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Az Árgirus királyfi és az aranyalmák 

Gergei Albert Árgirus históriájának a 
prózába való korszerű átültetése. 

A széphistória szerzőjéről, Gergei 
Albertről nem sokat tudunk: nevét a 
versfőkből ismerjük. A mű keletkezési 
ideje is bizonytalan. Legrégebbi teljes 
kiadása 1749-ből származik. 

Népszerűségét tanúsítja a századok 
során megélt több mint 35 kiadás és a 
XVIII–XIX. századi számos ponyvaki-
adás. Az eredetileg énekes epikus költe-
mény dallamára Kodály Zoltán talált rá 
gyűjtőútján. Árgirus nótája (1920) című írá-
sában így ír felfedezéséről: „Hogy Árgirus 
históriája nemcsak mint olvasmány, de 
mint eleven ének máig megélt a nép közt, 
1914 tavaszán bukovinai gyűjtőutamon, 
Isten-segítsen tudtam meg. (…) kérde-
zősködésemre elmondták, hogy hosszú 

téli estéken, tollfosztás közben szokták 
énekelni; megneveztek olyanokat, akik 
többet tudnak belőle. Valakinél könyvben 
is látták. Meggyőződhettem róla, hogy 
Istensegítsben és a szomszéd Hadik-
falván még azok is ilyen néven ismerik 
(„ez Árgyélusé”), akik a szövegből sem-
mit sem tudnak.” 

A téma műköltészeti feldolgozá-
sai közül Vörösmarty Mihály Csongor 
és Tünde (1831) című mesejátéka a 
legértékesebb. Sikere máig töretlen. 
Színpadi kísérőzenéjét Weiner Leó 
szerezte (1916). A zene részleteiből 
összeállított hat tételes szvitje a szim-
fonikus koncertek kedvelt műsor-
száma lett. A szvit-zenére Márkus 
László balett-változatot készített, me-
lyet 1930-ban mutatott be a budapes-
ti operaház. 

 
 

Pompás kővárban lakott Akléton király, feleségével és három fiával. A várhoz 
kőkert tartozott: gyümölcsfái között folyó hullámzott át. 

Egy szép napon, amint kertjében sétált a király, virágba borult fát pillantott meg 
jól ismert fái között. Lába földbe gyökerezett a csodálkozástól. Az ágakon különös 
virágok ringatóztak: arany volt a színük s kelyhükben csak úgy szikráztak a drága-
gyöngyök. Akléton azonnal hívatta a kertészt, hogy kérdőre vonja, hogyan került ide 
a fa. De a kertész éppúgy elámult, mint a király a káprázatos növény láttán. 

Az almafa háromszor virágzott napjában. Éjszaka gyümölcsöt érlelt, ám reg-
gelre eltűnt a termése. Akléton azt hitte, meglopja valaki, ezért őröket állított a 
csodafához. Alig várta a hajnalt, hogy kertjébe siessen. Reménye megint szerte-
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foszlott. Az ágakat kopaszon találta, s mély álomban az őröket. A király dühösen 
rázta föl a szolgákat. A halálra rémült emberek megvallották, hogy szemük láttára 
kezdtek gömbölyödni, fényesedni az aranyalmák. De ahogy megértek, hűs szellő 
támadt. Fuvallatára bűvös álom szállt szemükre. 

A nyugtalanító jelek miatt Akléton jövendőmondójához fordult tanácsért. 
Filarinus három napi töprengés után így szólt: 

— A fát az ültette, aki termését elviszi. Az aranyalma egyedül gyermekedé le-
het. De ne örülj, nagy király! Fiadra bujdosás vár, hosszú, gyötrelmes út. 

Mit gondolt, mit nem, a király kényelmes ágyat hozatott, és megtette őrnek a 
legnagyobb fiát. Az ifjú ámuldozva figyelte, mint gömbölyödnek, fényesednek az 
aranyalmák. Ám alighogy megértek, hűs szellő támadt, és a királyfi nyomban el-
aludt. Reggelre kelve egyetlen almát se talált a fán. Másodízben Akléton a közép-
ső fiát küldte őrködni. Az ifjú úgy tett, mint a bátyja. Ledőlt, és figyelte az arany-
almák érlelődését. Amikor már gömbölyödtek s ragyogni kezdtek, a királyfit hűs 
szellő altatta el. Reggel egyetlen alma se ringott már a fán. 

A király méregbe gurult. Filarinusra támadt, és kétségbevonta jóslatát. A min-
dentudó jövendőmondónak védekezésre se maradt ideje. A király egykettőre le-
fejeztette az udvari jóst. 

De ez mitsem enyhített saját bánatán. Aklétonnak nem volt már se éjjele, se 
nappala. Minden gondolata a bűvös almafa körül keringett. De amikor eszébe ju-
tott, hogy legkisebb gyermekén a sor, szíve elszorult. Így hát mély hallgatásba 
merült, szavát se lehetett venni. Egész nap búsan járt föl-alá a palotában. Hanem 
egyszer legkisebb fia, Árgirus toppant eléje. 

— Bátyáim hiába őrizték a fát — mondta a királyfi. — Az őrök is szégyent 
vallottak. Engedd, jó apám, hogy próbát tegyek. 

— Nem, nem lehet! — komorult el a király. 
— Hidd el, édesapám — kötötte meg magát Árgirus —, hogy igaza volt a jö-

vendőmondónak. Éjszaka álmot láttam. Most már biztosan tudom: miattam ül-
tették az almafát. 

Akléton hallani se akart arról, hogy legkedvesebb fia is őrt álljon. 
— Inkább vesszen oda a híres fa almástul, mindenestül — kiáltotta —, mint-

hogy beteljesüljön Filarinus jóslata! 
— Ne haragudj rám — szólt szelíden Árgirus —, de én mégis virrasztani fo-

gok még ma éjszaka. Nem tehetek másképp. Hiszen nekem termi aranygyümöl-
cseit a csodafa. 

Hiába próbálta Árgirust visszatartani a király. Alkonyattájt az ifjú kiment a 
kőkertbe. Reménykedve figyelte a virágok hullását és a szépséges gyümölcsök 
gyors érlelődését. Csak attól félt, nehogy őt is meglegyintse a bűvös szellő, mint 
fivéreit. Már gömbölyödtek, pompásan tündököltek az aranyalmák, amikor a ki-
rályfi halk suhanásra lett figyelmes. Fölkapta a fejét, és hat fehér hattyút látott a 
fára szállni. A hetedik hozzá repült, és a fejénél megpihent. 
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Árgirus óvatosan kinyújtotta a karját, és elkapta a hattyú lábát. A madár meg-
rázkódott, mire társai a magasba emelkedtek, és eltűntek a királyfi szeme elől. 

— Nem akarok rosszat neked! — szólalt meg a hattyú emberi hangon. 
A királyfi ámulatában elengedte a hattyú lábát. A madár ismét megrázkódott, 

és az ifjú szeme láttára tündérré változott. Árgirus szinte megrémült a lány ra-
gyogó szépségétől. 

— Miattad ültettem apád kertjébe a fát — mosolygott rá az aranyhajú tündér. 
— Neked termi gyümölcseit! Ha megszeretsz, veled maradok. S hogy tudd, ki 
vagyok, már most elárulom: a tündérek királynője áll előtted. 

Alig tudott Árgirus szóhoz jutni a boldogságtól. A lány szép volt, csodaszép. 
Bokájáig ért aranyhaja. Sudár-karcsú termetére hófehér ruha simult. Fejét piros 
színű lenge fátyol ékesítette. 

— Szép vagy, vidám, kedves! — kiáltott föl Árgirus elragadtatással. — Ha 
szeretsz, légy a feleségem! Nélküled én már élni se kívánnék ezentúl. 

A tündérlány kék szemében a boldogság könnye csillogott. Rendre elmesélte, 
hogyan kedvelte meg Árgirust szépségéért, okosságáért és bátorságáért. A távol-
ból figyelte szüntelen, és mindent tudott róla. Árgirus átölelte a tündért, s együtt 
dicsérték most már az almafát, amiért összehozta őket. 

Hajnalban kifutott az álom a király szeméből. Fölugrott ágyából és kinézett a 
palota ablakán. Csodák csodája! A fán csillognak-villognak az aranyalmák! Meg-
örvendett Akléton, és feleségéhez futott a jó hírrel. De a folyosón belebotlott egy 
csellengő vénasszonyba. 

— Szép ajándékot kapsz tőlem — szólította meg az öreg szolgálót Akléton 
—, ha mihamarabb hírt hozol fiamról. 

A vénasszonynak tetszett a megbizatás! Belopózott a kőkertbe, hogy meglesse 
a kis királyfit. Osonó léptei neszére sem Árgirus, sem a tündérlány nem ébredt 
fel. A banya közelebb lopakodott, ám a lány szépsége láttán szinte összecsapta a 
kezét. Arra gondolt, ha hírül vinné, hogy tündöklő tündér a királyfi kedvese, na-
gyotmondónak tartaná a király. Így hát valami bizonyítékot keresett. Vigyázva, 
nehogy felriadjanak az egymást átölelve tartó fiatalok, lenyesett egy tincset az 
aranyhajból, és Aklétonhoz igyekezett vele. 

— Színarany! — rezzent össze a király a hajfürt láttán. — Bizonyára tündér 
szerette meg a fiamat. 

Eközben kiröppent az álom a szerelmesek szeméből. 
— Hajamat levágták! — ugrott talpra a tündérkirálynő. — Megloptak, tönkretettek! 
— Hogyan, mikor? — kesergett Árgirus. — Akárki volt, megbűnhődik! — 

kiáltott fel. — Mondd meg kedvesem, kire gyanakszol? 
De a tündérrel már nem tudott szót érteni. Egyre csak azt hajtogatta kedvese, 

percig se maradt volna itt, ha sejti, mit forralnak ellene. 
— Én elmegyek! — sóhajtotta. — A tündér-törvény úgyse engedné meg, 

hogy itt éljek, apád udvarában. 
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— Ne menj még! — kérlelte Árgirus a gyönyörű tündért. — Vagy, ha nem 
maradhatsz, mondd meg legalább, hol, merre keresselek! 

— Hiába mondanám meg — könnyezett a tündérkirálynő —, országodból 
senki nem jöhet oda, ahol én lakom. 

Ám távozóban mégiscsak mondott valamit: 
— A fekete várost keresd, Árgirus! A változóhelynél megtalálsz.  
A királyfi, amint kedvese elszállt, mint az álom, eszméletét vesztette bánatá-

ban. Így találtak rá a szülei. 
— Jaj, gyermekem! — hajolt föléje az édesanyja. 
— Fiacskám! — élesztgette az édesapja Árgirust. 
A kis királyfi nehezen tért magához. Sápadt volt az arca és szomorú. 
— Bántott valaki? — kérdezte a király. 
— Ne kérdezz semmit, úgyse válaszolok — jutott eszébe hirtelen a keserű 

csalódás. — Miattad vagyok most szerencsétlen! 
— Szerencsétlen? — zokogott fel a királyné. 
— Igen! — támadt Aklétonra Árgirus. — Tolvajt küldtél utánam. Meglopták 

szerelmemet! Aranyhajából lenyesett valaki egy fürtöt. Emiatt hagyott el a tün-
dér.  Különben hozzám jött volna feleségül. 

A szép, vigasztaló szavak nem segítettek már az ifjún. Addig emésztődött, 
búslakodott a királyfi, míg meg nem érlelődött benne az elhatározás: útra kel és 
megkeresi a tündért. Búcsút vett szüleitől, két bátyjától, és inasával együtt oda-
hagyta a kővárat. 

Ment, mendegélt hegyeken-völgyeken át. Egyre csak azt kérdezte: hol, merre 
van a fekete város? De senki nem tudta megmondani. Egyszer csak, amint erdő 
borította hegyen kelt át, sziklabarlangot pillantott meg, a közelében pedig egy 
óriást. Megrettent Árgirus a szörnyű nagy óriás láttán, de már nem tudott vissza-
fordulni. Az egyszemű óriás is észrevette őt. Sebaj — bátorította magát a királyfi 
—, úgyse kedves már az életem! Odament hát nagy merészen az óriáshoz, inasá-
val együtt. 

— Kik vagytok? — zengett föl hatalmasan az egyszemű óriás hangja. 
Árgirus királyfi elmondta, hogy mi járatban vannak, és megkérdezte, merre 

van a fekete város. 
— Sok helyet bejártam már életemben — válaszolt jóindulatúan az óriás —, 

de a fekete városnak hírét se hallottam. Várj reggelig! Hajnalban dolgos tündérek 
érkeznek hozzám. Ők megfordulnak mindenütt. Hátha valamelyikük útba igazít. 

Az egyszemű óriás gazdagon megvendégelte a vándorokat, és kényelmes szál-
lással kedveskedett. Másnap reggel megjöttek a dolgos tündérek, akik rengeteg 
ajándékot hoztak az óriásnak. Ám az egyszemű kérdésére egyikük se tudott vála-
szolni. Csak a vállukat vonogatták. Épp akkor állított be egy sánta ember, s hall-
ja, hogy a fekete várost emlegetik. 

— Jaj, tudom én, hol van a fekete város! — kezdett rögtön óbégatni. — Ott 
sebesítették meg a bal lábamat. 
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— Ha így van — mondta az óriás —, kísérd oda vendégeimet. 
— Nem tehetem — rémült el a sánta ember. — Sok kárt okoztam abban a 

városban. Farkas képében barmokat raboltam ott, dúltam-fosztogattam. Végem 
van, ha felismernek. 

— Ne mondjam kétszer! — toppantott az óriás. — Velük mész, hogy meg-
mutasd az utat! 

Mit volt mit tennie a sánta embernek! Nagy kelletlenül elindult és úttalan uta-
kon vezette éjjel-nappal a vándorokat. Amint kiértek mind a hárman egy magas 
hegycsúcsra, így szólt a sánta ember: 

— Ott lenn van a fekete város, a hegy aljában. Én egy tapodtat se megyek to-
vább. Járj szerencsével, Árgirus! 

Megköszönte az ifjú a segítséget, és inasával együtt bement a városba. Meg is 
állt az első háznál, hogy szállást kérjen. Az özvegyasszony szívesen fogadta, és 
rögtön kifaggatta: honnan jön, hová tart? S már föl is tette magában, hogy 
Árgirushoz adja a leányát. A királyfi semmit se gyanított, így hát megkérdezte: 
merre van a változóhely? 

— A városon túl. Nincs is messze — felelte készségesen az özvegyasszony. 
— Arról nevezetes, hogy a gyönyörű kertben szokott mindennap megpihenni a 
tündérkirálynő.  

Megörvendett az ifjú, hogy ilyen közel van már kedveséhez. Alig várta, hogy 
kimehessen a kertbe: a hajnal is ébren találta. Honnan tudhatta volna, hogy éjnek 
idején gonosz cselt szőtt ellene az özvegyasszony? Az inasnak megmutatta egy 
függöny mögül a leányát, s azt mondta:  

— A feleséged lehetne! 
Az inas csinosnak találta a lányt, még csinosabbnak a házat, s a beígért hozo-

mányt. Ezért így felelt: 
— Álmodni se mernék ilyen nagy szerencsét! 
— Tiéd a lányom — nyájaskodott az özvegyasszony —, ha megteszed azt, 

amire kérlek. 
— Bármire kész vagyok! — felelte az inas. 
— Vedd akkor magadhoz ezt a tömlőt meg a kenőcsöt. Amikor bementek a 

kertbe, és a királyfi lepihen, fújj rá a tömlőcskével. Meglásd, azonnal elalszik. Ha 
a tündér elhagyja a kertet, szemhéját kend be a kenőccsel, s rögtön magához tér a 
gazdád. Annyiszor tégy így, fiam, ahányszor Árgirus a tündérre vár. Ha szót fo-
gadsz, hozzád adom a lányomat. 

Az inas elrejtette a varázsszereket, és a királyfival együtt kora reggel a válto-
zóhely felé igyekezett. Amint a vándorok meglátták a kertet, lábuk földbe gyöke-
rezett a csodálkozástól. Árgirus azt gondolta: az otthoni kőkert is szép, de ehhez 
foghatót elképzelni se lehet. A kertet zöldellő borostyán folyta körül. Ciprus, 
puszpáng és narancsfa termett benne. Liliom és balzsam illata járta át a levegőt. 
A magas cédrusfák mély árnyékot vetettek. Széles medrű csendes folyó hullám-
zott a kerten át. Színe olyan volt, mint az olvasztott aranyé. A zöld pázsit köze-
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pén forrás tört fel a mélyből. A tisztáson túl lenge fátylas ágy fehérlett. Árgirus 
rögtön a fekvőhelyre hanyatlott, és a tündérről kezdett álmodozni. 

Az inas óvatos, puha léptekkel a királyfi mögé lopakodott, és a tömlőből ál-
mot bocsátott rá. Alig nehezedett el az ifjú szempillája, amikor a tündérkirálynő, 
hat társával együtt megérkezett. Aranyhaja bokáját érintette. Lenge piros fátyla a 
zöld pázsitot simogatta. Hófehér ruhája meg-meglibbent az enyhe szélben. Kar-
csú lábfeje olyan sima volt, mint a hattyú tolla. 

A tündérlány az ágyra nézett, és örömében felsikoltott. 
— Árgirus! — borult a királyfira forró öleléssel. 
De hiába szólongatta kedvesét, hiába simogatta. Mély álom nyűgözte 

Árgirust. 
— Mondd meg gazdádnak, ha felébred, hogy itt jártam — hagyta meg a tün-

dér az inasnak. — Még kétszer eljövök. Ha nem beszélhetek vele, soha többé 
nem találkozhatunk. 

A tündérkirálynő és hat társa gyorsan távozott. Akkor az inas bekente bűvös 
kenőccsel az Árgirus szemhéját. Az ifjú azonnal felébredt. 

— Itt járt szép kedvesed — mondta az inas. — De hiába szólongatott, hiába 
kérlelt, te tovább aludtál. Azt mondta, még kétszer eljön. Ha nem beszélhet ve-
led, soha többé nem találkozhattok. 

Búsult Árgirus, hogyne búsult volna. Csak az vigasztalta, hogy másnap újra itt 
lesz a tündér. Elmúlt az éj, el a reggel. Lassan már dél felé járt az idő. Elbágyadt a 
királyfi a nagy melegtől, s ledőlt az ágyra. Az inas épp erre számított. Elsétált 
mögötte, és tömlőjéből álmot fújt rá. Megint elaludt a királyfi, holott a tündér-
lány messziről szólongatta már, szélsebesen repült hozzá, hogy átölelje. Sírva 
szólongatta, s lehelt arcára, szemére csókot. Mindhiába. Az ifjút, aki rezzenéste-
len arccal feküdt, gonosz varázs nyűgözte le. 

— Látom, most is veszedelmes álom kerítette hatalmába — sóhajtott a tün-
dér. — Mondd meg Árgirusnak — fordult az inashoz —, csak egyszer jöhetek 
még. Ha akkor se beszélhetek vele, elválunk egymástól örökre.  

Amint elsuhant a tündérkirálynő, hat társával együtt, az inas bűvös kenőcsével 
felébresztette a királyfit. 

— Megint itt járt szép kedvesed — újságolta. — De te ki se nyitottad a sze-
medet. Meghagyta, mondjam meg: még egyszer eljön, de ha akkor se beszélhet 
veled, örökre elváltok egymástól. 

Árgirus azt se tudta, hová legyen bánatában. Ha megint elnyomja az álom, 
kárba vész minden fáradtsága és reménye. Izgatottan járkált a kertben föl-alá. 
Szemernyit se aludt azon az éjszakán. Reggel éberen virrasztott. Amint közelgett 
a délidő, a perzselő meleg ellenére se feküdt le. Ám a ravasz inas, amint elhaladt 
a királyfi mellett, tömlőjéből harmadszor is álmot fújt a gazdájára. Az ifjú a fűre 
hanyatlott s mély álomba merült. A tündérkirálynő villámgyorsan repült hozzá, 
de megint elkésett. Könnyes szívvel nézte mélyen alvó kedvesét. 
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— Lemondtál miattam apádról, anyádról — zokogta —, lemondtál gazdag 
országodról. Bolyongtál, szenvedtél eleget. Kiálltad a próbát. Mégse lehetünk 
egymásé, édesem, hiszen az álom tőlem örökre elrabolt.  

Megsimogatta a tündér a királyfi arcát, ajkára csókot lehelt és fülébe így sut-
togta:  

— Ó, ha hallanád szavam! Még minden jóra fordulna, egyetlenem! 
De a királyfi mélyen aludt tovább.  
— Mondd meg szerelmes rózsámnak, ifjú Árgirusnak — fordult az inashoz a 

tündérkirálynő —, hogy többé nem szabad idejönnöm. Mondd meg az én virá-
gomnak, holtig kísér a bánat. S add át utolsó üzenetemet is: ne keressen többé, 
úgyse találna rám! 

Elindult a tündér, de fájó szívvel vissza-visszanézett.  
— Tudom, őt is bántja, hogy nem láthat — mondta az inasnak. — De bosz-

szút állhat árulóján. 
— Hogyan? — kérdezte az álnok inas. 
— A kisebbik szegről vegye le szablyáját, a nagyobbik szegre tegye a kardját. 

Mert, ha eddig oda tette volna, most egyikünk se keseregne. 
Hat társával a tündérkirálynő elsuhant. Az inas pedig bekente a bűvös szerrel 

a királyfi szemhéját. 
— Itt járt? — ült föl Árgirus.  
— Itt bizony — bólintott az inas. 
A királyfit elöntötte a düh. 
— Miért nem költöttél fel? — ragadta vállon az inast. 
— Költögettelek! Ajaj, de még mennyire! Csak a tündér a megmondhatója. 

De ki tehet arról, hogy olyan mélyen alszol? 
— Megérdemlem a halált — nézett maga elé komor arccal a királyfi. — Há-

romszor keresett, egyszer se talált meg. 
— Azt mondta — fontoskodott az inas —, jobb neked hazatérned apád or-

szágába, mert őt hiába keresnéd ezentúl. Utoljára azt üzente, hogy a kisebbik 
szegről vegyed le szablyádat, s függeszd a nagyobbikra, ha meg akarod bosszulni 
ezt a gonoszságot. Mert, ha eddig is oda tetted volna, most egyikőtök se búsulna.  

Gondolkodóba ejtette a királyfit a rejtélyes üzenet. És hirtelen észbe kapott. A 
tündérlány arra céloz, hogy inasa volt az áruló. Kardot rántott a királyfi, és a 
szolgájára támadt: 

— Te árultál el! Te fosztottál meg a boldogságtól! 
A legény rémületében mindent bevallott Árgirusnak. 
— Hát nem volt rád gondom? — háborgott az ifjú. — Azt hitted, csak a buj-

dosásban lettél volna társam? Megosztottam volna veled minden javamat, ha 
nem fordulsz ellenem. 

— Irgalom! Kegyelem! — esdekelt az inas. 
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De hiába vágott már siralmas képet. A felbőszült királyfi kardjával oltotta ki 
az áruló szolga életét. Egyedül futott ki a kertből, s átkozódva bolyongott to-
vább.  

Addig ment, mendegélt, míg sose látott meredek kősziklák közé nem jutott. A 
sok keserűség már úgy ránehezült, hogy jártányi ereje se maradt. Nagy bújában-
bánatában szívéhez illesztette a kard hegyét. Jobb lesz mindenkinek, gondolta, ha 
a kardjába dől. Ám ekkor énekszó ütötte meg a fülét. Egy sugárzó szépségű lány 
tűnt fel a sziklacsúcson. 

— Deli ifjú! — szólt hozzá zengő hangján. — Meg ne öld magad! Tudd meg, 
sorsod jóra fordul. 

Árgirus azt hitte, káprázat játszik vele, és megint szívéhez illesztette a kardját. 
De iszonyú üvöltés dermesztette meg, hogy mozdulni se tudott. Vad oroszlánok 
tépik egymást? A hangorkán a barlangból süvített ki. A sziklaüreg felé tartott az 
ifjú. Ha már úgyis halnia kell, az se baj, ha vadállat szaggatja szét.  

A barlang félhomályában három ördögfiókát talált. Azok ordítottak, üvöltöt-
tek s tépték egymást veszett dühvel. 

— Mi történik itt? — szólt rájuk Árgirus. 
Az ördögfiókák elengedték egymást, és panaszkodni kezdtek a királyfinak. 
— Testvérek vagyunk — hebegték-habogták. — Apánktól ostort, palástot és 

bocskort örököltünk. De nem tudunk megegyezni. Mert a három holmi csak 
együtt repít föl a levegőbe. 

— A levegőbe? — kételkedett az ifjú. 
— Aki fölveszi a bocskort meg a palástot — magyarázták egymást túlharsog-

va —, és háromszor magára sújt az ostorral, majd azt mondja: „Hipp-hopp, ott 
legyek, ahol akarok!”, a kívánt helyen terem. A legnagyobb baj mégis az, hogy 
középső testvérünk akkor szállíthat le a magasból, amikor csak kedve tartja. 

Árgirus figyelmesen végighallgatta a civakodókat, majd azt tanácsolta, hogy 
verekedés, marakodás helyett inkább fussanak versenyt az örökségükért. Tetszett 
az ördögfiúknak az okos beszéd, és megegyeztek, hogy háromfelé szaladnak a 
másik hegyig, s onnan vissza. Az nyeri el a bűvös tárgyakat, aki elsőként érkezik 
meg. De amíg az ördögfiókák versenyt futottak, Árgirus fölvette a bocskort, vál-
lára kapta a palástot, majd háromszor magára sújtott az ostorral. 

— Hipp-hopp — kiáltott nagyot —, ott legyek, ahol akarok! 
Nyílként repült a királyfi hegyek-völgyek fölött. Jó utat tett már meg a levegő-

ben, amikor az ördögcsemeték a versenyfutásból visszatértek. A középső testvér 
rögtön rájött, hogy a királyfi túljárt az eszükön, ezért varázsigét mormolt, és le-
szállította Árgirust a magasból. 

Az ifjú kopár hegyháton kötött ki. Nem volt körülötte semmi, csak sziklabérc. 
Éhét-szomjúságát patakvízzel enyhítette. Így barangolt tovább, s kapaszkodott 
fel a hegycsúcsra. Ott büszke várat pillantott meg. Gondolta, legalább lesz, ahol 
meghúzza magát éjszakára. 
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Amint a vár felé haladt, egy lánnyal találkozott. A lány felsikoltott, és bero-
hant előle a várba. A tündérkirálynőhöz szaladt jelenteni, hogy Árgirus közeledik. 
A tündér azt hitte, csúfot űz belőle a lány, és arcul csapta szolgálóját. De már jött 
a második lány is a jó hírrel. A tündérkirálynő ezt is felpofozta. A harmadiknak 
se hitt, s azt is felképelte. De azért furdalni kezdte a kíváncsiság és kisétált a vár-
ból. 

A szemének se akart hinni. Árgirus az, aki feléje tart, senki más! Örömében 
kitárta karját, és átölelte kedvesét. Várába vitte, és rendre megmutatta neki szép-
séges birodalmát: fényes palotáit és pompás kertjeit. 

Így hozta össze az aranyalmákat termő csodafa Árgirus királyfit és a tündérki-
rálynőt. Boldogság várt mindkettőjükre, szívbéli öröm és nem múló ifjúság. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Keller Emese illusztrációja



 

P.�Buzogány�Árpád�
 

Fűzfº�hegyén�füttyFűzfº�hegyén�füttyFűzfº�hegyén�füttyFűzfº�hegyén�fütty����
 

Fűzfa tetején seregély, 
patak fölött szundít a nyár. 
Szúnyogot les apró béka, 
két tücsök éppen arra jár, 
 
vidám zenészek, dalt kezdnek, 
visszhangzik a vízpart tőle, 
szitakötő bámul rájuk, 
a patak vízirendőre, 

 

ők mégis játsszák a nótát, 
víg élet van a fűz alatt. 
Rigó lesi: merre lehet 
az a két zenélő falat? 
 
Füttyszóra vége a nótának, 
lapul a két derék zenész, 
senkit se lát már a fűzfa 
hegyéről a nap, ha lenéz. 

Fűzfán fütyülő rigó és 
szitakötő meg a béka 
azt lesik, hová bújt vajon 
a víg dallam maradéka? 

 
Ãlºmuszi�nyusziÃlºmuszi�nyusziÃlºmuszi�nyusziÃlºmuszi�nyuszi����

 
Szundi Gyuszi 
ez a nyuszi, 
de mint nyuszi 
alamuszi. 
 
Egy helyett kettőt 
sohase ugrik, 
csúfolják is az 
ugri-bugrik. 
 
Hajnal helyett 
fölkel délben, 
kezdi mindjárt 
az ebéden. 

 

Csakhogy nem kell a 
száraz füvecske — 
egye meg azt a 
mekegő kecske! 
 
Hatalmas levelű 
répára vágyik, 
keresi folyton 
ároktól — ágyig. 
 
Mire megtalálná, 
elszundít már Gyuszi — 
étlen maradt megint 
ez az alamuszi! 


