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Kondás JankóKondás JankóKondás JankóKondás Jankó    
 
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, 

volt egyszer egy szegény ember s annak három fia. De olyan szegény volt ez az 
ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Azt mondja egyszer a 
szegény ember a legidősebb fiának: 

— Eredj, fiam, az erdőbe, s vágj fát, majd talán megáld valaki. 
Elmegy a legény az erdőbe, vágja a fát, hogy csak úgy csurgott róla a verejték. 

Amint ott kínlódik, izzad, odamegy egy ősz öregember, s mondja neki: 
— Hát te mit kínlódsz, fiam? 
— Én bizony fát vágok, öregapám, talán megáld valaki. 
Mondja az öregember: 
— Hagyd azt a favágást, fiam, eredj haza, van az apádnak egy szántóföldje, 

azon a szántóföldön egy diófa, a diófa alatt egy lyuk, nézzetek bele, majd találtok 
ott valamit. 

Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott az ősz öregembertől, 
mennek mindjárt a szántóföldre, s hát csakugyan a diófa alatt van egy nagy lyuk. 
Bekukucskálnak, s látják, hogy odalent egy nagy kamara van, s az a kamara tele 
van liszttel, szalonnával s mindenféle jó elemózsiával. Ott mindjárt fölszednek, 
amit felszedhetnek, viszik haza, s nagy vendégséget csapnak. Mondja másnap a 
szegény ember a középső fiának: 

— Eredj, fiam, te is az erdőbe, hátha téged is megáld valaki. 
Kimegy a középső legény is, vágja, rója a fát, s hát jön az ősz öregember, 

megszólítja a fiút: 
— Ugyan mit kínlódol, fiam? Eredj csak haza, van az apádnak egy szántó-

földje, a szántóföldjén egy akácfa, az akácfa alatt egy nagy pince, tele van az bo-
roshordókkal. 
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Hazamegy a legény, mondja az apjának, hogy mit hallott. Mennek a szántó-
földre, s hát csakugyan igaza volt az ősz öregembernek. Volt abban a pincében 
száz boroshordó is. Mindjárt csapra ütöttek egy hordót, jól ellátták magukat, az-
tán szekeret fogadtak, s a sok hordót hazavitték. 

Harmadnap azt mondja a szegény ember a legkisebb fiának: 
— No, Jankó fiam, eredj ki te is az erdőbe, hátha téged is megáld valaki. 
Kimegy Jankó, vágja a fát, izzad erősen. De egyszer, mit gondol, mit nem, el-

dobja a fejszét: ő bizony többet nem kínlódik, úgyis van otthon enni- s innivaló 
elég. Tüzet gyújtott, szalonnát vett elő a tarisznyájából, nyársra húzta, s úgy sütö-
gette a szalonnát. 

Amint a tűz mellett ül, odajön az öregember, s kérdi Jankót: 
— Hát te, fiam, mit csinálsz itt? 
— Én bizony, öregapám, szalonnát sütök. Az apám ugyan azért küldött, hogy 

fát vágjak, de én egyet se kínlódom többet. 
— Jól teszed, édes fiam, ne is kínlódjál. Nesze, adok neked egy pálcát, ennek 

még hasznát veheted. 
— Hát ezzel ugyan bizony mit csináljak? — kérdezte Jankó. 
— Hej, fiam, csak jól vigyázz erre a pálcára, mert ez olyan pálca, hogy egy su-

hintásra agyonüthetsz vele akár egy regement katonát. Hazamegy Jankó, otthon 
a fejszét nagy mérgesen ellódítja, s mondja az apjának, hogy ő többet nem kínló-
dik, ne küldje az erdőbe. 

Megharagudott a szegény ember: 
— Mit beszélsz, te macskabéka, te? Az én házamnál én parancsolok! Ha nem 

akarsz dolgozni, ki a házamból, fel is út, le is út. 
— Jól van — mondta Jankó —, ne haragudjék, édesapám, elmegyek, ha úgy 

kívánja. 
Azzal elindult világgá, nem vitt magával semmit a világon, csak a pálcát. 

Megy, mendegél hetedhét ország ellen, s addig meg sem állott, míg a király vá-
rosába nem ért. Bemegy a király udvarába, ottan volt egy nagy szemétdomb, arra 
fölment, elkezdett benne kotorászni a pálcával. Meglátja a király, lemegy hozzá, s 
kérdi: 

— Hát te ki vagy, fiam? 
— Én az, aki — mondta Jankó nagy hetykén. 
— Hol lakol? 
— Ingben s nadrágban — felelt Jankó. 
— Hogy hívnak? 
— Jankónak. 
— Hát mit keresel a szeméten? 
— Szolgálatot, felséges királyom. 
— No bizony, ha szolgálatot, állj be hozzám, megfogadlak kondásnak. 
Még jól meg sem nyugodhatott Jankó, kezére adtak száz darab disznót. Azt 

mondta neki a király: 
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— No, Jankó, itt van száz darab disznó, hanem azt megmondom neked, ne-
hogy az ólomerdőbe hajtsd, mert szörnyű halálnak halálával halsz meg. 

Hiszen Jankónak sem kellett egyebet hallani, egyenesen az ólomerdőbe haj-
totta a disznókat, hadd lám, mi van ott. Bemegy az ólomerdőbe, a disznókat ott 
elcsapja, hadd járjanak, amerre tetszik. Ő meg leült egy fa alá, tüzet rakott, volt 
egy darabka szalonnája, s elkezdte sütni. 

Hát egyszer jön nagy dérrel-dúrral a hétfejű sárkány, nagyot kiált: 
— Hé, emberizink, hogy mered pusztítani az én erdőmet? 
Azt mondja Jankó: 
— Ne veszekedjék kend, hanem üljön ide a tűz mellé, süssön szalonnát kend is. 
— De ilyen-olyan teremtette, majd sütök én neked szalonnát! — s nekiszaladt 

Jankónak, kitátotta mind a hét száját, hogy szerteszaggassa. 
— Úgy ám — mondta Jankó —, hiszen mindjárt becsületre tanítlak én! — 

olyat húzott a pálcájával a sárkányra, hogy egyszeribe leszakadt mind a hét feje. 
Nézi, vizsgálja a sárkány fejét, s a hetedikben egy nagy kulcsot talált. 
— Hiszen ha itt kulcs van — mondja Jankó magában —, akkor itt valahol 

ház is van. 
Elindul az erdőbe, néz erre, néz arra, még egy jó hajításnyira sem ment, hát előtte 

áll egy rengeteg nagy ólomvár. Próbálja a kulcsot, szépen belétalál a vár kapujába, ki-
nyitja, bemegy, végigsétál a szobákon. Az egyikben talál egy ólombokrétát, s azt 
mindjárt a kalapjára tűzi, aztán kimegy az udvarra, ott talál egy kutat, belenéz, s hát 
abban egy ólomparipa lóg fejjel lefelé. Megszólal a paripa: 

— Isten hozott, Kondás Jankó, édes gazdám, üss rám a pálcáddal, s bizony 
nem bánod meg. 

Jankó szépen meglegyinti a ló farát, s abban a pillanatban kiugrik a kútból. 
— Köszönöm, Kondás Jankó, hogy megszabadítottál. Nesze, itt van a kantá-

rom, tedd el, s ha valamikor szükséged lesz rám, csak rázintsd meg. De addig el 
ne menj innét, csináltass az udvari szabóval egy ólomruhát, akkorát, hogy egy di-
óba beférjen, s azt tedd a fülembe. 

Csináltatott Jankó mindjárt ólomruhát, beletette egy dióba, a diót beledugta a 
ló fülébe, s azzal a lovat szépen bekötötte az istállóba. Aztán továbbmegy, jár-kel 
az udvaron, betéved a disznóólba, hát ott van száz darab disznó, a király régi 
kondásával. A hétfejű sárkány zárta ide. Kieresztette a kondást s a disznókat, az-
tán felment a palotába, ott egy kád ólompénzt méretett a kondásnak, s azt 
mondta neki: 

— Eredj, öcsém, isten hírével, amerre a szemed lát. 
Elmegy a kondás nagy örömmel, Jankó meg a száz darab disznót kitereli a 

várból az erdőbe, a másik százhoz csapja, s úgy hajtotta haza a kétszáz disznót. 
A király már kint állt az ajtóban, úgy várta Jankót, s olvasta egyenként a disz-

nókat, hadd lám, hogy vagy egy nem veszett-e el. 
Dehogy veszett, kétszáz volt a száz helyett. 
Örült is a király, de nagyon, s mondta nagy örömében Jankónak: 
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— No, fiam, megengedem, hogy az inasokkal vacsorálj. 
— Nem eszem én senki fiával — mondta Jankó —, adják külön az én vacso-

rámat. 
Jól van, kiadják neki a vacsorát külön. Hanem a legidősebb királykisasszony 

észrevette az ólombokrétát, odasompolygott Jankóhoz, s kérte szépen: 
— Jankó, add nekem ezt a bokrétát. 
— Nem adom én — mondta Jankó —, szerezzen magának a kisasszony. 
De addig kérte, addig könyörgött s olyan szépen, hogy Jankó mégis odaadta a 

bokrétát. 
Másnap, mikor Jankó kieresztette a disznókat, a király erősen meghagyta neki, 

nehogy az ezüsterdőbe menjen. 
De beszélhetett a király, Jankó egyenest az ezüsterdőbe hajtotta a disznókat, 

ott elcsapta, hadd menjenek, amerre tetszik, leült egy ezüstfa alá, szalonnát vett 
elé, nagy tüzet rakott, s úgy sütögette. Hát egyszer jön a tizennégy fejű sárkány, s 
rákiált nagy mérgesen: 

— Hogy mersz az erdőmben járni? Most vége az életednek! 
Jankó ennek is eleget mondotta szép szóval, hogy üljön le a tűz mellé, jobb, 

ha ő is szalonnát süt, de a sárkány még mérgesebb lett, Jankónak rontott: 
— No, ilyen-olyan adta, majd eszem én veled szalonnát! 
De többet aztán egy kukkot sem szólott, mert Jankó úgy odalegyintett a 

pálcájával, hogy a sárkánynak mind a tizennégy feje leesett. Akkor aztán rendre 
nézte mind a tizennégy fejet, hátha itt is talál valamit. Az ám, talált is egy 
ezüstkulcsot. 

— No, ez bizonyosan az ezüstvár kulcsa lesz — mondja Jankó magában, s el-
indult, hogy megkeresse az ezüstvárat. 

Megy, mendegél erre-arra, s egyszerre csak rátalál az ezüstvárra, próbálja a 
kulcsot, hát jól talál a kapuba. Bemegy a várba, végigjárja a szobákat, egy asztalon 
talál egy ezüstbokrétát, a kalapjába dugja, aztán kiment az udvarra, ennek is a kö-
zepén volt egy kút, belenéz, s hát egy ezüstparipa lóg fejjel lefelé. 

Megszólal az ezüstparipa is: 
— Isten hozott, Kondás Jankó, kedves gazdám. Üss rám a pálcáddal, bizony 

nem bánod meg. 
Jankó ráütött az ezüstló farára, a ló egyszeribe kiugrott, s neki adta a kantárát. 
Azt mondta az ezüstparipa: 
— Vigyázz jól erre a kantárra, s ha szükséged lesz rám, csak rázintsd meg. 

Van itt egy udvari szabó, avval csináltass magadnak egy ezüstruhát, de olyant, 
hogy egy dióba beleférjen, s azt a diót dugd a fülembe. 

Úgy tett Jankó, ahogy a paripa tanácsolta, aztán benézett a disznóólba, s hát 
ott is volt száz disznó a kondással, ez is a királyé volt. Kieresztette ezt a száz 
disznót is, a kondásnak méretett egy kád ezüstpénzt, s elküldte, hadd menjen, 
amerre a szeme lát. Ő pedig a száz disznót kiterelte az erdőbe, s estére három-
száz disznót hajtott haza. 
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A király most is ott állt a kapuban, várta Jankót, számlálta egyenként a disznó-
kat, s majd megölte a csodálkozás, mikor kétszáz helyett háromszázat számlált. 

— No, Jankó — mondotta a király —, még ilyen kondásom nem volt világon 
való életemben, megengedem, hogy a vezéreimmel vacsorázzál. 

— Nem vacsorázom én senki fiával — mondotta Jankó. — Adják ki az én 
vacsorámat külön. 

Hát jól van, kiadják a vacsoráját külön, de mikor éppen vacsorázott, hozzá 
sompolygott a középső királykisasszony, s kérte: 

— Jankó, add nekem az ezüstbokrétádat. 
— Nem adom én — mondotta Jankó —, szerezzen a kisasszony, ha ezüst-

bokréta kell. 
De addig kérte, s olyan szépen kérte, hogy mégiscsak odaadta. 
Másnap reggel megint kihajtja Jankó a disznócsordát, s a király most azt 

mondta neki, hogy mindenüvé mehet, csak az aranyerdőbe ne menjen, mert ott-
hagyja a fogát. 

„Hiszen majd meglátom” — gondolta magában Jankó, s egyenesen az arany-
erdőbe hajtotta a disznókat. 

No, ott éppen úgy járt, mint az ólomerdőben s az ezüsterdőben. Csakhogy az 
aranyerdőben huszonnégy fejű sárkány lakott, annak vágta le mind a huszonnégy 
fejét. Az aranyvárban aranybokrétát talált, a vár kútjában aranyszőrű paripát, s az 
aranykantárt adott neki. Ott is talált száz disznót, azt is kiterelte a várból, s estére 
négyszáz disznót hajtott haza. 

Hej, uram, teremtőm; megörült a király. Mondta Jankónak: 
— No, Jankó fiam, megengedem, hogy este velünk vacsorázz. 
— Nem vacsorázom én senkivel, felséges királyom, adják az én vacsorámat 

külön. 
Kiadják a vacsoráját külön, de a kicsi királykisasszony meglátta kalapjában az 

aranybokrétát, Jankóhoz ment, elkezdte cirókálni, morókálni, s Jankó egy szóval 
sem mondotta, hogy nem adja oda. Kivette a kalapjából a bokrétát, s szépen a ki-
csi királykisasszony kezébe tette. 

Negyednap, amikor Jankó éppen indulóban volt a disznókkal, hallja, hogy a 
király kihirdettette az egész országban, hogy férjhez akarja adni a három leányát. 
Egy magas fának a tetejére kitűzetett három bokrétát, s kihirdették, hogy azé a 
három legényé a három királykisasszony, aki a lovával felugrat s a bokrétát le-
kapja. 

No, jöttek is mindenféle hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények 
szerencsét próbálni, de a fának fele magasságára sem tudott egy sem ugratni. 

„Hiszen majd felugratok én” — gondolta magában Jankó. Megrázta az ólom-
kantárt, egyszeribe ott termett az ólomparipa, felöltötte az ólomruhát, bevágtat a 
király udvarába, s egy ugrásra lekapja a legidősebb királykisasszony bokrétáját. 

Bezzeg örült a legidősebb királykisasszony, hogy neki már van mátkája. De 
nem sokáig tartott az öröme, mert Jankó úgy elvágtatott a bokrétával, mint a se-



Benedek Elek: Kondás Jankó 221 
 

bes szél. Akkor megrázintotta az ezüstkantárt, s jött az ezüstparipa; másodszor is 
bevágtatott a király udvarába, s egy ugrással lekapta a középső királykisasszony 
bokrétáját. 

Hiszen lett erre nagy öröm, de lett a nagy örömre mindjárt nagy szomorúság 
is, mert az ezüstruhás vitéz is egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől, mintha 
a föld nyelte volna el. 

Hanem egy perc, kettő még bele sem telt, Jankó megint ott termett a király 
udvarában, de most aranyszőrű paripán, egy ugrással lekapta a kicsi királykisasszony 
bokrétáját, azzal hopp, elnyargalt. 

Bezzeg volt sírás-rívás, sírt a három királykisasszony, mint a záporeső. Lám, 
mind a hármuk bokrétáját elvitte egy-egy vitéz, s most már sem bokréta, sem vő-
legény. Azt mondta a király: 

— Ne sírjatok, édes leányaim. Van itt az udvarban királyfi s herceg elég, vá-
lasszatok közülük kedvetek szerint valót. Nesztek, adok nektek egy-egy aranyal-
mát, dobjátok annak, akinek tetszik, az lesz az uratok. 

A két idősebb királykisasszony csak egy kicsit körültekintett, s mindjárt oda-
dobta egy-egy királyfinak. Hanem a kicsi királykisasszony nem dobta senkinek. 

— Hát mit akarsz? — kérdezte a király nagy mérgesen. — Talán bizony több 
legényt hívassak? 

— Csak hívasson, édesapám, mert nincs itt, akinek én az aranyalmát dobnám. 
Előhívatják mind az udvarbéli legényeket, de egynek sem dobta az aranyalmát 

a kicsi királykisasszony. Csak Kondás Jankó nem volt köztük. 
— Hívjátok elő Kondás Jankót! — kiáltott a király. 
Szaladnak az inasok Kondás Jankóért, mondják, hogy hívatja a király. De Jan-

kó azt üzente, hogy addig nem megy, míg minden disznó mellé egy embert nem 
állít a király, mert ő a disznókat nem hagyja őrizetlen. 

Mit volt, mit nem tenni, küldött a király négyszáz embert a négyszáz disznó 
mellé. Akkor aztán Kondás Jankó megrázintotta az aranykantárt, felöltözött 
aranyruhába, s aranyszőrű paripán bevágtatott a király udvarába. Ott volt a 
kalapjában a három királykisasszony három bokrétája is. 

— Itt vagyok, felséges királyom — jelentette magát Kondás Jankó. 
De abban a pillanatban már repült is az aranyalma Jankó felé. 
— No, Jankó — mondotta a király —, országot-világot bejártam, de még 

hozzád hasonlatos legényt nem láttam. Isten neki, neked adom a leányomat, s 
vele az egész királyságomat. 

Egyszeriben megeresztették minden hordóban a csapot, volt hejehuja, lakoda-
lom, amilyen még nem volt sem ezen, sem a másvilágon. 

Itt a vége, fuss el véle. 
 



 

Kozma László 
 

Tündérek dalaTündérek dalaTündérek dalaTündérek dala    
 
Ez a medve-bunda-barna, 
Ez a cinke-tolla-kék! 
Mind elolvad majd tavaszra 
Ami hó volt, ami jég. 

Kibomlik a rügy, a barka 
Virágzását tudja rég… 
Csupa zöld lesz, ami barna, 
S ami szürke, csupa kék. 

 
Velünk együtt fakadj dalra, 
Mint a fecskék, cinegék. 
Ez a medve-bunda-barna, 
Ez a cinke-tolla-kék. 

 

FelhőFelhőFelhőFelhő    
 

Fehér fátylat sző a rétre, 
Fáknak kesztyűt horgol. 
Elérjen az ág végére 
Csillagmintás hóból. 

Szellő indul fütyörészve, 
Megcsillan a hó-por. 
— Ő is fázik. Hát a télre 
Már senki se gondol? 

 
Mosolyog a könnyű felhő: 
— Akad egy subára. 
Gallérja a fenyőerdő, 
Szivárvány ruhája. 

 

EgyüttEgyüttEgyüttEgyütt    
 

Gyere, nézd: az őszi fáról 
Hullanak a levelek. 
Kifordított tenyerükkel 
Lassan búcsút intenek. 
 
Gyere, nézzük együtt őket 
Legközelebb már, lehet 
Lehullanak mind a földre 
S csak az üres ág remeg. 

 



 

Kriza János 
 

A fortélyos leányA fortélyos leányA fortélyos leányA fortélyos leány    
 
Egyszer volt egy kegyetlen király, s ennek a kegyetlen királynak volt egy job-

bágyfaluja. A király egyszer erősen megneheztelt valamiért a falura, s ráparan-
csolt, hogy a malomkövet a malom udvarán nyúzzák meg, mert ha nem, minden 
nagyobb gazdának fejét véteti. 

A falubeliek három egész hétig minden áldott nap falugyűlést tartottak, még-
sem tudtak annyira menni, hogy megegyezzenek benne, hogyan tudják meg-
nyúzni a malomkövet. 

Volt többek között egy olyan román ember is a faluban, akinek magyar asz-
szony volt a felesége, s volt egy tizenhét esztendős szép leányocskája. Azt kérdi 
egyszer a leány az apjától: 

— Édesapám, hova megy minden áldott nap? Hol eszik, hol nem eszik, s 
nem mond senkinek semmit. 

— Hogy hová megyek? Hát nem tudod, hogy az a kegyetlen király ránkparan-
csolt, hogy a malomkövet nyúzzuk meg a malom udvarán? Afelől gyűlésezünk 
immár három hete, s mégsem tudunk semmire se jutni. 

— Édesapám, menjen el kend a falu bírájához, s mondja meg neki, hogy töb-
bet a falut össze ne gyűjtessen. Aztán menjen el a királyhoz, s mondja azt neki: 
„Felséges király, életem-halálom kezedben vagyon, engem ez s ez a falu küldött 
követségbe. Instáljuk szépen, vetessed vérét annak a malomkőnek, különben a 
falu meg nem tudja nyúzni.” 

El is megy a móc ember a királyhoz, elémondja, amit a leánya parancsolt. Azt 
kérdi tőle a király: 

— No, te szegény ember, ki adta ezt a tanácsot neked? Valld ki nyomban, 
mert ha nem, most mindjárt ötvenet kapsz! 

— Felséges király, életem-halálom kezedben vagyon, van nekem egy tizenhét 
esztendős leányom, az adta nekem ezt a tanácsot. 

Azt mondja a király: 
— Állj meg, te móc, kihúztad a tövist a falunak a lábából, s ütötted a maga-

déba. Majd adok én neked bajt, ha eddig nem volt — avval fordul egyet a király, 
felvesz egy új cserépfazekat, amelyiknek az oldala be volt esve. — Mondd meg a 
leányodnak, ezt a fazekat úgy befoldja, hogy ezen se folt, se varrás ne látszódjon, 
mert ha nem, akkor neked is fejedet vétetem, a leányodnak is. 

Elveszi a szegény ember a fazekat, viszi hazafelé nagy szomorúan, megérkezik 
a leányához. 

— No, édes leányom, kihúztad a tövist a falu lábából, s beleütötted a maga-
déba. Ehelyt küldött a király egy fazekat — s elmondja a parancsolatot. 
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— Jól van, édesapám, a maga feje egyet se fájjon emiatt. Üljön le, egyék, igyék 
s nyugodjék. 

Mikor felkel az édesapja, azt mondja neki a leány: 
— Édesapám, vigye vissza ezt a fazekat, s mondja meg a királynak, hogy: 

„Felséges király, az én leányom árvasággal nőtt fel, de nem látta, hogy zsákot 
vagy inget színéről foldott volna meg valaki. Ha a felséges király akár mással, 
akár magával kifordíttatja ezt a fazekat, én becsületemre fogadom, befoldom úgy, 
ahogy ő kívánja.” 

Elémondja a móc ember a leánya üzenetét a királynak, a király félrefordul, s 
elkacagja magát: 

— Megállj — azt mondja —, majd küldök én a leányodnak bajt, ha eddig 
nem volt. 

Elmegy a király, felvesz három fő kendert, s odaadja a mócnak: 
— Nesze, te szegény ember, vidd el a leányodnak ezt a három fő kendert. 

Mondd meg neki, hogy ebből künnvaló, bennvaló cselédimnek, egy század kato-
námnak fehérnemű gúnyát fonjon, szőjön, mert ha nem, elpusztítlak leányostul 
együtt. 

Megindul a szegény móc hazafelé nagy bús lélekkel. Megérkezik haza. 
— No, édes leányom, ehelyt küldött a király neked három fő kendert, hogy 

ebből künnvaló, bennvaló cselédinek s egy század katonájának fehérnemű gú-
nyát fonjál, szőjél. 

Azt mondja a leány: 
— Üljön le, édesapám, egyék, igyék, nyugodjék. 
Azalatt a leány kimegy a favágóra, felvesz két kicsi fácskát, akkorát, mint két 

pipaszár. 
— No, édesapám, evett, ivott s nyugodott-e? 
— Ettem is, ittam is, nyugodtam is, édes leányom. 
— Akkor menjen el a királyhoz vissza, s kérje meg, hogy mivel én árvasággal 

nőttem fel, nekem szövőszékem egy szikra sincs, azon instálom a fölséges ki-
rályt, hogy akár magával, akár mással ebből a két eszközfából nekem szövőszéket 
csináltasson, de olyan móddal, hogy abból se ki ne vegyen, se hozzá ne tegyen. 
Ha ezt megcselekszi, akkor én fogadom becsületemre, hogy abból a három fő 
kenderből nemcsak a bennvaló cselédjeinek, hanem az egész országbeli katonájá-
nak fonok, szövök fehérnemű gúnyát, amennyi kell. 

Félrefordul a király, s elkacagja magát: 
— Te móc, hány esztendős a te leányod? 
— Tizenhét, felséges király. 
— Mondd meg a leányodnak, hogy ezen s ezen a napon itt legyen, de se úton, 

se útfélen ne jöjjön, se gyalog ne jöjjön, se lóháton, s mégis idejöjjön. Ajándékot 
is hozzon, s anélkül is jöjjön. 

Elbúcsúzik a móc a királytól, s elmegy haza: 
— No, édes leányom, én megmentődtem a járástól, menj most már te is. 
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— Mit mondott a király, édesapám? 
— Azt mondta, fiam, hogy ezen s ezen a napon odamenj, de se úton, se útfé-

len, se gyalog, se lóháton ne menj. Ajándékot is vigyél, anélkül is menjél. 
— Jól van, édesapám. 
Elmegy a leány egyszeribe a faluba, tudott egy szamarat, elkéri, oda is adják. 

Elviszi haza a szamarat, s szénát, zabot ad neki. Azután vett két házigalambot, 
azokat is elviszi haza. 

Alig várta a napot, hogy indulhasson. 
Megérkezik az áldott nap, amelyiken neki menni kellett a király eleibe. Megin-

dul a leány az útnak a kellős közepén a szamáron. Vitte a pár házigalambot két 
fatál között a hátán. 

Várja a király a móc leányt, megérkezik: 
— Adjon isten jó napot, felséges király! 
— Isten hozott, te móc leány! 
— Itt vagyok parancsolatodra, felséges király! Úton se jöttem, útfélen se jöt-

tem, mégis idejöttem. Ajándékot is hoztam, anélkül se jöttem. 
Hívja a király: 
— Jer be a házba, te móc leány. 
— Nem azért jöttem, felséges király, hogy be ne mennék, be merek én menni. 
Egyszeribe kétfelé nyitja a két fatálat, s a két galamb elrepül. Papot hívat a ki-

rály, összeesküszik a móc leánnyal. Mikor az esküvés megvolt, azt mondja a fele-
ségének: 

— No, te leány, te immár a feleségem vagy, hanem azt parancsolom, hogy te 
az én hírem s akaratom nélkül soha senkinek tanácsot ne adj, arra fejed ne le-
gyen, mert ha másként teszel, rosszul lesz dolgod. 

— Nem is adok, felséges király atyám, senkinek tanácsot. 
Két szegény ember volt azon a városon. Egyiknek volt egy kicsi fakó szekere, 

a másiknak egy csikós kancája, úgy hordogattak mindennap cimboraságban egy-
egy kicsi fát az erdőről a kancával s a szekérrel. 

Egyszer, mikor mennének az erdőre, hideg szél fújt az erdő felől. Amelyiké 
volt a kanca, a kancán ült, amelyiké a szekér, a szekéren, de hazafelé szemmel, 
mert a hideget nem állhatták, hogy szembe fújjon. Azt mondja egyszer, aki a sze-
kéren ült: 

— Állj meg, komám, mert az én szekerem megcsikózott. 
Azt mondja, amelyik a kancán ült: 
— Meg bizony az én kancám. 
— De bizony az én szekerem alól maradt ki a csikó. 
Abból a helyből megfordulnak, s elmennek haza. Hazulról elmennek a király 

eleibe. Hát a királyt nem kapják otthon. A királyné leülteti őket, s kérdi, hogy mi 
bajuk a királlyal. 

Elkezdi a kancás ember: 
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— Felséges királyné, kicsi dolog, semmiség az egész. Ennek a komámnak van 
egy kicsi szekere, nekem egy kancám. Ahogy megyünk az erdőre együtt, ez a ko-
mám azt mondta, hogy álljunk meg, mert az ő szekere megcsikózott. Megálltunk 
s megtértünk. Nem tudtunk megosztozni a csikón, ide kellett folyamodjunk a 
felséges király eleibe. 

Ahogy a két pörlekedőt végighallgatja a királyné, azt mondja nekik: 
— Ó, ti két boldogtalan ember, ugyan bizony mit osztozódtok, mit veszeked-

tek együtt ilyen dolog felett, hisz ezért a világ kikacag titeket! Én azt mondom 
nektek, menjetek haza, kössétek meg a kancát a szekérhez. Ha ez a kutya csikó a 
szekeret szopja meg, úgy a szekéré, de ha a kancát, úgy a kancáé. 

Elpróbálja a két szegény ember, de hát a kutya csikó nem a szekeret szopja, 
hanem a kancát. Erre megharagszik a szekeres ember, odafut, kirántja a csikót az 
anyja alól, behúzza a szekér alá, s azt mondja: 

— No, hogy a kutyák egyenek meg, ha az erdőn a szekerem alatt voltál, hát 
légy ott most is! 

De a csikó visszafutott az anyja alá, s ismét szopni kezdett. 
Jól van, a király megérkezik a vadászatból. A két pörlekedő ember kapja ma-

gát, ismét elmennek a király udvarába, s füliről-farkáról elbeszélik a dolgot magá-
nak a királynak is. A király megharagudott azért, mégpedig ugyan erősen, hogy 
ilyen bolondsággal mennek hozzá alkalmatlankodni. Jól elszidta a szekeres em-
bert, hogy ha még egyszer magáénak mondja a csikót, mindjárt fejét véteti vagy 
felakasztatja, de megharagszik a király most immár a feleségére is, amiért taná-
csot adott másnak az ő híre nélkül. 

— No, édes feleségem, te állhatatlan móc leány, mit fogadtál volt, mikor el-
vettelek? Hogy senkinek tanácsot nem adsz, mégis adtál. Hanem velem többet 
egy tányérból nem mártasz. 

— Vagy igen, édes uram, még egy ebédet készítek, azután elmegyek. 
Az ebédet megkészíti a királyné, s azt mondja a király: 
— Hatlovas hintó eleibe fogass be, s ami a legdrágább kincsed, vigyed, amerre 

tetszik, de velem tovább nem lakol. 
Hat lovat hintó eleibe fogat egyszeribe a királyné, az urát már az asztalnál el-

látta álomporral, neki drágább kincse nem volt, mint a kedves ura. Megfogatta a 
legényekkel, s beletétette a hintóba. 

Hajtat két éjszaka, három nap. Megébred az ura egyszer az úton, széjjelnéz: 
— Édes kincsem, hová viszel? 
— Édes uram, tudod-e, mit mondtál volt? Hogy ami legdrágább kincsem, te-

gyem a hintóba. Nekem drágább kincsem nem volt, mint te, én viszlek. 
— Az isten megfizeti, édes kincsem, állj meg, térjünk meg haza. Én többet 

veled nem próbálok hiába, többször kezed alá nem szólok. 
Megtérnek haza szerencsésen. A király egyszeribe lakodalmat hirdet újból. 

Tál, tányér elég volt, de istenes ember volt, aki egy csepp levet kapott. Még a mai 
napig is élnek, ha meg nem haltak. Holnap legyenek a kigyelmetek vendégei.



 

Csatáné Bartha Irénke 
 

Csengő ringCsengő ringCsengő ringCsengő ring    
 

Csing-ling-ling  
csengő ring 
gyöngyvirágok szépe 
hófehér pártában 
kacagnak az égre 
 

Csing-ling-ling 
csengő ring 
harangvirág szépe 
kék színű haranggal 
harangoz az égre 

Csing-ling-ling 
csengő ring 
trombitások éke 
angyalszájú trombiták 
harsognak az égre 
 

Ébred már az angyal 
a kertet bejárja 
ezt a sok csengettyűt 
kosarába rakja 

 

CickomCickomCickomCickom----fickomfickomfickomfickom    
  

Be jó kedvem vagyon, 
vagyon, vagyon, 
de mi haszna 
vagyon? 
Elment a nyár, 
eljött az ősz, 
fecske, gólya 
elszállt, 
a rétkapu bezárt, 
nincsen vigalom. 

Cickom-fickom, 
újra kedvem vagyon, 
vagyon, vagyon, 
mert nagy 
oka vagyon: 
elment a tél, 
nincsen már dér, 
kivirul a naptár, 
györgynapozik immár, 
kitavaszodom. 

 

Merre jársz?Merre jársz?Merre jársz?Merre jársz?    
 

Kicsi szél, 
merre jársz? 
Hegyen-völgyön 
botorkálsz, 
cimbalmodat pengeted 
nagybőgőd recsegteted, 
dudádat ha megunod, 
váltsál nyenyerére, 
s ha elfáradsz, csücsülj le 
mindenféle kőre. 

Kicsi lomb a kicsi fán, 
kicsi patak, merre jársz? 
Hegyen-völgyön átkelek, 
visszhanggal feleselek. 
Zöld a fű, zöld a rét, 
kicsi bárány, merre mész? 
Amerre a nyáj béget, 
én is ott csilingelek. 
Szép a nyár, jó a nyár, 
minden virág nyílik már, 
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kicsi lepke, merre jársz? 
Hársfán, bodzán landolok, 
friss mézet nyalogatok. 
Ha elmúlik már a nyár, 

kicsi fecském, merre jársz? 
Tengereken átkelek, 
keresem a meleget… 

 

VigasztalóVigasztalóVigasztalóVigasztaló    
 

Sír a szél és sír a lomb 
sír az eső sír a domb 
az ökörnyál katángkórón  
árokparton kék iringó 
sírva rí a kisgyerek 
kutyakölykök nyüszítenek 

Sírnak utak poros rögök 
a csillagok a Göncölök 
hallod hogy sír a muzsika 
álmában zokog anyácska 
Sír az erdő sír a berek — 
ne sírj anyácska: Jó leszek! 

 

EgérkalandEgérkalandEgérkalandEgérkaland    
 

Szemtelenke  
egerecske 
hosszú farkú 
gömbölydedke 
szeme izzó 
fekete gyöngy 
foga hosszú  
két nagy füle 
kihegyezve 

és a színe 
egérszürke 
cincog-fincog 
rendetlenke 
minden lyukba 
belefúr 
nagy étvággyal 
hosszú orral 
minden jóba 

beletúr 
szemtelenke 
egerecske 
most lett 
az utolsó 
kalandnak vége 
Cirmi épp erre jár 
te sem cincogsz 
többé már… 

 

EgércsapdEgércsapdEgércsapdEgércsapdaaaa    
 

Incifinci 
kis egér 
minden lyukba 
belefér, 
a pincében 
leskelődik, 
a kamrába 
fészkelődik, 
padláson is 
körülnéz 
ez a kajtár kis egér. 

Ott van ám 
a Kánaán, 
szárad már 
a kukorica, 
füstölőn 
a kolbász, sonka… 
Incifinci kis egér, 
lakomának  
vége lett… 
a csapdába 
belement… 



 

Kiss Lehel 
 

Nimród vízfestékezikNimród vízfestékezikNimród vízfestékezikNimród vízfestékezik    
 

Hegyi tóban 
a sárga víz 

jaj, de szépen fest! 
A nád kék is, 
meg lila is 

— jaj, de szép! — 
körötte. 

Sárga tó mögött 
zöld hegyek 

jaj, olyan szépen 
festenek! 

Piros ég alatt 
két madár 

elrepül mégis 
mindörökre… 

 

KapualjbanKapualjbanKapualjbanKapualjban    
indián ülindián ülindián ülindián ül    

 

Kapualjban indián ül, 
tisztes neve: Están. 
Ángulusul nem tanult meg, 
nem is fog már eztán. 
Szólongatják Mr. Steve-nek, 
hamburgert nyomnak kezébe, 
nehéz nyelve nem ered meg, 
nem pezsdül meg vére. 
Ígérhetnek fűt-fát neki, 
nem is hederít reája, 
hisz ő minden fának, fűnek 
igazhitű, jó barátja. 
Nem moccan a kapualjban, 
nem is fog már eztán. 
Régimódi indián ő, 
tisztes nevén: Están. 

ElalvásElalvásElalvásElalvás    
 

A fej, a kéz  
lefeküdt, 
cseng a csönd 
mindenütt. 
Két szemem 
keresem. 
Elröpült. Nem lelem... 
...csak az ágy, csak a csönd. 
Meg a bent, meg a fönt, 
Meg a fönt, meg a fönt... 
...éji ég — 
mélyi kék, 
rajta gyöngy 
— mind hamis — 
én is ott, ott vagyok, 
s kuncogó angyalok  
kacaja rajtam át- 
átremeg; 
érzem is, hallom is, 
jaj, mi még? Alszom is. 
Pssz! Pssz! Sssss...! 

 
Ha két fiú találkozikHa két fiú találkozikHa két fiú találkozikHa két fiú találkozik    
 

Megy, fut a réten a Péter, 
Fut, megy a pékhez a Pál. 
Fogy, fogy az út meg a méter, 
S a két fiú összetalálkozik, 
Jól megnézik egymást, 
S ha már összetalálkoztak, 
S ilyen jól megnézték egymást, 
Bukfencet vet erre Péter, 
Bukfencet vet arra Pál. 
Mi lesz a kisült kenyérrel, 
Senki meg nem mondja már… 
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Pingvin a folyosónPingvin a folyosónPingvin a folyosónPingvin a folyosón    
 

— Mit keres egy pingvin a folyosón? 
— kérdezte a takarító néni, 
és majd’ hanyatt vágódott. 
— Mit keres egy pingvin a folyosón? 
— kérdezte az igazgató úr, 
és tekintetével majd’ feldöfte a takarító nénit 
pingvinestül, folyosóstul. 
— Éppen engem keres! 
— Engem keres! 
— Engem! 
— kiáltoztak a gyermekek, 
de a pingvin magatartásából ítélve 
ez egyáltalán nem tűnt valami 
meggyőzőnek. 
Így hát mindenki előtt 
tárva-nyitva maradt 
a kérdés, de csak egy pingvin 
tottyant be rajta, akiről 
senki semmit végképp nem tudott. 

— Mit keres egy pingvin egy kérdésben? 
— morfondírozott az igazgató úr, 
és vette a kalapját, táskáját. 
Útközben megdicsérte a takarító nénit, 
amiért az a folyosótól 
olyan ügyesen távol tartja 
a pingvineket. 
Mert, ugye, pingvin a folyosón 
ma sem volt. 
Ezen a takarító néni fölöttébb  
                                      csodálkozott, 
de jólesett neki a bók, hisz 
csakugyan megérdemelte. 
Csak azt nem tudta, 
azt az egyet nem, 
hogy mit keres egy pingvin egy kérdésben? 
Biztos, valami kölyök…! 
Biztos, valami kölyök 
volt megint…!

 
 
 
 
 
 

 
 

Péter Katalin rajzai



 

Mészely József 
 

Fordított napraFordított napraFordított napraFordított napra    
 
Füzetecském, ma te másold le  
helyettem is a nyelvtan leckét! 
Könyvecském, te pedig biflázd be 
a lánglelkű Petőfi Sándor versét! 
 
Vonalzócskám, ma te mutasd meg 
a számegyenesed számait! 
Furulyácskám, ma te skálázd el 
a bűvösen zengő dó-re-mit! 
 
Radírocskám, ma te javítsd ki 
temérdek hibám, és légy nyakas, 
ma a tanci sem kételkedhet, 
hogy a füzetem csak miattad lyukas! 
 
Tollacskám, ma csak te pacázz, 
így rád foghatom én is végre, 
én tiltakoztam, de mégis ejtettél 
foltot a rendes füzetvezetésre! 

Ti pedig, mókás szamárfülecskék, 
tagadjátok le, hogy én gyűrtelek, 
ma legyetek a füleitek gazdái, 
hogy ne kelljen pironkodnom értetek! 
 
Ceruzácskám, ma te húzd meg 
az átlót a tanult síklapon! 
Szelecske, te pedig engedd, 
hogy röpítsen a tollas kalapom! 
 
Hű társam, te kopott hátitáska, 
ma te cipelj engem a hátadon 
és amíg a suliba érkezünk, 
ötleteimet veled is megosztom! 
 
Ha már fordított napra készülünk, 
hát álljon fejre az egész osztály, 
akár a koronás fa törzsén 
a kopogva gyógyító harkály. 

 
Ha akadna, kinek nem tetszene 
ötleteimet kínáló versem, 
az vegye vállára minden gondomat 
és sírjon, de nevetni elfelejtsen! 

 

SzélkakasSzélkakasSzélkakasSzélkakas    
 

Fenn a kúpos 
torony gombján, 
szél cibálja 
őt gorombán. 

 

Kémleli  
a messzeséget, 
s nem vár érte 
nyereséget. 

 

Télben fázik, 
nyárban izzad, 
nem riasztja  
a szolgálat. 

Tollászkodva 
arról mesél: 
Honnan, merre 
fúj ma a szél? 

Ki lehet 
e pörgős, nyakas? 
Elárulom: 
a szélkakas.  
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Mióta nincs a Pista bácsiMióta nincs a Pista bácsiMióta nincs a Pista bácsiMióta nincs a Pista bácsi    
 

Irma néninél, Váradon, 
a nagyszobai vánkoson 
szaporodik a macska nyáj, 
szuszog rajtuk a macskaháj, 
a szőrmókháj! 
 
Szerette őket mami is addig, 
míg nem nőttek nyájjá a macskik, 
mert ők uralják most a nagyszobát, 
a vánkost, asztalt és a zongorát… 
A nemjóját! 
 
Kérdezte is mami: „Te, Irmi, 
minek néked e sok cirmi? 
Ha felélik mind a nyugdíjad, 
tüzelőre neked mi marad? 
E macskahad?” 

S mind ki készült a válaszokra, 
maminak erre azt mondta: 
„Tudod, mióta nincs a Pistám, 
ők nekem a barátaim, ám! 
A sok cicám! 
 
És nem érdekel a tüzelő, 
az felesleges pénznyelő! 
Ők melengetik kezem, tomporom, 
a fagyos téli napokon, 
s nem undoron! 
 
Ők derűsítik az életem, 
mi nélkülük csak félelem 
lenne és sivár sivatag, 
igazán csak nyájuk simogat. 
E hű csapat!”

 
Lovagol egy lócsaládLovagol egy lócsaládLovagol egy lócsaládLovagol egy lócsalád    

 
Ó, ha te is láthatnád, 
lovagol egy lócsalád! 
Anyja hátán csikója, 
mert még nincsen patkója, 
nincs kengyele, kötőféke, 
csikókornak semmi nyűge. 
Az ostor sem biztatja, 
csak lópapa nógatja: 
„Jól kapaszkodj, csikócskám, 
mamagoló lóbabám!” 
Így kíséri lópapa, 
le ne esne az útra, 
mert akkor majd hoppszasza, 
lesz majd neki sok gondja. 
Egy év múlva nem lesz gyerek, 

akkor hátán lesz már nyereg, 
lesz kengyele, kötőféke, 
ló korának minden nyűge 
s az ostor is így biztatja: 
„Gyorsuljál már, dög bitangja!” 
De addig még lovagolhat, 
anyja hátán így loboghat 
s lót mellettük lópapa, 
lóbabáját vigyázva. 
Mamagolhat lómamán, 
erdők, rétek hajlatán 
s nyerítheti: „Lómamám, 
még egy évig paripám, 
s este jön az altató: 
Szép ló estét, kiscsikó!” 

 
 
 


