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A magyar népmesék fontos üzeneteket hordoznak a viseletekről és a hozzájuk 

tartozó szokásokról. 

„Nem a gúnya hordozza az embert” – olvashatjuk az egyik mesében, amelyet 

ebben a népmesegyűjteményben is megtalálhat minden érdeklődő. 

A népmesék tematikus gyűjteményénél tovább is vezetjük a szülőt és a 

pedagógust, hiszen a történetekhez és a viselet témához kapcsolódó 

feladatlapokat, színezőket és játékötleteket ajánlunk. 

A népmeséket a középpontba helyezve, játékok, mondókák, szólások, és 

tárgyalkotó tevékenységek úgy illeszkednek a mesei motívumokhoz, hogy ezek 

biztosítják az élményszerűséget és változatosságot. Minden intelligencia 

területet megmozgató játékos időtöltés ígér ez a feldolgozási forma a családok 

és közösségek számára. 

A kiválasztott meseszövegek mellett a játékok leírása, továbbá egy kártyajáték 

ajánlója és a viseletek történeti áttekintése is bekerült ebbe az elektronikus 

kötetbe, azzal a céllal, hogy a szülők és a szakemberek számára is kapcsolódást 

biztosítson a viseletek izgalmas világához. 

A Pompás Napok módszertanára épülő kiadvány az identitásnevelésben kíván 

komplex és könnyen használható eszközzel segíteni mindazoknak, akik a 

szívükön viselik a felnövekvő generáció közös, magyar hagyományokra épülő 

edukációját. Nevelés játékkal és mesével, lehetséges!  
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„A történetmesélés egyidős az emberiséggel.”- hangoztatja Holcsik Erzsébet, 

klinikai-, mentálhigiénés ifjúsági és gyermek szakpszichológus. 

A narratívumok  eseményekről számolnak be, rendelkeznek idő- és oksági 

koherenciával. Ott vannak a mítoszokban, a mesékben, a legendákban, az 

érvelésben, a táncban, a festészetben, a moziban, képregényben, az újságokban, 

vagy a hétköznapi beszélgetésekben. Ennél fogva a  tanulás leghatékonyabb 

módszere a történethallgatás. 

A népmese hőse életfeladatát követve magabiztosan nekivág az ismeretlennek, 

cselekszik, olykor elbukik, de még ekkor is cselekvéseiben új, "szokatlan" 

megoldásokhoz nyúl, pl. egy rókát, egeret választ társául. Késztetést érez arra, 

hogy "szerencsét próbáljon". A mese szimbolikusan jeleníti meg ezt a motivációt, 

egyszerre hat tudattalan és tudatos érzékelésünkre. Rendkívüli jelentősége van 

a gyerekek életében is a népmesének, mert a valóság és a fantázia szövetén át 

életstratégiát sajátíthatnak el. 

Az élőszavas történetmondás gyakran nagy kihívást jelent, hisz a mai aktív 

felnőttek számára - többnyire társadalmi változások miatt - a mesemondás nem 

képezi az alapkultúra részét. Az elérhető előnyök mégis elég motivációt 

jelenthetnek. 

A kiadványt kézbe véve javasolt először a népmesék és anekdoták elolvasása.  A 

felnőtt, ha teheti saját szája íze szerint, akár tapasztalatait beleszőve meséljen. 

Ezeket a történeteket a legjobb szívből elmondani. Természetesen az sem vét 

hibát, aki a szövegeket felolvassa és hallgatóságra bízza a képzelgést. 

A feldolgozás ötletei mentén komlpex élményben lehet része mind a 

mesemondónak, mind a mesét hallgató közösségnek. 
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A rendelkezésre álló kutatások tanulsága szerint, egy nemzetet érő hatásokat – 

legyenek azok kulturális, vallási, gazdasági vagy politikai jellegűek – elsőként a 

viseletek változása tükrözi. Ezt követik a szokások módosulásai. A nyelv az, 

amelyben legtovább él az elődöktől ránkhagyott örökség. 

A viseletek felé fordulva, a nyelviséget a népmeséken, népdalokon, szólásokon 

keresztül segítségül hívva, ismereteket szerezhetünk a sok emberöltőn átszűrt, 

jelentőségteljes  bizonyosságokról. A magas esztétikai nivót képviselő 

kifejeződések így vizuálisan és auditív módon is beépülnek.  

Történeti vizsgálódásunk első emlékeit „Ázsia ősnépei között, és általában 

keleten  kell keresnünk. […] A népvándorlás korában és a középkorban egymás 

viseletét […] hadizsákmányként és sarcként, egyes esetekben kölcsönös 

ajándékként […] ismerték meg a népek és törzsek.” A  magyar uralkodói osztály 

és a köznép viselete a XIII-XIX. század között szín-, és formavilágát tekintve igen 

különleges volt, ezt a krónikák, kódexek, festmények, pecsétek, címerek, 

kéziratok, kártyák, mézeskalács-bábsütők és a fellelhető viseleti darabok is 

bizonyítják. Számos hatás és divat alakította azokat a viseleti darabokat, amelyek 

ma az érdeklődő elé tárulnak. Ezek általánosságban a XIX-XX. század fordulójáról 

pontosan azonosítható jegyekkel maradtak ránk.  

A viseletgondozó szakemberek rendkívüli energiát fektetnek az eredeti darabok 

megőrzésére, a replikák elkészítésekor is törekedve a meghatározó alapanyagok, 

szabásminták és elemek megőrzésére. A divatipar is időről időre visszafordul az 

évszázados mintakincsekhez. A Kárpát-medence viseleteinek rendkívüli 

gazdagsága, a motívumok és színek terén nem csupán gyönyörködtet, de 

merítési lehetőséget is biztosít a mai, modern magyarok számára is.  

Méltán lehetünk erre büszkék! 
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A ruha teszi az embert 

Mátyás király elment a kávéházba, de rongyos ruhába vót. Akkor leült egy 

székbe, várta, hogy adjanak neki es valamit, de mindig továbblökték, kűtték 

egyik sarokból a másikba, hogy hát rongyos ruhába vót. Hát nem akarták 

rendesen kiszolgálni. 

Hát nincs mit csináljon, már látta, elment, s vett egy szép öltöny ruhát, 

kiőtözött díszesen, királyosan. Bement, hát akkor majdnem esszeverekedtek a 

pincérek, hogy hát őt szolgálják ki. Hát akkor ő főzetett egy nagy üst kávét, s 

akkor a ruháit betette abba a kávéba azétt, hogy: 

- Igyál kávét, ruha, mert téged tisztelnek s nem az embert! 
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Kormoska királyleány 

Egyszer volt egy király, akinek volt egy olyan szép leánya, hogy a napra lehetett 

nézni, de reá nem. A király igen kapzsi ember volt, hát elhatározta, hogy 

hozzáadja a leányát a szomszéd ország öreg, de messze földön híres, gazdag 

királyéhoz. A leány hallani sem akart a házasságról. Hogyisne, hiszen akár apja 

lehetne a jövendő férje. A király ezzel mit sem törődött. Erőltette a házasságot 

és már a lakodalom napját is kitűzte. 

Sírt-rítt egész nap a szegény, de az apja szíve csak nem lágyult meg. Nem tudott 

már mit kitalálni a leány, hogy megmenekedjék a házasság elől, amikor eszébe 

jutott halott anyja. Hátha az segítene neki. Kiment hát a temetőbe és elmondta 

a sírnak, mit akar tenni véle a király. 

Amint ott keservesen panaszkodott a királyleány, egy liliom termett a síron. 

Meg is szólalt a virág: 

- Édeslányom, a siránkozás nem használ! Mondd királyi apádnak, hogy 

hozzámész az öreg királyhoz, ha csináltat neked olyan ezüst menyasszonyi 

ruhát, amely belefér egy dióhéjba. 

Így is tett a leány. Egy évig készült az ezüst menyasszonyi ruha, de mégiscsak 

elkészült. 

Megint sürgette a király a lakodalmat. A leány újra kiment a temetőbe 

édesanyja sírjához. Panaszkodására megjelent egy szegfű. Ez meg azt 

tanácsolta, hogy olyan arany menyasszonyi ruhát kérjen, amely belefér egy 

mogyoróhéjba. 

Ezt is megtette a leány. Két év múlva készült el az arany menyasszonyi ruha. 

A király még jobban sürgette most már a lakodalmat. Megint csak az anyjához 

ment panaszkodni, a leány. Harmadszorra piros rózsa virágzott ki a síron. 

- Még egy utolsó próbát tehetsz, de ügyesnek kell lenned, mert különben nem 

menekülsz meg az öreg királytól. Kérjél tőle egy olyan gyémántruhát, ami 

belefér egy szilvamag héjába. A ruhák, amiket kértél, felemésztették a 

vagyonát, talán nem tudja már megcsináltatni a gyémántruhát. De ha ez is 

elkészül, akkor nincs menekülésed. 

Három év múlva a gyémánt menyasszonyi ruha is elkészült. Látta a leány, hogy 

nincs már más hátra, el kell szökni a királyi kastélyból. Így is tett. Magára vette a 

cselédleány ruháit, az arcát jól bekormozta, hogy senki meg ne ismerje és 

elment a faluba szolgálónak. Egy varrónő fogadta fel és az volt a dolga, hogy a 

kész ruhákat vitte haza. Mivel mindig kormos volt, az emberek elnevezték 

Kormoskának. 

Kormoska szorgalmasan hordozta haza a mások ruháit. Egyszer vágyat érzett, 
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hogy felvegye az ezüst ruháját, amit a dióhéjban magánál hordott. Meg is tette, 

hát olyan szép lány lett, amilyent még senki sem látott. Egyenesen bement a 

templomba a sok ember közé. Nézték, bámulták a leányt, de nem tudták, ki 

lehet. A leány meg, amikor nem néztek rá, kiment a templomból és eltűnt. 

Másik vasárnap az aranyruháját vette fel. Volt a templomban egy fiatal gróf. 

Igen nagyon megtetszett neki a szép leány. Elhatározta, hogy megtudja, ki az 

ismeretlen. Harmadik vasárnapra enyvet öntött a templom küszöbére. Így várta 

a leányt. Meg is jelent az a gyémántruhájában. Megérezte, hogy egy deli legény 

nézegeti. Neki is tetszett az ifjú, nem csoda hát, hogy nem vette észre az 

enyvet: belelépett a bal lábával. Menten beleragadt, hiába húzta-vonta a lábát: 

az enyv nem engedett. Végül is kihúzta lábát a leragadt cipőből és félig mezítláb 

sietett haza. 

Sok időt vesztett, mikor hazaért, nem volt ideje átöltözni, csak rákapta a 

gyémánt ruhájára a szolgáló ruhát, bekormozta az arcát, és mire elkészült, jött 

is haza a varrónő. 

A fiatal gróf közben kiszabadította a cipőt az enyvből és elhatározta, hogy addig 

nem nyugszik, míg meg nem találja a cipő gazdáját. 

- Az a szép leány lesz a feleségem, senki más – mondta. 

Minden házba bement, minden leányra felpróbálta a cipőt. Deli szép ember 

volt a fiatalúr. Többen szívesen vállalták, hogy övék a cipő. De bizony hiába 

húzták-ráncigálták a pici topánkát, egyiknek sem illett a lábára. 

Egyszer csak eszébe jutott a grófnak, hogy megkérdezi a varrónőt, nem ő 

varrta-e az ezüst-, arany-, gyémántruhákat, hátha így megtalálja szíve 

választottját. 

A varrónő elmondta, hogy bizony ő varrta a ruhákat, mégpedig nem akárkinek: 

a király leányának. A gróf úgy elcsodálkozott, hogy leejtette a kezében levő 

cipőt. Kormoska ott állt a közelben, el akart futni, de futás közben fellibbent a 

piszkos szoknyája és kivillant alóla a fénylő gyémántruha. A gróf nem kérdezett 

semmit, csak gyorsan felpróbálta Kormoska lábára a cipőt: bizony pontosan 

arra szabták azt. 

- Szívem választottja, legyél a feleségem! – mondta és letérdelt a leány elé. 

Kormoska boldogan igent mondott, a gróf meg mindjárt el is vitte hintóján a 

kastélyba. 

Három hétig lakodalmaztak, akkor elindultak a királyhoz, hogy áldását kérjék 

házasságukra. 

A királyi kastély bejáratánál egy oroszlán feküdt. Mióta a királyleány 

elmenekült, őrizte a kastélyt. Senki nem léphetett az ajtón sem be, sem ki. Az 

öreg király nem akarta még a leányát sem visszaengedni a kastélyba. Az 
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oroszlánnak azt is széjjel kellet volna tépni. De most csoda történt, az oroszlán 

csak csóválta a farkát és szépen félreállt a hintó elől. 

Ezen azután a király is nagyon meglepődött. Közben nagyon megöregedett, már 

nem akart gazdagabb lenni, látta, hogy a leánya milyen gyönyörű szép és szelíd, 

megbocsátotta hát szökését, megáldotta őket és ettől kezdve boldogan éltek. 

Talán még most is élnek, ha meg nem haltak. 
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Az aranyfonál 

Egyszer volt egy szegény molnár s annak egy szép leánya. Hol járt, merre járt, 

nem tudom, elég az, hogy találkozott a királlyal, az szóba áll vele, kérdezi, ki s 

miféle ember, hogy megy dolga. Mit gondolt, mit nem a molnár, bizonyosan 

azért, hogy többre tartsa a király, elkezdett dicsekedni, hogy van neki egy szép 

leánya, szép, mint égen a ragyogó csillag, de ez semmi, az ő leánya olyan leány, 

hogy a szalmából aranyat fon. 

- No, mondta a király, ilyent sem hallottam világéletemben. Hallod-e, molnár, 

ha csakugyan olyan ügyes a leányod, hozd el holnap a palotámba, hadd lám, 

igaz-e a beszéded. 

A molnárnak egy kicsit lefittyent az ajaka, mert szépnek szép volt a leány, az 

igaz, de hogy a szalmából aranyat fonjon, - sült hazugság volt az. De ha már járt 

a szája, meg nem másolhatta s másnap elvitte a leányt a királyhoz. Bezzeg hogy 

nem szólt a leányának semmit, csak bevitte a palotába, aztán Istennek ajánlotta 

s elszaladt a palotából. 

Bemegy a leány a királyhoz, köszön illendőképpen, a király fogadja, aztán se 

szó, se beszéd, bevezette egy szobába. Az a szoba tele volt szalmával s mondta 

a király a leánynak: 

- Ihol ez a szalma. Itt a rokka. Ha holnap reggelig ezt a szalmát aranynak fel nem 

fonod, halálnak halálával halsz meg. 

Még szóra sem nyithatta a száját a szegény leány, a király rázárta az ajtót. Hej, 

Istenem, sírt a leány, vetette fel a gond s a bánat, hogy ő most mit csináljon. 

Hiszen még fonni sem tudott jóformán, nemhogy szalmából aranyat fonjon.  

Amint sírdogált magában, egyszerre csak nyílik az ajtó, belép egy kicsi, öreg 

emberke s köszön: 

- Adjon Isten jó estét, molnár szép leánya! Hát te mért sírsz olyan keservesen? - 

Hogyne sírnék, lelkem puja emberkém, mikor a király azt parancsolta, hogy ezt 

a sok szalmát fonjam fel aranynak! 

- Mit adsz, ha én felfonom? kérdezte a kicsi emberke. 

- Neked adom piroskaláris gyöngyömet, mondotta a leány. 

A kicsi emberke elvette a gyöngyöt, aztán leült a rokka mellé, pergett, forgott a 

rokka s minden három perdülésre tele lett egy orsó arany fonállal. Még alig 

pitymallott, a szalmából egy szál sem volt, mind ragyogó aranyfonál lett belőle, 

s mire a király bejött, híre, nyoma sem volt a kicsi emberkének. Ámult, bámúlt a 

király, s gondolta magában: ha már olyan ügyes ez a leány, hadd fonjon még 

többet s bevezette egy másik kamarába. Az is tele volt szalmával s azt mondta a 

leánynak, hogy reggelre mind felfonja, ha az élete kedves. Azzal rázárta az ajtót, 
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a leány meg sírt magában, de nem sokáig sírt, mert nyílt az ajtó, jött a kicsi 

emberke s mondta: 

- Mit adsz, ha ezt a szalmát is felfonom? 

- Neked adom az aranygyűrűmet, lelkem puja emberkém! 

A puja emberke elvette a gyűrűt s reggelre mind egy szálig felfonta a szalmát: 

csakúgy ragyogott a kamara az aranyfonáltól. 

Jön a király, ámul-bámul s mondja a leánynak: 

- No, te leány, jere velem a harmadik kamarába. Az is tele van szalmával s ha 

felfonod aranyfonálnak, feleségül veszlek! 

Bevezette a leányt a harmadik kamarába, az ajtót rázárta, a leány meg csak sírt-

rítt keservesen. De nyílt az ajtó, jött a kicsi, öreg emberke s kérdezte: 

- Mit adsz, ha ezt is felfonom? 

- Nincs már nekem semmim, lelkem puja emberkém! rítt a leány. 

- Hát ígérd meg, hogy, ha királyné leszel, nekem adod az első gyermekedet. 

Gondolta a leány, ki tudja, lesz-e, nem-e, már ahogy lesz, úgy lesz, megígérte, a 

mit a kicsi emberke kívánt, az meg reggelig felfonta a szalmát: majd megvakult 

a király a szertelen ragyogástól, mikor reggel bejött. 

A király nem másolta meg a szavát, feleségül vette a molnár leányt, s esztendő 

hogy eltelt, egy gyönyörű, szép gyermeke született a molnár leányból lett 

királynénak. Gondolt is, nem is a kicsi emberkére, de bezzeg gondolt reá az s 

még az nap beállított: 

- Itt vagyok, királyné! Add meg, a mit ígértél! 

Hej, megijedt a királyné, igért fűt-fát, mindent, tenger kincset, csak a 

gyermekét ne kívánja, de a kicsi emberke azt mondta: 

- Nem kell nekem a te tenger kincsed, a gyermek kell nekem. 

Sírt a királyné, hogy zengett belé a palota, a kicsi emberkének megesett a szíve 

s azt mondta: 

- No, jó! Adok neked három napot, ha azalatt megtudod, mi az én nevem, nem 

tartok számot a gyermekedre. 

Azzal elment a kicsi emberke, a királyné pedig az órától fogvást folyton azon 

törte a fejét, hogy micsoda neve lehet a kicsi emberkének. Össze-vissza gondolt 

mindenféle nevet, a mellett követeket küldött szét mindenfelé az országba, 

hogy gyűjtsék össze, ami nevet csak hallanak, majd ezek közt lesz a kis emberke 

neve. 

Másnap már jött a kis emberke, a királyné meg elmondott egy csomó nevet, 

elmondott százat is, de a kicsi emberke csak rázta a fejét. Második nap, mikor 

eljött a kicsi emberke, a királyné a legcsodálatosabb, a legritkább neveket 

sorolta elé, de bizony sorolhatta, egy sem volt ezek közül a kis emberke neve. 
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Harmadik nap vissza jöttek a követek, de egy sem hozott új nevet. Hanem 

mikor éppen esteledett, alkonyodott, jött nagy fáradtan egy inasocska s ez 

elémondta a királynénak, amint következik: 

- Felséges királyném, új nevet én sem hallottam, de amint jöttem át az erdőn, 

láttam egy kis házat; a ház előtt égett a tűz, a tűz körül meg táncolt, ugrált egy 

fura, kicsi emberke s mind azt kiabálta: 

TUDJA PÁL, HOGY MIT KAPÁL, MIT KASZÁL, 

AZ ÉN NEVEM RIKI-ROKI-ROKKA PÁL, ROKKA PÁL. 

HOLNAP, HOLNAP, HOLNAPUTÁN DE JÓ LESZ, 

KIRÁLY FIA, ISTEN ÚCCSE', ENYÉM LESZ, ENYÉM LESZ. 

Hej, örült a királyné, mikor ezt hallotta! Hiszen ez az ő kicsi emberkéje! Egy 

perc, kettő alig hogy eltelék, jött a kicsi emberke nagy bizakodva: 

- No, királyné, mi a nevem, tudod-e? 

A királyné úgy tett, mintha nem tudná, próbálgatta a csodálatos nevet: 

- Riki, úgy-e? 

- Nem, nem! 

- Roki, úgy-e? 

- Nem, nem! 

- Nohát akkor Riki-roki-rokka Pál, igaz-e? 

- Az ördög mondta azt meg neked, senki más, toporzékolt dühében a kicsi 

emberke. Kifutott a palotából s mérgében úgy levágta magát, hogy derékig 

süppedt a földbe, aztán megint kiugrott, a fején átbucskázott, s úgy elszaladt, 

hogy soha többet emberi szem nem látta. 

Ha Riki-roki-rokka Pál el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott 

volna. 

 

  



 
13 

Az aranyfonál 

Hallottátok-e hírét Kolcvárnak? A szép Hátszeg völgyében, magas hegy tetején 

tündökölt ez a vár. Messze földön nem volt szebb ennél. A Kendeffy családé 

volt ez a vár, s abban az időben, mikor az a szörnyű tatárjárás volt, egyedül 

lakott e várban Kendeffy Ilona. Egyedül, mert az apja, a testvérei s a jegybéli 

mátkája mind a tatárok ellen harcoltak. Várta, várta szegény Kendeffy Ilona, 

mikor jönnek vissza, de hiába várta. Egyszer csak halála hírét hozták az apjának, 

halála hírét a bátyjainak, de a mátkájáról még hír sem jött, él-e, hal-e, 

elhurcolták- e magukkal a tatárok, vagy nem: senki lélek nem tudta azt. Telt-

múlt az idő. A tatárok már rég visszamentek a hazájukba, s Kendeffy Ilona 

mátkája még mindig nem tért vissza. Egy este Kendeffy Ilona kint üldögélt a vár 

erkélyén, s amint ott ült, elnyomta az álom. Csodálatos álma volt. Előtte állott a 

jegybéli mátkája, s mondta neki: - Ha azt akarod, hogy a tied legyek, annyi 

aranyad legyen, amennyi odáig ér, ahol én most sínylek szomorú rabságban. 

Felébred Ilona, gondolkozik az álmon, s felsóhajt: - Istenem, Istenem, vajon mit 

jelenthet ez az álom?! Ha rabságban van a mátkám, csak nagy Tatárországban 

lehet rabságban, s kinek van annyi aranya, hogy odáig érjen? Másnap este 

megint kiült az erkélyre. A csendes esti szellő álmot hozott a szemére. Mostan 

egy angyal jelent meg előtte. Mondta neki az angyal: - Ne búsulj, Kendeffy 

Ilona. Vedd elé a guzsalyodat, fonj éjjel-nappal, s majd meglátod, annyi aranyad 

lesz, hogy éppen nagy Tatárországig ér, ahol sínylik a te mátkád szomorú 

rabságban. Fölébred Ilona, gondolkozik, tűnődik az álmán, s felsóhajt: - 

Istenem, Istenem, nem értem, hogy lehet! Hiszen ha ítélet napjáig fonok, akkor 

sem szerezhetek annyi aranyat, hogy elérjen nagy Tatárországig. De hiába 

gondolta ezt, nem volt többet nyugodalma, elővette a guzsalyát, kiült este az 

erkélyre, pörgette az orsót, s szép csendesen eregette a fonalat. S hát 

uramteremtőm, mi történt? A fonál, mit eregetett, mind színarannyá változott, 

s amint eregette, szépen, csöndesen szállott az aranyfonál tovább nagy 

Tatárország felé, s nem telt belé egy hét, az aranyfonál elért nagy 

Tatárországba, nagy Tatárországban tömlöc ajtajába, tömlöc ajtaja kinyílt, s ím 

egy este, mikor Ilona ott ült az erkélyen, és fonogatott szép csöndesen, ott áll 

előtte jegybéli mátkája... 
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Móré 

Volt egyszer egy király. Ennek a királynak, királynénak egy fiúgyermeke 

született. Nőtt ez a gyermek. Mikor hétéves vót, anyja, apja meghótt. Ezt a 

gyermeket a minisztérium dajka kezelésire adta, és úgy növelték fel. Evvel a 

gyermekkel megpróbáltatták: szántás, vetés, vasmunka, fődmunka, nem tudam 

mit, hagy legyen belőle jó király, szeresse a népet. 

Tehát kijárta az oskolát, ki a kollégyomot. Mikor húszéves vót, megkoronázták 

királynok. 

De hát oly unalmasnak tetszett neki, hogy ő anya nélkül, apa nélkül nőtt fel s 

most is egyedül tengődik a királyvárbo. 

Egyszer a városbíró fia négy ökörrel, szekérrel vitte a ganét. Szíjostor a nyakán, 

és a gáng mellett kellett keresztülmenjen. Hajtsa a négy ökret. Mikor 

odaérkezik a gánghoz, ez a király az ablakan nézett ki: 

„Vajon kié ez a legén? Ez biztos a városbíró fia. Hej, de ügyes! De megtermett, 

de szép! Vajon hány esztendős lehet?” 

Nézi magát a tükörbe, s néz ki az ablakan: „Né, az arcképe egész olyan, mint az 

enyim! Jaj, meg kéne állítsam!” 

Mikor a gánghoz érkezik, azt kiáltsa: 

- Te a városbíró fia vagy? 

- Én az, felséges király. 

- Akkor ereszd ki az ökreket! Az ostort ereszd a járomra, és te gyere bé! Az 

ökrek aztán hazamennek. 

Király parancsa. Leakassza az ökreket, az ostort a járomra, és úgy a legény 

felmenyen a királyhoz. 

- Na, ülj le! 

Leül. 

- Mondd, hogy te mikor születtél! 

- Én ekkor. Ennek a hónapnak a huszonötödikén 

- Hány órakkor? 

- Ekkor s ekkor. 

Írja pappírra. Írja az ő születésit is a pappírra. Tehát egy órába, egy percbe, egy 

nap születtek mind a ketten. 

- Na, most gyere a tükerhez, nézzük meg magunkat! 

Nézik: arcvonás, szájmozdulat, mindenféle, minden egyforma. 

Mintha egy anya szülte vóna őket, egy hassal. 

- Mondd meg, te! Egy városbíró fia mivel különb, mint egy király fia? 

Hát, felséges király, arcvonásba nem különbözünk, csak abba, hogy maga a 
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felséges király, s én a városbíró fia vagyak. 

Ekkor az ökrek hazafutattak. A városbíró kiáltsa a szógáknak: 

- Fogjátok meg az ökreket! Hát vajan a mi fiunk hol van? Vezessétek az ökreket, 

menyek én is, nézzük meg, mi történt a fiammal! 

Mennek. Az ökreket vezetik. Mikor odaérkeznek a gánghoz, ott van a szekér 

ganéval. Akkor kihajlik a királyfiú: 

- Városbíró, ne aggódjék a fia után, nincs semmi baja. Vigyétek el a ganét, s 

mondd meg az édesanyjának is, hogy ne aggódjon, mert itt van velem. Nem 

tudam: egy óráig, vagy egy hétig, vagy egy esztendeig, vagy itt marad velem, 

mint király úr fia.  

A városbíró: „Hát az én fiam királybarát lett”! Tehát nemhogy aggódott volna, 

hanem hát az ő fia királyfibarát! 

Akkor azt mondja a városbíró fiának a király úrfi: 

- Gyere bé ide, a másik szobába! 

Bemenyen. 

- Vetkezz! 

Vetkezik. Ő is (a királyfiú) vetkezik. Mikor levetkeztek, ott a mérleg, s felállt a 

királyfiú a mérlegre: 

- Írd fel, hány centi vastag vagyak, hány centi magas vagyak! 

Felírja. Akkor felállítja a másikat. Ő is odaírja. De hát egy milliméterrel se vót 

egyik vastagabb, mint a másik.  Akkor elmenyen a király úrfi, hoz ki két 

aranygúnyát, királygúnyát: csizmát, kardot kettőt. A kardok aranykardok vótak, 

tudtak beszélni. Felöltözik mind a kettő. A kardot a királyfiú a másiknak a 

derekára kötette. Hát ennek nem volt kard soha az oldalán, csak az ostor a 

vállán. Tüker mellé állnak: melyik külenb, mint a másik? 

- Hát avval külenbezünk, hogy a felséges király úrfi s én a városbíró fia vagyok. 

- Nem vagy többet a városbíró fia. Mi lehetsz? Mer a szüleidet ne tagadd meg! 

Felütem ide a kardomat a pádimentomba, és felesküszünk ketten, hogy 

édestestvérek vagyunk. Tehát így felesküdtek, hogy ők édestestvérek. 

- Most hallgass ide! Most neked kell egy kicsi oktatás: eztet meg nem szabad 

tudja csak a szakács s a felszolgáló, hogy itt két király úrfi van. A népek ezt nem 

szabad tudják. 

Ő bent a szobába katonai tempóra, kardvágásra, bent a szobába oktatta, 

ameddig megtanólta. Tehát ez a király úrfi, mikor gyűlés vót, elment a 

gyűlésbe, a második gyűlésbe a városbíró fiát kűdte. Tehát itt miniszter vagy 

más, itt senki se tudta, hogy itt két király úrfi van. 

Azt mondja egyszer a király úrfi: 

- Te testvér! El kéne induljunk szerencse próbára, hozzunk asszant a házhoz.  
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Asszan nélkül egy család nem ér semmit, hiszen a fehérnép a háznál tüker, ő 

tartsa a háznak a tükerit. De melyik menjen most, mikor mük egyszerre 

születtünk, amikor mük egy vastagak vagyunk? Hogy válasszuk ki, hogy melyik 

menjen szerencse próbára? 

Kösd fel a kardadat, s gyere ki! 

Kimennek a sétakertbe kardosan, és egy nagy kű mellé megállnak. 

De nagy vót a kű. 

- Na, testvér! Vágj te hozzá a karddal, nézd meg mekkorát tudsz levágni a 

kardaddal! 

Amelyik nagyabbat tud levágni ebből a kőből az menjen szerencse próbálni. 

Hozzavág a városbíró fia. Mikor hozzavágott, harmadrészit levágja. 

Mikor levágta a harmadrészit: 

- Jó nagyot levágtál – mondja a király úrfi – most én vágok. 

Fordítsa a kardat, megirányozza a közöpit, úgy kettévágja, mint az ügyes majar 

a sajtat. 

- Én vágtam le nagyabbat, én menyek szerencse próbálni. 

Tehát mennek béfelé. Elérkeznek egy kúthoz. Ott van egy itatócseber, tiszta új. 

Megfogják, kiszűrik a vizet belőle. Olyan ötvedresforma. 

- Fogd meg a fülit! 

Ketten megfogják a fülit. Mikor megfogták, így viszik be a szobábo. Mikor 

bévitték a szobábo, béteszik egy szegeletbe. A király úrfi viszen egy fadarabat, 

és meghegyezi az egyik végit, a másik végit meghasítsa. Beléüti a falba a fugák 

közi. 

- Testvér! Ettől a perctől, ameddig én egészséges leszek, ebből a kicsi 

keszkenőből tiszta víz csepegjen! (Ebből a kicsi keszkenőből csepegni kezdett a 

tiszta víz.) 

- Mikor ebből a kicsi keszkenőből zavaros víz foly, akkor én beteg leszek, de 

akkor te még ne indulj útnak! Mikor ebből a kicsi keszkenőből vércseppek 

hullnak, akkor indulj meg! A lovat nyergeld fel, mert az ennyimmel édestestvér, 

és ülj fel a hátára! Éppen oda hoz, ahol én meg leszek halva. (Ott a pajtába úgy 

élt két ló, mind a kettő tudatt beszélni. Olyan táltosforma lovak vótak.) 

Tehát elbúcsúznak egymástul, felőltöznek, kimennek, s az egyik lovat kihozzák. 

A lovak megcsókolták egyik a másikat. 

Felül a ló hátáro a király úrfi, és elmenyen. Ahogy elment, a másik bément a 

szobába és ott üldegelt. A király úrfi a lovával az ájerbe ment. Hová érkezik el? 

Egy más királynak a birodalmábo. Egy másik városba. Hogy így hítták: 

Feketegyász városa. Tenger vize ott folyt el a város végin. Leszáll oda, 

leghamarabb egy kicsi lebujj vendéglőformát ér el. Nemcsak Feketegyász város 
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a neve, hanem fekete gyászbo vót húzva az egész város. Korlát, minden. 

Menyen bé a vendéglő udvarára. Ott van egy kicsi lebuj, istálló, düledező a fal, 

náddal van megfedve. 

Jün ki egy vénasszan: 

- Lassan beszéljen, király úrfi! Lassan beszéljen 

- Mért beszéljek lassan? 

Gyászbo van húzva az egész város. Tilalam van, hagy nem szabad nagyan 

beszélni. 

- Jól van, öreganyám! Egy kicsi helyet nem ád a lovamnak? 

- Én helyet tudak adni, de ennivalót nemigen, mert itt kóstféle nem terem már 

régóta. Jüjjen bé, aztán majd többet beszélek magávol. 

Bémenyen. Most erősen beszélt a vénaszan. 

- Öreganyám, adjan egy kicsi vizet nekem, aztán iszak én bort is. 

- Nem tudak adni, felséges király! Má két napja, hogy e csepp vizet nem ittunk.  

- S mért? Sze itt folyik el a tenger, minden. 

- Nem szabad hozzányúlni. Hét napja, hagy türkeztessük. Beteg asszan, 

gyermek, mindenféle. Mert három sárkán van a tenger vizibe. 

Hét esztendeje, hagy egy szikra cső nem vót. A kutak mind ki vannak száradva, 

csak a tenger viziből lehet inni. Ezek a sárkányak nem adnak vizet csak úgy, ha 

visznek egy leányt oda, hagy nyeljék el. Így adnak vizet. Tehát úgy kifogyatt a 

leánygyermek, tizenhat esztendőn fejül való, hogy nincsen már csak a királynak 

a három leánya. 

Holnap reggel viszik a nagyabbik királykisasszont, hagy a sárkán nyelje el. Mük 

mind türköztettük, kíméltük a királykisasszont, de ha a sárkány megharagszik, 

baj lesz. 

Reggel viszik a nagyabbik királykisasszant a tengerbe, hagy nyelje el a sárkán. 

- Aztán hallgassan ide! Hát vizet nem lehet venni? 

- Nem, felséges királyfi. 

- Hát nincs egy ivó edénye? 

- Nekem van. 

Odaád egy vedres kártyát. 

- Ne menjen, felséges király úrfi! Maga szép, ügyes, megtermett ember, kár, 

hagy a sárkán megegye. 

- Nincs sárkány, csak a népek ijesztve vannak. 

- De van! 

- Nincs! 

Veszi a kártyát, a vénasszan néz ki utána. Ez menyen. Elérkezik a tenger vizihez, 

belémeríti a kártyát, s egy jó nagyot iszik, a többit visszatőti. A vénasszan 
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rettegve: 

„Jaj, nem fél! Na, még visszatőtette a vizet, nem még hagy hozza el.” 

Belémerítette a kártyát a vízbe, hozza szökellve. Mikor megérkezik: 

- Jaj, hogy féltettem, felséges király úrfi! Észreveszi a sárkán s elnyeli! Jaj, hogy 

enyhítsem meg egy cseppet a torkamat? 

Elveszi azt a kártyát, s egyből az egész vizit kihúzza. Mikor kihúzza:  

- Megenyhítettem a lelkemet. De meginnám mind egy cseppig! 

- Igya meg, öreganyám, mind e cseppig, sze még egyet hozak. 

- Én meg is iszam, de aztán nem marad. 

- Hozak én mást! Hozak én mást! 

- Ne menjen, felséges király úrfi! De én megiszam a vizet. 

Megissza a vizet. Mit gondol a király úrfi: „Nálunk egy lónak adnak egy veder 

vizet, s né, a vénasszony megiszik egy veder vizet. Nem hazugság, amit beszél 

akkor.” 

Elindul, a vénasszony néz utána: „Jaj, elpusztítsák a szép király úrfit!” 

Ez belémeríti a tengerbe a kártyát, megfordul, s szökellve jő visszafelé. 

„Nem is fél egy cseppet se. Né, még szökell!” 

Elviszi a király úrfi a vizet, s leteszi. 

- Na, igyan, öreganyám! 

- Most nem iszam, hagyam majdégra, felséges király úrfi. 

- Na, adjan akkor egy jó liter bort s valami ennivalót! 

Ád ennivalót, ád bort. Iszik, s beszélgetnek: 

- Aztán azt a leánt, akit visznek, hogy a sárkány nyelje el, aztat hova viszik? 

- Innőt nem messze, egy kilométer távolságra van egy járom csinálva fából. Oda 

béültetik a leányt, s lekötözik lánccal (van lánc is ott). S akkor a nép viszen vizet 

egyszer, mindenki mivel tud, s akkor a leányt otthagyják, és a sárkány akkor 

kibúvik és elnyeli a leányt. 

- Hej, öreganyám, ebben van valami csalfaság. Elviszik a leányt oda, s valami 

állat ott kiszáll, s az nyeli el a leányt, nem a sárkány. 

- De a sárkány, felséges király úrfi! A sárkány! Még nem is egy van, hanem több.  

- Ád egy kicsi szállást az éjszaka? 

- Igen, de a lovának nem tudak semmit adni. Egy szál kóst nem termett, semmi 

a világon, se búza, se széna, se semmi. Nincs eső! 

Lefekszik a király úrfi, gondolkozik. Reggelre felvirradnak és frustukal. De 

megfizette aztán bőven, aranyba. 

- Öreganyám, én elmenyek. A lovamnak se inni, se enni ne adjan, ne féljen, 

nem döglik meg. 

Mikor kiment az ajtón, ez a vénasszan mind nézett utána, mint a fehérnépnek a 
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szokása, hagy szeretne tudni mindenfélét. 

Ez, mikor kimegy, kecskebukát vet, s lesz belőle egy zsíros móré. Segesvári 

kalap, hozzá ing, disznóbőr bocskor és egy mellény. A vénasszan elkapja a fejit:  

„Jaj, milyen csúf lett ebből a drága király úrfiból!” 

Tehát zsíras a nadrágja. A kezit reámázalta a nadrágra, az bezsírosodatt, s bé 

az orcáját is. Evvel menyen. 

Ahagy menyen, egyenest bé a királyi kastély felé. Bé is menyen, menyen a 

konyhára: 

Há mi van? Ki van hajalva a szakács, fehér sapka, fehér ruha, összefont karral 

nézi. És megszólítsa: 

- Nincs csont, móré! 

Hiszen a csontat, amit a levesekből kiettek, rakták össze, mentek ilyen mórék, 

rakták a tarisnyába, vitték el. 

- Nem csont kell, szakács úr! Nekem mesterségem van, s kenyeret keresek. Itt a 

könyvem, né! Én kukta voltam s vagyak. 

- Ó, édes fiam, a könyved jól el van látvo. De itt a kukta hordja fel az ételt. 

Szomorú ebéd lesz máma, mer viszik a nagyabbik királykisasszant a 

tengervízhez, hagy a sárkán, a hétfejű nyelje el. Éppen szükségem lenne reád, 

mer a kuktám beteg lett s a kórházba van. De nem tudlak felfogadni, fiam, mert 

a gúnyád nem ahhoz való. 

- Nekem van gúnyám. 

- Ha levetkezel ebből a gúnyából, s felöltözel másho, adak neked egy rendbéli 

gunyát, abba szívesen elfogadlak. 

- Szakács úr, adja vissza a könyvemet! Adja vissza! Hát hogy gondolja maga azt? 

Ebbe született mindenféle fajtám, ebbe a gúnyábo. S most én hagyjam el a 

viseletemet? Egyebüvé menyek kenyér keresni. 

Ezt a király hallgatta. Azt mondja a király, megszólítja a szakácsot: 

- Te szakács! Vedd fel kuktának! Nem a gúnya hordozza az embert. Hát annak 

az apja ingem szógált, még annak az apja is. Hát akkor a gúnyáér tudjuk ki még 

a mesterségiből is? 

Tehát így béfogadja a szakács kuktának. S azt mondja a kuktának: 

- Fiam, vigyázz, tégy vizet oda! Oda kell tégy húst, mindenfélét, hogy délre 

legyen meg! 

- Odateszem, szakács úr!  

Megmossa a húst, fehér ruhát tesz maga elejibe, sapkát, nekifog, s kezdi: 

meggyújtsa a tüzet, de nem nagyon égett a tűz. A szakács bémenyen az ő 

szobájábo, gondolja, elérkezik még. Egyszer kondul a harang, gyűl a nép az 

udvarra. A két küsebbik leány nyoszóleánnak van felőteztetve. A legnagyabbik 
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menyasszannak. A leán ki van jűve s a pap. A nép körülveszi, ebúcsúztassák az 

országtól, a szülőktől s a testvérektől. Mikor megindítsák útnak, azt mondja a 

móré: 

- Szakács úr, eresszen el, hagy nézzem, mit csinálnok vele! Hiszen én szeretném 

megnézni, s ha eleresztene, hoznék két liter bort a javából. 

- Hát itt bor elég van, fiam. Eltőted az időt, elcsudálkozal, s ha nem jüssz elé, 

hogy az ételeket tegyük oda, veszek egy hasáb fát, mert ideges vagyak, s a 

fejedet mind béhasogatam. 

- Jól van, szakács úr, még csak a kéne nekem! 

- Eridj hamar! 

Így, míg beszélgettek, eljütt az idő, elvitték a leánt. Mikó elvitték a leánt, a 

vízzel a nép má térült meg, mer a feljárónál má ki vót kötve a leán kezei, hagy 

ne tudjan megszabadulni.  

Fut ez a bocskoras. Mikó leérkezik, a nép jű a vízzel. Ezt nem ismerte, csak a 

vénasszan. 

- Na, mit csinál, öreganyám? 

- Hát itt vagyak, kérem, sírak, siratam a királykisasszonyt. 

- Ne sírjan! Hanem itt van, né, négy arany, s hozzan nekem, mire visszajüvek, 

két liter bort a javából! 

- Sze ennek tizedrésze is elég. Harmadrésze is!  

- Tegye el a többit, öraganyám! 

Tehát ez a vénasszan leste, hagy jű. Néz utáno. Mikó kimenyen, kivezeti a lovat. 

Mikó a lovat kivezette, a móré kecskebukát vét, s lesz belőle egy rézkoronás 

király úrfi. Egy rézkantárt üt a lónak a fejire, nyereg szerszámostul együtt tiszta 

réz lett. Felugrik a lónak a hátára. 

És a vénasszan odanéz, elvész a szeme világa. Megtöröli magát: 

„Jézus Mária! Jaj, hát ilyet emberi szem még nem látatt!” 

Felröppent a királyfiú az ájerbe. Mikó felröppent az ájerbe, ahol a leán ki volt 

kötve, a leán mind nézte a vizet. Má jelek voltak. Nézi a vizet. A királyfiú száll 

lefelé a lóval. Surrogást hall a leán, és felnéz. 

Elrikoltsa magát. Gondolta, hogy ez a fényes a sárkány, és menyen, hogy őtet 

pusztítsa el, nyelje el. 

Ez a királyfiú kiállt neki: 

- Ne ijjedjen meg, felséges királykisasszony! Há én nem vagyak sárkán! Én egy 

szentelt király úrfi vagyak. Nem azért menyek, hagy elpusztítsam, hanem azért, 

hagy segéljek magán. 

Így leszáll a földre. A ló megáll, és ő odamenyen. Nézi a leánt, hogy hogy meg 

van kötve. Mert ijedtségükbe nem szabályosan kötették, hanem úgy 
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megszorítatták, hagy a láncszemek mind belévágtak a karábo. 

- Na, felséges királykisasszan! Eresszem meg a láncát egy kicsit a karán, hiszen 

úgy belé van vágódva. - Eressze! Úgy fáj nekem. 

Megereszti. 

- Kisasszan, milyen jele van ennek a sárkánnak, mikor jün ki a vízbül? 

- A tenger vize leghamarább kezd buzagni. Aztán kezd kék langgal égni. Aztán 

kezd piras langgal égni. Ekkor dugja ki a hétfejű sárkán a fejit, hagy engem 

nyeljen el. 

- Olyan álmas vagyak, kisasszan, mert nem aludtam az éjszaka, me utaztam 

édesanyámmal, s ahagy láttom, hagy ide ki van kötve, leszállattam. Édesanyám 

fent mejen a kocsival az ájerbe. Ha tudak, hagy segéljek valamit. Lehajtam kicsit 

a fejem az ölibe. Úgy a kezivel matassa a fejemet, met édesanyám kicsi 

koramba reászoktatatt, és én úgy szunnyadtam el. Mikar a tenger vize kezd 

buzagni, csípje meg itt a fülhajamat, mert legvékonyabb a bőr, úgy nyúljan bé 

itt a hónam alá, ott csípjen meg, hagy én álljak fel. 

Matat a leán a kezivel a fejibe, de a szemivel a tenger vizit nézi. 

Egyszer a tenger vize kezd hánkolódni, kezd buzagni. Mikó kék langgal kezd 

égni, a leán matassa a fülhajat, de elveszett az ereje, nemigen tudja megfogni. 

Egyszer megfogja s elsikoltsa magát, mikor kezdett piros langgal égni. Felszökik 

a király úrfi. Mikar felszökik, lássa, hogy piros langgal ég a tenger vize. „Hát ez 

mégse kósza hír! Hát igaza van a népnek!” 

Dugja ki a hétfejű sárkány a fejit. 

- Hej, hát egyet híttam, s kettő jütt. Be jó, ha ketten jüttetek, mert legalább 

jóllakam, mer meg vagyak ehezve. 

- Ketten jüttünk, te sárkán, de hogy nem féltetek tük? Nem hiába, hogy 

sárkának vattak, hagy a kútakból kiszíttátak a vizet, csak a leányér adtatak vizet! 

Nékülezett a nép, az ártatlan gyermekik, nélkülezett a beteg, azankívül a 

családak! Mennyi sok jó anyát megríkattatak! Mennyi sok jó édesanyát 

megbántottatak! Mast fizetsz az életeddel, te sárkán! Édes kicsi kardam, bújj ki, 

vágd össze darabakra és rakjad a tenger partjára, egy szakaszi buglyába! A 

körmeit is szedd le, és hozd ide hozzám! 

Ekkor nekifogatt és a láncot kezdte lebogozni a leányról. Amíg a láncat leszedte 

a leányról, addig a kard a kötelességit végezte. Mikor elvégezte, azak a körmek 

reá vótak ragadva a kardra. Ez akkor lenyeste, s egy selyemkeszkenyőbe 

bétette. Beléteszi a zsebibe. 

- Felséges király úrfi, megmentette az életemet. Jüjjen bé, vezessem bé 

édesapánkhoz! Minden kívánságát teljesítem, s ha akarja, hát felesége leszek. 

- Nem házasadni jüttem, szívem! Utas vagyak. Édesanyámtól lemaradtam, 



 
22 

egyetlenbe egy gyermeke vagyak az anyámnak. Így is, ha hátra fog nézni s nem 

leszek ott, megmondja: „Istenem, hol van az én gyermekem?” Aggódik. Ezért 

kell nekem elmenni. Aztán majd el fogak én jünni magakhaz. Azt a gyűrűt az 

ujjáról adja ide nekem! Mikor jüvek, bémutathatam, hogy tudja meg: annak 

adta a gyűrűt oda, aki elpusztítatta a hétfejű sárkánt. 

- Szívesen! Jüjjen el, felséges király úrfi! Hiszen megkérelem, minden kívánságát 

teljesítem, s ha akarja a felesége leszek. 

Megfogja a lónak a hátát, fel a hátára, s felröppen az ájerbe. A leány néz felfelé. 

S úgy menyen hazafelé. Ő pedig elhagyja a kis vendéglőt a tengerparton. Mikor 

elhagyta, ez, mintha szállt vóna le, leszállt az öreg vendéglősnének az udvarára. 

Kikapja a kantárt a lónak a fejiből. Kecskebukát vet, s lesz belőle a móré. A 

vénasszan nézi: 

„Fenséges Úristen! Milyen ember! Elpusztítatta a sárkánt! Jaj, milyen ember! 

Hát ez az égbe is tud járni! Szent ember!” 

- Készen van, öreganyám, a két liter bor? 

- Készen van, felséges király! 

A húnya alá vágja, és huss! Ahogy fut, szembetalálja a királykisasszant, az 

kapatt egy kocsit, felült rea, és hazaviszik. 

Ez is menyen. A fekete gyászt kezdik levenni a kapukról. Mikor hazamenyen, 

egy nagy vígság, egy nagy öröm. Ez menyen bé a konyhába. 

- Hej, be sokat ültél! Mast evvel a fával hogy taszítsam bé a fejedet, be ideges 

vagyak!  

- Jaj, szakács úr drága, nehogy megüssen! Inkább né, hoztam két liter bort a 

javából, és menjen bé, igyék! 

- Mikor? Most? Még tűz sincsen. S hazajütt a királykisasszan? 

- Haza hát! 

- Jaj, be jó, hogy hazajütt, nem lett csonka a királyi család. De elpusztítatta 

valaki a sárkánt, a hétfejűt, most egy díszebéd lett. 

- Menjen bé, szakács úr, menjen bé, mer én rendezek mindent. Menjen bé! 

Bémenyen. Gondolja: „Sze még elérkezünk!” 

Nekifog, beléteszi a húst a fazékba, a tüzet elészítsa, és nekifog, felsúralja a 

pádimentumat, fel mindenfélét. Ő akkor a dagasztótekenőt a tésztával teszi és 

a padra leül, és összefonja a két karát, és gondolkazik a városbíró fiáról. Hagy 

mit csinál az otthon. 

Egy jó órát bent vót a szakács a szobájába. Jün ki: 

- Aj, te kukta, te móré! Hát semmit se csináltál? Mindjárt dél van. 

- Jaj, szakács úr, lelkem, nehogy megüssen! Megnyitattam az ajtót, ablakat. Én 

ijedségembe olyan tüzet csináltam, tessék megnézni: a leves megfőtt, 
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meghűlve. A hús kisülve, fel van vágva. Sütettem egy kicsi tésztát. Az a nagy 

tekenyő teli van sült tésztával. Szarvasok, őzek, efféle tésztával. 

Nézi a szakács: „Hát ilyen ember nem élt! Milyen tésztákat sütett, milyen levest 

főzett! A hús felvágva sóbafőttnek. Jézus Mária! Ha ő ütne meg talán, úgyse 

ütném vissza. Ilyen szakács talán a fődet nem taposta!” 

Egyszer eljütt az ebéd ideje, csengetnek, hogy lehet vinni az ételt. 

Megszólítsa a szakács: 

- Te ember fia! Végy magadra gúnyát, van egy rendbéli új gúnya, vedd fel! 

Harminc rend gúnyám van. Sze abból jut neked is egy. 

- Nekem nem kell, szakács úr! Ha azt mondja, hogy vetkezzem le, akkor máris 

adja ide a könyvem, abba a helybe menyek el. 

Tehát szól a csengő. Egy kendőt a nyakába teszen, fehér kendőt, s avval a leves 

a kezibe. Hej, szökett ki a leves a tálból, olyan meleg volt, hogy csurdén béviszi. 

Tíz percek alatt felszógálta a vendégeket. Akkar viszi a sütemént. Mikor elejibe 

teszi a sütemént, a király szól oda a feleséginek: 

- Nézz ide, lelkem! A szakács nemhogy régi ember, de örömibe olyan tésztát 

sütett, hagy nincs az a könyvbe beléírva. Megajándékozam. 

Belémarkol az aranypénzbe, ez meg tartsa az ingit, beléteszi. 

Összefogja az inget, és fut. 

- Szakács úr, né, mit adatt a király magának! 

- Nem nekem adta, fiam! Neked adta. Mint fiatalember, mikor lesz időd, elmész 

egy vendéglőbe vagy leányokhaz, vagy nem tudam hová, hogy legyen valami 

pénzed. 

- Szakács úr, nem kell. Egy udvarba szógáltam egy bárónál, ott egy fiú kapta az 

ajándékát, kapta a bérit, se nem vót részeges, se nem vót kártyás, se nem vót 

cigányos. A pénzt mind a ládába tette. Egyszer elveszett az uradalomból ez 

csomó pénz. 

Kezdték kutatni, megkapják a ládába a pénzt. De hát a fiú mondta, hogy az ő 

szerzeménye, de éppen annyi pénz vót benne, amennyi pénz elveszett az 

uradalomba. 

Úgy megverték szerencsétlen! Úgy megkínazták. Bétették a börtönbe. Nekem 

nem kell, csak az a pénz, amire én szógálok. 

Tehát leadta a pénzt a szakácsnak. Gondolja a szakács: „Nekem nem kell a 

pénze, ezt neki adták, de őtet megijesztették, ezért nem veszi el a pénzt.” Tehát 

így történt: mulatoznak királyok, miniszterek. Délután két órára, az ablak nyitva 

volt, egy levél bémenyen a király elejibe esik. Veszi a király és olvassa: „Király! 

Ne csúfolkodj! 

Elpusztult a kisebbik testvérünk, holnap reggel kilenc órára hozd el a közbelső 



 
24 

leányodat, hogy nyeljem el, mer ha nem, a kastélyod helyére halastót 

csinálok!” 

Esmént gyászba húzzák, fekete gyászba az egész várost. Hiszen ekkor ettől a 

leánytól, a nagyabbiktól a közbelső kérdezte: 

- Ki mentett meg? 

- Az égből jütt az én segítségem. Imádkozzál te is, hogy az égből jüjjen neked is 

segítséged, hátha megmentődel te is! 

Így vigasztalta a nagyabbik leány a közbelsőt. Másnap reggel felvirradatt, 

érkezik a sok nép. Jün a pap. A nagyabbik s a kisebbik nyoszóleány, a közbelső a 

menyasszonyi gúnyába. Mikor elindítják útnak, ez a móré esmént mondja a 

szakácsnak: 

- Szakács úr, eresszen el ingem, nézzem meg, mer a tegnap nem láttam semmit, 

csak a népnek a hátát. 

- Nem eresztelek! Későre jüssz. Hátha ez a leány is már megszabadul. 

Hiszen bíztak, hátha menyen neki is mentője. De eztet mér mondta a szakács? 

Nehogy azt tegye, hogy ne menjen vissza. Hiszen elgondolta magába: „Ilyen 

szakács a fődet nem tapasta még. Hát nem ütném meg, csak azért ijesztem.” 

- Eridj, de hamar jüjj! 

Ez megfutamadik a bocskorral, ugrik, de már a nép meg van térülve. Hozzák a 

leányt. Mikor elérkezik a vendéglőhez, bémenyen, köszönti a vénasszant. 

- Na, megjütt, felséges királyfi? 

- Megjüttem, öreganyám! Itt van négy arany, két liter bort készítsen a jovából! 

- Ennek tizedrésze is elég. 

- Tegye el! 

Kimenyen a vénasszan, leskelődik utána. Mikor kiemenyen, kihozza a lovat, 

kecskebukát vét, s lesz egy ezüstkoronás királyfi. Üt egy ezüstkantárt a lónak a 

fejibe, s lesz egy ezüstló, felszerelés, minden. Felugrik a hátára, s felreppen az 

ájerbe. A vénasszannak majdnem elveszett a szeme világa: „Jézus Mária! Hát 

vajon ez sárkány, vagy Isten adamánya? Vagy mi ez? Néz a tenger vizin lefelé. A 

leány megkötve abba a fajáromba. 

Ez nem a tenger vizit nézte, hanem nézte a levegőt, hogy vajan neki a levegőből 

menyen segítsége? 

Tehát érkezik lefelé, de fényes. Megkérdezte a testvéritől: „Milyen király úrfi, 

vagy mit vót?” „Tiszta rézgúnyába.” De ez nem a. Ez ezüstgúnyába. Leszáll a 

földre ezüstlóval. A leány nem ijed meg.  

- Na, mi van, felséges királykisasszan? 

- Várom, hogy a sárkány nyeljen el. 

- Na, ne féljen, mer nem nyeli el magát! Elnyeli a kardamat. 
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Így történik: megereszti a láncot. Ez a leány elmondja neki, hagy milyen jele van 

a tengernek. De álmos kezd lenni. Hiszen ez a sárkány valami álomfélét 

eresztett. 

- Kisasszan! Lehajtam a fejemet az ölibe, matassan egy kicsit a fejembe, mer 

édesanyám kicsi koramba reaszoktatatt. 

Matat a fejibe, nézi a tenger vizit, egyszer kezd buzagni. De azt mondta, hogy a 

fülhaját vagy a húnya alatt tépje meg, hagy ebredjen. 

Odanyúl a húnalja alá, csípi. Megcsípi egyszer úgy, hogy a királyfiú talpra szökik. 

Mikor talpra szökett, kék langgal ég a tenger vize. Kezd piras langgal égni. Ekkor 

dugja ki egy tizennégy fejű sárkány a fejit. 

- Nos, nos, te kopókölyök! Egyet híttam, s kettő jű! Meg vagyak ehezve, 

legalább jóllakam. De az nem elég, hanem a küsebbik öcsémet elpusztítattad! 

Ezeket a szavakat a királylány ügybe se vette, hanem várta az ő halálát. 

- Te sárkány! Nemhiába, hogy sárkányok vattak, me nincs szívetek! Ennyi sok 

családat megcsonkítattatak! Mennyi sok jó édesanyát megkínoztattatak! 

Mennyi sok ártatlan gyermek meghalt! Itt meg szomjan beteg asszonyok, 

emberek vizet kértek, nem vót honnan adjanak! Fizetsz a bőreddel. Édes kicsi 

kardam, egy szakasz, s két buglya, vagdald össze, s rakd ki a tenger partjára, a 

fejit vágd le, s hozd ide! 

Ekkor a leányt bogozni kezdte. Mire a leányt kibogozta, a kard is megtette a 

kötelességit. A körmek rá vótak ragadva a kardra, ő leseperte, s egy 

selyemkeszkenyőbe bétette. 

Megszólítsa a királykisasszan: 

- Felséges király úrfi! Megmentette az életemet, elpusztítatta a tizennégyfejű 

sárkánt. Jüjjen bé édesapámhoz, mer nincs menekvése magának tőlem. Hiszen 

nem eresztem el, minden kívánságát teljesítem, ha akarja, a felesége leszek. 

- Nem házasadni jüttem, édesanyámmal jüttem lóhátan, fent az ájerbe. 

Édesanyám kocsival. Mikor láttam, hogy itt milyen dolog van, leszállattam, hogy 

valamit segéljek. Isten magával, kisasszan! 

- Ne menjen, felséges király úrfi! 

De fogja! Oda a lóhoz, felugrik a nyeregbe. Hopp, fel a levegőbe! 

A leány ott maradt, mind nézett felfelé, de ez elment. 

Mikor a vendéglőt elhagyja, jű, mint a szélvészből, leszáll a vendéglő udvarán. 

Ekkor nekifog, kecskebukát vet, lesz a móré, ki a kantárt a lónak a fejiből, egyet 

még reá, s bé az istállóba. 

- Öreganyám! Készen van a bor? 

- Készen van, felséges király úrfi. 

Evvel a húna alá veszi a két liter jó bort, és megfutamadik. De a leány már 
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hazaérkezett. Mikor hazaérkezett, már kezdték leszedni a fekete gyászt 

kapukról, mindenről, de a kukta ekkor lépett bé a konyha ajtaján. A móré. 

- Jaj, te móré, be sokat ültél! Jaj, be sokat ültél! Most má csak adjak a fejednek! 

- Nehogy megüssen, szakács úr! Hogy félek! Engem annyit vertek, hogy sokat. 

Megláttam egy-két olyanfajta embert, mint én. Megharagudtak egyik a 

másikra, kezdték ütni egyik a másikat, belefogóztak egymásnak a hajába, és úgy 

folyt a vérek. Úgy elcsudálkoztam. 

- Megszabadult a királykisasszan. 

- Menjen el! 

- Meg biza! 

- S aztán? 

- Díszebédet kell főzzünk, s igyekezni kell, fiam, hagy az étel legyen meg.  

- Itt van, né, két liter bor, s igya meg! 

Bémenyen ez a szakács, ő meg ezalatt meggyútsa a tüzet, a húst odateszi, a 

dagasztóteknőt fel a széklábra, ő odaül, összefonja a karát, és reagondol a 

városbíró fiára. 

Egyszer jű ki a szakács: 

- Ej, te üldegélsz, te fiam! Né, még a tűz se ég! Mi lesz az ebéddel? 

- Szakács úr, lelkem! Most csendesítettem le a tüzet. Én olyan tüzet raktam, 

hogy egyszeribe meglett a leves. Meg van sülve a hús, felvágva, sütettem egy 

kicsi tésztát. 

Nézi a szakács: vaddisznók, ilyen farkasak, vadállatak, tésztába megsülve.  

- Jézus Mária! Ilyet még nem látatt emberi szem, amilyet csinált ez a zsíras 

móré! 

Egyszer csengetnek, viszik fel az ételt. Nem erőltette többet, hogy vegyen fel 

más ruhát. Gondolta, ha a királyi családnak tetszik, hát akkar nekem mér ne 

tetszedjék! Nagy hamarjába felhordja az ételt, fel a húst, viszi a tésztát. Esmént 

megajándékozza a király. Leviszi a pénzt, elviszi a szakácsnak. Az eltette külen, 

„majd ezt veszek én neked!” 

Így tőtették az idejeket. Mikor eljű délután két óra, egy levél bészökik az 

ablakan a király elejibe. Ez felveszi, s olvasni kezdi: 

„Király! Holnap reggel kilenc órakor a küsebbik leányadat hozd a tenger 

partjára, hagy nyeljem el! Nem elég, hogy két testvéremet elpusztítattátak! Ha 

nem hozad le, hát a kastélyod helyin halastót csinálak!” 

E vót a legerősebb, legnagyobb sárkány. Ez parancsalt a más kettőnek is. 

Esmént gyászba húzzák az egész várast. Hát valahogy mindegyik családba a 

küsebbik gyermeket jobban kedveli a szülő, mint a nagyabbakat. Sír a király a 

küsebbik leányáér. Sír a királyné. Gyászba húzzák a várast. 
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Tehát a két leány vigasztalja: 

- Te, imádkozzál te is! Hátha az égből valamilyen segítség jű! Nekem egy 

rézkoronás király úrfi vót a segítségem. 

- Nekem pedig egy ezüstkoronás király úrfi. Hátha neked is menyen valami 

segítséged. Tehát így eltőtt reggelig. Reggel a királyi kastély udvara teli van 

néppel. Ott van a pap, mondja a mondókáját. Akkor a királyleányok: a két 

nagyabbik nyoszóleány, a legkisebbik menyasszonyi gúnyába. Megindítják 

útnak. Sír a nép, sír a szakács is a konyhába. Ez vót a legszebb, ez vót a 

legnemesebb, ez vót a legkedvesebb. 

- Szakács úr! Eresszen el még most az egyszer! Nem láttam a tegnap semmit se, 

hátha máma már látak valamit. 

- Te lelkem, elmész, későre jüssz. Ha meg talál szabadulni ez a királykisasszan, 

nagy örömebéd lesz, mer ha megszabadul, el lesz pusztulva a huszannégy fejű 

sárkán. Még az is lehet, fog jelentkezni az, aki elpusztítatta a sárkányakat. Eridj, 

csak gyere hamar fiam! 

Elmenyen. De mikor elmenyen, a népek már fordultak a vízzel visszafelé. Hiszen 

ez ügyekezett, mer ahogy hordta fel az ételt, a leányakkal szembenézett, a 

legkisebbik tetszett neki. „Hát e tetszik nekem. Elkésem, nem tudak segíteni 

rajta.” 

Tehát fut. Mikor béfut a vendéglőbe, ott a vénasszan. 

- Öreganyám, itt van négy arany. Mire visszajüvek, két liter bort a jovából, de a 

jovából! 

Ekkor kimenyen, s kihozza a lovat, kecskebukát vét, s lett egy aranykoronás 

király úrfi. Egy aranykantárt a lovának a fejibe, lesz egy aranyfelszerelés. És 

felugrik a lónak a hátára. Vagy talán ilyen gúnyában indult el otthonról, ilyen 

vót az ő lova. 

Felreppen az ájerba, s a vénasszannak bámulás öli a lelkit, hogy móréból ilyen 

emberek legyenek. Az égből száll lefelé. A leány nézett felfelé az égbe és úgy 

várta a segítséget. De érkezik! Mikor leérkezett, megállt a ló, odamegy a 

lánchoz, bele vannak halva a kezibe. Megcsókolja a királykisasszant.  

Mikor megcsókalta, szembenézett vele ez a leány. Ez úgy megszerette a fiút, 

hagy kezdett reszketni. Gondolja magába a király úrfi: „Nem hajtam le a 

fejemet, kibúvik ez a sárkán, s a leány meglátja, s én nem leszek ébren, a szüve 

meghasad. 

Hát akkar én miért viaskodtam, ha ez nem lehet az enyim?” 

Sétál a király úrfi. Egyszer kezd piros langgal égni a tenger vize. Morog, fő. 

Dugja ki a fejit a huszannégy fejű sárkán. 

- Ej, te, nem vártalak tégedet! De jó, hogy megjüttél, legalább jóllakak. 



 
28 

- Jóllakal, te sárkány, örökre! Mennyi sok családat megcsonkítottatak! Menynyi 

sok jó édesanyát megbúsultattatak! Fizetsz a bőreddel! Édes kicsi kardam, egy 

szakasz s két buglya! Rakja le a tengerpartra. 

- A körmeit szedd le, és hozd ide hozzám! 

Amég eztet a kardja végezte, ő a leányt eloldozta, a gyűrűjit elvette, 

leghamarább is a gyűrűjit vette el, de már megragadta a kezit ez a leány, hiszen 

megkóstolta a csókját. Úgy reáakaszkadatt, hogy gondolta a királyfi: „Itt má 

nincs mentség!” 

A kicsi keszkenyőjibe, egy selyembe beléteszi a körmeket, a kardját be a 

hüvelybe. Ő fordul erre, fordul arra, de a leány lekapcsolja, hogy nehogy 

elmenjen. 

- Jaj, kisasszan, a gyűrűjit elvettem, mikor ideérek, bémutathatam, de innőt el 

kell menjek. 

- Innét suva! Mer ha elmegy, többet ne jű vissza. Jaj! 

Odamenyen a lóhaz, tapogassa a király úrfi. 

- Nézd meg, lelkem, nézd meg, milyen két szép szeme van a lovamnak! 

Odanéz a leány, mikor odanézett, ez felugrik a ló hátára. Hopp! 

Felment az ájerbe. Ez sírva ott maradatt a főden, mikor sírni kezdett, alólról 

béfelhődzik. Nagy fekete felhő fejlődik, hatalmas nagyidő keletkezik. Ez a leány 

mind nézett felfelé. De nem! Dörög, villámlik. 

Mikor elérkezik móré a kicsi vendéglőhez, olyan hatalmas zápor lehull, hogy egy 

percek alatt folyókba, patakba mindenütt folyt a víz, nagy pocsolyák lettek. 

Ekkor a kutakba, az összesbe visszament a forrás, hogy majdnem ömlett ki a víz 

a kutakból. 

A népek nem futattak el, letérgyepeltek, úgy imádkoztak, hogy az Isten esőt 

adatt, a kutakba a forrásakat visszaadta. 

Így is történt. Mikor ez a királykisasszan elindult hazafelé, a móré is elérkezett a 

vendéglő udvarára. Leszáll, ott kecskebukát vét, lesz a móré, a kantárt ki a ló 

fejiből, egyet meg reája üt, s bé az istállóba! 

Bémenyen. 

- Öreganyám! Készen van a bor? 

- Készen van, felséges király úrfi! 

Elveszi a két liter bort, és megfutamadik. Loccs van, víz van, fut ez, megszegi a 

nyakát, mint a gonosz ló. Ahogy fut, elnézi a királykisasszan, a kapcája a 

bocskorból hátul kisüttyen mind a kettő. Azt a loccsat, ahogy ment el a 

királykisasszan mellett, mind szemközt verte, hogy megtőtt loccsal a szája, 

szeme, mindene. 

- Szegény móré! Valahová kűdik, s hogy siet, nem szólítam meg. 
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Tehát a móré elhagyta a királyleánt. De mikor hazafutatt a konyhába, utána a 

leány is hazaérkezett. Örömmel: az apa, az anya, a miniszterek úgy várták ezt a 

leánt. Leszedik a fekete gyászt. Ez bémenyen a szakácshaz: 

- Szakács úr, lelkem, nehogy megverjen! Egy kicsit késtem, de megláttam egy 

olyanfajta leánt, mint én. S ahogy megláttam, mind kíséreltem, hogy tudjak 

vele beszélni. De egy kapun bément, s lehet, hogy túlfelől kiment. Nem tudtam 

vele beszélni, ezért elkéstem. 

- Te, megszabadult a királykisasszan is. Elpusztult a huszannégy fejű sárkán. 

Jelentkezett az az ember, aki elpusztítatta a sárkánt. 

- Jelentkezett? Jézus Mária! Hát ki lehet az? 

Ez ki vót? A harangozó. Az a harangozó eddig kellett harangozzon, ameddig a 

sárkányok elnyelték a leányakat. A toronyból mindent nézett. Lement, és 

leszedte a csonka ízeket, külen-külen keszkenőbe kötette, és felment a 

királyhoz, és jelentkezett: ő pusztítatta el a sárkányakat. 

Itt nem követeltek semmit se. Felültették kilenc párnára, az asztal közepire.  

Az meg vót mondva, melyik leánt válassza magának. 

- Én a nagyabbikat! 

De két hónapja foly a vendégség. Foly a vendégség. A szakács azt mondja:  

- Na, fiam, most már főzni kell, de sok mindent. Ügyelj magadra, légy ügyes 

ember! 

- Itt van, szakács úr, két liter bor a jovából! Itt van két liter bor, aztán majd ebéd 

után meglátjuk. A szakács bémenyen. Hét evvel vót mit igyék a szakácsnak. Ez a 

móré megcsinálja a tüzet, beléteszi a húst a fazékba, süti azt is, s eléveszen egy 

nagyabb tekenyőt és kezd gondolkazni.  

Egyszer a szakács jün ki: 

- Hej, te fiam! Há még semmi suhun nincs! 

- Megvan minden, szakács úr! Tessék! Sütettem egy kicsi sütemént is, olyan 

süteményt, hogy emberi szem még olyant nem látatt. 

Egyszer csengetnek, hogy vigye az ételt. 

Viszi móré az ételt. Béviszi, béviszi. Odanéz haragas szemmel erre a 

harangozóra: „Hej, a fene egyen meg! El akarad csábítani a királyi családat!” 

Viszi a süteményit. A király megajándékozza. Viszi le, adja átol a szakácsnak.  

- Hadd el, ember, mer én eszet verek beléd, hogy fogad szeretni a pénzt. Nem 

vótál szokva avval, de én belészoktatlak. 

Eltelik ez a vendégség. 

- Na, szakács úr, végeztem. 

- Végeztél, fiam? 

- Végeztem. 
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- Most kihozom azt a két liter bort a konyhába, vagy gyere bé az én szobámba, 

igyuk meg ketten a két liter bort. 

- Hm! Szakács úr, hallgasson ide! A bort megisszuk, de igya meg a szakács úr 

benn a szobájába, egyiket hozza ki a konyhába, megiszam itt. Mert egy kukta a 

szakáccsal nem ihatik egy asztalnál. 

Hát vajon eztet mér mondta? Hát ő királyfi létire nem ülhet egy asztalnál egy 

szakáccsal? Tehát így is jó. 

Kihozta a bort a szakács: 

- Mér nem iszunk ketten barátilag? 

- Nem lehet, szakács úr! Mert a szakács úr szakács, én pedig kukta vagyak. 

Így megitták a bort. Azt mondja akkor a szakács: 

- Fiam! Elmehetsz dógadra akárhova. Jó mesterember vagy, jó szakács. Én 

három napig szógálatmentességet adak neked. Én, ami szükséges, hideg 

felvágottal vagy ilyesmivel a gyülekezetet, a népet felszógálam, s te három 

napra mehetsz, ahová akarsz. 

- Köszönöm szépen, szakács úr. 

Tehát ez akkar kiment. Ahogy móré kiment, ez a három leány addig bent 

tanakadatt: 

- Édesapánknak a szovát nem másolhassuk meg, de nem ez pusztítatta el a 

sárkányakat. Hiszen az enyém, aki elpusztítatta a sárkánt, rézgúnyába vót, 

rézkoronával. 

- Ó, hát az enyém ezüstkoronába, ezüstgúnyába. 

- Ó, hát az enyém! Még álmamban is látam: tiszta aranygúnyába, aranykarddal. 

Ó, be szép vót! Hát mikor megcsókolt! 

Ezt beszéli a három leány. 

Ez a móré nekifog, ahogy kiment, bé a kamarába, a három gyűrűt beleköti a 

hajába. A legnagyabbikét elől, a közbelsőét kívül, a harmadikét, a legkisebbikét 

leghátul. Akkor nekifog, s van a jegen egy kád zsír. Megfutamadik, s egyből 

beléugrik ebbe a kád zsírba. Összemázalja magát, haját, mindenütt. Akkar 

onnét kijün. 

Szotyog a zsír le. Pincegátorba egy kád szitált hamu. Oda beléugrik, azt a hamut 

magára mázalja. Mikor kijütt onnét, szotyogatt le a zsíras hamu, mint a vályag, 

úgy szotyogatt le róla. 

Egyenest menyen a sétakert felé. Mikor elérkezik a sétakertbe, ott van egy pad, 

reá vót írva: „A királyon kívül ha valaki reaül, abba a helybe a halál fia, mer ez a 

királyé.” 

Tehát ez a móré reafekszik erre a királyi padra. Sütni kezd a nap, az a zsír 

szotyog le arról a padról. A három leán sétál a kertbe. Ekkor is a legényeket 
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beszélték, hagy hát: „Ez pusztítatta-e el? Nem az? Hát három király úrfi vót? 

Nem ez? Hát nem is formája.” 

Tehát mennek. Mikar a padhaz elérkeznek, azt mondja a nagyabbik: 

- Jaj, te, nézd, a móré! Rea van feküve a padra. Menjünk, s mondjuk meg 

édesapánknak, hagy zsíras, megrészegedett, s reafeküdt a padra! Beleesett a 

hamuba. 

Hagy pusztítsa el! 

Azt mondja a kicsi: 

- Te mast mentődtél meg a haláltól. Hát mast ez a szegény móré lehet, hagy 

nem is tud írást, vagy nem tudta elolvasni, me megrészegedett a hitvány. Hát 

akkar azér menjünk, s pusztíttassuk el? Menjünk oda, s kötsük fel, s menjen a 

ződ fűre, az árnyékba, ott aludjék! S elküldünk egy cselédet, aki letöröli a padat.  

Há mennek. Mikor odaérkeznek, a gyűrűkről le vót olvadva a zsír. 

- Jaj, te, né, az én gyűrűm hol van! Annak a rézkoronás király úrfinak adtam, s 

né, mórénak került a hajába. 

- Jaj, te, sze az enyim is ott van. 

Akkar azt mondja a kicsi: 

- Nézz ide, te, sze az enyim is itt van! Lássátok? E kell tudjan a három király 

úrfiról. Menjünk bé, s jelentsük bé édesapánknak: nem ez pusztítatta el? E kell 

tudjan, a móré, róla, mer a gyűrűk, amiket adtunk a három legénnek, itt vannak 

a móré hajába. 

Ezek mennek. Kérdik az édesapjukat, elmondják neki, hogy a móré tudja.  

Azt kiáltja két koronaőrnek (azak fehér kesztyűsen felőtözve): 

- Menjetek! A móré le van feküve a padamra. Menjetek, s hozzátok bé az 

ebédlőszobámba! De ne bánjatak vele rútúl! 

Menyen a két őr, és kőtik: 

- Móré! 

Szó sincs. 

- Móré! 

Szó sincs. 

A király nézi: 

- Ne mórézzatak, hanem fogjátok meg, és hozzátok! 

Tehát ez a két koronaőr megfogja messziről a két kezit, egyik egyik feli, a másik 

másik feli, és felemelik. A móré szeme kikoppan: 

- Jaj, istálam, istálam, sze én nem hibáztam semmit se! 

Egyikhez súralódik, a másikhaz súralódik, hogy a drága új gúnyát tiszta zsíras 

hamuvé változtassa. 

Azt mondja az egyik koronaőr: 



 
32 

- Né kéméld magadot, én se kémélem! Hiszen úgy bémázalt, hogy ez a gúnyám 

már nem ér semmit se. Így viszik a mórét bé az ebédlőszobába. Oda elnyúlik a 

szőnyegekre, s aluszik homloklehúzva. 

Délfelé a király a szobából jütt ki, a vendégszobából, és nézte. Egyszer felébred 

a móré: 

- Nézzünk ide! Hát én bé vagyak zárva börtönbe. Hát én nem hibáztam semmit! 

Azt mondja akkar a király: 

- Gyere bé, fiam, gyere bé! 

- Dehogy menyek bé, felséges király, sze né, milyen mucskas vagyak! 

- Nem baj az, ha mucskas is vagy, de értékes vagy. 

Menyen. Mikor belépik a vendégszobába, ott a sok miniszter. Ez a harangozó 

kilenc párnán. Mikor megnézi a mórét: 

- Jaj, mér hozták be azt a mucskast? Adják ide a fegyvert, hagy lűjem meg! 

Reanéz a móré. Mikor reanéz, két párna kiszökik a segge alól a pádimentomra. 

- Jaj, be csúf, jaj, be ilyen-olyan. Kérem, adják hamar a fegyvert, lűjem meg! 

Reanéz a móré. Két párna kiszökik a segge alól. Addig mind néz rea, hogy 

kiszökdösnek a párnák a segge alól, a kopasz asztalan üldögél. 

Sok mondás, fegyvert ígírt neki, golyót ígírt neki, tehát haragudt. Egyszer 

megint odaszól, mert a király mind vallattatta a mórét, ha ki kötette a hajába a 

gyűrűt. 

Jaj, mind rimánkodatt, hagy nem tudja, s nem tudja! De a sok beszéd után 

felbosszankadatt móré, s azt mondja a harangozónak: 

- Maga pusztítatta el a sárkányakat? 

- Én. Mi közed hozza? 

- Ha te pusztítattad el, akkar mutass valami jegyet! 

- Én mutatak is. 

Kiveszi a keszkenyőjit, ahol a csonka ízek vannak. 

- Ez a hétfejű sárkányé! 

- Te pusztítattad el mind a három sárkánt? 

- Én. Mi közed hozza? 

- Adja ki a másikét, a csonka ízeket. 

- Ez a tizennégy fejű sárkányé! Ez a harmadik a huszannégy fejűé!- Nahát, 

kedves vendégsereg! Meg vannak elégedve a jegyekkel? 

- Há meg. 

Akkor bényúl a móré a zsíras nadrágba, kivesz egy selyemkeszkenyőt. Elédobja: 

- Nézzék meg, hagy melyik válatt be! Ez a hétfejű sárkánnak a körmei. 

- Hát e válik bé! 

Akkor veszi ki a másik keszkenyőt. Elédobja: 
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- Ez a tizennégy fejűé. Melyik válik bé? 

- Ez. 

Veszi a másik kendőt, kidobja: 

- Ez a huszonnégy fejűé. Melyik válik bé? 

- A magáé! 

- Há e válik bé, kérem, maradjan itt a vendégsereg, lemenyek a tenger partjára, 

felhozam a lovamat, hagy mutatkazzak bé. 

Megindul és menyen. Két sor tiszt úr kísírte észrevétlenül, nehogy elmenjen. Ez 

a móré elmenyen, s megfogja a lónak a serényit, s mint a musztikás, úgy vezeti.  

Mikor felvezette a királyi udvarba, azt mondja: 

- A leányok menjenek fel a harmadik emeletre, a filigóriába! 

A leánynak felmennek, kikönyekelnek. Ő ott akkar kecskebukát vét, lesz egy 

rézkoronás király úrfi. Üt egy kantárt a lova fejibe, s lesz egy felszerelés csupa 

rézből. Felrepül az ájerbe, s háromszor megkerüli a kastélyt, s leszáll. 

- Ez vót a, felséges királykisasszan? 

A nagyabbik: 

- Maga vót! Maga pusztítatta el a hétfejű sárkánt! 

Leszáll. Kecskebukát vét, s lesz a móré. Ki a ló fejiből a kantárt! Ekkor 

kecskebukát vét, s lesz egy ezüstkoronás király úrfi. Üti a kantárt a lónak a 

fejibe, felröppen az ájerbe. Megkerüli háromszor, leszáll: 

- Én vótam, felséges közbelső királykisasszan? 

- Maga vót! 

Leszáll. Lesz a móré. A lónak ki a kantárt a fejiből, kecskebukát vét, s lesz egy 

aranykoronás király úrfi, amilyen otthonról elindult. Lesz a ló, nyereg, szerszám, 

minden. Felröppen az ájerbe, háromszor megkerüli a kastélyt. Béhajlik a ló 

hátáról, s a küsebbik királykisasszant megcsókalja. Mikor megcsókalta, a leány 

megfutamadik: belékapaszkadik, hogy többet nehogy elmenjen. Megragadja a 

kezit, úgy viszi felfelé. A ló áll. Odaérkeznek a királyhaz: 

- Felséges királyom! Aki így elbolondít egy királyi családot, mit érdemel? 

- Azt maga tudja. 

- Van egy jó lovaglómester, aki a lovamat jól meglovagolja? 

- Van a királyi lovász. 

- Elé kell híni. 

Eléhíják a lovászmestert. Akkor megragadja a nyakcsigolyáját a harangozónak, s 

meg a trottyát, s viszi. Mikor kivitte, odaköti a harangozót a lovának a farkához. 

Azt mondja a lovászmesternek: 

- Háromszor kerüld meg a várost vele! 

Ez megindítatta a lovat. Ez a ló elragadatt, úgy hogy mikor háromszor 
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megkerülte a várost, a harangozónak csak a feje maradatt a ló farkánál. Eztet 

rögtön elásták, s akkor ő bément a kastélyba. Ő azért mutatkazatt így meg, 

hogy a királykisasszanyak ne gondolják, hogy három király úrfi vót, me csak egy 

vót. 

Vendégséget hirdettek, megesküdt a küsebbik a királykisasszannal. Hát ez hogy 

lehet, hogy az asztagat az alján kezdjék meg? De hiszen ez mentette meg mind 

a hármat, s amelyiket szerette, azt vette el. 

Elfolyt a vendégség, megesküdt a leány s a király fiú. De ez a leány annyira 

szerette a király fiút, hogy az nem tudatt mentődni tőle. Ha az árnyékszékbe 

ment, úgy is az ajtajába várta, s mikor kijütt, hagy elvégezte a dógát, má ölelte, 

s csókalta. 

Így teltek-múltak napak s hónapak. Egyszer mit gondol ez a király úrfi. Azt, hogy 

lemenyen a tenger partjára s megnézi, hagy az a sok sárkányhús ott van még.  

Embereket fogad, s eltemetteti. Hiszen megbüdesedik a hús, és kapna a nép 

egy nagy kolerát. Azt kiáltsa: 

- Nyergeljék meg a lovamat! 

Kiáltsa a menyecske is: 

- Az enyimet is, az enyimet is! Nem maradak el tőle! 

- De elmaradsz, me mast nem jüssz velem! 

- De menyek! Nyergeljék a lovakat! 

Nyergelik mind a két lovat. 

A király úrfi megindult. 

- Nem jüssz velem! 

- De menyek. 

Kezd sírni a fehérnép. Mikor a két lovat kivezetik, a királyfi odajün a lóhaz, s 

felugri a ló hátára. Mikor felugratt, felugrik a fehérnép is. De a fiú felmenyen az 

ájerbe, keresztül a kastélyan. Ez, ahagy a királylány kiment, odalett úgy, hogy a 

fehérnép ne lássa. 

Sír a fehérnép, visszatér, és a lovat béviszik az istállóba. A fehérnép meg mind 

bement, meg kijütt, bement, megint kijütt, nézett keletnek, nézett nyugatnak. 

De sírt: „Itthagyatt, elment. Nem tudam, visszajű vagy soha!” 

Így történt, hogy ez sírva visszamenyen. A fiú pedig leérkezett a tenger partjára, 

ahol a sárkánhúsak vótak. Nincs hús! Imitt-amatt egy-egy kicsi domb, mint egy 

forgács. Egy vénasszan ott van egy teli zsákkal: 

- Jaj, jaj, felséges király úrfi! Hogy félek a lovától s a karjától! 

- Ne féljen, öreganyám! Ez nem bántsa magát. 

- Szedtem egy kicsi forgácsat, legyen a tűzre, amivel főzzek. Öreg vagyak. Most 

segítene ki avval, vigyen a tenger vizin keresztül, ott van az én hajlékam, mert el 
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vagyak gyengülve. Olyan ajándékat adnék a lovának s a kardjának, hogy 

százszor szebb lenne, mint amilyen most. 

- Én keresztül viszem, öreganyám! 

Lenyúl a nyeregkápába, s a vénasszant felsegíti: „Segéljek ezen vénasszanyon!” 

Megindítsa a lovat keresztül a tenger vizin, szikrát hány a patkója. A vénasszan 

úgy menyen a ló hátulján, hogy még a lábujjkája se ért belé a tenger vizibe. De 

a lónak a faránál van. 

Keresztülmenyen a tengeren. A tengeren túl egy sziget, a szigetbe egy náddal 

fedett kunyhó és egy istálló vele szembe. 

Mikor odaérnek, jól odahajt a királyfi a küszebhez, hogy a vénasszan tudjon 

bémenni, ledobja a zsákot. 

- Itt lakom, felséges király úrfi. Hozam ki az ajándékot. Jót tette velem. 

Kihoz két szál aranyhajat: 

- Felséges király úrfi, egyiket dobja a lovára, másikat dobja a kardjára! 

Readobja a két szál aranyhajat. Mikor readobta, annyi lakat, annyi bilincs, 

anynyi lánc lett a lóra s a kardra, hogy nem tudtak mozogni. 

Megragadja a vénasszan a király úrfit fél lábánál fogva, s a nyeregből kiveszi:  

- Gyere bé, királyfi! Te pusztítattad el a három gyermekemet. 

Mutassam bé nekik, hogy én vén létemre el tudlak téged pusztítani, ha ők nem 

tudtak. 

Hiszen e vót a sárkányok anyja! 

Akkor a sárkányak anyja veszen egy nagy kést, s alulról felhúzza a késsel egész a 

szájáig. Akkar megfogja a kardat, s avval kétfelé vágja a királyfit. Ömlik a vér. A 

királyfi két szemit kikanyarítja. Béviszi a házába, állánál fogva felakasztja a 

fogasra: 

- Adjalak számba a gyermekeimnek! Az egyiknek még kell nyelv. 

Odateszem, s aztán felébresztem mind a három gyermekem, többet soha, senki 

se tudja őket elpusztítani, olyan erővel lesznek. Téged pedig, te hitván, számba 

adlak a gyermekeimnek, hogy mutassam meg, hogy én el tudtalak téged 

pusztítani, ők nem! 

A fiatal királyné ezalatt mind jütt ki, ment bé. Siratta az urát… 

Egyszer otthon a városbíró fia ki vót menve, s a ló nyerít. Nyerít a ló, s rúgja az 

istálló ódalát: 

- Mi bajad van? Nincs mit egyél? Nincs mit igyál? 

- Van mit egyem, van mit igyam. Nemhiába, hogy parasztembernek a gyermeke 

vagy! Hiszen eridj bé, s készülj, mer a testvéred meg van halva! 

- Hogy lenne? Most néztem, a kicsi keszkenyőből tiszta víz folyt csak.  

- Eridj, nézd meg most! Igyekezzél, gyere hamar ki! 
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Menyen a városbíró fia bé, a cseber teli van csepegéssel. De tiszta piras vér, a 

kicsi keszkenyőből csepegett a piras vér. 

Ekkor kardat köt. Mikor kardat kötett, abba a helybe ki, a lovat kihozza, 

megnyergeli: 

- Ülj fel a hátamra! 

Felül a hátára, felszáll a levegőbe, és menyen. Elérkezik a Feketegyász 

városának a tengerpartjára. Itt leszáll, vezeti a lovat. 

- Hol van a testvérem meghalva? 

- Azt majd hónap igazítsuk el. Most bémenyünk a kastélyba, hiszen a 

testvérednek a felesége, ha az éjjel nem jelentkezett otthon az ura, talán a szíve 

meg is hasadt, szörnyű halált hal. Szóval várja az urát. Mikor megérkezel, 

ingemet béviszel az istállóba, te pedig bemész, s vigyázz, hogy a kezeddel 

örökké légy védelemmel, hogy ángyad ne csókaljan meg! Hiszen egy testvérnek 

a felesége! Nem szép dolog, hogy megcsókaljon! Amerre menyen ő, menj te is! 

Mikor béérkezik a szobájába, ott megáll, a díván megvetve, oldd le a kardadat, s 

akaszt fel a szegre! Mikor felakasztattad, a fehérnép mind menyen hogy 

csókoljan meg. A kezedet tedd oda védelemül, ne csókoljan meg! Eljű a 

vacsoraidő. Mikor eljű a vacsoraidő, felszógálják a vacsarát, te akkor bemész 

utána, vacsarázol. A vacsora után olvass újságat! Mikor elolvasod az újságat, 

lesz tizenegy óra. Ő lefekszik az ágyba, s kérelve kérel, hogy má feküdj le. 

Tizenkettőig vesd le a csizmádat! Egy órára húzd le a nadrágat! Egy órán 

keresztül húzd a nadrágat! Tehát két órakor lefekszel vele egy ágyba. Mikor 

lefekszel, az asszan kezd játszani veled. Mondjad, hogy nincs kedved, hagyjan 

békit neked! 

Ő mégis csak nyúlkál. Úgy három óra felé, négy felé mondd meg neki, hogy ha 

nem hagy békit neked, közbül teszed a kardadat, tudja meg, hogy a kardad 

elvágja a kezit. Akkor leszökik az ágyból, s kezd egy nagy sírást. Az apja, anyja 

kijű s nézi. 

Azt mondják, hogy jól tetted. Mondd meg, hogy csintalankodatt! Mikor 

kivarrad, akkor kiátsad, hogy „Nyergeljék meg a lovamat!” Ő is azt kiátsa: 

„Nyergeljék meg az enyimet is!” Te szökjél fel a hátamra, én felrepülek az 

ájerbe, ő itthun marad. Megérkezünk a tengerpartra, ott majd mikor érkezünk 

oda, még többet beszélek. 

- De hol a testvérem? 

- Megkerül az is, ne félj! 

Így is történt evvel a várasbíró fiával: beérkezik a királyi várba, a fehérnép fut 

vele szembe. Mikor leszökik a ló hátáról, a lovászok elviszik a lovat. A fehérnép 

szökik a nyakába, hogy csókalja meg. 
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- Állj félre! Nincs semmi kedvem! 

- Há mér haragszal? – kezd sírni. 

Szökik vissza a nyakába. 

- Állj félre, me nincs kedvem! 

Menyen ez a menyecske befelé. Ez menyem utána. De sír a fehérnép. Mikor 

beérkezik a szobába, ez a városbíró fia leakasztja a kardat, felakassza a szegre. 

De menyen a fehérnép neki, ölölni akarja, csókalni akarja. Ez a kezivel 

védeleműl elhárítja magától. Ez a király úrfi védekezik, hogy ne csókalja meg a 

menyecske. Tehát a menyecske sír. Ahogy sír a menyecske, ez üldegél. Eljű a 

vacsara ideje, pontosan úgy, ahogy a lova mondta, úgy csinálja. Szivarazik, 

vacsara után újságot olvas. Vetkezni kezd. A fehérnép le van feküdve. Ő nem is 

néz a fehérnépre. 

- Mér nem jüssz, lelkem? 

Így s úgy: 

- Most valamire gondolsz, nekem nincs kedvem avval bíbelődni. 

Tehát két óra elmúlik, még külenbül csinálta. Ekkor le kellett feküdjék a 

fehérnéppel. Mikor lefeküdt, kezdi csípdesni a fehérnép erről-arról. Azt mondja 

neki: 

- Hagyj békit nekem! 

Esmént mondja: 

- Hagyj békit nekem, mer a kardamat közbül teszem! Tudad, hogy be rossz a 

kardam, elvág.  

Esmént csípi a fehérnép. Ez nekifog, s a kardat közbül teszi. Négy óra felé 

esmént nyúlkál a fehérnép, de a kard felszökett, s a kicsi ujját megsértette, 

csorogni kezdett a vér. 

Hő, felszökik a fehérnép. Nagy jajgatással, nagy sírással felzavarja apját, anyját, 

testvéreit. Azok kérdik: 

- Mi a baj? Mi a baj?! 

Ez őtezik, ez a királyi úrfi. Ahogy őtezik, az apja belépik: 

- Mi történt? 

- Né, elég történt. Hiszen nem hagy békimet nekem. Csípdes, ölöl. Az embernek 

nincs örökké az ő kedve. Azt mondtam, hogy a kardat közbül teszem. Közbül 

tettem a kardamat, s megsértette az ujját. 

- Nagyon jól tetted, nagyon jól tetted! Mér csintalankadik? 

Békötették a menyecske ujját. De mikor békötették, még forrás se látszodatt. A 

királyfiú őtezik. Mire kivarradatt, azt kiátsa: 

- Nyergeljék meg a lovamat! 

- Az enyimet is! Nem úgy, mint a tegnap, hogy hagyjál ingem itthon, most 
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menyek veled én is! 

- Velem nem! 

Megnyergelik a két lovat, menyen a menyecske is, hogy szálljan a nyeregbe, s 

menjen az ura mellé. De ez felszökik a lova hátára, keresztül az épületen, s mire 

az asszan kiment a kapun, úgy eltűnt, mint a szárnyas állat. 

Sírva visszamenyen a királyné, otthagyja a lovát. Leszerelték és bévezették az 

istállóba. Ez a király úrfi pedig menyen a lóval végig a tengerpartan. Azt mondja 

a ló: 

- Te, itt vót a három sárkán megölve. De a vénasszan összeszedte minden 

csontjakat, s a három sárkán most össze van rakva a tengeren túl ez nagy 

színbe. Még három nyelv kell nekik, s felébreszti őket. S ha felébreszti, nem 

félnek a világ népitől. Sértetlennek támasztja fel. De még maradt valami kis 

morzsalék, s majd jű összeszedni. Te itt találkozal véle. Ő kérel téged: „Jaj, 

felséges király úrfi, hogy félek a lovától s a kardjától!” „Ne féljen, öreganyám! – 

Ezt a feletetet mondad. – Nem bántsa!” „Nem vinné keresztül ezt a kicsi 

forgácsat? Sze tehetetlen vagyak. Mer olyan ajándékat adak a lovának s a 

kardjának, hogy százszor szebb lesz, mint amilyen vót.” … – „Keresztülviszem, 

öreganyám!” Felveszed a zsákot a nyeregkápába. 

Én menyek keresztül a vízen, de ő is biza jű, mert nagyabb erővel bír, mint a 

három fia, hiszen ő adta az erőt a három sárkánnak. Mikor elérkeztek egy 

szigethez, ott egy náddal fedett ház, egy istálló vele szembe. Az istállóba van az 

én testvérem, felfüggesztve, leláncolva. Két első lába nem éri a fődet. De 

megérdemli! Mer nem tanítatta meg a gazdáját, hogy mit kell csinálni! Ekkor 

dobd le a zsákat, de jó közél a küszebihez! A vénasszan kihoz két szál 

aranyhajat. Azt mondja: „Egyiket dobd rá a lovadra, a másikat a kardadra! 

Dobjad! Egyiket dobjad a küszebjire s a másikat dobd a vénasszanra! Ekkor 

szökjél, s a kard lapjával amennyit tudsz, annyit adjál neki! 

- Hát nem döglik meg? 

- Nem, ne félj! Követeljed, hogy: „Add elé a testvéremet!” A testvéred bent van 

a kamrába, állánál fogva fel van akasztva. Kihozza a testvéredet, de a két szeme 

ki van véve. Mondd meg a vénasszannak, nehogy kutyaszemet vagy 

macskaszemet adjan néked, mer abba a helybe megöled. De üssed addig is! 

Eléadja a testvéredet, és feléleszti. 

Mikor feléleszti, akkor talpra áll, s aztán a többit csáljátok tük, ahogy akarjátok!  

Tehát így ez a király úrfi tette, amit a ló mondatt. A forgácsot elvitte, az 

aranyhajat átoladta a vénasszan, egyiket a küszebre dobta, a másikat a 

vénasszanra. Annyi lakat, annyi bilincs lett a küszebre s a vénasszanra, hogy alig 

tudtak mozogni. 
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A küszebjére mért tette? Abba vót a vénasszannak az ereje. 

Ekkor a királyfiú leszökett a lú hátáról, a kardlapjával minden csak szapulta a 

vénasszant. 

- Ne bántsan, felséges király úrfi! Eléadam a testvérit, felélesztem a testvérit, ne 

üssen agyan! 

- Ütlek, te vén kurva! Add elé a testvéremet! 

Az állánál fogva vót felakasztva. Ez a fiú nézi keservesen. 

- Hej, mit csináltál, te vénasszan! – a kardlappal mind nyomja. 

- Felébresztem. 

- Né, nincs szeme! 

- Hozam a szemit. 

- Nehogy kutyaszemet vagy macskaszemet hozzál, me abba a helybe 

kivégezlek! 

- Hozam az övét. 

Egy pohárba ki vót véve. 

- Fel lehet támasztani? 

- Fel, felséges királyfiú, csak ne bántsan! 

- Nehogy valami forrás, vagy seb legyen rajta, abba a helybe kivégezlek, vén 

kurva! 

- Nem lesz. Dugja bé a fülit! 

Egyet füttyint, a füttyintésre megérkezik egy fekete kutya, teli vót kóccsal a 

nyaka. 

- Mit parancsal? 

- Egy falat élő-haló vizet, egy falat forrasztó vizet, de azannal! 

E vót a kócsassa. Viszi a kutya a poharakat, mind a kettőt. 

Átoladja. A vénasszan összeragasztja, a bordákat a helyire, megöntözi, béforrik 

a test, beléhelyezi a szemet, megöntözi, béforrik semmi ormó nélkül. 

Mikor ezek a forrasztásak megvótak, ekkor meglegyinti a király úrfit egy kis 

keszkenyővel, ez talapra szökik: 

- Jaj, te testvérem, hogy elaludtam! 

- El biza! Ha én nem leszek, örökre elaluszal! 

- Te vén kurva, hol a lovam? 

- Elméssz az istállóba, leereszted, s kivezeted. 

Menyen a városbíró lova hátra az istállóba, s úgy megrúgta a testvérit, hogy a 

láncak s a bilincs mind lehullatt róla: 

- Hát te nem tudtad tanítani gazdádat, hogy mit csináljan? 

- Elfelejtkeztem. 

- Add ide, vén kurva, a kardamat! 
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- Ott van! A lánc, lakat rajta. 

A kardat a vénasszan kétszer megérintette, a bilincs lemenyen róla. 

A király úrfi felköti. 

- Na, vénasszan! Most gyere ide, s beszélgessünk egy kicsit!  

Reateszi a király úrfi a vénasszan vállára a kezit. Int a testvérinek, ez is reateszi a 

másik vállára. Akkor így beszélgetve, a karddal kezdik faragni le a húst róla. 

Ömlik a vére. Mikor mind lefaragták, bent a szobába elbukik a vénasszan. 

Összedarabalják, mint a kolbászhúst. Kimennek és meggyújtják a házat. A 

vénasszannak ereje, húsa, mindene elégett. A két ló a hamuját a két hátulsó 

lábakkal felhánták az ájerbe. 

Így megindulnak, s mennek a szigeten lefelé. Megkapják a három sárkánt, a 

csűrbe le vót fektetve, három nyelv kellett vóna nekik. Darabról darabra vágták, 

a színt reaégették. Hamuvé váltak. A hamut a két ló felhánta az ájerbe. 

Így a két király úrfi keresztüljütt a tengeren. Mikor keresztüljüttek, leszállnak a 

lóról, s beszélgetnek. Azt mondja a városbíró fia: 

- Te, az éjjel a feleségeddel vótam egy ágyba. 

- Menj el, te! 

- Ott biz én! 

Hátraszökik a király úrfi, a kardat kirántsa, s lecsapja a testvérinek a nyakát.  

Azt mondja a ló: 

- Mit tettél? Eljütt otthonról, hogy téged mentsem meg s ébresszen fel, s te 

levágtad a nyakát! 

- Le én! Mer úgy nem lettünk vóna édestestvérek. Így, hogy ő is elnyelte a 

keserű poharat, mint én, most leszünk édestestvérek. Te ló vagy, s nagy a fejed.  

Összeteszi a fejet s a nyakát, veszi a kicsi keszkenyőt, abba vitt forrasztó vizet, 

megöntözi vele, meglegyinti a keszkenyővel, talpra szökik a király úrfi: 

- Na, lásd, most vagyunk mi édestestvérek! 

Megcsókalják egyik a másikat. Fel a lóra, s mennek. Mikor béérkeznek a királyi 

várba, ez a fehérnép sírva várta, sírva nézte, hogy nem érkezik meg az ű ura. 

Mikor a kapun bémentek, kint a fehérnép. Ezektől elveszik a lovakat. Mikor a 

lovakat elvették, kint a fehérnép: 

- Te ne szólj egy szót se, én se szólak egy szót se. Nézzük meg, hogy a feleségem 

kiválassza, hogy melyik az ő ura! 

- Jó. 

Menyen a fehérnép, s szökik egyiknek a nyakába: 

- Jaj, lelkem, vajan te vagy az én uram? 

Akkor szökik a másiknak a nyakába: 

- Jaj, lelkem, hát vajan te vagy az én uram? 
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Akkor szökik vissza. Hát nem tudta megkülenbeztetni, hogy melyik az ő ura.  

Így tehát egyszer sírni kezd a fehérnép. A király úrfit kilépik, és ezt mondja: 

- Én vagyak. Ezért vótam olyan külenes az éjjel. Hogy a tegnapra vártam, hogy 

megjű a testvérem, s nem jütt meg. S azér bánkódtam, hogy a testvérem mér 

nem jütt, azt gondoltam, valami baja lett. 

Így bémennek a királyi várba. Hej, megjű az apa, megjű az anya, megjű a két 

leány. Asztalt ülnek, és isznak s esznek. 

Azt mondja a király úrfi a testvérinek: 

- Te, házasadjál meg! Melyik leánt szereted? 

- Hát én azt a túlsót. 

- Az a közbelső leány. 

- Hát talán te adad férjhez? 

- Én adam, me én mentettem meg mind a hármat a sárkányoktól. 

- Apámuram! Odaadná a testvéremnek ezt a közbelső leányát? 

- Gyerek, nem én adam, hanem te, hiszen te mentetted meg a haláltól, akkor te 

parancsalsz benne. 

Kezet ütnek, vendégséget hirdetnek, s megesküdt a városbíró fia a királynak a 

közbelső leányával. 

Mikor megesküdtek, foly a vendégség, elmúlt a vendégség, és búcsúzni kezd a 

két testvér férfi és a két testvér fehérnép. El az anyósaktól, és azt mondja a 

királyfi: 

- Te menj haza! A szülőt nem szabad megtagadni, me vétek! Eridj haza a te 

szüleidhez, hirdess vendégséget! Ott az apád, ott az anyád, ott a testvéred. 

Nekem nincs senkim, én itt leszek király. Hirdess vendégséget, hívd meg a 

nemzetségedet, hívd meg apádat és anyádat! Esküdj meg még egyszer otthon a 

feleségeddel! És ha valami bajad lesz, izenj nekem, hogy menjek segítségül. 

Isten áldjan meg! 

- Kezet fognak, és elmennek, a városbíró fia a feleségivel. Mikor hazaérkeznek, 

vendégséget hirdetnek, a városbíró fia meghívja az édesapját, minden rokonját. 

Megesküsznek, folyik a vendégség. Megtelik a szíve a városbírónak s a 

városbírónénak: 

- Hiszen né, a fiamból király lett! Ott maradatt ez abba a városba királynak, a 

másik meg a másik helyt lett király. 

Ez mái napig is élnek, ha meg nem haltak. 
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Kormoska királyleány c. népmese feldolgozása 

 

Ráhangolódásként ismételjük együtt néhányszor ezt a népi mondókát! 

Hacuka, pacuka, 

minek ez a sok ruha? 

 

Rajzlapot, színest, filcet elő! 

 

Lányoknak: 

Rajzold le, milyennek képzeled Kormoska ruháját! Szabadon választhatsz, 

melyiket szeretnéd lerajzolni. 

 

Fiúknak: 

Rajzold le, milyennek képzeled a gróf ruházatát! Ha szeretnéd, akár lóháton is 

lerajzolhatod ezt a deli legényt. 

 

Miközben a rajzok készülnek, beszélgethetünk a mese részleteiről. 

Megkérdezhetjük a gyerekeket: 

Neked melyik része tetszett a legjobban a mesének? 

Melyik meseszereplő lennél leginkább? 

 

Szülői kisokos  

 

Fontos, hogy minden válasznak örüljünk. Kerüljük a minősítést, hisz ez a 

beszélgetés azt szolgálja, hogy lássuk, miként gondolkozik ezekről a kérdésekről 

a gyerekünk. Egy szöveges mese a hallgatóság élettapasztalataira épülő 

élmény. Ahogy Dr. Vekerdy Tamás pszichológus találóan megfogalmazta a 

mesehallgatás kapcsán: „a gyerekek végtelenül toleránsak önmagukkal 

szemben”. Ez megnyugvásul szolgálhat a szülők számára, mert a gyerekek csak 

azokat a részleteket engedik magukhoz közel az élőszóban közvetített 
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népmeséből, amiről van saját tapasztalatuk. A felnőtt psziché már 

összetettebben működik, így saját asszociációinkat hagyjuk későbbre. 

Figyelmünket szenteljük a gyermekünk meseélményének.  

Egy mondat erejéig térnénk ki arra a jelenségre, amit a rajzfilmek, a maguk képi 

világával, a történetek pergő ritmusával közvetítenek a gyermekek felé. A 

konkrét képek közvetlenül épülnek az ifjú mesefogyasztók tudatába. Mondjuk 

úgy, ez számukra tapasztalat. Bizonyos életkorban nem is igen tudják 

elválasztani egymástól a mesefilmek történéseit és a valóságot. Ugyanez a 

helyzet a grafikusan támogatott játékokkal is. Bizonyos életkor felett már 

tudjuk mi valóság és mi fikció, de pl. a korai óvódás éveit élő gyerekek életkori 

sajátossága, hogy ez a határvonal igen vékony.  

A szülő által elmondott, felolvasott mesénél nem tudunk jobbat ajánlani, ami 

fejlesztené a gyerekeket.  

Dr. Boldizsár Ildikó, akinek neve egyet jelent a meseterápiával, úgy véli „a mese 

a lélek homeopátiája”.  

A „Pompás Napok népmese-foglalkozások” módszertana alapján, a 

mesehallgatás élménye játékkal és alkotással megtámogatott folyamat. Az 

élvezetes és fejlesztő folyamatok a gyerekek minden intelligenciaterületére 

pozitív hatással vannak. 

A nevelés játékkal és mesével lehetséges.  

Kis kitérő után folytassuk a gyerekekkel a feladatlapot! 

 

Drukkoljunk! 

 

Ismered ezt a kifejezést? 

Mondd el saját szavaiddal, mit gondolsz! 

 

Tudtad, hogy a drukkolásnak a ruhakészítéshez is van köze? 

Úgy bizony! Drukkolásnak hívják azt a kézzel készülő minta másolást, amivel 

egy szép virágmintát vagy bármilyen mintát többször, ugyanabban a formában 

rá tudunk másolni egy textildarabra. Régen a hímzőasszonyok így készítették 

elő a hímzéshez a mintákat. 

Próbáljuk ki együtt! 

Kérd szüleid engedélyét és segítségét! 
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Hozzávalók: 

* egy kiválasztott minta, amit szeretnénk egy textilre felvinni,  

* pauszpapír,  * grafit,   * tű,    * textil darab,  

* drukkoló paszta - helyettesítésre tempera -   * szivacs,    

* némi türelem.  

 

Teendők:  

Tervezz saját mintát, ami lehet virág vagy akár egy címer is! Törekedj egyszerű 

vonalvezetésre! 

 

A kiválasztott mintára tedd rá a pauszpapírt és grafittal rajzold át. Vedd a tűt a 

kezedbe és az előrajzolt minta mentén milliméterenként lyuggasd meg a 

pauszpapírt. 

Lassan, precízen dolgozz! 

Amikor végeztél tedd a pauszt a textilre, és egy kis szivacs segítségével, a 

drukkoló pasztát kend el a lyuggatás mentén. Ha temperával dolgozol, kevés 

vizet használj. Húzod át a lyukak mentén a vonalakat! A tempera száradási ideje 

kicsit hosszabb, mint a drukkoló pasztáé.  

Száradás után a textilen a minta vonalait kiöltheted.  

Ha nincs otthon tempera, kiöltésre alkalmas textil darab, akkor se csüggedj! Egy 

vastagabb papírt választva is alkothatsz a fonalgrafika technikával.  

Vékonyan rajzold elő a mintát. Lyuggasd meg tűvel és a lyukakba a kisfilmben 

látható technikát alkalmazva dolgozz. Ugyanez a technika alkalmazható, amikor 

textillek dolgozol. Egy kis segítséget az öltögetéshez: 

https://www.youtube.com/watch?v=XwXW8vzPmVo  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XwXW8vzPmVo
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Az aranyfonál című népmese feldolgozása 

Ráhangoló feladat a mese elmondása/elolvasása előtt: 

Vágjatok ki kartonpapírból egy KÉZ formát! Beszélgessetek arról, hogy kinek 

milyen tulajdonság jut eszébe (pl. piszkos, tiszta, ügyetlen, ügyes)! 

 

A kéz egy-egy ujjára írjátok fel a következő szólásokat, közmondásokat:  

 

1. Ég a keze alatt a munka. 

2. Itt a kezem, nem disznóláb. 

3. Ölbe tett kézzel ül. 

4. A keze alá dolgozik. 

5. Aranyba kellene foglalni a kezét. 

 

Beszélgessetek arról, melyik szólás/közmondás mit jelent! 

 

Ráhangoló, képzeletnyitogató mondóka: 

A kezünkkel varázsolni is tudunk.  

Tenyérbe rajzolva, többször ismételjük (3-szor a jobb, majd 3-szor a bal 

tenyérbe)! 

Áspis kerekes, (köröket rajzolunk a tenyerünkbe) 

útifüves, leveles.  (négylevelű lóherét rajzolunk) 

bíbola, bíbola,  (csuklótól az ujjhegyekig simogatjuk tenyerünkkel) 

pacs, pacs, pacs.  (hármat belecsapunk a tenyerébe). 

 

A mese feldolgozását segítő kérdések: 

Mely színek jutnak eszedbe a meséből? 

Ezekhez a színekhez milyen keménységű anyagot társítasz? 

Szerinted Riki Roki Rokka Pál segítetője vagy ellenfele a molnár szép lányának, 

akiből királyné lesz? 
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A mese feldolgozását segítő mozgásos feladatok: 

Hogyan mozog a rokka? Hogyan pörög az orsó? Utánozd kezeddel a rokka és a 

rokkán lévő orsó mozgását, majd akár teljes testeddel is kipróbálhatod ezt! 

Milyen játék jut eszedbe erről?  

Ketten vagy többen össze is kapaszkodhattok, és úgy foroghattok! 

 

A mese feldolgozását segítő (életkor függvényében: anagramma), anyanyelvi 

gyakorlat: 

Milyen új szavakat tudsz kirakni a saját neved betűiből?  

Milyen szavak jutnak eszedbe, amelyekhez kapcsolódik az ARANY?  

(pl. korona, gyűrű) 

 

Kreativitást, önálló gondolkodást ösztönző feladat: 

Képzeld el, hogyan alakul át a szalma aranyfonállá a rokka segítségével, majd 

mi minden készülhet az aranyfonálból! Te mit varrnál belőle? Írd le szavakkal, 

majd rajzold le! 

 

Mese feldolgozását segítő alkotó tevékenység: 

Ötujjas fonás mondókával, amelyhez segítséget itt találsz: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGya-8Ci8rE 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hGya-8Ci8rE&fbclid=IwAR2DpV-ML3wJQo-s0pivQa4vv-crSvBqN5DZ9waPjjVDphyHHteY2RfodTk
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A viseletek díszítése 

Ha megfigyeled a magyar népviseleteket, akkor láthatod, hogy milyen sokfélék 

a színek, minták és díszítő motívumok. Nézzünk néhány játékos feladatot a 

díszítő motívumok (hímzésminták, csipkék, szűrrátétek) kapcsán! 

 

Keresd meg a hímzésminták árnyék-párját! Kösd össze a párokat! 

 

 

 

Folytasd a vonalvezetést! 
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Figyeld meg, milyen sorrendben követik egymást a motívumok az egyes 

sorokban! Folytasd a sormintákat a lap széléig! Még izgalmasabb, ha ki is 

színezed a motívumokat. 

 

 

 

 

 

Figyeld meg, hogy milyen díszítő elemek vannak a két leány viseletén (csipke, 

fodor, hímzés stb)!  

Rajzold le az üres keretbe azt a részletet, ami a legjobban tetszik! 
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Másold le a szűr díszítésének egy részletét kinagyítva a keretes részbe! 

 

Színezd ki! 
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A kaláris 

 

Mit jelent a kaláris szó? (Ha nem vagy biztos, lapozz a „Tudtad-e?” 

fejezethez.) 

…………………………………………………………………………… 

 

Melyik mesében találkoztál vele? 

…………………………………………………………………………… 

 

Milyen volt a molnár leányának kalárisa Az aranyfonál című mesében? 

Rajzold le, Te milyennek képzelted el! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Színezd ki a képen látható kalárist! 
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Otthon, a háztartásban fellelhető eszközök segítségével Te is könnyedén 

tudsz kalárist készíteni, méghozzá környezettudatos módon, újságpapír 

felhasználásával! Alkotásra fel! 

 

Szükséges eszközök: újságpapír, olló, ragasztó, szívószál, zsinór vagy cérna  

Az újságpapírt vágd csíkokra!  

Végy egy csíkot! Az egyik oldalát kend be ragasztóval, majd tekerd fel a 

szívószálra. 

Amikor teljesen feltekerted, lehúzhatod a szívószálról. 

Hasonlóan járj el az összes papírcsíkkal! 

Miután elkészültél a papírgyöngyökkel, fűzd fel őket a zsinórra! 

Készen is van a saját öko-kalárisod! 

 

Színezd ki! 
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Móré: 

Agró jelentésében cigány férfit jelent, eredete szerint [more < cigány: more 

(roma) < moro (társ, barát). 

Rokka:  

A rokka lábbal hajtott, kézi fonáshoz használt eszköz. A fonás szorosabb 

értelemben a szálak összesodrása, tágabb értelemben mindazon műveletek 

összessége, amelyek segítségével szálas anyagokból (pamut, gyapjú, kender, 

len) fonalak készülnek. 

Cifraszűr:  

Cifraszűrt kizárólag férfiak viseltek.  A cifraszűr rendkívül egyszerű és régies 

szabású ruhadarab: minden darabja téglalap alakú, egyenes vonalú. Általában 

tizenegy darabból áll, a háta és eleje egy darabból szabott. 

Gyakran legfontosabb vagyontárgya volt a pásztortársadalom tagjainak, de a 

falusi-mezővárosi paraszti lakosság ünnepi díszruhájaként is szolgált.  

Kaláris:  

A kaláris egyfajta nyakék, amely egy vagy több sor felfűzött gyöngyből áll.  

Lázsiás: 

A lázsiás nyakékféle, melyen ezüstpénz vagy más, sokszor a forgalomból már 

kivont pénzérmék csüngenek. 

 

 

 

Drágább a folt a ruhánál.  

Pénz emberség, ruha tisztesség. 

Szokás a ruha, nem szükség. 

Kölcsön ruha nem melegit. 

Cifra mint a jegyruha. 

A jó asszony köténye mindent eltakar. 

Kiteszik a szűrét. 

Gondot visel rá. 
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Egy alig ismert ékesség …  

A lázsiás olyan nyakék, amelyen ezüstpénz vagy más, sokszor a forgalomból 

már kivont pénzérmék csüngenek. Korábban Magyarország több táján 

előfordult, a 19. sz. végére azonban csak Szekszárd, Kalocsa, Baja, Szeged 

vidékén és a Bácskában volt jellemző viselet. Ott az I. világháborúig készült 

lázsiás (nagypénz, húszas, medál) 3–5 cm átmérőjű ezüst érmékből állt. Helyi 

stílusú ötvösművű akasztófület és keretet is kaptak az érmék: csipkézett, vésett 

ezüstlemezt, gyakran színes ékkövekkel. Kívül viselték az érmén a szentek, 

angyalok képét, míg az uralkodók képmása belül maradt. A régi, autentikus 

lázsiások nemcsak esztétikai és díszítő jelleggel bírtak, hanem a gazdagságot és 

ezzel együtt a társadalmi elhelyezkedést is megmutatták. Igaz, a foglalattal, 

fülezéssel minden esetben elvesztették az érmék a numizmatikai értéküket. 

Ezen felül sok esetben amulettként, akár gyógyító jelleggel is rendelkeztek. 

Szegedről van olyan feljegyzés, amely szerint „a pénzek viselése bizonyos 

babonás képzelődéshez és felfogáshoz kapcsolódik náluk, „óvszerül, talizmánul 

tartattak (Kovács János: Szeged népe, 1901). 

És aki még ma sem feledi ezeket… 

„A népviseletek és kiegészítőik szerelmeseként, misszióm, hogy mindenki 
számára újra hordhatóvá tervezzem őket. Az Aurora FolkGlamour egyedi 
ruháimban és ékszereimben átalakítom a régi magyar népművészetet és a 
népviseleteket, felhasználom az eredeti antik darabokat és próbálom beilleszteni 
őket a mai korba.  
A nevemmel összeforrt a lázsiás - vagyis a pénzérmés nyakék, mellyel kalandos 

úton találkoztam: a Feketetói vásárban törötten találtam egy marék medált, a 

tipikus kétfejű madár mintával, melyből alulról az ezüst érméket kitörték 

foglalattal együtt. Kiegészítettem antik érmékkel, terveztem hozzá autentikus 

keretet, és így indult a közös történetünk.” (Németh Hajnal Auróra) 
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Pompás Napok: A tanulás ősi módja a modern ember szolgálatában c. cikk, 

pompasnapok.blog.hu, 2019. 

https://pompasnapok.blog.hu/2019/08/28/a_tanulas_osi_modja_a_modern_e

mber_szolgalataban 

Dr. Szendrei János: A magyar viseletek történeti fejlődése, MTA, Budapest, 

1905. 

https://mtda.hu/books/szendrei_janos_a_magyar_viselet_torteneti_fejlodese_

Optimized.pdf 

Sajó Sándor: Magyarnak lenni válogatott versek, Lilium Aurum, 

Dunaszerdahely, 2006. 

https://mek.oszk.hu/05000/05084/05084.pdf 

A ruha teszi az embert 

Kriza Ildikó: Mesék és mondák Mátyás királyról, Helikon, 2004. 

https://mek.oszk.hu/06500/06599/06599.htm 

Olvass tovább: https://www.estimese.eu/matyas-kiraly-mesek/a-ruha-teszi-az-

embert/ 

Kormoska királyleány 

Ponyva kiadás: Kormoska, a csodaszép királyleány története, Rózsa K. és neje, 

Budapest, 1897. 

Az aranyfonál 

Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág II. kötet, Móra, Budapest, 1988. 

https://mek.oszk.hu/04800/04865/04865.htm 

Móré 

Nagy Olga: Cifra János meséi, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 

Bálint Péter- Bódis Zoltán: Debreceni Egyetem Gyermeknevelési És 

Felnőttképzési Kar Irodalom, Kommunikáció És Kulturális Antropológia Tanszék, 

Hajdúböszörmény, 2012. 

https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/157835/file_up_Identit

%3Fs-t%3Frt%3Fnetek.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Jelentése:  

https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/More 

https://pompasnapok.blog.hu/2019/08/28/a_tanulas_osi_modja_a_modern_ember_szolgalataban
https://pompasnapok.blog.hu/2019/08/28/a_tanulas_osi_modja_a_modern_ember_szolgalataban
https://mtda.hu/books/szendrei_janos_a_magyar_viselet_torteneti_fejlodese_Optimized.pdf
https://mtda.hu/books/szendrei_janos_a_magyar_viselet_torteneti_fejlodese_Optimized.pdf
https://mek.oszk.hu/05000/05084/05084.pdf
https://mek.oszk.hu/06500/06599/06599.htm
https://www.estimese.eu/matyas-kiraly-mesek/a-ruha-teszi-az-embert/
https://www.estimese.eu/matyas-kiraly-mesek/a-ruha-teszi-az-embert/
https://mek.oszk.hu/04800/04865/04865.htm
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/157835/file_up_Identit%3Fs-t%3Frt%3Fnetek.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/157835/file_up_Identit%3Fs-t%3Frt%3Fnetek.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/More
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Rokka  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rokka 

Cifra szűr 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1r_(ruh%C3%A1zat) 

Kaláris  

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi-

lexikon-71DCC/gy-728FC/gyongysor-7295E/#Lexikonok%5ENeprajz-Lex-

gy%C3%B6ngysor 

Lázsiás: 

http://www.auroraglamour.com 

https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-1215.html 

Szólások:  

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Szolasok-regi-magyar-

szolasok-es-kozmondasok-1/dr-margalits-ede-magyar-kozmondasok-es-

kozmondasszeru-szolasok-5222/ruha-679B/ 

Idézet: 

Müller Péter 

https://www.citatum.hu/szerzo/Muller_Peter 

Nefelejcs népviseleti kártyajáték 

http://nefelejcskartyajatek.hu/ 
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