
Benedek Elek mesék  I.   

4. o.- 8. o-ig ajánlott 

1. A KEREK KŐ 

 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon innen, az Óperenciás-tengeren túl, ahol a 
kurta farkú malac túr, volt egy szegény halászember. Ennek a szegény embernek nagyon sok 
gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztalfiában, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász 
kakasszóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől estig folyóvízről 
folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy: halász, vadász, madarász, üres tarisznyában kotorász - 
kevés isten áldása volt a munkáján. 

Hanem amilyen ágrólszakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. 
Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok, annyi 
sem volt, mindig csak a bátyjához küldött: adjon egy vacsorára való puliszkalisztet. De ahhoz ugyan 
küldhetett, azt üzente vissza mindig: ád szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát 

 - Azt már nem teszem - mondta a szegény halász -, ahány gyermekem van, mind 
egyformán kedves énnekem, egytől sem tudnék megválni. 

Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falatjuk, elment a halász, s azt 
mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jön, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. 

Leült jókor reggel a víz partjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem 
akadt belé, mint a kisujjam. Már be is esteledett, s kerülte a szerencse, mintha csak félt volna tőle. 

- Látom - mondta magában a halász -, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit 
vacsoráznak ártatlan gyermekeim! 

 

Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát - olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt 
volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az, egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a 
követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát, amikor kiemelintené, megint csak az a kerek kő van 
benne. Most már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bedobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne 
kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. 

 

Mérgelődött a szegény halász, de nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a víz 
partjára, s aztán nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta 
magát: ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerek követ, hadd karikázzanak vele a gyermekek. 

 

Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, 
közrefogták s kérdezték: 



 

- Mit hozott, édesapám? 

 

- Egy kerek követ, fiaim, semmi egyebet. Nesztek, játsszatok vele, s felejtsétek a vacsorát. 

 

A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy 
belemelegedtek a karikázásba. Gurították a kerek követ föl és le a szobában, s nagyokat sikoltottak 
örömükben, mert a kő mind fényesebb, fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak 
volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégiscsak megfordult, s rászólt a gyermekekre: feküdjetek 
le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyta a 
szemét, mert olyan erősen fénylett, ragyogott a kerek kő, hogy majd megvakult a nagy 
ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézte a követ, szólítja a feleségét is: 

- Nézd, asszony, valami csudakő, úgy ragyog, mint a gyémánt. 

 

- Jaj, lelkem uram - csapta össze a kezét az asszony -, ez igazán gyémánt. 

 

Mindjárt megegyeztek, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hátha megvenné 
jópénzen. Felkelt pitymallatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerek követ, s ment a király színe 
elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen: 

 

- Adjon isten jó napot, felséges királyom. 

 

- Adjon isten, szegény asszony, mi szél vetett hozzám? 

 

Előveszi az asszony a kerek követ, s mutatja a királynak. 

 

- Hát ezt te hol találtad, szegény asszony? - kérdi a király nagy álmélkodással. 

 

Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. 

 

- No, te szegény asszony, add nekem ezt a követ, adok érte ezer pengőforintot. Mert úgy 
tudd meg, hogy igazi gyémántkő ez. 



 

A szegény asszony nem szólt semmit, csak köhintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki az 
ezer pengőforint. Szavát sem várta, mondta a király: 

 

- Ha nem elég ezer pengő, adok kétezret. 

 

A szegény asszony megint csak köhintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott 
szólni. Dehogy kevesellette az ezer pengőt! Hanem a király megint azt hitte, hogy keveselli, azt 
mondta hát a szegény asszonynak: 

 

- Hallod-e, te szegény asszony, nem sokallok én ezért a kőért három zsák aranyat sem. 
Adod-e ennyiért? 

 

Akkor már az asszony sem köhintett, hanem biccentett a fejével. 

 

A király egyszeribe töltetett három zsák aranyat, még szekeret, lovat is adott az asszonynak, 
hogy hazavigye az aranyat. 

 

Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is! Most már gazdagok 
voltak, nem éheztek többet. 

 

- Hanem, hallod-e, feleség - mondja a halász -, meg kéne mérnünk az aranyat: hány véka 
lehet. 

 

- Igaza van kendnek, meg kellene mérnünk. 

 

Az ám, de véka nem volt a háznál. Nosza, átszalasztanak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért. 

 

- Hát nektek ugyan mire kell a véka? - kérdi a gazdag ember csúfondárosan, 

 

- Az édesapám pénzt akar mérni - mondta a fiú. 



 

Hej, de nagyot kacagott a gazdag ember. 

 

- Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. 

 

Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme-szája tátva maradt a nagy 
álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóban. Kérdi az öccsét: 

 

- Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édes öcsém? 

 

Bezzeg most édes öcsémnek szólította. 

 

"Megállj - gondolta magában a halász -, most megtréfállak." 

 

- Hm - mondja a halász -, ezt nekem a király adta három macskáért. 

 

- Hát ez hogy lehet, édes öcsém? 

 

- Bizony úgy, édes bátyám, hogy a király palotájában temérdek sok egér van, de annyi, hogy 
a király s felséges családja nem tud tőlük sem ebédelni, sem vacsorálni. Meghallottam ezt én 
jártomban-keltemben, s három macskát elvittem a királynak ajándékba. Hej, ha látta volna 
kigyelmed, de megörült a király a három macskának! Mindjárt szólította a hopmestert, s 
megparancsolta, hogy ennek a derék embernek három zsák aranyat adjon a három macskáért. 

 

Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, s mondja a feleségének, 
hogy mit hallott. 

 

- No bizony - mondta az asszony -, ha az az ágrólszakadt három macskát vitt a királynak, 
viszünk mi három zsákkal. 

 

- Én is amondó vagyok, feleség. 



 

Azzal uccu neki, végigjárták a falut, de még a szomszéd falukat is, s ami macskát találtak, 
mind megvették jó drága pénzen. Amikor három zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag 
ember négy lovat, a három zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostorpattogtatással elindult a 
király városába. 

 

Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist otthagyja, 
maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel: 

 

- Adjon isten jó napot, felséges királyom. 

 

- Adjon isten, gazdag ember, hát téged mi szél vetett ide? 

 

Mondja a gazdag ember: 

 

- Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak 
a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséged. 

 

- Jól van, te gazdag ember, de hol van, amit hoztál? 

 

- Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt. 

 

Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a három zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a 
király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csudát. 

 

No, jött is a gazdag ember, s ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 
három zsákot. 

 

Hej, uram, istenem, mi lesz most! Az a tenger sok macska ahány, annyifelé szaladt, 
nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokra, onnan leverték a drága 
aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok mindent; kiabált a király, sikoltozott a királyné, de 
még jobban a királykisasszonykák, s egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi 
történt. 



 

- Fogjátok meg! - kiáltott a király. 

 

A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert 
értette. Hanem a gazdag ember sem tátotta el a száját, kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, 
s szaladt világgá. 

 

Ha meg nem állt, talán még most is szalad. 

 

 

2. AZ ELRABOLT KIRÁLYKISASSZONY 

 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy király, s annak egy szépséges 
leánya. 

 

A királyfik és a hercegek egymásnak adták az ajtókilincset, s éppen arra került a sor, hogy a 
királykisasszony jövendőbélit válasszon magának, de mikor gyülekezni kezdettek a királyfik s a 
hercegek, hirtelen nagy fergeteg kerekedett, benyargalt az udvarba két sárkány, megragadták a 
királykisasszonyt, s elvitték nagy Sárkányországba. 

 

Hej, lett nagy búbánat és szomorúság a palotában. A király egyszeribe kihirdette 
ország-világon, hogy annak adja leányát s melléje fele királyságát, aki visszahozza nagy 
Sárkányországból. 

 

Hiszen próbálták is a szerencsét sokan, minden rendű és rangú legények, de egy sem tudta 
visszahozni a királykisasszonyt. 

 

Volt a király városában egy szegény ember, s annak két fia. Jancsinak hívták az egyiket, 
Pistának a másikat. 

 

Azt mondja Jancsi: 

 

- Édesapám, én elmegyek, szerencsét próbálok, hátha visszahozom a királykisasszonyt. 



 

Mondta a szegény ember: 

 

- Jól van, fiam, eredj isten hírével. 

 

Feltarisznyálják a legényt, elindul hetedhét ország ellen. Ment hegyeken-völgyeken át, s 
egyszer egy rengeteg erdőbe ért. Leül egy fa alá, előszedi az elemózsiát, elkezd falatozni, s amint 
falatoznék, körülveszi egy nagy sereg hangya. 

 

Megszólal a legöregebb hangya: 

 

- Te legény, adj ennünk! Három napja nem ettünk semmit. 

 

De a legény, még ami morzsa a földre hullott, azt is összeszedte, még rá is taposott a 
hangyákra, s azzal továbbment. 

 

Ment, mendegélt keresztül az erdőn, s ért egy nagy tóhoz. Abban a tóban volt tizenkét 
kacsa, s amint a legényt meglátták, mind kiúsztak a tó szélére, nyújtogatták a nyakukat, tátogatták 
a szájukat: ennivalót kértek a legénytől, de a legény ezeknek sem adott. Még felkapott a földről 
egy nagy darab fát, s nagy haraggal a kacsák közé vágott. 

 

Továbbmegy, s hát még egy hajításnyira sem ment, egy nagy fekete várhoz ért. Gondolja 
magában, hátha itt van a királykisasszony. Megy a vár kapujához, s jól megdöngeti. Abban a 
pillanatban kinyílik egy ablak, kinéz rajta egy öregasszony, s kérdi a legénytől: 

 

- Hát te mit akarsz? Minek jöttél ide? 

 

- Én a királykisasszonyt keresem, akit a sárkányok elraboltak. Itt van-e? 

 

- Itt van - mondotta az öregasszony -, várj egy kicsit. 

 

Azzal hirtelen visszafordult, hozott egy zsák kását, kiöntötte az ablakon, a zsákot utána 



vetette, s lekiáltott a legénynek: 

 

- Elébb ezt a kását szedd belé a zsákba. 

 

A legény szedni kezdi a kását, de amint öntötte a zsákba, azonmód ömlött is ki hangya 
képében. Hiába kínlódott, hiába erőlködött, ami kását felszedett s a zsákba öntött, mind hangyává 
lett, s kimászott a zsákból. 

 

Egész nap s egész éjjel egyebet sem csinált a legény, mint szedte a kását. Akkor kijött az 
öregasszony, hozott magával tizenkét kulcsot, azt belevetette a tóba, s mondta a legénynek: 

 

- Ezt a tizenkét kulcsot keresd meg, ha meg akarod szabadítani a királykisasszonyt. 

 

A legény egész nap kereste a tizenkét kulcsot, de egyetlenegyet sem talált meg. Harmadnap 
reggel megy a várkapuhoz, s nagy mérgesen elkezdi döngetni. 

 

Kinéz az öregasszony az ablakon, s kérdi: 

 

- Mit akarsz ? 

 

- Eresszen be! Meg akarom szabadítani a királykisasszonyt. 

 

- Én beereszthetlek, de azt nem köszönöd meg - mondotta az öregasszony. - Egy zsák kását 
nem tudtál összeszedni, a kulcsokat nem tudtad megtalálni, hogy tudnál bírni két sárkánnyal? 

 

Hanem a legény addig döngette a kaput, hogy a vénasszony mégis beeresztette. 

 

Bemegy az udvarra, s mondja neki az asszony: 

 

- Látod-e, ott ül a két sárkány s a királykisasszony fehér lepedővel betakarva. Eredj oda, s ha 
eltalálod, hogy melyik a királykisasszony, viheted. 



 

Odamegy a legény, s azt mondja: 

 

- A középső a királykisasszony! 

 

Abban a pillanatban a két sárkány nagyot dobbantott a lábával, de akkorát, hogy a föld 
megnyílt belé, s a legény eltűnt, mintha nem is lett volna. 

 

Otthon csak várták, várták a legényt, de hiába várták. Eltelt egy kerek esztendő, s csak nem 
került vissza. Azt mondja a szegény ember a kisebbik fiának, Pistának: 

 

- Eredj, fiam, indulj útnak, s vagy hozod vissza a királykisasszonyt, vagy nem, de a bátyádat 
hozd vissza. 

 

Feltarisznyálják Pistát, elindul, megy, mendegél éppen azon az úton, ahol a bátyja ment. 
Beért abba a rengeteg erdőbe, leült egy fa alá, s elkezdett falatozni. 

 

Hát őt is körülveszik a hangyák, s kérik, adjon nekik valamit isten nevében. 

 

- Hogyne adnék - mondta Pista. - Tudom, sokat éheztek, sokat sanyarogtok, legyen egyszer 
jó napotok. 

 

Egy jó marék kenyérmorzsát hintett a hangyáknak, s mikor ezt megették, még egy marokkal, 
s úgy ment tovább. Elér a tóhoz, s hát a tizenkét kacsa kiúszik mindjárt a tó szélére. Nyújtogatják a 
nyakukat, tátogatták a szájukat: ennivalót kértek ők is. Ami kenyere volt, mind odaadta a 
kacsáknak. 

 

Továbbmegy, a várhoz ér, szép csöndesen kopogtat a kapun. Az öregasszony mindjárt 
kihajolt az ablakon: 

 

- Mit akarsz? 

 



- A bátyámat keresem s a királykisasszonyt, akit a sárkányok elraboltak. 

 

- A bátyádat keresheted, mert azt a föld elnyelte, de a királykisasszonyt itt találod, csak várj 
egy kicsit. 

 

Azzal leöntött egy zsák kását, s azt mondta a legénynek: 

 

- Ha meg akarod szabadítani a királykisasszonyt, ezt a kását mind egy szemig szedd belé a 
zsákba. 

 

Szedni kezdi a legény a kását, hát egyszerre csak tenger hangya lepi el a földet, s azok szedik 
össze a kását, hordják a zsákba, s egy szempillantás alatt tele volt a zsák, egy szem kása sem 
maradt a földön. 

 

Kinéz az öregasszony az ablakon, s összecsapja a kezét: 

 

- No, fiam, még ilyen csodát sem láttam világon való életemben. 

 

Azzal ledobta a tizenkét kulcsot is a tóba, s azt mondta: 

 

- Ha még ezeket is kihalászod a tóból, jöhetsz bátran. 

 

Hiszen összeszedte hamar a kulcsokat, bele sem kellett mennie a tóba. 

 

A tizenkét kacsa egy szempillantásra kihalászta a kulcsokat, vitték a legénynek. Megy a 
legény a kapuhoz, kopogtat, s kiszól az öregasszony: 

 

- Megtaláltad-e a kulcsokat, fiam? 

 

- Megtaláltam, öreganyám! Itt van mind a tizenkettő! 



 

- No, most bejöhetsz. 

 

Bemegy a legény az udvarra, ott ül most is a két sárkány s a királykisasszony az udvar 
közepén, fehér lepedővel földig letakarva. 

 

Mondja az öregasszony: 

 

- Eltalálnád-e, hogy a három közül melyik a királykisasszony? 

 

Mondja a legény: 

 

- Ha jól szemlélem, ott ül jobb felől. Igaz-e, öreganyám? 

 

- Igazad van, édes fiam. Nesze, itt egy kard, szúrd keresztül mind a két sárkányt, amíg 
észrevennének. 

 

Hiszen kétszer sem mondatta magának ezt a legény. Fogta a kardot, úgy keresztülszúrta 
mind a két sárkányt, hogy egyszeribe fűbe harapott mind a kettő. 

 

Aztán szépen hazavitte a királykisasszonyt, de bezzeg volt nagy öröm! A király nem nézte, 
hogy a legény ki fia-borja, neki adta leányát s fele királyságát. De jó szívvel ment a királykisasszony 
is hozzá, mert szemrevaló volt a legény. Hét nap s hét éjjel tartott a lakodalom, hanem akkor azt 
mondta a legény: 

 

- Feleség, nekem nincsen maradásom, amíg bátyámat meg nem találom. 

 

Gondolja magában, visszamegy nagy Sárkányországba, hátha az öregasszony útba tudja 
igazítani. De bezzeg most nem ment gyalog. Felült legszebb és legjobb lovára, repült, mint a 
gondolat: reggel indult, s este már ott volt a fekete várban. 

 

Bemegy az asszonyhoz, fogadja az nagy örömmel: 



 

- Bátyádat keresed, ugye? 

 

- Azt keresem, öreganyám. Míg meg nem találom, nincs addig nyugvásom. Ugyan bizony, 
nem tudna-e útbaigazítani? 

 

- Én megmondhatom, fiam, hogy hol van a bátyád, de nem hiszem, hogy meg tudnád 
szabadítani. Van itt az erdőben egy óriás, olyan magas, mint egy torony; olyan széles, mint egy ház; 
a szája akkora, mint egy kemence. Annak az óriásnak a hasában van a te bátyád. Ha meg akarod 
szabadítani, neked is be kell kerülnöd az óriás hasába, aztán a te dolgod, hogy kerültök ki onnét. 

 

Gondolkozik a legény, gondolkozik az öregasszony is, hogy s mint lehetne ezt 
megcselekedni. 

 

Azt mondja egyszer az öregasszony: 

 

- Hallod-e, csináltass magadnak tiszta acélgúnyát; tetőtől talpig rakasd tele tűvel, mikor 
aztán az óriás ide jő a tóra inni s lehajlik, ugorj bele a szájába, a kardoddal vágd ki a hasát, s szépen 
bújjatok ki belőle. 

 

Megköszöni a legény a jó tanácsot, bevágtat a városba, csináltat magának acélgúnyát; tűvel 
jó sűrűn kirakatja, azzal vissza a tóhoz, meglesi az óriást, mikor éppen lehajlik, hogy igyék: hopp, 
bele a szájába, be a hasába, s hát ott a bátyja. 

 

- Adj' isten, bátyám! Hát te mit csinálsz itt? 

 

- Én bizony itt vagyok, minden nappal eltelik egy nap. Hát te hogy kerültél ide? 

 

- Én úgy, ahogy, csak gyere utánam. 

 

Azzal kihasította az óriás hasát, szépen kisétáltak, felültek a paripára, hazavágtattak, 
apjukat, anyjukat, minden nemzetiségüket magukhoz vették, s még ma is élnek, ha meg nem 
haltak. 



 

3. A SÓ 

 

Volt egyszer egy öreg király s annak három szép leánya. A fél lába már a koporsóban volt a 
királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez adni. Hiszen ez nem is lett volna nehéz, 
mert három országa volt, mind a három leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen 
nincs három egyforma alma, azonképp a három ország sem volt egyforma. Azt mondta hát egyszer 
a király a leányainak, hogy annak adja a legszebbik országát, amelyik őt legjobban szereti. 

 

Sorba kérdezte a leányokat, kezdette a legidősebbiken: 

 

- Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem? 

 

- Mint a galamb a tiszta búzát - mondta a leány, 

 

- Hát te, édes leányom? - kérdezte a középsőt. 

 

- Én úgy, édesapám, mint forró nyárban a szellőt. 

 

- No, most téged kérdezlek - fordult a legkisebbikhez -, mondjad, hogy szeretsz? 

 

- Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! - felelte a kicsi királykisasszony. 

 

- Mit beszélsz, te haszontalan lélek! - förmedt rá a király. - Kitakarodj az udvaromból, de még 
az országomból is! Ne is lássalak, ha csak ennyire szeretsz! 

 

Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony, hiába magyarázta, hogy az emberek így meg úgy 
szeretik a sót - nem volt kegyelem: világgá kellett hogy menjen a kicsi királykisasszony. 

 

Elindult keserves sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. Onnan 
nem is tudott kivergődni, szállást vert egy odvas fában, s ki-kijárt az erdőbe, szedett epret, málnát, 
szedret, mogyorót, s amit csak talált, úgy éldegélt egymagában. 



Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, s ez 
megpillantotta a királykisasszonyt a málnabokrok közt. De a királykisasszony is észrevette a 
királyfit, s nagy ijedten beszaladt a fa odvába. 

 

 

 

 

Utána megy a királyfi, s beszól: 

 

- Ki van itt? 

 

A királykisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfalevél, s egy szó nem 
sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi: 

 

- Hé! ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menjen a pokol 
fenekére! 

 

A királykisasszony most sem mert szólni. 

 

Harmadszor is kérdi a királyfi: 

 

- Hé! ki van itt? Szóljon, ember-e vagy ördög, mert mindjárt belövök! 

 

De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt a fa odvából nagy 
szipogva-szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyellte magát erősen, s keserves 
könnyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a 
királykisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, 
kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette 
drága aranyos-gyémántos ruhába, s két hetet sem várt, de még egyet sem, azt gondolom, hogy 
még egy napot sem, de talán még egy órát sem, megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy 
no. 

 

Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. 



Azt mondta egyszer a király: 

 

- No, feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért 
kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. 

 

- Lelkem uram - mondja a királyné -, én másként most sem mondhatom. Azt kérdezte az 
édesapám, hogyan szeretem őt, s én azt feleltem: mint az emberek a sót. 

 

- Jól van - mondta a király -, majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul az édesapád szíve. 

 

Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a 
másik szobába, levelet írt az öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél 
másnap, s harmadnap jött a király hatlovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a 
palotába, a palotájának a legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal két személyre. 
Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb ételeket, de hogy szavamat össze 
ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön 
főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. 

 

No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle egy kanállal, 
kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. 
Gondolta magában az öreg király: ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóbafőttben majd csak lesz. 
Nem volt abban annyi sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is 
vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s bele sem harapott, olyan cudar sótalan, ízetlen 
volt mind a sok drága pecsenye. 

 

De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király: 

 

- Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül süt-főz? 

 

- Sóval süt-főz ez máskor mindig, felséges bátyámuram, de én azt hallottam, hogy 
bátyámuram nem szereti a sót, megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is 
tesz az ételekbe. 

 

- No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, 
hogy nem szeretem? 



 

- Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyámuram - mondta a fiatal király. 

 

Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebb 
leánya. 

 

Hej, istenem, örült az öreg király! Mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a 
leányát, s azóta ország-világ kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának 
adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette azt az országot is, s még ma is 
élnek, ha meg nem haltak. 

 

 

4. FURULYÁS PALKÓ 

 

Hol volt, hol nem volt; az Óperenciás-tengeren is túl, még az üveghegyeken túl, ahol a kis 
kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, annak egy fia: Palkó volt a neve. 
Nagy szegénységben éltek: mikor volt mit egyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy 
kidőlt-bedőlt falú házuk meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának: 

 

- Édesanyám, én nem éhezem itthon többet, elmegyek szolgálni, addig haza sem jövök, amíg 
legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, s lesz legalább egy kicsi 
gazdaságunk. 

 

Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy 
szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is 
szolgált egy-egy borjat. 

 

Volt már négy borjú, de kicsi volt a kert, és kevés széna termett benne, nem volt mivel 
tartsák a borjakat. Ő bizony, gondolja magában, vásárra hajtja mind a négyet, s eladja. El is indul a 
négy borjúval, de amint az úton menne, szembejő vele egy ősz öregember, s azt mondja neki: 

 

- Te legény, van nekem egy szépen szóló furulyám, neked adom, ha egy borjat adsz érte. 

 

- Ugyan mit gondol, bátyámuram, csak nem adhatok egy borjat egy furulyáért. 



 

- Csak adjad, ne félj, nem olyan akármilyen furulya ez, mint a többi. Majd meglátod, hogy 
nagy hasznát veszed még ennek. 

 

Isten neki; gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat a furulyáért. Azzal továbbmegy. 

 

De még egy puskalövésnyire sem mehetett, megint elejébe kerekedik az az ősz öregember, s 
azt mondja neki: 

 

- Te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az egeret neked adom érte. 

 

Nagyot kacag Palkó: 

 

- Hát hogy adnék én borjat egy egérért, mit gondol, bátyámuram? Van otthon egér elég, 
mindig bosszankodik az édesanyám miattuk. 

 

- Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. 

 

Addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad egy borjat egy egérért. Most már két borjúval 
ment a város felé, de hogy, hogy nem, az égből esett-e le, vagy a földből bújt ki, megint csak 
elejébe állott az ősz öregember, s azt mondta neki: 

 

- Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz 
érte. 

 

- Nem adom én - mondta Palkó -, nem bolondultam meg. Elég bolond voltam, hogy két 
borjat már odaadtam egy furulyáért meg egy egérért. 

 

- Mondom neked, hogy adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát 
veszed. 

 

Mit gondolt, mit nem Palkó, odaadta a harmadik borjat is. Ment az egy borjúval, hajtotta 



nagy búsan a város felé. Mindegyre vissza akart fordulni, hogyha találkozhatnék valahogyan azzal 
az öregemberrel, mert erősen megbánta a vásárt. Na, nem kellett hogy visszaforduljon, mert 
amint nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, csak elejébe került az ősz öregember, s azt 
mondja neki: 

 

- Hallod-e, fiam! Add nekem ezt a borjat is, adok érette egy zacskót. 

 

- Nem adom én - mondotta Palkó -, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök 
az anyám szeme elé. 

 

- Csak add ide azt a borjat. Ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy 
ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit 
alszol, s ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak. 

 

Azt gondolja Palkó: 

 

"Ha már így van, minek menjek egy borjúval vásárra. Legyen az öregé a negyedik borjú is." 

 

Mikor a negyedik borjút is átadta az öregembernek, azt mondta ez: 

 

- No, fiam, most menj haza. Otthon nem lesz maradásod, az édesanyád addig ver, amíg 
valaki ki nem szabadít a keze közül. De ha kiszabadultál, szaladj, amerre a szemed lát, s kiáltsd 
vissza az édesanyádnak: 

 

- Isten áldja meg, édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem! 

 

Hiszen volt otthon nemulass, mikor Palkó hazaért. Kérdezte az anyja: 

 

- Eladtad a borjúkat, fiam? 

 

- El, édesanyám, el. 

 



- Hát hol a pénz? 

 

- Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért ni. - S előhúzta a tarisznyából a furulyát, 
az egeret, a futóbogarat s az álomzacskót. 

 

Haj, megmérgelődött az özvegyasszony! Kapott egy husángot, ütötte Palkót, ahol találta, s 
ha átal nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy 
holtra veri. 

 

Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának: 

 

- Isten áldja meg, édesanyám. Addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem! 

 

Ment, mendegélt Palkó, hetedhét ország ellen, az Óperenciás-tengeren túl, ahol a kis kurta 
farkú malac túr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott a király. Ennek a királynak volt egy 
gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a 
szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére, sem éjjel, sem nappal. 

 

A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész 
országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes 
ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények, 
mind szerencsét próbáltak. De a királykisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták. 

 

Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a 
királykisasszony a palota tornácára, s majd az udvaron mutat valamit. 

 

Kiül a királykisasszony a tornácba, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az 
udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az 
egeret s a futóbogarat, szépen letette a földre. Aztán fújni kezdte a szépen szóló furulyáját, s hát 
halljatok csudát! az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a táncot, hogy csak úgy porzott az 
udvar. De uram, istenem, akkorát kacagott a királykisasszony, hogy a kacagástól csengett a palota. 
Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. 

 

- No fiam - mondotta a király -, megkacagtattad a leányomat, most még csak altasd el. 

 



Azt mondotta Palkó: 

 

- Csak vigyék be, felséges királyom, a királykisasszonyt a szobájába, fektessék le az ágyába, s 
majd meglátják, hogy mindjárt elalszik. 

 

Mikor a királykisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, s szólt a 
zacskónak: 

 

- Aludjék a királykisasszony holnap reggel nyolc óráig. 

 

Abban a pillanatban bekoppant a királykisasszony szeme, s aludott édesen másnap reggel 
nyolc óráig. 

 

Aközben felöltöztették Palkót drága szép bíborvörös gúnyába, s amint a királykisasszony 
fölébredt, mindjárt nagy lakodalmat csaptak, s az öreg király átaladta a leánya kezével Palkónak az 
országot is. 

 

Hét nap s hét éjjel húzták a cigányok, járták a legények és leányok. 

 

Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s hatlovas hintón a palotába hozta. Sóra, 
fára nem volt többet gondja. 

 

Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 

 

5. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, arra vetődött a szomszéd királyfi, s ez 
megpillantotta a királykisasszonyt a málnabokrok közt. De a királykisasszony is észrevette a 
királyfit, s nagy ijedten beszaladt a fa odvába. 

 

 

 

 

Utána megy a királyfi, s beszól: 



 

- Ki van itt? 

 

A királykisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a nyárfalevél, s egy szó nem 
sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi: 

 

- Hé! ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember, jöjjön ki, ha ördög, menjen a pokol 
fenekére! 

 

A királykisasszony most sem mert szólni. 

 

Harmadszor is kérdi a királyfi: 

 

- Hé! ki van itt? Szóljon, ember-e vagy ördög, mert mindjárt belövök! 

 

De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt a fa odvából nagy 
szipogva-szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyellte magát erősen, s keserves 
könnyhullatás közt mondta el a királyfinak, hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a 
királykisasszony, mert akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, 
kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a palotájába, ott felöltöztette 
drága aranyos-gyémántos ruhába, s két hetet sem várt, de még egyet sem, azt gondolom, hogy 
még egy napot sem, de talán még egy órát sem, megesküdtek, s csaptak akkora lakodalmat, hogy 
no. 

 

Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették egymást, mint két galamb. 
Azt mondta egyszer a király: 

 

- No, feleség, én akkor, amikor először megláttalak, nem is igen firtattam, hogy miért 
kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot. 

 

- Lelkem uram - mondja a királyné -, én másként most sem mondhatom. Azt kérdezte az 
édesapám, hogyan szeretem őt, s én azt feleltem: mint az emberek a sót. 

 



- Jól van - mondta a király -, majd csinálok én valamit, tudom, visszafordul az édesapád szíve. 

 

Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a 
másik szobába, levelet írt az öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél 
másnap, s harmadnap jött a király hatlovas hintón. Fölvezette a fiatal király az öreg királyt a 
palotába, a palotájának a legszebb szobájába, ottan már meg volt terítve az asztal két személyre. 
Leülnek az asztalhoz, hordják az inasok a finomabbnál finomabb ételeket, de hogy szavamat össze 
ne keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király számára minden ételt külön 
főzzenek, süssenek, s abba sót ne tegyenek. 

 

No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolja az öreg király a levest, merít belőle egy kanállal, 
kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. 
Gondolta magában az öreg király: ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóbafőttben majd csak lesz. 
Nem volt abban annyi sem, mint egy mákszem. Hordták a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is 
vihették, mert a vén király csak megnyalintotta, s bele sem harapott, olyan cudar sótalan, ízetlen 
volt mind a sok drága pecsenye. 

 

De ezt már nem állhatta szó nélkül az öreg király: 

 

- Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van neked, hogy só nélkül süt-főz? 

 

- Sóval süt-főz ez máskor mindig, felséges bátyámuram, de én azt hallottam, hogy 
bátyámuram nem szereti a sót, megparancsoltam hát, hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is 
tesz az ételekbe. 

 

- No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tetted, mert én erősen szeretem a sót. Kitől hallottad, 
hogy nem szeretem? 

 

- Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyámuram - mondta a fiatal király. 

 

Abban a szempillantásban megnyílik az ajtó, belépett a királyné, az öreg király legkisebb 
leánya. 

 

Hej, istenem, örült az öreg király! Mert még akkor megbánta volt szívéből, hogy elkergette a 
leányát, s azóta ország-világ kerestette mindenfelé. Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának 
adta a legnagyobbik országát. A fiatal király mindjárt kezére vette azt az országot is, s még ma is 



élnek, ha meg nem haltak. 

5. ARANYTULIPÁN 

 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt 
egyszer egy király, annak egy fia. Mikor ez a királyfi nagy legénnyé serdült, azt mondta az apjának: 

 

- Édesapám, én elmegyek, s addig vissza nem térek, míg a világon a legszebb leányt meg 
nem találom; az lesz az én feleségem. 

 

- Jól van, fiam - mondotta a király -, csak eredj isten hírével, szerencse kísérjen utadban. 

 

Elindult a királyfi, ment, mendegélt hegyeken, völgyeken átal, egyszer csak beért egy 
rengeteg erdőbe, s rengeteg erdő között amint mendegélne, látja, hogy egy ökörnyomban 
kínlódik, vergődik egy kicsi halacska. Megszólal a halacska, mondja a királyfinak: 

 

- Szabadíts meg innét, te jó legény, vígy a folyóba, mert itt meghalok. 

 

A királyfi kivette a halacskát az ökörnyomból, s vitte, míg egy folyóhoz nem ért. Ott azt 
mondta a halacska: 

 

- Végy le egy pikkelyt rólam, tedd el, s ha valahol valami bajod lészen, ezt a pikkelyt csak 
vesd a folyóvízbe, én mindjárt ott leszek, és segítek rajtad. 

 

A királyfi levesz egy pikkelyt a halacskáról, azzal a halacskát beledobja a vízbe, s 
továbbmegy. Amint menne, mendegélne, látja, hogy egy fekete holló egy fának ága-boga közé 
szorult, vergődik a szárnyával, rángatja a lábát, de nem tud kiszabadulni. Leszólott a királyfinak 
nagy búsan: 

 

- Szabadíts meg, te jó legény, bizony nem bánod meg. 

 

Felmászik a királyfi a fára, kiszabadítja a hollót, az meg a csőrével kihúz a szárnyából egy 
tollat, odaadja a királyfinak, s mondja neki: 

 



- Jótétel helyébe jót várj, te legény. Ha nagy bajba kerülsz, csak rázintsd meg ezt a tollat, én 
mindjárt ott leszek. 

 

Elbúcsúzik a királyfi a hollótól, továbbmegy, mendegél. Egyszerre csak látja, hogy egy ősz 
öregember ott áll a forrás mellett, szeretne lehajolni, hogy igyék, de nem tudott lehajolni. 

 

Megszólítja a királyfit: 

 

- Te jó legény, segíts rajtam, majd elepedek a szomjúságtól, s nem tudok lehajolni. 

 

A királyfi lekapta a sisakját, telemerítette vízzel, megitatta az öregembert. 

 

- No, te legény - mondotta az öregember -, nagy jót tettél velem. Nesze, adok neked két 
hajszálat, s ha valahol bajba kerülsz, csak ereszd szélnek. Majd rám talál ez a két hajszál, s én a 
világ végéről is eljövök, hogy segítsek rajtad. 

 

A királyfi eltette a két hajszálat, elbúcsúzott az öregembertől. Aztán továbbment, 
nemsokára kiért az erdőből, s túl az erdőn elért egy nagy városba. 

 

Szeme-szája elállott a csodálkozástól: gyászfeketébe volt vonva az egész város. 

 

Találkozik az utcán egy kicsi emberkével, akinek földig ért a szakálla, kérdi tőle: 

 

- Ugyan bizony, bácsikám, kit s mit gyászol ez a város, hogy így gyászfeketébe borult? 

 

- Hej, öcsém - mondja a kicsi ember -, nagy oka van annak. Van a királynak egy leánya, 
akihez hasonlatos szép nincs kerek e világon. S ez a lány a fejébe vette, hogy csak ahhoz megy 
feleségül, aki úgy el tud bújni előle, hogy ő meg ne találja. Háromszor lehet próbát tenni. Ha 
kétszer megtalálja, az még nem baj, de ha harmadszor is megtalálja, karóba kerül annak a feje, aki 
szerencsét próbál. Eddig kilencvenkilencen próbáltak szerencsét, karóba is került a feje mind a 
kilencvenkilencnek. Próbálj te is, öcsém, hadd legyen a te fejed a századik. 

 

Mondja a királyfi: 



 

- Már vagy lesz századik, vagy nem lesz, ha csakugyan olyan szép az a leány, szerencsét 
próbálok. 

 

Éppen abban a pillanatban jött arra hatlovas hintón egy szépséges szép leány, amilyet még a 
királyfi sohasem látott. De olyan szép volt, hogy a szeme is káprázott, amikor ránézett. 

 

Kérdi a királyfi a törpe embert: 

 

- Ki ez a leány, bácsikám? 

 

- Ez a királykisasszony - mondotta a törpe ember. 

 

Hiszen több sem kellett a királyfinak, ment egyenest a király palotájába, a király színe elé. 

 

Mondotta a királynak: 

 

- Felséges királyom, hallottam, hogy kilencvenkilenc legény próbált szerencsét. Egy életem, 
egy halálom, a szerencsét én is megpróbálom. 

 

- No, fiam - mondotta a király -, szívemből sajnállak, mert jóképű, derék szál legénynek 
látszol. De hiába, a leányomnak kedvében kell járnom. Nincs több gyermekem. Hát csak próbálj 
szerencsét, bújj el, ha tudsz, de úgy, hogy meg ne találjon. 

 

Eközben hazajött a királykisasszony, és bejött a szobába, s mondta a királyfinak: 

 

- Jobb lesz, ha nem is próbálsz szerencsét, királyfi, eredj haza, mert a te fejed is odakerül, 
ahova a többié. 

 

- Nem bánom én - mondta a királyfi -, hadd kerüljön. Nálad nélkül úgyis pipadohányt sem ér 
az életem. 



 

Azzal kiment a királyfi nagy búsan, s végigsétált a városon, aztán ki a mezőre, mezőről az 
erdőbe, egész úton azon tűnődött, hová tudjon elbújni, hogy a királykisasszony meg ne találja. 
Egyszerre csak eszébe jutott a halacska, hátha az tudna rajta segíteni. Megy a folyó partjára, ott 
előveszi a pikkelyt, s hát csakugyan jön a halacska, s kérdi: 

 

- Mi bajod, királyfi? 

 

Mondja a királyfi, hogy mi baja van. 

 

- Ó, azért egyet se búsulj - mondotta a halacska -, mindjárt ideszólítom a legnagyobb halat, 
azzal elnyeletlek, ott ugyan meg nem talál a királykisasszony, míg a világ s még két nap. 

 

Csak térült-fordult a halacska, s mindjárt jött utána egy rettentő nagy hal, kitátotta a száját, 
s abba beléugrott a királyfi. Szépen leballagott a halnak a hasába, s ott úgy sétált fel s alá, akár egy 
palotában. 

 

Eközben elindult a királykisasszony, utána az udvarbeliek. Kereste a királykisasszony 
mindenfelé a királyfit, s mikor egy fél napig járt-kelt volna mindenfelé, egyszerre csak a folyóvíz 
partjára ért, s megparancsolta, hogy fogják ki a vízből a legnagyobb halat, mert annak a hasában 
van a királyfi. Egyszeribe odarendelik az udvari halászokat, kifogják a nagy halat, felhasítják a hasát, 
s hát csakugyan kifordul belőle a királyfi. 

 

Na, az első próbával szerencsétlen volt a királyfi, próbált másodszor is. Továbbment nagy 
búsan, s amint mendegélne az erdőben, eszébe jut a holló, megrázintja a tollát, s hát repül is az 
egyszeribe, s kérdezi: 

 

- Mi baj, édes gazdám? 

 

Mondja a királyfi, hogy mi nagy baja van. A holló erre elkezdett károgni, s ím, egyszeribe 
repültek a hollók mindenfelől, fekete lett tőlük az erdő, s kérdezték mind egyszerre: 

 

- Mi baj, mi baj? 

 



- Tudtok-e valami jó búvóhelyet? - kérdezte a királyfi hollója. 

 

- Hogyne tudnánk, hogyne tudnánk - károgott a többi holló. 

 

Azzal felszállott valamennyi, repültek az erdőn keresztül. A királyfi mindenütt utánuk, s 
felvezették egy olyan magas hegyre, hogy a teteje az eget verte. 

 

Annak a hegynek a tetején volt egy mély gödör, abba beléállították a királyfit. De hiába 
állították, a királykisasszony ott is megtalálta. 

 

Búsult a szegény királyfi, majd felvetette a búbánat. Na, bizonyosan karóba kerül az ő feje is! 
De gondolta magában, egy élete, egy halála, már csak harmadszor is szerencsét próbál. Elővette 
azt a két hajszálat, amit az öregember adott, s szélnek eresztette. Hát alighogy eleresztette a 
hajszálat, jön az öregember, s kérdi: 

 

- Mi bajod van, édes fiam? 

 

- Jaj, ne is kérdezze, bátyámuram, el kellene bújnom olyan helyre, ahol senki meg nem talál, 
máskülönben karóba kerül a fejem. 

 

- Hiszen ha csak ez a baj, azon én könnyen segíthetek. Ki elől akarsz elbújni? 

 

- A királykisasszony elől, bátyámuram. 

 

- Nohát majd én megmutatom - mondotta az öregember -, hogy a szeme elé viszlek, s 
mégsem lát téged. - Azzal megfogta a királyfi nyakát, csavarintott rajta, s abban a pillanatban 
aranytulipán lett a királyfiból. Aztán felfűzte a tulipánt a kalapjára, s bement a király városába. 

 

Éppen jött vele szemben a királykisasszony, akkor indult volt el, hogy megkeresse a királyfit, 
meglátja a ragyogó fényes tulipánt, s mondja az öregembernek szépen, nyájasan: 

 

- Jaj de szép tulipán! Adja nekem. 



 

- Nem adom én! - mondotta az öregember. 

 

- Annyi aranyat adok érte, hogy úrrá lesz maga is s minden nemzetsége. 

 

- Dehogy adom - mondotta az öregember -, a világ minden sűrű kincséért sem adom. Hiába 
kérte a királykisasszony, az öregember nem adta oda a tulipánt. Mit volt, mit nem tenni, 
továbbment nagy búsan a királykisasszony, s kereste a királyfit. De azt ugyan nem találta meg. 
Kereste másodnap, kereste harmadnap, akkor sem találta meg. Harmadnap letelt a keresés ideje, s 
akkor a király kihirdette, hogy előállhat a királyfi bátran, most már övé a királykisasszony. 

 

Meghallotta ezt az öregember, egyet csavarintott a tulipánon, királyfi lett ismét. Azzal a 
királyfi felment a palotába. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, lakodalom után felkerekedtek, a 
királyfi hazájába mentek. Ott volt csak igazi hejehuja, dínomdánom. 

 

Még tán ma is táncolnak, ha meg nem haltak. 

 

 

SZÓLÓ SZŐLŐ, MOSOLYGÓ ALMA, CSENGŐ BARACK 

 

Volt egyszer egy király s annak három szép leánya. Ez a király egyszer, mikor a vásárra ment, 
megkérdezte a leányaitól: na, leányok, mit hozzak nektek a vásárról? 

 

Azt mondta a legidősebb: 

 

- Hozzon nekem, édesapám, aranyruhát. 

 

Azt mondta a középső: 

 

- Nekem pedig ezüstruhát. 

 



- Hát neked mit hozzak? - kérdezte a legkisebbiket. 

 

- Nekem, édesapám - felelte a legkisebb királykisasszony -, szóló szőlőt, mosolygó almát és 
csengő barackot. 

 

- Hm - csóválgatta fejét a király -, még ezt sem hallottam, de ha van ilyen a világon, majd 
hozok én neked, leányom. 

 

Elment a király a vásárra, s vett is mindjárt aranyruhát a legidősebb leányának, ezüstöt a 
középsőnek, de szóló szőlőt, mosolygó almát s csengő barackot nem talált, pedig végigjárt minden 
boltot. 

 

Búsult a király, hogy éppen a legkedvesebb leányának nem teljesítheti a kívánságát. "No - 
gondolta magában -, csak érjek haza, kihirdettetem az országban, hogy akinek van szóló szőlője, 
mosolygó almája, csengő barackja, csak hozza az udvaromba, annyi aranyat adok érte, hogy holtig 
úr lesz abból." 

 

Ahogy ezt éppen így elgondolá, nagyot zökken a hintaja, s úgy megragad a sárban, hogy a 
paripák meg sem tudtak mozdulni. Eleget rityegtetett, pattogtatott a kocsis, de a paripák úgy 
állottak egy helyben, mintha odacövekelték volna. 

 

Mérgelődött a király, de nagyon. Hogy is ne mérgelődött volna, mikor a paripái máskor kis 
híja volt, hogy lerúgják a csillagot az égből, s most ezt a könnyű hintót sem tudták megmozdítani. 
Nosza, emberekért küldött a faluba, s szaladt is a falu népe lovastul, ökröstül, kutyástul, 
macskástul annak a hírére, hogy elakadt a király hintaja. 

 

De bizony hiába csődült össze a falu, meg sem tudták mozdítani a hintót. 

 

Egyszerre csak, amint ott kínlódnának, odasompolyodik egy disznó, s mondja a királynak: 

 

- Röf, röf, röf, felséges királyom, add nekem a legkisebbik leányodat, s egyszeribe 
kiszabadítlak lovastul, hintóstul, mindenestül. 

 

Szeme-szája elállt a királynak a nagy álmélkodástól: hát ez aztán mi az isten csodája! 



 

De mit gondolt, mit nem, azt mondta a disznónak: 

 

- Jól van, hadd lám, mit tudsz. Itt a kezem, nem disznóláb, ha kiszabadítasz; neked adom a 
legkisebbik leányomat. 

 

A disznónak sem kellett több, az orrát bedugta a kerékfentők közé, egyet lódított a keréken, 
s azzal hopp! csak úgy röpült ki a kocsi a sárból, nekiiramodtak a paripák, s egy pillantásra 
hazaröpítették a királyt. 

 

Ahogy hazaért, előszedte az aranyruhát, ezüstruhát, s átaladta a két idősebb leányának. A 
legkisebbik leánynak azt mondta nagy búsan: 

 

- Látod, látod, leányom, mért nem kívántál te is ruhát, mert szóló szőlőt, mosolygó almát s 
csengő barackot nem találtam az egész vásárban. 

 

De még jó kereken ki sem mondhatta ezt, hallja, hogy jön a disznó nagy röfögéssel. Kinéz az 
ablakon nagy ijedten, s hát látja, hogy az csakugyan az a disznó, amelyiknek a legkisebbik leányát 
ígérte. S a beste állatja még taligát is hozott magával, bizonyosan abban akarja elvinni az ő 
legkedvesebb leányát. 

 

Az ám, fel is röfögött az ablakba mindjárt: 

 

- Röf, röf, röf, felséges királyom, eljöttem a leányodért. Röf, röf, röf, küldd le, hadd viszem a 
taligámon. 

 

"Megállj - gondolta magában a király -, majd küldök én neked leányt." 

 

Nagy hirtelen felöltöztettek egy parasztleányt szép aranyos ruhába, s leküldték a disznóhoz. 
De hiszen nem volt ez olyan feje lágyára esett disznó! 

 

Felröfög a királynak: 

 



- Röf, röf, röf, felséges királyom, ez nem a te leányod. 

 

Hej, még csak most bánta meg igazán a király, hogy olyan nagy bolondot csinált, s még kezet 
is adott egy koszos disznónak. 

 

Hát még a kicsi királykisasszony! Úgy sírt, úgy jajgatott, hogy zengett belé a palota, s azt 
mondta, inkább szörnyű halált hal, semhogy disznónak legyen a felesége. 

 

De hiába sírt, hiába jajgatott, a földhöz is hiába vágta magát, a király azt mondta keserves 
könnyhullatások közt: 

 

- Már hiába, édes leányom, neki ígértelek, menned kell. 

 

Hanem közben megint gondolt egyet a király, felöltöztette a leányát rongyos, piszkos 
ruhába, s úgy küldötte le. Hátha így majd nem tetszik a disznónak. 

 

No hiszen, ezt ugyan rosszul gondolta! 

 

A disznó, mikor meglátta a királykisasszonyt, majd kiugrott a bőréből nagy örömében. 
Felkapta a leányt, szépen a taligára ültette, s vitte nagy röfögéssel: 

 

- Röf, röf, röf, ne sírj, királykisasszony, jó dolgod lesz nálam! 

 

Sírt a királykisasszony keservesen, de a disznó csak röfögött: 

 

- Röf, röf, röf, ne sírj, királykisasszony, mindjárt otthon leszünk. 

 

De még csak akkor vette elé a sírás igazán a királykisasszonyt, mikor a disznó megállott egy 
ól előtt, abba bevezette, ott a piszkos szalmára leültette. 

 

- Röf, röf, röf, ez az én házam, királykisasszony! 



 

Aztán megkínálta kukoricával: 

 

- Röf, röf, röf, egyél, királykisasszony! 

 

A királykisasszony csak sírt, sírt, s addig sírt, míg az álom el nem nyomta. 

 

- Röf, röf, röf - mondta a disznó -, csak aludjál, királykisasszony, holnap a bánatod örömre 
változik. 

 

Aludt, aludt a királykisasszony, s másnap délig fel sem ébredt. Déli harangszóra kinyitja a 
szemét, s hát - láss csodát! - majd megvakul a szertelen ragyogástól! Disznóólban feküdt le, s ihol, 
palotában ébredt föl. Szalmára feküdt, s ihol, most selyem derékaljon fekszik. S ahogy kinyitotta a 
szemét, egy sereg leány szaladott az ágyához, s kérdezték nagy alázatosan: 

 

- Mit parancsol, felséges kisasszony? 

 

Egyszeribe hoztak neki szebbnél szebb ruhákat, csak úgy csillogtak ezüsttől, aranytól, 
gyémánttól, s felöltöztették módisan. Aztán bevezették a szomszéd szobába. 

 

Hát ott ül a terített asztalnál egy dali szép ifjú, szalad elébe, a kezét megfogja, s asztalhoz 
vezeti. 

 

S mondja neki a dali szép ifjú: 

 

- Ülj le ide bátran, szép királykisasszony. Tied itt minden, amit a szemed lát. Tied vagyok én 
is, ha meg nem vetsz engem. 

 

- Hát te ki vagy s mi vagy? - kérdezte a leány. 

 

Azt mondja az ifjú: 



 

- Majd elmondom neked, szép királykisasszony. Gyere most a kertbe. 

 

Szépen a karjára vette a királykisasszonyt, s lementek a kertbe. S hát, amint lemennek, 
elejébe hajlik egy kis szőlőtőke, s szólnak a fürtjei: 

 

- Szakíts le, szakíts le, szép királykisasszony! 

 

- Ez a szóló szőlő - mondja az ifjú. 

 

Mentek tovább, s hát egy almafáról olyan szépen mosolyognak le rá a pici piros almák. 

 

- Látod itt van a mosolygó alma - mondja az ifjú. 

 

Továbbmentek, s csak megcsendül egyszerre az egész kert! Néz a királykisasszony erre-arra, 
s kérdi: 

 

- Mi cseng olyan szépen? 

 

- Nézd - mondja az ifjú -, ott az a barackfa. Csengő barack terem rajta! 

 

Hej, megörült a királykisasszony, azt sem tudja, sírjon-e, nevessen-e nagy örömében. 

 

- Látod - fordult hozzá az ifjú -, van az én kertemben szóló szőlő, mosolygó alma, csengő 
barack, amit te kívántál. Itt maradsz-e, leszel-e a feleségem? 

 

Nem kérdette másodszor a királykisasszony, nyakába borult a szép ifjúnak, s azt mondta: 

 

- Itt maradok biz én, ásó-kapa s a nagyharang válasszon el tőled. 

 



Az ifjú aztán elbeszélte neki, hogy ő királyfi volt, de egy gonosz tündér disznónak varázsolta, 
s azzal átkozta meg, hogy mindaddig az maradjon, míg nem akad egy leány, aki szóló szőlőt, 
mosolygó almát s csengő barackot kíván. 

 

Még aznap hírül adták a királykisasszony apjának, hogy csak jöjjön egész udvarával a 
lakodalomra. De bezzeg csaptak is hét országra szóló lakodalmat. 

 

Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 

6. AZ ARANYMOZSÁR 

 

Volt egyszer a világon egy szegény öregember, annak a szegény öregembernek egy szép és 
erősen okos leánya. De olyan szegények voltak, mint a templom egere, talán még annál is 
szegényebbek. Mikor volt kenyér az asztalfiában, mikor nem. S amikor volt, akkor is csak hamuban 
sült kenyér volt. 

 

Elmegy egyszer az öregember szántani, s amint kettőt-hármat térül-fordul a földön, nagyot 
csendül az ekevas, s kivet egy színarany mozsarat. 

 

Hej, megörül az öregember, félbehagyja a szántást, indul haza, de meggondolja magát: ha 
mozsár van itt, törőnek is kell lenni, s turkálni kezdi az ekevassal a földet, hátha megtalálja a 
mozsártörőt. De bizony hiába turkálta, nem találta meg. Hiszen, elgondolta, sokat ér ez törő nélkül 
is. Elmegy haza, s mutatja a leányának nagy örvendezéssel, hogy mit talált. 

 

- Na, édes leányom, többet nem éhezünk, viszem ezt a mozsarat a királynak. Tudom, 
megveszi jó drága pénzen. 

 

Mondja a leány: 

 

- Ne vigye el, édesapám, mert meglátja kigyelmed, hogy a király majd megkérdi, hol a 
mozsár törője. Még azt hiszi, hogy lopta kigyelmed, s tömlöcbe vetteti. 

 

Beszélhetett a leány, elment az öreg, s meg sem állott, míg a királyhoz nem ért. 

 



Köszön illendőképpen, a király fogadja s kérdi: 

 

- Mi járatban vagy, te szegény öregember? 

 

- Én bizony, felséges királyom, amint a földecskémet szántottam, egy aranymozsarat 
találtam, s elhoztam felségednek ajándékba. 

 

- Na, ez igazán szép portéka - mondja a király, s jól megnézte kívül-belül, hogy igazi 
színarany-e. 

 

Az volt biz az, igazi színarany. 

 

- Hát a törő hol van? - kérdi a király. 

 

Mondja az öregember: 

 

- Kerestem én azt is eleget, felséges királyom, de nem találtam meg. 

 

- Bezzeg, hogy nem találtad meg, ilyen-olyan teremtette - pattogott a király -, mert 
bizonyosan loptad a mozsarat is! 

 

Hiába mondta a szegény öregember, hogy így meg úgy, hogy a világon való életében nem 
lopott, hívatta a király a katonákat, ezek közrefogták a szegény embert, s vitték a tömlöcbe. 

 

Amint kísérték a katonák az öregembert, elkezdett sírni keservesen: 

 

- Hej, édes leányom, lelkem leányom, miért nem hallgattam a te szavadra! Nemhiába 
mondtam mindig, hogy nincs több olyan okos leány a világon, mint te. 

 

Hallotta ezt a király belső inasa, fut a királyhoz, s jelenti, hogy mit mondott az öregember. 



 

Egyszeribe parancsolja a király, hogy hozzák fel az öreget. 

 

Viszik az öreget a király színe elé, s kérdi a király: 

 

- Miféle okos leányod van neked? Igaz-e, amit mondtál, hogy nincs több olyan okos leány a 
világon, mint a te leányod? 

 

- Mondtam, felséges királyom, s meg sem is másolom. 

 

- Na, jól van - mondja a király -, majd meglátjuk. Hozd ide a leányodat, s ha megteszi azt, 
amit mondok neki, feleségül veszem. 

 

Hazamegy az öregember a leánya után. Mondja neki, hogy mi történt, hogy mer-e 
szerencsét próbálni? 

 

- Csak gyerünk, édesapám - mondja a leány -, majd megsegít az isten. 

 

Fölmennek a királyhoz, s a király azt mondja a leánynak: 

 

- No, te leány, azt hallottam, hogy a legokosabb leány vagy a világon. Hát ha úgy elmégy 
előttem, hogy se felöltözve, se levetkőzve, se kocsin, se gyalog ne légy, feleségül veszlek. 

 

- Jól van - mondja a leány -, megpróbálom, felséges királyom. 

 

Azzal elment haza az apjával. Otthon levetette a ruháját, s magára vett egy hálót. Ennek a 
hálónak négy sarkát szépen odakötötte a kocsisaroglyához. Így indult el a királyhoz. 

 

Jött a király is hatlovas hintón, szemben a leánnyal, s mikor meglátta, felültette a hintajába, 
vitte a palotába, ottan felöltöztette szép aranyos ruhába. Mondta neki: 

 



- Amit kívántam, megtetted; te az enyém, én a tied, ásó-kapa s a nagyharang válasszon el 
minket. 

 

Mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A cigányok húzták; a legények rúgták. Táncolt az öreg is, 
táncolni kellett nekem is. 

 

Így volt, mese volt. 

7. A CSÚNYA KIRÁLYFI ÉS A SZÉP KIRÁLYKISASSZONY 

 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak egy olyan 
szép leánya, mint égen a ragyogó csillag. A szomszéd ország királyának meg volt egy fia, s ez olyan 
csúnya volt szegény, mint a sötét éjszaka. Meghallotta a hírét a királyfi annak a világhíres szép 
királykisasszonynak, fogta magát, elment leánynézőbe. 

 

Felmegy a király palotájába, mondja a királynak szíve szándékát. Mindjárt hívatja a király a 
leányát, jött is a királykisasszony, de amikor meglátta a csúnya királyfit, azt mondotta: 

 

- Ilyen legénnyel még a cipőmet sem takaríttatnám ki. 

 

Búsult nagyon a szegény királyfi, kiment a palotából nagy szégyenkezve, de mehetett, nem 
tudta kiverni a fejéből a szép királykisasszonyt. 

 

Azt mondta magában: 

 

- Egy életem, egy halálom, enyém lesz ez a lány. 

 

Gondolt erre, gondolt arra, mit gondolt, mit nem, színaranyból veretett egy tyúkot tizenkét 
csirkével, aztán egy aranyguzsalyt aranykenderrel s egy aranytükröt, olyant, hogy csak bele kellett 
nézni, s a tükör olyan szépen muzsikált, hogy az angyalok sem szebben. Akkor aztán felöltözött 
álruhába, visszament a királyhoz, s beszegődött hozzá inasnak. Az aranytyúkot s a csirkéket, az 
aranyguzsalyt s az aranytükröt bedugta az ágy alá. 

 

De másnap elővette az aranytyúkot s az aranycsirkéket, kitette a szoba közepére. Ott 



meglátta a királykisasszony szobaleánya. 

 

Szalad a szobaleány a királykisasszonyhoz, s mondja nagy lelkendezve: 

 

- Felséges királykisasszony, jöjjön velem, olyan csudaszép dolgot mutatok, amilyet még nem 
látott. 

 

Kimennek az inas szobájába, látja a királykisasszony az aranytyúkot s a tizenkét csirkét. 

 

Összecsapja a kezét: 

 

- Jaj de szépek, jaj de szépek! Add nekem ezeket! - mondta az inasnak. - Amennyit kívánsz, 
annyit fizettetek érte az édesapámmal. 

 

Mondotta az inas: 

 

- Pénzért nem adom, szép királykisasszony, adjon egy csókot, s legyen a magáé. 

 

A királykisasszony egy kicsit tétovázott, de aztán, isten neki, megcsókolta az inast. Azzal 
felszedte a kötényébe az aranytyúkot, a tizenkét csirkét, szaladott nagy örömmel a szobájába. 

 

Másnap az inas elővette az aranyguzsalyt. Meglátja ezt is a szobaleány, szalad a 
királykisasszonyhoz, s jelenti: 

 

- Felséges királykisasszony, szép az aranytyúk, szépek a csirkéi, de még szebb dolgot láttam 
az inas szobájában. 

 

Futottak az inas szobájába, s amint beléptek, a szeme is káprázott a királykisasszonynak a 
szertelen ragyogástól. 

 

- Jaj de szép guzsaly, de szép kender! De szeretnék ruhát fonni ebből! - mondotta a 



királykisasszony. - Kívánj akármit, megfizetem érte. 

 

Mondotta az inas: 

 

- Nem kívánok én sokat, szép királykisasszony, adj két csókot, s legyen a tiéd az 
aranyguzsaly. 

 

Egy kicsit gondolkozott a királykisasszony, de bizony megcsókolta az inast, s szaladott vissza 
a szobájába. 

 

Hanem volt, ami volt eddig, most jött csak az igazi. Harmadnap elővette az aranytükröt, 
felakasztotta a falra, s csak várta, hogy jöjjön a szobaleány, bizonyosan tudta, hogy megáll előtte. 
Hát csakugyan jön a szobaleány, meglátja a tükröt, odaszalad, belenéz, s abban a pillanatban 
elkezd a tükör muzsikálni, de gyönyörűségesen. 

 

Szaladott a királykisasszonyhoz. 

 

- Jöjjön, jöjjön, felséges királykisasszony, látott-e már muzsikáló tükröt? 

 

Mennek az inas szobájába; hanem mikor beléptek, a tükör nem muzsikált. 

 

- Hiszen ez nem muzsikál - mondotta a királykisasszony. 

 

Szólt az inas: 

 

- Csak állj elébe, szép királykisasszony, nézd meg magad benne! 

 

Odament a királykisasszony, belenézett a tükörbe, egyszerre megzendült a muzsikája, s 
szólott olyan szépen, olyan keservesen, hogy a királykisasszonynak majd megszakadt belé a szíve. 

 

- Add nekem ezt a tükröt - könyörgött a királykisasszony. 



 

- Neked adom - mondta az inas -, hogyne adnám, de három csók jár érte. 

 

De most nem is gondolkozott a királykisasszony, megölelte és megcsókolta háromszor azt a 
csúnya legényt. 

 

Éppen abban a pillanatban lépett be a király. Szörnyű haragra gerjedt, amikor látta, hogy az 
ő leánya, az a világhíres szép királykisasszony csókolja ezt az undok, csúnya legényt. 

 

- Ki a házamból - ordított a király -, ha kedves az életed! - S világgá kergette a leányát, 
világgá az inast. 

 

Kimennek a városból nagy búsan, de csak a királykisasszony búsult, a legénynek nagy volt az 
öröme. Világért meg nem mondta volna, hogy ki és mi ő, úgy mentek, mendegéltek keresztül az 
országon, mígnem eljutottak az inassá lett királyfi városába. 

 

A város végén volt egy fogadó, bementek oda, s ott azt mondta az inassá lett királyfi: 

 

- Most én megmosdom, s te addig takarítsd meg a csizmáimat, hogy mehessek be a városba. 
Aztán majd visszajövök, te csak várj reám. 

 

Szót se szólott a királykisasszony, vette a csizmát, s szépen megtakarította. Azzal a királyfi 
bement a városba, fel az apja palotájába, ott magára vette aranyos, gyémántos gúnyáját, 
befogatott hat paripát bársonyhintóba, s úgy hajtatott a vendégfogadóba a királykisasszonyért. 

 

Bemegy a királykisasszonyhoz, s ez csak nézi, nézi, nem akar hinni a szemének. 

 

- Emlékszel-e - mondotta a királyfi -, amikor azt mondtad, hogy még a cipődet sem 
engednéd velem kitakaríttatni? No látod-e, én nem voltam olyan kevély, megengedtem, hogy te 
kitakarítsd az én csizmámat. 

 

Nagyot nevetett a királykisasszony, nyakába borult a királyfinak, s mondta lelkes szóval: 

 



- Már akármit mondtam, te az enyém, én a tied, ásó-kapa s a nagyharang válasszon el 
minket. 

 

Mindjárt a hintóba ültek, behajtattak a király udvarába, s még aznap lett nagy hejehuja, 
dínomdánom, lakodalom. 

 

Ma is élnek, hogyha meg nem haltak. 

8. A CSUDAEREJŰ SÁR 

 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl még az üveghegyeken is túl, volt egy 
szegény ember s annak három fia. Azt mondja egyszer az ember a fiainak: 

 

- Menjetek el, fiaim, lássatok országot-világot, próbáljatok szerencsét, mert itthon nincs a 
szegény embernek előmenetele. 

 

A fiúk megfogadták az apjuk tanácsát, s elindultak szerencsét próbálni. Mentek, 
mendegéltek hetedhét ország ellen. Aztán, mikor erősen elfáradtak, letelepedtek egy helyen, 
elővették a tarisznyájukat, hogy falatozzanak egy keveset. Azt mondja a legidősebb fiú: 

 

- Ne egyék külön-külön mindegyik a maga tarisznyájából, hanem előbb együk meg, ami egy 
tarisznyában van. Ha az kiürült, fogjunk a másodiknak. 

 

Jól van, hát ebben meg is egyeznek. Először megették a legkisebb fiú elemózsiáját, aztán 
továbbmentek. 

 

De mikor a középső fiú tarisznyájára került a sor, a legkisebb fiúnak egy falás nem sok, 
annyit sem adtak. Hiszen ha csak nem adtak volna, de mit tettek! Mikor az öccsük kérte, hogy 
adjanak neki is valamit, mert az a becsület, kiszúrták a szemét, s otthagyták a szegény fiút. 

 

Elindult szegény vak fiú tapogatózva, ment jobbra, balra, eléfelé, hátrafelé, nem tudta 
szegény: merrefelé, egyszer csak beléesett egy kútba. No, áldott szerencséje volt, hogy beléesett. 
Nem volt ebben a kútban víz, színig sárral volt tele, mégpedig csuda erejű sárral. Ahogy beléesett 
ebbe a sárba, halljatok csudát! egyszeribe megjött a szeme világa. Megint látta a fényes napot, 
látta az egész világot. Fogta magát, aztán egy jó összetett marékkal felmarkolt a sárból, beletette a 
tarisznyájába, s ment tovább. 



 

Még egy jó hajításnyira sem ment, jő vele szembe egy kicsi egérke. Le volt törve a dereka, 
sántított a lábára. Megszólította a fiút: 

 

- Ó, te fiú, segélj rajtam, ha tudsz, bizony nem bánod meg. 

 

A legény kivett a tarisznyájából egy kevés sárt, megkente vele az egérke, lábát, derekát, s 
hát abban a szempillantásban meggyógyult a sántasága, meggyógyult a dereka is, semmi baja sem 
volt. 

 

- No, te fiú - mondja az egér -, jótétel helyébe jót várj. Tudd meg, hogy én az egerek királya 
vagyok. Nesze, adok neked egy sípot. Ha bajba kerülsz, csak fuvintsd meg, a világon ahány egér, 
mind a segítségedre leszen. 

 

Elveszi a fiú a sípot, a tarisznyájába teszi, megy tovább, és még egy hajításnyira sem ment, 
megszólítja egy méhecske: annak is össze volt törve a teste. 

 

- Segíts rajtam, te jó fiú, ha tudsz, bizony meghálálom. 

 

Segített ezen is, s a méh is egy sípot adott neki. Azt mondta: 

 

- Tudd meg, hogy én a méhek királya vagyok, s ha bajba kerülsz az életben, csak fuvintsd 
meg a sípot, a világon amennyi méh, mind a segítségedre lészen. 

 

Továbbmegy a fiú, s hát az út szélén egy farkas fekszik. Össze volt törve minden csontja, 
porcikája, nem tudott megmozdulni. Kérte ez is a fiút: 

 

- Segíts rajtam, te jó fiú, bizony nem bánod meg. 

 

A fiú nem akarta meggyógyítani, mert attól félt, hogyha meggyógyítja, még összetépi őt a 
farkas. De addig könyörgött a farkas, hogy a fiú megkönyörült rajta. Ennek is bekente sárral a 
testét, s ím, abban a szempillantásban talpra szökött, nagy erős állat lett belőle. 

 



- No, te fiú - mondta a farkas -, jótétel helyébe jót várj. Nesze, adok neked egy sípot. Ha 
bajba kerülsz, csak fuvintsd meg, s amennyi farkas a világon, mind a segítségedre lészen. 

 

Most már a fiúnak három sípja volt, s ment, amerre a szeme látott, hegyeken, völgyeken 
átal. Addig ment, mendegélt, míg a király városába nem ért. Ott felment a királyhoz, s beszegődött 
hozzá inasnak. 

 

No, itten jó helyre szegődött, ott voltak a bátyjai is szolgálatban. Bezzeg megijedtek, hogy 
kiderül a hitványságuk, s elkezdtek tanakodni, hogy s mint pusztíthatnák el az öccsüket. Ők bizony 
felmentek a királyhoz, s azt mondták: 

 

- Felséges királyunk, akit most fogadott, azt mondta nekünk, hogy ami gabona van az 
országban, egy éjjel mind a felséged padlására tudja hordani. 

 

- No, ezt szeretném látni - mondta a király. - Küldjétek ide azt az inast mindjárt. 

 

- Igaz, hogy ezt meg ezt mondta? - kérdi a király. 

 

- Nem mondtam én senkinek, felséges királyom. 

 

- De így, de úgy, szél zúgatlan nem indul. Ha ma éjjel az ország gabonáját a padlásomra nem 
hordod, karóba kerül a fejed! 

 

Kimegy a fiú nagy búsan, nem tudta, hogy mit csináljon: elszökjék-e, maradjon-e. Amint 
tűnődik, bucsálódik magában, eszébe jut, hogy az egerek királya mit mondott neki. Belefuvint a 
sípjába, abban a minutában ott volt előtte az egér, s kérdezte: 

 

- Mit parancsolsz, édes gazdám? 

 

Mondja a fiú, hogy mit kíván tőle a király. 

 

- No, ha csak ennyit kíván, s nem többet - mondotta az egerek királya - feküdj le s aludj! 



 

Azzal elszaladt az egerek királya, egy óra sem telt belé, jöttek az egerek a világ minden 
részéből, s hordották a búzát s a rozsot s mindenféle gabonát, egy szem nem sok, annyit sem 
hagytak, mind a király padlására vitték. 

 

De bezzeg kellett támogatni a padlást vasrudakkal, gerendákkal, mert recsegett-ropogott a 
tenger gabona alatt. 

 

Ámult-bámult a király, mert sok csudát látott, de még ilyet soha világon való életében. 
Hanem a legényeket majd megette a méreg. Megint összesúgtak-búgtak, felmentek a királyhoz, s 
jelentették: 

 

- Felséges királyunk, azt mondta nekünk az a fiú, tud ám ő még többet is. 

 

- Ugyan bizony, hogy tudhat még ennél többet? - kérdezte a király. 

 

- Hiszen mi sem hisszük - mondották a legények -, de nekünk azt mondta, hogy a király 
palotájától a piacig egy viaszhidat épít egy éjjel. 

 

- No, ezt igazán szeretném látni - mondja a király. - Mindjárt küldjétek ide azt a fiút! 

 

Jő a fiú, kérdi a király: 

 

- Igaz-e, hogy ezt meg ezt mondtad? 

 

- Nem mondtam én semmit, felséges királyom. 

 

- Csak ne tagadd, mert szél zúgatlan nem indul. Ha ma éjjel az én palotámtól a piacig 
viaszhidat nem építesz, bizony mondom, karóba kerül a fejed. 

 

Kimegy a fiú, nagy búsan tűnődik, évelődik magában, már világgá is akar menni nagy 
bánatában. Hanem eszébe jut, hogy adott neki egy sípot a méhek királya is. Belefuvint a sípba, jön 



a méhek királya, s kérdi: 

 

- Mit parancsolsz, édes gazdám? 

 

Mondja, hogy mit parancsolt a király. 

 

- Ó te jó fiú - mondja a méhek királya -, csak nagyobb bánatod ne legyen. Eredj s aludj, a 
többit bízd rám. 

 

Lefekszik a legény, s azzal a méhek királya összegyűjti, ami méh van a világon, s éjfélig 
felépítik a viaszhidat. Kinéz reggel a király az ablakon, látja a viaszhidat, s hanyatt esett nagy 
csudálkozásában. 

 

Mérgelődtek a legények, nem tudták már, hogy mihez fogjanak. 

 

Harmadszor is felmentek a királyhoz, s azt mondták: 

 

- Felséges királyom, ez az inas már megint járatja valamin az eszét. Azt mondta nekünk, hogy 
reggelre elhozza a tizenkét legerősebb farkast. 

 

Azt gondolták, hogy ezt már csakugyan nem tudja megtenni. Ha farkasokért megy, azok 
tépik össze, ha nem megy, akkor karóba kerül a feje. 

 

- Küldjétek ide azt a fiút - mondotta a király. 

 

Fölmegy a fiú a palotába, kérdi a király: 

 

- Igaz-e, amit rólad beszélnek? 

 

- Nem szóltam én senkinek egy szót sem - mondotta a fiú. 



 

- De ilyen-olyan ördöngös legénye, szél zúgatlan nem indul. Az ország gabonáját 
összehordottad, a palotámtól a piacig viaszhidat építettél, elhozd nekem reggelre a tizenkét 
legerősebb farkast, mert különben halálnak halálával halsz meg. 

 

De most búját sem mondotta a legény, gondolta magában: hozok én ide annyi farkast, 
amennyi katonája királynak még nem volt. Belefuvint a sípjába, jön a farkas, kérdi: 

 

- Mit parancsolsz, édes gazdám? 

 

Mondja, hogy mit akar a király. 

 

- Ne búsulj semmit - mondotta a farkas -, hozok én ide nem tizenkettőt, idehozom, amennyi 
farkas van a világon. Te csak vigyázz, mikor megérkezünk, ülj fel a hátamra, végy egy ostort a 
kezedbe, s hajts mindenkit, akit a szemed előtt látsz. 

 

Hát, halljatok csudát! Úgy éjféltájban jönnek a farkasok, rettentő ordítással, de annyian 
jöttek, hogy a városban nem fértek. Ellepték a város határát, még azon túl is. Akkor felült a fiú a 
farkaskirály hátára, be a király udvarába, neki a farkasok a királynak, az udvarbéli népeknek, ki 
elszaladt, kit széjjeltéptek, senkit sem kíméltek, csak a királykisasszonyt. 

 

Ezt a fiú mindjárt feleségül vette, elfoglalta az egész országot, ő lett a király, s még ma is él, 
ha meg nem halt. 

9. A KIRÁLY NYULAI 

 

Hol volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony s 
ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere, vízzel főztek, s bottal reá 
rántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, 
s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet, míg a 
világ s még két nap. 

 

Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának: 

 

- Édesanyám, süssön nekem egy hamuba sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét 



próbálni. 

 

Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél ország-világ ellen, 
hegyen-völgyön átal, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, előveszi a hamuba sült 
pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérke, s azt 
mondja: 

 

- Hallod-e, te legény, adj egy falást abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy befaló 
falást sem ettem. 

 

- Nem bánom én - mondja a legény -, ha hetvenhét napja nem ettél is, bár nekem legyen 
elég. 

 

Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy likba, a legény pedig továbbmendegélt. 
Addig ment, addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott, 
leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga, meglátja a 
legényt, még köszön is neki, s megkérdezi: 

 

- Mi járatba vagy, te szegény legény? 

 

- Én bizony, felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha 
valahol találnék. 

 

Azt mondja a király: 

 

- Gyere csak be, te legény, van az udvaromban száz darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a 
mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed!... 

 

Másnap reggel kihajtja a legény a száz darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 
százfelé futottak. Haj, megszontyolodik a legény, még nézni sem mert a király palotája felé, 
megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt 
vele. Előáll erre a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét, s erőst köpte a tenyerét, 
hogy ő - tudom istenem - megőrzi azt a száz nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt "kivilágos 
világra", mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a 
hamuba sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, 
beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a száz nyúl éppen 



százfelé futott. 

 

Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki: hátha neki 
jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuba sült pogácsát, akkorát, mint egy jó nagy 
taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott 
eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert 
éppen tizennégy napja, hogy nem evett. 

 

- Jó szívvel, te kicsi egérke - mondta a legény -, úgyis talán nem kell ebből a pogácsából 
sokáig élnem. 

 

Megköszöni az egérke, s azt mondja: 

 

- No, te szegény legény, jótétel helyébe jót várj. Két bátyádtól kértem már, egyik sem adott, 
de nem is volt szerencséje egyiknek sem. 

 

Azzal befutott a likba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. 

 

- Ezt a kürtöt neked adom - mondta az egérke -, tedd el, még hasznát veheted. 

 

- Ugyan bizony, mit tudok én ezzel csinálni? - kérdi a legény. 

 

- Csak vidd el - mondta az egérke -, s akármi veszedelemben légy, fuvintsd meg, s minden 
rossz jóra fordul. 

 

"No! - gondolja magában a szegény legény - ha nem használ, nem is árt, elviszem 
magammal" - s bedugta a tarisznyájába, továbbindult, s meg sem állott a király városáig, s abban is 
a király palotájának kapujáig. 

 

Megérkezik, letelepedik a kapuban, s hát egyszer jön a király. 

 

- Mit keresel itt, te szegény legény? - kérdezi a király. 



 

Elmondja, hogy miben fáradozik: szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. 

 

- Éppen jó helyen jársz - mondta a király -, van száz nyulam, ezeknek egy ügyes pásztor kéne, 
mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. 

 

Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a 
nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje... 

 

Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a száz darab nyúllal, de még meg sem 
szagolják ezek a füvet, ahány, annyifelé iramodik. 

 

- Haj, haj! Álljatok meg, hé! - kiált a legény - mit csináljak most már? - Eszibe jut a kürt, 
előrántja, belefuvint, s hát a száz darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint megannyi 
juh. 

 

Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta 
gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. 

 

"No, megállj! - gondolta magában - azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a százból. Ha 
nem, egyéb próbára teszlek." 

 

Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a 
pásztortól egy nyulat a király nevében. 

 

Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ád, mert neki a 
feje drága. 

 

- De így s de úgy - mondja a leány -, vendégség lesz a háznál, s a király mindkettőnknek fejit 
veteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. 

 

Amint így huzalkodának, honnét, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s odasuttint a 
legénynek: 



 

- Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd reám. 

 

A legény hallgat az egérke szavára, fülinél fog egy nyulat nagy hirtelen, bedugja a zsákba, s a 
leány elindul vele. Abba a minutába csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, 
kirágja a zsák végét, a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemit vették volna ki. 
Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, beledugta a 
zsákba a nyúl helyett. 

 

Megy este a legény haza, bétereli a száz nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl-fúl, 
hogy reng belé az udvar. 

 

- Gyere csak, gyere, te kötélrevaló, mit küldöttél nekem a zsákban! 

 

Felel a legény: 

 

- Én bizony nyulat, felséges királyom. 

 

Hívják a szolgálót: 

 

- Mit adott neked a pásztor, te leány? 

 

- Nekem bizony, felséges királyom, életem-halálom a kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. 

 

- Hm! - mondja a király - míg ilyet sem ettem világi életemben, hát most már hol a nyúl? 

 

Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig száz jött ki. 

 

- No, hallod-e, te szegény legény - mondta a király -, még ilyen pásztorom sem volt, hogy 
küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék. Hát mit kívánsz? 

 



- Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon 

A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény tizenkét ökörrel húzatta 
haza. De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csudájára jártak messze földről. 

 

Ma is élnek, ha meg nem haltak. 

10. A BUJDOSÓ MACSKA 

Egyszer volt, hol nem volt, nem tudom, hogy merre volt, de valahol mégis volt, volt egyszer 
egy macska. Ezzel a macskával nagyon mostohán bánt az asszonya, elkeseredett erősen, s nagy 
bújában, bánatában fogta magát, otthagyta a gazdasszonyát, s elment világgá. 

 

De hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt útnak indult volna, az udvaron talált egy nagy 
vörösrépát, szekeret csinált belőle, nagy hirtelen fogott két egeret, azokat a szekér elé fogta, s úgy 
indult bujdosóba. 

 

Mennek, mendegélnek, hegyeken-völgyeken által, de bizony az egerek elfáradtak, egyre 
lassabban lépegettek. Gondolja magában a macska: így nem messzire haladunk. Fogott az úton 
még két egeret, a másik kettőnek elejébe fogta, s úgy hajtott tovább. 

 

Amint mennek, mendegélnek, találkoznak egy rákkal. Kérdi a rák: 

 

- Hova mégy, te macska? 

 

- Megyek vándorolni. 

 

- Vígy el engem is, mert a halak kikergettek a vízből. 

 

- Hát miért kergettek ki? 

 

- Azért mert mindig csipkedtem őket az ollómmal. 

 

- No, hát gyere, ülj fel. 



 

Tovább mennek, mendegélnek, s hát az út közepén két tojás van. Megszólal az egyik tojás, s 
kérdi a macskától: 

 

- Hová mégy, te macska? 

 

- Megyek vándorolni. 

 

- Vígy el minket is. Nem volt maradásunk az asszonyunknál, mert azt kívánta, hogy három 
csirke keljen ki belőlünk, pedig csak egy van bennünk. 

 

Felültek hát a tojások a vörösrépa szekérre, s a macska hajtott tovább. Egyszerre csak 
rászállott a szekérre tíz fecske s tíz pacsirta. Nem is kérdezték a macskától, szabad-e, nem-e, 
szépen letelepedtek, s mentek ők is. 

 

Még egy jó hajításnyira sem mennek, egy csomó gombostűt találnak az úton. Kérdi a 
macska: 

 

- Hát ti hogy kerültetek ide? 

 

- Mi bizony úgy, hogy egy társunk megszúrta az asszonyunkat, s az asszonyunk haragjában 
mind kidobott az útra. 

 

- Hát akkor csak ti is üljetek fel a szekérre, gyertek velünk. 

 

Tovább mennek, mendegélnek, s estefelé egy kicsi házikóhoz érnek. 

 

Abban a kicsi házikóban egy öregasszony lakott, a macska bement hozzá, köszönt 
illendőképpen, s szállást kért éjszakára. Mondja az öregasszony: 

 

- Adnék én jó szívvel, de ide minden éjjel zsiványok jönnek, itt ugyan nem lesz 
nyugodalmatok. 



 

De a macska addig beszélt, hogy így meg úgy, nem félnek a zsiványoktól, hogy az 
öregasszony szállást adott nekik. 

 

A négy egeret bekötötték az istállóba. 

 

A két tojás beleült a tüzes hamuba, a rák a vizesdézsába, a gombostűk a törülközőbe, a 
macska meghúzódott az ajtó sarkában, a fecskék mentek az eresz alá, a pacsirták pedig a ház 
tetejére. 

 

Hát csakugyan éjjel jönnek a zsiványok, bemennek a házba, letelepednek a kemence mellett, 
tüzet akarnak gyújtani. De amint megpiszkálják a hamut, a két forró tojás szétpattant, s szemük, 
szájuk tele lett tojáshéjával meg sárgájával. Hej, uram, teremtőm, megijedtek a zsiványok, égette a 
tojás az arcukat erősen, szaladtak a vizesdézsához, hogy megmosdjanak. De ahogy belenyúltak a 
dézsába, a rák jól megcsípte az ujjukat. Lekapják az alsó szegről a törülközőt, hogy 
megtörülközzenek, de a gombostűk jól összeszurkálták őket. Még jobban megijednek, szaladnak 
kifelé, s ott meg nekik ugrik a macska, s istenigazában összevissza karmolta az arcukat. 

 

Ki az udvarra, mintha szemüket vették volna, de ott meg a fecskék és a pacsirták elkezdtek 
csiripolni: 

 

- Zsiványok, zsiványok! Fogjátok meg! 

 

Ahányan voltak, annyifelé szaladtak, többet az öregasszony házához vissza se jöttek. 

 

Reggel a macska megköszönte a szállást az öregasszonynak, a négy egeret befogta a 
vörösrépa szekérbe, aztán mind felkerekedtek, mentek tovább. 

 

Hanem amint egy hídra értek, halljátok csak, mi történt. Az egerek mitől, mitől nem, 
megijedtek, a szekeret belerántották a vízbe. 

 

Hej, istenem, lett nagy ijedelem. A pacsirták és a fecskék, huss felrebbentek és elrepültek. A 
macska is nagy üggyel-bajjal kiúszott, de a szegény rák az ott maradott a vízben, no meg a 
gombostűk is. 



 

Hogyha ezek a vízben nem maradtak volna, az én mesém is tovább tartott volna. 

 

 

 

 


