizesgödörből kút. 



Egy szem borsó 
Székely népmese 

Egyszer egy székely fiú elindult világgá. Amint megy, 
mendegél, talál az úton egy borsószemet. No, megörült 
néki. 

— Milyen szerencsés vagyok — örvendett magában —, 
most már csak nem halok éhen! Elvetem, esztendőre 
ilyenkor száz szem lesz belőle, két esztendő múlva egy 
zsákkal, három esztendő múlva tízszer tíz zsákkal. Hát 
még tíz év múlva! 

Azzal egyenesen felment a királyhoz s megkérte, adjon 
néki ezer zsákot kölcsön. 

— Minek az néked, fiam? — kérdezte a király. 
— A borsótermésemnek — felelte a fiú. 
— Nincs itthon ezer zsákom — mondja a király —, de 

maradj itt holnapig, addigra hazahozatom. 
Volt a királynak egy szép leánya, akinek valami gazdag 

férjet szeretett volna találni. Ez a fiú éppen jó lenne — 
gondolta magában —, szörnyen gazdag lehet, ha csak bor-
sója ezer zsák terem. No, majd kipróbálom, miféle. Azzal 
megparancsolta, hogy egy durva szalmazsákra vessenek 
ágyat a vendégnek, s figyeljék, nyugtalanul alszik-e rajta. 
Mert úgy gondolta, hogy gazdag embernek szokatlan ez 
a kemény fekvőhely, s bizonyosan sokat forgolódik majd. 

Hát a fiú le is feküdt, s bizony el is aludt volna, de a 
borsója begurult a szalma közé, azt kereste egész éjjel, s 
egyre zörgött, forgatta a szalmát. Hallják ezt a forgolódást 
a király cselédei, jelentik uruknak, az meg örvendezett, 
hogy lám, csakugyan gazdag ember a vendége, s egysze-
ribe feleségül adta hozzá a leányát. 

Azért, ha borsószemet találtok, el ne dobjátok, hátha 
szerencsét hoz nektek is! 



A róka meg a farkas aratni megy 
Magyar népmese 

Volt egyszer egy róka meg egy farkas. Elmentek aratni. 
Amint mentek az erdőn keresztül, találtak egy tökében 
mézet. A farkas meg akarta enni, de a róka azt mondta: 

— Jó lesz aratás után lakomára! 
A farkas beleegyezett, mentek aratni. A rókának nagyon 

fájt a foga a mézre. Mindig szomorúbb lett. Kérdi tőle a 
farkas: 

— Miért vagy olyan szomorú? 
— Azért — mondja a róka —, mert komának hívnak. 
— Hát menj el! — mondta a farkas. 
A róka elment egyenesen az erdőbe, és jóllakott mézzel, 

aztán visszament. Kérdi tőle a farkas: 
— Mi a neve a gyereknek? 
— Megkezdettem! — mondja a róka. 
Később megint szomorkodik a róka. Kérdi a farkas, 

hogy mi baja. Megint azt mondta, hogy komának hívták, 
s a farkas megint elküldte a keresztelőbe. A róka másod-
szor is egyenesen az erdőbe ment, s jóllakott mézzel. Az-
után visszament. Kérdi a farkas: 

— Mi a neve a gyereknek? 
— Féligkinyaltam! — mondja a róka. 
Harmadszor is mutatja a róka, hogy ő szomorkodik. 

Harmadszor is kérdi a farkas, hogy mi baja. Harmadszor 
is azt mondta, hogy komának hívták. A farkas harmad-
szor is elküldte a rókát keresztelőre, csak ne szomorkod-
jék. A róka csak az erdőbe ment mézet enni, azután 
visszament. Kérdi tőle a farkas: 

— Mi a neve a gyereknek? 
— Tisztárakinyaltam! — mondja a róka. 



Elmennek aratás után az erdőbe, hát látja a farkas, 
hogy nincs méz. Akkor jut eszébe a gyerekek neve: Meg-
kezdettem, Féligkinyaltam és Tisztárakinyaltam. Azt 
mondja a rókának: 

— Hívjunk segítséget és verekedjünk meg! 
A róka hívta a récét, a kan pulykát, a kakast és a macs-

kát, a farkas a medvét, az oroszlánt és az elefántot. A 
macska, a kan pulyka és a kakas felment a fára, a réce 
meg lenn maradt. Mikor látták, hogy jönnek azok a nagy 
fenevadak, elkezdtek lármázni, és azok úgy megijedtek, 
hogy elszaladtaik, 

így aztán a róka nyert. 



Szép Ernő 
A terhes szekér találkozott 

a hatlovas hintóval 

Vándorolt Mátyás király, mikor még nagy király volt, 
vándorolt városról falura, maga szemével látni, maga 
fülével hallani. Egyszer a vándorlásban elfáradt az 
országúton, felkéredzkedett egy szegény paraszt szekeré-
re. Azon a szekéren a búzáját vitte őrletni a szegény pa-
rasztember. Felvette jó szívvel a vándort a szegény pa-
raszt. 

Megy a szekér csendesen, egyszer szembekocog egy 
hatlovas fényes hintó, abban ül egy büszke báró. 

A kocsisa rákiabál a szegény parasztra: 
— Téij ki, paraszt! 
De az a rongyos vándor, aki a zsákon kucorgott, azt 

mondta a parasztnak: 
— Ne térjen ki, atyámfia! 
El is vette a gyeplőt a szegény paraszttól, megállította 

a szekeret, hogy a paraszt ki ne térhessen. 
Mi lesz, hé, nem hallottad, hogy térj ki? — már a kocsis 

emeli az ostort, hogy majd a nyaka közé suhint a pa-
rasztnak. 

Hanem a vándor leugrik a szekérről, a báró elé áll, 
kigombolkózik, hát a báró majd leesett az ülésről, ott van 
előtte aranyos ruhában Mátyás király. 

— Először is megparancsolom, fogjatok ki két lovat, 
fogjátok a szegény ember két rossz gebéje elé, elbírja négy 
ló is ezt a hintót. 

A bárónak is le kellett szállani, segíteni a paraszt sze-
kere elé fogni a két gyönyörű paripát. 



— Most pedig со, fel, vissza a hintóra! És azt paran-
csolom, hogy a hintó térjen ki, mert az üres szekérnek 
kell a terhes szekér elől kitérni! 

Akkor lett törvény, hogy az üres szekér tér ki a terhes 
szekér előtt. Ezt is az igazságos Mátyásnak köszönhetjük. 



Az egér farkincája 
Magyar népmese 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, 
még az üveghegyeken is túl, ahol a kurta farkú malac 
túr, volt egy szegény ember. Ez a szegény ember kiment 
a fiával a földre szántani, s amint egyet fordul, egyszerre 
csak elkiáltja magát a fiú: 

— Nézze, apámuram, nézze, egy kulcsot találtam! 
— Az ám, egy kulcs — mondja a szegény ember —, jó 

volna, ha egy ládát is találnál hozzá! 
Na, ez annyiba maradt. 
Tovább szántanak, kettőt-hármat térülnek-fordulnak, 

megint elkiáltja magát a fiú: 
— Nézze, édesapám, megtaláltam a ládát is! 
Próbálják a kulcsot, hát jól beletalál a zárba. Kinyitják 

a ládát, felemelik a fedelét, nézik, mi van benne. Hát ab-
ban bizony nem volt egyéb, csak egy kurta farkú egerecs-
ke. 

Ha az egérnek a farka hosszú lett volna, az én mesém 
is tovább tartott volna. 

Hát jól van na, mondok hozzá egy versecskét: 
Mese, mese, mátka, 
fekete madárka, 
úri banda kopasz egér, 
ugorjon a nyakadba! 
Mese, mese, farkas, 
bújj a lyukba, ott hallgass, 
Kata, Kata, két garas, 
neked adom, csak hallgass! 



Heltai Gáspár 
A rókáról meg az okos kakasról 

Egy éhes róka mène a falu felé, hogy meglátná, kap-
hatna-é valami ennivalót. Mikoron közel jutott volna a 
faluhoz, láta egy igen szép nagy kakast a sövényen ülni. 
És ahhoz menvén, köszöne néki szépen és monda: Jó 
kakas uram. Jól ismertem apádat. Bezzeg szép hangos 
szava vala. Kérlek tégedet, mondj valami szép nótát. Hadd 
halljam, ha vagyon-é olly szép hangos szód, mint apád-
nak. A kakas kevélységbe esvén, felhuzalkodék és szár-
nyait vetni kezdé és behunyván szemeit, kinyújtá a nya-
kát és a száját megnyitá, hogy egyet nagyot kukorítana. 
Azonközben odaszökék a róka és elkapá a kakast és vinni 
kezdé az erdő felé. Megláták ezt a pórok és pálcákat ra-
gadván, kiáltani kezdének: Jertek hamar, ihol viszi a lator 
róka a mi kakasunkat. Mondd ezt nekik: Hazudtok, agg 
ebek, mert nem a ti kakasotok ez, hanem az enyém. Meg-
nyitá, a róka a száját, hogy megmondaná ezt a póroknak 
és ezenközben kiszalada a kakas a róka szájából és egy 
fára felröpülé és onnét kezdé a rókát csúfolni, mondván: 
Hazudsz, agg eb! Nem igazat mondasz, te lator! Nem a te 
kakasod vagyok én, hanem azoké a jámboroké vagyok la. 
A róka bosszankodni kezde és mellső lábával a száját 
verni és mondta: Ó te gonosz száj, ó te csácsogó gonosz 
száj, mindéltig kelepelni akarsz, mindenkoron vagyon va-
lami mondásod. Ha most nem szóltál volna, bizony nem 
vesztettem volna el a jó ragadományt, az igen jó kövér 
kakaspecsenyét. Nem bizony. 



Lev Tolsztoj 
Egy kisfiú elmeséli hogy nem 

vitték el őt a városba 
Édesapám készült a városba menni. Mondom neki: — 

Apus, vigyél engem is magaddal. — Azt feleli: Megvesz ott 
a hideg; minek mennél oda? — Megfordultam, sírni kezd-
tem, s bementem a kiskamrába. Sírtam, sírtam s elalud-
tam. 

Hát látom álmomban, hogy a faluból egy ösvény fut fel 
a kápolnáig, s látom, ott megy apám az ösvényen. Utol-
érem, s együtt megyünk a városba. Ahogy megyünk, lá-
tom — előttünk egy hevített kemence. Kérdem: — Apus, 
ez a város? — Azt feleli: — Ez az, fiam. — Akkor oda-
mentünk a kemencéhez, s látom, ott kalácsot sütnek. Azt 
mondom: — Végy nekem egy kicsi kalácsot. — Vett és 
ideadta. 

Akkor felébredtem, felkeltem, felhúztam a lábbelimet, 
felhúztam a kesztyút, és kimentem az utcára. Hát az ut-
cán a gyerekek korcsolyáznak és szánkóznak. Én is el-
kezdtem szánkózni, és addig szánkóztam, amíg át nem 
fáztam. 

Alighogy hazaérkeztem, s felmásztam a kemencére, hal-
lom — megjött apám a városból. Megörvendtem, felugrot-
tam s megkérdeztem töle: — Édesapám, vettél nekem egy 
kis kalácsot? — Azt felelte: — Vettem. — S ideadta a 
kalácsot. Felszöktem a padra, s örömömben elkezdtem 
táncolni. 



Miért nincsenek szentek 
a kálomista templomokban? 

Magyar népmese 

Valamikor réges-régen nemcsak a pápista templomok-
ban voltak faragott szentek, hanem a kálomistáké is tele 
volt velük. Történt egyszer egy ilyen falusi templomban, 
hogy a pap a szobrok mögé dugta el az aludttejet. Tehén-
tartó gazda lévén, tudta, hogy a nyári melegben a legjobb 
csemege a hűvös aludtej. Volt ennek a templomnak egy 
minden hájjal megkent harangozója. Ahogy törölgette a 
szobrokról a port, észrevette a hűvösre tett aludttejes kö-
csögöket, máris hozott otthonról egy edényt, és a sok 
aludttejnek leszedte a fölét. Fözött is otthon a felesége 
olyan tejfölös-túrós csúszát, hogy megnyalták, mind a tíz 
ujjukat utána. 

A papnak feltűnt, hogy a tejföl hiányzik, gyanút fogott. 
A következő napokban lesni kezdte a harangozót, s be-
ment hozzá a templomba, mikor az javában lopta a tejfölt. 
Annyi ideje volt még a huncutnak, hogy az edényt eldug-
ja, s a tejfölös ujját a szent szájához törölje. 

A pap azon nyomban felelősségre vonta, elősorolta, 
hány köcsögről lopta le a tejfölt, de a harangozó védeke-
zett: 

— Nézze csak meg, tisztelendő uram! Ennek a szentnek 
itten csupa tejföl a szája, biztos ez ette meg! 

Látta a tejfölös szájú szentet a pap, szörnyű haragra 
gerjedt, mindet kidobálta a templomból, még a harangozó 
is segített neki. 

Azóta nincsenek szentek a kálomista templomokban. 



Phaedrus 
Jupiter és a majom 

Egy régi római rege szerint Jupiter, az istenek atyja, 
bőséges gyermekáldással boldogította az élőlényeket. Föl 
is vonult valamennyi, s ő boldogan szemlélte, hogy meny-
nyire megsokasította a földön az embereket és az állato-
kat. Az emberek és állatok között sorra elvonult előtte a 
karcsú őz, vékony lábú, kecses kis gidájával; elcammogott 
az elefánt, apró ormányú, bumfordi fiacskájával; brum-
mogva közeledett a medve, oldalán a fényes szőrű kicsi-
nye; megható volt a „fiahordó", amint hátán cipelve, büsz-
kén hozta egér nagyságú, csinos kis fiait. Megjelent az 
ember is: karján hozta mosolygó, göndör hajú gyermekét. 
Jupiter s az istenek valamennyien gyönyörködve nézték 
a rózsás arcú, eleven apróságot. 

Még hátra volt egy: a majom-mama, kisfiával. Féltéke-
nyen és gondosan szorította keblére a tömpe orrú, mez-
telen, csúf kis jószágot. Bizony, semmi szép nem volt sze-
génykén: fülig érő szája, apró pislogó szeme, ráncos 
pofácskája szinte visszataszítónak látszott. 

Jupiter, amint meglátta, jóízűt nevetett s a többi isten 
is, mintha csak példát vett volna róla, harsányan elne-
vette magát. 

A szegény megcsúfolt majom-mama megállt az istenek 
gyülekezete előtt, szemrehányóan rájuk tekintett és szo-
morúan ezt mondta: 

— Jupiter és ti istenek, ti fényben és dicsőségben fü-
rödtök, tiétek a világ minden kincse, pompája és szépsé-
ge, de nekem a gyerekem, ez a kis majom az egyetlen 
kincsem. Hát mért nevettek rajtam, hiszen énnekem ő a 
legszebb az egész világon! 



Benedek Elek 
A ló és a szamár 

Egyszer Jézus Krisztus a Földön jártában-keltében át 
akart menni egy folyóvízen, de nem volt sem híd, sem 
palló, de még egy csónak sem, nem tudott átalmenni. Néz 
erre, néz arra, hol találna segedelmet, hát ott legelész a 
folyó partján egy ló s egy szamár — mondja Jézus a lónak: 

— Te ló, vígy át a vízen! 
— Nem viszlek én — felelte a ló —, éhes vagyok, ennem 

kell. 
— No, ha enned kell, egyél örökké, de sohase lakjál jól! 
Aztán a szamárhoz fordult, azt kérte: 
— Vígy át a vízen, te szamár! 
Mondta a szamár: 
— Én jó szívvel, éhes vagyok ugyan én is, de majd 

jóllakom azután is. 
A szamár szépen átvitte Jézust a víz túlsó partjára, s 

akkor Jézus azt mondta neki: 
— No, te szamár, megáldlak, hogy még a szemétdom-

bon is jóllakjál. 
S íme, úgy lett, amint Jézus mondotta. A ló, ámbátor 

éjjel-nappal eszik, sohasem tud egészen jóllakni, a sza-
már pedig minden gizgazzal, bogáncskóróval, s ha egye-
bütt nem talál eleséget, a szemétdombon is jóllakik. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
Teológiai disputa 

Élt Kolozsvárt egy igen derék pap, kit prédikációiért 
városszerte becsültek. Egy napon a főtéren sétált, hirtelen 
eső támadt s bemenekült egy kereskedésbe. A boltoson 
kívül ott találta Pendeleghi prókátor urat, ki ugyancsak 
a megázás elől futott be oda. Az elmúlt vasárnapon a pap 
fölöttébb szép prédikációt mondott. Ebbe a prédikációba 
kötött bele az eszecsillogtató prókátor, mégpedig a követ-
kezőképpen: 

— Jól emlékszem-e, tiszteletes uram — kérdezte —, 
ugye azt prédikálta kegyelmed vasárnap, hogy kit arcul 
csapnak jobb felől, tartsa oda a bal orcáját is? 

— Ezt prédikáltam — mondta a pap nyugodtan, de a 
következő pillanatban majd hogy le nem esett a feje, a 
prédikátor úgy képen törölte. Mindamellett nem habozott, 
hanem odatartotta a másik orcáját is, s kapott egy másik 
nyaklevest. 

— Köszönöm kegyelmednek a teológiai oktatást — 
mondta a prókátor, s nagy elégedetten megindult kifelé. 
De csak egyet lépett, mert a pap megragadta, fölemelte, 
földhöz teremtette, a mellére térdelt s úgy elkolompozta, 
hogy amaz szuszogni is alig bírt. 

Miután a cséplést abbahagyta, a pap magyarázattal 
szolgált: 

— Az is meg vagyon írva, prókátor uram, hogy azon 
mértékkel mérnek neked is, aminővel te másoknak 
mérsz. 

— Mi történik itt? — robban be az ajtón a bíró, ki hírét 
vette az összecsapásnak. 

— Semmi, tekintetes úr — válaszolta a boltos. — Az 
urak a bibliát magyarázzák. 



Hogyan verték meg a szalontaiak a 
törököket? 

Magyar népmese 

A török vezérek Gyulán időztek, onnan engedték széjjel 
a csapataikat rabolni, pusztítani. Egy ilyen csapat éppen 
Szalontára akart jönni. Este kívül letáboroztak, úgy gon-
dolták, majd éjszaka jönnek be, mikor mindenki alszik. 
Csakhogy volt Szalon tán egy török ruha. Belebújtattak 
egy embert, aki tudott törökül, hogy kémlelje ki, mi ké-
szül. 

Kilopózott az ember, meg visszalopózott, s meghagyta, 
hogy gyermek, asszony hordjon össze rossz tepsit, kapát, 
kaszát, ami van, azzal menjenek a törökre. 

Verték össze a sok tepsit, mindenféle vasat. A csorda-
kútnál épp egy darucsapat álldogált, az is felkerekedett 
a nagy lármára, fent krugatott a levegőben. A törökök 
rémülten kiabálták: 

— Fuss, török, ha futhatsz, még az égből is támad a 
magyar. 

Szaladtak a Hajdúlápos felé, a kákás, mocsaras, zsom-
békos helyen aztán a magyarok utolérték és lekaszabol-
ták őket. Gyilkosrétnek hívják azt a helyet, s ha ott szán-
tanak, most is csontokra akadnak. 



Kutya-macska barátság 
Magyar népmese 

Egyszer a kutyák lakodalmat csaptak. Bodri feltette a 
sok csontot, sütötte-főzte, aztán odahitta a Sajót kóstolni. 
Sajó megkóstolta a galuskát, de nem volt se íze, se bűze, 
mert nem volt rajta tejföl. Keresi a kutya a tejfölt, de nem 
volt a háznál. Hamar menjen valaki a boltba! 

De ki menjen? A kutya nem hagyhatta ott a főzést. 
Meglátja a macskát, küldi a tejfölért. Szalad a macska a 
boltba tejfölért. Mikor kimérték neki, vitte hazafelé. Éhes 
volt, hát nyalogatott belőle. Gondolta, úgyse tudják meg. 
Aztán ment tovább. Megint gondolt egyet, megint nyalo-
gatott. Alig maradt az edényben. Már közel volt a kutyák-
hoz, szégyellte magát, hogy ilyen kevés tejfölt visz, hát a 
megmaradt tejfölt is megette. 

A kutyák futottak elébe, már nagyon várták. 
— Hozza a macska a tejfölt! 
A macska azt hazudta, hogy nem adott a boltos tejfölt. 

De az agár meglátta a macska tejfölös bajuszát. 
— Hazudik a macska, megette a tejfölünket! 
Nekimentek a macskának, a macska meg felszaladt a 

fára, onnan dörmicélt a kutyákra. Mikor látták, hogy a 
macska bizony nem nagyon kívánkozik le a fáról, bemen-
tek a házba, és tejfel nélkül ették meg a galuskát. 

Azóta nem nézhet a kutya a macskára. 



Fáy András 
Az ács és legénye 

Az ács gombot teve fel egy torony tetejébe. Taps és 
örömrobaj közt szállt le a néphez, s esőzött az ettől szórt 
pénz süvegébe. — Óh, mint féltettelek, mester! — így szól 
könnyedő mellel az ácslegény. — Tudja az Isten, nekem 
a szokott magosságon felül szédeleg a föm. — Ennek oka 
az — felel a mester —, hogy nem tudod a fortélyt: ha 
magosra sietsz, nem azon lépcsőkre tekintgess, melyeket 
már meghágtál; hanem azokon függjön szemed, melyek 
még előtted hágandók, s így nem fog gyenge föd széde-
legni. 

Beveheti sok büszke tisztviselő is ez értelmes ács ta-
nácsát. Amely úr előtt délig hajlonganak, de délután ő 
hajlong mások előtt — még nincs oka miért szédelegjen! 



Horgasorrú 
Román népmese 

Volt egyszer, hol nem volt, volt egy szegény asszony 
meg egy szegény ember. Három lányuk volt meg egy fiúk. 
A fiú volt a legkisebb — lehetett vagy tízéves —, és Hor-
gasorrúnak csúfolták a faluban, mert olyan görbe volt az 
orra, mint a kampósbot. Ám ő ezzel nem törődött: ha 
horgas az orra, hát horgas. Egy éjszaka zörgetnek az ab-
lakon. A legnagyobbik lány kinyitja, s a következő pilla-
natban már nincs sehol. Erre kinéz a második lány, hova 
lett a nénje, de ö is eltűnt egy szempillantás alatt. A leg-
kisebb nézi, hova lett a két nénje, de ő sem járt máskép-
pen. Horgasorrú erre kapja magát, kiugrik az ablakon, 
és látja, hogy messze-messze három sárkány cipeli-von-
szolja a nénjeit. 

Az egyiknek három feje volt, a másiknak hét, a harma-
diknak kilenc. 

Horgasorrú utánuk ered, de azok nagyon gyorsan ha-
ladtak. A hétfejűt meg a kilencfejűt már nem is látta. 
Igaz, sötét is volt, csak a hold világított. Ám a háromfejű 
egy kissé lemaradt, és pirkadatkor már-már utol is érte 
a legény a Rézerdő alján. A háromfejű sárkány megállt a 
Rézerdő szélén — ez volt a birodalma —, megforgatta bu-
zogányát a feje fölött, és a fiú felé hajította. 

Horgasorrú nagy ügyesen elkapta a röpülő buzogányt, 
és úgy visszahajította, hogy a buzogány szétloccsantotta 
a sárkány mind a három fejét. A legnagyobb lányt pedig 
szépen hazaküldte az édesanyjukhoz. 

A hétfejű sárkányt hét nap múlva érte utol, az Ezüst-
erdőben. Ez volt a birodalma ennek a sárkánynak. Hor-
gasorrú elkapta a sárkány középső nyakát, csavarintott 
egyet rajta, megforgatta a feje fölött, és úgy belevágta a 



földbe, hogy az a ronda, pikkelyes feje búbja sem látszott 
ki. Hazaküldte a másik lányt is. 

A kilencfejű sárkányt kilenc nap múlva érte utol, az 
Aranyerdőben. Egymásnak estek, de nem bírtak egymás-
sal. Akkor a kilencfejű sárkány azt tanácsolta, váljanak 
mindketten kerékké, és úgy guruljanak sebesen egymás-
nak. Amelyik kerék széttörik, az a vesztes. 

A sárkány vaskerékké változott, Horgasorrú acélkerék-
ké. Megindultak nagy sebességgel, és fene szikrázással 
összeütköztek. A vaskerék izzé-porrá zúzódott, az acél-
kerék — vagyis Horgasorrú — sértetlen maradt. Csak az 
orra dagadt még nagyobbra. Akkor vette észre, mikor 
visszaváltozott emberré. Abból a vastörmelékből pedig 
nem lett sárkány többé soha. 

Horgasorrú kézen fogta legkisebb nénjét, és hazavitte. 
A lányok azóta férjhez mentek, s ma is élnek, ha meg 
nem haltak. Horgasorrú is éli világát, de már nem sár-
kányra vadászik, hanem csak vetési varjúra, nyúlra, mert 
a sárkányok mind kipusztultak. Lehet, hogy nem is voltak 
soha. 



A rászedett kövér ember 
Kazak, népmese 

Egyszer egy kövér ember elindult vendégségbe valamely 
rokonához. Vitt a fején egy kondér kölest ajándék gyanánt 
a házigazdának. A mulatság meg a lakoma reményében 
igen magas volt a kedve, s együgyű tréfáival lépten-nyo-
mon belekötött a járókelőkbe. Váratlanul szembejön vele 
kocogó, szürke lován Aldar-Kösze az ostorát pattogtatva, 
szemlátomást siet valahová. 

— Hé, Aldar-Kösze! — kurjant rá a kövér. — Hova ipar-
kodsz? Ugyan várj már egy cseppet! Azt beszélik, veled 
még az is megesett, hogy rászedted magát az ördögöt. 
Engem viszont, barátocskám, semmiképp be nem csap-
hatsz! 

Aldar-Kösze a lovát nógatva, izgatottan válaszolja: 
— Alkalmatlan időt szemeltél ki a tréfálkozásra, jó em-

ber. Közeleg a világ vége. Nézz csak föl: merő egy láng az 
egész mennybolt, arra is számíthatsz, hogy rögvest lesza-
kad! 

Rémülten pillantott föl a kövér az égre, mire a kondér 
ledől a fejéről, s a köles szanaszét szóródik az űton. 

— Jaj nekem, mit csináltam! — üvöltött föl a kövér. 
Aldar-Kösze pedig a lovát visszatartva nevet: 
— Nehéz becsapni az okost, ám a bolond önmagát csap-

ja be. 



Lev Tolsztoj 
Az öreg nagyapó meg unokája 

Nagyapó nagyon megöregedett. Lába rossz volt a járás-
ra, szeme a látásra, füle a hallásra, foga már egy se volt. 
És amikor evett vissza-visszafolyt a szájától az étel. A fia 
és a menye nem ültették többet az asztalhoz, hanem a 
kemence mögött adtak neki enni. Egyszer egy csészében 
adták oda neki az ebédjét. Magához akarta húzni a csé-
széjét, de elejtette és eltörte. A menye megszidta: mért 
ront el mindent a házban, mért töri el a csészéket, és 
kijelentette, hogy ezentúl egy fatálban fog ebédet kapni. 
Az öreg csak felsóhajtott, de nem szólt egy szót sem. 

Egyszer otthon ült az ember és az asszony, s látják: 
fiacskájuk is deszkákkal játszogat a padlón, s valamit 
eszkábál. Megkérdi az apja: „Mit. csinálsz ott, Misa? Misa 
azt feleli: „Fatálat csinálok, apám. Ha majd anyámmal 
megvénültök, abból a fatálból etetlek titeket." 

Az ember s az asszony csak egymásra néztek, és sírva 
fakadtak. Megszégyellték magukat, hogy öregapót meg-
bántották; azontúl mindig az asztalhoz ültették, és gond-
ját viselték. 



A paraszt meg a buta szörnyeteg 
Japán népmese 

Régen történt ez, amikor még dédanyánk is aprócska 
gyerek volt. 

Ment, mendegélt az úton egy parasztember békésen, 
egyszer csak előtte termett Tengu, a vérszomjas szörnye-
teg, messzi környék réme. Rámorrant a parasztra rette-
netes hangon: 

— Készülj utolsó órádra, ember! Előlem még senki nem 
menekült élve! 

Remegett a paraszt, de nem mutatta, hogy fél. Azt fe-
lelte: 

— Te vagy hát a fenséges és erős Tengu? Tudom, hogy 
nem menekülhetek előled. De előbb teljesíthetnéd egy ké-
résemet! 

— Mondd gyorsan! Éhes vagyok! — rivallt rá a ször-
nyeteg. 

— Azt beszélik — kezdte a paraszt —, hogy a Tengu 
azzá tud változni, amivé akar. Mielőtt meghalok, tudni 
szeretném, igazi Tengu vagy-e. 

Hahotázott a szörnyeteg, a föld is rengett belé. 
— Semmi az nekem! Mivé változzam? Gyorsan, mert 

éhes vagyok. 
— Változz óriásfenyővé! Magasabbá, mint ezek közül a 

legmagasabbik! — mutatott a paraszt az égre nyúló fákra. 
A szörnyeteg egy szempillantás alatt óriásfenyövé vál-

tozott. A paraszt megtapogatta a törzsét, és azt mondta: 
— Látom már, hogy igazi Tengu vagy, hogy is kételked-

hettem benne? Most még csak azt szeretném, ha egy nagy 
kővé változnál. 

Megtette azt is a Tengu, akkora kővé változott, mint 
egy hegy. 



Dicsérte a paraszt, magasztalta. A hiú szörnyeteget 
mintha hájjal kenegették volna. Azt mondta a paraszt: 

— Látom, hatalmas Tengu, milyen óriásivá tudsz vál-
tozni. Most még csak arra volnék kíváncsi, vajon pará-
nyivá is tudsz-e változni. Egy babszemmé a tenyeremen. 

— Még az is valami? — hahotázott a szörnyeteg. — 
Tartsd a tenyered! 

A paraszt kinyújtotta a tenyerét, s a szörnyeteg rajta 
termett, parányi babszem képében. 

Több se kellett a parasztnak! Bekapta a babszemet, jól 
megrágta és lenyelte. 

A dicsekvő embert, aki pórul jár, azóta is Tengunak 
hívják azon a vidéken. 



Szép Ernő 
Egy nagy művész, 

aki a borsót hajigálja 
Furcsa idegen érkezett Budavárába. Hosszú, hegyes 

süveg ült a fürtjein, sarkát verte a piros köpönyeg, teli 
volt a köpönyeg varrva mindenféle ákombákommal. Meg-
bámulták a népek, akár a maskurát, amint végighaladt 
a budavári piacon. Ment egyenest a királyi palotába. Ott 
az udvari tiszteknek elmondta, hogy ö messzi idegenből 
jött a királyhoz, azt hallotta, hogy a magyarok királya 
kedveli a művészeket. Ő pedig, azt mondja, olyan nagy 
művész, hogy nincs a kerek földön senki, aki utolérné őt 
az ő művészetében. 

Bevezették Mátyás király elé, mikor ebédelt, mert csak 
ebédidő alatt ért rá a király a művészekben gyönyörködni. 

— Hát mit tudsz, te, nagy művész, halljuk. 
— Én, felséges király, egy szakajtó borsót úgy áthaji-

gálok egy kulcslyukon, hogy abból egyetlenegy szem se 
fog leesni a kulcslyuk előtt, se nem fog a lyukba belészo-
rulni. 

— Lássuk a csudát — azt mondta Mátyás —, hozzatok 
fel egy szakajtó borsót. 

Behozták az inasok a borsót, a művész elkezdte a király 
előtt a borsót hajigálni, csakugyan mind egytől egyig át-
hajigálta a borsószemet a kulcslyukon. 

Mikor az egész szakajtó borsót elhajigálta, térdet, fejet 
hajtott a király előtt, azután dicső képpel nézett széjjel, 
várta a méltó jutalmat. 

— Nagy művész vagy valóban — szólalt meg a király 
kegyesen —, az ilyen nagy múvésznek sok borsóra van 
szüksége. 





És odafordult az ajtóban várakozó inasokhoz: 
— Adjatok, fiúk, tizenkét zsák borsót a művésznek, ne 

legyen híjával a borsónak, ha hajigálni akarja. 
így fizette ki Mátyás király a borsóhajigáló komédiást, 

aki oly szertelen büszke volt a haszontalan tudományára. 



A kiskutya neve 
Magyar népmese 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az Óperenciás-ten-
geren túl egy nagy fa, annak volt háromszázhatvanhat 
ága, minden ágán háromszázhatvanhat kányafiú. Aki az 
én mesémet meg nem hallgatja, csípje meg mind az éj-
szaka. 

Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király 
házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. 
A legkisebbiknek volt egy szép kiskutyája. Ez a kiskutya 
olyan szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg 
is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kis-
kutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők 
is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. 

De a királyfi a legkisebb király kis asszonnyal összebe-
szélt, s az odaadta neki a kiskutyát. Mikor már jó 
messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem 
kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert 
visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küld-
te. 

Azt mondja neki: 
— Eredj vissza, de okosan beszélj, mert mind a három 

királylány együtt lesz. 
Visszamegy a kocsis, azt mondja a legkisebbik király-

kisasszonynak: 
— Felséges királykisasszony, azt üzente az, tudod már, 

ki, mi a neve annak, tudod már, kinek? 
Azt mondja erre a királylány: 
— Ahogyan te vagy, úgy vagyok én! Az a neve annak, 

tudod már, minek. Mondd meg ezt annak, tudod már, 
kinek! 



A kocsis visszament a gazdájához, és megmondta, mit 
üzent a királylány. A királyfi ebből megértette, hogy Félsz 
a kutya neve, mert a lányok előtt se a kocsis, se a legki-
sebbik lány nem mert világosan szólni. 



Vitkovics Mihály 
Az oroszlány és a róka 

Egy szomszéd tigrisre régóta irigykedett a róka, s az 
oroszlányhoz ment azzal a váddal, hogy azon tigris vadok 
királyának nem akarja ösmérni az oroszlányt, s a mar-
talékbul semmi adót fizetni nem akar; szóval sok rosszat 
beszélt reá. Az oroszlány megígérte, hogy a tigrist halálra 
repeszti. A nagy vad elordítá magát, s a szavára az egész 
erdő rengett belé. Hirtelen a tigris lakásánál terem, s fi-
gyelmes lesben áll. 

A tigris bátorítá kölykeit, kik az oroszlány szavátul meg-
rettentek. 

Ne féljetek gyermekeim! ez az oroszlány szava, ki a mi 
királyunk. Félelmet önt mindnyájunkba szavával, de 
nagylelkűséggel kormányoz minket. 

Ezt hallva visszatér az oroszlány, s bosszúsan feküdt 
le királyi barlangja előtt. 

A róka kíváncsi tudni a tigrisnek sorsát, megjelent. Az 
oroszlány körmével megragadá a hamis vádolót, és ketté 
szaggatá. 



A vadászó ember és az erdei manó 
Lapp népmese 

Igazán nem is tudom, hogy mondjam el. 
Egy vadász, egy ember, aki az erdőben vadászott, leült 

egy helyre ott az ingoványos vidéken, és tubákot szipá-
kolt. Hát a könyöke alól egyszer csak egy kéz nyúlt ki — 
így ni! A vadász egy kis tubákot szórt ebbe a kézbe. 

Az erdei manó — mert ő volt az — jókat szippantva 
eltűnt. Azután a vadász is továbbment. No, alig tett meg 
pár száz métert, hát egy rettenetes nagy medvét kerített 
puskavégre. Ez a medve az erdei manó ajándéka volt a 
tubákért. Az ember megnyúzta a medvét. 

Hazament a vadász, és rögtön eldicsekedte, hogy egy 
kezet látott, abba egy kis tubákot tett. És milyen jól járt. 
Egy nagy medvét lőtt. 

Az a kéz az erdei manó keze volt. Ha nem szórt volna 
bele tubákot, a nagy medve nem kerülhetett volna pus-
kavégre. Elhiszed, hogy igazán ő küldte a medvét? 



Masonyi Aliz 
Szekrénymesék 

Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. És ebben a szek-
rényben egy szép Hercegnő nevelkedett. A hajában se-
lyemszalag, a nyakában csillogó gyöngy, a ruhája bár-
sony, csupa csipke, finom kis kezében két szál tulipán. 

— Szép Hercegnő — suttogta az egyik tulipán —, állj 
egyenesen. 

— Ülj egyenesen — suttogott a másik. 
— Szép Hercegnő — suttogott az egyik tulipán —, ne 

bandzsíts. 
— Ne kacsints — suttogott a másik. 
— Szép Hercegnő — suttogott az egyik tulipán —, ne izegj. 
— Ne mozogj — suttogott a másik. 
— Szép Hercegnő — suttogott az egyik tulipán —, ne 

piszkáld a füled. 
— Az orrod — suttogott a másik. 
— Szép Hercegnő — suttogott az egyik tulipán —, ne 

szürcsölj. 
— Ne hörpölj — suttogott a másik. 
— Szép Hercegnő — suttogott az egyik tulipán —, ne 

köpködj. 
— Ne kapkodj — suttogott a másik. 
— Szép Hercegnő — suttogott az egyik tulipán —, ne ugrálj. 
— Ne bugrálj — suttogott a másik. 
— Szép hercegnő — suttogott az egyik tulipán —, ne locsogj. 
— Ne fecsegj — suttogott a másik. 
— Szép Hercegnő — suttogott az egyik tulipán —, ne 

nevess. 
— Bableves — mondta a Szép Hercegnő és azon nyom-

ban beleszeretett egy szegény kocsislegénybe, aki éppen 
arra járt. És nyomban férjhez is ment hozzá. 



Az okos lány 
Magyar népmese 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy ta-
karos, okos lánya, aki olyan okos volt, hogy hetedhét or-
szágra elment a híre. Meghallja ezt a király. Odaizent, 
hogy van neki a padlásán százesztendős kendere, fonja 
meg azt selyemcérnának. A lány erre visszaizen, hogy van 
nekik egy százesztendős sövénykerítésük, csináltasson a 
király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az 
aranyfonalat, mert azt csak nem kívánhatja a király, hogy 
a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg. 

Tetszett a királynak a felelet. Megint izen a leánynak, 
hogy van neki a padláson egy lyukas korsója, foldozza 
meg, ha tudja. 

Megint visszaizen a leány, hogy fordíttassa ki a király 
a korsót, mert az öregapja se hallott olyat, hogy a színéről 
foldoztak volna meg valamit. Ez a felelet még jobban meg-
tetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy men-
jen el a leány őhozzá, de menjen is, meg ne is, s vigyen 
is ajándékot meg ne is. 

Erre a leány elkérte az apjától a szamarát, felült a há-
tára, s úgy ment a király elébe. Otthon egy galambot 
megfogott, két szita közé tette, és elvitte magával. 

Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem szólt, ha-
nem meghajtotta magát, aztán a galambot a szita közül 
elrepítette. így aztán ment is, nem is; köszönt is, nem is; 
vitt is ajándékot, nem is. 

A király úgy megszerette az okos leányt, hogy mindjárt 
elvette feleségül. 



Naszreddin Hodzsa 
Fizetés az étel szagáért 

Egy szegény ember a vásártéren bandukolt, hátha akad 
valami munkája. Éhes volt nagyon, és amint elmegy a 
pecsenyesütő sátra előtt, meg nem állhatja, hogy oda ne 
menjen a tűz közelébe, hogy a pecsenyének legalább az 
illatát szívja magába, mert pénze bizony nem volt, hogy 
egy adagot megvegyen. Száraz kenyerét húzta elő tarisz-
nyájából, és azt rágta a pecsenyeszaghoz. Élszrevette ezt 
a szakács, és követelte a pecsenyeillat árát. Csak nem 
gondolja az ember, hogy ingyen lakhat jól az ő pecsenyé-
jének gőzével! A szegény ember persze nem tudott fizetni, 
hát bíró elé mentek. A bíró azt mondta: 

— Majd én fizetek a szegény ember helyett — ezzel 
elővette erszényét, megcsörgette a pénzdarabokat, ame-
lyek benne voltak, és így szólt. 

— Te a hús szagát adtad, most a vendéged a pénz hang-
jával fizetett. Elmehetsz. 



Natasa Tanska 
Puff és Muff 

Hogy milyenek vagyunk, elképzelhetitek, ha becsukjá-
tok szemeteket. Puff szőre vörös, az enyém fekete. Ugye, 
aranyos cicák vagyunk? De a valóságban még sokkal 
szebb a bundánk. Tegnap az iskola ablakában ültünk, 
és hallottuk, amikor a tanító néni így szólt a mi Miskánk-
hoz. „Olyan az írásod, mint a macskakaparás! Egyest 
kapsz rá!" 

— Te szoktál kaparni írás közben? — kérdeztem Pufftól. 
— Én ugyan nem — felelte Puff. — Nagyon szépen írok. 

És te? 
— Én sem kaparászok. Nagyon szép az írásom — fe-

leltem. 
írjunk valamit a tanító néninek — indítványozta Puff 

— akkor majd meglátja, hogy nem minden macska írása 
macskakaparás. 

— Mit írjunk neki? — kérdeztem. 
— Leírjuk, hogy mit csináltunk a héten — mondta Puff. 

Jó lesz? 
— Jó — feleltem. 
Te is megtudhatod, ha továbbolvasod a héten a meséket. 

Hétfő 

Ma megtanultuk, hogyan kell a szőrünket felborzolni. 
Muff sokkal ügyesebben borzolja a szőrét, mint én. 

— Ugyan, hogy csinálod? — kérdeztem tőle. 
— Az nagyon egyszerű — felelte. — Csak egy kutyára 

kell gondolnod. Gondolsz már? 



— Igen — feleltem. 
— De hiszen egy cseppet sem borzolódik fel a szőröd! 

— kiáltott Muff. 
— Melyik kutyára gondoltál tulajdonképpen? 
— Miska Bobbijára — feleltem. 
— Te buta! — nyávogta Muff. — Az nem jó. 
— Miért? — kérdeztem. 
— Mert Bobbi nem igazi kutya — nevetett MuíT. — Fából 

van. 

Kedd 
Ma reggel tiszta fehérek voltak a fák. Miska azt mondja, 

hogy deresek. 
— Mitől lesz a dér? — kérdezte Puff. 
— A hidegtől — felelte Miska röviden. — Szervusztok, 

legyetek jók, nekem iskolába kell mennem. 
Egy ideig jók voltunk, de egyszer csak megszólalt Puff. 
— Szeretném, ha deres lenne a bundám. Kimegyek az 

udvarra, a hidegbe. 
— Sehová se mégy — mondtam neki. — Be van zárva 

az ajtó. 
— Deret akarok! Deret akarok! — nyávogta Puff. 
— Jaj, de rossz vagy! — mondtam neki. 
— Deret akarok! — mérgelődött Puff. 
— Mit csináljak veled? — töprengtem. — Benn a ház-

ban nincs fagy. 
— De van! — felelte Puff. 
— Hol? — kérdeztem. 
— A hűtőszekrényben — felelte Puff. — Zárj be engem 

a hűtőszekrénybe! Deret akarok! 
Hát én be is zártam Puffot a hűtőszekrénybe, de nem-

sokára kiabálást hallottam: 



— Nyissad ki! Ki akarok menni! 
Kinyitottam az ajtót, de Puff bundája még nem volt 

deres. 
— Még nem vagy fehér — figyelmeztettem. — Miért jössz 

már ki? 
— Olyan sötét volt benn! — suttogta Puff. 

Szerda 
Miska megkérdezte tőlünk: 
— Cicuskáim, barátaim vagytok? 
— Persze — feleltük egyszerre. 
— Kellene nekem két forint mozira — mondta Miska. 
— De hát nekünk nincs pénzünk — sajnálkoztunk. 
— Nem baj — jelentette ki Miska. — Majd kerestek 

nekem pénzt. 
— De hogyan? — érdeklődött Muff. 
— Idomított macskák lesztek — közölte Miska. — Az 

udvaron van egy tál, átugorjátok, és pénzt kapunk a mu-
tatványért. 

És Miska megtanított rá, hogy egy tejjel teli tálat át-
ugorjunk. Én át is ugrottam, de Muff belepottyant, és 
lefröcskölte Miska nadrágját. 

Miska persze kikapott az anyukájától, és többé nem 
idomított bennünket. Kár! Úgy szerettünk volna idomított 
macskák lenni. 

Csütörtök 
Ma rosszak voltunk. 
— Nem vagyunk hajlandók egész nap itthon ülni! — 

közöltük Miskával. 



— Macskák vagyunk, a háztetőn akarunk sétálni! 
— Kicsik vagytok még ahhoz — felelte Miska. 
— Akkor csak a mi tetőnkre megyünk! Csak egy picit! 

— kunyeráltunk. 
A háztetőnkön van egy nagy kémény. Ráültünk a szé-

lére, és a farkunkat melengettük. Puff egyszerre csak be-
lelógatta a farkát a kéménybe. 

— Mit csinálsz? — kiáltottam rá. — Csupa korom leszel! 
— Csináld te is! — javasolta Puff. 
— Minek? — kérdeztem. 
— Majd meglátod — felelte Puff. 
Amikor hazaértünk, Miska megfogta a farkunkat. Csu-

pa korom lett! 
— De rossz cicák vagytok! — mérgelődött Miska, és ki 

akart bennünket kergetni a szobából. 
De mi elbújtunk a szekrény mögé, és onnan nevettük 

ki Miskát. 

Péntek 

Cicuskáim — szólt Miska —, délben a kapuban válja-
tok. Ma hozom haza a félévi bizonyítványomat, és ha hár-
mas lesz benne, ti majd kikaparjátok. Ugye megteszitek? 

— Rendben van — feleltük. 
Vártuk hát a kapunál, s a körmünket élesítettük. 
Miska bizony sokáig nem jött. 
— Talán nem is hármasa, hanem kettese van... — ta-

lálgatta Muff. — Nem is vagyok biztos benne, hogy egy 
kettest ki tudnék kaparni. Hát te? 

— Én nem tudom — feleltem. — Eddig még sohasem 
kellett ketteseket kikaparnunk. 

Vártunk, vártunk, de Miska még mindig nem jött. 



— Talán még egyesei is vannak... — aggódott Muff. — 
Nem hiszem, hogy egy egyest ki tudnék kaparni! Hát te? 

— Nem tudom — feleltem —, egyest még sohasem ka-
partam. 

— Jön Miska, jön! — kiáltotta hirtelen Muff. 
Odarohantunk hozzá. 
— Cicuskáim, barátaim, hurrá! Egyetlen hármasom 

sincs! — ujjongott Miska. 
— Kettesed sincs? — érdeklődött Muff. 
— Nincs kettesem — felelte Miska. 
— Egyesed sincs? — kérdeztem én. 
— Egyesem sincs — így Miska. 
— Jaj de jó! — mondtuk. — Mert nem vagyunk bizo-

nyosak benne, hogy ketteseket és egyeseket is ki tudunk 
kaparni. 

Szombat 
Ma egész nap a fürdőkádat lestük. Egy élő hal úszkált 

benne. Ideúszott, odaúszott, s tudomást se vett rólunk. 
—- Miau — szólt hozzá Puff —, ne maradj olyan sokáig 

a vízben! Még belefulladsz! 
A hal egy szót sem szólt. 
— Azért nem hall, mert víz van a fülében. Húzzuk ki 

a vízből! 
Megpróbáltuk hát kihúzni a vízből, de mindig újra ki-

csúszott a körmeink közül. 
— Adjunk neki egy kis tejet — javasolta Puff. 
Tejet öntöttünk hát a vízbe, s vártuk, hogy a hal meg-

köszönje. De az most is néma maradt. 
— Beképzelt hal vagy — mondta Puff. — Nem beszélünk 

veled többet. 
El is mentünk onnan, de Puff egyszer csak megszólalt: 



— Nézzük meg a halat, nem fulladt-e bele a vízbe. 
— De hiszen nem beszélünk vele! — vetettem ellen. 
— Nem is fogunk — felelte Puff —, csak megnézzük. 
Odamentünk a halhoz, és Puff így szólt hozzá: 
— Csak azt akartuk megnézni, nem fulladtál-e meg. 

De ne szólj hozzánk, hiszen haragban vagyunk. 
így a hal néma maradt. 
— Látod — mondta Puff—, szót fogad. Már nem olyan 

beképzelt. 

Vasárnap 
Vasárnap Miska mindig felveszi a szép ruháját. Ilyenkor 

nem szabad magát bepiszkítania. 
— Mi is szép ruhát akarunk! — mondtuk Miskának. 
— Minek nektek a szép ruha? — érdeklődött Miska. 
— Vasárnap van — válaszoltuk. — Vasárnap mindenki 

szép ruhát hord, és vigyáz, hogy be ne piszkítsa. 
— De mit adjak rátok? — kérdezte Miska. 
— Köss szalagot a nyakunkba — feleltük. 
így hát Miska hozott két szalagot. Nekem kéket, Muff-

nak zöldet. Nagyon örültünk, hogy olyan csinosak va-
gyunk. 

De Muff egyszer csak így szólt: 
— Játsszunk fogócskát! 
— Nem lehet — feleltem. — Bepiszkítanánk a szalag-

jainkat. 
— Akkor ugorjunk le a szekrény tetejéről — mondta 

Muff. Egy ideig csendben üldögéltünk. Egyszerre Muff fel-
kiáltott: 

— Még mindig vasárnap van? 
— Még mindig — feleltem. — De tudod mit? Játsszuk 

azt, hogy már elmúlt vasárnap. Jó? 



— Jó — helyeselt Muff. Azonnal levettük a szalagokat, 
és elkezdtünk vígan ugrándozni. Mert ha már elmúlt a 
vasárnap, nem kell szépen öltözködni, és be is piszkít-
hatjuk magunkat! Ezt csináltuk egész héten. Mindent 
szépen leírtunk, és elvittük a tanító nénihez. 

— Jobb lesz, ha nem firkáltok — mondta a tanító néni. 
— Mi szépen írunk — válaszoltuk. — A kandúrok nem 

firkálnak. 



Benedek Elek 
A prücsök krajcárkája 

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kis prü-
csök. Ez a kis prücsök mit gondolt, mit nem magában, 
elég az, hogy kiugrott a kemence háta mögül, s elindult 
világot látni. Ment, mendegélt a kis prücsök, hegyeken, 
völgyeken által, mezőkön keresztül, s egyszer csak meg-
áll, néz, csudálkozik: valami fényecskét látott a földön. 

„Ugyan mi lehet ez a fényecske?" — kérdezte magában. 
Jobban megnézi, fel is veszi, tél-túl megvizsgálja, s na-

gyot kiált a kis prücsök: 
— Hiszen ez krajcárka! 
Az ám, csakugyan krajcárka volt. 
Hej, uram teremtőm, örült a kis prücsök, örült. To-

vábbugrált, szökdécselt nagy vígan, s folyton azt cirpelte: 
— Csak van, akinek van, csak van, akinek van! 
Bezzeg hogy van, akinek van, s nincs, akinek nincs. 

Ez már aztán szent igazság, ugye, gyerekek? 
No, hanem a jókedv hamar búra fordult. Éppen jött az 

úton vele szemben egy obsitos katona. Ez meglátta a kis 
prücsöknél a fényes krajcárkát, s gondolta magában: 
ugyan minek a prücsöknek pénz? 

No, ebben szent igaza volt az obsitosnak. 
Hirtelen lehajolt a földre, nyakon csípte a kicsi prücs-

köt, s elvette tőle a fényes krajcárkát. 
Hej, de elszomorodott erre a kis prücsök! Nem is ment 

tovább, nagy bújában, bánatában visszafordult, s meg 
sem állott hazáig. Amint ment, mendegélt hazafelé, foly-
ton azt cirpegte: 

— Csak így bánnak a szegénnyel, csak így a szegénnyel! 
így bizony! 



A tehén és a ló 
Kezdetben, amikor az Úristen a világot teremtette, a 

tehénnek nem adott szarvat, csak fogakat. Ellenben szar-
vat adott a lónak, s fogat nem. A tehén sokat búsult 
amiatt, hogy nem volt szarva, mert minden állat reá tá-
madott, s nem tudta magát megvédeni. Ő bizony elment 
az Úristenhez panaszra. Arra kérte a jó Istent, hogy vegye 
el a lótól a szarvát, s adja neki, mert különben nincsen 
nyugodalma az állatoktól. Azt mondta az Úristen: 

— Én már nem veszem el a lótól a szarvakat, ha egyszer 
odaadtam. De nem bánom, ha cseréltek, a ló adja oda a 
szarvát, te pedig adj a fogadból. 

El is ment a tehén a lóhoz, s elmondta, hogy az Úristen 
mit tanácsolt. Azt mondta a ló: 

— Jól van tehén, én nem bánom, néked adom a szar-
vamat, mert én a lábammal is meg tudom védeni maga-
mat, aki bánt, azt megrúgom. Csak cserébe add a felső 
rend fogadat. 

Egyszeriben megcsinálták a cserét, a ló a tehénnek adta 
a szarvát, a tehén a lónak a felső rend fogát. 

Azóta van a tehénnek szarva s a lónak foga. 



Králjevics Márkó és Kosztadin bég 
Jugoszláv mese 

Két jó barát büszke lován léptet, Kosztadin bég és Král-
jevics Márkó. Kosztadin bég így szólt jó Márkóhoz: 

— Hej, testvérem, jó Králjevics Márkó, ha te hozzám 
őszidőn eljönnél, őszidőben, Demeter napján, én szívem-
nek napját ünnepelni. Akkor látnál nagy tort, tisztessé-
get, akkor látnál fogadtatást, illőt. Rendjén való, úri ven-
déglátást. 

De így felel jó Králjevics Márkó: 
— Ne dicsekedj vendéglátásoddal! Mikor András test-

vérem kerestem, betévedtem én már udvarodba őszidő-
ben, Demeter napján, kegyelmednek épp a névnapján. 
Láttam akkor vendégfogadásod, s láttam három ember-
telenséged. 

így válaszolt erre Kosztadin bég: 
— Hites testvér, jó Králjevics Márkó! Mit tettem én em-

bertelenséget? 
így szólt Márkó, a vitéz királyfi: 
— Halld hát első embertelenséged: Ott járt nálad akkor 

két kis árva, hogy megetesd jó fehér kenyérrel, megitasd 
gyöngyös piros borral: s te így szóltál a szegény árvákhoz: 
„Kotródjatok innen nyomorultak. Úri portám be ne mocs-
koljátok!" Fájt ez nékem, híres Kosztadin bég! Megsajnál-
tam a két szegény árvát, elvittem a nagybazárba őket, 
megetettem friss kenyérrel, megitattam gyöngyös piros 
borral, öltöztettem ragyogó bíborba, fehér selyem, zöld 
selyem ruhába, s így küldöttem őket udvarodba. Aztán, 
bégem, rejtekemből néztem, hogy fogadod most a kis ár-
vákat: s te fogadtad, kézen fogtad őket, egyik árvát vitted 
jobb kezénél, a másikat vitted bal kezénél. „Egyél, igyál, 
úri szép fiacskám!" S halljad a másik embertelenséged: 



Hogyha vén úr volt már a vendéged, kincse kevés a lá-
dafiában, s öreg volt a bíborruha testén, ültetted is le az 
asztalvégre, de új urat, ha vendégül láttál, akinél friss 
volt a kincsesláda, s új szép bíbor ékeskedett rajta: bezzeg 
vitted azt az asztalfőre, tettél elé bort, erős pálinkát, s úri 
módon meg is vendégelted! S harmadszor meg embertelen 
voltál: Van tenéked apád, édesanyád, egyik se volt fehér 
asztalodnál, hogy ő igya az első pohár bort. 



Miért nincs a lusta lappoknak 
réncsordájuk? 

Lapp népmese 

Réges-régen egy sziklahegyen a lappok nagy kövekhez 
kötözték rénszarvasaikat — a sziklán nem nőtt egyetlen 
fa sem. A rénszarvasok nem mehettek legelni, éheztek. 
Az egyik rénszarvas így szólt: 

— A gazdám lusta ember. Nem törődik velem, nem köl-
tözik el jó legelőre. Éhezem. Talán itt is hagyom a gaz-
dámat. 

Egy másik rénszarvas is megszólalt: 
— Én bizony nem megyek el sehova. A gazdám szor-

galmas, jó ember. Mindig jó legelőre költözik velem, min-
dig friss füvet eszem. Én bizony sehova sem megyek. 

Az éhes rénszarvas nem tágított: 
— Én bizony elmegyek innen. A gazdám lusta ember, 

meg is ver engem. Bizony itt hagyom! Gyere te is velem! 
— Dehogy megyek! 
Az éhes rénszarvas ügy tett, ahogy mondta, elhagyta a 

gazdáját. Innen van az — ügy beszélik —, hogy a lusta 
lappoknak nincsenek rénszarvasaik, a szorgalmas gaz-
dáknak pedig nagy réncsordáik vannak. 



Andersen 
Borsószem hercegkisasszony 

Volt egyszer egy királyfi, aki hercegkisasszonyt akart 
feleségül venni, de nem ám holmi jöttment herceglányt, 
hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész 
világot, hogy meglelje a hozzá illőt, de minden választott-
jában talált valami kivetnivalót. Hercegkisasszony akadt 
ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli 
hercegkisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, 
ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodal-
mába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való fe-
leséget. 

Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött-villámlott, 
az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. 
A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota 
kapuját. Az öreg királyné maga ment kaput nyitni. Egy 
hercegkisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, 
hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél! A hajáról, 
ruhájáról patakokban szakadt a víz, a cipője orrán befolyt 
az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, 
hogy ő vérbeli hercegkisasszony! 

„No, majd elválik, hogy igazat mondott-e" — gondolta 
magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek, bement 
a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, pár-
nát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. 
Aztán rárakott a borsószemre húsz derékaljat, azokra 
meg húsz vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli há-
lásra a hercegkisasszonyt! Reggel aztán megkérdezte tőle, 
hogy esett az alvás. 

— Egy szemhunyást sem aludtam — panaszolta a her-
cegkisasszony. — Isten tudja, mi volt abban az ágyban. 
Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordul-





tam. Csupa kék-zöld folt a testem. Restellem megmon-
dani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam! 

Most már aztán láthatták, hogy vérbeli hercegkisasz-
szony a vendégük, mert húsz derékaljon és húsz pehely-
dunnán keresztül is megérezte azt a kis borsószemet. 
Csak egy javából való, igazi hercegkisasszony lehet ilyen 
kényes. 

A királyi! nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy 
igazi hercegkisasszonyra akadt. A borsószem meg a ki-
rályi kincseskamrába került, ott mutogatják mind a mai 
napig, ha ugyan azóta el nem lopta valaki. 

Aki nem hiszi, járjon utána. 



A bolond szerencséje 
Magyar népmese 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Egyetlen 
lánya volt, és azon tanakodott a feleségével, kihez is kéne 
adni. Kihirdette végül, hogy ahhoz adják, aki olyat tud 
hazudni, arnit a király se hisz el. Ment is oda boldog, 
boldogtalan, de hiába hazudoztak, a király mind elhitte, 
mindenre azt mondta: 

— Nagy a világ, megeshetett ez is. 
Meghallotta ezt a két szegény legény, akik testvérek 

voltak, s ők is elindultak szerencsét próbálni, pedig az 
egyik okos volt, a másik meg bolond, amolyan félnótás 
szegény. Útközben találtak egy lyukas serpenyőt, ez át-
lépte, amaz felvette. Aztán találtak egy fadugót is. A bo-
lond felvette, hogy azzal majd bedugja a seipenyőt, s ab-
ban főzik a lakodalmi csigalevest. 

Előbb a bátyja állt a király elé. Azt hazudta, hogy az ő 
apjának olyan óriási nagy szénaboglyája van, hogy ami-
kor a kötelet átdobták rajta a villával, olyan sokáig volt 
a villa a levegőben, hogy egy madár fészket rakott rá, 
kiköltötte a fiókáit, és el is szálltak, mire a túloldalon 
leért. A király végighallgatta, és mondta erre is: 

— Nagy a világ, megeshetett ez is. 
— Nahát, még ezt is elhitte! — nézett nagyot az okos 

legény. 
Máris ment a bolond. Nevették, kérdi tőle a király: 
— Mit akarsz azzal a lyukas serpenyővel? 
Azt mondja rá a bolond: 
— Az igaz, hogy lyukas, de itt a dugó. Bedugjuk, s 

ebben főzzük a lakodalmi csigalevest. 
Nevették, de nem bánta, mondta tovább: 



— Legelőször a királykisasszonynak mondanék vala-
mit! 

— Mondjad, bolond, csak mondjad! 
— Azt mondanám, hogy az apja itt a legnagyobb tolvaj, 

és ő maga is megéri a pénzét! 
— Hazudsz, ez már bíz'isten nem igaz! — kiáltott rá 

mérgesen a király. 
A király meg mást nem tehetett, beleegyezett a házas-

ságba, s boldogan éltek mind, ha meg nem haltak. Tete-
jetlen színben van egy rozsdás fejsze, aki mesém nem 
hiszi, az faragjon véle! 



A Hold foltjai 
Amerikai népmese 

A régi időkben a fiúk és a lányok távol éltek egymástól, 
és nem is ismerték egymást. Mikor aztán először talál-
koztak, nagyon megilletődtek. Amikor beesteledett, a lá-
nyok sorrendben szépen lefeküdtek aludni a kunyhóban. 
A fiúk meg kinn maradtak a tűz körül, énekeltek, tán-
coltak, doboltak a lábukkal, hogy bátorságot öntsenek 
magukba. 

Akkor aztán bementek a kunyhóba, és mindegyikük 
jegyest választott magának a lányok közül a sötétben, de 
egyik sem láthatta választottját. 

Az egyik fiú azonban nagyon kíváncsi volt, mindenáron 
látni akarta, kit is választott. 

Halkan suttogni kezdett, és megkérte a lányt, hogy 
mondja meg nevét. 

De a lány nem válaszolt. 
Ekkor a fiú benyálazta az ujját, hozzádörzsölte a föld-

höz, és bekente vele a lány arcát. 
Jóval hajnal előtt a fiúk ismét a tűz körül gyülekeztek. 

Beszélgettek jegyeseikről, de egyik sem tudta, melyik is 
az övé. Csak az az egy gondolta, hogy ő bizony megis-
merné a jegyesét, mert nedves földdel kente be az arcát. 

Amikor kivilágosodott, mindannyian látták, hogy a fiú 
saját húga arcát kente be. 

A két testvér, a fiú és a húga, Nyanderu és Zsaszi ma 
az égen vándorol. 

De Nyanderu éppen akkor nyugszik le, amikor húga 
foltos arca felkél az ég másik felén. 



Hadd lássa a falu népe, 
hogy milyen finomat eszünk! 

Finn népmese 

Sok gazdaházból sok ember kaszált a kaszálókon, ott 
volt a maga földjén egy gazda is a béresével. Mikor eljött 
az evés ideje, a gazda kirakta a sok jó ennivalót: volt ott 
vaj és mindenféle finom dolog. Szólt a gazda, a béresnek: 

— Semmihez sem szabad hozzányúlni, de úgy teszünk, 
mintha jóízűen falatoznánk. Hadd lássa a falu népe, hogy 
milyen finomat eszünk! 

Azután újra dologhoz láttak. A béres kivette a kasza-
nyélből a kasza pengéjét, és a kaszanyéllel csapkodta a 
füvet. A gazda elcsodálkozott: 

— Hát te mit csinálsz? 
— Most nem kaszálunk, csak úgy teszünk, mintha ka-

szálnánk, hadd lássa a falu népe! — felelte a béres. 
A gazda megértette, hogy miről van szó és újra elővette 

az ennivalókat. Jóízűen falatoztak, és utána derekasan 
nekiláttak a munkának. 



A furulyavevés 
Magyar népmese 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, 
volt egy gazdag, büszke, ágáló ember. Egyszer elküldte a 
két kisfiát a szomszéd faluba a vásárba, hogy vásárolja-
nak maguknak egy-egy furulyát. Az ember tudta, hogy 
egy-egy furulyának az ára négy-öt forint, de a gyerekek-
nek adott nyolc-nyolc forintot, hogy vegyenek maguknak 
valami nyalánkságot is. 

Ment a két fiú nagy büszkén, hogy nekik milyen sok 
pénzük van, s találkoztak másokkal, szegényebbekkel, 
akiknek csak egy vagy két forintjuk volt, vagy éppenséggel 
egy sem, csak mentek a városba nézelődni. Nagyon nagy-
ra volt vele a két fiú, hogy őnekik milyen sok pénzük van. 
Mikor oda értek a vásárba, megtalálták a furulyaáruló 
embert. Azt kérdi a nagyobbik fiú: 

— Mit kér egy ilyen furulyáért? 
Hát az ember adta volna négyért is, de gondolta, hogy 

ötöt kér, s aztán egyet elenged. Öt forintot kért. 
A fiú nézegette egy kicsit a furulyát, s azt kérdezte az 

embertől: 
— Ideadja nyolcért? 
Az ember nagyot nézett, de gyorsan rámondta: 
— Add ide a pénzt! 
— Az öccsémnek is ad egyet nyolc forintért? 
— Add ide a pénzt! 
Odaadták, megkapták érte a furulyákat, s elkezdték fújni. 

Odamentek a többi gyerekhez, s dicsekedve mondták: 
— Lám, hogy becsaptam az embert — azt mondja —, 

öt forintot kért, s én elcsaltam nyolcért! 
így aztán a hír eljutott haza az apjukhoz is. Az lesütötte 

a fejét, s szégyellte magát, hogy neki ilyen buta fiai van-
nak. Máig is élnek, ha meg nem haltak! 



A Nap, a Hold és az eső 
Amerikai népmese 

A Nap, a Hold, és az eső emberek között éltek. Jártak-
keltek a föld felszínén. De merthogy a Nap az emberek 
között élt, mindenhol nagy forróság uralkodott. Elküldték 
hát a Napot keletre, s amíg aztán onnan az égen megtette 
útját, nappal volt. De a világosság tovább tartott akkor 
is, amikor a Nap eltúnt. Hiszen a Hold még a földön idő-
zött. Olyan erősen fénylett, hogy az emberek nem alhattak 
tőle. Ezért aztán őt is elküldték: 

— Maradj a Nap közelében, de azért ne közvetlenül 
mellette! — mondták neki. — Ha a Nap eltűnik, megje-
lenhetsz. 

Most már csak az eső élt az emberek között. Ezért aztán 
mindenki mindig nedves volt. Elküldték hát az esőt is. 
így szóltak hozzá: 

— Ha a Nap nagyon forrón süt, majd hívunk. 
Az eső megkérdezte: 
— Hogyan fogtok hívni? 
— Tának nevezünk — válaszolták. — Ha Tát hívjuk, 

gyere, és üdíts fel bennünket! 
Az esőt még ma is Tának hívják azon a vidéken. 



Benedek Elek 
Rókáné meg a rák 

— Ha nincs libapecsenye, jó ám a hal is — mondotta 
a rókáné komámasszony, s megállott egy patak partján, 
fülelt, vizsgálódott, hátha egy tanulatlan hal horogra ke-
rülne. Mármint az ő horgára, akarom mondani a torkára. 
Mert bizony rókáné komámasszonynak nem volt horga. 
Nem bizony, semmije sem volt. S haj, de éhes volt! A 
szeme zöldet-vereset látott. Hanem bizony hiába fülelt, a 
halak ijedten bújtak a kövek alá, ahogy a rókáné komám-
asszonyt meglátták. Csak a rákok nem ijedtek meg töle. 
Ezek kifeküdtek a patak szélére, s biztatták rókánét: — 
Erre, erre komámasszony! Szereted a rákot? No, ha igen, 
jer ide! — csattogtatták az ollójukat. 

— Kelletek is nekem — mondotta rókáné komám-
asszony, s megvetően legyintett a farkával. — Micsoda 
népség! Mindig csak hátra, hátra! Nem úgy, hanem előre! 
Előre! Ki a gátra! Hadd lám, ki tud többet! Fussunk ver-
senyt! 

Mondotta erre egy öreg rák: 
— Hallod-e, rókáné, én vagyok a legöregebb rák, s még 

én is kiállók veled! 
— Lássuk! 
Azzal a rák kimászott a róka mellé. 
— Indulhatunk? — kérdezte rókáné. 
— Csak indulj! 
Nosza, uccu, indult rókáné, de ahogy indult, a rák a 

farkába kapaszkodott, s el nem eresztette, míg rókáné 
célhoz nem ért. Ott a célnál megállt rókáné komámasz-
szony, nézett jobbra, nézett balra: Hol a rák? Az ám, amíg 
jobbra nézett, balra nézett, a rák szépen leereszkedett 



rókáné komámasszony farkáról, s mondta neki nagy ne-
vetve: 

— Mit szimatolsz, rókáné? Unalmamban majd megha-
lok, olyan régen itt hasalok! 



Égig érő mesefa 
Magyar népmese 

Egyszer volt a világon egy öregember. Magányosan tel-
tek-múltak a napjai, nem volt annak se fia, se borja. 
Egyszer aztán talált egy szem babot, el is ültette az ud-
varába. Hát a bab kikelt, és elkezdett nőni. Nőtt, növe-
kedett, mintha húzták volna, olyan egykettőre szárba 
szökkent. Addig-addig igyekezett, hogy egy szép magas 
fa lett belőle. De még akkor sem állt meg, hanem csak 
nőtt tovább. No, a végén már fölért az égig. Annál maga-
sabbra már nem nyújtózkodhatott, elkezdett hát szélté-
ben terjeszkedni. Gyönyörű szép ágai lettek, aztán min-
den ágból kis ág is hajtott. Az öregember nagyon 
megörült, mert az óriásfa hűs árnyékot adott az udvará-
ban. Még csak akkor lett nagyobb a boldogsága, mikor 
az égig érő fa elkezdte hullajtani a meséket. Szórta, szórta 
a sok mesét, utóbb már nem is győzte hallgatni az öreg. 
Annyi mese termett a fán, hogy megtelt velük az udvar, 
a falu, a város, a világ. A gyerekek persze nem bánták, 
elhallgatták volna azok éjjel-nappal a meséket. 

Egyszer aztán a fa tetején, de pont a kellős közepén 
nőtt egy szem bab. Ez a bab megérett. Mint a barack, 
úgy leesett a fáról, és alig ért földet, hopp, kiugrott belőle 
egy szépséges kisfiú. Az öregember örömében meg elne-
vezte Babszem Jankónak. De hiába örült a kislegénynek, 
mert az bizony nem akart nála maradni, elindult a világ-
ba. Azt mondta, hogy neki nincsen maradása, mert várják 
a gyerekek. Amerre ment, ezer kaland, ezer csoda kísérte 
útján. 

A nagy égig érő mesefán pedig még azóta is terenmek 
a mesék. Egyik szebb, mint a másik. Mindenki ismeri 
őket. 



Babszem Jankó meg csak vándorol, mindenhová benéz, 
hátha még nem hallottak róla. Ti meg, gyerekek, ha el-
mentek az égig érő mesefa alá, olyan mesét hallotok, amit 
még eddig nem meséltek nektek. 



Az elvarázsolt férfi 
Háromszéki magyar népmese 

Egyszer volt egy király, annak volt egy szép leánya. Ez 
a királyleány egyszer egy szép rózsáról álmodott, és azt 
hitte, hogy meg kell halnia, ha azt a rózsát meg nem 
kapja. Egyszer elment az erdőbe sétálni, és találkozott a 
medvével, aki éppen azzal a rózsával játszott. Elkérte a 
rózsát a medvétől. A medve azt mondta, hogy csak akkor 
adja oda, ha a felesége lesz. A leány kénytelen volt el-
menni a medvével, aki el volt varázsolva, de naplemente 
után rögtön emberré változott. Szegény felesége nem lát-
hatta emberi formában, mert ha este gyertyát gyújtottak, 
már újra el volt veszve. A felesége azonban mindenképpen 
meg akarta nézni. 

Egyszer amikor az ura javában aludt, elővett egy szál 
gyertyát, és meggyújtotta. Szép embernek látszott az ura. 
De a gyertyából egy csepp odacseppent az ura vállára, 
mire az felébredt, és azt mondta a feleségének, hogy neki 
most el kell mennie, mert a gonosz boszorkány azt mond-
ta, hogyha a felesége meglátja őt, akkor többet sohasem 
változtatja emberré, csak úgy, hogy ha elmegy hozzá. Az 
ura el is ment, és a felesége és a kicsi fia sokat búsultak 
utána. 

Egyszer azt mondta a kicsi fiú az anyjának, hogy el-
megy az apját megkeresni. El is indult. Útközben elfáradt 
és leült egy fa alá, hogy megpihenjen. A fa tetejéú két 
varjú beszélgetett. Azt mondta az egyik varjú, hogy most 
üli lakodalmát egy boszorkány egy férfivel. Azután a fából 
kijött egy egérke, és azt mondta a fiúnak, hogy muzsi-
káljon vagy énekeljen neki. A fiúnak nem volt mit tenni, 
elkezdett énekelni. Erre kijött a fából vagy húsz egérke, 
és elkezdett táncolni annak örömére, hogy a boszorkány 



most üli a lakodalmát. A tánc után az első egérke azt 
mondta a fiúnak, hogy menjen el a boszorkány palotájá-
ba, és amikor a lakodalom után a boszorkány és az apja 
egy hídon mennek át, ne engedje az apját átmenni, mert 
az egerek elrágják a hídnak a gerendáit, és az örvénybe 
beléesik a boszorkány. Úgy is történt. 

Azután az apjával hazament az édesanyjához, aki na-
gyon megörvendett, hogy a kicsi fia az apját megszaba-
dította a boszorkány varázslata alól. 

Nagy lakodalmat csaptak, amire mindenkit meghívtak. 



A szelek eredete 
Francia népmese 

Egyszer egy kapitányt űtnak indítottak a hajójával: men-
jen, keresse meg, hol laknak a szelek, s hozza el az óceánra 
őket. Mert abban az időben örökös szélcsend volt a tengeren, 
soha még egy könnyű kis fuvalom sem rebbent, a hajók csak 
evezővel haladhattak, és szegény matrózok majd belegebed-
tek a kemény húzásba. Mikor odaértek Szélországhoz, a ka-
pitány egymaga ment ki a partra, nyakon csípett egy csomó 
szelet, zsákokba gyömöszölte őket, jól bekötötte a zsákok 
száját, aztán az egész zsákmányt berakta a hajófenékre. 

A matrózoknak fogalmuk sem volt róla, miféle rako-
mányt visznek; a kapitány szigorúan meghagyta nekik, 
hogy egy ujjal sem szabad a zsákokhoz nyúlniuk. 

Hazafelé utaztukban egy napon elunták magukat a 
matrózok, mert az égvilágon semmi munka nem akadt a 
fedélzeten. 

Az egyik azt mondta: 
— Kifúrja az oldalamat a kíváncsiság, ha nem tudom 

meg, miféle árut viszünk. 
— Nem szabad — mondta egy másik —, a kapitány 

megtiltotta. 
— Nem is fogja észrevenni! — erősködött az egyik mat-

róz. — Éppen csak belekukkantok az egyik zsákba, aztán 
gyorsan újra bekötöm a száját. 

Azzal lement a hajó gyomrába, és kioldozta az egyik 
zsákot, éppen azt, amelyikbe a kapitány a délnyugati sze-
let zárta. Ahogy a madzag meglazult, a délnyugati szél 
egyszeriben kisurrant a résen, s egyetlen szempillantás 
alatt elkezdett fújni, s úgy fölkorbácsolta a tengert, hogy 
a hajó perdült egyet a levegőben, és izzé-porrá törött. A 
többi zsák is kiszakadt, és a szelek sivítva elszaladtak. 
Szétszóródtak az óceánon, s azóta is ott tanyáznak. 



A fényeslitkei asszonyok 
és a tatárok 
Magyar népmese 

A tatárjárás idején történt, hogy a védtelen községekre 
rátörtek a tatárok, az asszonyokat, lányokat elhurcolták, 
a községeket kirabolták, jószágukat elhajtották. Fényes-
litkén nem volt férfi, aki a nőket megvédje. Volt a köz-
ségnek egy bátor asszonya, aki összeszólította a társait, 
hogy mángorlót, nyújtó fát tegyen mindenki a köténye alá, 
csípős paprikát cserépedényekbe, így menjenek a tatárok 
elibe! Majd a falu szélén méhkasokat hordtak össze, és 
úgy vonultak a tatárok elé. Ez a bátor asszony boldog 
állapotban volt (gyermeket várt), ő vezette az asszony né-
pet. Mikor a tatár fejedelem meglátta, azt mondta: 

— Átkozott szem, amely nem kap rajtad — és kitárt 
karral közeledett felé! 

Mikor közel ért, szembevágta a cserépedény paprikával 
az asszony a tatár fejedelmet, és hasonlóan minden 
asszony egy-egy tatárt. A tatárok felbőszültek, és az 
asszonyoknak rohanva, felborították a méhkasokat, me-
lyeket az asszonyok ügyesen kikerültek. A felborított 
méhkasokból kiszabadult dühös méhek a tatárokat úgy 
összecsípték, hogy azok a földön hemperegtek. Az asszo-
nyok nyújtó fával, mángorlóval verték őket agyon. 

Ez az asszony volt Máté Klára, s másnap két fiúgyer-
meknek adott életet. Ilyen minden magyar asszony! 



Szegény ember szerencséje 
Finn népmese 

Két porta volt egymás mellett, az egyik porta egy gazdag 
emberé volt, a másik egy szegény emberé. A szegény em-
ber mindennel megpróbálkozott, dolgozott látástól vaku-
lásig, mégsem ment semmire. Az irtásföldjük is egymás 
mellett volt, csak egy erdős szakadék választotta el a két 
földet egymástól. A nap még fenn volt az égen, mikor a 
gazdag ember béresei abbahagyták a munkát, és haza-
mentek, a szegény ember csak törte magát tovább is. Köz-
ben mégis leült, s megtömte a pipáját. Hát egyszer csak 
mit hall: a gazdag ember irtásföldjéről recsegés-ropogás 
hallatszott: a fatönköket égette egy ember. 

— Ki vagy? — kérdezte a szegény ember. 
— A gazdag ember szerencséje vagyok. 
— Miért nem jössz át az én irtásföldemre is? 
— Menj, és beszélj a magad szerencséjével! 
— Hát az meg hol van? 
— Ott alszik az irtásfölded szélén, rókaprém bunda van 

rajta, selyem a bélése. 
A szegény ember odament, és felébresztette a szeren-

cséjét: 
— Hé, te szerencsém! Miért alszol, miért nem égeted a 

fatönköket? 
— Ebben a bundában? — kérdezte a szegény ember 

szerencséje. 
— Hát nem tudnál valamiképpen segíteni rajtam? 
— Ha kedved volna kereskedni, segíthetnék neked. 
— De hogy fogjak hozzá? 
— Eredj horgászni! Kifogod az első halat, s annak a 

hasában drágakövet találsz. Annak a drágakőnek ötven-
ezer tallér az ára. Ez jó lesz kezdetnek. 



A szegény ember kereskedni kezdett. Hét esztendő el-
múltával nem százezer, hanem hétszer százezer tallér volt 
a vagyona. 

Ez az igazság: aki megtalálja a szerencséjét, annak min-
den sikerül. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
Tilinkó és a bíró 

Abban az időben Tilinkó favágással kereste meg a min-
dennapit. Fát vágott az erdőben, a hátára vetette a vásári 
sokadalomba. Hogy pedig az örvényes tolongásban ha-
ladhasson s másokban kárt ne tegyen, hangos szóval ki-
áltotta: 

— Félre, félre! 
Volt a vásáron egy pökhendi nemesember, kinek nem 

tetszett, hogy egy paraszt szavának engedelmeskedjék. 
Nem tért ki hát Tilinkó útjából, minek folytán egy hegyes 
fa csúnyán kilyukasztotta a ruháját. A nemesember or-
dítozott, s a bíró elé vitte Tilinkót, hogy kártérítést kapjon 
a tönkrement ruháért. 

— Mi a neved? — kérdezi a bíró. 
Válaszképpen Tilinkó csak az ajkát mozgatta, de nem 

szólalt meg. 
— Honnan hoztad a fát? — faggatta tovább a bíró. 
Tilinkó megint csak a száját mozgatta hangtalanul. 
— Ejnye! — türelmetlenkedett a bíró. — Talán bizony 

néma vagy? 
— Nem néma az — vágott közbe indulatosan a nemes-

ember — hiszen a sokadalomban akkora hangon kiáltot-
ta: félre! félre! —, hogy egy kántor is megirigyelte volna. 

— Hát ha azt kiáltotta, hogy félre! — mondta a bíró —, 
akkor kegyelmed, miért nem állt félre az útjából? 

A nemesembert majd megütötte a guta mérgében. Ti-
linkó pedig megköszönte a bírónak a bölcs ítéletet. 



Mese az okos kutyáról 
Valamikor réges-régen történt India Himcsál-pradés 

nevű tartományában, hogy egy Lóki Pál nevű szegény em-
ber háromszáz fényes rúpiát kért kölcsön faluja gazdag 
uraságától. Bansi báltól Lóki Pálnak semmi egyebe nem 
volt a hűséges kutyáján kívül. Az okos állat remek ház-
őrző hírében állott. Mivel Lóki Pál nem tudta adósságát 
időben visszafizetni, az uraság elvitte zálogba három évre 
a hűséges kutyát, Szultánt. 

Egy holdfényes éjszakán Bansi Lál és családja mélyen 
aludtak a bőséges vacsora után, mikor tolvajok lopakod-
tak be a házba. Hiába ugatott Szultán, a háziak nem 
ébredtek fel. A tolvajok megtalálták az uraság pénzeslá-
dáját, gyémántjait, ékszereit. Batyuba kötötték a zsák-
mányt, és kiosontak. Az okos kutya nesztelenül követte 
őket, és látta, hogy elrejtik a kincset a dzsungel mélyén, 
és visszaügetett a gazdag uraság házához. 

Másnap reggel, mikor Bansi Lál felébredt, az okos kutya 
odament hozzá, megnyalta a kezét, ugatott, és ruhájánál 
fogva a dzsungel felé húzta őt. A kárvallott Bansi Lál las-
san megértette, hogy az okos kutya mutatni akar valamit, 
és a nyomába szegődött. Szultán egyenesen a dzsungel-
beli üreghez vezette, ahol az uraság hatalmas örömmel 
és meglepetéssel talált rá örökre elveszettnek hitt kincse-
ire. Azt se tudta, milyen csemegével kedveskedjék az okos 
állatnak. Azután asztalához ült és levelet írt a szegény 
Lóli Pálnak, elengedte az adósságát, hálából, hogy Szul-
tán visszaszerezte a vagyonát. A levelet átadta az okos 
kutyának, aki boldogan futott vele gazdájához. Ott is ma-
radt nála, és neki is szerencsét hozott. Még ma is élnek, 
ha meg nem haltak.. 



Hogyan került az agyag 
a tó fenekére? 

Finn népmese 

A folyóparton volt egy ház, és abban a házban egy ha-
lász lakott a családjával. Egyszer hálójukba került egy 
hatalmas durbincshal. A súlyos halat három ló húzta ha-
zafelé. A hal nyomában csatorna támadt, és ezt a csator-
nát egy hároméves ökör sem tudta átúszni. Otthon aztán 
törték a fejüket, hogy mire használják fel a halat. Végül 
is elhatározták, hogy tésztában sült pástétomot készíte-
nek belőle a templomi útra. A pástétomot megsütötték, 
és magukkal vitték a templomos faluba, ahol sok ember 
gyúlt össze, mert éppen nagy ünnep volt. Mikor vasárnap 
reggel felvágták a tésztaburkot, és enni akartak, a pás-
tétom haltöltelékéből olyan rettenetes sok pára és gőz 
áradt ki, hogy a gyülekezet férfinépe három napig nem 
mehetett haza a templomos faluból: nem látták az utat. 
Három teljes napig a pástétomon éltek. A köd már osz-
ladozott, de akkor meg szélvihar támadt. A szél elsodorta 
a partról az emberek csónakjait, senki sem tudta, hova, 
merre. Tűnődtek az emberek, hogy a csudába kerülhet-
nének haza. Az egyik jó gondolattal állt elő: üljenek a 
pástétom tésztájának keményre sült alsó héjára, és azon 
vitorlázzanak haza. A tanácsot jónak találták/előkeresték 
és vízre bocsátották a pástétom kemény kérgét, és útnak 
indultak. Szerencsésen ki is kötöttek a tó túlsó partján. 
Hogy így elhúzódott a templomi út, mindenki sietett haza, 
és a pástétom héját nem húzták partra. Néhány nap múlva 
eszükbe jutott, de már elkéstek. A kemény héj megpuhult 
a vízben, lesüllyedt a tó fenekére, és ott agyaggá változott. 

Ezóta van agyag a tó fenekén. 



Mióta van tűz meg szél? 
Zűrjén népmese 

Jen teremtett egy igen helyre kis emberkét. 
— Ennek azt a nevet adjuk, hogy Tűz! 
Emigyen lett a tűz. Jen pedig szabadjára engedte, arra 

mehetett, amerre jólesett neki. Ö meg ahol egy szép sűrű 
erdőhöz ért, fölgyújtotta. Hol egy takaros épületbe jutott, 
fölégette. 

Jen akkor magához hitta, s azt mondta neki: 
— Ha szabadjára engedlek, bajt okozol, nem élhetsz 

hát a magad kénye-kedve szerint. Kőbe zárlak tégedet, 
kén leszel. Tebelőled fognak gyufaszálat csinálni az em-
berek. 

Azóta csinálják máig is a gyufát. 
Valamikor régen megteremtette Jen a szelet, és kien-

gedte a mezőre. A szél kiszaggatta a sűrű, szép erdőket, 
emitt-amott fölhasogatta a földet, és feldöntögette az épü-
leteket. 

Jen akkor magához hitta, s azt mondta neki: 
— Te szél, nem élhetsz a magad kénye-kedve szerint, 

mivelhogy bolondságokat mívelsz. Én tégedet láncra köt-
lek. Amíg csak élsz, ezen a láncon röpüljél! 

Azóta is a mai napig arra a láncra van kötve a szél, s 
azon röpül. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
A kanász meg a göbe 

A pap kinézett a tornácon és meglátta a kanászt. 
— Huhu! Kanász, gyere csak! — kiáltott oda neki. 
Odament a kanász s megkérdezte: 
— Mit kíván a tisztelendő úr? 
— Nyúlhúst, fiam. Majd elepedek, annyira kívánom. 

Szaladj az erdőbe, s fogj nekem egy nyulat. 
— Dologidő van most, nem érek rá ilyesmire — mondta 

a kanász. 
— Nem kívánom ingyen — válaszolt a pap. — Ha estére 

megjössz a nyúllal, egy göbét kapsz jutalmul. 
Nem szólt a kanász egy árva szót sem, hanem szaladt 

ki az erdőbe. Látott nyulat nem is egyet, de hiába hívo-
gatta, nem állott meg egy se. Volt a faluban egy orvvadász, 
ki csapdával fogta a vadat. De nem az erdőben, hanem 
a bozótosban. A kanász egy darabig kószált a fák alatt, 
de mivel nyulat nem fogott, megindult búsan hazafelé. 
Az erdő szélén, a bokrok között, a másik kanász őrizte a 
csürhét. 

— Hát te mit keresel mifelénk? — kérdezte a másik 
kanász. 

— Nyulat keresek, komám — válaszolt a kanász. 
Még ki sem mondta, meglátott egy csapdába esett nyu-

lat. Szép volt, nagy volt, kövér volt. Pecsenyének való. 
A kanász leguggolt, kinyitotta a csapdát, s a fülénél 

fogva kivette a nyulat. Nem is felt föl, hanem leheveredett, 
mert eszébe jutott valami. Nem más, mint az, hogy a 
göbét most már megszolgálta. No, ha megszolgálta, ha-
zaviszi, behajtja az ólba. Ott aztán a göbe fiadzik kilencet, 
ahogy jó göbéhez illik. Megnőnek a malacok, aztán azok 



is megfiadzanak. Kilencet-kilencet mindegyik. Lesz ki-
len cvenegy disznaja. Akkor pedig ő már nem lesz kanász, 
hanem majd urasan odakiált a kanásznak: — Huhu! Ka-
nász, gyere csak! 

De ahogy kiáltott, a karját is fölemelte, a nyúl pedig 
elszaladt. 



Móra Ferenc 
A Mitvisz meg a fiai 

Mitvisz a mi öreg házőrző kutyánknak a neve. Ezt a 
nevet még kölyök korában kapta. Nagyon játékos kisku-
tya volt. Hol egy göröngyöt, hol egy csutkát kapott a szá-
jába, és büszkén körülszaladozta vele az udvart. 

Ilyenkor mindig azt kérdeztük: 
— Ugyan mit visz már megint ez a bolondos kutya? 
így aztán mi is megszoktuk, ő is megszokta, hogy Mit-

visznek hívják. 
Mitvisznek a három kisfia is csak olyan játékos volt, 

mint ő. Hajókedvük volt,fölfordították a házat. Azért túl 
is adtunk rajtuk. Egyiket az alsó szomszéd vitte el, má-
sikat a felső, harmadikat kivitték a tanyára birkát őrizni. 
Szegény Mitvisz akkoriban nagyon búslakodott a fiai 
után. Egy hétig se nem evett, se nem ivott, csak szűkölt, 
és ide-oda szaglálódzott az udvaron. Kereste a fiait. 

Azóta azonban eltelt egy esztendő. Tegnap véletlenül 
találkozott a négy kutya a kapuban. 

No, az nagyon különös találkozás volt. Mitvisz szétve-
tette a négy lábát a küszöbön, felborzolta a szőrét, kivi-
csorította a fogát, és azt mondta: 

— Brr, brr... kifele, kifele, kifele! 
— Ejnye Mitvisz — szóltam oda neki —, hát nem is-

mered meg a fiaidat? 



Benedek Elek 
Az aranyfonál 

Hallottátok-e hírét Kolcvárnak? A szép Hátszeg völgyé-
ben, magas hegy tetején tündökölt ez a vár. Messze földön 
nem volt szebb ennél. A Kendeffy családé volt ez a vár, s 
abban az időben, mikor az a szörnyű tatárjárás volt, egye-
dül lakott e várban Kendeffy Ilona. Egyedül, mert az apja, 
a testvérei s a jegybéli mátkája mind a tatárok ellen har-
coltak. Várta, várta szegény Kendeffy Ilona, mikor jönnek 
vissza, hiába várta. Egyszer csak halála hírét hozták az 
apjának, halála hírét a bátyjának, de a mátkájáról még 
hír nem jött, él-e, hal-e, elhurcolták-e magukkal a tatá-
rok, vagy nem: senki lélek nem tudta azt. 

Telt-múlt az idő. A tatárok már rég visszamentek a ha-
zájukba, s Kendeffy Ilona mátkája még mindig nem tért 
vissza. Egy este Kendeffy Ilona kint üldögélt a vár erkélyén, 
s amint ott ült, elnyomta az álom. Csodálatos álma volt. 

Előtte állott a jegybéli mátkája, s mondta neki: 
— Ha azt akarod, hogy a tied legyek, annyi aranyad 

legyen, amennyi odáig ér, ahol én most sínylek szomorú 
rabságban. 

Felébredt Ilona, gondolkozik az álmon, s felsóhajt: 
— Istenem, Istenem, vajon mit jelenthet ez az álom? 

Ha rabságban van a mátkám, csak nagy Tatárországban 
lehet rabságban, s kinek van annyi aranya, hogy idáig 
éljen? 

Másnap este megint kiült az erkélyre. A csendes esti 
szellő álmot hozott a szemére. Mostan egy angyal jelent 
meg előtte. Mondta neki az angyal: — Ne búsulj, Kendeffy 
Ilona. Vedd elé a guzsalyodat, fonj éjjel-nappal, s majd 
meglátod, annyi aranyad lesz, hogy éppen nagy Tatáror-
szágig ér, ahol sínylik a te mátkád szomorú rabságban. 





Fölébredt Ilona, gondolkozik, tűnődik az álmán, s fel-
sóhajt: 

— Istenem, Istenem, nem értem, hogy lehet! Hiszen ha 
ítélet napjáig fonok, akkor sem szerezhetek annyi ara-
nyat, hogy elérjen nagy Tatárországig. 

De hiába gondolta ezt, nem volt többé nyugodalma, elő-
vette a guzsalyát, kiült este az erkélyre, pörgette az orsót, 
s szép csendesen eregette a fonalat. S hát uramteremtőm, 
mi történt? A fonál, mit eregetett, mind színarannyá vál-
tozott, s amint eregette szépen, csöndesen szállott az 
aranyfonál tovább nagy Tatár ország felé, s nem telt belé 
egy hét, az aranyfonál elért nagy Tatárországba, nagy Ta-
tárországban tömlöc ajtajára, tömlöc ajtaja kinyílt s ím 
egy este, mikor Ilona ott ült az erkélyen és fonogatott 
szép csöndesen, ott állt előtte jegybéli mátkája... 



A vadász és a kutyája 
Indián népmese 

Sok-sok száz évvel ezelőtt az indiánok földjének vala-
melyik távoli sarkában élt egy ember egymagában. 

Senki társa nem volt, csak egy hatalmas kutya. 
Történt egyszer, hogy a kutyájára bízta a kunyhóját, s 

ő maga vadászatra indult. 
Amint ment, mendegélt az erdőben, egy pompás mani-

ókaültetvényt pillantott meg. 
„Hát ezt ugyan kinek köszönhetem?" — kérdezte ma-

gától, s nem is oktalanul, hiszen messze földön ő volt az 
egyetlen emberi lény. így hát a gyönyörű ültetvény is csak 
őt illethette. 

De azért óvatosan elrejtőzött a bozótosban. 
„Bárcsak idetoppanna az ismeretlen, aki a földet műveli 

— gondolta. — Legalább megismerhetném a jótevőmet." 
És alighogy elbújt — hű társát, a kutyát látta közeledni! 
De nem őt kereste a bozótosban — ahogy a vadász 

várta volna —, hanem az ültetvény mellé futott, levetette 
a bundáját — és asszonnyá változott! 

Aztán nekilátott a munkának, estig szorgalmasan 
gyomlált, gazolt, utána meg visszabújt a bundájába. 

Visszaváltozott kutyává, és elindult hazafelé. 
A vadász pedig a nyomában. De nagy ravaszul ügy tett, 

mintha semmit se vett volna észre. Legközelebb azonban 
ismét meglátogatta az ültetvényt, s egy barlangot keresett 
magának, ahol az éjszakát is eltölthette. Ott aztán tüzet 
rakott, és megsütötte magának a finom maniókagyökeret. 

S mint mindig, most is megparancsolta otthon a ku-
tyának: vigyázzon ám a kunyhóra! 

A kutya azonban titokban mégis utána szökött. 



Amikor a vadász közeledni látta, lefeküdt a barlang be-
járata előtt, s úgy tett, mintha aludna. Hanem amikor a 
kutya levetette a bundáját, és munkához látott — nagy 
óvatosan odalopakodott a bundához, fölkapta a földről, 
visszaszaladt vele a barlanghoz, és bevetette a tűzbe. 

így aztán a kutya asszony maradt most már végképp. 
És soha többé nem tudott átváltozni. 

Azt beszélik, hogy az asszony hozzáment a vadászhoz, 
s ahogy teltek-múltak az évek, annyi sok gyerekük, uno-
kájuk született, mint a maniókagyökér ága. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
A fogadósné meg 

a három kereskedő 
Három kereskedő érkezett Pécsre, s egy fiatal fogadós-

nénál szállott meg, ki ráadásul csinos is volt, özvegy is 
volt. Sok pénzt hoztak magukkal a kereskedők, s hogy 
meg ne lophassák őket, a fogadósnéra bízták a pénzt, 
azzal a kikötéssel, hogy csak az esetben szolgáltathatja 
vissza, ha együtt kérik mindhárman. Kettő már éltesebb 
volt a kereskedők közül, a harmadik javakorabeli. Ez 
utóbbinak megakadt a szeme az ingerletesen gömbölyded 
fogadósnén, ki a férfi tüzes tekinteteit előbb szemérmes 
pirulással viszonozta, utóbb a szeméremről megfeledke-
zett. 

Egy napon a kereskedők azzal távoztak a fogadóból, 
hogy mihelyt levelük érkezik, elutaznak. Néhány perccel 
ezután betoppant a fiatal kereskedő a hírrel, hogy útköz-
ben elfogták a postást, itt a levél, s őt a társai megbízták, 
hogy vegye föl a megőrzésre átadott pénzt. A fogadósné 
nem gondolt a megállapodásra, s a pénzt leszámolta hű-
ségesen. 

Este azonban megjött a két kereskedő s kiderült, hogy 
a harmadik tolvaj volt. A fogadósné hiába hangoztatta 
ártatlanságát, törvény elé hurcolták. 

A bíró meghallgatta a kereskedőket meg a fogadósnét, 
aztán ítéletet hozott: 

— A fogadósné hibázott, hogy a kereskedők egyikének 
odaadta a pénzt, holott az egyezség szerint csak akkor 
lett volna szabad kifizetnie, ha hárman egyszerre kérik. 
Arra ítélem tehát, hogy a megőrzésre adott összeget teljes 
egészében megfizesse, mihelyt a három kereskedő egy-
szerre kéri. 



A bolha meg a légy 
Svéd népmese 

Egy vállas, erős legény mélyen aludt az ágyában. Ta-
karóján egy bolha meg egy légy beszélgettek, ilyenformán: 

— Csinos volnál, te legyecske — kezdte a bolha —, a 
szárnyad szép fényes, meg azt is szeretem, hogy olyan 
ügyesen vakargatod egyik lábaddal a másikat. De miért 
dülled ki úgy a szemed? 

A sok nevetéstől — felelte a légy. A bolha csodálkozott. 
— Ne mondd! Aztán hol találsz olyan sok nevetnivalót 

ezen a szomorú világon? 
— Teszem azt, ha egy kopasz embernek a fejére szállok, 

engem akar agyoncsapni, és a saját fején csattan a te-
nyere. De még mekkorát csattan! Ezen ne nevetnék? Ha-
nem most már te is mondd meg, bolha barátom, hogy 
miért ilyen görbe a házad. Mert ami azt illeti, te szebb 
volnál, ha nincs ez a púp rajtad. 

— Megmondom — felelte a bolha. — Azért görbe a há-
tam, mert sok nehezet emelek. Úgy nézz rám, hogy én 
meg tudom emelni a legnehezebb embert is! 

— No, ezt már nem hiszem — ingatta fejét hitetlenül a 
légy. 

— Bebizonyítsam? Akarod, hogy megemeljem ezt a 
nagy darab legényt itt az ágyban? 

— Akarom! Persze, hogy akarom! Ha igazán meg tudod 
tenni, hát te vagy a legnagyobb legény — biztatta a légy. 

A bolha erre leugrott a takaróról, és eltűnt a legény 
inge alatt. 

Mikor a légy látta, hogy a nagy erős fickó hánykolódni 
kezd, ide-oda veti magát az ágyban, olyan jót nevetett, 
hogy még jobban kidülledt a szeme. 



A hosszú név átka 
Japán niese 

Élt egyszer egy ember Ecsu tartományban, akinek meg-
halt a felesége, s csak egy kisfiú maradt utána. Az ember 
nemsokára újra megházasodott, és a második asszonytól 
is fia született. De az új asszony gyűlölte mostohafiát. 
Egyszerűen Kori-zannak nevezte, mert azt remélte, hogy 
a rövid név megrövidíti az életét is, s bízott abban, hogy 
a gyermek hamarosan elpusztul. Édesfiának azonban 
hosszú-hosszú nevet adott, hogy hosszú legyen az élete. 
Temérdek tanakodás után elkeresztelte hát Oniudo-ko-
niudo-mappiraniudo-hiraniudo-heitoko-heíganokónak, 
s ehhez még hozzátette az előkelő hangzású Hematani-
kameta-icsogiri-kacsogirika-csocsoran-ocsogirka-sikisiki-
andono nevet is, de még most sem volt elégedett, s ezért 
megtoldotta még néhány hangzatos dísznévvel: Heianji-
temmoku-mokudono-ejzuke. Egyszer aztán a gyerekek a 
folyóparton játszadoztak, és Kori-zan, a mostohafiú be-
leesett a folyóba. Az emberek, akik a közelében voltak, 
észrevették, és kiáltozni kezdtek: 

— Kori-zan beleesett a folyóba! 
Meghallotta az apja, odaszaladt és kimentette. Nem sok 

idő múlva, játszadozás közben a folyóba pottyant a másik 
fiú. Az emberek észrevették, s odakiáltották az apjának: 

— Hé, hallod-e, Oniudo-koniudo-mappiraniudo-hira-
niudo-heitoko-heiganoko-hematani-kameta-icsogiri-ka-
csogirika-csocsoran-ocsogirka-sikisiki-andono-heianji-tem-
moku-mokudono-ej'zuke beleesett a folyóba! 

De mire a szülők meghallották, hogy tulajdonképpen 
mi történt a gyerekkel, már messzire sodorta a fiút az ár. 
Kis híján beleveszett az örvénybe. Hétnapi járóföldre ért 
partot, majd lekopott a lába, amire hazaért. 



Benedek Elek 
Vár és forrás 

Két tündérlány folyton afölött versengett, hogy melyik 
szebb kettejük közül. Mind a kettő annyira egyforma s 
annyira szép volt, hogy soha senki nem tudott választani 
közülük. 

— Hát akkor — mondá egyik tündér a másiknak — 
másként segítsünk magunkon. Próbáljuk meg, melyik ké-
pes szebb munkát vinni véghez! Az lesz aztán a szebb is. 

Az egyik tündér a Tartod nevü hegyre egy gyönyörűsé-
ges várat épített. Csak úgy ragyogott a sok aranytól, 
ezüsttől, gyémánttól. Kilencszáz ablaka volt, s folyton for-
gott a sarkán. Hát a másik tündér mit csinált? Forrást 
fakasztott a hegy tövében. Gyógyító erejű forrást. Mikor 
aztán mind a kettő kész volt a művével, egy öreg vándor 
ért oda. Ezt szólították meg bírónak, hadd ítéljen: melyik 
műve szebb. 

— Ugye az én váram? — faggatá a várépítő tündér. 
A vándor azonban, ki nagyon meg volt szomjúhozva, 

felelet helyett ivott a forrásból, s egyszerre eltűnt szom-
júsága, s mintha megfiatalodott volna, oly jól érezte ma-
gát. 

— Ez a forrás a szebbik — mondá, mikor látta, hogy 
várépítő tündér nem éri be a néma felelettel —, az a szebb, 
mert ez a jobb. 

Dühös lett a várépítő tündér, de szörnyű dühös. Nagy 
dühében a hegynek fordult, s azt mondá: 

— No, te hegy, megszépítélek, de szépségedet tovább 
nem tartod. (Azóta hívják Tartódnak a hegyet, mely a 
Székelyföld egyik magas hegye.) 

Azzal kiszedte a vár szegleteit, s a csillogó, ragyogó vár-
nak híre-pora sem maradt, úgy eltűnt a föld színéről. 



A királykisasszony találós kérdései 
Görög népmese 

Volt egyszer egy királykisasszony. Szépségének messze 
földön híre járt, s mikor eladósorba ért, a királyi palota 
kilincsét egymásnak adogatta a sok vitéz dalia. A király-
kisasszony meg hírül, hogy csak ahhoz megy feleségül, 
aki meg tud felelni három találós kérdésére; aki meg nem 
tud válaszolni, annak fejét véteti. Már akár tornyot épít-
hetett volna a hercegek, grófok fejéből, annyi volt a kérő, 
s egy sem tudott válaszolni a találós kérdésekre. 

Egyszer aztán egy királyfi kopogott be a palotába: 
— Szép királylány, hadd hallom az első kérdést! 
A királylány megmondta: 
— Egyvalaki átöleli az egész föld kerekét, s nincs párja 

a széles világon. Mi az? 
— Könnyű a válasz — mondta a királyfi. — Az egész 

földkerekét átöleli a fényes nap, s nincs párja a széles 
világon! 

Az udvari bölcsek örvendezve kiáltották: 
— Kitalálta! Kitalálta! 
— És most halld a második kérdést! — mondta a ki-

rálykisasszony. — Melyik az az anya, amelyik táplálja a 
kicsinyeit, de mihelyt megnőnek, elnyeli őket? 

— A tenger — mondta a királyfi. — A tenger párája 
táplálja, növeli a patakokat, a nagy folyamok meg a ten-
gerbe ömlenek, s az elnyeli őket. 

— Kitalálta! Kitalálta! — örvendeztek az udvari bölcsek. 
— Következik a harmadik kérdés — mondta a király-

lány. Jól figyelj! Van egy fa, amely fölváltva hajt világos 
leveleket és sötét leveleket. Mi az, kitalálod-e? 

— Szép királylány, az év az a fa, világos levelei a nap-
palok, sötét levelei az éjszakák. 



— Kitalálta! Kitalálta! — kiáltoztak boldogan a bölcsek. 
A királyfi feleségül vette a királykisasszonyt, s boldogan 

éltek, míg meg nem haltak. így volt, mese volt. 



A három selyp leány 
Magyar népmese 

Egyszer volt, hol nern volt, volt egyszer egy özvegy-
asszony. De nem magában élt, volt neki három lánya is. 
Szépek voltak, csinosak voltak, de mind a hárman olyan 
selypesen beszéltek, mintha egy foguk se volna. Már 
ugyancsak ott volt az idejük, hogy férjhez menjenek, de 
amint megszólaltak, minden legénynek elment tőle a ked-
ve. Egyszer egy idegen legény jött a faluba leánynézőbe. 
Elkommendálták az özvegy asszonyhoz is. Az asszony 
mindjárt kávét tett fel, hogy majd megkínálja a legényt, 
a lányoknak meg megparancsolta, hogy egyik se szóljon 
egy szót sem, majd beszél ő helyettük. 

Be is állított a legény, még a széket is letörölték neki. 
Beszélt annyit az öregasszony, hogy a legény alig jutott 
szóhoz, a leányok meg hallgattak, mint a tojásban a csir-
ke. Egyszer csak elkezdett futni a tej. Elkiáltja magát a 
nagyobbik leány: 

— Put a té, put a té! 
A közbülső meg mindjárt rámondja: 
— Ne fólj te, nem fabad befélni! 
De a legkisebb se hagyja: 
— De drága a té, péndér addák! 
A legény csak nézett széjjel, s úgy elment, hogy még a 

kávét se várta meg. Talán még most is házasodik, ha 
eddig meg nem házasodott. 



Fáy András 
A vadász és ebe 

Eltévedt a vadász a rengetegben, s fáradtan leült meg-
enni egy darabka megmaradt sültjét. Éhes ebének egy 
falat száraz kenyeret vetett. — Vess azon sültből is — 
könyörög a vizsla —, melynek kedves szaga orromat veri. 
— Ostoba! hagymát eszem sovány kenyerem mellé — felel 
az úr. — Az eb elsompolyog; de estefelé egy nyúlsüldőt 
nyomván meg fektében, híradatlan s mohón nekiáll pré-
dájának, s már félig készen van vacsorájával, amint a 
vadász hozzáér. — Mit falsz? — kiált a vendégeskedőnek. 
— Egy vakondokot fogtam — felel az eb. — Bolondnak 
nézel, gaz pribék? Talán nem látom, hogy nyulat szag-
gatsz? 

— Gazdácskám — így szól fel, húsára hasalva ebünk —, 
én az imént kedvedért megtagadtam az orromat, tagadd 
meg te most kedvemért a szemedet. 



Benedek Elek 
Venturné 

Volt valamikor régen egy özvegyasszony: Venturné volt 
a neve. Büszke gőgös asszony volt, a szegény emberekkel 
szóba sem állott. Egyszer csak kiüt a háború, s Ventur-
nénak is az egyetlen fia elmegy háborúba. Megijedt a gő-
gös asszony, mi lesz vele, ha ellenség üt rá: bizony meg 
nem védi a föld népe. Pedig az ellenségtől félhetett erősen, 
mert éppen a határon volt a kastélya, Bereck mellett. 
Gondolta magában, építtet egy olyan várat, hogy azt 
ugyan semmiféle ellenség be nem veszi. Összerendelte a 
jobbágyait, s azok szegények izzadtak éjjel-nappal, hord-
ták a követ, meszet s a vizet a hegy tetejére, nem volt 
pihenésük, míg a várat föl nem építették. Telt-múlt az 
idő, Venturné fia még mindig oda volt a háborúban. Már 
sok-sok esztendő telt el, mikor jött a staféta, s jelentette 
a nagyasszonynak, hogy közeledik a fia, ne búsuljon, ne 
évődjék. 

Egyszeriben befogatott Venturné aranyos hintajába hat 
lovat s elejébe hajtott a fiának. Hát jött is az, éppen Vá-
sárhely végén találkoztak össze. Aztán mentek együtt a 
hintóban hazafelé. Már messziről meglátta a fiú a várat, 
s kérdezte anyjától: 

— Kié ez a vár édesanyám? 
— Hát kié volna, ha nem az enyém! — mondta Venturné 

nagy büszkén. 
— Na bizony jó volt — mondá a fiú —, hogy várat épít-

tetett édesanyám. Sokat búsultam, míg oda voltam, hogy 
az sincs, ahová menekedjék. 

— Hej, fiam, nem féltem én, dicsekedett Venturné —, 
olyan vár ez, hogy még az Úristen sem veszi be! 



— Anyám, anyám — szólt a fiú —, ne kísértse az Isten 
haragját! 

— Mit beszélsz, te gyáva? — kacagott Venturné. — Hát 
azt hiszed, hogy van Isten, aki ezt a várat bevegye? 

— Anyám — mondá a fiú —, engedje meg nékem, de 
én félek az Isten haragjától. Azzal leszállott a hintóról, 
felült a paripájára, s visszafordult. 

— Hová mégy? — kérdé Venturné. 
— Vissza, anyám, vissza, én abba a várba be nem me-

gyek soha! 
— Hát eredj, te nagy vitéz! Ne is lássalak! 
Ebben a pillanatban rettentő égiháború támadt, hogy 

ég, föld megrendült belé. — Hajts, hajts! — kiáltott Ven-
turné a kocsisnak! 

De a lovak visszahőköltek nagy horkantással, egy lépést 
sem mentek elébb. A vár elkezdett dülöngélni, elseperte 
az Isten haragja. 



Tülökvár 
Magyar népmese 

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren 
is túl, az üveghegyeken is túl, még azon is túl, ahol a kis 
kurta farkú disznó túr, túlonnan-túl, innenen-innen élt 
egy igen-igen gazdag király. 

Egyszer ez a király, amint ott ült unatkozva a palotá-
jában, elgondolkozott, hogy mije nincs még neki. 

Számlálgatni kezdte hát az ujján először is azt, hogy 
mije van. Hát volt aranyvára, rézvára, vasvára, kővára... 

— Hohó — kiált fel egyszer örömében —, még nincs 
tülökváram! 

Nosza, maga elé parancsolja minden szolgáját, és meg-
hagyta nekik erősen, hogy járják be az országot Henci-
dától Boncidáig, parancsolják meg a lakosoknak, hogy a 
világ minden részén levő tülköt hordják a vár udvarára. 

Mihelyt a szolgái ezt az erős parancsolatot kihirdették, 
az országban lakó emberek széltében-hosszában, ki ko-
csin, ki szekéren hozták a temérdek sok tülköt; néhány 
nap alatt annyira szaporodott a tülökasztag, hogy a sok 
tülök a vár udvarát még a toronynál is magasabban el-
borította. 

Ekkor aztán a király ezt a töméntelen sok-sok tülköt 
mind belehányatta a Tiszába... Majd ha egytől egyig meg-
ázik; tovább mondom! 



Benedek Elek 
A török basa 

Akkor történt, amit most elmondok, amikor a török volt 
az úr Magyarországon. Valamelyik nagy háború után volt: 
a törökök mentek vissza a hazájukba, s amerre áthalad-
tak, falukat, városokat felgyújtottak, asszonyokat, férfia-
kat, de még gyermekeket is elvittek Törökországba, szo-
morú rabságba. A többi közt Törökországba került egy 
kisfiú is. Ezt a török császár udvarába vitték, ottan ne-
velődött fel. A török császár megszerette az ügyes fiút, 
katonának nevelte, s az isten úgy felvitte a dolgát, hogy 
basa lett belőle. Telik-múlik az idő, megházasodik az egy-
szeri magyar fiú, s Isten megáldja gyermekkel. No, ha 
megáldotta, dajka is kellett a gyermek mellé. Mikor éppen 
dajkát kerestek, arra vetődött egy öreg magyar asszony, 
azt a basa mindjárt felfogadta dajkának, hadd legyen az 
ő gyermekének magyar dajkája. De ugyancsak meghagyta 
az öregasszonynak, hogy jól vigyázzon a gyermekre, még 
a szél fúvásától is őrizze, mert különben így meg úgy 
kerékbe töreti. 

Hiszen dajkálta az öregasszony, ahogy tőle kitelt. De 
egyszer a gyermek megbetegedett, s sírt éjjel-nappal, nem 
tudta el csitítani. 

„Istenem, Istenem — túnődött magában az öregasszony 
—, mivel tudjam elcsitítani ezt a gyermeket! Ha meghallja 
az apja a sírását, vége az életemnek!" 

Mit gondolt, mit nem magában, elkezdett énekelni a 
gyermeknek: 

Csicsija, babája, 
szép török fiúcska! 
nekem is volt egyszer 
szép kicsi facskám, 



elvitte a török 
szép piros hajnalban, 
hajnal hasadásban. 
Most is megismerném, 
ha elembe jönne, 
karja fehérjéről 
fehér szemölcséről 

Hallotta ezt a nótát a basa felesége, aki értett magyarul. 
Szalad az urához, s mondja, hogy mit énekel az öreg-
asszony. 

— Ez az én édesanyám! — kiáltott a basa, s szaladott 
ki az öregasszonyhoz. — Anyám, édesanyám, lelkem, 
édesanyám, nézzen a szemembe, megismer-e engem? 
Mondotta az öregasszony: 

— Megismerlek karod fehérjéről, fehér szemölcsödről. 
Ott mindjárt felgyűrte az inge ujját a basa, és ím rajta 

volt a karján a fehér szemölcs. Ott mindjárt egymás nya-
kába borultak, vége-hossza nem volt ölelésnek, csóknak, 
így volt, igaz volt, vége volt. 



A farkas meg a szamár 
Görög mese 

Egyszer a szamár kint legelészett a parlagon, s észre-
vette, hogy a farkas gonosz szándékkal közeledik feléje. 
A menekülés lehetetlennek látszott, a védekezés meg re-
ménytelennek. „Többet ésszel, mint erővel!" — gondolta 
a szamár, és így szólt a farkashoz: 

— Jó hogy jössz, már régóta mindenütt kereslek! Fon-
tos üzenetet hoztam a számodra a faluból: községi bíró-
nak akarnak megválasztani téged! 

— Igaz ez? — hitetlenkedett a farkas, de látszott rajta, 
hogy nagyon érdekli a dolog. 

— Annyira igaz, hogy a falu népe megfenyegetett, 
agyonvernek, ha nélküled megyek vissza, mert ők csak 
egy magadfajta hatalmas erős farkast akarnak elöljáró-
juknak! 

A farkas nem gyanakodott tovább, hanem felpattant a 
szamár hátára, s még sürgette, sarkantyúzta is, hogy mi-
nél előbb beérjenek a faluba. Égett a vágytól, hogy mi-
előbb beiktassák új méltóságába. 

Mikor a falubeliek meglátták a szamárháton lovagló far-
kast, furkósbottal, cséphadaróval rohanták meg, és úgy 
agyba-főbe verték, hogy csak nagy keservesen tudott 
egérutat nyerni, megmenekülni. Lógott a nyelve, mire si-
került megszabadulni üldözőitől, s egy márvány sziklán 
kipihenhette magát. Itt sokáig gondolkodott, de csodála-
tosképpen nem az emberekre haragudott. Az önvád mar-
dosta és a szégyen égette, végül is így kiáltott fel égre 
meresztett szemmel: — Apám se volt községi bíró, nagya-
pám se volt elöljáró, mi az ördögnek akartam én minden-
áron az lenni? Megérdemelném, hogy egy erős ember szét-
verje a buta fejemet és szíjat hasítson a hátamból! 



Egy vadász éppen akkor kapaszkodott fel a sziklára, 
meghallotta ezt a beszédet, s puskatussal akkorát ütött 
a farkas fejére, hogy abban a minutumban kilehelte go-
nosz lelkét. 



Csalóka magyar népmese 
Volt egy falu a világon. Abban a faluban csak három 

ember éldegélt. Hát egyszer az történt, hogy kettő elindult. 
Ment, mendegélt a két ember, őbölygött sokáig. Ahogy 
mennek, mendegélnek az úton keresztül, találkoznak egy 
sündisznóval. Elkezdik találgatni, mi lehet az. Nem tud-
ták eltalálni. No, gondolják, majd a harmadik embert 
megkérdezik. János bácsinak hívták. János bácsi kétszer 
volt már piacon, egyszer meg a vásáron, ő okos ember. 
Odahívták. Nézte, nézte a sündisznót. Nagy sokára meg-
szólalt, azt mondta nekik: 

Ez valami vót. 
Ez valahonnan gyön. 
Ez valahová mén. 
Ez valamit akar. 
Ez valami. 

Eddig volt, mese volt, csalókának elég volt. 





Kolozsvári Grandpierre Emil 
Ravasz alku 

Ló kellett Tilinkónak. Pénze is volt, de nem elégséges 
egy jó járású ló megvételére. Gondolta, a hiányzó összeget 
ésszel pótolja meg. 

Elment a kupechez, kiválasztotta a legszebb lovat: s az 
ára iránt érdeklődött. 

— Annak bizony száz forint az ára — felelte a kupec. 
— Jól van — hagyta rá Tilinkó alkudozás nélkül — 

ötven forintot most fizetek, a többivel adós maradok. 
A kupec ismerte Tilinkót, belement hát a vásárba. Amaz 

leszámolta az ötven aranyat, aztán hazalovagolt. Élvezte 
a karcsú lábú, hosszú nyakú, szép lovat, s gyakorta ha-
ladt el a kupec háza előtt. 

Telt az idő, múlt az idő, a kupec egyszer csak beállított 
Tilinkóhoz, s kérte a hátralevő ötven aranyat. 

— Ne bolondozzék kend — szólt rá Tilinkó szemrehá-
nyóan —, hisz mindent megadtam, mit ígértem volt. 

— De így, de úgy! — kiabált a kupec s erősítette váltig, 
hogy neki még jár ötven forint. Utóvégre perre ment a 
dolog. 

— Úgy alkudtunk, hogy a ló ára száz arany — kezdte 
a kupec. 

— Igaz? — fordult a bíró Tilinkóhoz. Amaz csak bólin-
tott, hogy valóban igaz. 

— Aztán úgy alkudtunk — folytatta a kupec —, hogy 
Tilinkó ötven aranyat kifizet, a többivel adós marad. 

— Igaz? — kérdezte a bíró Tilinkót. 
— Igaz hát — felelt Tilinkó, aztán ő kezdte a faggatást: 
— Az ötven aranyat megfizettem, Igaz? 
— Igaz — bólintott rá a kupec. — Épp ezért kérem most 

az ötven forintot, mert adós maradt vele. 



— Sose kérje kend — mondja Tilinkó —, mert én azt 
ígértem kendnek, hogy azzal az ötven forinttal adósa ma-
radok. Az ígéretemet pedig megtartottam, hiszen adósa 
vagyok most is az ötven forinttal. Igaz? 

— Igaz — szaladt ki a kupec száján. 
— No, ha igaz — szólalt meg a bíró —, akkor menjen 

kend az isten hírével, s máskor ne arra vegyen ígéretet, 
hogy az adósa adósa marad, hanem arra, hogy fizetni fog. 



Zsirense és az öregapó 
Kazak népmese 

Lovagolt egyszer a kán valahová, vele volt Zsirense is. 
Megpillantottak egy kapáló öregembert. Amikor odaérkez-
tek hozzá, a kán kért tőle egy kis szippantós dohányt. 
Beszédbe elegyedtek. Látván, hogy az öregnek helyén van 
az esze, Zsirense megkérdezte tőle: 

— Apóka! Korán kelt-é reggelenként? 
— Csak keltem meg estem, keltem meg estem — vála-

szolta az öregapó. 
— Aztán hány esztendő telt el azóta, hogy viz fakadt a 

fekete barlangból? — kérdezte Zsirense. 
— Harminc esztendő — felelte az öreg. 
A kán egy szót sem értett a beszélgetésből, megkérte 

hát Zsirensét, magyarázná el neki, hogy mindez mit je-
lent. 

Zsirense azt mondta: 
— Első kérdésem: „Korán kelt-é reggelenként?" Ez azt 

jelenti: vannak-é az öregnek gyerekei? Erre ő azt vála-
szolta nekem: „Csak keltem meg estem, keltem meg es-
tem." Ez azt jelenti, hogy születtek meg elhaltak. Aztán 
azt kérdeztem: „Hány esztendő telt el azóta, hogy víz fa-
kadt a fekete barlangból?" Azt felelte rá, hogy harminc 
esztendő. E szavakkal az öreg az értésemre adta, hogy az 
ő szeméből harminc évvel ezelőtt folytak könnyek. 

Ezt végighallgatván, a kán kinevezte Zsirensét legfőbb 
vezirjévé. 



Az okos рок 
Ghanai népmese 

A legelső ghanai ember még a szabad ég alatt aludt, és 
ruhája sem volt. Bizony sokat szenvedett a hideg éjsza-
kában, a sivatag kövein éppúgy, mint a szúrós elefántfű-
ben. Egyszer találkozott Eneszivel, a pókkal. Az könnye-
dén lebegett egy pálmafa ágáról lecsüngve az önmaga 
által sodrott fonálon. 

— Mit csinálsz, Eneszi? 
— Fonalat készítek, ebből majd pompás hálót szövök, 

hurkolok magamnak. 
— Hogyan csinálod, Eneszi? 
— Láthatod, mindig körbemegyek, ide ugrom, oda ug-

rom, áthúzom, meghurkolom, és így tovább körbe-körbe. 
Erre az ember is felmászott a fára, mint Eneszi, letört 

vagy húsz erős pálmaágat, és kerek vázat csinált belőlük. 
Aztán a víz partján erős rostot, indát vágott, azokat jól 
összefonta, majd ahogy Eneszitől látta, körbejárt a kuny-
hó váza körül, közben mondta: 

— Ide ugrom, oda ugrom, átfonom, hurkolom... 
így hurkolta meg szép kerekre. Mikor elkészült, elfá-

radt, bebújt hát a maga fonta otthonába, és elaludt a 
húvösön. 

Amikor pedig kipihente magát, hívta a többi ghanait, 
férfiakat és nőket, megmutatta hajlékát, és elmondta, ho-
gyan tanította meg a kunyhó készítésére Eneszi, az okos 
pók. 

Eneszinek tetszett az elismerés, és megszerette a gha-
nai embereket és asszonyokat, és megmutatta nekik, ho-
gyan kell szőni, fonni. 

Azóta tudnak legszebben szőni, fonni a ghanai asszo-
nyok, és messze földön híresek tarkán fonott ruháik. 



A három jóbarát 
Bukovinai székely népmese 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon, még az Ópe-
renciás-tengeren is túl, volt egyszer egy nagy hólyag. El-
unta magát a hólyag. 

— Ej, elmegyek én világot látni, vándorolni. 
Gurult az úton. Hát ahogy gurult, találkozott egy szal-

maszállal. 
— Hová mész, szalmaszál? 
— Én elbujdosok. Kiestem a kályhából, mikor a gazda-

asszony be akart tenni a túzbe, úgy gondoltam, elván-
dorlók. 

— Menjünk együtt! 
Hát mentek ketten, összefogták a kezüket, beszélgettek. 

Mennek, mendegélnek, találkoznak egy tüzes üszökkel, 
egy parázzsal: 

— Hová mész te, parázs? 
— Megyek, elbujdosok. Kiestem a kályhából, én ott a 

földön csak üldögéltem, gondoltam, elbujdosok. 
— Menjünk együtt! 
Mentek, beszélgettek hárman! Hát ahogy menegettek, 

odaértek egy nagy vízhez. A hólyag a vízbe belement, egy-
hamar a túlsó partra keresztülúszott. A szalmaszál is be-
lement a vízbe, úszott, úszott, úszott, egykettőre ő is ke-
resztülúszott. A parázs elkezdett sírni: 

— Hát én hogy menjek keresztül? Ha belemegyek a 
vízbe, kialszom. Vigyetek keresztül! 

— Jól van, nem bánom — mondta a szalmaszál. 
Visszaúszott, a parázs felült a hátára, a szalmaszál 

úszott a vízben, úszott, vitte a parazsat, de mikor a kö-
zepéig ért a víznek, a parázs meggyulladt, s a vízbe be-
leesett, kialudt. A szalmaszál meg elégett. 



A hólyag a túlsó parton akkorát kacagott, hogy kiha-
sadt, s így mind a háromnak vége lett, s a mesének is 
itt a vége, fuss el véle! 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
Fizetési könnyítés 

Megtudta Zsebeli uram, hogy egy szegény parasztnak 
pénzre van szüksége, különben elárverezik, mert sok adó 
terheli már. Elment hozzá s mondta, hogy ő ad pénzt 
szívesen, egy kecskét látott az udvaron, azt kéri zálogba. 

— Mennyit adna a tekintetes úr a kecskére? — gyá-
moltalankodott a paraszt. 

— öt forintot. Aratáskor fizet nekem üz forintot, s akkor 
a kecskét visszakapja. 

Fontolgatta a paraszt az üzletet, de hát választása nem 
volt, elfogadta. 

Zsebeli uram leszámolta az öt forintot, bejelentette, 
hogy a kecskét viszi, de nem mozdult, hanem a keményre 
taposott földet nézte maga előtt. 

— Látom, a tekintetes úr gondolkozik — vélte a paraszt. 
— Tudja, mi jutott eszembe, Máté gazda? Csak az, hogy 

kendnek nehéz lesz majd azt a tíz forintot aratás után 
egy összegben megfizetni. Igaz-e? 

— Bizony igaz — hagyta rá a másik. 
— Most van kendnek öt forintja — folytatta Zsebeli 

uram — adja ide, s akkor a másik öt forintot sokkal köny-
nyebben megfizetheti majd aratás után. 

— Csakugyan — mondta a paraszt, s leszámolta az öt 
forintot. 

Zsebeli uram pedig nagy vidáman hazahajtotta a kecs-
két. 



A medve bőre 
A falu határában egy medve garázdálkodott. Élt abban 

a faluban három legény. Ezek elhatározták, hogy a med-
vét elejtik. Fölfegyverkeztek kellő módon s hogy bátorsá-
gukat gyarapítsák, a falu végén betértek a kocsmába. Ott 
ettek-ittak bőségesen, s a csapiárosnak azt ígérték, hogy 
majd a medve bőrével megfizetnek. Amaz megelégedett 
az ígérettel, s útjukra bocsátotta őket. 

Rövidesen beértek az erdőbe, ott nem kellett sokáig ku-
tatniuk, mert jött a medve hívatlan is. Ahogy elébük top-
pant félelmesen, a három legény rettenetesen megrémült. 
Az egyik úgy elszaladt, hogy a nyoma sem porzott, a má-
sik fürgén fölmászott egy fára. A harmadiknak se erre, 
se arra nem jutott ideje, a földre vetette hát magát, mint-
ha halott volna. 

A medve lassúdan odalépegetett a földön heverő legény-
hez, hozzáhajolt, megbüzölte, megforgatta, s mikor úgy 
tapasztalta, hogy semmire sem jó, otthagyta bántatlanul. 

Mikor a veszedelem alkalmasan eltávolodott, a fára má-
szott legény megkérdezte a földön fekvőtől, hogy a medve 
mit múvelt vele? 

— Mit múvelt volna? — felelt amaz. Beszélgetett. 
— Csakugyan? — ámuldozott az. — És mit mondott? 
— Nem többet, minthogy az ő bérét máskor meg ne 

igyuk, meg ne együk, mielőtt le nem hántottuk. 



Hogyan került a holdba 
a vízhordó leány? 

Komi mese 

Élt egyszer egy öreg házaspár. Annak az öreg házas-
párnak volt egy szép lánya. Mikor az asszony meghalt, 
az apa másik feleséget vitt a házhoz. A mostoha gyűlölte 
a leányt, napestig gyötörte-kín ózta. Egyszer vízért küldte, 
s mikor a lány visszajött, nem eresztette be a házba. A 
leány az ajtó elé ült és énekelni kezdett: 

Eressz be, mostohám eresszél 
északi szél fúj, hideg szél, 
jégeső kopog sebesen, 
farkas üvöltöz a hegyen, 
nincs a házamnak teteje, 
nincs a házamnak oldala, 
mostohám eressz be, eressz be! 

Hiába énekelt a lány, mostohája nem eresztette be. A 
lány a holdhoz könyörgött: 

Holdam, magadlwz felvegyél, 
északi szél fúj, hideg szél, 
jégeső kopog sebesen, 
farkas üvöltöz a hegyen, 
nincs a házamnak teteje, 
nincs a házamnak oldala, 
végy fel, holdam, a magasba! 

A mostohának nem esett meg a szíve a leányon, a hold 
megkönyörült rajta. Leszállt a földre, s a leányt magához 
vette. 

A leány azóta ott áll a holdon, vízhordó petrence a vál-
lán. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
Mennyei igazság 

Egy pap, egy koldus meg egy béres összetalálkozott a 
másvilág pitvarában. 

— Majd én szólok Szent Péternek, hogy bocsásson be 
bennünket a mennyországba — mondta a pap. 

Szent Péter végighallgatta a papot, aztán elővett egy 
kancsót s a markába nyomta: 

— Arra alább van egy kút. Hozd teli ezt a kancsót vízzel 
s beengedlek a mennyországba. 

Meglelte a pap hamarost a kutat, csakhát a vízhez nem 
bírt közel férni, mert a kutat púposra rakták könyvvel. 
Szedegette a pap a könyveket, de mindhiába, kettőt levett, 
három termett a helyébe. Dolgavégezetlen tért hát vissza 
Péterhez. Amaz így szólt hozzá: 

— Tudd meg, hogy az a sok könyv a bűneid lajstroma. 
A bűneid miatt maradt üresen a kancsód. Takarodj innét! 

Most a koldus következett a soron. Amaz sem járt sze-
rencsével, mert őelőle egy halom száraz kenyér fedte el a 
vizet. Hányta-dobálta a sok kenyeret, de hiába, a kút 
szájához csak nem jutott közelebb. 

— Tudd meg — mondta a koldusnak Szent Péter —, 
hogy a kút vizét az a sok kenyér takarta el, amit életedben 
kaptál és haszontalanul eldobáltál. Takarodj innét! 

Elindult a béres is a kancsóval. Útközben eszébe jutott 
a tömérdek káromkodás, ami kifordult a száján, míg a 
szép földön élt. Úgy számított, hogy egykönnyen ö sem 
meríthet vizet. Nagy volt az öröme, mikor látta, hogy a 
kutat semmi sem takarja el előle. Megtöltötte a kancsót 
s mielőtt visszafordult, jót ivott belőle. El is aludt azon 
nyomban. 



Beesteledett mire visszatért Szent Péterhez. Elmondta 
neki töredelmesen, miként nyomta el az álom. 

— Azért aludtál el — mondta Szent Péter —, mert sokat 
dolgoztál másoknak ingyen. Te itt maradsz, 

így jutott be a béres a mennyországba. 



Marék Veronika 
Barátaim, az állatok 

Tavaly karácsonykor két dobozt kaptam. A két doboz-
ban két állat volt: egy mackó és egy kiskutya. Azóta min-
dig velük játszom. A mackó a legjobb barátom. Mindent 
elmondok neki. Még azt is tudja rólam, amit senki sem 
tud. Nagyon okos mackó. Titoktartó, nem mond el sen-
kinek semmit. És éppen olyan, mint én. Még abban is 
hasonlít hozzám, hogy ő sem szereti a karalábét. Igazi 
gyerek, csak állatból van. Minden játékot tud, amit én 
tudok. Ha akarom, repülő lesz, ha akarom, matróz, ha 
akarom, autón jön utánam mindenhová. Nem kell félteni 
semmitől, nem törik, nem gyűrődik, mint az Ági testvérem 
babái. Ági, sajnos, nagyon szereti a mackómat. Mindig el 
akaija venni tőlem. Egyszer oda is adtam, de nagyon dü-
hös lettem, mert kendőt kötött a fejére, és leánymackót 
csinált belőle. Az én mackóm fiú, és csak én öltöztethetem 
fel, ha akarom. Sokat veszekszünk Ágival, a mackó meg 
csak csodálkozik. Szeretném, ha karácsonyra Ági is kap-
na egy mackót, és akkor végre rend lenne. Mindig mon-
dom, hogy a babák nem sokat érnek. De ha jó kedvem 
van, és várat építek, akkor Ági babája is bemehet a mac-
kóm meg a kutyám mellé. 

A kutyám sem akármilyen kutya. Napközben csende-
sen üldögél egy párnán, és figyel engem. Várja az estét. 
Mert este fontos dolga van: amikor lefekszem, mellém fek-
szik. Ha nem tudok elaludni, magamhoz szorítom, jó erő-
sen, megdörzsölöm az orrát az én orrommal, és már al-
szunk is. 

Reggel a kutyám mindig hamarabb ébred, mint én, és 
elbújik valahová, a takaró alá, a párna mögé vagy az ágy 
alá. Egyszer a papucsomban találtam meg! 



Sok-sok állatot ismerek már, meséből meg képeskönyv-
ből meg az állatkertből is. Szeretném, ha mind a barátom 
lenne. Ezért alig várom a karácsonyt: mi lesz a titokzatos 
dobozokban? Jó lenne, ha egy elefánt vagy egy pingvin. 
Vagy egy igazi, élő papagáj. Igen, igazi állatot szeretnék 
a legjobban. Megmondjam, hogy milyet? Egy nagy-nagy 
oroszlánt... Sajnos, anyu mindig megijed, ha beszélek ró-
la. Nem baj. Gyorsan megnövök, és ha nagy leszek, veszek 
magamnak legalább ötöt. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
Mátyás király és a varga 

Buda várában élt egyszer egy szegény varga. Elhatá-
rozta, hogy varr egy szép, parádés csizmát s elviszi a ki-
rálynak ajándékba. Mikor a csizma elkészült, a karjára 
vette és megindult vele a várba. 

A vár kapujában útját állotta az őr: 
— Hova, hova, szegény varga? 
— Mátyás király elibe. Ezt a pár csizmát viszem neki 

ajándékba. 
— Beeresztelek én, de csak egy feltétellel — mondta az 

őr. 
— Mit kívánsz? 
— Csak azt, hogy mit a csizmáért kapsz, a felét nekem 

adod. 
Mit tehetett a varga, megígérte s ment tovább. De a 

király szobája előtt megint találkozott egy őrrel. Az is meg-
állította, s akárcsak a másik őr, a felét kérte annak, mit 
a varga a csizmáért kap. A varga neki is megajánlotta. 

Végre bejutott a varga a királyhoz, s odaadta neki a 
csizmát. Mátyás király mindjárt felpróbálta. Hát a csizma 
úgy állott a lábán, mintha ráfestették volna. 

— Mivel ajándékozzalak meg ezért a szép csizmáért? 
— kérdezte. 

— Ha meg nem sértem, felséges királyatyám, száz bot-
ütést adjon nekem ajándékba. 

A király nem akart hinni a fülének: 
— Száz botot kérsz ezért a gyönyörű csizmáért? 
— Én azt — mondta a varga. 
— Megkaphatod — vont vállat a király. 
Szólt az udvarmesternek, az meg a szolgáknak. A szol-

gák hozták a derest, aztán jött a négy hajdú: 



— No öreg, feküdj le — mondták a vargának. 
— Nem engem illet a száz bot, felséges királyatyám — 

szólalt meg a varga — hanem azt a két őrt, kik ide be-
bocsátottak, mivelhogy azok felét-felét elkérték annak, 
mit a csizmáért kapok ajándékba. Megígértem nekik, nem 
rövidíthetem meg őket. 

A hajdúk gyorsan deresre húzták a két őrt. A varga 
pedig kapott egy szakajtó aranyat a királytól. 



Mészöly Miklós 
Csir ide, csűr oda 

Csir ide, csűr oda, Kuckó városában élt egyszer egy 
gyönyörűséges baba. Mindene ép volt, mindene szép volt, 
mégis szomorú volt. Ha feküdt, behunyta a szemét, ha 
felült, kinyitotta. Éppen csak nevetni nem nevetett soha. 
Kuckó városának ő volt a kírálykisasszonya. Három szol-
ga leste parancsát a szépséges babának. Egyik volt az 
üvegszemű Öz, másik a gesztenyefejű Bohóc, s a harma-
dik egy félkarú Ólomhuszár. 

Mindig nagyon szerették a királykisasszonyukat. Vele 
búsultak, vele virrasztottak. Mar-már leragadt a szemük 
az álmosságtól, de aludni mégse mertek. Egyre csak azt 
várták, mikor kacag fel végre az úrnőjük. 

De sehogy se tudták megnevettetni. Pedig mi mindent 
megpróbáltak. Az Öz úgy kacsintott, mintha gyémántsze-
me volna. A Bohóc úgy emelte fejét, mintha aranyalma 
volna. Az Ólomhuszár úgy fogta a kardot, mintha két 
karja volna. De a királykisasszony még csak el sem mo-
solyodott. Ha feküdt, lehunyta a szemét, ha felült, kinyi-
totta. Ennyi volt az egész. A nagy szomorúságtól még be-
szélni is elfelejtett a három hűséges szolga. 

Egy nap aztán történt valami. Nagy zörgést hallottak. 
Valaki megzörgette Kuckó város kapuját. S mire felocsúd-
tak, már nyílt is a kapu, és belépett rajta egy kislány. 
Hajszálra olyan volt mint a királykisasszony, csak sok-
kal-sokkal nagyobb. Éppen hogy csak befért a kicsike 
kuckóba. Aztán ásított egy hatalmasat — és odafeküdt 
közéjük. A királykisasszonyt maga melle vette, az Őzet, 
a Bohócot, az Őlomhuszárt a párnájára tette — és így 
szólt: 



— Csir ide, csűr oda, eljöttem aludni Kuckó városába! 
Azzal fogott egy nagy dunyhát, és mindannyiukat be-

takarta. S ahányan csak voltak Kuckó városában, mind 
elaludtak. S mind álmodtak valami szépet. Öz azt álmod-
ta, hogy a szeme gyémánt. Bohóc azt álmodta, hogy a 
feje aranyalma. A kicsi Ólomhuszár meg — a karját visz-
szakapta. S a királykisasszony — úgy mosolygott álmá-
ban, mint egy igazi, élő baba. 



Hogyan állottak a gencsiek 
Rákóczi táborába? 

Magyar népmese 

Mikor Rákóczi katonákat sorozni járt, a gencsiekre is 
odaüzent egy pénteki nap, hogy vasárnapra ott lesz a 
templom előtt. A gencsiek meg akarták mutatni, hogy ők 
jó kurucok, azért nem várták be a sorozást, hanem mind 
beöltöztek katonának. Aztán a falu végén egy dombot 
hordtak össze; az öregek sapkájukkal, az asszonyok meg 
a gyerekek kötővel hordták a földet, s erre egy cifra sátrat 
állítottak. Mikor aztán Rákóczi a falu felé közeledett, már 
ott várták a falu öregjei, és arra kérték, hogy tisztelje meg 
őket a sátorban, és kóstolja meg az ő kalácsukat meg 
borukat. Rákóczi nagyon barátságos ember volt, ezért 
most is hajlott a kérésre. Leült a sátorban, és falatozni 
kezdett. Mikor meg a bort a szájához vitte, hát meglátta 
a gencsi legények lovas csapatát, amint a faluból az útra 
kanyarodtak. Könnybe lábadt a szeme, mikor a derék se-
reg végiglovagolt előtte. Aztán ő is lovára ugrott, s úgy 
vezette a legények lovas csapatát a királyi nagy táborba. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
Időjóslás 

Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hát udvari 
csillagászát, milyen idő várható. 

A csillagász elővette a látcsövet, vizsgálódott valame-
lyest a derült égen, aztán így szólt: — A nap sugarainak 
rezgése, a felhős peremének színe mind azt mutatja, hogy 
szép idő lesz. 

A király annyira bízott a csillagászban, hogy még ka-
bátot sem vitt magával, hiába szidta a felesége. 

Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász 
legeltette a nyájat. Mikor a szamár meglátta a díszes kí-
séretet, hátracsapta a fülét és harsányan hármat ordított. 

— Mit hirdet a szamarad? — kérdezte tréfásan a király 
a juhászt. 

— Amikor ilyenformán ordít, mindig eső lesz — felelte 
a juhász. 

Mátyás király a csillagászhoz fordult: 
— Hallod-e, te nagy tudós, most is azt mondod, hogy 

szép idő lesz? 
A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott kö-

rös-körül az ég alján, s így szólt: 
— A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint 

a barázdabillegetők billegetése mind azt mutatja, hogy 
szép idő lesz. 

Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben meg-
ázik. De a király nem hallgatott rá. Nem haladtak egy 
félórányit sem, nyakukba zúdult egy kiadós, nyári zápor. 
Mátyás király akkorát tüsszentett, majd levált az orra. 
Pedig szép nagy orra volt, kár lett volna érte. Aztán ki-
mondta az ítéletet: 



— A csillagász szamár, s a szamár csillagász. 
Meg is vette a szamarat a juhásztól és soha útra nem 

kelt anélkül, hogy véleményét az időjárásról meg ne tu-
dakolta volna. 



A becsületes hivatalnok 
Indiai mese 

Hirnácsal város polgármestere elhatározta egyszer, 
hogy próbára teszi hivatalnokai őszinteségét. Egy forró 
nyári napon maga elé szólította őket, felmutatott az égre, 
és igen ellágyult hangon így szólt: 

— Nézzétek, ma mennyi csillag ragyog odafenni Hogy 
tündökölnek, hogy sziporkáznak! 

A szolgalelkű hivatalnokok készségesen bólogattak, 
csupán egyetlen írnok rázta kétkedve a fejét. 

— Miért nem bólintasz, talán bizony nem látod a csil-
lagokat? — kérdezte ravaszul a polgármester. 

Az írnok méltatlankodva felelte: 
— Uram, én csupán a ragyogó napocskát látom az égen! 

Vagy az én szemem rossz, vagy az összes hivatalnok té-
ved! Egyetlen csillagot se iátok! 

A polgármester elégedetten hallgatta az őszinte választ. 
Gazdagon megjutalmazta és föírnokká léptette elő a ge-
rinces fickót, míg a hízelgőket keményen leszidta, és vak-
ságukért alírnokká fokozta le őket. 

Az őszinteség, az egyenes út választása elnyerte méltó 
jutalmát! 



Heltai Gáspár 
A légyről meg a hangyáról 

A légy találkozott a hangyával és pirongatni kezdé azt 
és magát hányván-vetvén, monda: Micsoda rút apró jó-
szág vagy te? Rövid a lábod, de azért ugyan gyalog kell 
járnod és a sárban mászkálnod. Elfáradván a nagy sok 
munkálkodásban, alig van mit enned, hanem valami ma-
gocskát kell rágcsálnod, se konyhád, se pincéd. Bezzeg 
nyavalyásul vagyon dolgod. Házad sincsen, hanem odúk-
ban és üregekben nagy sok búzben vagyon lakásod. De 
én szép szárnyas madár vagyok. Nagy gyönyörűséggel re-
pülök mindenüvé, ahova kívánságom vagyon. A királyok-
nak és nagy uraknak házába bérepülök, ott királyi éte-
lekkel élek. Bizony hogy együtt eszem a királlyal az 
ezüstös és aranyos tálból és iszom az aranyos pohárból. 
A nemes és szép asszonyállatoknak szép piros orcájukra 
ülök és azokat kívánságom szerint megcsókolom. Ahol 
oltáron szent áldozati barmot vágnak, ott én vagyok az 
első és megkóstolom azoknak vérét. Ennekokáért nem 
vagy énhozzám hasonló. A te nemzetséged semmi az én 
nemzetségemhez képest. Felele a hangya és monda a 
légynek: Melly rút, undok féreg vagy. Nem vagy méltó reá, 
hogy madárnak neveztessél. Igen hányod-vetted magad, 
de kicsoda kíván tégedet? Kicsoda gyönyörködik a tejelen 
való létedben? Hogy hogy fogad be tégedet a király az ő 
házába? És a szép asszonyi állatok mint veszik csókolá-
sodat? Bezzeg kelletlen és utálatos vendég vagy minde-
nütt! Nyárban mégis elmehetsz valami hideg gödre, de 
ha valamelly jámbor házába mégysz be, minden ember 
csak arra siet, igyekszik, hogy kikergessen belőle és 
agyoncsaphasson. Arra való a sok legyező, a sok légycsa-



pó, lófark és egyebek. Ha elérkezik a tél, legott hideggel 
halsz meg. De én nyárban munkálkodom, és házamat 
megrakom éléssel. Annakutána télben jó egészségem va-
gyon és vigaszsággal minden félelem nélkül észem, amit 
nyárban szépen eltettem. De te bezzeg undok jószág vagy 
és nyavalyásul vagyon dolgod. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
A szamár 

A paraszt meg a fia szamarat vitt a vásárra. Közbül 
lépegetett a szamár, a két ember meg oldalt. 

Szembejött velük egy kalmár s nagyot hahotázott: 
— Szamaratok van s magatok mégis gyalog jártok! 
— Csakugyan igaza van — mondta az apa s azzal szólt 

a fiának, hogy üljön föl a szamárra. 
így sem mehetett messzi békességben. Most meg a ta-

nító jött szembe: 
— Hát ezt tanultad az iskolában, szégyenletes kölyke? 

Magad szamárháton kevélykedsz, becsületben megőszült 
apádat pedig hagyod gyalog baktatni? 

— Csakugyan igaza van — mondta az apa, s azzal ő ült föl 
a szamárra. Egy kőhajításnyit sem haladtak, máris előbuk-
kant egy fordulónál a pap, s megrótta őket kenetes hangon: 

— Nohát, János gazda, ezt bizony nem gondoltam volna 
kendről. Hagyja, hogy ez a gyönge gyermek gyalog men-
jen, maga pedig szamárháton feszít? 

— Csakugyan igaza van — morogta az apa valamelyest 
bizonytalanul. Egy kicsikét gondolkozott, aztán fölültette 
a fiát a szamár hátára, maga elé. 

Jött a lódoktor: 
— Kendnek is lehetne annyi esze, hogy azt a szegény 

párát ne kínozza ilyen kegyetlenül. Nem elég erős a kettős 
teherre. 

— Csakugyan igaza van — morogta a paraszt. De most 
már nem tudta, mihez fogjon. A sok tanács úgy kavargott 
a fejében, majd elszédült, belé. 

— Tudod mit, fiam — szólalt meg nagysokára — vegyük 
a szegény párát a hátunkra, így talán kedvük szerint cse-
lekszünk. 



Ebben megint csak csalatkozott a paraszt. Ezúttal egy 
lakodalmas szekér zörgött el mellettük, s a násznép han-
gos kacagással gúnyolta őket, hogy maguk cipelik a sza-
marat, holott nem arra való az. 

— Csakugyan igazuk van — szitkozódott a paraszt, az-
zal rávágott a szamara farára s búsan nézte, mint rohan 
világgá. 



Benedek Elek 
A nyárfa meg a fenyő 

Elmondom nektek, hogy miért reszket s miért zúg oly 
szomorúan a nyárfa. 

Egyszer Jézus Krisztusnak el kellett rejtőznie az ellen-
ségei elől. Nem volt egyéb menedéke a pusztán, csak egy 
nyárfa. Fölment arra, s meghúzódott az ágai között. 

Hanem a nyárfa ága, levele nem tudta eléggé elrejteni 
Jézus Krisztust, s megtalálták az ellenségei. Akkor mond-
ta Jézus: 

— No, te nyárfa, nem rejtettél el engem, ezentúl tél-
ben-nyárban dideregj! 

Azóta a nyárfa reszket télen-nyáron, s zúg oly szomo-
rúan, mintha valami nagy bánata volna. 

Hát azt tudjátok-e, miért zöld mindig a fenyőfa? 
Az is Jézussal történt, hogy egyszer az ellenségei elől 

a fenyőfára menekült. Fenyőfának sűrű lombja úgy elta-
karta, hogy az ellenségei, kik az életére fenekedtek, nem 
találták meg. Mikor aztán az ellenségei eltávolodtak, le-
szállott a fenyőfáról, s megáldotta. 

— No, te fenyőfa, télen-nyáron zöldellj! 
Azóta zöld a fenyőfa levele télen is, nyáron is. 



Fáy András 
A kéregető borz 

A borz egy kéregető levelet írt egykor Neméhez, ily for-
mán: Dicső borz-nemzet! kiért buzog bennem minden 
erecske, erecskémben minden csepp vér, századok óta 
ismeretes vagy már a négy- és kétlábú állatok között, 
huzamos alvásodról, mellyel minden állatot múlsz és ha-
ladsz; ismeri az egész állatok országa hidegtúrő és gyü-
mölcsgyüjtő ritka tulajdonságodat! de még sok van előt-
ted, nagy nemzet! hátra; Az evet meggyőz famászással, a 
nyest: szőre finomságával, hogy többeket ne említsek. En-
gem csupán nemzetem fénye s érte lángoló kebelem vonz 
arra, hogy magamat az ő hasznának feláldozzam. Ada-
kozzatok tehát útiköltségre számomra; én megyek, uta-
zom, vándorlok pusztáról erdőre, erdőről hegyekre, míg-
nem ellesem nemzetem számára a famászás és 
szörnemesítés titkait, s azokat meghozhatom nektek. 

Szép rakás eleséget össze adakoztak a jámborok; de 
hogy az utazó valaha visszatért volna — a história nem 
említi. Hogy a két titokra meg nem tanította a borznemet, 
onnan gyanítom; hogy mai napig se mássza a fát, a szőre 
pedig most is vadásztarisznyának való. 



Benedek Elek 
Ördög árka 

Egy hosszú árok húzódik végig a Székelyföldön: Ördög 
árkának hívják. Elmondom ennek az ároknak a törté-
netét, hallgassatok ide. 

Sok-sok száz esztendővel ezelőtt történe, hogy két test-
vér összeállott, rengeteg sok követ hordott össze: várat 
akartak építeni. Amikor már szinte felépült a vár, elfo-
gyott a kő is, elfogyott a mész is, el minden. Búsultak a 
fiúk, s nem tudták már, mit csináljanak, mert erősen 
belefáradtak az építésbe. Azt mondta az egyik: 

Odaadnám a lelkem üdvösségeit, ha valaki annyi követ 
s meszet hozna még, amivel a várat egészen felépíthetnők. 

Még ki se mondta jól, honnét, honnét nem, eléjük ugrik 
az ördög. Mondja a legénynek: 

— Hallám a szavadat. Hozok én követ, meszet eleget, 
ha mindketten ideadjátok a lelketek üdvösségét. 

Megrökönyödtek erre a legények. De az ördög addig be-
szélt, hogy így meg úgy, nemcsak követ s meszet hoz, de 
fel is építi a várat, de úgy felépíti, hogy még az Isten sem 
tudja elpusztítani, hogy azt mondták a legények: 

— Jól van, legyen a tied a lelkünk üdvössége, csak 
építsd fel a várat. 

Ott mindjárt megcsinálták az írást, aláírták a legények, 
aláírta az ördög. Mikor aztán az ördög kezében volt az 
írás, a várat felépítette, de a legényeket nem eresztette 
be. Ekébe fogta őket, s úgy hajtotta keresztül, véges-végig 
az egész Székelyföldön, s húzatott velük egy mélységes 
mély árkot. 

Azóta ez az árok földdel, kővel betelt, de a nyoma meg-
maradt. Azt mondják, hogy ennek előtte sok száz eszten-



dővel az árokban megtalálták az ördög ekéjét. Ez az eke 
akkora volt, hogy a vasból kilencvenkilenc egészvágás 
szekeret megvasaltak, s még akkor is maradt egy szeker-
cére való. 



Tordon Ákos 
Kópé 

Kabátom lyukas zsebében kilincset hordtam nagy ke-
vélyen. Király lehettem volna királyok között. Mégis: kol-
dus voltam koldusok között. Lyukas zsebemből a szél ki-
fújta a kincset. S ami mégis maradt, azt ellopta az 
éjszaka. Búsult a szösz! Tolvajnak csaptam fel én is. El-
loptam a csillagokat. El ám! Még a holdat is leloptam az 
égről. A csillagokat mind begyömöszöltem a zsebembe, a 
holdat meg az ingem alá rejtettem volna, ha el nem ejtem. 
De elejtettem, beleesett egy pocsolyába. Lusta voltam le-
hajolni érte. 

Sírva jött az éjszaka, fényeit siratta. Könnyeiből lett 
nappal. S hogy nappal lett, kedvesemhez mentem. Ked-
veskedem neki a csillagokkal. Hosszú volt az út. Elfogyott 
a nappal, mire hozzá értem. Ült a küszöbön, és málét 
majszolt. Lecsókoltam a málémorzsákat a szája széléről, 
átöleltem a derekát, és megkérdeztem, mit gondol, mit 
hoztam neki. 

Vállát vonogatta, és szemét meresztette, de nem felelt. 
— Ide nézz! — mondtam hetykén, s azzal lyukas zse-

bembe mélyesztettem a kezem. — Csillagokat! 
De puszta maradt a tenyerem, a csillagok sorra kihul-

lottak lyukas zsebemből, kihullottak a hosszú úton, és 
mind visszaszökdöstek az égre. 

Kedvesem nevetett. De én jól elnáspángoltam, hiszen 
ha megvarrta volna kabátom lyukas zsebét, a csillagok 
ma is benne lennének! 



Tréfás mese 
Magyar népmese 

Anyámnak kifogyott a lisztje, nem tudott kenyeret süt-
ni, hát elküldött a malomba, őrletni, No, én feldobtam a 
négy zsák búzát a szekérre, befogtam a négy ökröt, és 
elindultam. A meredeken az ökrök megálltak, és hiába 
csapkodtam őket az ostorral, egy tapodtat se mentek to-
vább. Mit tehettem okosabbat? Kifogtam az ökröket, a 
négy zsákot fogtam a szekér elé, az ökröket meg felültet-
tem a zsákok helyére, hadd utazzunk egyszer urasan. 
Megcsapkodtam a zsákokat, húztak is becsületesen, egy-
kettőre fenn voltunk a dombtetőn. Onnan már látnom 
kellett volna a malmot, de csak a patak zúgását láttam 
meg a molnárt, amint a lócán ül és pipázik. Hát a malom 
hová lett? Hogy odaértünk, kérdem a molnártól is; azt 
mondja, a malom elment eprészni, amíg haza nem jön, 
nincs őrlés. — Ejnye, én annyi ideig nem várok — mon-
dom —, inkább megkeresem ott az eprésző helyen, ha-
zazavarom, elvégre a malomnak az a dolga, hogy lisztet 
őröljön. — Úgy is tettem, rá is leltem az erdő közepén a 
tisztáson, meg is dorgáltam, és mivel a szóra nem hajlott, 
kővel kezdtem hajigálni, hogy siessen haza. Úgy aztán 
elindult, egyre jobban nekiiramodott a haszontalan, ak-
kor meg az volt a baj, hogy nem tudtam utolérni, annyira 
szaladt. Mire odaértem a zúgóhoz, már nagyban járt a 
malom, az én lisztemet őrölte. Kevés idő múlva felpakol-
tam a zsákokat, befogtam a négy ökröt, és hazahajtottam. 

Estére már abból a lisztből sütött anyám kenyeret. Ezt 
csinálja utánam valaki! 





Három tréfa 
Román mese 

Éjszaka volt, s a Hold olyan szépen világított, mintha 
fényes nappal lett volna. Egy ostoba ember elhaladt a tó 
partján. Ahogy belepillant, hát meglátja a Hold képét a 
vízben. Elkezd kiabálni: 

— Emberek, emberek, gyertek gyorsan, a Hold beleesett 
a vízbe! 

Elhatározta, hogy addig is, amíg jön valaki, megpróbál-
ja maga kihúzni az áldott Holdat. Bedugta botját a vízbe. 
Ahogy ott kotorászik, felkavarta a tiszta víztükröt, s a 
Hold képe már nem látszott. Az ostoba azt képzelte, hogy 
botjával átdöfte a Holdat. Kirántotta teljes eröböl a botot, 
s hanyatt esett. Szerencsére a parton. Ahogy felnéz, meg-
látja a Holdat az égen. Elkezd kiabálni, ahogy a torkán 
kifér: 

— Emberek, emberek, idenézzetek, hová dobtam a Hol-
dat. Éppen fel az égre! 

Sötét éjszaka felébred egy gazda arra, hogy nagy lárma 
van a tyúkketrecben. Fogja a puskáját, kiszalad, s beki-
ált: 

— Ki van ott? 
Néma csönd. 
— Ki van ott? Szólj vagy lövök! 
Megszólal erre a ketrec mélyén egy reszkető hang: 
— Nincs itt senki! Csak mi vagyunk, a tyúkok meg a 

kakas! 



Egy szegény emberhez, egy beteg öreghez bementek egy 
éjjel a tolvajok. Azt mondták: 

— Gyertek, verjük fel a házat, annak is kell legyen va-
lamije! 

Ahogy ott motoznak a sötétben, felébred az öreg, s el-
kiáltja magát: 

— Ki jár ott? 
Ráfelelik a tolvajok: — Mi vagyunk. Meg ne mukkanj, 

mert halálfia vagy! 
Csak megszólal az öreg: 
— Mit kerestek a ládámban? 
— Pénzt! 
— Hm, hm, verjen meg a ragya benneteket — azt mond-

ja az öreg nevetve —, jó emberek én fényes nappal keresek 
ott pénzt, s nem lelek, ti azt gondoljátok, hogy éjszaka a 
sötétben inkább találtok? 



Ki az erősebb? 
Cseremisz népmese 

Futott a nyúl a jégen, megcsúszott, elesett és megütötte 
a fejét. 

— Jég, erős vagy te? — kíváncsiskodott. 
— Erős vagyok. 
— Ha erős lennél, nem olvasztana fel a napsugár. 
„Úgy látszik, a nap erősebb" — gondolta a nyúl, s futott 

a naphoz. 
— Nap, erős vagy te? 
— Erős vagyok. 
— Ha erős lennél, nem takarna el a felhő. 
„Úgy látszik a felhő erősebb" — gondolta a nyúl, s futott 

a felhőhöz. 
— Felhő, erős vagy te? 
— Erős vagyok. 
— Ha erős lennél, nem kergetne meg a szél. 
„Úgy látszik, a szél erősebb" — gondolta a nyúl, s futott 

a szélhez. 
— Szél, erős vagy te? 
— Erős vagyok. 
— Ha erős lennél, a hegy nem maradna a helyén, ha 

ráfújsz. 
„Úgy látszik, a hegy erősebb" — gondolta a nyúl, s futott 

a hegyhez. 
— Hegy, erős vagy te? 
— Erős vagyok. 
— Ha erős lennél, az egér nem rágna lyukat az olda-

ladba. 
„Úgy látszik, az egér erősebb" — gondolta a nyúl, s 

futott az egérhez. 
— Egér, erős vagy te? 



— Erős vagyok. 
— Ha erős lennél, nem rettegnél a macskától. 
„Úgy látszik, a macska erősebb" — gondolta a nyúl, s 

futott a macskához. 
— Macska, erős vagy te? 
— Erős vagyok. 
— Ha erős lennél, nem félnél a vénasszonytól. 
„Úgy látszik, a vénasszony erősebb" — gondolta a nyúl, 

s futott a vénasszonyhoz. 
— Anyó, erős vagy te? 
Több se kellett a vénasszonynak, felkapta a piszkava-

sat, és a nyúl fülére csapott vele. Azóta fekete a nyúl füle. 
Aztán a farkára sózott egyet. Azóta kurta a nyúl farka. 
Majd a hamuzó seprűt ragadta meg, s jót húzott vele a 
nyúlra. Azóta szürke nyáron a nyúl szőre. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
Krisztus urunk házasít 

Egy nagy falu határában Krisztus urunk megszomja-
zott. A mezőkön éppen arattak. Dolgozott ott egy tizen-
hat-tizenhét éves eladóforma lány is. Ettől kért vizet. A 
lány fölkapta a korsóját s készségesen elszaladt vízért. 
Előbb megkínálta Krisztus urunkat, aztán megkínálta 
Szent Pétert. Amazok ittak jóízűen, megköszönték, s to-
vább folytatták útjukat. 

Már jóideje mentek-mendegéltek, mikor megszólalt 
Szent Péter: 

— Jutalom járt volna annak a lánynak azért a friss 
vízért. Rosszul tettük, hogy megfeledkeztünk róla. 

Azt mondta erre Krisztus urunk: 
— Várjál, Péter. 
Nemsokára egy erdő szélére értek. A bokrok közt birkák le-

gelésztek, a juhász pedig a körtefa alatt feküdt hanyatt, nyitott 
szájjal. A fán körték sárgállottak, nyilvánvaló volt, hogy a juhász 
a lehulló körte reményében tátja a száját szakmányban. 

— Ha enni akarsz, kelj föl! — biztatta Szent Péter. 
A juhász nem kelt föl, s válaszképpen is csupán morgott. 
Morgolódott Szent Péter is: 
— Ugyanbizony mit érdemel egy ilyen föld szégyene, 

falu lustája, ki csak hever, s várja, hogy az érett gyümölcs 
a szájába hulljon? 

— Mit érdemel? — kérdezte Krisztus urunk. — Hát azt 
a lányt érdemli, ki nekünk vizet hozott volt. 

— Uram Teremtőm! — kiáltott föl Szent Péter megbot-
ránkozva. — Hogy mondhatsz ilyet, hiszen az a lány csu-
pa frissesség, ez meg lusta, mint a döglött hal. 

— Péter, Péter — intette Krisztus urunk a heveskedő 
apostolt — meg is kell élniök szegényeknek. S ha már az 
ember lusta, legyen dolgos legalább az asszony. 



A kán és Zsirense 
Kazak népmese 

Egyszer a kán kiment vadászni a kedvenc tavához. Igen 
elképedt rajta, hogy onnét szinte egy szálig kiveszett a 
nád, megkérdezte hát Zsirensétől, mi oka lehet ennek a 
jelenségnek. Zsirense azt válaszolta, hogy errefelé igen 
ritkán esik az eső, ezért nem nő a nád. 

— De hát mi végre ide az eső? — azt mondja a kán. A 
nád talán felülről issza a vizet? Hisz a gyökereivel issza 
föl, s lám-lám derékig benn áll a vízben. 

— Ha az eső az égből esik — magyarázza Zsirense —, 
ráhull a nád csúcsára, s a vízsugár végigfolyik a szárán. 
Ettől a nád sok levelet ereszt, és megsűrűsödik. 

A kán nem értett egyet Zsirense ilyetén válaszával. Ha-
ladtak tovább. Útközben megálltak mindannyian a víz 
mellett, s elkezdték itatni a lovakat, ám Zsirense a vízbe 
gázolván keményen tartotta a lova kantárját, s nem hagy-
ta, hogy az igyék. Észrevette a kán, hogy Zsirense lova 
inni szeretne, s ráparancsolt, hogy itassa már meg. 

— Uram! — szólt Zsirense. — Hisz az imént nem azt 
mondtad-é nekem, hogy fölülről nem szükséges inni, elég 
csupán a gyökerei felől? Lám, én begázoltam a vízbe, 
egész a ló hasáig. Ettől talán a ló szomjúsága nem csil-
lapodik-é? 

Erre a kán csak elkacagta magát. 



Fdy András 
A párduc és róka 

— Honnan, koma honnan? — kiált a párduc a rókának. 
— A tigristől — felele ez. — Mit kerestél azon vérengző 
gaz állatnál, ki nem átall gyáva létére a nemes oroszlánnal 
mérkezni? Kérlek, ne gyalázd lealázással nemed. — Hm, 
— mond a ravasz —, pedig felőled nem rosszul emlékezett, 
úgy látszik, sokat tart rólad. — Ugye? — szóla meglepet-
ten —, hiszen én se vagyok éppen ellensége. — Sőt, rám 
bízta — folytatja a róka — megtudni, ha kedveled-e a 
friss gazellahúst? egy címert szánt számodra. — Óh, ked-
ves barátom — kiált víg szökéssel párducunk —, menj, 
fuss, köszöntsd azon jó atyámfiát, szomszédomat, s 
mondd, hogy ha az oroszlánnal leend ügye, övé segélyem, 
erőm, vérem. 

így köttetnek rendszerint barátságaink, így szövetnek 
ítéleteink mások felől. Ha valaki bennünk érdemet keres 
s talál, mi is azonnal hajlunk benne azt keresni s találni. 



A farkas, a medve és a huszár 
Háromszéki magyar népmese 

Egyszer a farkas nagyon megharagudott az emberre, 
és kérte a medvét, hogy büntesse meg. Elhatározták, hogy 
a medve az erdő szélin az úton megáll, a farkas a bokorba 
búvik, s mikor jön az ember, szól a farkas a medvének. 

Jól van. Hát egyszer jön egy kicsi gyermek, és kérdezi 
a medve, hogy: 

— Ez-e az ember? 
A farkas azt mondja, hogy: 
— Ez csak lesz ember. 
Elmegy a gyermek, és jön egy öreg ember. Kérdezi a 

medve, hogy: 
— Ez-e az ember? 
— Ez csak volt ember — feleli a farkas gyorsan. 
Elmegy az öregember, és jön egy huszár a lova hátán. 

Kérdezi a medve, hogy: 
— Ez-e az ember? 
A farkas feleli habozás nélkül: 
— Ez mán talpig ember! 
Összeverekedik a medve és a huszár. A huszár elékapja 

a kardját, és jól elpáholja a medvét. A farkas elszaladt, 
s a medve is alig menekült meg. 

Mikor találkoztak, kérdezi a farkas a medvét: 
— Hát hogy vagy, medve koma? 
A medve azt felelte: 
— Hidd el, farkas koma, hogy úgy megnyafatolt azzal 

a fényes nyelvivel, hogy még most is fáj a hátam belé! 



Békakirándulás 
Japán népmese 

Valamikor réges-régen élt Kiotóban egy béka. Napjai 
békében folytak, a fővárosban nagy tekintélynek örven-
dett, csak az bántotta, hogy még sohasem látta Osakát, 
Japán második leghíresebb városát. Egyszer aztán elha-
tározta, hogy útra kel, megnézi a várost, melyről már any-
nyit hallott. Osaka és Kioto között félúton hatalmas hegy 
emelkedik. No, a kiotói béka megy, megy egyre feljebb a 
hegyen. Mikor holtfáradtan a tetőre érkezik, látja ám, 
hogy túlsó oldalról egy másik béka kapaszkodik nagy li-
hegve a hegytetőre. A kimerültségtől jó ideig nem jutott 
szóhoz sem az egyik, sem a másik. Mikor végre kifújták 
magukat, a kiotói béka így szólt: 

— Ahogy látom, kegyelmed nagy kirándulásra indult. 
Ugyan merre vezet az útja? 

— Osakában lakom, kérem — válaszolta a másik béka 
—, s minthogy még sohasem láttam Kiotót, most végre 
szeretném megnézni. S ön vajon hova, merre? 

— Én meg éppen Osakába akarok ellátogatni. Külön-
ben kiotói vagyok. 

Erre szépen elmondták egymásnak, ki merre, hogyan 
jött, s csüggedten állapították meg, hogy még csak a fele-
fele utat járták meg. 

Egy ideig némán keseregtek, aztán úgy szólt az osakai 
béka: 

— Úgy vélem, hogy holtra fárasztjuk magunkat mind-
ketten, s mégsem érünk el oda, ahova indultunk. Éppen 
most vagyunk utunk legmagasabb pontján. Minek fárad-
nánk tovább? Innen is megnézhetjük Osakát is Kiotót is. 

— Pompás ötlet! — helyeselte a kiotói béka. No erre 
mindketten hátsó lábukra álltak, a mellsővel meg egy-



mást támogatták, s ámuldozva nézték az alattuk elterülő 
várost. 

Hosszas nézelődés után felkiáltott ám az osakai béka: 
— Ejnye, hiszen Kiotó éppen olyan, mint Osaka! 
Felkiált erre a másik: 
Osaka semmiben sem különbözik Kiotótól! 
Eszükbe se jutott, hogy beszélgetés közben megfordul-

tak, s mikor felágaskodtak, egyikük is, másikuk is azt a 
várost nézte, ahonnan elindult! 

Elégedetten megnyugodva tértek haza mindketten. 



Benedek Elek 
Az ördögbarázdák 

Igen, ügy láttam, mint ma: az ördög szántotta fel a 
harsányi hegyet. Még ma is látszanak a barázdák, miket 
az ördög szántott a hegynek hátán. Elmondom nektek, 
hogy történt ez. Ezelőtt több száz esztendővel, lehet bíz 
annak ezer esztendeje is, ha nem több, élt Harsány vidé-
kén egy földesúr, ki a szegény népet erősen sanyargatta. 
Még az ördög is megsokallotta a földesúr sok nagy go-
noszságát, s egyszer, úgy alkonyattájban beállított hozzá. 
Nem sokat teketóriázott, azt mondta a földesúrnak: 

— Eleget sanyargattad már a szegény népet, viszem a 
lelkedet! Különb lelket nem találhatnék a pokolban. 

Hanem a földesúr nemcsak gonosz lelkű, de furfangos 
elméjú is volt: szeretett volna kifogni az ördögön. Azt 
mondta az ördögnek: 

— Igazad van, komám, az én lelkem a pokolba való. 
De szeretném, ha nem maradna utánam egészen rossz 
emlék a vidéken. Ne vidd el addig a lelkemet, míg a har-
sányi hegyet fel nem szántatom. 

— Na hiszen, nem vagyok bolond. Sohasem lenne vége 
annak a szántásnak. Hanem tudod mit? Én ma éjjel fel-
szántatom. 

Nagyot kacagott a földesúr. 
— De már azt nem hiszem! 
— Nem-e? Fogadjunk, hogy mire az első kakasszót hal-

lod, föl lesz szántva az egész hegy. Ha nem: itt hagyom 
a lelkedet, élj boldogul. 

Azzal kezet csaptak, az ördög egyet füttyentett, s abban 
a pillanatban négy macska ugrott elé, az ördög tudja hon-
nét. Ezt a négy macskát az ördög fogta egy ekébe, s ne-
kifogott a harsányi hegynek. Hej, uramteremtőm, az volt 



csak a szántás! Pattogtatott az ördög az ostorával, nagyo-
kat kiabált, hogy csak ügy zúgott belé a helység, s hámlott 
a hegy gyorsan, mint a gondolat. Még éjfél sem volt, s 
már csak egy-két forduló volt hátra. De a földesúr nem 
tátotta el a száját. Hóna alá vett egy kakast, kiment a 
hegy alá, s a kakast elkezdte kínozni, s az szegény feje 
olyan nagyokat kukorékolt, hogy elhallatszott a faluba, s 
a többi kakas is rágyújtott. Az ördög nagy bosszúsággal 
félbe hagyta a szántást, s visszament a pokolba a földesúr 
lelke nélkül. De a földesúr is megemberelte magát, nem 
sanyargatta többet a szegény népet. 

Miért nincs a cigánynak búzája 
Réges-régen, még az ántivilágban, volt a cigánynak is 

búzája. Egyszer a cigány a rajkójával kiment a búzaföl-
dekre, hadd lássák, milyen a vetés. Éppen nagy szél volt, 
a vetés hajladozott, hullámzott, s úgy tetszett, mintha 
lába kelt volna minden búzaszálnak, s el akarnak sza-
ladni. Hej, uramterem tőm, megijed a cigány. Ha elszalad 
a vetés, nem lesz búzakenyér. 

Mondja a fiúnak: 
— Szaladj, rajkó, haza, hozz ide két csépet, verjük le 

a vetést, ne szaladhasson el! 
Hazaszaladt a rajkó, s egy szempillantás múlva jön 

nagy lihegve vissza két cséppel. Az egyiket veszi az öreg 
cigány, a másikat a rajkó, nekiállnak, ütik-verik, csépelik 
a vetést, ahogy csak az erejükből kitelt. De beleverték a 
földbe úgy, hogy többet egy szál sem állott talpra. 

Hanem az Isten meg is büntette a cigányt, s azóta nincs 
a cigánynak búzavetése. 



Krista Bendová 
Bolondos utazás 

Volt egyszer egy semmiből lett, semmi testű Nagysem-
mi. Sose látta senki. Ezért nem lehetett lefényképezni, 
nem lehetett lerajzolni. Elmesélni se lehet, hogy ilyen a 
szeme, olyan az orra, amolyan vagy emilyen a termete. 
Senki se látta — mégis létezett. 

Hát ez a nagy semmi — gondoljátok csak el! — a fejébe 
vette egyszer, hogy körülutazza a világot. Bevágta magát 
egy autóba a sofőr mellé, mert az első ülésről többet lehet 
látni. A sofőr persze az egészből semmit se vett észre. 
Amikor Pozsonyba értek, Nagysemmi kiugrott az autóból, 
és felpattant egy csilingelő villamosra. Amikor a villamos 
a főpályaudvar elé kanyarodott, Nagysemmi leugrott róla, 
és felszállt egy nemzetközi expressvonatra. S mert már 
minden hely foglalt volt, az egyik hölgy kalapjára ült le. 
Attól kezdve a szegény hölgy csak hójatozott: 

— Jaj, de nehéz a fejem! Mintha tenger gond nyomná! 
Útitársai ekként vigasztalták: 
— Semmiség! Majd elmúlik... Talán egy kis friss leve-

gő... — És kinyitották az ablakot. Amikor kiderült, hogy 
az ablaknyitás nem használ, fejfájás elleni tablettákkal 
tömték. Amikor kiderült, hogy a tabletták se használnak, 
újra csak azt motyogták... 

— Semmi, semmi... semmiség... 
Nagysemmi közben édesdeden elaludt a kalapon. De 

szerencséjére nyomban felébredt, mihelyt az első kikötőbe 
értek. Hajóra szállt. A nagy óceánjáró gőzös útközben el-
süllyedt. Odaveszett mindenestül. Egyedül Nagysemmi 
nem veszett oda. Mert ugyebár, ha valaki semmiből lett 
Nagysemmi, azzal az előnnyel rendelkezik, hogy még csak 
oda se tud veszni. A tengerből azon a napon halászták 



ki a halászok, amelyiken fia halat se fogtak. Kifogták hát 
Nagysemmit, aki viszont rettentően örült annak, hogy is-
mét szárazon van. Felült a legközelebbi repülőgépre. Ezt 
a repülőgépet az égvilágon semmi baj nem érte, szeren-
csésen ért földet Ausztráliában. Olt Nagysemmi szépen 
elvegyült a járókelők között. Keresztül-kasul bejárta 
egész Ausztráliát. Lehet, hogy még most is járja. És eddig 
még senki, de senki sem vette őt észre. De ugyan ki is 
venné észre a semmiből lett Nagysemmit? 



A pap meg a bika 
Magyar népmese 

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy pap. Annak 
igen nagy háza meg portája volt, sok szép szénája, min-
den a legnagyobb rendben. A szomszédnak meg volt egy 
igen szép bikája. Alighogy kiengedte jártatni, szaladt a 
tisztelendő szénaboglyájához, s széjjeldúrta. Egyszer már 
nagyon mérges lett a pap, s eltökélte, hogy megveri. Tud-
ta, hogy nem lesz könnyű dolga vele. Kötelet szerzett, 
hogy azt a szarvára dobja, úgy megy rá bottal. Aztán meg 
azt gondolta, fél kézzel alig lehet ütni, inkább megy a 
boglyára előle, akkor két kézzel nekiláthat. Igen ám, de 
a kötél másik vége nem lehet szabadon, mert akkor meg 
egyet üt rá, s elszalad! Rákötötte a derekára, s várt. 

Jön a bika, egyenesen neki a boglyának, dúrja, hányja, 
a pap meg odafentről szarvára dobja ügyesen a hurkot, 
fogja két kézzel a botot, és ráver. A bika ijedtében meg-
ugrik, lerántja a papot, kiszalad a kapun, végig az utcán, 
hátán a pappal. 

— Hová megy, tisztelendő úr? — kérdezik nevetve a 
hívei. 

— Azt csak a bika tudja! — feleli ijedten a pap. 



Szulhan Szaba Orbeliani 
Az okos királyfi 

Élt egyszer egy dicsőséges király, annak volt három fia. 
Azt mondta magában: 

— Próbára teszem a fiaimat: melyiknek van meg az esze 
hozzá, hogy egy országot kormányozzon? 

És megkérdezte a három fiút: 
— Mi a legszebb, a legkövérebb és a leggyorsabb ezen 

a világon? 
A legidősebb így felelt: 
— Szép az én feleségem, jóltáplált a lovam és gyors a 

sólymom. Náluk különbet nem találni. 
Atyja így szólt: 
— Te nem kapod meg a trónt. 
A második fiú hízelegni akart apjának és azt mondta: 
— Nincs a világon szebb a királynál, kövérebb a király 

lovainál és gyorsabb a király sólymainál. 
Ennek is azt felelte a király: 
— Tebelőled sem lesz király. 
Aztán a legkisebbet kérdezte, és ez így válaszolt: 
— A világon nincs szebb, mint a tavaly, nincs kövérebb, 

mint az ősz, és nincs gyorsabb, mint a szempillantás. 
Ez tetszett a királynak, és őt tette meg örökösévé. 



Benedek Elek 
Jakab és a zab 

Kicsi Jakabról mondok mesét, hallgassatok ide! Egy-
szer volt, hol nem volt, tülonnan túl, ahol a kurta farkú 
malac túr, volt egy gazdaember, s annak egy kicsi legény 
szolgája, akinek Jakab volt a neve. Mondja egyszer a gaz-
da Jakabnak: „Eredj, fiam, Jakab, a mezőre, s arasd le 
a zabot!" Elment Jakab, de az ebadta kölyke nem aratta 
le a zabot. Nem ám, nem aratta le, de nem is dúgta haza 
az orrát. Megharagszik a gazda, küldi a kiskutyát, hogy 
harapja meg Jakabot. Na, bezzeg a kiskutya nem harapta 
meg Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot. 

Nosza, küldi a gazda a botot, hogy verje meg a kisku-
tyát. De a bot nem verte meg a kiskutyát, kiskutya nem 
harapta meg Jakabot, Jakab sem aratta le a zabot. 

Még jobban megmérgelődött a gazda, s küldte a tüzet, 
hogy égesse meg a szófogadatlan botot. De bizony a tűz 
nem égette meg a botot, bot nem verte meg a kiskutyát, 
kiskutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta 
le a zabot. — Ilyen-olyan szedte-vette — kiált a gazda —, 
hiszen megálljatok! 

Mindjárt küldötte a vizet, hogy oltsa el a tüzet. Haj, de 
a víz nem oltotta el a tüzet, tűz nem égette el a botot, 
bot nem verte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta 
meg Jakabot, s Jakab nem aratta le a zabot. 

— Ugye-e?! Hiszen csak várjatok! 
Egyszeriben küldötte a bikát, hogy igya meg a vizet. De 

bizony a bika nem itta meg a vizet, víz nem oltotta el a 
tüzet, tűz nem égette el a botot, bot nem verte meg a 
kiskutyát, kiskutya nem harapta meg Jakabot, s Jakab 
nem aratta le a zabot. 



Hm-hom, mit csináljon? Mit csináljon? Hopp, megvan! 
Küldi a mészárost, hogy vágja le a bikát. Ment a mészá-
ros, de nem vágta le a bikát, bika nem itta meg a vizet, 
víz nem oltotta el a tüzet, tüz nem égette el a botot, bot 
nem verte meg a kiskutyát, kiskutya nem harapta meg 
Jakabot, s Jakab nem aratta le a zabot. 

Hiszen a gazdának sem kellett egyéb: küldte a szolga-
bírót, hogy csapassa meg a mészárost. Bezzeg a szolga-
bíró megcsapatta a mészárost, mészáros levágta a bikát, 
bika megitta a vizet, víz eloltotta a tüzet, tüz megégette 
a botot, bot megverte a kiskutyát, kiskutya megharapta 
Jakabot s Jakab mindjárt learatta a zabot, de úgy, hogy 
egy szál sem maradott. Ha csak egy szál zab maradt vol-
na, az én mesém is tovább tartott volna. 



A kiskakas meg a királyné 
Magyar népmese 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskakas a világ 
végén. 

Olyan szegény volt az istenadta, majd éhen veszett. 
Gondolkozott nagyon, mitévő legyen, csakhogy nem ju-

tott semmire a nagy gondolkozással. Kiment a szemét-
dombra, és kukorékolni kezdett. 

Meghallotta ezt a királyné a palota ablakából, s elment 
a palota elé, hogy megnézze, ki lehet. Látja, hogy egy szép 
kiskakas. Megörült neki, csalogatta, de a kiskakas nem 
nagyon igyekezett befelé. A végén aztán csak bement, s 
a királyné aranyból építtetett neki ólat, ezüstülőkkel. 

Ült is rajta egy napig. 
Hanem másnap már kereste a szemétdombot, s hogy 

nem találta, nagyon szomorú lett. Olyan szomorú, hogy 
kukorékolni sem akart. 

Megsajnálta nagyon a királyné, kiengedte az útra ka-
pirgálni. 

A kiskakas örömében olyat kukorékolt, hogy a palota 
tulipánjai egyszerre kinyíltak, aztán uccu, vesd el magad, 
szaladt minél messzebb a palotától egy másik világvégi 
szemétdombig. 

A királyné sírt-rítt, de hogy kirítta magát, elküldte a 
szolgálót, keresse meg, hova ment. Ment a szolgáló, rá is 
akadt a kiskakasra a szemétdombon, éppen nagyokat ku-
korékolt, örült, hogy lehet kapirgálni. Csakhogy a szolgáló 
addig csalogatta kukoricával, míg megfogta, s vitte vissza 
a palotába. 

A királyné máris gyémánt lajtorját csináltatott az ezüst 
helyébe, hogy még jobban kedvét keresse, de a kiskakas 



átrepült a kerítésen, szaladt újabb szemétdomb tetejére 
kapirgálni, kukorékolni. 

Addig kukorékolt, míg jött egy zivatar, s a villám agyon-
csapta. 

Ha a kiskakast a villám agyon nem csapta volna, az 
én mesém is tovább tartott volna. 



Benedek Elek 
Rapsóné 

Ennek előtte sok száz esztendővel élt Udvarhelyen egy 
szépséges szép özvegyasszony. Temérdek földje, kincse 
volt, maga sem tudta, hogy mije van. Volt ennek a szép 
asszonynak egy vára is, Parajd s Szováta között. Még ma 
is megvan az omladéka, s úgy hívják, hogy Rapsóné vára. 
Ez a Rapsóné olyan erős vallásos asszony volt, hogy min-
den vasárnap Kolozsvárra hajtatott misét hallgatni. Az 
ám, csakhogy messze van ám Kolozsvár Udvarhely szé-
kétől, rossz is volt az út akkoriban, s Rapsóné mindegyre 
elkésett a miséről. 

Egyszer, mikor elakadt a négylovas hintaja, azt mondja 
nagy mérgesen: 

— Ördögnek való útja, rajtad sem járok többet! 
Abban a minutában csak eléugrik egy ördög, s mondja 

Rapsónénak: 
— Szólítottál, itt vagyok, te szép asszony! 
— Szólított az ördög — mondja Rapsóné —, mit akarsz? 
— Hallottam, hogy mérgelődöl a rossz útra. Mit adsz, 

ha jó utat csinálok a váradtól Kolozsvárig? 
— Kérj akármennyit, megadom, csak jó utat csinálj! 
— Jól van — mondá az ördög —, adj nekem két hegy 

aranyat s egy völgy ezüstöt, annyiért megcsinálom az 
utat. 

Kezet csaptak, s az ördög még az éjjel olyan utat csinált 
a vártól Kolozsvárig, hogy a szoba földje sem lehetett si-
mább. 

Ment Rapsónéhoz reggel, s jelentette: 
— No, Rapsóné, kész az út, fizess! 
— Mindjárt, mindjárt, ördög barátom, csak várj egy ki-

csit. 



Azzal benyúlt a ládájába, s kivett három aranyat. Egyet 
tett a jobb emlőjére, egyet a bal emlőjére, egyet pedig a 
két emlője közé. 

— Itt a két hegy arany s az egy völgy ezüst, vigyed — 
mondta Rapsóné, s akkorát kacagott, hogy csengett belé 
a vár. 

Megharagudott az ördög, de szörnyen. Azt mondta: 
— No, így még rá nem szedtek, de megállj, Rapsóné, 

ezt megkeserülöd! 
Elszaladt nagy haraggal, füttyentett egyet, s hát- ami 

ördög volt a pokolban, mind felszaladt a föld színére, s 
egy szempillantásra elrontotta a szép utat. 



Kolozsvári Grandpierre Emil 
A költözködés 

Új házat vásárolt Puhinka uram az örökségéből. A ház 
szép volt, a kert úgyszintén. Csak hát a balvégzet két 
kovácsot rendelt szomszédul Puhinka uramnak. Két szor-
galmas kovácsot, ki reggeltől késő estig verte a vasat, 
hogy az egész utca zengett belé. Puhinka uram csende-
sen, békességben óhajtotta volna leélni hátralévő éveit, s 
ebben a kovácsok szerfölött zavarták. Eleinte szelíd rá-
beszéléssel igyekezett célt érni. Kérlelte a mestereket, 
hogy gyöngédebben bánjanak a vassal. Ezt amazok nem 
ígérték, nem is ígérhették, hiszen a vasat nem szabad 
könnyű kézzel verni. 

Gondolt egyet Puhinka uram, s egyezkedni próbált a 
kovácsokkal, hogy költözzenek el. 

— Aztán hova költözzünk? — kérdezte a baloldali ko-
vács. 

— Ahova tetszik — válaszolt Puhinka uram. 
— Ha a tekintetes úr nem sajnálja, s megfizeti nekünk 

a költözködés költségeit — mondta a bal oldali kovács —, 
holnapra elköltözünk. Puhinka uram megfizette a kiala-
kult összeget, kezet rázott a kovácsokkal. Azok elmentek, 
Puhinka uram pedig valamennyi barátját meghívta, hogy 
a drága pénzen megszerzett csöndet, nyugodalmat pará-
désan megünnepeljék. 

Alig foglaltak helyet a vendégek, iszonyatos pörölycsat-
togás kelt a jobbfelőli szomszédnál csakúgy, mint a bal-
felőlinél. Puhinka uram pedig rohant a kovácsokhoz, hogy 
a szószegésért felelősségre vonja őket. Be nem tehetett 
semmit. Mert a kovácsok csakugyan elköltöztek. A bal 
oldali kovács jobb oldalra, a jobb oldali pedig bal oldalra. 



Aiszóposz 
A favágó és Hermész 

Egy favágó beleejtette fejszéjét a folyóba, és a víz elso-
dorta. Ö erre a partra ült és ott jajveszékelt, míg egyszerre 
csak Hermész megszánta őt, és megjelent előtte. Mikor 
megtudta tőle, hogy miért jajgatott, leszállt a folyó mé-
lyére: először egy aranyfejszét hozott fel neki, és megkér-
dezte, hogy ez-e az övé. Mikor azt felelte, hogy ez nem az 
övé, másodszorra egy ezüstfejszét hozott fel, és ismét 
megkérdezte, hogy ezt vesztette-e el. Tagadó válaszára 
harmadszor már a saját fejszéjét hozta fel neki; azt fel is 
ismerte. Hermész méltányolta becsületességét, és min-
dent neki ajándékozott. A favágó el is vitte, és mikor tár-
saihoz ért, elmesélte nekik a történteket. Az egyik meg-
irigyelte, és szerette volna ugyanezt elerni. Ezért fogta a 
fejszéjét, elment ugyanahhoz a folyóhoz, nekilátott a fa-
vágásnak, aztán szándékosan beledobta szerszámát a víz-
be, leült és jajgatni kezdett. Hermész meg is jelent, és 
megkérdezte, mi történt; a favágó elmondta, hogy elvesz-
tette a fejszéjét. Hermész felhozott neki egy aranyfejszét, 
és megkérdezte, hogy ezt vesztette-e el: a favágó a kap-
zsiságtól megszállva kijelentette, hogy ez az. Az isten 
azonban nem ajándékozta oda neki, sőt még saját fejszé-
jét sem adta vissza. 

A mese bizonyítja, hogy az istenség, amennyire segíti 
az igazságokat, annyira ellensége az igazságtalanoknak. 



Grimm 
A róka meg a macska 

Egyszer egy macska találkozott a rókával. „Róka úrfi 
okos, tapasztalt jószág, és nagy szava van az erdőben" — 
gondolta, és nagy tisztességgel köszöntötte: 

— Jó napot, tisztelt róka úrfi. Hogy szolgál a kedves 
egészsége? 

A róka nagy kevélyen tetőtől talpig végigmérte a macs-
kát, nem tudta, egyáltalán méltassa-e egy-két szóra. Vé-
gül azt mondta: 

— Ó, te nyomorult bajuszpedrő, te tarka pojáca, te 
éhenkórász egérleső, mi jut eszedbe? Azt mered kérdezni 
tőlem, hogy vagyok? Milyen iskolát jártál te? Miféle mes-
terséghez értesz? 

— Csak egyetlenegyhez — felelte szerényen a macska. 
— Ugyan mihez? — kérdezte a róka. 
— Ha a kutyák a sarkamban vannak, fel tudok kapasz-

kodni a fára, és megmentem tőlük az irhámat. 
— Ez is valami? — hencegett a róka. — Én legalább 

százféle mesterséget tudok, és ráadásul még egy zsákra 
való fortélyom is van. Megesik a szívem rajtad, gyere ve-
lem, majd én megmagyarázom neked, hogyan kell rászed-
ni a kutyákat. 

Abban a szempillantásban feltűnik egy vadász négy jó-
féle kopóval. Nosza felugrik a macska a fára, kúszik fölfelé 
a törzsén, megül fönt a tetején, ahol ág is rejti, lomb is 
takarja, a füle se látszik. 

— Most elő a fortéllyal róka koma, nyisd ki a zsákotl 
— kiabálja a rókának. 

Hanem a rókát akkorra már nyakon csípték, és moc-
canni sem engedték a kopók. 





— Ejnye, ejnye, róka úrfi — szólt a macska odafönt —, 
benne ragadtál a pácban a százféle mesterségeddel! Ha 
ide föl tudtál volna kapaszkodni velem, bezzeg nem hagy-
tad volna ott a fogadat! 



A hattyúfeleség 
Spanyol népmese 

Magas, sötét sziklákon épült várban lakott egy ifjú lo-
vag az édesanyjával. A lovag egy tavasz estén elment va-
dászni, és útközben tiszta vizú tóhoz ért. Egyszer csak 
szárnysuhogást hallott, s látta ám, hogy három hattyú 
szállt a tiszta vizű tó partjára. A lovag egy fa mögé hú-
zódott, onnan figyelte a hattyúkat. Azok ledobták fehér 
tollruhájukat, gyönyörű lánnyá változtak mind a hárman, 
belegázoltak a tiszta vizű tóba, ott fürödtek, lubickoltak. 
Aztán kiúsztak a partra, ismét felöltötték tollruhájukat, 
és elszálltak. 

Gyönyörű volt mind a három hattyúlány, leggyönyö-
rűbb mégis a legfiatalabb. A lovagnak nem volt többé sem 
éjszakája, sem nappala, mindig a szépséges lányra gon-
dolt. Elmondta az édesanyjának, hogy mit látott a tiszta 
vizú tó partján, s megmondta azt is, hogy nem lesz ő 
boldog addig, míg azt a szépséges hattyúlányt haza nem 
viheti, feleségül nem veheti. 

Elszomorodott a lovag édesanyja, sírva kérte a fiát, fe-
lejtse el a hattyúlányt, tündér az, és úgysem marad meg 
földi ember mellett. Szerette a lovag, nagyon szerette az 
édesanyját, de még jobban szerette a gyönyörú hattyú-
lányt, nem hallgatott hát az édesanyja szavára. A tiszta 
vizű tó partján ült éjjel is, nappal is, leste, várta a 
hattyúlányok visszatértét. 

Egy este ismét szárnysuhogást hallott. A tópartra rö-
pült a három hattyú, mind a három ledobta tollruháját, 
s most is három szépséges lány gázolt a vízbe. Amíg ott 
lubickoltak, a lovag fölkapta a legfiatalabb hattyűlány 
tollruháját, s futott vele, ahogy csak bírta a lába. A három 
szépséges lány a partra úszott, a két idősebbik magára 



kapta tollruháját, s hangos szárnysuhogással messzire 
szállt. A legkisebbik meg addig szaladt a lovag után, míg 
utol nem érte, akkor térdre hullott előtte, úgy kérte, adja 
vissza tollruháját, hadd szálljon a nővérei után. A lovag 
azonban nem hallgatott a könyörgő szóra, köpönyegébe 
takarta a szépséges lányt, hazavitte a várába, és feleségül 
vette. A hattyúlány elfelejtette nővéreit, elfelejtette a tiszta 
vizű tavat, a tollruhával együtt elvesztette az emlékeit is. 

Hat tavasz múlt el így. A hetedik tavaszon a hattyúlány 
megkérdezte az urától, hogyan is került ő a sötét sziklák 
tetején magasló lovagvárba. A lovag elmesélte feleségének 
azt a régi-régi tavaszi estét, elővette a hét lakat alatt őr-
zött hattyúbőrt is, vajon emlékszik-e erre a felesége. Az 
meg kezébe vette a csillogó hattyútok ruhát, a vállára 
borította, azon nyomban ismét hattyúvá változott, és 
huss! — elszállt a nyitott ablakon át. 

A lovag azontúl minden tavasszal elment a tiszta vizű 
tó partjára, ott ült éjjel is, ott ült nappal is, de hiába 
várta a hattyúkat, soha többé nem látott közülük egyet 
sem, de még a szárnyuk suhogását sem hallotta. 



Fáy András 
Az okos elefánt 

Az állatok tanácsot ültek, s mérgesen keltek ki az em-
ber uralkodása ellen. — Miért szenvednénk tovább — 
mondanák — e jármot nyakunkon? Nincsenek-e velős 
csontjaink, mérges körmeink, kemény szavaink s szám-
talan fegyvereink őellene, gyáva, erőtlen állat ellen? — 
Javalló zúgás támada a gyúlésben; de az okosabb elefánt: 
— Csillapodjatok — úgymond barátaim! Mindenünk több 
van, mint az embernek, de — eszünk nincs annyi. Pedig 
ahol ez van, ott az uraság. 

Nevettem, midőn panaszt hallok, hogy a fő- vagy alis-
pán despotizált. Miért engedik uraságtok? Az észt korlá-
tolni lehet erősebb ésszel, de nem is ismer más fegyvert. 

A veréb és csíz 
Zúgott a szél, zúgott utána az erdő, s a fák hajlongtak 

a zajló levegő erejétől. Egy buta gőgös veréb azt vélte, 
hogy terhe alatt hajlong egy izmos cser, melyen ül vala. 
— Tovább innen! — így szól a szomszéd csíznek. — Ter-
hem alatt letörik a fa! — Ugye? — felelt mosolyogva emez 
— tört már valaha fa le alattad? — Tán volt eszem, hogy 
tovább repültem, míg ez esett volna. — Ha jónak látod 
— mond a csíz —, menjünk az aljba, a tó nádasába, ott 
nem ér a híves szél bennünket. Odarepülnek, s kettőjüket 
egy gyenge nádszál felfogja, mely alig leng a csekély teher 
alatt. — Különös — így kacag a csíz—, hogy most kettőnk 
alatt is alig görbed meg e vékony nádszál, amott a hegy-
oldalon magad alatt recsegett a vastag cser. — Hát nem 



sejted — mond a hiú veréb —, hogy félig szárnyamon 
függök a levegőben, s nem is merek a nádra nehézkedni? 
De fáraszt is ez az erőltetett állás, bíz én a csősz házára 
megyek! — Repül is vele a csíz; de a szél félúton leveri a 
földre őket. — Megértesz-e már? — így szól a csízecske. 
— S hiszed-e, hogy csekélységeddel csak tollként játszik 
a levegő; csak gőgöd nagy, de tested kicsiny; — Miért? — 
felel a veréb. — Tán, hogy alattam a földön néhány bú-
zaszemet látván, azokat felcsipegetni leszálltam? — Már 
látom — mond tovább repülve a csíz —, hogy a gőg nem 
orvosolható, s csak a gőgössel együtt veszhet el. 

Úgy van! az okosság nem győzheti, a sors csapkodása 
nem alázhatja, nem törheti azt meg. Bukhat a kevély gő-
gös, süllyedhet, s nyomoroghat szinte az életunásáig; de 
gőgjét feltartja, mint a fűbe simuló kígyó taréjos fejét. 



Mese az eltévedt kisverébről 
Angol mese 

A fészekben kikeltek a tojások: öt kis verébfióka tátogott 
a mamája felé. A verébmama megetette, melengette a kicsi-
nyeit, s mikor nagyobbra nőttek, repülni tanította őket. Az 
ötödik kisveréb bátrabb és ügyesebb volt, mint valamennyi 
testvérkéje. Egy napon repüléslecke közben olyan messzire 
szállt, hogy nem látta sem a mamáját, sem a testvéreit. Na-
gyon megijedt a kisveréb, a szárnya elfáradt, már nem is 
tudott repülni, csak ugrándozott a vékony lábacskáin. Ad-
dig-addig ugrándozott, míg a vadkacsa fészke elé ért. 

— Befogadsz a fészekbe? — kérdezte a kisveréb. 
— Befogadlak, háp-háp... — mondta a vadkacsa. 
— De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 
— Akkor nem fogadlak be a fészkembe, háp-háp... — 

mondta a vadkacsa. 
A kisveréb tovább ugrált. Találkozott a galambbal, és 

megkérdezte: 
— Melengetnél-e szárnyad alatt? 
— Melengetnélek szívesen, kruuú...buk...buruk... — 

turbékolt a galamb. 
— De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 
— Akkor nem melengetlek, kruuú...buk...buruk... — 

mondta a galamb. 
A kis veréb továbbugrált. Találkozott a bagollyal. 
— Éhes vagyok, adnál-e nekem enni? — kérdezte. 
— Szívesen adok, uhuuu — huhogott a bagoly. 
De én csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 
— Akkor nem etetlek meg, uhuuu — mondta a bagoly. 
Besötétedett, hideg lett, a kisveréb félt, fázott, éhezett, 

s fáradtan ugrándozott egyre tovább, tovább. Ekkor meg-
látott egy szürke madarat, az is a földön ugrált. 



— Kedves madár — szólította meg a kisveréb a madarat 
—, befogadnál-e, megetetnél-e engem? Fáradt fióka va-
gyok, és csak azt tudom mondani, hogy csip-csirip! 

— Befogadlak, megetetlek, melengetlek, én vagyok a 
mamád! Egész nap kerestelek, hívtalak, csip-csirip! 

A verébmama hazavitte a fiókáját a fészekbe, megetette, 
a szárnya alá vette, s ott melengette reggelig. 



A róka meg a daru vendégsége 
Magyar népmese 

Találkozik a róka a daruval, s kérdi: 
— Hol jártál, daru koma? 
— A tónál voltam, hogy élelmet keressek, halat fogjak 

magamnak. Hát te, róka koma, merre jártál? 
— Én is voltam vadászni, a faluban tyukászni. De tu-

dod, hogy az ételről mi jutott eszembe? Rendezzünk egy 
jó vendégséget. 

— Jól van, róka koma, kinél rendezzük? 
— Előbb nálam, azután pedig nálad. Holnap délben 

gyere hozzám ebédre. 
— Megyek, de nekem hosszúnyakú edényben add az 

ételt, mert én a csőrömmel tányérból nem tudok enni. 
Szerzett a róka másnapra egy kövér tyúkot, és sütni-

főzni kezdett. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó 
falatok mind a tányérba kerültek, a hosszúnyakú edény-
be pedig csak egy kis gyenge maradék jutott. 

Látta a daru, hogy kinek milyen az étele, de semmit 
sem szólt, hanem ebéd után ő is meghívta a rókát. 

— Na, róka koma, holnap délben te gyere hozzám ebéd-
re. 

— Megyek, de nekem tányérba add az ételt, mert én a 
szájammal hosszú nyakú edényből enni nem tudok. 

Szerzett a daru másnapra szép halat, és sütni-főzni 
kezdett. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok 
mind a hosszú nyakú edénybe kerültek, a tányérba pedig 
egy kis gyenge maradék jutott. 

Látta a róka, hogy kinek milyen az étele, s mérgelődni 
kezdett. Kérdi a daru: 

— Talán haragszol, róka koma? 



— Hát már hogyne haragudnék, daru koma, amikor te 
finom ételt eszel, s nekem csak a rossza jutott! 

Felelte a daru: 
— Ugyan, édes róka koma, én csak azt tettem veled, 

amit te tettél velem. Kölcsönkenyér visszajár. 



Aiszóposz 
A tolvaj és a fogadós 

Egy tolvaj megszállt egy fogadóban. Ott maradt néhány 
napig, s azt tervezte, hogy ellop valamit. Erre azonban 
nem adódott alkalma. Egy napon aztán meglátta a foga-
dóst, aki szép és új köpenyét öltötte fel — ünnep volt 
ugyanis —, és a fogadó ajtaja előtt üldögélt; senki más 
nem volt a közelben. Odament a tolvaj is, leült a fogadós 
mellé, és beszélgetni kezdett vele. Már eleget beszélgettek, 
mikor a tolvaj egyszerre eltátotta a száját és felüvöltött, 
mint egy farkas. „Mit csinálsz?" — kérdezte a fogadós. A 
tolvaj pedig így felelt: „Elmondom neked, de kérlek, hogy 
vigyázz a ruhámra, mert itt fogom hagyni. Én, uram, ma-
gam sem tudom, honnan jön rám ez a szájtátás — Vagy 
bűneimért, vagy valami más okból, nem tudom —, de ha 
háromszor eltátom a szám, farkassá változom, és embert 
eszem". Ezt mondva másodszor is kitátotta a száját, és 
ismét felordított, mint az előbb. Mivel a fogadós elhitte, 
amit a tolvajtól hallott, megrémült, felugrott és futni 
akart. A tolvaj azonban megfogta a köpenyénél, és így 
kiáltott rá: „Maradj uram, és fogd meg a ruháimat, nehogy 
elvesszenek". Ezzel kinyitotta a száját, és eltátotta har-
madszor is. A fogadós erre megrémült, hogy még felfalja 
őt, otthagyta a köpenyét, berohant a fogadóba, és jól be-
zárkózott. A tolvaj meg fogta a köpenyt, és eltávozott. 

így járnak, akik elhiszik, ami nem igaz. 



A vaddisznók ura 
Amerikai népmese 

Igen, igen. Ha vad disznó csordával találkozom, egyet-
kettőt elejtek közülük vagy legfeljebb hármat, de többet 
sohasem, mint amennyit én és az enyéim meg tudnak 
enni. A többi menekülhet, amerre lát. Különös állatok 
ezek. Minden csordának megvan a maga ura és vezére, 
ez gondoskodik róluk, és vigyáz rájuk. 

Volt egyszer egy vadász, aki semmivel sem törődött. 
Egy szép napon vaddisznócsordával találkozott. Örömé-
ben teljesen elvesztette a fejét, ide-oda rohangált, itt is 
megsebesített egyet, ott is egy másikat, mert mindet sze-
rette volna elejteni. De nem sikerült neki egyetlenegyet 
sem halálosan megsebezni. 

Hirtelen azonban földbe gyökerezett a lába. Egy irdat-
lan nagy vadállat, egy valóságos szörny állott előtte. Po-
fája nem is volt, csak óriási torka, iszonyatos fogakkal. 
Az ember összerogyott ijedtében, s egész testében resz-
ketett. 

Erre megszólalt a szörnyállat: 
— Beszélgessünk csak egy kicsit, hogy megtanuld, így 

nem lehet bánni a vaddisznókkal. Talán azt hiszed, azt 
teszel velük, amit akarsz? Nem tudod, hogy a vaddisznók 
nem gazdátlanul csörtetnek az erdőben szanaszét? Van 
uruk és vezérük! Hogy jössz ahhoz, hogy összevissza se-
bezd őket? Éppen az itatóhoz akartam vezetni őket, hogy 
ihassanak. Te meg itt üldözni kezded, hogy megvadítsd 
őket. Most aztán kínlódhatok a vaddisznóimmal, míg 
meggyógyulnak. A sebeket férgek lepik el. Azzal amit csi-
nálsz, magadnak is ártasz. Ha húst akarsz enni, nem kell 
azért ilyen kárt tenned állataimban. Szólj csak nekem: 
uram, szeretnék ma egy kis húst enni, kérlek, könyörülj 



rajtam! — így könnyen hozzájuthatsz. Ha azonban úgy 
viselkedsz, mint ma, a magad dolgát is elrontod. Na, most 
mehetsz haza! 

Igen, a vaddisznók valóban különös állatok, minden 
csordának megvan a maga ura és vezére. Vaddisznóra 
csak akkor szabad lőni, ha az ember biztos abban, hogy 
halálos sebet tud ejteni. Jaj annak, aki fájdalmasan meg-
sebesíti. 

A vaddisznók ura így szólt: 
— Ne ejts haszontalan sebeket! 
Sohase ejts el többet, mint amennyit te és a tieid meg 

tudnak enni. 



Fáy András 
A szúnyog és anyja 

A fiatal szúnyog mint énekesné, mívészi úthoz készült, 
mint szokás az ily utazásokban, jó idegen vért szívogatni. 
— Lányom! — szól az anyja hozzá. — Vedd útitársul ezen 
áttapasztalt tanácsom: ahol kicsiny a szérú, nagy a kony-
ha — sok a gyermek és szúk a kamara — fiatal az 
asszony, öreg az úr — sok az innep, kevés cseléd és sok 
éhes kopó — az ily házaktól haladj tovább: mert ám Jó 
vért nem szívsz azokban, s tarthatsz tőle, hogy az álmat-
lan éjeken halálos pofokat legyentenek fejedre. 



Az agárkutya háza 
Magyar népmese 

Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is 
túl, volt egy agárkutya egy gazdánál. Annak az agárku-
tyának pedig nem volt háza. Elérkezett a téli idő, össze-
kucorodott az agárkutya csak akkora kicsi, kurta lett be-
lőle (mutatni). Csak úgy reszketett, kocogott minden foga. 
Azt mondta magában: 

„Ha én egyszer megérem a nyarat, akkor én csinálok 
magamnak egy kis házikót, mert ni csak, mekkora házikó 
kell, milyen rövid vagyok!" 

Eljött a tél után a nyár. Mikor kimelegedett az idő, az 
agárkutya is lefeküdt a melegre. Ki nyújtózott jól, s három, 
négy, öt — olyan hosszú lett belőle, mint nyáron volt. 
Végignézett magán, s kezdte mondogatni: 

— Ekkora házat ki tud csinálni? Nem is fogok neki, 
hogy ekkora házat csináljak, mert úgysem tudom bevé-
gezni. 

S eltöltötte a nyarat járkálva jobbra-balra. De hama-
rosan eljött a másik tél. Mikor eljöttek azok a nagy hide-
gek, akkor megint összekucorodott, úgy mint tavaly, s 
megint elkezdte mondogatni magában: 

— Ejnye, milyen könnyelmú voltam, ni, milyen kicsi 
házban elférnék most. De nem baj, mert élek én még egy 
darabig, s csinálok én magamnak házat. De különben 
nem töröm a fejemet tovább, végét hagyom mindennek, 
hiszen mikor eljön a nyár, akkor megint kinyújtózom, s 
megint restellek nekifogni a házépítésnek. 

S így fázódott az agárkutya örökké, s ma is így fázódik, 
sohase csinál magának házat. Csak úgy éldegél lassan, 
ahogy lehet. 



A kecske 
Magyar népmese 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kecske. Ez a 
kecske találkozott a farkassal. Azt mondja a farkas: 

— Most én megeszlek. Borzasztóan éhes vagyok. 
— Ne egyél meg, farkas koma, inkább elhozom neked 

a három fiamat. Úgyis nagyon rosszak. 
— Hazament a kecske, a három gidájának egy-egy ku-

koricacsövet tett a szájába, és rájuk parancsolt, hogy így 
jöjjenek a farkas elé. 

Az meg rámordult a kecskére: 
— Soká hoztad őket! 
— Hagyd el, farkas koma! Olyan rosszak, hogy az előbb 

is felfaltak egy farkast, annak a csontján rágódnak még 
mindig. 

A farkasnak se kellett ennél több. Úgy beszaladt a sű-
rűbe, hogy azóta se látták. A kecskemama pedig boldogan 
ment haza három kicsinyével. 



A csizmadia disznója 
Háromszéki magyar népmese 

Volt egyszer egy csizmadia, akit Györgynek hívtak. En-
nek a csizmadiának volt egy disznója, amelyik a csordába 
járt. Amikor a csordából jött haza, mindig azt röfögte, 
hogy: 

— Gyuri... Gyuri... Gyuri... 
Sehogysem szenvedhette ezt a csizmadia. Mondta es a 

feleséginek, hogy meg fogja tanítani a disznót, ha tovább 
es azt mondja: Gyuri... Gyuri, mikor az ő becsületes neve 
György. 

De a disznó csak tovább es azt röfögte: 
— Gyuri... Gyuri... Gyuri... 
Megbújik egy este a csizmadia a kapu megi, s mikor a 

disznó jött bé a kapun, egy nagy darab fával úgy fejbe 
kólintotta, hogy abba a helybe megdöglött, még csak ket-
tőt nyögött: 

— György... György... 
Mondta es a csizmadia: 
— No ugye, hogy megtanultad a becsületes nevemet? 
De amikor látta, hogy a disznó megdöglött, kezdett bu-

csálódni, hogy milyen bolondot csinált. A felesége es rá-
támadt, de minden hiábavaló volt: a disznót nem tudták 
feltámasztani. A végén méges csak esszebékélt a felesé-
givei: elmentek a vásárba és vettek egy másik disznót. 

Még ma es élnek, ha meg nem haltak. 



Kegyelmed fizeti meg a ló árát 
Román népmese 

Mikor még a török volt az úr a mi országunkban, eljött 
mindig tavasszal, s őszire visszament Törökországba. Az 
egyiküknek volt egy öreg lova, s azt nem akarta magával 
vinni. A szegény parasztok majd meghaltak a félelemtől, 
hogy mi történik velük, ha megtalál dögleni náluk a ló. 
Azt kérdi az egyik: — Aga, mit tegyünk akkor, ha meg-
döglik a lovad? 

— Az fogja megfizetni az árát, aki nekem elsőnek meg-
mondja, hogy megdöglött. 

Meg is döglött a ló télen, s az emberek reszkettek, hogy 
micsoda árat fog követelni tőlük a török azért a hitvány 
gebéért. 

Egy öregember — mert igaz az a mondás, hogy ahol 
nincs öregember a háznál, venni kell egyet — azt mondta: 

— Egyiketek se szóljon egy szót sem, mikor a török 
megjön, s kérdezősködik a ló felől. 

Mikor a török tavasszal visszajön a faluba, összegyűj-
tötte az embereket, s megkérdezte: 

— Mit csinál a lovam? 
Azt mondja az öreg: 
— Jól van, kinn van a mezőn. 
Azt mondja az aga: ч 
— Vezessétek elém, hadd lássam. 
— Nem tehetjük, kegyelmes aga, mert tele van vele a 

mező: erre vannak a lábai, arra a feje, amarra a teste. 
— Egyszóval, öreg, megdöglött a lovam? 
— Kegyelmed fizeti meg a ló árát, aga, mert kegyelmed 

mondta ki elsőnek, hogy megdöglött. 
És így az öreg megszabadította a falut a félelemtől és 

a nagy pénzbírságtól. 



A kutya és a kecske története 
Indiai mese 

Az emberek nem is sejtik, hogy valamikor réges-régen 
a kutyának két hatalmas, szép szarv díszítette homlokát, 
amíg a kecske el nem csente tőle. Igazat szólva, a kecske 
mindig ilyen gyönyörű pár szarvra vágyott. Egy faluban 
óriási sütés-főzés volt. Az uraság nagy vendégsereget várt 
estére, egymás után teltek meg az üstök, kondérok íny-
csiklandozó tyúklevessel, libapecsenyével, disznóhússal, 
szarvaspörkölttel. A szakács hurkát, kolbászt is töltött. 
Egy koszorú kolbászt kisütött egy piros lábasban, és le-
fedte kockás ruhával, hogy ki ne hűljön. Fáradt volt, le-
feküdt aludni. 

A kutya megérezte a bolbászszagot. Nem tudott ellen-
állni a finom illatnak, de nagy szarva miatt nem fért be 
a konyhaajtón. Óvatosan levette, és a konyha küszöbére 
tette pompás szarvát, és szarvatlanul besompolygott kol-
bászt enni. Fogyott-fogyott a kolbászkoszorú, amikor jött 
a kecske. Megpillantotta a régóta áhított, pompás szar-
vakat, felkapta, a fejére illesztette, és se szó, se beszéd, 
elrohant. 

Amikor a nagy lakomázás után a kutya fényesre göm-
bölyödve lopakodott ki a konyhából, szarvának csak hűlt 
helyét találta. És rémülten vette észre a messziben vág-
tató, sebes lábú kecskét az ő szarvával. Hiába üldözte, 
nyomába sem ért elnehezült pocakjával. Azóta nincs a 
kutyának szarva, s ettől a perctől kezdve örökre megszűnt 
a barátság a kecske és a kutya között. 



A szürke ló 
Háromszéki magyar népmese 

Egyszer volt egy molnár, s annak volt egy szürke lova. 
Mindig egyedül őrölt ez a ló. Megunta egyedül őrölni, de 
a gazdája nem tudott társat venni neki, mert szegény volt. 
Egyszer azt mondja a ló a gazdájának, hogy ő elmegy és 
keres magának társat. El is ment, és az erdő szélén talált 
egy rókalikat és ráfeküdt. Az öreg róka küldi a fiát, hogy 
keressen ennivalót. A rókafiú kimegy a likszádáig, de to-
vább nem tudott menni a lótól. Visszamegy, és azt mond-
ja, hogy nem lehet kimenni, mert hó van rajta. 

— Nem lehet hó, hiszen nyár közepe van — mondja az 
öreg róka. — Eriggy ki te, nagyobbik fiam! 

Kimegy a nagyobbik rókafiú, de ő is azt mondja, amit 
az első fiú mondott! 

Ekkor kimegy a legnagyobb rókafiú, de ő sem tud a 
likszádán kívül menni. 

Végül elindul az öreg róka. Kiér a likszádáig, s lássa, 
hogy valami fehérlik. 

Nem hó ez, hanem ló — mondja a fiának. 
Valahogy kimentek, és el akarták húzni, de nem tud-

ták. A ló meg se mozdult, mintha nem élne. Hirtelen eszé-
be jut a rókának, hogy van egy farkas barátja. Elmegyen, 
és megkéri, segítsen elvinni a lovat. El is megy, és mondja 
a farkasnak: 

— Farkas koma, találtam egy jó csemegét, gyere hozzuk 
el! Én hoztam a házamig, de tovább nem bírom. 

Elmennek a róka házához, és kérdi a farkas: 
— Hogy hoztad idáig? 
— A farkam után kötöttem — mondja a róka. 
— Kösd a farkamhoz — szól a farkas. 
A róka oda is kötötte. 



A farkas elkezd erőlködni, de nem bíija. Most hirtelen 
felszökik a ló, és elkezd szaladni hazafelé. Vitte a farkast 
a farkánál fogva, és hazáig meg sem állt. 

A gazda eloldotta a farkast a ló farkáról, megnyúzta, a 
bőrét eladta, és társat vett a lónak az árával. Azóta a 
szürke ló nem őröl egyedül. 

Ha a szürke ló tovább is egyedül őrölt volna, az én 
mesém is tovább tartott volna. 



Miért haragszik a kutya 
a macskára, a macska az egérre? 

Rozsályi népmese (Béres András gyűjtése) 

Mikor még a kutya, a macska meg az egér jó barátság-
ban vótak, odaadott a kutya a macskának egy fontos ira-
tot, hogy tegye el. Tegye fel a mestergerendára, de jól 
vigyázzon rá. Úgy is lett. Az egér meg összerágta. Majd 
eccer a kutya kérte azt a fontos iratot, mert valami sok 
pénzrül szólt. 

— Add ide, hé, mer utazni kell. — 
A macska meg mondta: 
— Összerágta az egér. 
A kutya mérges lett. Elkezdte hajkurászni a macskát. 

Azt mondta neki, hogy megfogja, szijjeltépi. A macska 
meg az egérre haragudott meg. Megígérte neki, ha meg-
fogja, szijjeltépi. 

Azóta oszt szűnt meg a barátság. 

A madarak versenye 
Asz mondják, hogy mikor a madarak versenybe vótak 

a repüléssel, előbb is a gólya ment a legmagasabbra, űgy, 
hogy mindenféle szárnyas állatot felülmúlt, de később a 
fecske nyerte meg a legmagosabb repülést, mert amikor 
a gólya felrepült a magosra, a fecske a gólyának a szárnya 
alá bújt, egy ideig pihent, amikor kipihente magát, a gó-
lyátul feljebb repült. És így azóta a fecske tud a legma-
gasabbra repülni. 

Ez a tény és valóság. Alig-alig látszik, mikor felrepül-
nek. Takarosan feljebb repült a szárnya alól. 



Gyűszű, Fésű, Hadd-el 
Magyar népmese 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, 
még az üveghegyeken is túl, ahol a kurta farkú malac 
túr, volt egyszer egy ember. Annak volt három fia. A leg-
idősebbet hívták Gyúszünek, a középsőt Fésűnek, a leg-
kisebbet Hadd-elnek. 

Mondja egyszer a szegény ember Gyűszűnek: 
— Eredj, fiam, menj el országot-világot látni, tanulj va-

lamit. 
Elment Gyűszű, oda volt egy álló esztendeig, bejárt or-

szágot-világot, sok mindent látott, de hogy mit látott, mit 
nem látott, arról én nem mesélek. Elég az hozzá, hogy 
egy esztendő múlva visszakerült az apja házához. Amikor 
Gyűszű hazajött, mondja az ember a középső fiának: 

— No, édes fiam, Fésű, most már menj el te is, láss 
országot-világot, ne maradj hátrább a bátyádnál. 

Elment Fésű is, bejárt országot-világot, jártában-kel-
tében sok mindent látott. De hogy mit látott, mit nem 
látott, arról semmit sem mesélt, én sem mesélek nektek. 
Elég az hozzá, hogy egy esztendő múlva visszakerült, s 
akkor az ember mondta a legkisebb fiának, annak a... 
hogy is hívják, no... ejnye, nem jut eszembe a neve... 

— Hadd-el! 
— No jó, hát akkor elhagyom. 



Benedek Elek 
Az özvegyasszony tehene 

Krisztus urunk a Földön jártában-keltében Szent Pé-
terrel egy szegény özvegyasszonyhoz tért be szállásra. En-
nek a szegény özvegyasszonynak egyebe sem volt, csak 
egy tehene. Hanem azért jó szívvel fogadta a vándorokat, 
adott nekik puha kenyeret. Jó meleg tejet vacsorára. Volt 
a szegény asszonynak egy kicsi fiacskája is. De ezt úgy 
szerette, úgy kényeztette, becézgette, hogy a királyfinak 
sem lehetett volna jobb dolga, mint ennek a fiúcskának. 

Reggel továbbmegy Krisztus urunk Szent Péterrel, meg-
köszöni a szegény özvegyasszonynak a vacsorát, a szál-
lást, s mikor a falu határára érnek, azt mondja Szent 
Péternek: 

— Hát hiszed-e Péter, hogy amelyik özvegyasszonynál 
az éjjel háltunk, annak a tehenét éppen most szaggatták 
szét a farkasok? 

— Ó, uram — mondotta Péter —, hát azt hogy tudnád 
megengedni, hiszen ennek a szegény özvegyasszonynak 
egyebe sem volt, s mégis olyan jó szívvel adott nekünk 
vacsorát s szállást! 

Mondotta Krisztus: 
— Igaz, Péter, igaz, de az az öregasszony kényezteti, 

becézgeti a fiát, azt hiszi, míg a világ, kényesen tarthatja, 
nevelheti annak az egy tehénnek a tejéből. Dolog nélkül 
nőne fel a gyermek, s hitvány, tekergő, tolvaj lenne belőle. 
De csak nem tudja az anyja kényesen nevelni, bezzeg 
megfogja a dolog végét, s meglásd, derék ember lesz még 
abból a fiúból. Ezért engedtem, Péter, hogy a szegény 
özvegyasszony tehenét széttépjék a farkasok. 





A szegény asszony kakaskája 
Háromszéki magyar népmese 

Egyszer volt egy szegény asszony, s annak volt egy ka-
kaskája. Ez a kakas egyszer ott kapirgált a szomszéd ud-
varában, és talált egy ezüstpénzt. Meglátta ezt a szomszéd 
és kérte a kakaskát, mutassa meg, mit talált. A kakaska 
meg es mutatta, de a kapzsi ember nem adta vissza neki, 
hanem béfutott vele a házba és bévetette az ezüstpénzt 
egy ládába, a többi kincsei közé. A kakaska hiába várta, 
hogy visszaadja. Amint megunta várni, elkezdett kukoré-
kolni. De már estefelé járt az idö, s gondolta, hogy haza-
menyen, és holnap reggel, ha nem adja vissza a szomszéd 
az ezüstpénzt, beüti az ablakát. 

Úgy es lett. Amint megvirradt, a kakaska elment a 
szomszédhoz, és kérte a pénzt, de a kapzsi ember meg 
sem hallotta. Ekkor a kakaska nekirebbent, és béütötte 
az ablakot. Az ember kifutott, hogy a kakaskát üsse meg, 
de nem érte utói. 

Másnap még meg sem virradt, s már a kakaska esment 
elment a szomszédhoz, és elkezdett kukorékolni. Addig 
kukorékolt, míg az ember megunta a sok kukorékolást, 
kiment és azt mondta a kakaskának: 

— Gyere bé, és ott van a kincsesládám, válogasd ki 
közüle a pénzedet! 

A kakaska egy darabig kereste a pénzét, de egyszer 
megunta keresni, és gondolta magában, hogy egy csomó 
kincset bérak a begyibe. Ugy es tett. Aztán hamar kirepült 
az ablakon, és hazafutott. Otthon azt mondta az asszo-
nyának, hogy vágja le, de az asszony nem akarta levágni, 
mert csak ez az egyetlen kakaskája volt. De a kakaska 
addig biztatta, hogy levágta. Mikor a begyit vette ki, meg-



látta a sok ezüstpénzt. Megörvendett neki és mondta, 
hogy többet nem lesz szegénység a háznál. Házat épített, 
földet vett és még máig is él boldogan, ha meg nem halt. 

Aki nem hiszi, járjon a végére. 



A tudós és az olajkereskedő 
Indiai mese 

Egy napon a tudós elment az olajkereskedő boltjába, 
hogy szezámmagból préselt olajat vegyen. Miközben vá-
sárolt, szüntelenül hallotta az olajütő mormolását, a mu-
zsika zaját. A magból nagy malomkövekkel préselték ki 
az olajat, s a köveket ökrök vontatták körbe-körbe. Az 
olajkereskedő minden ökör nyakára csengőt kötött, s 
ahogy az ökrök körbe-körbejártak, a csengők folyton csi-
lingeltek a nyakukon. A tudós megkérdezte a kereskedő-
től: 

— Miért kötöttél csengőt az ökreid nyakára? 
— Sokszor vagyok elfoglalva bent a boltban, ahonnan 

nem láthatom, hogy dolgoznak-e vagy sem az állatok. De 
a csengők hangját jól hallom, és ha nem szólnak, tudom, 
hogy az ökrök megálltak. Akkor kimegyek, és elindítom 
őket — felelte a másik. 

— És ha az ökrök csak a fejüket rázzák, és anélkül 
szólnak a csengők, hogy az ökrök dolgoznának? — firtatta 
tovább a dolgot a tudós. — Akkor mihez fogsz? 

— Csilingelés csak akkor hallatszik, ha dolgoznak az 
ökrök, ha forgatják a malomkövet. Az ökrök még nem 
jöttek rá, hogy csupa kedvtelésből is lehet csengőt rázni! 
Szerencsére ökrök és nem tudósok! — vágta ki magát az 
agyafúrt kereskedő. 



A teve meg az egér 
Burját-mongol népmese 

Volt egyszer egy agyafúrt kisegér. Mindenkinek túljárt 
az eszén, a leghatalmasabb, legerősebb állatokén is. 

Odaszaladt egyszer a tevéhez, és felkiáltott neki: 
— Akármilyen magasan hordod a fejedet, te teve, mégis 

én látom meg előbb a felkelő nap fényét! 
— Hogyisne! — mérgesedett meg a teve. — Akkorka 

vagy mint egy szál szempillám, én meg, mint egy torony. 
Hogy láthatnád meg te előbb a nap fényét? 

— Fogadsz-e velem? — kérdezte a kis egér. 
— Fogadok! 
Megkötötték a fogadást. A teve egész éjszaka nem huny-

ta le a szemét, egyre a napfelkeltét leste-várta, nézte a 
keleti ég alját. 

A kis egér fenn üldögélt a teve púpján, ő meg nyugat 
felé figyelt. Tudta a ravasz, hogy a kelő nap fénye a nyu-
gati hegyeken verődik vissza, mielőtt még felkelne a nap. 

Lassan virradni kezdett, felragyogtak a nyugati hegyek, 
a teve meg csak nézte-leste a keleti ég alját. 

A kis egér egyszer csak elkiáltotta magát: 
— Ott a nap fénye, ni! Én láttam meg elsőnek! 
Megfordult a lomha teve, és látta: csakugyan ott ragyog 

a nap a nyugati hegyek ormán. Ámult-bámult: hát eztán 
nyugaton kel fel a nap? Jó időbe telt, amíg megértette, 
hogyan járt túl az eszén a kis egér. 

Pironkodott erősen, el is bujdosott nagy szégyenében a 
messzi pusztákra. 

Az okos kis egér tiszteletére pedig Napkeleten azóta is 
Egerek Havának nevezik az év első hónapját. 



Aiszóposz 
A róka és a kecskebak 

A róka beleesett egy kútba és kénytelen-kelletlen lenn 
maradt, mivel képtelen volt felmászni. Amikor a kecske-
bak a szomjúságtól hajtva ugyanahhoz a kúthoz jött, 
meglátta őt, és megkérdezte, jó-e a víz. A róka balesetét 
szépítgetve hosszasan dicsérte a vizet, elmondta, milyen 
jó, és biztatta a kecskét, hogy jöjjön le ő is. Az meg, hogy 
láthassa a vizet, és szomját is olthassa, meggondolatlanul 
kezdte nézni, a róka kijelentette, hogy valami hasznosat 
gondolt ki mindkettőjük javára. „Ha te — mondotta — a 
falhoz támasztod első lábaidat, és lehajtod a szarvaidat, 
én felfutok, és utána téged is kihúzlak". A kecske kész-
ségesen engedelmeskedett ennek a második javaslatnak 
is. A róka a lábáról a hátára ugrott, majd szarvaira tá-
maszkodva felfutott a kút szájához, és már távozott is. 
Mikor pedig a kecske szidni kezdte, amiért megszegte 
megállapodásukat, a róka visszafordult, s csak ennyit 
mondott: „Barátom, ha annyi eszed volna, amennyi szőr 
van a szakálladban, nem mentél volna le, mielőtt a fel-
jövetel lehetőségét meg nem vizsgáltad." 

így az okos embereknek is előbb a dolgok kimenetelét 
kell megvizsgálni, és csak azután belefogniuk. 



Hogyan vesztette el 
az őzike a farkát 

Indiai népmese 

Réges-régen az őzikéknek gyönyörű, hosszú farkuk 
volt, amire nagyon büszkék voltak, hiszen minden állat 
irigyelte érte őket. 

Történt egyszer, hogy az egyik hosszú farkú őzike, friss 
füvet keresve reggelire, a dzsungel ösvényein barangolt. 
Balsorsa az alattomosan ravasz, kurta farkú majommal 
hozta össze, aki nyájasan köszöntötte, és beszédbe ele-
gyedett vele. Társalgás közben szüntelenül az őzike gyö-
nyörű farkát leste, majd váratlanul így szólt: 

— Tudod te egyáltalán, hogy csak úgy táncol a napfény 
a szép hosszú farkadon? 

— Nem hinném, hogy bármi különös lenne rajta — 
válaszolta a gyanútlan őzike szerényen. 

— Megengednéd, hogy felpróbáljam? Szeretném tudni, 
milyen érzés, ha valakinek szép, hosszú farkocskája van 
— kérlelte álnokul a majom a jólelkú őzet. 

— Természetesen. Addig én felpróbálom a te kurta, 
bolyhos farkadat — felelte az őzike vidáman, és cseréltek. 

Ahogy a rövid farkinca helyére a pompás hosszút oda-
illesztette, a sunyi majom felkúszott a legnagyobb fa te-
tejére, és ágról ágra ugorva, egy szempillantás alatt eltúnt 
az ámuló őzike szeme elől. 

Az őzike keservesen zokogott. A dzsungel tündére meg-
szánta, és az őzike májából — ami királyi csemege — 
készített neki új farkat. Ezért van az, hogy az őzike far-
kából sütött pecsenye ugyanolyan finom ízú, mintha a 
májat sütötték volna meg. S mivel kicsiny a mája, a tün-
dér csak rövid farkincát tudott neki készíteni. Azóta is 
ezt viseli. 



A három jó tanács 
Ukrán népmese 

Egy kisfiú ment az erdőn át, és fogott egy csalogányt. 
— No, gondolta —, megsütöm ezt a csalogányt, és meg-

eszem. 
A csalogány azonban kérlelni kezdte: 
— Ne egyél meg, barátocskám. Velem úgysem laknál 

jól. Bocsáss szabadon, és cserébe adok neked három jó 
tanácsot. 

— Jól van — válaszolta a kisfiú. — Ha valóban jó ta-
nácsokat adsz, elengedlek. 

— Figyelj hát rám. Az első tanácsom: ne akaij olyat, 
ami nincs. A második: ne sajnáld azt, ami nem tér vissza; 
és a harmadik: ne higgy a hazug szónak. 

— Ezt jól mondtad — örvendezett a kisfiú. — Szabadon 
engedlek! Röpülj! 

A csalogány felszállott egy fa csúcsára, és gondolkozni 
kezdett: „Vajon megfogadja-e a fiú a tanácsaimat?" 

Lejjebb szállt egy ágacskára, és így szólt: 
— Milyen ostoba is vagy te, hallod. Tudnád, csak milyen 

kavics van a nyelvem alatt, nem engedtél volna el sem-
miféle jó tanácsért! Nem akármilyen kavics az. Drágakő! 
Akkora, mint egy dió, és úgy ragyog, mint az aranyló 
napocska. Ha a tiéd lehetne, te volnál a leggazdagabb 
ember a falutokban, de még az egész világon is. 

Ahogy meghallotta ezt a kisfiú, a bosszúságtól majd-
hogynem sírva fakadt. 

„Milyen szamár vagyok — gondolta. — Miért is enged-
tem el ezt a ravasz madarat?" Kérlelni kezdte hát: 

— Gyere vissza, kérlek. Vagy ha nem akarsz visszajön-
ni, legalább add nekem azt a drágakövet, jutalmul, hogy 
szabadon bocsátottalak. 



A csalogány azonban így válaszolt: 
— Most már látom, hogy csakugyan ostoba vagy. Elfe-

lejtetted, amire tanítottalak! Sajnálod azt, ami nem tér 
vissza, olyat akarsz, ami nincs, és hiszel a hazug szónak. 
Gondold meg: elférne az én nyelvem alatt egy kavics, még-
hozzá akkora, mint egy dió? Nemhiába tartja a közmon-
dás: bolondnak a tanács — sárba vetett kalács. 

Ezt mondta a csalogány, és elröpült. 



Cigányfurfang 
Magyar népmese 

Az egyszeri cigány elszegődött dolgozni a maga kenye-
rére. De nagyon lapos tarisznyával ment ki a mezőre. 
Nem is nagyon ártott a dolognak. 

Mikor eljött a dél, a gazda tüzet rakott a bogrács alá, 
szalonnát aprított, s hozzáfogott a főzéshez, a cigány meg 
csak nézte, nyelte a nyálát. Egyszer csak észrevette a 
gazda tarisznyáját a szekéren, kicsent egy darab szalon-
nát belőle. Meglátja a gazda, rákiált: 

— Hé, more, az áldóját! Hiszen te a magad kenyerére 
szegődtél! 

— Az ám — mondja a cigány —, de nem a magam 
szalonnájára! 

A gazda hagyta, hadd lakjon jól. Hanem aztán megkér-
dezte tőle: 

— Hát aztán hogy is hívnak téged? 
— Engem úgy hívnak, hogy: ha jóllaktál hazafelé! Gazd-

uramat hogy hívják? — Engem meg úgy, hogy: Utána az 
ösztökével! 

A cigány megcsóválta a fejét. 
— Jaj, nagyon összeülik a nevünk! 
Nem is mert megszökni. A másik cigány meg elment a 

templomba. Úgy gondolta, hogy ő bizony nem húzódik hát-
ra az oszlopok mögé, hanem középre ül, mert látni akar 
mindent. így aztán beült nagy begyesen a bíró székébe. 

Amint a bíró is benyitja a templomajtót, látja, hogy ott 
ül a cigány az ö helyén. Mit csináljon most? Bemenjen, 
és ott egyezkedjen vele? 

Nem ment be, hanem az ajtónyílásból intett az ujjával 
neki, hogy menjen ki. A cigány észrevette, de csak intett 
a fejével, hogy nem megy. 



Mit volt mit tenni, kinn maradt a bíró, de mikor a ci-
gány előkerült, felelősségre vonta: 

— Nem tudod te, hogy mikor én így intek az ujjammal, 
az azt jelenti, hogy gyere ki? 

— Hát bíró uram nem tudja, hogy amikor én így intek 
a fejemmel, az azt jelenti, hogy nem megyek? 



Forró vizet a kopacra! 
Háromszéki magyar népmese 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kis házikó egy sűrű 
erdő közepén, s abban a kis házikóban lakott egy kisma-
lac. Ez a kismalac régóta ott lakott az erdőben, és ott 
gyűjtötte az élelmet magának. Egyszer egy éhes farkas 
ment arra és meglátta a kis házat. Gondolta, hogy béme-
nyen, és aki benn van, azt megeszi. Bénéz az ablakon, 
és látja, hogy egy kis malac van csak benn. 

Odamenyen az ajtóhoz és kérezkedik bé: 
— Te kis malac, csak az első lábamat engedd bé, mert 

erősen fázom. 
— No jól van, béengedem az első lábadat — mondta a 

kismalac. 
Ahogy béengedte az első lábát, ismét kérte a farkas: 
— Engedd bé a másik lábamot es! 
— Jó van, béengedem azt es, csak meg ne egyél enge-

met! 
Egy kis idő múlva kéri újból a farkas: 
— Engedd bé a hátussó lábaimot es. 
A kis malac meg volt ijedve, hogy mit csináljon, és hova 

tudjon menekülni, mivel már béengedte a farkas első fe-
lét, és már a hátussó fele es benn volt. Hirtelen a füttő 
előtt ugrált, és mindenképpen el akarta fogni a kis ma-
lacot. A kis malac serényebb volt: felszökött a füttőre, és 
a fazékban levő forró vizet a farkasra öntötte. 

A farkas ordítva menekült el a kis házikóból. Elszaladt 
az erdőbe a társaihoz, és elpanaszolta a dolgot a kis ma-
laccal. A farkasok esszeegyeztek, hogy megfogják és meg-
eszik a kis malacot. Elmentek a házikóhoz, és kérezked-
tek bé, hogy megmelegedjenek. A kis malac béengedte 
őket, de ő közben az ablakon kiugrott, és felmászott a 



fára. A farkasok utána mentek, de nem tudtak mászni, 
s ezért egymás hátára kapaszkodtak, hogy a legfelső va-
lahogy elérje a kis malacot, az elkiáltotta magát: 

— Forró vizet a kopacra! 
Erre a kopac farkas megijedt, kiugrott a többiek alól, 

azoknak lábik-nyakik törött, és halva maradtak a földön, 
így tudott a kis malac megmenekülni a farkasoktól. 
S még máig es él, ha meg nem hótt. 



Benedek Elek 
Az aranykocsi 

Volt egyszer egy király. Ennek a királynak mindene 
volt, csak még aranykocsija nem. Az ám, aranykocsija, 
amelyiknek minden darabocskája színarany. Nem volt 
emiatt sem éjjele, sem nappala, mind azon törte a fejét, 
hogyan szerezhetne színarany kocsit. Telt-múlt az idö, 
egyszer beszólítja az udvarmestert, s azt mondja: 

Hirdettesd ki az országunkban, hogy aki nekem meg-
mondja, hogy s mint szerezhetnék aranykocsit, annak 
adom a leányomat s fele királyságomat. 

Nosza, az udvarmester egyszeribe lóra ültetett egy sereg 
trombitást, s azok kitrombitálták országszerte: 

— Aki megmondja a királynak, hogyan szerezhet szín-
arany kocsit, annak adja a leányát, s fele királyságát. 

Na, még egy hét sem telt belé, jött egy szegény embér, 
s kopogtatott á palota kapuján. 

— Kopp-kopp-kopp, szabad bemennem? 
Abban a szempillantásban kinyílt a kapu, szépen fel-

tessékelték a palotába, egyenest a király hálószobájába, 
merthogy éppen öltözködött a király. 

— No, szegény ember, hát mondd meg: hogyan szerez-
hetnék színarany kocsit? 

— Én bizony azt gondolom, felséges királyom, hogyha 
a három fagyosszent napján nem lesz fagy, de fagy helyett 
mind a három nap jó meleg eső, meglesz a színarany 
kocsi. 

— Mit beszélsz, te szegény ember? Magyarázd meg a 
szavaidat. 

— Az én szavaimnak az a magyarázata, felséges kirá-
lyom, hogy ha fagy helyett jó meleg eső lesz, akkor lesz 



búza az országban elegendő, márpedig ha búza lesz ele-
gendő, könnyen csináltathatsz aranykocsit. 

Most már megértette a király a szegény ember szavai-
nak értelmét. A király a szegény embernek adta a leányát 
s fele királyságát. 

Itt a vége, fuss el véle! 

Az aranygöröngy 

Volt egy falunak egy zsugori földesura. Olyan fukar, 
hogy még a levegőt is sajnálta mástól. Nem akadt ember-
fia, aki egy csibolyó vizet ki tudott volna kunyerálni tőle. 
Azt mondta egyszer az egyik paraszt a komáinak: — No 
majd én megmutatom, hogy nemcsak egy csobolyó vízzel, 
de fényes ebéddel vendégel meg a földesúr! Ezt már aztán 
nem hitte senki. De az ember fogta magát, bekopogott az 
úrhoz. Meghajolt előtte illendően, és ravasz ábrázattal azt 
mondta: 

— Kegyes uram, egyenesen hozzád jöttem, hogy meg-
kérdjem: mennyit ér egy ekkora aranyrög? 

És odamutatta jókora öklét. Hej, szíves lett a földesúr 
mindjárt az arany szóra! — Kerülj beljebb, galambocs-
kám! — nyájaskodott. — Ülj le, parasztocskám! 

Bevezette a parasztot a legszebbik szobájába. Az meg 
tovább kérdezte: 

— Hát ekkora? Az mennyit érhet? — és a két összetett 
öklét mutatta. 

Az úr csak úgy remegett kapzsiságában. 
— Igyál, édes barátocskám! Ne sajnáld, kedves komám! 

— És nem győzött töltögetni neki a legjobbik borából. 
Ivott a paraszt, iddogált, aztán tovább kérdezte: 



— Hát ekkora, mint a fejem? Ekkora aranygöröngy 
ugyan mennyit érhet? 

A kapzsi földesúr már majd kibújt a bőréből. Kiáltott 
a szolgáinak: 

— Terítsetek asztalt, rakjátok meg minden jóval, hadd 
vendégeljem meg az én édes cimborámat! 

Nekilátott az ember, evett-ivott kedvére. A földesurat 
meg már csak úgy ette a türelmetlenség: hol van hát az 
az aranygöröngy? Alighogy az utolsó falatot lenyelték, fel-
állt az úr: 

— No, hát vezess parasztocska! Hol van az az arany-
göröngy? 

A paraszt pipára gyújtott, pöfékelt egy párat, aztán 
megrázta a fejét: 

— Sehol sincsen. Csak úgy kérdeztem, mennyit érne, 
ha volna. 

Megmérgesedett az úr. Majd megpukkadt mérgében. 
Rárivallt a parasztra: 

— Takarodj a szemem elől, te bolond! Te hibbant! Te 
kelekótya! 

— Nem is vagyok én olyan bolond! Lám milyen jó ebédet 
ettem. 
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