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BEVEZETÉS.

Az örmények szépirodalma kevéssé ismeretes. 
Míg történetirodalmuk az európai írók jól meg- 
érdemlett figyelmében részesül s azoknak tudo
mányos értékét majdnem minden évben külön
féle európai nyelvű fordításokban és monográ
fiákban mindinkább és inkább feldolgozzák : 
addig szépirodalmát kevéssé ismerik. Pedig gaz
dag az regékben, dalokban, az epikai mondák 
minden fajában. Irodalomtörténete tehát bő 
anyagot nyújt úgy az ethnográfus, mint s filo
lógus számára.

E régi népnek ezen gazdag irodalomtörté
neti anyagából nemrégiben Chalatianz Gergely 
Moszkvában, a keleti nyelveknek Lazarev-féle 
intézetében az örmény nyelv tanára, egy kötet
ben Örmény Regéket tett közzé. E gyűjtemény
ben közölt Regék annyira nagy hatással voltak 
az örmény közönségre, hogy közzétételük által 
az örmény ethnográfia mintegy új életre kelt. 
De hatással voltak más népek irodalmára is, 
mert kiderült nemcsak az,, hogy az örmény

1*
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regék a szlávok, németek és még más népek 
regéihez hasonlók, amennyiben hallhatni azo
kat úgy a Ván-tó partján, mint akár a Duna 
és Volga környékén, hanem az is, hogy némely 
örmény rege 
leti — tartalmára, regényességére, sőt még más 
sajátságaira is az európai népeknél feltalálható 
regékkel egykorúnak látszik lenni.

A gyűjteményben felvett hat rege (Az ürü- 
testvér, A csodafüleműe, Az élet-almája, Nacha- 
pet leánya, Az álomlátó és Az áruló anya) a 
leginkább örmények lakta Ván és Mus tartó 
mányokban ismeretes. Chalatianzé az érdem, 
hogy azokat most már szélesebb körökben is is
merhetik. Én csak arra törekedtem, hogy meg
ismerje a magyar olvasóközönség is.

Budapest.

épen úgy, mint sok más ke-

Dr. Gopcsa László.



Az üi ü-tostvér.

I|Élt egy özvegy és volt neki egy leánya. Az 
özvegy férjhez ment özvegy férfihoz, kinek első 
nejétől két gyermeke volt: egy fia és egy leánya. 
Egyszer így szólott az asszony urához : «Vezesd 
gyermekeidet a hegyre!» A férfiú nem tudván 
ellentállni, egyszer csakugyan kenyeret tett tás
kájába, magához vévé a gyermekeket és felment 
velők a hegyre.

Amint mentek, lakatlan helyre érkezének. Itt 
így szólott az atya gyermekeihez : — Pihenjétek 
ki egy kissé magatokat!» És a gyermekek ét
kezdének pihenni.

Az atya elfordította arcát és keservesen sírt. 
Azután a gyermekekhez fordul és így szól hoz- 
zájok: «Gyermekecskéim ! Egyetek valamit!» 
És ezek evének is. Erre a fiú mondá: «Atyács- 
kám, inni akarok.» Az atya elővevé botját, 
azt a földbe szúrá, rátevé kabátját és így 
szól: «Jer ide, fiam, ülj a kabátom enyhe 
árnyékába, míg neked vizet hozok.» A fiú és 
nővére itt maradának, az atya tovább ment és
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gyermekeit földbeszúrt botja mellett hagyá. Váj
jon hosszú vagy rövid ideig várakoztak, míg 
megbizonyosodtak, hogy az atya nem jő vissza, 
nem tudhatni; elég az hozzá, elmentek őt 
minden oldalról felkeresni, de sehol egy emberi 
lelket sem láttak.

Erre ők ugyanazon helyre visszatérve, sírni 
kezdének és mondák :

«Oh, oh !»
«Nézd csak, ez az apa botja, ez a kabátja, 

de ő nem jön többé vissza!»
«Oh, oh !»
«Nézd csak, ez az apa botja, ez ott a ka

bátja, de ő nem jön többé vissza!»
Vájjon az ifjú és leány hosszú ideig ültek 

itt, az nem ismeretes; annyi bizonyos, hogy 
végre fölkeltek, egyik élvévé a botot, a másik 
a kabátot és tovább mentek anélkül, hogy tud
ták volna, hová. Mentek, mentek s amint men- 
degéltek, lópatkónyomokat esővízzel megtöltve 
látnak.

«Inni akarok, nővérecském» mondá a fiú.
«Ne igyál, fivérecském, ՛ mert csikóvá vál

tozol» mondá a nővér. És tovább mentek. 
Amint mentek, ökörlábnyomot látnak. «Oh 
nővérem, mily szomjas vagyok én!» «Ne igyál, 
fivérecském, mert borjúvá változol.» És tovább 
mentek. így menve, bivalynyomokat látnak. 
«Oh nővérem, szomjas vagyok!» «Ne igyál, 
fivérecském, mert bivalyborjúvá változol.» És
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tovább mentek. Amint mentek, medvelábnyo
mokat látának. «Oh mily szomjas vagyok, nő- 
vérecském!» «Ne igyál, fivérem, mert medve
fiókká változol.» Tovább menve, disznóláb
nyomokat vevének észre. «Oh nővérem! Én 
inni akarok!» «Ne igyál, fivérem, mert ma- 
laezczá változol.» És tovább mentek. Amint 
mentek, farkaslábnyomokat vettek észre. «Oh 
nővérem! Szomjas vagyok!» «Ne igyál, fivé
rem, mert faskaskölyök leszelj» Es tovább 
mentek. így menve, ürülábnyomokat látának. 
«Oh nővérem, én már meghalok a szomjúság
tól !» «Oh fivérem, ez nekem nagyon fáj !»
mondá: «Te ürüvé változol, ha iszol!»

A szomjúságot tovább nem tűrhetvén, — 
ivott belőle és tinivé változván, elkezdett me- 
kegni s így ment nővérével. Sokáig tévedeztek 
idestova, míg hazaérkezének.

Itt az áldott állapotú mostohaanya férjéhez 
simulva mondja: «Öld le tirtidet, én enni 
akarok.» A nővér nagy bajjal megszabadítá 
iirü-fivérét és felvezeté őt a hegyre. Mindennap 
kivezető őt a mezőre; hol a nővére is meg
jelenve, fonta a guzsalyt. Egyszer a rokka ki
esett kezéből a mélységbe. Az tini itt maradt 
legelni és a nővér lement a rokka után.

Amint a mélységbe lép, ott ezeréves boszor
kányt lát feküdni. Ez hirtelen észrevette a leányt 
és mondá:

«A tollas madárnak, a csúszó-mászó kígyó
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nak lehetetlenség idejönni, mi módon mertél 
te, lányom, ide lepni?

A leány félelemmel így felel: «Irántad való 
szeretekből jöttem hozzád, nagyanyácskám !»

A vén banya magához hívá a leánykát, maga 
mellé ülteti s kérdezősködik tőle erről is, arról 
is. A gyermek az öregnek nagyon megtetszik. 
«Elmegyek és neked halat hozok,» mondá .«te 
bizonyosan éhes vagy.» De a halak kígyók 
és sárkányok dalának. A gyermek nagyon meg
ijedt és elkezdett a félelemtől sírni. Az öreg 
kérdezé : «Lányom, miért sírsz?»

Az feleié: «Édes jó anyám jut eszembe és 
utána sírok én.» Ekkor elbeszélt az öregnek 
mindent, ami azelőtt történt. «Ha így áll a 
dolog,» mondá az öreg «akkor ülj le mel
lém és én fejemet térdeidre téve — aludni 
akarok.»

Ezután a banya tüzet csinált, a tűzfogót a 
kemencébe tette s mondá a leánynak: «Ha 
a fekete iderepül, akkor ne költs fel engem, de 
ha a szivárványszínű száll ide, akkor vedd elő 
az izzó fogót, fektesd azt lábaim mellé, hogy 
én érre álmomból felébredjek.»

A leánykának bátorsága a félelemtől lábába 
szállt. Mit kelljen már most neki tennie ? Le
ült, az öreg banya fejét térdére fekteté és aludt. 
Nemsokára látja: hogy iszonyú fekete szörny 
repül elő; ekkor a leányka hallgat. Kevés vá
rakozás után látja, hogy a szivárványszínű
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repül errefelé. Megragadja az izzó fogót és az 
öregnek a lábaihoz dobja. Erre az öreg mondja: 
«Pfuj, hogy csípnek a balhák!» és felébredt.

Felkelt és leányát fölemelte, kinek már most 
láng hajfürtje ragyogott a szivárványszínűnek 
fényétől s ruhái arannyá változtak. Ekkor meg- 
csókolá öregének kezét és kérte, .hogy adjon 
szabadságot az eltávozhatásra. És el is távo
zott, megkeresvén ürü-fivérét, kivel aztán haza
felé tartott. A mostoha anya nem volt otthon 
és a leány titokban gödröt ásott a kemence 
mellett, elrejtő abba aranyruháját és felvette a 
régit.

A mostoha anya hazajővén, látja leányának 
arany fürtéit.

«Mit csináltál, hogy fürtéid arannyá vál
toztak ?» kérdé. Erre a leány elbeszélt min
dent, úgy, amint történt. Egy más napon a 
mostoha anya saját leányát elküldé ugyanazon 
hegyre. Szándékosan újból elejtette a rokkát és 
az ismét leesik a mélységbe. Leszállóit azt 
visszahozni és ismét a vén banyához megy, ki 
őt madárvázzá változtatta át és így küldte őt 
haza.

Ugyanezen napon nagy ünnep volt a királyi 
kastélyban. A király ugyanis fiának egyikét 
házasítá. Minden oldalról jött a nép ezt meg
tekinteni és gyönyörködni.

A mostoha anya kendőt vett fel magára, fel- 
puccolta leányának fejét és elvezette őt az ün-
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népét megnézni. De az arany hajú leány még 
aranyruháját is felveszi s tetőtől-talpig csil
logva megy utána anyjának.

Visszatértében az aranyfürtű leány úgy sza
ladt, amint csak bírt, hogy előbb, mint mos
toha anyja érkezzék haza, azonban siettében 
aranycipőit forrásba ejtette. A király lovait 
itatni vitték, de amint ezek az arany cipőt a 
forrásban észrevették, visszaugrottak és nem 
akartak inni. A király előhivatá a bölcseket és 
tőlük felvilágosítást kért, kik csak az arany
cipőt találták a visszariadás okául.

Erre a király hőstől azt adatta tudtul, hogy 
akinek a lábára az a cipő illik, a fiával össze
házasítja.

Ekkor embereket küldtek a városba, hogy 
keressék meg, ki az, kinek lábára a cipő illik 
és bementek abba a házba is, hol az ürü-test- 
vér volt. A mostoha anya az aranyfürtü leányt 
a kemencébe dugva elrejtette és az ő leányát 
mutatta meg helyette.

Erre előjött egy kakas a küszöbön keresztül
repülve és háromszor kukorikolt: «Kikeriki, 
a szépek legszebbike a kemencében ül!» A ki
rály emberei félrelökték a mostoha anyát és 
az arany hajú leányt kivették a kemencéből, 
felprobálták rá a cipőt és az tökéletesen illett. 
«Most állj fel» mondák, «te léssz a király 
menyasszonya!»

A leány felölté arany ruháját, behajtá idestova
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járó ürüfivérét a kastélyba, hova ő is bemene; 
egybekelt itt a király fiával és hét nap és éjen 
keresztül lakmároztak vala.

Egyszer a mostoha anya az ő leányát magá
hoz veszi, bemegy a kastélyba, meglátogatni 
mostoha leányát. Ez mostoha anyját édes jó 
anyjául tekinté és behívta a királyi kertbe; a 
kertből a tenger partjára mentek és leültek 
magokat kipihenni. A mostoha anya möndá: 
(«Fürödjünk meg a tengerben.» És megfü- 
rödtek. Ekkor a mostoha anya a királyfiúnak 
nejét a tengerbe dobta, egy nagy hal felúszott 
és elnyelte őt. Ezalatt a mostoha anya feladja 
leányára az aranyruhákat, a királyi kastélyba 
vezeti és azon helyre ülteti le, hova a fiatal 
házastárs szokott ülni. Arca és feje egészen el 
volt takarva, hogy ne legyen felismerhető.

Es a szép ifjúasszony még mindig a hal 
gyomrában van. Egyszer hallja a harangozónak 
hangját és kéri őt: «Harangozó, te haran
gozó, ha te az embereket templomba hívtad, 
vess magadra hétszer keresztet és én esküszöm 
neked Isten nevében; menj és mondd meg a király
fiúnak, hogy az én jó ürü-fivéremet ne ölje le.

Egyszer-kétszer hallja a harangozó ezen sza
vakat és ekkor jelentést tesz a királynak.

A királyfiú magához vette a harangozót és 
elment vele éjnek idejében a tenger partjára. 
És ismét ugyanazon hangok hangzanak: «Ha
rangozó, te harangozó ...»
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A királyim a hang után kedves nejére ismer, 
kivont karddal beugrik a tengerbe, felhasítja a 
halat s abból kedvesét hozza ki.

És hazamentek. A királyim mostoha anyját 
előhivatá és mondá: «Anyósom, micsoda aján
dékot adjak én neked; árpával jól táplált lo
vat, — vagy feketenyelű kést?»

A mostoha anya felelt: «A feketenyelű kés
sel ellenségednek mellét felmetszheted; add 
nekem az árpával jól táplált lovat!»

A királyfi megparancsolá, hogy az anyát leá
nyával e ló farkához kössék és a lovat hegyen, 
köveken át kergessék, míg belőlük csak a fülek 
és egy haj fonat marad meg.

Ezután a királyfiú boldogul élt az ő szép 
feleségével és az ürü-fivérrel együtt. Amazok 
elvevék büntetésüket, emezek szerencséjük ju
talmát.

És az égből három alma hullott alá, az első 
az elbeszélő, a második az olvasó és a harma
dik az egész világ számára.



»
A csodafülemile.

Élt vala egy király. Egyszer elkezdett épít
tetni egy templomot; épült hét évig s midőn 
készen volt, felszentelteté azt. A király ment 
imádkozni, de hirtelen szélvész kerekedett, mely 
őt csaknem felfordította. Eközben látott maga 
előtt .egy vándort. «Hosszú életet kívánok ne
ked, király! Te szép templomot építettél, de 
hiányzik még valami» mondá a vándor.

A szél erősebb lett és a vándor eltűnt. A ki
rály a templomot lerontatta s újat építtetett, 
Midőn készen volt, a király felszentelteté s most 
is az történt, ami az első alkalommal. A király 
a templomot ismét lerontatta. «Most már dol
gozzatok kilenc évig» mondá «és építsetek 
nekem olyan templomot, hogy ahhoz hasonló 
az egész világon ne legyen!»

A templom felépíttetett és a király bement 
abba imádkozni; szél keletkezett és ugyanazon 
vándor megjelent előtte. «Kívánok neked hosz- 
szú életet, király!» mondá ő «igaz, templo
modhoz nincsen hasonló, de sajnos, hiányzik 
belőle még valami.»
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Erre a király a vándort gallérjánál megra
gadja és így szólítja meg: «No mondd meg, 
lássuk, mi hiányzik templomomból, hogy har
madszor kellene azt lerontani.»

«Ezen templom nagyszerűségéből hiányzik a 
csodafülemile.»

Ezt mondá a vándor és a király a várba ' 
visszatért. A királynak volt három fia. A fiúk 
észrevéve atyjuk szomorúságát, kérdezék őt:

«Atyuska, mi bánt téged?»
«Arról gondolkozom,» monda «hogy én meg

vénültem és a templomomból a csodafülemile 
hiányzik. Hogy tudjam én azt megkeresni?»

«Mi magunk el fogunk menni és azt el 
fogjuk hozni neked» mondák a fiúk. Es mind
hárman elkészülve, lóra ültek és elmentek. Egy 
hónap múlva vissz aj övének az elválás helyére 
három útról és ott tétovázva állingálának.

Véletlenül jött egy remete hozz áj ok és kérdé 
őket:

«Merre mentek, fiúk?»
«Mi keressük a csodafülemilét, de nem tud

juk, hogy merre menjünk.»
A remete mondá :
«Az, aki a széles úton megy, vissza fog térni; 

az, aki a középúton megy, visszatérhet, vagy 
talán nem, de az, aki az alsó úton megy, nem 
lehet semmi reménye, hogy visszatérhessen.»

Az idősebb testvér kilovagol a széles útra és 
lovagol, míg elérkezik egy várhoz.
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«Miért lovagolnék én tovább,» monda ma
gában. «Még elpusztulhatok. Én szívesen aka
rok ebben a várban szolgálni és itt lakni.»

A második testvér a középső úton lovagolt 
tovább. Hegyen keresztül törtetett át lovával, 
mely után egy kastélyt látott feltűnni. Leszál
lóit lováról, megkötötte azt a kerítéshez és a 
királyi kertbe mene. Ott zöld pad díszlett, 
amelyre leült. Az ég és föld között eközben 
hirtelen egy szerecsent látott lebegni, ki hozzá
repült, megérintette őt egy pálcával: a király
fin kerek kővé változott és lehengeredett a 
pad alá.

A legfiatalabb testvér is lóra ült és lovagolt 
az alsó úton tovább. A remete könyörgött a 
király fiához, — mivel ez nekiment a veszély
nek — és utasítá, hogy merre menjen, hogy a 
csodás fülemilét elhozhassa.

«Lovagolj és útközben látni fogsz egy pa
takot. A csodálatos fülemile tulajdonosa egy 
varázslással megrontotta a pataknak vizét és 
nem iszik abból. Te igyál és mondd: «Ah. mily 
édes ez, ez az igazi életvíz!» Menj keresztül a 
folyamon és ligetet fogsz látni.

A csodafülemile tulajdonosa a ligetet egészen 
el hagyta pusztulni, mert varázslata következté
ben az egészen benőtt dudvával. Szakíts le 
abból valamit, szagold meg és mondjad: «Ah, 
milyen illat ez, ez az égi virág!» Ha a ligetet 
elhagyod, az egyik oldalon farkast fogsz látni
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megkötve, a másikon pedig bárányt; a farkas 
előtt fekszik széna, a bárány előtt hús. Te vedd 
el a húst és tedd a farkas elé, a szénát pedig 
a bárány elébe. Innen lovagolj tovább és egy 
nagy kaput fogsz látni, melynek egyfk része 
nyitva, a másik pedig zárva van. Nyisd ki 
a bezárt részt és zárd be a kinyitottat. Ha 
végül bemégy a várba, ott a csodálatos fiile- 
milét fogod látni aludva; mely alszik hét nap 
óta és hét nap óta ébren van.

Ha te mindezt teljesíted, el fogod hozni a 
csodás füle miiét és ha nem, nem fogsz a hely
színére érni és visszatérni.»

A királyira lovagolt tovább és látá, hogy 
amit a remete mondott: a patak, a liget, a 
farkas, a bárány a kapu 
következtek. — Bement a várba és ott látott 
szép ifjú asszonyt, szépet, mint egy tündér, 
feküdni. — A csodás fülemile kalitkája párná
ján pihenve, kirepült abból, a szép ifjú asszony 
mellére szállt és elkezdett ezerféle módon éne
kelni: az ifjú asszony álomba szenderült. A ki
rályfiú közel lép hozzá, megfogja a csodás- 
fülemilét, vonást rajzol a fiatal asszony arcára 
és ezzel visszafelé tér.

A fiatal asszony felébred és látja, hogy a 
csodás fülemile nincs ott; észreveszi, hogy ellop
ták azt és elkezd kiabálni:

<iKapu tartóztasd fel őt!»
A kapu feleli:

mind egymásután
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«Isten segítse őt! Ő kinyitott szárnyamat 
bezárta és a bezártat kinyitotta, »

Ezután kiáltá : «Farkas, bárány, tartóztassá
tok fel őt!»

Ezek felelek: «Isten segítse, őt! Ő a szé
nát a bárány és a húst a farkas elébe tette.»

Tovább kiálta: «Liget! tartóztasd fel őt!»
Ez válaszolá: «Isten segítse őt! Te engem 

egészen elhanyagoltál; én egészen dudvával 
vagyok benőve és ő égi virággá változtatott.»

És a fiatal asszony kiáltá :
«Patak, tartóztasd fel őt!» Ez feleié: «Miért? 

Te vizemet bemocskoltad és piszkos posvánnyá 
változtattál. Mehet! Isten segítse őt!»

A fiatal asszony látta, hogy minden hiába
való. — Lóra ül és üldözőbe veszi a tolvajt.

Hagyjuk mi őt a lován !
A királyfiú a remetéhez jőve, meghajtá ma

gát előtte és mondá: «Nekem van csodálatos 
fülemilém!» Ezután kérdezősködött testvérei 
után. A remete elmondá neki erre, hogy ők 
még nem tértek vissza. A királyfiú a csodás 
fülemilét átadá a remetének megőrzés végett és 
elindult lovagolni ezután a széles úton.

Nagy városba érkezve, bement egy vendég
lőbe, kért valamit enni és itt találta véletlenül 
legidősebb testvérét. Ez a szolgálatokat teljesíti 
itt. Titkon közli vele megérkezését és ezután 
mindketten visszatértek a remetéhez. A legöre
gebb testvérét itt hagyva, lovagolt a másik fivére

Örmény Regék.
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után, ki a középső úton indult el, ki hegyen 
ment kei észtül és aki látott egy kastélyt, mely 
úgy világlott a. távolból, mint az izzó parázs.

Leszállóit lováról, megkötötte azt, bement a 
királyi kertbe és ott leült a zöld padra. A túlsó 
oldalon szaladva jött hozzá egy fekete szere- 
csen, így szólítván me'g őt:

Nem uratlan ám ez a kert! miért telepe
déi te itt meg?

A szerecsen elővevén egy botot, ezzel a király
fi út meg akará ütni, de ez erősebb volt, mint ő. 
Kiragadta a botot a kezéből és azzal megérin
tette őt.
A király fiú mondá magában: «Valószínűleg 
itt van az én testvérem összezúzva!» Ezzel 
előveszi botját, megérinti a kerek köveket és 
látja, hogy a kövek emberekké változnak át és 
elkezdenek szaladni. — Észreveszi, hogy· az ő 
testvére nincs ott; a pad alá néz, hol lát még 
egy követ.
a kő emberré változik át és ez volt az ő fivére. 
És ő is elkezdett szaladni. A királyfim utána 
kiáltott: «Testvér, hova szaladsz? Én vagyok 
a te testvéred.» Körülnéz és látja, hogy igaz. 
Ezután együtt ménének el a remetéhez.

Ekkor a legifjabb testvér elvette a remetétől 
a csodálatos fülemilét és mind a három testvér 
a fülemilével útnak indul. Útközben kúthoz 
érkeznek és a legifjabb testvért felkérik, hogy 
vizet merítsen. Szomjukat lecsillapíták ugyan,

A szerecsen kővé változott át.

Megüti botjával azt is, ami által
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de a vízmerítő testvért а к útnál hagyák és így 
szólának egymáshoz: «Ha ő is velünk jön, 
hogy lépjünk mi a király színe elé?» Elvevék 
tőle a csodálatos fülemilét és haladtak tovább. 
Hazaérkeztek és így szokták meg atyjukat: 
«А legfiatalabb testvér, a drága, meghalt; a 
csodálatos fülemilét mi ketten hoztuk el.» Ez
után elhelyezték a fülemilét a templomba, de 
ő nem akart életjelt adni magáról.

Eközben a szép fiatal asszony a királyfink 
nyomában járt, kiknek országába érkezve, kérdé : 
«Ki az a hős, ki az én csodálatos fülemilé- 
met elvitte?» A két királyfiú feleié: «Azok 
mi vagyunk.» És ti útközben mit láttatok? 
«Mi semmit sem láttunk.» «Tolvajok! Nem 
ti vettétek el a csodálatos fülemilét!» mondá. 
És ezután a királyt a két királyifjúval mtg- 
ragadá, tömlőébe vettető a várost elfoglalá és 
mondá: «Amíg ki nem derül, hogy ki lopta
el a csodálatos fülemilét, addig ne engedjétek 
őket szabadon.»

Hagyjuk mi őket itt és menjünk a legfiata
labb testvérhez.

Árpát kaszáló asszonyok a kút felé menve, 
észreveszik őt és közülök a legidősebb a gyer
meket magához vévé. — Két hét eltelte után 
az a hír terjed, hogy azok, akik a csodafüle- 
milét elhozták, visszatértek és a madár tulaj
donosa megérkezett.

A legifjabb király fiú is hallott erről és kérte
2*
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egy napon gondjátviselő öregét, hogy engedje 
a városba menni, meg akarja nézni ott az új 
templomot. Elment, megérkezik a várba és 
látja, hogy sem az atyja, sem fivérei nincsenek 
ott. «Hol vannak?» kérdé. Azt felelék neki, 
hogy a csodafülemile tulajdonosa megérkezett, 
őket elfogatta és börtönbe vetteté. A királyfiú 
a tömlöcbe ment és onnan atyját testvéreivel 
együtt kiszabadítá. És az ifjú asszony ezután 
így szólítá meg: «Én vagyok a csodafülemile 
tulajdonosa, de azért te ne félj tőlem.» A király
fiú feleié: «Én vagyok az, aki a csodafülemilét 
elhoztam. Én nem félek tőled.»

És kérdé őt: «Mit láttál útközben?»
A királyfiú elbeszélő neki a patakot, a lige

tet, a farkast, a bárányt és a kaput; mindazt, 
amit tett és amit látott. «Ha te mindezt nem 
hiszed» mondá, «nézd meg arcodon a vonást. 
Te vagy az én menyasszonyom !»

«Te erre érdemes is vagy» feleié a fiatal asszony.
Ezután nemsokára elkészülének a menyeg

zőre, elmenónek a templomba örök hűséget 
esküdni egymásnak, 
a csodás fülemilét, mert elkezd zenei nyelven 
ezerféle módon énekelni.

Jó kedv szállja itt meg

*

Az égből három alma hullott alá, az első az 
elbeszélő, a második az olvasó, a harmadik az 
egész világ számára.



Az élet almája.

Élt egyszer egy király és annak volt három 
fia. Ez a király beteg lett. Ahány orvost és 
kuruzslót csak ismertek, azt mind a királyhoz 
hívták, egyik sem tudott rajta segíteni. Az or
vosok egyike igen olvasott lévén, azt mondja: 
«Indiában van egy királyi kert, melyben az 
életalmának fája nő. Ha a királynak egy ilyen 
almát hoznak és ő azt megeszi,- egészséges, 
viruló és mintegy újból született leend.» El
mentek és bejelentették ezt a, királynak. És a 
király mondja: «Én azt hallottam, hogy a 
Dewek (boszorkányok) leszedik ezen almákat és 
amiatt azoknak egy halandó sem juthat birto
kába.» Ekkor a legöregebb királyfi előjő és 
mondja: «Légy üdvözölve, oh uram, én el 
akarom az almákat hozni.» Ment. mengedélt 
és elérkezék ehhez az almafához. Éjjel, midőn 
az almák megértek, a királyfi igen álmos lett; 
és eljőve egy Dew, leszakasztá az almákat és 
tovább ment: a királyfi pedig üres kézzel tért 
haza. A következő évben a középső királyfi in-



dúlt el az almák után, de ez is elaludt, aztán 
feleszmélve, szintén üresen tért haza. Ekkor a 
harmadik királyfi ajánlkozott, «Légy üdvözölve, 
uram!» mondá «én el fogom hozni az almá
kat.» «Mit akarsz te ott csinálni ?» mond
ták neki, «ha bátyáid semmit sem tudtak 
tenni, hogy akarsz te akkor oda elindulni.» De 
a királyfi sokáig állhatatosan megmaradt feltett 
szándékánál. Egyszer a király így szólítja meg: 
«No hát, akkor menj!» A királyfi erre elővett 
egy nyilat és hozzávaló nyílvesszőt és útnak 
indult. Ment, mendegélt, míg végre elérkezék 
az almafához. Éjjel, mikor az almák teljesen 
megértek, az ujjába vágott, az ott keletkezett 
sebre sót tett, hogy a fájdalomtól el ne alud
jék. Megügyeli az éjjelt és ekkor jő egy Dew, 
elsuhanva az almafa mellett. A királyfi elővevő 
a nyilát és egy nyílvesszőt a Dew lábába küld.

Ez hangos ordítással elszalad innen, amire 
a királyfi leszakasztja az almákat és elviszi 
azokat az atyjának. A király evett belőlük és 
egészséges lett.

Ekkor elkezdi a legfiatalabb királyfi kérni 
az atyját: «Atyám, engedj engemet útra, mert 
el akarok menni, hogy ellenségeimet megbosz- 
szuljam.»

A két öregebb testvér is hozzácsatlakozott és 
este útnak indultak. Elérkeztek az almafához 
és ott a Dewnek sebéből kifolyt vért látnak. 
Hosszasan mentek tovább, tovább a nyom után,



mígnem egy mély veremhez érkeztek. Itt kell 
a Dewek búvóhelyének lennie, gondolák.

A legöregebb testvér mondja: «Eresszetek le 
a barlangba, meg akarok vele küzdeni.»

Alig eresztették alá egy kevéssé, már - is 
kiáltja: «Jaj égek, mint a tűzben, húzzatok 
ki!» És kihúzták.

Ezután előlépett a második testvér, de őt is 
alig eresztették alá egy kevéssé, már is kiáltja: 
«Jaj, jaj, égek, mint a tűzben, húzzatok ki.» 
És őt is kihúzták.

Most a legfiatalabbra került a sor. Ez mondja: 
«Testvérek, amíg én azt fogom kiáltani: égek, 
égek! addig eresszetek alá engem mindig mé
lyebben !»

Aláeresztik őt és ez kiált és azok őt mind
addig mélyebbre eresztették, mígnem a fene
kére ért. Látja, hogy egy szörnyű Dew fekszik 
itt, fejét egy csodaszép hajadon keblén pihen
tetve és aludt. A hajadon valamit hímzett és 
előtt arany deszkán arany macska játszott arany 
egérrel.

A hajadon észrevevé a királyfit, így szólt 
hozzá: «Te, föld szülöttje! csúszó kígyó, a tol
las madár nem tud idejutni, mikor juthattál te 
ide?» A királyfi feleié: «Te irántad való sze
relmem vezetett engem ide.» A hajadon erre 
azt feleli: «Óvakodjál, merész ifjú, menj el in
nen, mert ha a Dew felébred, neked csak a 
füled fog megmaradni.»

(
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A királyfi erre feleié: «Кoltsd fel őt; ő fel
ébreszthető; azért jöttem, hogy őt küzdelemre 
erőszakoljam.» A hajadon erre feleli: «0 negy
ven napig fog aludni; ezelőtt nyolc nappal 
csukta be szemeit s így még harminckét nap 
van hátra, míg fel fog kelni. Ha nem akarsz 
várni, akkor vedd elő onnan az eke alól azt a 
vasbotot s tüzesítsd meg, míg fehér lesz és ha 
ezt a Dewnek lábaira dobod, akkor fel fog 
ébredni.* A királyfi erre elővevé a vasbotot, 
izzóvá tette, azt a Dew lábaira dobta. A Dew 
megmozdította lábait, felébredt, dörzsöli szemeit 
s mondja: «Phuj, hogy csípnek a balhák!» 
A hajadon erre azt feleli: «Mondhatom, szép 
balha, nézd csak, egy hős jött veled megküz
deni!» A Dew felpillant a királyfira és mondja: 
«No jól van, legalább tönkre foglak tenni.»

A királyfi erre azzal válaszolt: «No, csak 
kelj fel, majd meg fogjuk látni, kinek fog az 
Isten segíteni, nekem avagy neked!» A királyfi 
erre őt a földre dobta, levágta a fejét, lemet
szette a füleit s azokat zsebre dugta és ezzel 
tovább ment.

Amint így megy, ismét látja, hogy egy ször
nyű Dew fejét egy csodaszép hajadon keblén 
pihenteti és alszik. A hajadon úgy ül ott, mint 
a ragyogó nap. Valamit hímez és előtte egy 
nagy arany tányéron kis arany vadászkutya 
játszik egy arany tyúkkal. A hajadon észreve՛ 
vén az ifjút, azt mondja: «Te, föld szülöttje, a
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csúszó kígyó és tollas madár nem tud idejutni, 
mi módon jöttél te ide?» A királyfi erre feleli: 
«Te irántad való szerelmem vezetett e helyre.» 
A hajadon így válaszol: «Te nekem fájdalmat 
okozol, hisz te oly fiatal vagy 1 Fuss gyorsan 
inneu, mielőtt a Dew felkelne! Mert ha felkel, 
apró darabokra fog széttépni.» A királyfi erre 
feleli: «Költsd fel őt; ő felkölthető; azért jöt
tem, hogy küzdelemre erőszakoljam.» A haja
don így felel: «Ha már egyszer a dolog így 
áll, akkor vedd ezen vaskarót, dobd azt a Dew 
lábaira és ő fel fog ébredni.» A királyfi elő
vette erre a vaskarót s azt a Dew lábaira 
dobta. Ez erre megmozdította a lábát, felébredt 
s mondja: «Pfuj, hogy csípnek a balhák.»

A hajadon azzal válaszol: «Mondhatom, szép 
balba. Nézd csak, minő hős jött veled meg
küzdeni !» A Dew szemeit dörzsölve, a király
fira tekintett s azt mondja: «No, jól van, ez a 
tollat!an fogolymadár maga-magától a torkomba 
esett!» A királyfi erre így felel: «No, csak kelj 
fel, majd meglátjuk, kinek fog az Isten segí- 
tei, nekem, vagy neked!» Erre elkezdettek küz
deni. A hős, hozzáillőén, leütötte a Dewet, le
vágta a füleit, azokat a zsebébe dugá, elment 
és az összes szép hajadonokat egy helyre gyujté 
Össze. Ezután a haj adó nők elvezették s meg
mutatták a Dewek kincseit. Megmérhetetlen 
mennyiségű arany és ezüst volt itt. Nemes 
kövek természetes színben, gyöngyök, fegyverek



gazdag ruhák voltak itt láthatók. A királyfi 
az összesből három csomagot készített, minde- 
nik hajadon számára egyet-egyet. Maga részére 
csakis a villámkardot és a varázsgyűrűt tartá 
meg, melyet neki a legfiatalabb hajadon adott. 
Erre elment a Dewek lóistállójába. Itt három 
tüzes paripa állott: egy fekete, egy barna és 
egy fehér; mindeniknek a farkából egy szőrt 
húzott ki s azt sapkájához tette. Ezzel mind
nyájan a barlang nyílásához mentek. A királyfi 
a fivéreit kiáltá s ezek erre feleiének is. Ezután 
fogja magát és a két első hajadon! saját cso
magjaikkal kötélhez erősíti s kiáltja: «Húzzátok 
fel, fivérek, mindegyiteknek van menyasszonya; 
az idősebb az idősebbé, a fiatalabb a fiatalabbá 
s mindegyiknek megvan a maga nászajándéka.» 
Erre a fivérek kihúzták őket s így a királyfi 
csak maga maradt a barlangban az ő meny
asszonyával, aki így szól hozzá: «Húzásd fel 
magadat te először !» 
rályfi, «hanem húzasd te magad fel először!» 
A hajadon mondja: «Ha ők engem meglátnak, 
téged nem fognak fölhúzni s te itt maradsz, 
miáltal nekem nagy fájdalmat fogsz okozni.» 
«Hogyan?» mond a királyfi, «vájjon ők nem-e 
az én testvéreim?» «Jól van, ahogy akarod» 
mondá a hajadon, «de ha mégis itt hagynának, 
akkor jegyezd meg magadnak, hogy péntek után 
három kos fog ide jönni, egy fekete, egy veres 
és egy fehér: ekkor vedd magadnak azt a fá-

s

«Nem» mondá a ki-



radságot, először a feketére fölugrani, ez téged 
a veresre fog vetni, ez pedig a fehérre, amely 
azután téged napvilágra fog hozni. Gondold 
meg azt is, hogy neked csodagyűrüd van, mi
által minden, amit te csak gondolsz, teljesedni 
fog; továbbá perzseld meg a lószőröket a tűz
nél és ekkor a paripák közül az és akkor ott 
fog előtted megjelenni, ahol csak akarod. És 
most élj boldogul!»

Amint a két fivér a legfiatalabb hajadont 
kihúzta, annak arca s szépsége azonnal elbá
jolta őket s így szólották egymáshoz: «Nézd 
csak, a testvér a legszebbiket vette el magának 
s nekünk csak a másik kettőt adta.» Erre irigy
séggel telt meg a szívük testvérük iránt s ott 
hagyták a szegény testvért a barlangban, ők 
maguk pedig a hajadonokkal s minden kincs
esei hazatértek az országba.

Péntek éjjel a három kos eljött a királyfihoz. 
Gondoktól gyötörve, sietségében a feji ér kosra 
ugrott fel először, ez őt a veresre dobta, ez 
pedig a feketére, mely elvitte őt a sötétség 
birodalmába, az alvilágba. A királyfi itt körül
tapogatózva, egy ajtót talált s ezen bekopogta
tott. Egy vénaászony jött kinyitni az ajtót s 
kérdezi: «Iíi az?» Á királyfi feleli: «Egy atyát- 
lan, anyátlan, teljesen árva, anyókám !»

A vénasszony kinyitotta erre az ajtót s be
engedvén a királyfit, így szólt hozzá: «Nekem 
nincsenek gyermekeim, légy te az én fiam, én
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neked anyád leszek, talán fog az Isten nekünk 
is kenyeret küldeni!» És elkezdenek ők mint 
rokonok élni egymással.

Amint a királyfi kissé kipihente magát, így 
szólt: «Anyókám, adj vizet, mert elveszek a 
szomjúságtól.» A vénasszony feleli: «Ne okozz 
nekem fájdalmat, hisz itt nincs víz. Várj egy 
keveset, míg rá fogunk találni.»

A kiiályfi erre azt kérdi: «Anyókám, mit 
jelent ez?» — «Nekünk csak egy forrásunk van 
itt» feleli az öreg «és ott egy ijesztő sárkány 
ül. Mindennap egy bájos hajadont hoznak neki 
eledelül s csak akkor engedi meg a vízmeritést 
miliely pedig az áldozatot felemésztette, azon
nal ismét a forrás elé fekszik. Ma a király 
leányán van a sor. Hallható már a lárma s a 
kiabálás. Valószínűleg most vezetik-a hajadont 
a sárkányhoz.»

A királyfi odanézvén, látja, hogy valóban egy 
oly szép hajadont, mint a hold, vezetnek oda. 
Erre ő utánuk ment. Miután a hajadont a for
ráshoz vezették, otthagyták egyedül, hogy vára
kozzék a sárkányra.

A királyfi, felkötvén villámkardját, a király
leányhoz megy s mondja neki: «Te szép haja
don, engedd meg nekem, hogy fejemet kebledre 
hajtsam s ott szenderegjek. Ne félj a sárkány
tól; ha ő jő, csak költs fel és én meg foglak 
téged szabadítani.» És erre elaludt. Nemsokára 
nagy sietve jő a sárkány, égve fékezhetetlen
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bosszútól, farkát ide-oda mozgatva s a haja- 
donra sziszegve. A királyleány a félelemtől el
veszte hangját és elkezdett keservesen sírni. 
Meleg könnyek peregtek a királyfi arcára, ami
nek következtében azután ez felébredt. Ekkor 
kirántá a villámkardot és engedé, hogy a sár
kány a hajadont a karddal együtt azonnal le
nyelje. A sárkány tüstént két részre lett ezáltal 
felosztva s így elpusztult:

A hajadon kijött a testéből oly épen, mintha 
misem történt volna.

A királyfi ezután így szól hozzá : «No, most 
már hazamehetsz !»

Ekkor a királyleány megmosta a sárkány 
vérében kezeit s azzal megérintette a királyfi 
hátát, hogy őt azután is megismerhesse.

A királyleány visszament atyjának várába, a 
királyfi pedig az öreg anyóka kunyhójába.

A nép vizet jön meríteni. A királyfi haza
érvén, kérdi az anyókát: «Anyókám, micsoda 
sötétség ez tinálatok?» Az öreg feleli: «Van 
nálunk egy nagy sas, mely minden ^vben fió
kokat költ, de ezek egyike sem él sokáig. Egy 
sárkány mindig elnyeli azokat. És e fölötti 
mély bánatában a sas elrabolja tőlünk a nap
világot. »

A királyfi engedélyt kért az öreg anyókától 
a sasfészket megtekinteni.

A sas egy szikla alatt feküdt. Ekkor jött a 
sárkány sziszegve, a fiatalokat elnyelni. A ki-
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rályfi kivonja a villámkardját és a szörnyeteget 
darabokra vagdalja. Ezután a fiatal sasoknak 
húst adott enni. Ezek felcsipdelték azt egészen. 
Midőn a sas fiatalainak ezen étkezéséről érte- 

' stílt, hozzájok repült, s miután azt hitte, hogy r 
a királyfi a rabló, rárohant, hogy szétmarcan
golja.

De ekkor maguk a fiatalok így szóltak: «Az 
Istenért, mit csinálsz ? Ha nem lett volna, min
ket a sárkány fölfalt volna, de ő ezen szörnye
teget megölte·» A sas ekkor a királyfihoz ment 
s mondá neki: «Te nekem igen nagy szolgála
tot tettel, kérj tőlem, amit csak akarsz !» És ez 
így felel! «Vígy ki engem a napvilágra.»
«Te nekem igen nehéz munkát adtál, de mit 
tegyek? Megszabadítottad a gyermekeimet, ezért 
kívánságodat teljesíteni fogom, csak teremts 
elő negyven tömlő bort és negyven kövér ma
lacot. »

Ezalatt# a királyieány hazament és elbeszélte 
az atyjának, hogy egy ismeretlen hős a sár
kányt megölte és az életét megmentette.

A király követe által fölkeresteté a sárkány 
megölőjét. Ez megigéré, hogy az illetőnek a 
király leányát nőül adja s mindent, amit csak 
kíván, teljesíteni fog. Eközben sokan jövének 
a királyhoz és mondák: «Én öltem meg a sár
kányt, én mentettem meg a leányodat.» De a 
királyleány egyikben sem ismerte fel a hőst.

Már mindenki volt a városból a kastélyban.
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A király kérdi: «Senki sem maradt hátra?» 
«Élj sokáig, uram!» felelek ők «még van egy 
vándor a vén anyóka kunyhójában.»

«Hozzátok őt ide!» — parancsolá a király.
Elhozzák és a királyleány azt mondja: «Ez 

az, ez!» és megmutatá a saját kezéből a hős 
hátára nyomott s visszamaradt vérjelt.

A király hozzáfordul s azt mondja: «No, te 
vándorfickó, a leányomat, kit megmentettél, 
nőül veheted, őt igazán megérdemled. De még 
kérj, amit csak akarsz!»

A királyfi erre feleli: «Élj sokáig, uram! 
Tedd a leányodat boldoggá azzal, akivel csak 
ő akar. Tartsa meg kincseidet az Isten, a te 
javadra és örömödre! Tőled csak negyven 
tömlő bort és negyven kövér malacot kívánok.» 
A király azonnal átadá ezeket úgy, amint kí
vánta.

A királyfi élvévé mindezeket és elvitte a sas
nak. «Most már rakd fel mindezeket a szár
nyaimra» mondja a sas a királyfinak, «te pedig 
aztán ülj fel a nyakamra ! Ha éh «bu»-t fogok 
kiáltani, akkor adj nekem egy tömlő bort. ha 
pedig «ku»-t, akkor egy malacot.»

A királyfi erre elment az anyókához, tőle 
búcsút venni. Megcsókolta' a kezét és áldását 
véve, tovább ment.

A sas szárnyaira vevén, elröpültek. Ha ő 
«bu»-t kiált, a királyfi egy tömlő bort ad neki, 
ha pedig «ku»-t, akkor egy malacot. És így
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repültek gyorsan a világba. Utolsó ízben kiáltá 
a sas «ku», mire a királyfi annyira megörven
dett, hogy sietségében az utolsó malacot elej
tette. Mit csináljak már most? gondolá magá
ban és azonnal levágta lábszárait és odaadta 
a madárnak. De ez azonnal felismerte, hogy 
emberhús volt, miért is a nyelve alá tette azt. 
Végre megérkezének a szülőföldre. A sas letette 
a királyfit a földre s azt mondá neki: «No, 
menj valamit, lássuk!» «Nemo mondja amaz, 
«repülj tovább, én csak. azután fogok tovább 
menni, mert a lábaim nagyon fájnak az üléstől.»

Erre a sas kéri a királyfit, tenne legalább 
egynéhány lépést; tesz is egynéhányat, de nem 
tud egyenesen menni. Ekkor elővevé a sas a 
királyfi lábszárait a nyelve alól s a királyfinak 
lábaihoz helyezé pontosan, azután megnyaldosta 
a nyelvével és azonnal a végek a legpontosab
ban összenőttek. A sas elrepült gyermekeihez.

A királyfi sántikálva tovább ment. Látja, 
hogy egy pásztor juhnyájat legeltet s kór tőle 
egy juhbőrt, ezt a fejére helyezé, miáltal úgy 
nézett ki, mint egy kopasz s így ment a vá
rosba. Ott meghallja azt, hogy fivérei most 
tartják lakodalmukat s hogy ép ezen a napon 
van az ő menyasszonyának esküvője magával 
a királlyal. Nagyon szorongatá ez a királyfi 
szívét, de most már mit tegyen ő?

Elment egy aranyozó bazárjába és azt mondja : 
«Nem akarnál engem segédül felfogadni?»
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Az aranyműves megnézte őt, jól szemügyre 
vette s azt monda: «No jól van, jer be, te 
kopasz!»

Ugyanezen a napon a király emberei az 
aranyműveshez egy csomó aranyat és ezüstöt 
hoztak azon kéréssel: «Készíts egy arany desz
kára arany egeret és egy arany macskát, úgy, 
hogy az egyik mindig utána fusson a másik
nak, de úgy, hogy sohse érje utói egyik a má-% 
в ikat.»

Az aranyműves feleli: «Én fogok ugyan macs
kát és egeret készíteni, de arról nem kezeske
dem, hogy egymás után fognak futni.»

«így ez nincs jól» mondák a király emberei. 
A király ezt úgy parancsolta. A menyasszonya 
ezt úgy kívánja. Mondják, hogy azt is mondta: 
«Ha te a kívánságomat nem teljesíted, nem 
fogok hozzád férjhez menni.»

A király emberei erre elmentek. A szegény 
aranyműves nem tudá a gondtól, hogy mit 
csináljon. A megrendelést nem tudja teljesí
teni és ha ennek nem tesz eleget, a fejével 
lakói érte.

Ekkor a kopasz legény így szól a mester
hez : «Mester, miért vagy olyan nagy gondba 
merülve ?»

Ekkor ez elbeszélő bánatának okát.
«Ne búsulj !» mondja a kopasz. «Hozz csak 

nekem diót és én neked reggelig el fogom ké
szíteni.»

Örmény Regék. •3
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Erre a mester így felel: «Oh, te vadállat, 
nekem mennyi bajom van s te még engem ki
nevetsz.»

«Semmi esetre» feleli a kopasz. «Vásárolj 
csak nekem diót s jókor reggel követeld tőlem 
azt, amire szükséged van.»

Az aranyműves elhozá a kopasznak a diót, 
^e ennek ellenére, egész éjen át nem tudott 
elaludni. De hogy is tudott volna! Mindunta
lan az ajtóhoz surran, ott hallgatódzik, míg 
benn a kopasz nyugodtan töri a diót. Reggel 
felé elővevé a kopasz zsebéből varázsgyűrűjét · 
s azt a tűzhöz közelítve, mondja: «Kérlek té
ged s te kérd az uradat, hogy egy arany egér, 
arany macskával egy arany deszkán, milyent a 
Deweknél láttam, ide azonnal megjelenjék!»

Azonnal két sötét lélek elhozá a kívántat s 
visszament.

A mester a műhelybe érkezve, örömében azt 
sem tudja, hova legyen. A kopasz megmutatja 
neki a megrendelt tárgyakat: «Itt van, mester, 
én elkészítettem, elveheted és elviheted a ki
rályhoz.»

A mesternek az örömtől reszkettek a csont
jai. Elvette és elvitte a kastélyba a megrendelt 
tárgyat. A király gazdagon megajándékozá őt s 
meghívá a menyegzőjére is.

Az aranyműves vidáman hazatért. A legköze
lebbi napon felkelt, hogy a lakodalomra men
jen. A kopasz kérte őt, vinné el őt is magával,
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de ezt nem teljesítő, mondván: «Még a lovak 
lábai közé kerülsz és a fejed összetöröd. Maradj 
inkább itthon!»

Eeggel elment az aranyműves a lakodalomra. 
A kopasz a három lószőr közül elővéve a feke
tét, megperzselő ezt a tűz fölött és erre az első 
J)ew paripája áll előtte fekete fegyverzettel és fe
kete ruhával. A kopasz felöltözék, felvevő magára 
a fegyvereket is, felhágott a paripára s ezen, 
mintha tüzet lehelt volna, száguldott a piacra.

Itt leventék és a király fiai hajszolták a 
lovakat s a fegyverjátékban gyönyörködtek. 
A kopasz a térre lovagolt, ide-oda ugrált, aztán 
kiemelő a leventéket s a királyfinkat a nyereg
ből, megsérté könyökét a mesterének is és ez
után hazalovagolt, itt levetkőzött s leült, mintha 
mi sem történt volna.

Este hazajött az aranyműves. A kopasz kérte 
őt, hogy beszélje el mindazt, ami az ünnepé
lyen történt. Ez elbeszél neki mindent, mit 
csak látott: «Egy lovag egészen feketébe öltözve, 
fekete paripán, — ördög avagy angyal — mint 
a szélvész, vagy mint a villám ugrott a térre 
és mindenkit kiemelt a nyeregből, még engem 
is meglökött annyira, hogy a lóról leestem és 
megsértettem magamat.»

A kopasz csodálkozva rázza a fejét, mintha 
semmit sem tudna arról, kiről van szó.

Hagyjuk őket itt és nézzük, mit csinál a leg
ifjabb hajadon.

3* .
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Mihelyest az arany egeret és arany macs
kát az arany deszkán megpillantá, mindennel 
tisztába jött s így szólott: «Amint látom, 
az én vőlegényem már a napvilágra kerüli» 
Ezután így szólt a királyhoz: «Készíttess 
nekem egy arany görényt és egy arany tyú
kot, melyek arany kalitkában egymás után 
futnak. Ha ilyet nem készíttetsz, nem megyek 
hozzád nőül.»

Az aranyműves ismét elhivattatott; a kopasz 
legény beleegyezésével megigéré annak megké- 
szíttetését.

Ismét diót vásárolt s a kopasz feltöri azt, 
úgy, mint azelőtt és éjjel a varázsgyűrű köz
vetítésével megcsinálja a megrendeltet és a 
mester elviszi azt reggel a királyhoz. A király 
megjutalmazza és meghívá őt ismét az ünne
pélyre. A kopasz kéri a mestert, hogy vigye el 
őt is az ünnepélyre, de ez nem viszi el magá
val. Ekkor megperzselő a tűz fölött a vörös 
paripa szőrét és a második Dew paripája áll 
előtte szép fegyverekkel és egy csomag vörös 
ruhával. Felöltözött, fölfegyverkezett, felhágott 
a vörös paripára és mintha tüzet lehelne, szá
guldott ki a térre.

Minden leventét és a királyfiúkat is kiemelte 
a nyeregből és egy erős ütéssel, melyet meste
rének nyakára mért, ledobá őt a lóról, mire 
aztán hazatért. Itt átöltözködött s azután össze
zsugorodva leült egy szögletbe.
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Este ha zaj ő az aranyműves és elbeszél min
dent, ami történt és a kopasz rázza a fejét s 
tetteti magát, mintha csodálkoznék.

Ekkor megérté már a szép hajadon azt, hogy 
az ő vőlegénye megérkezett, mert más vájjon 
készíthetne ilyen tárgyakat?

A legközelebbi napon így szól ismét a király
hoz : «Készíttess nekem egy arany kutyát és 
egy arany rókát, melyek arany deszkán egymás 
után futnak. Ha ezeket el nem készítteted, nem 
megyek hozzád nőül.»

A király emberei ismét elmentek az arany
műveshez és megrendelték ezt. A kopasz intett 
a mesternek és ez megígérte annak elkészí
tését.

Vett neki ismét diót s feltöré egymásután 
azt. Midőn a reggel közeledett, varázsgyűrűjét 
közeliié a tűzhöz és azonnal két alvilági lélek 
egy arany rókát s egy arany kutyát hozott neki 
egy arany tányéron. A mester vette ezeket és 
elvitte a királyhoz. Ezen napon tartották a leg
fényesebb ünnepélyt.

Midőn a kopasz egyedül maradt, elővevő a 
szürke ló szőrét, megperzseli azt. a tűz fölött 
és a harmadik Dew paripája áll előtte, fehér 
fegyverekkel és egy csomag fehér ruhával. Fel
öltözött, fölvette a fegyvereket, elővette a villám
kardot, felugrott a lóra és kirohant a térre. Ez
után majd a felhőkig emelkedett, majd pedig 
visszaszállt a földre s amint itt kardjával az
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atyját 8 fivéreit leverte, mindnyájukat azon 
helyen megölte. Ezután pedig az ő szép haja- 
donát nőül vette.

A lakodalmat megülték és ő lett most a király. 
És így elérte kívánságának teljesülését. 

Teljesítse Isten a ti kívánságtokat is!



Nachapet leánya.

Élt valaha bizonyos Nachapet Basik nevű 
gazdag ember. Elhatározd, hogy Jeruzsálembe, 
a szent sírhoz fog zarándokolni, és oda fiával 
és nejével útnak is indult. — Yala nekik azon
ban leírhatatlan szépségű hajadon leányuk is, 
kit visszatértökig a falu legöregebbjénél helyezé- 
nek el.

A falu legöregebbjének az a gondolata támadt, 
hogy magát a hajadonnál behízelegje; azonban 
bármennyire hízelgék is, nem tudá a szép leány
nak szívét megnyerni. — Végre sikerült ez neki 
egy öreg banya segítségével, aminek következté
ben aztán a hajadon így szólítá meg a falu 
legöregebbjét: «Ha már egyszer a dolog így 
áll, akkor én téged a fürdőbe akarlak meg
mosni. — Megmosá jól fejét, megszappanyozá 
orrát, száját, szemeit, arcát, sőt elővevé a mosdó
medencét, megüté avval fejét, hátát úgy, hogy 
csaknem félhalva rogyik le. — Ezután gyorsan 
elszalada. A falu legöregebbje a történtek követ
keztében a fájdalomtól nem tudja szemeit ki
nyitni, vérzik és aléltan rogyik le a földre.
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Kis idő múlva azonban magához tér, felkel, 
megmossa magát, felöltözik és így gondolko
zik magában: «Én szándékomat nem értem 
el, ellenben ő engem, a faluban mindenki 
előtt, öreg és ifjú előtt megszégyeníte. Mit tevő 
legyek?»

Tollat ragad és ír a tündér szép hajadon 
szülőihez levelet. Ti leányotokat rám bízátok, 
azonban ő egy nap száz férfi vendéget is fogad. 
A szülők megtarták ezen levelet és elfelejtének 
minden mást. Gyorsan haza felé, útnak indulá- 
nak. Megérkezvén két napi járásra a falutól, 
az apa megparancsolá fiának, hogy tüstént lova
goljon a leányához, és őt hozza el magával.

A fivér a nővéréhez érkezék és mondá :
«Az apa és anya jönnek, menjünk mi velük 

szembe!» Lóra ülve, elindulának. Útközben 
magas hegy csúcsán leszállónak a lóról. A nővér 
azonban mély álomba szenderülten aludva marad 
itt. A fivér nem emelhetvén fel kezét, hogy őt 
megölje, ott hagyá aludni; azonban alóla ki
vonja az inget, lóra ül és tovább lovagol. Útköz
ben madarat lő, bemártja annak vérébe az inget 
és ezt elviszi atyjának. «Megöltem őt» mondja 
atyjának, «bizonyságul ezen inget hoztam ne
ked.» — A leány szülői hazaértek. A falu legöre
gebbje hozzájuk jön és biztosítja, hogy igaz, amit 
ezelőtt írt. — A hajadon ezalatt kialudta magát, 
felkel és látja, hogy fivére nincs ott. Eltűnt még 
nyoma is annyira, hogy köröskörül egy emberi
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lelket sem lehet látni. Csak a távolban vala egy 
erdő látható. — Ezen irányban előre ment, az 
erdőbe érkezek, és itt addig bolyong ide s tova, 
míg eltéved. Nemsokára forráshoz érkezék, mely 
mellett juharfa állott. És felkuszék a fára, 
annak egészen a csúcsáig. Azt nem lehet tudni, 
hosszú vagy rövid ideig tartózkodik itt, elég az 
hozzá, királyifjút lát erdei vadászatra készen, 
lovagolva jönni, ki mind közelebb jő, míg 
megáll a forrásnál. Szép meleg nyári nap vala. 
A juharfa árnyékát a forrás sima tükrére veti. — 
Látja, hogy valaki a fának ágai között bujdosik. 
«Ki van ott?) kérdé : «Egy állat, egy tisztátalan 
lélek, vagy pedig egy, Adám nemzetségéből ?' 
Szállj le, mert ha nem, "téged onnan le foglak 
lőni!» — «Én nem vagyok sem állat, sem 
tisztátalan lélek, én Ádám nemzetségéből való 
vagyok épen úgy mint te,» válaszolá a hajadon, 
«miért akarsz te engem megölni? Én fogok 
onnan magamtól leszállni; tudd meg, tiszta 
hajadon vagyok; vesd le köpenyedet, tedd le 
ide, menj kissé oldalt, mert le fogok szállni.» 
A szép leány lekúszván a fáról, felvette a 
köpenyt. A király hú közelebb lép és a hajadon 
tündérszépsége annyira elbájolja, hogy elfeled
kezik az evés és ivásról. Magához szorítva őt, 
lóra ülteti és kastélyba viszi. Hogyan találhatta 
volna meg most tetszését a vadászatban?

Egy-két évig együtt élnek itt; azonban a 
király egyszer így szól fiához: «Öltözködj fel,
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keress menyasszonyt magadnak, és ha valahol 
királyleány megtetszik, vedd el nőül!»

A királyfiú feleié: «Ez az én kívánt meny
asszonyom, ezt találtam én magamnak.»

A szülők felelték :
«Ki tudja, milyen nemzetség és törzsből 

való? Kik a szülői? Milyen lehet az, kit az 
erdőben találnak! Isten tudja, vájjon emberek
től vagy ördögöktől született.»

«Nem» mondá a király fiú: «Ez az én meny
asszonyom, én megesküszöm vele.»

«Tégy úgy, amint akarsz» felelék a szülők, 
«a szégyen csak téged ér!» És a királyifjút 
összeeskették a hajadonnal. Egy év elmúlt és 
az Isten két gyermekkel ajándékozta meg őket. 
Ez ideig a fiatalasszony férjéhez egy szót sem 
szólott. Egyszer, midőn az anya gyermekeit 
bölcsőben fektetve, rengeti, dalt kezd siróhangon 
énekelni. A férj esetleg ott terem és kérdi: 
«Asszony, miért sírsz, mi okoz neked bánatot?»
«Óh
van atyám és anyám. Utánuk aggódom. Engem 
nem kő szült, ón nem fán jöttem a világra. 
Engedd, hogy édes szülőimet meglátogassam!»

A királyfiú erre magához hivatá seregének 
vezérét, befogatá kocsiját és kísérőül ötszáz 
katonát ad rendelkezésére.

És a sereg vezérének azt mondá: «kísérd 
asszonyodat szülőihez s aztán térj vissza !»

így cselekedvén, útnak indulának. Egész nap

viszonzá ő — mindig hallgatok, de nekem
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utazának, mígnem este felé patak partja mellett 
állapodának meg. Vacsora után mindenki ki
választott helyére ment aludni. Csak a sereg 
vezére nem aludt; veszélyesen beleszeretett 
úrnőjébe. Felkelt, hozzá ment és mondá: 
«Szeress, mert ha nem, egyet gyermekeid közül 
meg fogok ölni!»

«Én nem szeretlek» felel az úrnő, «ha te 
akarod, öld meg gyermekemet!»

És a sereg vezére a gyermeket azonnal 
megölé.

Reggel tovább utaztak. Este felé ismét nyu
galomra térnek. A sereg vezére újból úrnőjé
hez megy, de most sem tudja szívét megnyerni. 
Erre megölte a másik gyermeket is.

Harmadik éjjel a sereg vezére ismét úrnőjé
hez megy. Hosszú ideig megáll előtte.

«No lásd, mondá, két gyermekedet megöltem 
és még téged is meg foglak ölni.»

«A jóisten feletted is fog ítélni!» mondá az 
úrnő «várj, én akarok Istenhez imádkozni, maga
mat megmosni és csak ezután fogok visszatérni!»

A sereg vezére kötelet vesz elő, megköté 
avval úrnőjének lábait, hogy ne tudhasson el
futni ; elmene ezután a patakhoz maga után 
húzva a kötelet, és miután fához к öté azt, el- 
szalada.

Eközben azt úrnőt pásztor látogatja meg.
«Pásztorom, pásztorom» — mondá — «engedd, 

hogy ruháinkat kicseréljük !»
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«Legnagyobb szívességgel, monda a pásztor 
és kicserélték azokat. Ezután levágatá haját, 
szőrkalapot ölt magára és elmegy az atyai 
házhoz.

Basik, atyja pipázva ült a kapu előtt. Hozzá
lép, megcsókolja kezeit, meghajtja magát és 
megáll előtte.

Basik magához szorítja és kérdi: «Honnan 
iösz, fickóm szőrkalapban?»

Ö feleié:
«Uram. hallottam sok dolgosod van, nem 

fogadnál fel engem is azok közé? Úpy foglak 
szolgálni, amint követeled ; kosztomat bizonyosan 
meg fogom érdemelni.»

«No jól van, te a baromfiakra fogsz fel- 
feleié az aggastyán.ügyelni»

Hagyjuk mi őt itt és térjünk vissza a sereg 
vezéréhez.

A sereg vezére haza érkezvén, jelenti a 
királyfiúnak: «Asszonyod két gyermekét meg
ölte és elfutott az éjben.»

A királyfiú erre a sereg vezérével és kivá
lasztott sereggel útnak indul, őt felkeresni.

Apósának, Basiknak falujába jutva, betérnek 
annak házába.

Kérdezősködnek itt erről is, arról is, de senki 
sem tudja őket megérteni. Az esti vacsoránál 
a királyfiú kérdi: «Nincs itt nálatok egy rege 
elbeszélő? Mi őt szívesen meghallgatnék.»

Meghallá ezt a felöltöztetett pásztor, neje a
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királyimnak, ki itt a baromfiakra felügyelt és 
ajánlkozik regéket mondani.

De Basik mondá: «Nem, mi sz égy élj ük ma
gunkat a királyfiúnak megmutatni ezen piszkos 
fickót!»

A király fiú megértvén ezt, mondá: «Nem 
tesz semmit, jöjjön csak ide és mondjon nekünk 
regét.»

A fickó szőrsapkásan belép, leül és mondja : 
«Regét akarok nektek elbeszélni, de a falu 
legöregebbjének és a sereg vezérének itt kell 
lenni. És az ajtót be fogom csukni, hogy innen 
senki se menjen ki addig, míg el nem beszélem 
a történetet.»

A sereg vezére és a falu legöregebbje meg- 
érkezének, leülének és az ajtót becsukták.

Ezután a fickó beszélni kezdett és elmondott 
mindent ami vele történt úgy, mint egy regét.

Midőn a falu legöregebbjéről kezdett beszélni, 
ez azt mondja: «Rosszul kezdem magam érezni !»

Midőn pedig a sereg vezéréről van szó, ez 
szintén azt mondja: «Rosszul kezdem magam 
érezni.»

És bármennyire kérék, az ajtót nem akarták 
kinyitni addig, míg a történetnek vége nem 
szakadt.

Ezután a fickó a jelenlevőkhöz megy és 
mondá:

«Te vagy az én atyám, ez az én fivérem, ez 
az én férjem, ez a sátán, a falu legöregebbje,
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ez a sereg vezére a sátánnak nagybátya és ez 
én vagyok.»

Ezek után azonnal a sereg vezérének levág
ták a fejét, a falu legöregebbjének pedig a 
hasát metszették fel.

És az atya, a fiú és az asszony egymás 
karjaiban örülnek.

*

Az égből három alma hullott alá; az első 
az elbeszélő, a második a szíves olvasó és a 
harmadik az egész világ számára.



Az álom látó.
4

Élt egyszer egy férfi nejével és fiával. A fiú 
este lefeküdt; reggel felkelvén, azt mondja 
anyjának:

«Anyácskám, én álmodtam, de hogy mit, azt 
nem beszélem el neked.»

Az anya mondá: «Miért nem akarod elbe
szélni ?»

Amaz feleié: «Nem akarom, és ezzel el
végezte. »

Az anya erre megfogá őt és illendően el
verte.

Ezután a fiú atyjához menve, így szólítja
meg:

«Atyuskám, álmodtam, de anyámnak nem 
beszéltem el és neked sem fogom elbeszélni.»

Erre az atya is megveri fiát. Ki aztán duz
zogva, elhagyta a házat. Mendegél egész nap, 
mígnem vándorral találkozik, kit így szólít meg :

«Légy üdvözölve!» Amaz felé: «Légy üdvö
zölve !»

«Én álmodtam, de azt sem anyámnak, sem
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atyámnak nem mondtam el, de neked sem 
fogom elbeszélni.» És tovább ment. És így 
menve Emirhez érkezik és így szól hozzá:

«Emir, én álmodtam, de azt sem anyámnak, 
sem atyámnak, sem a vándornak nem mondtam 
el, de neked sem fogom elbeszélni.»

Ekkor az Emir megparancsold, hogy fogják 
meg őt és^padiásszobába vezessék.

Az ifjú kést szerzett magának és azzal a 
padlót hasogatni kezdi és hasogatá mindaddig, 
míg az Emir leányának szobája fölé egy nagy 
nyílást metszett. A leány szobájában étellel 
rakott tányér volt látható s a leány már rég
óta nincs a szobában.

Az ifjú lemászott, kiürítette a tányért és 
jóllakva visszamászik a padlásszobába.

így cselekedvén az első, második, harmadik 
és negyedik napon is, de az Emir leánya még 
mind nem tudja, hogy ki költi el az ő részét. 
Egyszer azonban figyelmessé lesz és elrejtőzék 
az asztal mögé. Látja, hogy egy ifjú lemászik 
és elkezd a tányérból enni. Erre rárohan és 
azt kérdi tőle : «Ki vagy te?»

Ez feleié : «Én álmodtam, de azt sem anyám
nak, sem atyámnak, sem vándornak, sem az 
Emirnek nem beszéltem el és ezért az Emir 
engem padlásszobába dobatott. Most a te aka
ratodból függök, csinálj amit akarsz.*

A fiatal epedő pillanatot vet a leányra és az 
ifjak egymást megszeretik.
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Ezen időben az estország királya elment a 
reggország királyához, hogy az ő fia számára 
annak a leányát megszerezze. Elővéve és el- 
külde egy vasrúd at 
a rúdnak az alsó és melyik a felső vége ? Ha 
ezt kitalálod 
elviszem magammal.»

A reggország királya mindenkit megkérdezett, 
de senki sem tudta ezt mondani. A királyleány 
elbeszéli ezt az ő kedvesének és ez mondá: 
«Eredj, mondd a te atyádnak, az Emirnek, hogy 
4 vasrudat tóba kell vetni, nehezebb része fe
nékig fog sülyedni; fúrjátok át a rudat és 
küldjétek el az estország királyának vissza.» Az 
estország királya ennek igazságáról meggyőződ
vén, a cselédeket visszaküldötte.

Erre ugyanazon király három hasonló színű 
és növésű lovat küldött azon izenettel: «Melyik 
az egyéves, melyik a kétéves csikó és melyik 
a kanca? Ha ezt eltaláljátok, jó, ha nem, úgy 
leányotokat mngammal viszem.» — Erre össze
gyűlnek az ügyes emberek, de senki sem tudja 
ezt kitalálni. A király tanácstalan maradt és 
nem tudá, hogy mit cselekedjék.

A király leány kedveséhez ment és mondá: 
«Tudod, hogy engem el akarnak vinni ?» és el
beszélő mindent, úgy, amint történt.

Ez feleié: «Eredj és mondd meg atyádnak : 
Egy kötés szénát kell a vízbe vetni, sóval meg
hinteni és este a lovak elébe tenni. Eeggel

Örmény. Regék.

és kérdi: «Melyik ennek

jó, ha nem, akkor a leányodat

4
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legelőször a kanca, aztán a kétéves és csak 
végül fog az egyéves elé jönni.»

Úgy is történt és a feleletet elküldék az est
ország királyának. A király egy kis ideig várt, 
aztán egy acélozott kopj át és egy acélozott 

' pajzsot küldött és azt mondatá: «Ha ti ezen 
kopjával a pajzsot át tudjátok törni, akkor Én 
fiamnak leányotokat kapom feleségül. Ha nem, 
akkor a Ti leányotokat kell ellmldjétek az én 
fiamhoz!»

Sok nép gyülekezett össze, maga a király is, 
de semmi módon nem tudták a pajzsot keresz
tül fúrni. Erre elkezdett beszélni a királyleány 
atyjának, az ő kedveséről. A király ezt is ide 
hivatá. Az ifjú eljött, az acélozott kopj át a 
földbe ütötte és a pajzzsal ráütvén, azt keresz
tül fúrta.

A királynak nem lévén fia, az ifjút fiául fo
gadé, ki aztán elment az egyezkedés szerint az 
estország királyához, hogy ennek a leányát haza
hozhassa.

Ment mendegélt, hogy mily hosszasan, nem 
ismeretes, és lát valakit, aki a fülét a földre 
helyezve, hallgatódzik.

Az ifjú azt kérdé tőle :
«Ki vagy te?»
Amaz feleié: ·
«Én az vagyok, aki mindent tudok, ami e 

világon mondatott.»
Ez feleié: #
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«Az gonosz lélek! aki mindent tud, ami e 
világon mondatott.»

Amaz monda:
«Én nem vagyok gonosz lélek. Gonosz lélek 

az, aki acélkopjával acél pajzsot tud átfúrni.
Ez feleli: «Az én vagyok, legyünk testvérek !»
És együtt ketten tovább ménének. Mennek 

és látják, hogy valaki mindkét lábára egy-egy 
malomkövet köt, hogy az egyikkel Chisán-ba,* 
a másikkal pedig Stambulba menjen.

Az ifjú mondá:
«Gonosz lélek az, ki az egyik lábával Chisánba, 

a másikkal Stambulba megy.»
Amaz feleié :
«Én nem vagyok gonosz lélek, gonosz az, 

ki acélkopj ával, acél pajzsot tud átfúrni.»
Ez mondá: «Az én vagyok. Legyünk test

vérek !»
Most már hárman valának és hárman méné

nek tovább. Mennek, mendegélnek és látják, 
hogy a malomban hét malomkővel gabonát 
őrölnek és azt egyedül egy ember mind meg
eszi és még sem lakván jól, azt kiáltja: «Oh, 
atyuskám, én meghalok az éhségtől.»

Ez mondá: ·
«Gonosz lélek az, akinek számára hét malom

kővel őrölnek gabonát, nem lakik jól ettől és 
azt kiáltja: Meghalok az éhségtől!»

* A Víin-tó körül. Ford.
4*
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Amaz feleié : «Én nem vagyok gonosz lélek. 
Gonosz lélek az, ki acél kopjával acél pajzsot 
tud átfúrni. )>

Ez feleié: «Az én vagyok, legyünk testvérek!»
Most már négyen mentek tovább. Mennek, men- 

degélnek és látják, hogy valaki az egész világot 
magára veszi s őket a magasba akarja emelni.»

Amaz mondá: «‘Gonosz lélek az, ki az egész 
világot magára veszi s őket a magasba akarja 
emelni.»

Ez feleié : «Én nem vagyok gonosz, — gonosz 
lélek az, aki acél kopjával az acél pajzsot át 
tudja fúrni.»

Amaz mondá: «Ez én vagyok. Legyünk 
testvérek.»

Most már öten mentek tova. Mentek, men- 
degéltek és látják, hogy valaki mind kiissza a 
patak vizét és úgy kiált: «Atyuskám! én el
veszek a szomjúság miatt.»

Amaz mondá: «Gonosz lélek az, aki kiissza 
a patak vizét és mégis azt kiáltja: «Én elveszek 
a szomjúságtól!»

Ez feleié : «Én nem vagyok gonosz lélek. 
Gonosz lélek az, aki acélkopjával az acél pajzsot 
át tudja fúrni.»

Amaz mondá: «Ez én vagyok. Legyünk test
vérek !»

Most már hatan mentek tovább. Mentek, 
mendegéltek és látják, hogy egy pásztor oly 
édesen furulyázik pásztori sípjávál, hogy arra
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a hegyek, völgyek, mezők, erdők, emberek, álla
tok mind táncolni kezdenek.

Amaz. mondá: «Gonosz lélek az, aki a hegye
ket és völgyeket is meg tudja táncoltatni.»

Ez feleié: «Én nem vagyok gonosz lélek. 
Gonosz lélek az, ki acél kopjával az acél pajzsot 
át tudja fúrni.»

Amaz mondá: «Ez én vagyok. Legyünk test
vérek !»

Most már heten vajának és ménének tovább. 
Amazok kérdik a királyfiút: «Testvér, aki 

acél kopj ával acél pajzst ütöttél át, hova akarsz 
az Istenért vezetni?»

«Mi megyünk az estkirály leányát elhozni.» 
«Csak te tudd azt valóban elhozni», felelék

azok.
Es elmenének a király* kastélyába, hogy a 

leányt elhozzák. De a király leányát nem akará 
elengedni; összehívta embereit és mondá : «Ezek 
a menyasszony után jöttek, és még sem éhesek; 
de azért talán fognak egy-két falatot enni. 
Azonnal 21 sütőkemencét fűtsetek be, süssetek 
benne kenyeret és főzzetek 21 üst levest. Ha 
ők mindezt megeszik, nekik adom leányomat, 
különben nem.

A hét testvér egy külön szobában volt. Az 
az első, ki fülével a földön hallgatódzik, hallja 
a király parancsát és mondja : «Te testvér, aki 
acél kopj ával acél pajzsot átütöttél 
amit a király mondott ?»

értetted,
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«Те ügyetlen! Hogy tudjam én azt, mit 
mondott a király, mikor én nem voltam abban 
a szobában ? Most beszéld el, mit mondott ő 1»

«Ö azt parancsolta, hogy 21 kemencében 
kenyeret süssenek és 21 üst levest főzzenek. 
Hogyha mi mindezt megesszük, nekem adja 
leányát, különben nem.»

A testvér, aki hét malomkővel orlött gabonát 
megevett, mondá: «Ne féljetek! Én kimegyek 
és mindent, ami a kezemhez jut, meg fogok 
enni és hozzá még azt fogom kiáltani; oh 
atyuskám, meghalok az éhségtől!»

Midőn a király ezt látá, megijedék: «Pusz
títson el az Isten! Tőled nekünk menekednünk 
kell!»

Osszehivá embereit és mondá: «Csináljatok 
a házban tüzet, szóljatok rá hamut és fedjétek 
be gyapjúval! Ha azok este haza fognak jönni, 
e szobában mindnyájan bizonyara el fognak 
égni.»

Az éleshalló hallja mindezeket és mondja: 
«Te testvér, ki acél kopjával acél pajzsot át
ütöttél, értetted, amit a király mondott ?»

«Nem, honnan tudjam én azt? Mit is mon
dott csak?»

«Csináljatok a házban tüzet, szórjatok rá 
hamut, és fedjétek be gyapjúval! Ha este ők 
haza fognak jönni, e szobában mindnyájan 
bizonyára el fognak égni.»

Az a testvér, ki az egész patakot kiitta,
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monda: «Én elmegyek, jól tele iszom magam 
és előttetek megyek be a házba Ha bemegyek 
a szobába, a vizet ki fogom okádni és az egész 
ház tengerré fog átváltozni.»

Este a király előhivatá és kérte őket, hogy 
a számukra meghatározott szobába nyugalomra 
térjenek. Midőn a vízivó száját kitátotta, meg
telt az egész szoba vízzel. És elmentek egy 
más szobába.

Erre a király elvesztette eszét és nem tudta 
műt cselekedjék. Összehivatta embereit, de ezek 
egyhangúlag kiabálták: «Történjék bármi, de mi 
mégsem engedjük, hogy a királyleány eltávozzék.»

Az éleshalló hallá mindezt és mondá:
«Testvér, ki acél kopjával acél pajzsot át

ütöttél, értetted, amit a király mondott?»
«Honnan tudjam azt, mit mondott?»
«Nos halld! Megtörténhetik minden, de a király

leányt mégsem engedjük el magunktól,» mondá.
Az a testvér, aki a földgömböt magára vette, 

mondá : «Várjatok, eltalálom én a módját! Én 
az egész kastélyt és az egész országot magam
mal elviszem.»

Vévé a kastélyt hátára és ezzel tovább mene. 
A pásztor édesen furulyázott és a hegyek, völgyek 
erre táncolnak. És az, aki mindkét lábára egy- 
egv malomkövet kötött

Ekkor elkezdett a király sírni és kérte őket, 
hogy a kastélyát ne vigyék el. «A leányt,» 
mondá, «vigyétek el, megérdemeltétek.»

vígan lejt tovább.
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Erre a királyi kastélyt azon helyen hagyták, 
ahol volt; a pásztori furulya kellemes hangja 
elhangzik, a hegyek, völgyek és mezők pedig 
felhagynak a tánccal. Erre a király leányt maguk
kal vive, haza felé indultak. A hősök mindenike 
lakására tért vissza és az. aki acél kopjával 
acél pajzsot áttört, élvévé a leányt és elvezeté 
a reggország királyához. Megérkezvén ide, látja, 
hogy az ő kedvesének fiúgyermeke született. 
Ezért azonban őt is élvévé feleségül.

Az acél kopjával acél pajzsot áttörő hős éjjel 
lefekszik aludni s így szól álmában: «Nap 
ragyog az egyik oldalomon és nap ragyog a 
másik oldalomon is; a mellemen pedig fényes 
csillag játszik.»

Másnap reggel szülőit magához hivatá, elmegy 
az Emirhez is, és mondja: «Most akarom ál
momat nektek elbeszélni.» Amazok mondák: 
«Most, hát mi az?» Ez feleié:

«Láttam álmomban egyik oldalomon egy na
pot és a másik oldalomon még egy napot, a 
mellemen pedig fényes csillag játszott.»

Amazok kérdék: «Ilyen álmod volt neked 2.»
Ez feleié: «Istenemre! Ilyet álmodtam.»

*

Az égből három alma hullott alá: az első 
az elbeszélő, a második az olvasó és a har
madik az egész világ számára.



Az áruló anya.

Élt egy ember, kinek volt egy felesége. Az 
ember vadász volt. Midőn elérkezett halálának 
napja, így szólt az asszonvhoz :

Látod, meghalok. Tudom, hogy fiam fog 
születni (az asszony áldott állapotban volt) és 
az apja mesterségét fogja folytatni. Gondod 
legyen azonban reá, hogy a fekete hegyre ne 
menjen vadászni.

Az ember meghalt és az asszonynak rövid 
idő múlva fia született. A fiú felnőtt és vadász 
lett. Ekkor anyja így szólt egyszer hozzá:

— Gyermekem, tudod-e mit mondott atyád 
mikor meghalt? Azt mondta: «Ha a fiam va
dász lesz, ne menjen a feketehegyre vadászni».

De a fiú nem gondolt a tilalommal, fel
pattant lovára és egyenesen a feketehegyre 
nyargalt. Akkor látta, hogy egy dew (boszor
kány) repül vele szembe szárnyas lovon ég és 
föld között.

— Nem hallottad nevemet? Hát miért jössz 
ide vadászni? — És háromszor vetett feléje
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egy dorongot. A legény Istenhez folyamodott 
segítségért és az ő akarata folytán léggyé vál
tozott és meglapult lova hasán. Innen lőtte 
nyilait a dewre és a félholt dew földre esett. 
A legény felszállt a dew lovára és mondá: 
(iHajtani fogom, talán elvisz valahova». A ló 
elvitte a dew házába. «Onnan negyven szép 
leány jött ki és kérdék: «Hol van a dew?» 
A legény feleié: «Agyonütöttem a dewet, mint 
egy kutyát és most ott fekszik az úton. Hát 
titeket hogyan hozott ide?» Azok felelék: 
«Negyvenen vagyunk nővérek; a dew idehozott. 
De te hogy ütötted őt agyon? Mindnyájan a 
feleségeid leszünk. Jó lesz?»

— Jó, — felelt a legény és elmentek a 
dew házát megtekinteni. Megszámlálhatatlanok 
voltak kincsei. A legény kinyit egy ajtót, ott 
csupa drágakő, rubin és ametiszt hever. Kinyit 
egy másik ajtót, ott csak úgy folyik az arany. 
Kinyit egy harmadikat, ott meg az ezüst folyik.

- Haj, haj, ez pompás ! - És a legény ott
maradt és vadászattal töltötte idejét

Senki sem tudja, mennyi ideig volt ott, de 
egy esztendeig ott volt. Egyszer hazajött a va
dászatról, azután egy helyben ült és egyre 
sóhajtozott. A negyven asszony köréje gyüleke
zett és mondák: «Mi bajod van? Negyvenen 
vagyunk szép asszonyok és mind a tieid va
gyunk. Ez talán nem tetszik neked?»

—֊ Jaj dehogy, — feleié \ az — mindannyia-
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tokát szeretlek, de nem kevésbé szeretem anyá
mat. Egyfelől titeket, másfelől őt. Bágondoltam 
anyámra és azért sóhajtok.

Erre azt mondák: «Végy egy zacskó aranyat 
és vidd el neki, hogy bőségben élhessen».

A legény így szólt: «Elmegyek és idehozom 
anyámat».

Az asszonyok pedig feleltek : «Jól van, hozd 
őt ide».

A legény tehát ellő vágóit és elhozta anyját. 
És az anya mindent megtudott hatói, hogy mi 
történt és mind az asszonyoknak anyósa lett. 
Értett a sebek gyógyításához és mikor ha egy
szer vadászni volt, elment a sebesült dewhez 
és elkezdte ezt gyógyítani. Aztán menyeihez 
ment és így szólt: «Ti, átkozott asszonyok, 
örültetek, hogy a dew meg van halva? Vegye
tek csak egy szőnyeget, ide fogjuk őt hozni«. 
Elmentek hát és elhozták a dewefc. Az anya 
addig ápolta, a míg egészen egészséges nem 
lett. Azután szerelmeskedni kezdett vele, de felt 
a fiától. Egyszer így szólott kedveséhez: «Nem 
tudsz valami módot ham eltávolítására? Küldd 
őt valamiért, de úgy, hogy ne jöjjön többet vissza».

— Jó, — mondá a dew és az anya száraz 
kenyeret tett maga alá az ágyba és úgy tett, 
mintha beteg volna. «Oh jaj fiam» — így szólt 
hozzá - «látom hogy meghalok, majd szét
esnek a csontjaim.» így hazudott, mikor a szá
raz kenyér ropogott alatta.
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Éb a fiú kérdé: 
anyácskám#.

Az anya így felelt: «Hallottam, hogy van 
egy élet-dinnye. Ha ezt megtalálhatnád, enném 
belőle és meggyógyulnék. Ha azonban nem ta
lálod meg, akkor meg kell halnom.»

A fiú elindult a dinnye keresésére, lovagolt 
lovagolt és este betart egy öreg anyókához. Az 
anyóka kérdé őt: — Hova lovagolsz, ham? — 
Ő pedig felelt. —~ Az élet dinnyét keresem, 
anyácskám.

— Ej, fiam, a mint látom, téged egy asszony 
szedett rá, —-monda az anyóka.

Nem, — felelt a legény — azt meg kell 
találnom.

Ekkor így szólt az anyóka: «Ha már kere
sed az élet dinnyét, ráirányítalak, hogy mikép
pen szerezheted meg. Soká, nagyon soká fogsz 
menni és előbb negyven, azután ötven dewhez 
fogsz jutni. A negyven dewnek egy nő paran
csol, aki a kályhánál ül és kenyeret süt. Ha 
kepe's vagy őt megrohanni és melléből valamit 
kivenni, nem fog téged bántani. De ha ezt 
nem tudod megtenni, akkor felfal téged, még 
ha egy egész napi járásnyira is vagy tőle.

A legény ellovagolt a dewekhez és rárohant 
a boszorkány-asszonyra. Ez csakhamar magá
hoz tért, de addig amaz már kivett valamit a 
melléből. «Törné ki a nyakát a ki téged erre 
megtanított# — szólott a boszorkány-asszony —

«Mi segíthetne rajtad
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«szerencsére ezzel megmented életedet, mert 
különben jó falat lettél volna nekem vacsorára. 
Jer hát, elrejtelek a szekrénybe, hogy a de ve к 
fel ne faljanak, ha este hazajönnek.»

És bedugta őt a szekrénybe.
Mikor a dewek este -hazajöttek, így szóltak :
— Hej, anyácskánk, egész éven át farkaso

kat és efféle állatokat hozunk haza és ezeket 
eszszük együtt. Miért van ma emberhús-szag. 
Tálán bizony egy embert ettél meg? Bizony 
hagyhattál volna nekünk is belőle valamit.

— Hegyen-völgyön csavarogtok, — feleié az 
anya — és azért vagytok ti emberszagnak.

— N$m úgy van ám, — válaszoltak azok; 
az anya pedig így szólt:

— Eljött az unokaöcsém.
A dewek erre így szóltak:
— Anyácskánk, mutasd meg őt nekünk; 

nem fogjuk felfalni. Csak látni szeretnénk.
Az anya erre kihúzta a legényt a szekrény

ből és odaadta a deweknek, akik karjaikra 
vették, szagolták, mint egy virágot és egy
másnak adogatták át. És kérdék anyjukat: 
«Anyácskánk, miért jött öcséd ide?» Amaz fe
leié: «Az élet-dinnyét keresi anyja számára, 
aki beteg. El kell mennetek a dinnyét elhozni».

Erre mind a negyven dew egyszerre mondta:
— Isten bizony, nem nem fogjuk megtalálni.
Volt azonban közöttük egy sánta dew; ez 

így szólt a legényhez:
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— Öcsém, hozz magaddal egy korsót, egy 
fésűt és egy beretvát. Mi ketten elhozzuk a 
dinnyét.

Elmentek hát ketten és eljutottak ahhoz a 
kerthez, amelyben az élet· dinnye termett. Ott 
megálltak. A sánta dew kivágott egy darabot a 
dinnyéből, odaadta a legénynek és így szólt:

Menj előre, öcsém, én majd utolérlek.
Ezzel egészséges lábát áttette a palánkon, 

de mikor béna lábát utána húzta, ez odaütő- 
dött a palánkhoz. Erre az ötven dew felébredt 
és üldözőbe vették a sántát. Ekkor ez így szólt:

— Öcsém, dobd el a korsót!
A legény eldobta a korsót és rögtön olyan 

áradás támadt, hogy még a hegyek teteje sem 
látszott ki a vízből. A dewek azonban dereka
san gázoltak a vízben. Mikor már egészen közel 
jöttek, a sánta dew így kiáltott:

— Öcsém, dobd el a fésűt!
A legény eldobta a fésűt és ott rögtön sűrű 

erdő támadt. A dewek kivágták a fákat, már 
nem sok maradt belőlük és az üldözők újra 
közel jöttek. Ekkor a sánta dew így kiáltott:

— Öcsém, dobd el a beretvát!
A legény eldobta a beretvát és mindjárt éles, 

szúrós üvegtörmelék takart be nagy darabon 
mindent. Mire az üldözők keresztül tudtak gá
zolni az üvegtörmeléken, már jött a negyven 
dew öveik elé és biztonságba helyezte a dinnye
keresőket.
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A legény vette a dinnyét és visszalovagolt. 
Este ugyanazon öreg anyókához tért be. «Nos, 
elhoztad ?» — kérdé ez.

— Isten bizony, anyácskám — feleié a le
gény és lefeküdt aludni. A mint elaludt, az 
anyóka elvette a dinnyét és egy másikat tett 
helyébe. Másnap reggel a legény vette a kicse
rélt dinnyét és elvitte anyjának.

Ez evett belőle és így szólt: «Ah, meg
nyugodott az én lelkem. Most már nem fogok 
meghalni».

A fiú ismét elment vadászni és az anya is
mét így szólt a dewhez : «Gondolj hát ki valami 
módot, hogy fiamtól megszabaduljunk. Küldd 
el őt valahova, a honnan nem jön többet 
vissza». — «Jó», mondá a dew.

A fiú hazajött a vadászatról, az anya pedig 
száraz kenyeret tett maga alá az ágyba és be
tegnek tette magát. A száraz kenyér ropogott 
alatta, ő pedig egyre így nyöszörgőit: «Oh, jaj, 
fiam, látom, hogy most meghalok; te nem
sokára nem fogsz engem többet látni».

Erre kérdé a fiú: «Mit kívánsz, anyács
kám ?» — «Fiam» — feleié az anya 
lottam, hogy ha oroszlántejet hozol nekem és 
én azt megiszom, attól újra egészséges leszek.»

A fiú tehát ellovagolt oroszlántejért. Nyar
galt, nyargalt és este megint amaz öreg anyó
kához tért be. Az anyóka kérdé tőle:

— Hova lovagolsz, fiam?

«hal-
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Anyácskám, oroszlántejet keresek az édes
anyám számára

Fiam, úgy látom, hogy téged egy asz- 
szony szedett rá.

— Nem, szereznem kell oroszlántejel.
Erre az anyóka így szólt :

֊ Ha már éppenséggel oroszlántejet kere
sel, ráirányítalak, hogyan juthatsz hozzá. Ha 
innen tovább lovagolsz, egy öreg nőstényorosz
lánt fogsz látni. A lábán egy borzasztó daga
nat van- Minden reggel, mikor a nap feljő, az 
oroszlán elmegy egy jávorfához, neki támasztja 
fájós lábát és hangosan üvöltöz. Ha a daga
natot nyiladdal fel tudod szúrni, nem fog té
ged bántani, de különben felfal De ha jól el 
is találtad a daganatot, ne mutasd magad mind
járt; csak mikor kissé megnyugodott, menj 
hozzá és akkor mindent meg fog tenni, amire 
kéred.

A legény felkerekedett és ellovagolt Akkor 
látta az oroszlánt, amint lábát egy jávorfához 
támasztotta és hallotta, a mint borzasztóan 
üvöltözött. Vett hát egy nyilat és belelőtte ép
pen a daganatba, úgy, hogy ez felpattant.

Az oroszlán erre még erősebben ordított 
«Jaj, jaj, jaj 1 Ki tette ezt? Mindjárt felfalom! 
Jaj, jaj!»

De igen hamar megnyugodott és így szólt: 
«Bármit kérjen tőlem az, aki ezt tette, meg
adom neki»).
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A legény közelebb jött és az oroszlán kérdé:
— Te voltál az, aki a daganatomat felhasí

tottad ?
— Igen, — feleié amaz 

a te alázatos szolgád.
— Nos, hát kérj valamit. Megadok neked 

mindent amit kívánsz.
— Anyácskám beteg és oroszlán tejet kér, — 

feleié az ifjú.
Erre így szólt a nő-oroszlán:
— Jer hát barlangomba, ott van két kis 

oroszlánkölyök. A melyek nem az enyémek. 
Öld le azokat, vedd vérüket és menj, de úgy 
hogy ne halljam kiáltásukat, mert ha azt hal
lom, odajövök és felfallak.

A legény leölte a két oroszlánkölyköt, vérü
ket egy tömlőbe eresztette és ezt lovára tette. 
De suttyomban magával vitt két más oroszlán
kölyköt is.

Ellovagolt; ki tudja, mióta lovagolt már, mi
kor egyszerre csak észrevette, hogy az anya
oroszlán üldözi. Utói is érte a legényt és kérdé: 
«Hova zavartad gyermekeimet?» Amaz így fe
lelt: «Hiszen nem fogom őket leölni, hanem 
magamnál tartom; talán még hasznukat ve
hetem».

— Ha így áll a dolog, — feleié az orosz
lán — ám vidd őket magaddal.

A legény tovább lovagolt és este ugyanazon 
anyókához tért be. «Jó estét», mondá.

Örmény Regék.

én tettem azt

5



66

— Adjon Isten, fiam! Nos, hát megkaptad 
a tejet?

— Isten bizony, megkaptam.
A legény lefeküdt aludni, az anyóka pedig 

átöntötte az oroszlántejet egy más edénybe, míg 
a tömlőbe vizet és kecsketejet töltött. A legény 
természetesen mit sem tudott erről. Eeggel fel
kelt, vette a tejet, lóra pattant és ellovagolt 
anyjához.

Az anyja megitta a tejet és így szólt:
— Ah, végre megnyugodott az én lelkem.
Másnap a legény vadászni ment, anyja pe

dig így szólt a dewhez: «Dew, pusztulnál el! 
Nem tudsz semmiféle módot találni arra, hogy 
fiamtól megszabaduljunk ? Küldd el őt vala
hova, a honnan nem jön többet vissza! Ha ezt 
nem teszed, meglásd, ő öl meg téged.» A dew 
így felelt: «Mit tegyek? Sajnálom a sihedert. 
Olyan derék vitéz, hogy bárhova küldjed, min
denünnen visszajön. De várj, most majd élet- 
vizért küldjük el».

Az anya száraz kenyeret tett maga alá az 
ágyba és betegséget színlelt. Este a fiú hazajött 
és az anya egyre nyöszörgőit: «Óh, jaj, 'fiam, 
látom, hogy most meghalok». — És a száraz 
kenyér ropogott az ágyban.

Erre így szólt a fiú: «Miért kellene meg
halnod, anyácskám? Mondd csak, mi kell ne
ked és én elhozom».

Az anya erre így szólt: ՛՛:
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— Fiam, hallottál az életvizről ? Ha azt ho
zol nekem és én iszom belőle, újra egészséges 
leszek. De ha nem hozol, nincs számomra egyéb 
orvosság és meg kell halnom.

Másnap a legény lóra ült, magához vette a 
két kis oroszlánt és elvágtatott. Este ugyan
azon anyókához tért be.

— Jó estét, — mondá.
— Fiam, hova vezet az Isten akaratja?
— Anyámnak hozok életvizet, aki betegen 

fekszik.
— Hej, téged egy asszony szedett rá.
A legény azonban így felel: «Hoznom kell 

életvizet, bármi történjék is?»
Az anyóka erre így szólt:
— Fiam, máskor mindig megmutattam, ho

gyan jutsz hozzá valamihez; azt mindig meg
kaptad és visszatértél. De most el fogsz menni 
és nem jösz vissza.

— De mi lesz hát ott? — kérdé a legény.
— Oda fogsz menni, — feleié az anyóka — 

a forráshoz teszed a tömlődet és azután hét 
nap és hét éjjel aludni fogsz. Jönni fog egy 
kígyó, egy skorpió, „egy dew és egy fenevad és 
felfalnak téged. Ne is gondolj arra, hogy meg
menekülhetsz.

A legény azonban így szólt: Bármi vár re ám, 
Isten segítségével megyek. Ezzel vette a két 
kis oroszlánt és ellovagolt. Soká, nagyon soká 
lovagolt, míg végre elért az életviz forrásához.

6*
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A forráshoz odatette tömlőjét, de azután mind
járt nehéz, mély álom fogta el, úgy, hogy le
esett lováról. Hét nap és hét éjjel feküdt úgy 
és aludt. Előmászott egy kígyó, egy skorpió, 
azután fenevadak, de a fiatal oroszlánok szét
tépték őket. Mikor a hét nap elmúlt, a legény 
fölébredt és oroszlánjait vérben látta. Tisztára 
mosta őket, életvizet merített tömlőjébe, ezt 
odakötötte lovához, azután az oroszlánkölykök- 
kel együtt hazafelé indult.

Este ugyanazon anyókához tért be, aki mind
járt kérdezte tőle: «Nos, hoztál-e életvizet?»

— Persze, — feleié a legény.
Az anyóka erre így szólt: «Isten segítsége 

és ezen két kis oroszlán nélkül nem hoztad 
volna».

A legény lefeküdt aludni és az anyóka át- 
öntötte az életvizet egy más edénybe, a tömlőt 
pedig megtöltötte közönséges vízzel. A legény 
persze mindebből nem vett észre semmit; más
nap vette a kicserélt vizet, felpattant lovára és 
ellovagolt anyjához.

— Nos, anyácskám, — mondá 
neked életvizet.

Az anya ivott belőle és így szólt: lAh, 
végre megnyugodott az én lelkem. Most már 
bizonyosan meggyógyulok».

A legény elment vadászni és az anya így 
szól a dewhez: «Pusztulnál el! Hát nem mond
tam neked, hogy oly helyre küldd őt a honnan

hoztam
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nem térhet többé vissza. Ha ezt nem teszed, 
szólok neki és ő agyonüt téged.» — Isten bi
zony, hatalmas egy legény ő 
dew — «akárhová küldjük, mindenünnen vissza
jön. Már nem is tudom, hova küldj em.»

Este a fiú hazajött a vadászatról és az anya 
így szólt hozzá: «Fiam, jer, hajtsd fejedet az 
ölembe és aludj el». — Az el is aludt, fejét, 
melynek három hajszálán jelek voltak, anyja 
ölére hajtva. Az anya ujja köré csavarta a 
hajszálakat és kitépte azokat, mire a legény 
azonnal meghalt. Ekkor az anyja így szólt a 
dewhez: «Vedd a kardot; darabokra fogjuk őt 
vágni».

A dew azonban azt mondta: «Nem, egy ily 
derék legény ellen nem emelhetem fel keze
met». — Ekkor az anya maga vette kezébe a 
kardot és kis darabokra vágta szét fiát. Kis 
ujját a falra dobta, többi szét vagdalt testét 
pedig bedugta egy szőrzsákba és félre dobta. 
A fiatal oroszlánok felébredtek, fogták a zsákot 
és elvitték az öreg anyókához a kunyhóba.

Az anyóka odaillesztette az egyik csontot a 
másikhoz, az egyik darabot a másikkoz, a fejet 
a testhez és már minden együtt volt, csak a 
kis ujj hibázott. A kis oroszlánok visszafutot
tak érte, megtalálták, elhozták és az is a maga 
helyére jutott. Erre az anyóka elővette az 
oroszlántejet, melyet éppen az a legény hozott 
volt, megöntözte vele a testet és minden da-

felelé a
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rabja összenőtt. Azután orrához tartotta az 
élet-dinnyét ettől tüsszentett és mikor az élet- 
vizzel is megöntözte, a legény felkelt — ele
venen és egészségesen, mintha aznap született 
volna. Ekkor azt kérdezte az anyókától: «Anyács
kám, mi történt velem?» — «Jaj fiam», — 
feleié 
téged».

— De hát akkor, hogy lettem újra elevenné?
— Emlékszel még arra, mikor az oroszlán

tejet hoztad ? Hiszen azt én elcseréltem és te 
kecsketejet vittél az anyádnak. Éppen úgy tet
tem az élet-dinnyével és az életvizzel. Anyád 
darabokra vagdalt és egy zsákba dobott téged. 
A kis oroszlánok ideczipelték a zsákot és én 
csontot csont mellé, darabot darab mellé tettem, 
megöntöztelek oroszlántejjel és minden összenőtt 
egy testté. Azután orrod alá tartottam az élet
dinnyét, te tüsszentettél és mikor az életvizzel 
is megöntöztelek, újra feléledtél és felkeltél.

— Hej, anyácskám, — mondá erre a le
gény — Isten segítségével jót tettél velem. Én 
nem jutalmazhatlak meg érte; jutalmazzon meg 
az Isten.

Azután elment, hozott egy zsák aranyat és 
egy zsák ezüstöt és így szólt az anyókához:

— Itt van, élj ebből. Imádkozzál érettem; 
én visszatérek hazámba.

Azzal vette a két kis oroszlánt és visszament 
anyjához. Ott rákiáltott a kis oroszlánokra és

«az, hogy anyád darabokra vagdalt
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ezek rárohantak az anyára. Az egyik meg
ragadta az egyik lábát a másik a másikat, 
húzták és kétfelé szakították. A holttestet fel
dobták az ég felé, de visszaesett. Még hátra 
volt a dew; ez felmászott egy falra és onnan 
levetette magát. Az oroszlánok rárohantak, szét
tépték és az ég felé dobtak; mikor visszaesett, 
ezer darabra tört szét. A legény azután elége
detten élt feleségeivel és az oroszlánkákkal. 
ő megtalálta szerencséjét.

Adjon Isten nekünk is szerencsét!
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