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A kis kakas gyémánt félkrajcárja 

 Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kis kakasa. Csak ott 

keresgél, csak ott kapirgál a kis kakas a szeméten, egyszer talál egy 

gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár, meglátja a kis kakasnál 

a gyémánt félkrajcárt, azt mondja neki:   

 - Kis kakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat.   

 - Nem adom biz én, kell a gazdasszonyomnak.    

De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a 

kincseskamarájába. A kis kakas megharagudott, felszállott a kerítés 

tetejére, elkezdett kiabálni:   

 - Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! 

   A török császár, csak hogy ne hallja, bement a házba, de akkor meg a 

kis kakas az ablakába repült, onnan kiabálta:   

 - Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! 

   Megharagudott erre a török császár. 

   - Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, hogy ne kiabáljon, vesd 

belé a kútba. 

   A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kis kakas csak elkezdi a 

kútban: 

   - Szídd fel begyem a sok vizet, szídd fel begyem a sok vizet! - Arra a 

begye mind felszítta a vizet a kútból.   A kis kakas megint felszállott a 

török császár ablakába. 

   - Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! 

   Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának: 

   - Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd belé az égő 

kemencébe. 

   A szolgáló megint megfogta a kis kakast, az égő kemencébe vetette. 

De a kis kakas megint csak elkezdi: 

   - Ereszd ki begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Ereszd ki begyem a 

vizet, hadd oltsa el a tüzet! 
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   Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint 

csak felszállott az ablakba. 

   - Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! 

   Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. 

   - Eredj, te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd belé a méhes 

kasba, hadd csípjék agyon a darazsak. 

   A szolgáló belévetette a kis kakast a méhes kasba. Ott megint elkezdi 

a kis kakas: 

   - Szídd fel begyem a darázst; szídd fel begyem a darázst! 

   Arra a begye mind felszítta a darázst. Akkor megint felszállott a török 

császár ablakába. 

   - Kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! 

   Már a török császár nem tudta, mit csináljon vele. 

   - Eredj, te szolgáló, hozd ide azt a kis kakast, hadd tegyem ide a bő 

bugyogóm fenekébe. 

   Megfogja a szolgáló a kis kakast; a török császár beteszi a bő 

bugyogója fenekébe.   Akkor a kis kakas megint csak elkezdi: 

   - Ereszd ki begyem a darázst, hadd csípje meg a farát; ereszd ki 

begyem a darázst, hadd csípje meg a farát! 

   A begye mind kieresztette a darázst, azok jól megcsipkedték a török 

császár farát. Felugrik erre a török császár. 

   - Jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kis kakast! Vigyétek hamar a 

kincseskamarába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját. 

   Bevitték a kis kakast a kincseskamarába, ott megint elkezdi a maga 

mondókáját: 

   - Szídd fel begyem a sok pénzt, szídd fel begyem a sok pénzt!  

Erre a begye mind felszítta a török császár három kád pénzét. A kis 

kakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának; gazdag asszony lett 

belőle, még máig is él, ha meg nem halt 
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A kis gömböc 

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, ahol a kis kurtafarkú malac 

túr, volt egyszer egy szegény ember, annak felesége és három leánya. 

Egyebük sem volt a világon, mint egy kicsi malacuk, no, hanem azt 

dajkálták is ám! Jó kövérre meghizlalták, hogy majd kirepedt. No, hogy 

kárba ne menjen a malacuk, leölték, megperzselték, szalonnáját, húsát, 

kolbászát a füstre tették, s a télen át szép lassacskán meg is ették. 

Tavasszal a malacból nem volt egyéb, csak a kis gömböc. Mondja 

egyszer a szegény asszony az idősebb leányának: 

– Eredj, leányom, menj fel a padlásra, s hozd le a kis gömböcöt! 

Fölmegy a leány, le akarja venni a gömböcöt, de ahogy hozzányúlt, csak 

megszólal a gömböc: 

– Mit akarsz, hé, meg akarsz enni? Majd megeszlek én. – S azzal – 

hamm! – bekapta. A szegény asszony nem tudta elgondolni, hogy hol 

marad olyan sokáig a leánya, küldi a középsőt, menjen a nénje után, 

hozzák már azt a gömböcöt. Fölmegy a leány, de ez is éppen úgy járt, 

mint a nénje: a kis gömböc – hamm! – bekapta. Hej, mérgelődött a 

szegény asszony! Hogy ő még ilyet nem látott, hogy ilyen sokáig 

odamaradjanak a miatt a haszontalan kis gömböc miatt. 

– Eredj, leányom – mondja a legkisebb leánynak –, szólj a nénéidnek, 

hogy hozzák már a gömböcöt, mert a sarkukat hátrafordítom! 

Fölmegy a kisleány nagy sebesen, no de ha felment, nem is jött vissza: a 

kis gömböc őt is – hamm! – bekapta. Várja, várja a szegény asszony a 

leányait, de hiába várja. 

– Na hiszen, megálljatok, majd lehozlak én titeket gömböcöstül, 

mindenestül! 

Fölszaladt a létrán nagy haraggal, no de ha fölszaladt, ott is maradott, a 

kis gömböc őt is – hamm! – bekapta, hogy az orra hegye sem látszott ki. 

Jő haza a szegény ember, hát nincs se asszony, se vacsora. Keresi, 

kiabálja: 

 – Hé, asszony, hé, hol vagy, merre lettél?! – Kiabálta a leányait, hírük-

poruk sem volt. Benézett az ágy alá, a kályha mögé, fölkajtatott minden 

zeget-zugot, nem voltak sehol. Aztán felment a padlásra, hátha ott 

vannak. Ott meglátja a kis gömböcöt. Gondolja magában, majd segít 

magán, levágja a kis gömböcöt, s lesz vacsora, ha nincs is itthon az 

asszony. De ahogy odament, a kis gömböc mérgesen rákiáltott: 

– Mit, te is meg akarsz enni?! Abból nem lesz semmi! – S – hamm! – 

bekapta a szegény embert is. 

No, hát az isten csudája volt eddig is, hogy a kis gömböc le nem 
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szakadott; négyet még csak elbírt valahogy, de mikor a szegény embert 

is bekapta – puff! –, leszakadt, s leesett. Aztán elkezdett gurulni, legurult 

a létrán, ki az udvarra, az udvarból ki az utcára, ottan utolért egy sereg 

kapás embert s asszonyt, s azokat is bekapta; tovább gurult, ki az 

országútra, ott szembejött vele egy regiment katona, azt is bekapta. Még 

ez sem volt elég a telhetetlen gömböcnek. Gurult tovább, s az út szélén 

bekapott egy kondásfiút, aki éppen javában ette a paprikás szalonnát. 

No, hanem a kondásfiúval megjárta. Egy jó hegyes, fanyelű bicska volt a 

kondásfiúnál, s amikor éppen bekapta, a kés megakadott a szájában, 

végighasította. Egymás után ömlöttek ki a katonák, a kapás emberek, a 

szegény ember s a felesége, meg a három leánya. Aztán futott mindenki, 

amerre látott. Ott hagyták az árok szélin a kirepedt kis gömböcöt. 

Ha a kis gömböc ki nem repedt volna, az én mesém is tovább tartott 

volna. 
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A szomorú királykisasszony 

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy 

gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig 

szomorú volt, senki se tudta megnevettetni. A király nagyon 

szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű szép leánya úgy a búnak adta 

magát; kihirdette az országban, hogy aki az ő leányát megnevetteti, 

annak adja feleségül fele királyságával együtt. 

Élt abban az időben egy pásztor, annak volt egy kis aranyszőrű 

báránykája, ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy 

odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pásztor 

kihajtotta legelni, amint legelteti, arra megy egy eladó leány; 

megsimogatta a bárányt, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor: 

- Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy 

lyány. 

Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap, ráütött a botjával a 

lányra. 

- Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az időt? - mindjárt odaragadt. Megint 

elkezdte a pásztor: 

- Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy 

lyány, nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap. 

Azután arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében. Ráütött a 

sütőlapáttal a pap farára. 

- Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja azt a szegény leányt! 

Ez is odaragadt; megint elkezdte a pásztor: 

- Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy 

lyány, nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán a lapát, 

lapát végén asszony. 

Jött arra megint egy katona, vezetett arra egy paripát; megfogta az 

asszony karját csintalanságból, mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a 

pásztor: 

- Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy 

lyány, nagy lyány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, 

lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében 

kantárszár, kantárszáron paripa. 
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Megint jött egy takács egy csomó vászonnal, rávágott a paripa farára. 

- Ejnye, be szép paripa ez! - Azzal ez is odaragadt. Elkezdte a pásztor: 

- Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy 

lyány, nagy lyány hátán a pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, 

lapát végén asszony, asszony karján katona, katona kezében 

kantárszár, kantárszáron paripa, paripa farán vászon, vászon végén 

takács. 

Megint jött egy varga, hozott egy csomó kaptát, rávágott a takácsra. 

- Mit bámul itt, komámuram? 

Ez is odaragadt. Csak elkezdte a pásztor: 

- Hőj elő, hőj elő, édes aranyszőrű báránykám, szőröd szálán a nagy 

lyány, nagy lyány hátán pálca, pálca végén a pap, pap farán lapát, lapát 

végén asszony, asszony karján katona, katona kezében kantárszár, 

kantárszáron paripa, paripa farán vászon, vászon végén takács, takács 

hátán kapta, kapta végén varga. 

Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú lányával. A 

királykisasszony, amint azt a furcsaságot meglátta, olyan jóízűt nevetett, 

hogy majd eldűlt bele. 

A király is, amint meglátta, magához hívatta a pásztort, neki adta fele 

királyságát meg a szép leányát; megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak 

még ma is élnek, ha meg nem haltak. 
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A kőleves 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény, háborúból hazatérő 

katona. Ment egyik faluból ki, a másikba be, rongyosan szegény s 

éhesen. De bizony nem kínálták meg sehol egy falás kenyérrel vagy egy 

kicsi meleg levessel. Bekérezett egyik házhoz is, a másik házhoz is. Itt 

reá uszították a kutyát, ott meg olyan szegénynek tették magukat, hogy 

semmijük sincs. Hát, így ahogy menegetett, elhatározta magában, hogy 

megálljatok, a következő háznál, legyen az bárkié is, ott én főzök levest. 

Fel is vett a kapuból egy követ, s bement a legelső házhoz. Éppen egy 

öregasszonyé volt. 

 - Jó napot, öreganyám! 

 - Adjon isten, vitéz uram! 

 - Hát, hogy s mint szolgál az egészsége? 

 - Szolgál, ahogy szolgál, hát vitéz uramnak hogy szolgál? 

 - Nekem is szolgál valahogy, csak éhes vagyok, ennék valamit, ha 

volna, ha adna szívesen. 

 - Jaj, lelkem, vitéz uram, adnék én, ha volna. De én is olyan szegény 

vagyok, mint a templom egere. Semmim sincs, tiszta üres a kamarám, 

padlásom, mindenem. 

 - Hát - azt mondja a katona - én nem vagyok annyira szegény, nekem 

van itt a zsebemben, né, egy jókora kő. Ebből én tudnék levest főzni, 

csak kéne egy üstöcske vagy fazék, amiben megfőzzem. 

 - Hát azt éppen adhatok, mert fazekam van elég – nyugodott meg az 

öregasszony, csak nincs, amit beletegyek. 

Na, megmosta a katona a követ szépen, beletette a fazékba. Tüzet 

rakott az öregasszony. Vizet töltött a katona a kőre, s odatette főni. Egy 

jó hosszú fakanállal megkevergette. Leste az öregasszony. A katona 

még meg is kóstolta. 

 - Hát jónak jó - csettintett a nyelvével-, de ha egy kicsi só volna benne, 

akkor még jobb lenne. 

 - Hozok én sót, van nekem! 

Beletette a katona a sót, megkevergeti, s azt mondja: 

 - Tudja, ha lenne egy kanálka zsírja, akkor aztán igazán jó lenne. 
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 - Van nekem az is, hozok én! - dicsekedett az öregasszony.  

Hozott egy kanál zsírt, azt is beleeresztették oda a fazékba. Kevergeti a 

katona, kóstolja, lesi az öregasszonyt. Azt mondja megint a katona:  

- Hát tudja-e, szoktam én kőleveskét főzni, de abban még kolbász is volt. 

Hogy az milyen jóízű!  

- Van nekem kolbászom is - ajánlotta az öregasszony -, hozok én egy 

darabot a kamarából.  

- Hozzon akkor két darabot, öreganyám, nekem is kell egy darab s 

magának is - szólt utána a katona.  

- Hozok, hozok! 

Hozott az öregasszony két darab kolbászt. A katona beleeresztette azt is 

a fazékba. Kevergeti, kóstolja.  

- Tudja-e, ha van egypár szem pityókája, krumplija, azt meghántanánk, s 

ide beleaprítanánk, s még ha zöldségje is volna, az megadná a módját 

egészen.  

- Van nekem az is- húzta ki magát büszkén az öregasszony -, hozok én 

azt is. Hamar hozott egy kis sárgarépát, petrezselymet, pityókát, 

megtisztították s beletették a levesbe. Kevergeti a katona, ízleli, s 

odanyújtja a kanalat az öregasszonynak. 

 - Kóstolja csak meg, most be jó! Megkóstolja az öregasszony, s igen 

nyalja a szája szélét.  

- Jaj, hát sohase hittem volna, hogy a kőből ilyen jó levest lehessen 

főzni. Még hagyták egy kicsit rotyogni, aztán megszólalt megint a katona: 

- Egypár szem rizskása is jó lenne, de ugye, az nincsen?  

- Van nekem az is - tüsténkedett az öregasszony. Hamar még egypár 

szem rizst is beleszórtak, s akkor megsimította elégedetten a hasát a 

katona.  

- Ez most már éppen olyan, amilyenre én szoktam főzni!  

Megvárták, hogy megfőjön. Kitöltött a katona egy nagy tányérral 

magának s eggyel az öregasszonynak, s jóízűen bekanalazták. Az 

öregasszony nem győzött csodálkozni, hogy lehet kőből ilyen jó levest 

főzni. Mikor aztán jóllaktak, odafordult a katonához.  

-  Mondja, vitéz uram, nem adná el ezt a követ? Sokszor az sincs, amit 

főzzek, s ebből én milyen jó levest tudnék kotyvasztani.  
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- Dehogynem! - vágta rá rögtön a katona.  

Elmosolyodott a bajusza alatt.  

- Száz forintért bizony odaadom.  

Az öregasszony hamar odaadta a száz forintot, s a levesből, ami 

megmaradt kő, egy tiszta törlőruhába belegöngyölte, s félretette, hogy 

neki legyen, mikor levest akar főzni. A katona a száz forinttal a zsebében 

nagy gyorsan elbúcsúzott, nehogy az öregasszony meggondolja magát, 

s visszakérje. Most, hogy jóllakott, s volt száz forintja, vígan rótta az utat 

estig, amíg nem talált megint egy másik öregasszonyt, aki nem tudta, 

hogy kell főzni a kőlevest. Ott aztán újból jóllakott. Hogy milyen levest 

tudott főzni a szegény öregasszony abból a kőből, azt én nem tudom. 

Ezt a mesét Kalári néni mondta el nekem. Lehet, hogy kipróbálták, mikor 

még szegények voltak Bukovinában. 
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A három kívánság 

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-

tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak pedig felesége. Fiatalok 

voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt 

sokszor összeperlekedtek. 

Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura 

hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl 

sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel: 

- Hej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz 

ezután minden, amit szemünk-szájunk kíván. 

- Ugyan ne tréfáljon kend - mondta az asszony -, talán bizony kincset 

talált? 

- Meghiszem azt! Hallgass csak ide. Amint jövök az erdőből, mit látok az 

út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi, a kocsi 

előtt két mókus, s a kocsiban olyan szép asszony ült, amilyent még 

világéletemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem 

az a tündér; „Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg.” 

„Hát hogyne segíteném?” - mondtam én. 

Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul kikaptam 

a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e 

feleségem. Mondtam én: van bizony. Gazdag vagyok-e? Mondtam én: 

biz én szegény vagyok, mint a templom egere. „No bizony, ha szegény 

vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, 

akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül.” 

- Hallja-e - mondta az asszony -, ne tréfáljon, mert nincs kedvem a 

tréfára! 

- Jól van, jól, hát próbáld meg, kívánj valamit. 

- Hát jól van, kívánok. Ó, uram istenem, bárcsak egy rőfös kolbász 

kerülne ide! 

Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagy lábos, s 

a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekeredve. 

- Látod, hogy igazam volt - mondta a szegény ember. - Hanem most már 

valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. 
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A szegény ember elővette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, 

teletömte. Gondolta, ha pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. 

Benyúl a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül 

talált benyúlni, hogy a lábos felfordult, s a kolbász kifordult a hamuba. 

Fölpattan az asszony, elkezd lármázni: 

- Jaj de ügyetlen kend, bárcsak az orrára nőne ez a kolbász! 

S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös 

kolbász, úgy odaforrott, hogy azt szépszerivel levenni nem lehetett. 

Hej, uram teremtőm, megszomorodtak mind a ketten, most már mit 

csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak? 

Mondja az ember: 

- Előbb ezt a kolbászt vegyük le. 

Próbálja az asszony, nem tudja levenni. 

- Hát bizony ezt le kell venni - mondja az asszony. - Egy kicsit az orrából 

lecsippentünk, nem olyan nagy baj az! 

- De már azt nem engedem! 

- Bizony, ha nem, akkor járjon kend a kolbásszal! 

- De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek! 

Istenem, istenem, mit tudjanak csinálni? 

- Tudod mit, asszony - mondja az ember -, kívánd azt, hogy a kolbász 

essék le az orromról! 

- Mit gondol kend, hiszen ez a harmadik kívánság lenne?! Pedig én mi 

minden jót akartam kívánni, sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat s 

mindent! 

- Már hiába, feleség, én ilyen bajusszal nem járok. Hamar kívánd, hogy a 

kolbász essék le az orromról. 

Mit volt, mit nem tenni, a szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy 

az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen 

lemosta róla. Úgy megették egy ültükben, hogy egy falat sem maradt 

belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt 

nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett 

föld is, lett szép ház is. 

Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 
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A macskacicó 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 

három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodnivalók voltak.   Azt mondta 

az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, 

minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a 

pálcája, arra kell menni nősülni.   A nagyobbik fiúnak a grófkisasszonyok 

felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a bárókisasszonyok felé, a 

legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a 

kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt 

kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis 

macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a 

királyfi:    

- Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de 

én itt nem találok leányt.   Azt mondja a macskacicó:   

- Ne búsulj, én elmegyek tehozzád!   Addig nem tudott a királyfi 

hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 

két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt 

kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A 

legnagyobbik mondta, hogy az övé grófkisasszony, a közbelső mondta, 

hogy az övé bárókisasszony, a legkisebb azt mondta, hogy majd 

meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden 

vőlegény a menyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két 

nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon 

búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy 

nagyon búsul. Azt mondja neki:  

- Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám! Mondd 

meg, miért búsulsz? 

 - Hogyne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy 

mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a 

macskacicótól hogy vigyek?  

- Ne búsulj, csak feküdj le és aludj - mondta a cicó.  

Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macskacicó jött elő. 

Egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik 

gyémántvirágot, s a menyasszony összeillesztgette mind egy csokorba. 

A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt 

mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindeniké nagyon szép, de a 
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legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja meg már, ki a 

menyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt-múlt az 

idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a 

menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két 

nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért 

az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja: 

 - Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám! Mondd 

meg, miért búsulsz?  

- Hogyne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól. 

Hát a cicó nem tud szőni.  

- Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. 

Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, 

a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A menyasszony 

megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két 

nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, 

de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép.  

- Mondd meg: ki a menyasszonyod?  

- Majd meglátjátok!  

Megint telt az idő. Nemsokára a király azt mondta, hogy most már hozza 

el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a 

menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra 

gondolt: hogyan vigye ő a macskacicót haza? Még eddig minden 

megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell 

mutatni. A macskacicó ott várta az erdőszélen. Megint azt mondja neki:  

- Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám! Mondd, 

miért búsulsz?  

- Hogyne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy 

mindenik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? 

- Ne búsulj, csak feküdj le és aludj! 

 A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott 

magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű 

szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony 

volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon! Nagyon meg volt ijedve. 

De a királykisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit 

macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig 

macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. 
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 - Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam 

királykisasszonynak. 

 Voltak ott a királyi palotában inasok; kocsisok, szobalányok, gyönyörű 

szép hintó, lovak. Beült a királyfi a királykisasszonnyal a hintóba, tizenkét 

ló húzta. Így mentek hazafelé.  

Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor 

észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más 

országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, 

hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha 

nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a 

menyasszony volt a legeslegszebb. 

Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese 

vége! 

  



A „Népmes napja” Olvasás kihívás 2019    
 

15 
 

A só 

Volt egyszer egy öreg király, s annak három szép leánya. A fél lába már 

koporsóban volt a királynak, szerette volna mind a három leányát férjhez 

adni. Hiszen az nem is lett volna nehéz, mert három országa volt, mind a 

három leányára jutott hát egy-egy ország. Hanem amiképpen nincs 

három egyforma alma, azonképpen a három ország sem volt egyforma. 

Azt mondta hát egyszer a király a leányainak, hogy annak adja a 

legszebbik országát, amelyik őt a legjobban szereti. Sorba kérdezte a 

leányokat, kezdette a legidősebbiken: 

 - Felelj nekem, édes leányom, hogy szeretsz engem? 

 - Mint a galamb a tiszta búzát - mondá a leány. 

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

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

 - Na, most téged kérdezlek - fordult a legkisebbikhez -, mondjad, hogy 

szeretsz? 

 - Úgy, édesapám, ahogy az emberek a sót! - felelt a kicsi 

királykisasszony. 

 - Mit beszélsz, te haszontalan lélek - förmedt rá a király -, kitakarodj az 

udvaromból, de még az országomból is! Ne is lássalak, ha csak ennyire 

szeretsz! Hiába sírt, könyörgött a királykisasszony, hiába magyarázta, 

hogy az emberek így meg úgy szeretik a sót - nem volt pardon s grácia: 

világgá kellett, hogy menjen a kicsi királykisasszony. Elindult keserves 

sírás közt a kicsi királykisasszony, s betévedt egy rengeteg erdőbe. 

Onnét nem is tudott kivergelődni, szállást vert egy odvas fában, s ki-kijárt 

az erdőbe, szedett epret, málnát, szedret, mogyorót, s amit csak talált, 

úgy éldegélt egymagában. Egyszer, mikor már egy esztendő is eltelt volt, 

arra vetődött a szomszéd királyfi, s ez megpillantotta a királykisasszonyt 

a málnabokrok közt. De a királykisasszony is észrevette a királyfit, s 

nagy ijedten beszaladt a fa odvába. Utánamegy a királyfi, s beszól: 

 - Ki van itt?  

A királykisasszony meghúzódott az odúban, reszketett, mint a 

nyárfalevél, s egy szó nem sok, annyit sem szólt. Újra kérdi a királyfi: 

 - Hé! Ki van itt? Ember-e vagy ördög? Ha ember: jöjjön ki, ha ördög: 

menjen a pokol fenekére!  

A királykisasszony most sem mert szólni. Harmadszor is kérdi a királyfi: 
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 - Hé! Ki van itt? Szóljon! Ember-e vagy ördög, mert mindjárt bélövök! 

De már erre megijedt szörnyen a királykisasszony, s kibújt a fa odvából 

nagy szipogva-szepegve. Rongyos, piszkos volt a ruhája, szégyellte 

magát erősen, s keserves könnyhullatás közt mondta el a királyfinak, 

hogy ki s mi ő. Megtetszett a királyfinak a királykisasszony, mert 

akármilyen rongyos volt, akármilyen piszkos volt a ruhája, szép volt, 

kellemetes volt az arca. Szép gyöngén megfogta a kezét, hazavezette a 

palotájába, ott felöltöztette drága aranyos, gyémántos ruhába, s két hetet 

sem várt, de még egyet sem, azt gondolom, hogy még egy napot sem, 

de talán még egy órát sem: papot hívatott, megesküdtek, s csaptak 

akkora lakodalmat, hogy no ... ki tudná azt megmondani, hogy mekkorát.  

Telt-múlt az idő, a fiatal pár nagy békességben élt, úgy szerették 

egymást, mint két galamb. Mondta egyszer a király: 

 - Na, feleség, én akkor, mikor először megláttalak, nem is igen firtattam, 

hogy mért kergetett el az apád. Mondd meg nekem a tiszta valóságot! 

 - Lelkem, uram - mondja a királyné -, én másként most sem 

mondhatom, mint ahogy akkor mondottam. Azt kérdezte az édesapám, 

hogy' szeretem őt, s én azt feleltem: mint az emberek a sót. 

 - Jól van - mondja a király -, majd csinálok én valamit, tudom, 

visszafordul az édesapád szíve. Hogy s mint fordítja vissza, arról semmit 

sem szólt a feleségének, hanem csak befordult a másik szobába, levelet 

írt az öreg királynak, s abban meghívta délebédre. Hát el is ment a levél 

másnap, s harmadnap jött az öreg király hatlovas hintón. Fölvezette a 

fiatal király az öreg királyt a palotába, a palotának a legszebb szobájába, 

ottan már meg volt terítve az asztal két személyre. Leülnek az asztalhoz, 

hordják az inasok a fáinnál fáinabb ételeket, de hogy szavamat össze ne 

keverjem, a fiatal király megparancsolta volt, hogy az öreg király 

számára minden ételt külön főzzenek, süssenek, s abba sót ne 

tegyenek. No, ez volt csak az ebéd! Megkóstolta az öreg király a levest, 

merít belőle egy kanállal, kettővel, de le is tette mindjárt a kanalat, nem 

tudta megenni a levest, olyan sótalan volt. Gondolta magában az öreg 

király: ebből bizony kifelejtették a sót, de a sóban főttben (főtt marhahús) 

majd csak lesz. Nem volt abban annyi sem, mint egy mákszem. Hordták 

a pecsenyéket szép sorjában, de vissza is vihették, mert a vén király 

csak megnyalintotta, s belé sem harapott, olyan cudar sótalan, ízetlen 

volt mind a sok drága pecsenye. De már ezt nem állhatta szó nélkül az 

öreg király. 
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 - Hallod-e, öcsém, hát miféle szakácsod van néked, hogy só nélkül süt-

főz? 

 - Sóval süt-főz az máskor mindég, felséges bátyámuram, de én azt 

hallottam, hogy bátyámuram nem szereti a sót, megparancsoltam hát, 

hogy fejét vétetem, ha egy mákszem sót is tesz az ételekbe. 

 - No, öcsém, azt ugyancsak rosszul tevéd, mert én erősen szeretem a 

sót. Kitől hallottad, hogy nem szeretem? 

 - Én bizony éppen a kigyelmed leányától, felséges bátyámuram - mondá 

a fiatal király. 

Abban a szempillantásban megnyílék az ajtó, belépett a királyné, az öreg 

király legkisebbik leánya. Hej, Istenem, örült az öreg király! Mert még 

akkor szívből megbánta, hogy elkergette a leányát, s azóta ország-

világszerte kerestette mindenfelé. 

Bezzeg, hogy most a legkisebbik leányának adta legnagyobbik országát. 

A fiatal király mindjárt kezére vette ezt az országot is, s még ma is 

élnek, ha meg nem haltak. 


