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Gyárfás Ágnes 
 

A TIZENHÁROM HATTYÚ 
(Meseelemzés) 

 
 Szűzen született aranyhajú ikrek a mesében 
arra figyelmeztetnek, hogy magyar eredetmonda 
története bújt el a sorok között. 
 

 Így volt ez az Aranyhajú királyfikban, ahol a 
Tejútra kitett gyermekekre várt, hogy „rendet te-
remtsenek a palotában” és erdei tündér édesany-
jukat, akit „derékig földbe ágyazott” a király 
visszahelyezzék régi méltóságába. Vízi Péterre és 
Vízi Pálra az a feladat várt, hogy a teljes „király-
ságot” vagyis a világ rendjét állítsák helyre. 
 

 Azok a mesék, amelyekben hattyúvá válnak 
az aranyhajúak, a mese stílusjegyein túl hőstörté-
neti elemeket is tartalmaznak. Hattyúk szereplé-
sekor hőséneki epizódokra, lovagi erényekre is 
számíthatunk. Pontosabban úgy fogalmazhatnánk 
meg, hogy a hattyú a mesében egy hajdan össze-
függő meseciklushoz vezet vissza. Egy olyan vilá-
got tár fel, amely szinte pontosítja a hős küldeté-
sének és kalandokkal teli bolyongásának okát. A 
hős elindul, eléri a boldogságot, de elkövet egy 
baklövést, vagy felébred lelkében a kalandvágy és 
újra nekivág a hetedhét országnak. Újabb kaland-
jai az Óperenciás tengeren túl vagy egy tó másik 
oldali partján játszódnak le. Néha a fél világ cső-
szét is szerepeltetik, hogy annál világosabb legyen 
a vízen túli „másik világ” helyszíne. 
 Nézzük sorban a csodálatos szép mese leírt és 
sorok közötti értelmét. 
 A megszámlálhatatlanul (rosta lika) sok gyer-
mekes családban, vagyis a tömegben egy öreg há-
zaspárnak aranyhajú ikerpárja született. 
 Az aranyhajúság jelen van az életben, nem 
mindig királyi családokban. Az eltömegesedett 
társadalom is elő tudja varázsolni az aranyhajúság 
csodáját. Azonban, aki aranyhajú mégis királyi 
nevelést kap, hiszen király tartja őket keresztvíz 
alá, s viszi magával a csodálatosan szép csecse-
mőket. 
 Rámutat a mesemondó arra, hogy az öreg-
ember, mivel szegény volt, hét határban sem talált 
keresztszülőkre, mert a falu népe nem vállalt ko-
maságot a sokgyerekes szegény emberrel. Meg 
sem nézték az aranyhajú csecsemőket, pedig az 

öreg szülék aranyhajú gyermekei kiríttak mind a 
családi, mind a falusi környezetből. Az öreg-
emberről többé nem is esik szó, de a falu sem sze-
repel a mesében. 
 A királyi palotában nevelkedett fel az iker-
pár, akik felcseperedtek, s egy délelőtt a filagóriá-
ban kockáztak. A filagória a Magosság része, 
Molnár V. József ezt a fogalmat szentesítette a 

lelkünkben. A kocka a Világmindenség  . A 
világok határán vagyunk. Nem kisebb dologról 
van szó, mint magáról az életről. Miklós „valami 
huncutságot csinált” a húga észrevette és megdor-
gálta. Ekkor elhangzott a jósige Miklós szájából 
„Ne adjon az Isten neked addig gyermeket, amíg 
a kezemet a melledre nem teszem”. Ekkor a húgát 
elvitte egy sárkány. 
 Miklós huncutságát pontosan nem árulta el a 
mesélő, de annyit előre vetíthetünk a történetből, 
hogy mikor végre megszületik a húga gyermeke az 
„szakasztott olyan volt, mint Miklós”. 
 Miklósnak tehát kettős feladatot kellett meg-
oldania. Meg kell találni a húgát és felszabadítani 
saját átka alól, és mint minden férfinak meg kell 
hódítania szíve szerelmét, Tündér Ilonáját. 

 
MIKLÓS BUJDOSÁSA 

 

A fekete király városa 
Megismerkedés Tündér Szép Ilonával 

 

 Vándorútján a fekete király kocsisa lesz. Tál-
tos csikói száraz lábbal viszik át a tenger szige-
tére, ahol derékig ér a selyemfű és ott áll az al-
mafa és körülötte hattyúvá vált tündérlányok lejtik 
táncukat királynőjükkel Tündér Szép Ilonával. 
Erről az édeni szépségű idillről nem szólhat sen-
kinek egy szót sem, különben örökre vége szakad. 
 A fekete királynál töltött ideje egy epizód a 
történetben, melybe a hősének hagyomány beikta-
tott még egy mellékágat. 
 A királyi várban a cselédek bált rendeztek, 
ahová lement a király is. Feltűnt neki, hogy Mik-
lós nem táncol. No, majd a lányommal! gondolta. 
De Miklós nem táncoltatta meg a királylányt, mert 
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van neki választottja Tündér Szép Ilona. Ezzel az-
tán jól aláásta sorsát, megszegte a szavát, többé 
nem láthatta a hattyúkat, s köztük szíve szép sze-
relmét Tündér Ilonáját. 
 A cselédek bálja örökzöld operett és vígjáték 
téma, de érdekes, hogy a mesében nem végződik 
happy enddel, sőt végét szakítja az idilli szép éde-
ni szerelmi kapcsolatnak. A cselédek bálja egy 
sablonos színpadi téma. A népmese azonban re-
mekmű. Nem tűri a sablont. A cselédek bálján 
Miklós egyedül maradt. Innen is kirítt. Nem káp-
ráztatta el a szemét a fekete király családjába való 
beházasodás földi sikere. Kizárólag Tündér Szép 
Ilona képe lebegett előtte és a tündérvilág, ahová 
való volt. 

 
TOVÁBBI BÚJDOSÁS 

 

A malomban 
 

 Beáll a molnárhoz segédnek. A malom a te-
remtés fészkének szimbolikus helye. Innen a griff-
madár az általvetőben egy-kettőre átvihetné Tün-
dér Szép Ilona várába, hiszen a malom is az ő tu-
lajdona! De nem lehet ilyen egyszerű a meseszö-
vés, mert egy nagy zivatar kerekedett és az átázott 
zsákot a griff nem bírta cipelni és letette egy sötét 
erdő kellős közepében. Fanyelű bicskájával k i -
s z a b a d í t o t t a  magát és folytatta útját. 
 Kiszabadult a zsákból és lábra állt. Meg kel-
lett tanulnia, hogy nem a griff csomagjaként kell 
élnie az életét, hanem el kell jutni a szabadság 
felső fokáig és csak ekkor válhat méltóvá Tündér 
Szép Ilonához. Közben találkozott egy legény-
kével. 
 Most jutott kalandjai legmélyebb csalóka szö-
vevényéhez. Ezen kívül még naiv is volt, meg le-
hetett téveszteni. Nem vette észre, hogy a legény-
ke, akivel találkozott útközben nem a cél felé, ha-
nem félrevezeti. Ez a legényke kedvességével 
megtévesztő módon képes lett volna arra, hogy el-
távolítsa egészséges ösztönéletétől Tündér Szép 
Ilona iránt érzett szerelmétől egy „más” irányba. 

 
A kovácsnál és a Világhegy tetején 

 

 A legényke tudta az utat Tündér Szép Ilona 
vára felé a nagy hegyen át. 12-12 vasbocskort 
csináltattak a kováccsal, el is koptatták, amíg fel-
értek a hegy tetejére. 

 Itt átélte Miklós a földtörténeti korokat a réz, 
ezüst és arany erdőben, míg végre az aranyerdő 
közepében megtalálta a selyemrétet és az almafát 
és várta Tündér Szép Ilonát. 
 

 Igen ám, de amíg a kovácsnál voltak és vár-
tak a vasbocskorokra a kovács felesége kitudakol-
ta, hová, merre mennek. Szerette volna a saját 
csúnya lányát Miklóshoz feleségül adni, ezért 
álomsípot és gyengítő kenőcsöt adott a legénynek, 
hogy altassa és gyengítse el Miklóst, nehogy talál-
kozhasson szíve igaz szerelmével. 
 

 A kovácsné látta, hogy a legénykével közös a 
céljuk, mindketten el akarják téríteni útjáról. 
Ezért tudta, hogy a fiú alkalmazni fogja a káros 
csodaszereket útközben. 
 

 Úgy is történt. Miklós kétszer átaludta a Tün-
dér Szép Ilonával való találkozás lehetőségét, sőt 
olyan gyenge volt, hogy még tiltakozásra is alkal-
matlan. Harmadik álomfúvásra és gyengítő kenő-
csözésre azonban nem került sor, mert Miklós ki-
adta a legényke útját: „Ne jöjj velem többé kicsi 
szolgám, te csak menj keletre, én megyek nyugat-
ra, az Isten áldjon meg”. 
 

 Eddig tehát Miklós ellenállt a fekete király 
házasítási szándékának, hátat tudott fordítani a le-
gényke csöppet sem tisztességes közeledésének és 
elhárította a kovács feleségének csapdáját is. 
 

 Az álomsíp és gyengítő kenőcs a magyar hős-
ének emlékeinek nyomára vezet. Ilyen szereket 
alkalmazott volna a gonosz királyné is, ha a vén 
szolga (hasonló című mesében) túl nem jár az 
eszén. 

 
AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN TÚL 

A sárkány városában 
 

 Újra egy nagy városba ért, ahol a nép gyá-
szolt, mert beteg volt a királyné. A népek elmond-
ták, hogy ő a fehér király lánya, akit hét éve elra-
bolt a sárkány… Ez az én húgom lesz! gondolta 
Miklós és felkereste. Mellére tette a kezét, amitől 
a beteg nyomban meggyógyult. Egyszer csak meg-
szólalt a szobában egy fiú: „Ne félj édesanyám, 
meggyógyulsz most már”. 
 A szűzen születés módozata volt az öreg szü-
lék aranyhajú ikergyermeke, meg a Miklós húgá-
nak aranyhajú fiacskája is, akire hét teljes évet 
várt az édesanyja. Táltosok világa következik. 
Csodák részesei leszünk, ezt üzeni a mese. 
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SZABADULÁS 
 

 A szabadulás módját a hétéves táltos fiú is-
merte. Az út a pincében indul, ahonnan fel kell 
jutni az udvarra. Le kell menni a mélytudatba, a 
megkövesedett, berozsdásodott hordókat igével 
meg kell nyitni és összezúzni azokat. Az élet borát 
a gyémánthordó rejti magában, amely még a kris-
tályhordónál is magasabb rendű, s túlmutat min-
denen, ami realitás. Hihetetlen üzenet ez. Nem az 
aranykor az álmok térideje! Az aranykort a törté-
nelem összezúzta. Sérülékeny időszak volt, Miklós 
szinte önkénytelenül gyakorolt becsületes igaz-
mondásával játszotta el saját aranykorának esé-
lyeit. Elmondta, ki a szíve szerelme, mert véde-
kezett a fekete király házasítása ellen. Ha nem 
mondta volna el, mi menthette volna meg a kény-
szerű házasságtól? Tökéletes patt helyzet, amely-
ben Miklós megtanulta, hogyan kell elegánsan ve-
szíteni. Az Aranykort – a mesehősök példája mu-
tatja, hogy elveszítettük. 
 A gyémántlét a kristálykor felett áll. Kris-
tálylétünk letisztult állapot, átlátszóvá nemese-
dünk, de még akadhat apróbb szennyeződés és 
nem vagyunk elég kemények, még sérülékeny a 
lélek. 
 A legnemesebb kristálykő a gyémánt őrzi az 
élet borát. Ebben fürdik meg a hős, ezt issza, hogy 
sérthetetlen legyen. Ez a lovagi kalandok világába 
vezet. Achilleus sárkányvérben fürdött, hogy sért-
hetetlen legyen, de egy rátapadt fűzfalevél a lába 
szárát védtelenül hagyta. Az Achilles inat vágta el 
a kun vitézen is a váradi püspök lánya, mert ez a 
hős sérthető testrésze. Hasonló módon sárkány-
vérben fürdött a Nibelung ének hőse, azonban 
Miklós elgyengítette a sárkányt, de nem ölte meg. 
Miklós az é l e t  b o r á b a n  fürdött és így vált 
sérthetetlenné és nem volt sehol fűzfa, hogy levele 
rátapadjon a bőrére. Nem volt Achilles pontja. Ki-
állta a lét próbáit, megigazult. A filagóriában elkö-
vetett „ h u n c u t s á g á v a l ”  biztosította az 
aranyhajúságot a megmentett élet további korsza-
kaira. 
 Ezt a mesét is nemzeti hőséneknek tekintem. 
Szerkezetileg töretlen fővonala erős vázat alkot az 
epizódok számára. Minden epizód logikusan erő-
síti a tengelyt, az életutat. Ez az út Miklós számá-
ra Nyugat felé vezet, dimenzionális. Nem is tér 
vissza a tündérvilágból ide, a háromsíkú földi lét-
be, hanem aranyhajával, kiforrott, érett személyi-

ségével a tündérvilágot erősíti, hogy a tündérek 
tovább éljenek és láthatatlan erővel támogassák a 
jóra, szépre, tisztességesre a földlakókat. A húga 
és annak táltos, aranyhajú fiacskája hazatértek a 
fehér királyhoz, mert ők a föld emberei számára 
őrzik az aranyhajúság veretességét, tisztaságát. 
 Az aranyhajúság a teremtés erkölcsi etalonja. 
Ők Isten gondolatának példatára. Az aranyhajú 
ikrek azért ríttak ki a falusi környezetből, mert 
nem ott volt a tennivalójuk, hanem a királyoknál. 
Először az ország fejének kell szellemileg, lelki-
leg, erkölcsileg magasabb fokra lépni, ezután már 
van a „falu népe” számára is példatár, amihez 
mérheti magát. 
 Ez a hősének mese közvetlenül kapcsolódik a 
Vén szolgához.1 A Küküllő mentén ma is mesélik 
mindkettőt. A „Kőabroncs szakadjon, kőhordó 
pusztuljon” varázsmondást gyermekjátékokban is 
kimondják. Mindkét mese kiforrott mondanivaló-
jú, ezért a szövegüket nem variálgatják. Egy hatal-
mas, aranykori hősének mondakör két épen ma-
radt részletének tekinthetjük, melyek erkölcsileg 
tiszta világnézetükkel túlmutatnak minden ké-
sőbbi eposz szellemiségén és a megalkotott sok el-
mesélés során hagyományossá nemesedett stílus-
jegyeikkel felmutatják az emberről írható, mond-
ható, isteni eredetű legmagasabb erkölcsi irány-
elveket. 
 Ugyanakkor hasonlítható a Tizenhárom haty-
tyú c. mese a Hattyúvitéz címűhöz is. Mindkettő-
ben a sérülékeny Aranykor kerül bemutatásra. A 
Hattyúvitéz mondanivalója a méltóságától meg-
fosztott anyaistennő kiszabadítására irányul, s rá-
mutat arra, hogy ezt csak magas erkölcsöt hordozó 
férfi képes véghezvinni, s csak akkor sikerülhet, 
ha a „h a t t y ú k a t  m e g s z a b a d í t j á k  a  
l á n c o k t ó l ”. A láncok kötik őket az egysíkú 
léthez, s a láncok leoldása révén válnak névtelen 
hattyú sorsból királyi gyermekekké. 
 A Tizenhárom hattyú című mesében a névte-
len tömegsorból kell kiemelkedniük, s bizonyítani 
azt, hogy az Aranykornál magasabb szint is van, a 
kristálykor és a gyémántkor, de e felső szint el-
éréséhez az isteni erkölcsöt erősen és állandósítva 
kell megélnünk. 
 A földi világ az a hely, ahol az aranyhajúság 
próbatételek során példaértékűvé válik. Miklós 

                                                 
1 A Vén szolga c. mesét a Sánta harkály c. mesekönyvünk-
ben olvashatják. 
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kiállta a hét próbát, átmehetett a tündérek biro-
dalmába. A húga és táltos gyermeke hazament a 
fehér király országába. Nekik még dolguk van 
ezen a földön. Meg kell mutatni az embereknek a 
lovagi erényeket és a nőknek méltóvá kell válniuk 
ahhoz, hogy egy férfi próbára tegye értük életét. 
 

 De hát mit tudunk mi a lovagi erényekről? 
Lehet, hogy sokat, de ezeket igyekszünk magunk-
tól távol tartani, mivel a gyakorlásuk erőbedobást, 
küzdelmet, önfegyelmet, istentudatot igényel, s 
mindenképpen a női tisztaság, az anyaság, a tün-
dériesség megbecsülését. 
 

 A mi generációinkat meg sem ismertették ve-
le, fogalmuk sincs a férfiaknak a lovagi erények-
ről. Az iskolákban a férfi példakép helyett ennek 
kigúnyolt karikatúráját tanították. Nem Lehel ve-
zér, Szent István, Szent László, Búvár Kund er-
kölcsi értékeit emelték ki, hanem az emelkedett 
férfi karaktert kigúnyoló Don Quijotét elemezték, 
akit Cervantes minden erkölcsös ember hajótörött 
kárvallottjaként írt meg. 
 

 Nem szabad így gondolkoznunk. Mi nem Cer-
vantes köpenye alól bújtunk elő, mert a mi lovagi 
erkölcsű mesehőseink Odüsszeuszi léptékűek: 
megtéveszthetők, álomporozhatók, gyengítő kenő-
csözhetők, de erkölcsileg kikezdhetetlenek. Ha 
pedig pihenni vágynak átadják a gyeplőt a fiatal 
királynak, mint a Nyilas december végén az Ori-
onnak. Falnak fordulnak, és egy évig gyűjtik az 
erőt egy új kor új kihívásaihoz. De az ősemlék 
halmaz bennük él! Mélytudatuk génjeik egészsé-
ges kromoszómáik hordozzák azt, amit az istentől 
kaptak, s amit előző sorsuk próbatételei során 
megacéloztak. És most azt ne higgye valaki, hogy 
sztereotip, elavult kiválasztottságról, magasabb 
rendűségről beszélek, mert ezek az elvek sosem 
kövezték az én szellemi utamat. Arról beszélek, 
ami létünk alapvető eleme, a magvoltunkról. 
Ennek kigondolása, leírása nem világirodalmi ter-
mék. Legfőképpen azért nem, mert a világiroda-
lom magát 2500 évben méri, a mi erkölcsös hősö-
ket szerepeltető hősének meséink tartalmából ki-
mutathatóan az aranykort is megelőző időkre te-
kintenek vissza. 
 

 Hamvas Béla archaikus embere az aranykori 
hős. Az Aranykor elbukott, mert a Földre új em-
bertömegek telepedtek, akiket harcra, erőszakra, 
hatalomvágyra, nők letiprására teremtettek. A régi 
„archaikus” ember védtelen, sőt naiv volt velük 

szemben. A régi beidegződések mentén gondol-
kozott és tapasztalatlansága miatt kicsúszott talpa 
alól az Aranykor. Miklós is mit tett? Őszintén 
megmondta, hogy van jegyese, ezért nem hívhatja 
táncba a fekete király lányát. Infantis Lacika elfe-
lejtett a lovának enni adni, azért az szétrágta az 
Aranyalmafa törzsét és a fa recsegve-ropogva ki-
dűlt. A Halotti Beszéd Ádámja hallotta a Teremtő 
tiltását, de feledte s evék a tiltott gyümölcsből. 
Odüsszeusz tudta, hogy Ilion nem csak általában 
egy erődítmény, amit el kell foglalni, hanem Bab-
ba Ilona népének mentsvára, mégis kiagyalta a 
faló trükkjét és elveszejtette a régi kor népét Is-
tennőjükkel együtt, pedig Odüsszeusz az archai-
kus ember utolsó képviselőinek egyike volt, de 
nem vette észre, hogy társait az acháj királyokat 
mind a gyilkos ösztönök, a hatalomvágy és az erő-
szak sarkallja. 
 Ezen népek egyike sem volt kiválasztott a 
másikkal szemben. Ki választhatta volna ki bár-
melyiket is és minek? Milyen célból? Minden nép 
teszi a dolgát, amire elhivatott. Az egyik rontja Is-
ten világát, a másik védi. A mag népe tehát, ami-
kor az élet megmentésén fáradozik, nem tesz 
mást, csak azt, amivel megbízták. Teszi a jót és 
ezzel csak a munkáját végzi. Nem az ő érdeme, 
csak az élet urának tervei eredményezik, hogy et-
től fénybe borulhat a sötétség. 
 
 
 

A tizenhárom hattyú 
 

Kis-Küküllő menti népmese 

 
 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is 
túl volt, egyszer egy szegény ember. Ennek a sze-
gény embernek annyi gyermeke volt, mint a rosta 
lika, még eggyel több. 
 Már nagyocskák voltak a gyerekei, ki erre, ki 
arra ment szolgálatba, s mikor már a szegény em-
ber búját sem mondhatta, az isten megint meg-
áldotta két gyermekkel, egy fiúval s egy leánnyal. 
Az egész falu csudájára járt a két gyereknek: szín-
arany volt a haja mindkettőnek. 
 Hanem mikor arra került a sor, hogy meg 
kellene a gyerekeket kereszteltetni, az egész falu-
ban nem talált komát a szegény ember. Attól fél-
tek a népek, hogy bizonyosan valami ördögfaj-
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zatok, mert szegény embernek különben nem le-
hetnek aranyhajú gyermekei. 
 Mit csináljon a szegény ember? Elindult ko-
mát keresni. Ment, mendegélt toronyirányban, s 
egyszerre csak szembejön vele egy hatlovas hintó, 
a hatlovas hintón maga a király. 
 Megállíttatja a király a hintót, s megszólítja a 
szegény embert: 
 – Hová, merre, földi? 
 Mondja a szegény ember, hogy miben jár. 
 – No, ha csak ez a bajod, ne búsulj. Ülj fel a 
bakra, majd én keresztvíz alá tartom a gyerekei-
det, s ha megtetszenek nekem, föl is nevelem, 
mert nekem úgy sincsenek gyermekeim. 
 Felül a szegény ember a király hintajára, ha-
marosan a házához érnek. S hát a királynak 
szeme-szája tátva maradt a csudálkozástól, mikor 
meglátta a két aranyhajú gyermeket. Mindjárt ke-
resztvíz alá tartotta, a szegény embernek adott te-
mérdek aranyat, magával vitte a két gyermeket, s 
úgy tartotta őket, mintha a fiú igazi királyfi, a 
leányka igazi királykisasszonyka lett volna. 
 Aztán nőttek a gyerekek, s nem mondta meg 
nekik senki, kik s mik, miféle eredetűek. Ki-
rályúrfinak szólították a fiút, királykisasszonynak 
a leányt. 
 De még a király is úgy bánt velük, mintha 
édes gyermekei lettek volna, s fel is tette ma-
gában, hogy Miklósra hagyja majd a királyságát – 
mert így hívták a fiút –, s csak királyhoz adja fe-
leségül a leányt. 
 Telt-múlt az idő, s hát egyszer mi történt? Az 
történt, hogy Miklós a húgával kiment a kertbe, 
ottan leültek a filagóriába s mivel nem tudták, 
hogy mit csináljanak, kockát kezdettek játszani. 
Egy darabig szépen ment a játék, de egyszer csak 
Miklós valami huncutságot csinált, s a húga nagy 
mérgesen azt mondta: 
 – Nem hiszem, hogy igazi királyfi vagy, nem 
vagy az én testvérem! 
 – No, hallod – mondotta Miklós –, ha te meg-
tagadtál engem, én is megtagadlak téged. Az Isten 
ne áldjon meg addig téged gyermekkel, míg a ke-
zemet a melledre nem teszem! 
 Ahogy ezt kimondta Miklós, égből szállott-e 
le, földből szökött-e ki, azt én nem tudom, elég az, 
hogy közéjük toppant egy hétfejű sárkány, megra-
gadta a leányt, s úgy eltűnt vele, mintha a föld 
nyelte volna el. 

 Haj, megijedt Miklós szörnyűségesen. Nem is 
mert menni a király színe elé. Onnan a filagóriá-
ból indult világgá. 
 Ment, mendegélt nagy búsan. Akivel csak ta-
lálkozott, mindenkit megkérdezett: nem láttak-e 
ilyen s ilyen leányt. Bizony nem látott senki. 
 Addig ment, mendegélt, míg a fekete király 
városába nem ért, s fölment egyenesen a király-
hoz, hogyha valami szolgálatot találna. 
 – Éppen jókor jöttél – mondotta a király –, 
mert egy kocsisra van szükségem. Nem lesz sok 
dolgod, csak három lovat kell őrzened. Azt a há-
rom lovat minden reggel elviszed a tündérkirályné 
szigetére, de úgy vidd át, hogy se hídon ne men-
jenek, se a vízben ne ússzanak, s még csak a kör-
mük se vizüljön meg. Estefelé aztán ugyanolyan 
módúlag hazahozod a lovakat. 
 Mindjárt kezére adják a három lovat, s más-
nap reggel elindul velök. Megy a víz partjára, ott 
megáll, gondolkozik, töri a fejét, hogy is tudjon át-
menni, hogy a lovak meg ne vizesedjenek. Isten 
neki, fakereszt, felül a legidősebb lóra, nekivág a 
víznek, s hát a lovak olyan szépen átmentek, hogy 
még a körmük sem lett vizes. 
 No, ezen ne csudálkozzatok, mert mind a há-
rom ló táltos volt. 
 Általmennek a szigetre, s hát azon csupa se-
lyemfű van, akkora, hogy derékig ért Miklósnak. S 
a selyemrétnek a közepén egy ragyogó szép al-
mafa. 
 Elereszti a lovakat, hadd legeljenek, ő pedig 
leheveredik az arany almafa alá. Éppen el akart 
szenderülni, s hát olyan szép énekszó zendül meg 
a feje fölött, amilyet még világéletében nem hal-
lott. Néz erre, néz arra, vajon ki énekel, s hát ti-
zenhárom hattyú repdes az arany almafa körül, 
azok énekelnek olyan szépen. S ím, halljatok csu-
dát, a tizenhárom hattyú leszáll a földre, s abban a 
pillanatban mind leánnyá változik. 
 Haj de gyönyörű szép leányok voltak ezek! 
Különösen a tizenharmadik. Ennek a bokájáig ért 
az aranyhaja. Ez volt a tündérkirályné. 
 Nézi, nézi Miklós nagy álmélkodással, s hát 
egyszerre csak hozzámegy a tündérkirályné, s 
mondja neki szépen, kedvesen: 
 – Isten hozott, Miklós! Éppen téged vártalak. 
Hallottam a híredet, tudom, hogy világ bujdosója 
lettél a húgod miatt, de ne búsulj, majd én megvi-
gasztallak, s megtalálod a húgodat is. Csak járj 
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ide egy esztendeig. Az arany almafa alatt találko-
zunk mindennap. De jól megjegyezd, hogy ez alatt 
az egy esztendő alatt senkinek sem szabad meg-
mondanod, hogy találkozol velem, mert ha el-
árulsz, akkor kereshetsz, míg a világ s még két 
nap. 
 Ahogy ezt mondta a tündérkirályné, ismét 
hattyúvá változott. Hattyúvá változott a tizenkét 
leány is, s szomorú énekszóval elrepültek mind a 
tizenhárman. 
 Bezzeg hogy azután Miklós mindennap által-
járt a szigetre, s az arany almafa alatt találkozott a 
tündérkirálynéval. 
 Hanem egy este az történt, hogy a király cse-
lédei bált csináltak. Még a király is lement közé-
jük, s úgy nézte a cselédek táncát. Mindenik tán-
colt, csak Miklós nem. Ő meghúzódott a sarokban, 
s ott üldögélt nagy szomorúan. 
 – Hát te fiam, Miklós, miért nem táncolsz? – 
kérdi a király. 
 – Nincs itt hozzám való leány, felséges kirá-
lyom – felelte Miklós. 
 – No, ha nincs, várj csak, mindjárt leküldöm 
a leányomat. 
 Fölmegy a király, s mondja a leánynak, hogy 
van ám egy kocsisa, Miklós, aki nem talál magá-
hoz való leányt, s nem akar táncolni. – Eredj, 
leányom, táncolj egyet vele. 
 Lemegy a királykisasszony, lement jó szívvel, 
mert látta Miklóst több rendben, tetszett neki a 
legény. Odamegy egyenest Miklóshoz, s mondja 
neki: 
 – Na, Miklós, azt hallottam, hogy nincs itt 
hozzád való leány, itt vagyok én, táncolj egyet 
velem. 
 Mondotta Miklós: 
 – Már meg ne haragudjon a királykisasszony, 
de én senkivel sem táncolok, mert az én jegybéli 
mátkám a tündérkirályné. 
 Hej, fölszalad nagy sírva a királykisasszony! 
Panaszolja az apjának, hogy mely nagy gyalázat 
érte. Megharagszik a király is, hívatja Miklóst. 
 – Igaz-e, Miklós, amit te mondottál? 
 – Igaz, felséges királyom, s meg sem is má-
solom. 
 – Na, majd meglátom holnap, elmegyek veled 
a szigetre, hadd látom, igazat beszéltél-e. 
 Másnap jó reggel a király is átalment a szi-
getre. S hát csakugyan igaza volt Miklósnak. Jött a 

tizenhárom hattyú, mindjárt leánnyá változtak, s a 
tündérkirályné egyenesen szaladott Miklósnak, 
ölelte, csókolta. 
 Hanem egyszerre csak a színében megválto-
zott a tündérkirályné. Fehér lett az arca, mint a fe-
hérített vászon, amint meglátta a királyt. Mondotta 
nagy búsan: 
 – Nem tartád meg a szavadat, Miklós, nem 
tudtad megvárni az esztendőt. Elárultad, hogy én 
vagyok a jegybéli mátkád. Most már jöhetsz az 
arany almafa alá. Hattyúszárnyam még csak egy-
szer nő ki, hogy hazamehessek. Isten tudja, látsz-e 
többet vagy sem. 
 Azzal mind a tizenhárom leány hattyúvá vál-
tozott, s szomorú énekszóval elrepültek. 
 

 
 
 Haj, nagy nehéz búbánat esett a Miklós szívé-
re. Hazavitte a király lovait, s aztán elment világ-
gá. Ment, mendegélt hetedhét ország ellen. S 
amint ment, mendegélt, egy malomhoz ért. Be-
megy ide, s köszönti a molnárt: 
 – Adjon isten jó napot, molnár gazda! 
 – Adjon isten, fiam, hol jársz itt, ahol a madár 
sem jár? 
 – Tündérországot keresem, bátyámuram, 
ugyan bizony hallotta-e a hírét? 
 – Hogyne hallottam volna, fiam, hiszen én va-
gyok a tündérkirályné molnárja. Hanem hiába el 
se indulj, mert Tündérország messzebb van innét, 
mint ég a földtől. De ne búsulj, fiam, majd segítek 
én rajtad. Idejár egy griffmadár, az mindennap két 
zsák lisztet visz a tündérkirálynénak. Majd az 
egyik zsákba belebújtatlak, a másikba meg lisztet 
töltök. Felkötlek a griffmadárra, s szépen fölke-
rülsz a tündérkirályné várába. 
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 Eljön a griffmadár, a molnár ráköti a két zsá- 
 
 

kot. Liszt volt az egyikben, Miklós volt a má-
sikban. Elindul a madár, repül, repül fölfelé, de 
egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik, sza-
kadni kezd az eső, mintha dézsából öntenék. Meg-
nehezednek a zsákok, s a griffmadár mind alább-
alább ereszkedik, leszáll a földre, éppen egy sűrű 
rengeteg erdő közepében, ott leoldja lábáról a ne-
hezebbik zsákot, azt, amelyikben Miklós volt, s 
úgy repült fel nagy nehezen a tündérkirályné vá-
rába. 
 No, szegény Miklós most már mit csinálsz? 
Elévette fanyelű bicskáját, kihasította a zsákot, 
kibújt belőle, s nagy búsan továbbment. 
 Amint ment, mendegélt, szembejön vele egy 
kis legényecske. 
 Köszönti a fiú: 
 – Adjon isten jó napot, édes gazdám, éppen 
téged vártalak! Ne búsulj, majd elviszlek téged 
oda, ahová a szíved vágyakozik. 
 Csak ámult-bámult Miklós, nem tudta, hogy 
mit gondoljon, mert ő soha világ életében nem lát-
ta ezt a fiút. Hát jól van, mindegy, csak elvezesse 
a tündérkirályné várába. 
 Mennek, mendegélnek együtt, s a gyerek el-
vezeti Miklóst egy kovácsműhelybe. Mondja a ko-
vácsnak: 
 – Hallja-e, mest’ uram, csináljon huszonnégy 
pár vasbocskort. Tizenkettőt a gazdámnak, tizen-
kettőt nekem. 
 Míg a kovács a bocskort csinálta, azalatt a 
kovácsné behívta Miklóst s a fiút, asztalhoz ültet-
te, s jól megtraktálta őket. Aztán a gyerek kimegy 
a szobából, utánamegy a kovácsné – akinek, köz-
be legyen mondva, egy csúnya leánya volt, s sze-
rette volna, ha Miklós elveszi, mert tetszett ám 
neki ez a legény –, mondom, utánamegy a gyerek-
nek, s kérdi tőle: 
 – Ugyan bizony hova igyekeztek ezzel a nagy 
készülettel? 
 – Mi bizony – felelte a fiú – a tündérkirályné 
várába. Mert úgy tudja meg kend, hogy a tündér-
királyné az én gazdámnak jegybéli mátkája. Látja-
e kend azt a nagy hegyet? Annak a tetején fürdik 
mindennap a királyné tejben. 
 – No, az Isten segéljen – mondotta a kovács-
né –, hanem mondok neked valamit, te legényke. 
Nesze, adok neked egy kicsi fúvót, s valahányszor  
 

a gazdád várja a tündérkirálynét, fuvints rá. Tedd 
el ezt az iskátulyát is, ebben csudaír vagyon, s 
mikor a tündérkirályné elmegy, kend meg ezzel a 
gazdád halántékát. Mert vagy szerette, vagy nem 
eddig a tündérkirályné a gazdádat, de azután még 
hétszerte jobban szereti, meglátod. 
 Eközben a kovács elkészült a huszonnégy pár 
vasbocskorral. Egy párt felkötött Miklós, egy párt 
kicsi szolgája, többit a hátukra vetették, s úgy in-
dultak annak a rengeteg nagy hegynek, amilyen 
nagyot még emberi szem nem látott. 
 Az igaz, hogy mikor a tetejére értek, a hu-
szonnégy pár vasbocskor miszlikbe szakadott. Ott 
a hegy tetején értek mindjárt a rézerdőbe, rézer-
dőből az ezüsterdőbe, ezüsterdőből az arany-
erdőbe. Aranyerdő közepében találtak egy arany 
almafát, szakasztott olyant, amilyen a szigeten 
volt. Az arany almafa alatt volt egy arany kád, az 
aranykád tele volt tejjel. Ebben fürdött a tündér-
királyné. 
 Leheveredett Miklós az almafa alá, s úgy vár-
ta a tündérkirálynét. Hanem amíg ő észrevette 
volna, a szolgája elővette a kicsi fúvót, ráfuvintott, 
s abban a szempillantásban úgy elaludott Miklós, 
hogy tőle ugyan elvihették volna az egész arany-
erdőt. S hát alighogy lekoppant a szeme, jön a ti-
zenhárom hattyú, leszállanak az almafa alá, a 
szárnyukat összecsattogtatják, megrázkódnak, s 
leánnyá változnak. Meglátja a tündérkirályné 
Miklóst, ráborul, költi, szólítgatja: 
 – Kelj fel, Miklós, kelj fel! 
 De hiába költi, Miklós meg sem mozdul. 
 Aztán ismét költögeti, szólítgatja, sírva kéri: 
 – Kelj fel, Miklós, kelj fel, mert még csak 
kétszer jöhetek el, többet nem! 
 De hiába, Miklós meg sem mozdult. Akkor 
aztán mind hattyúvá változtak ismét, s szomorú 
énekszóval elrepültek. 
 Eléveszi a fiú az iskátulyát, a csudaírral meg-
keni a Miklós halántékát, s Miklós abban a pilla-
natban fölébredt. 
 – Hej, kicsi szolgám – mondja Miklós –, de 
szép álmot láttam! Itt járt a tündérkirályné, reám 
borult, s ébresztgetett: „Kelj fel, Miklós, kelj fel!” 
De én nem ébredtem fel, s nagy búsan elrepült 
hattyú képében. 
 – Nem álom volt ez, édes gazdám, hanem igaz 
valóság, csakugyan itt volt a tündérkirályné, éb- 
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resztgetett téged, de te meg sem mozdultál, s 
csakugyan azt mondta, hogy még csak kétszer 
jöhet el, többet nem. 
 – No hiszen csak jöjjön el, holnap, tudom, 
nem alszom el. 
 De hiába erőlködött, másnap, mikor közele-
dett a tündérkirályné, megint elnyomta az álom, 
mert a kicsi szolga álomszellőt fuvintott rá. 
 Harmadik nap sem volt különben. A kicsi 
szolga elaltatta Miklóst. Hiába borult rá a tündér-
királyné, hiába mondotta keserves sírással: kelj 
fel, Miklós, kelj fel, mert ha most föl nem kelsz, 
többet nem jövök el – most sem ébredett fel. 
 Hattyúvá változott a tündérkirályné és a ti-
zenkét leány, s szomorú énekszóval elrepültek. 
 Ahogy elrepültek, a kicsi szolga eléveszi az 
iskátulyát, a csudaírral megkeni Miklós halánté-
kát, s fölébred Miklós. 
 – Hej, kicsi szolgám, de szomorú álmot lát-
tam! Itt volt a tündérkirályné, s azt mondta keser-
ves sírással, hogy többet nem jöhet, s most megint 
bujdoshatom utána. 
 – Nem volt ez álom, édes gazdám, hanem igaz 
valóság. Itt volt csakugyan a tündérkirályné, köl-
tött, ébresztgetett, de te meg sem mozdultál. 
 Hát most mit csináljon, merre facsarodjék? 
Lehet ismét világ bujdosója. Azt mondta a kicsi 
szolgának: 
 – Ne jöjj velem többet, kicsi szolgám, te csak 
menj keletre, én megyek nyugatra, az isten meg-
áldjon! 
 Elindult Miklós naplemente felé. Ment erdő-
kön, mezőkön által, hetedhét ország ellen, még az 
Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kis kurta farkú 
malac túr, s érkezik egy nagy városba. 
 De hát az a város gyászfeketével van bevon-
va. Kérdi az embereket, hogy kit s mit gyászolnak. 
 Mondják, hogy a királynét gyászolják, aki hét 
álló esztendeje beteg, nehéz beteg. 
 – Hát miért beteg a királyné? – kérdezte 
Miklós. 
 – Hej, nagy oka van annak! Mert úgy tudd 
meg, hogy a mi királyunk a hétfejű sárkány, en-
nek előtte hét esztendővel rabolta el a feleségét, 
aki a fehér király leánya. Azóta a királyné halálos 
beteg. Hiába járnak hozzá csudadoktorok, nem 
tudják meggyógyítani. 
 „Haj, Istenem, Istenem – gondolja magában 
Miklós –, hátha ez a királyné az én húgom!” 

 Fölmegy egyenest a palotába, ottan bejelen-
tik, s viszik a királyné szobájába. S hát csakugyan 
ott fekszik az ágyban az ő húga. Fehér volt az ar-
ca, mint a fehér liliom. 
 De édes Istenem, megváltozott egyszerre a 
színében a királyné! Ölelték, csókolták egymást, s 
ím halljatok csudát, amint Miklós a kezét rátette a 
húga mellére, csak megszólal a szobában egy fiú. 
 – Ne félj, édesanyám, meggyógyulsz te most 
már! Ámul-bámul a királyné, nézi a fiút, mutatott 
vagy hétesztendőst. 
 Szép aranyhaja volt, éppen olyan, mint Mik-
lósnak. Aztán csak odament Miklóshoz, köszön-
tötte: 
 – Isten hozott, Miklós bátyám! Ne félj, haza-
visszük az édesanyámat, s azután majd megta-
láljuk a tündérkirálynét is. 
 Szeme-szája tátva maradott Miklósnak. Ím, 
most jött a világra ez a fiú, s már mindent tud. 
Táltos lesz a gyerek bizonyosan. 
 Azám, csakugyan táltos volt a fiú. Megma-
gyarázta a bátyjának, hogy s mint szabadíthatják 
meg édesanyját a hétfejű sárkánytól. Azt mondta, 
hogy van a pincének a hetedik gádorában egy kő-
hordó, a kőhordóban vashordó, vashordóban réz-
hordó, rézhordóban ezüsthordó, ezüsthordóban 
aranyhordó, aranyhordóban kristályhordó, kris-
tályhordóban gyémánthordó, ebben van az élet bo-
ra. Ezt csak ki kell ereszteni, s a sárkány mindjárt 
elveszti rettentő nagy erejét. 
 Elékeresi a királyné a pincekulcsot, lemegy a 
táltos fiú a pincébe, visz magával egy nagy kala-
pácsot, azzal rákoppint a kőhordóra, s mondja: 
 – Kőabroncs szakadjon, kőhordó pusztuljon! 
 S hát a kőhordó egyszeriben diribbe-darabba 
tört, s ott volt alatta a vashordó. Rákoppintott erre 
is a kalapáccsal, s mondta ennek is: 
 – Vasabroncs szakadjon, vashordó pusztul-
jon! 
 Így szépen sorjában mind miszlikbe törte a 
hordókat. Legutoljára maradott a gyémánthordó. 
Mikor ezt is összetörte, kifolyt az élet bora. 
 Térdig járt a táltos fiú az élet borában, jól 
megmosakodott benne. Egyszeriben olyan lett a 
teste, mint az acél. Semmiféle fegyver azt nem 
fogta. Azután merített egy korsóval az élet borá-
ból, jót húzott belőle, kínálta a bátyját is. Ivott 
egyet az is, s mind a ketten hétszerte erősebbek 
lettek, mint voltak annak előtte. Fölmennek a pin-
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céből az udvarra, s hát jön a hétfejű sárkány, de 
csak úgy csúszik-mászik a földön. Annyi ereje 
sem volt, mint egy légynek. 
 

 
 
 – Hallod-e – mondotta a táltos fiú –, mostan 
megölhetnélek, s meg is érdemelnéd, mert sok ke-
serves könnyet hullatott miattad az édesanyám, de 
meghagyom az életedet. 
 Otthagyták a hétfejű sárkányt, s azzal mind a 
hárman felkerekedtek. 
 – Na, bátyám – mondotta a táltos fiú –, az 
édesanyámat megszabadítottuk, gyere, most elve-
zetlek téged a tündérkirálynéhoz. Látod amott azt 
a rettentő nagy hegyet? Annak a gyomrában fek-
szik a tündérkirályné, s aluszik örök álmot te-
miattad. Ám, ha megfogadod az én szavamat, fel-
ébresztjük álmából, de vigyázz, mert ha nem úgy 
cselekszel, amiként én mondom, sohasem látod 
meg az áldott napot. Én majd elöl megyek, te csak 
gyere utánam. Ügyelj arra, hogy mindig az én nyo-
momba lépj, mert ha csak egyszer félrelépsz, be-
csattan az ajtó megettünk, s ki sem nyílik többet. 
Amerre megyünk, csak úgy nyüzsögnek mindenütt 
a kígyók, békák s mindenféle csúszó-mászó álla-
tok, nehogy egyre is rálépj, mert akkor jaj neked. 
A hegy kellős közepében találunk tizenhárom ve-
tett ágyat. Mind a tizenháromban egy szép leány 
fekszik. Egy közülük a tündérkirályné. Te menj 
hozzá, s háromszor csókold meg a homlokát. Az 
első csókra megmozdul, a másodikra felsóhajt, s a 
harmadikra valósággal felébred. Van ebben a szo-
bában egy rácsos almárium, abban egy arany-
vessző. Ezt kiveszed, s háromszor-háromszor sor-
ban meglegyinted a tizenkét leányt, s mondod: 
„Ébredjetek, leányok, megvirradott”! Azok egy- 
 

szeriben fölkelnek, s hasonlatosképpen megle-
gyinted az aranyvesszővel, ahány csúszó-mászó 
állat elédbe kerül, s azok mind tündérifjakká s 
leányokká változnak. 
 Mikor ezt így mind szépen elémondta a táltos 
fiú, térült-fordult, s honnét, honnét nem, kerített 
egy nagy szurkos fáklyát, s elindultak a hegy felé. 
Ahogy odaértek, a táltos fiú egy helyen ráütött a 
hegyre, s mondta: 
 – Nyílj meg, ajtó, előttünk! 
 S hát csakugyan felpattan egy rengeteg nagy 
vasajtó, bemennek, s a fáklya világánál szép las-
san mennek elébb-elébb. Amerre mentek, min-
denütt tenger sok kígyó, béka s mindenféle 
csúszó-mászó állat került az útjukba, de vigyáztak 
erősen, nehogy egyre is rálépjenek. Aztán nagy 
üggyel-bajjal megérkeztek abba a szobába, ahol 
volt a tizenhárom vetett ágy, mind a tizenhá-
romban egy szép leány. Ott feküdt a tizenhar-
madik ágyban a tündérkirályné. Hosszú aranyhaja 
volt a takarója. Odamegy Miklós, megcsókolja a 
tündérkirályné homlokát, s hát megmozdul egy-
szeriben. Megcsókolja másodszor is, nagyot, de 
nagyot sóhajtott. Megcsókolja harmadszor is, s ím, 
egyszerre kinyitotta a szemét, felült az ágyában. 
Aztán kivette a rácsos almáriumból az arany-
vesszőt, háromszor-háromszor meglegyintette a ti-
zenkét leányt, s mondotta: 
 – Keljetek, keljetek, megvirradott! 
 S csakugyan fölébredt mind a tizenkettő. S 
jöttek sorban egymás után a csúszó-mászó állatok, 
meglegyintette ezeket is az arany vesszejével, s 
ím, dali szép legényekké, gyönyörű szép le-
ányokká változtak mind. S halljatok csudát, a 
földnek sötét gyomra egyszeriben tündérpalotává 
változott, s csak úgy zengett a palota a szép mu-
zsikától. Akkor a tündérkisasszonyok közrefogták 
Miklóst, aranykútban megmosdatták, aranytör-
lővel megtörölték, aranyfésűvel megfésülték, s öl-
töztették királyfinak való bíboros-bársonyos ruhá-
ba. Akkor aztán szaladtak mindjárt a papért, hadd 
eskesse össze Miklóst a tündérkirálynéval. 
 Volt nagy dínomdánom, lakodalom. Nem is 
ment haza Miklós, ott maradott Tündérország ki-
rályának. De hazament a húga táltos fiával. Úgy 
megörült nekik az öreg király, hogy mindjárt a 
táltos fiúnak adta egész királyságát. 
 Még ma is élnek, ha meg nem haltak. 


