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Surján László

Az eltévedt királyfi  
meg az okos leány

Egyszer volt, hol nem volt, régen, 
nagyon régen volt, hogy egy királyfi 
elmaradt a társaitól egy vadászaton. 
Ne szépítsük a dolgot, bizony eltévedt, 
s már vagy három napja bolyongott az 
erdőben. Egy lelket sem talált sehol. 
Az ennivalója régen elfogyott, kis vad-
körtét rágicsált, más ehetőt nem ta-
lált. Éhes volt, szomjas volt, ráadásul 
már majdnem este volt, amikor na-
gyon messze kicsiny világosságot lá-
tott. Kik lakhatnak itt a rengetegben? 
Jó emberek? Rablók? Netán valami 
boszorkány, ahogy a mesékben szo-
kott lenni? Egy életem, egy halálom, 
én bizony odamegyek. Elindult hát a 
pislákoló fény felé, s közben azon tör-
te a fejét, megmondja-e, hogy ő a ki-
rályfi. Hátha gonoszok, elfognak, s ki 
sem eresztenek, amíg válságdíjat nem 
kapnak. Akár meg is ölhetnek! De 
eltitkoljam-e, ki vagyok? Méltó dolog 
lapulni, mint egy nyúl? Lehet-e gyáva 
királyfiból jó király? Ekként tanakodott 
magában, közben közelebb került a 
házhoz, amelynek már az ablakát is 
látta, amikor a sötétben megbotlott, 
elvágódott, a  fejét is beverte, eszmé-
letét is elvesztette.

Másnap talált rá a szegény favágó, 
aki a házban lakott. A  lányával nagy 
nehezen becipelték, ágyba fektet-
ték, a  fejét vizes ruhával borogatták, 
a szomját édes tejjel oltogatták. Nagy 
sokára felébredt, s kérdezte: hol van? 
Csöndre intette a favágó lánya, kevés 
kását adott neki, s nagy csupor tejet. 
Erőre kapott a királyfi, megköszönte 
az ápolást, s  tudakolta, merre van a 

király városa. Kiderült, nincs is mesz-
sze. A favágó a király erdejére ügyelt, 
a palotába ő vitte a tűzifát. A királyfit 
még soha nem látta. Megkérdezte hát:

– Mi dolgod van ott a király várá-
ban?

– Mikor mi. Amivel a király meg-
bíz. De indulnom kell, még azt hiszik, 
megszöktem a szolgálatból.

– Nem addig van az, előbb tisztes-
séggel megebédelünk.

Azzal a szegény favágó levágta az 
egyetlen kakasát, a lánya meg elkészí-
tette. Tény, ami tény, ilyen finom ka-
kaspörköltet nem evett még a királyfi. 
A  szeme folyton megakadt a favágó 
lányán, mert az olyan szép volt, hogy 
párját nem lehetett találni az egész ki-
rályságban. Elindult végre, estére már 
otthon volt, apja örömére, hiszen már 
nem tudták mire vélni, merre tűnt el a 
vadászaton.

A királyfi hívta a szolgáját, és egy 
sült kakast meg egy kis hordó bort 
küldött a favágónak, s tizenkét aranyat 
melléje, a vendéglátásért. Lelkére kö-
tötte a szolgának, hogy siessen, de azt 
meg ne mondja, hogy a királyfi küldte, 
csak annyit, hogy a palotából küldi a 
Mátyás diák.

Szaladt a szolga, de akármilyen 
gyorsan szaladt, megéhezett közben. 
Megette hát a fél kakast, megitta a fél 
hordócska bort, el is aludt tőle. Ami-
kor megébredt, gondolta, elég lesz 
a favágónak hat arany is, a  maradék 
hatot áttette a másik zsebébe. Azzal 
megkereste a favágót, átadta az aján-
dékot.
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Csodálkozott a favágó lánya, miért 
fél kakast küldtek a palotából? Azt 
sem értette, hogy miért kong a hordó. 
A  hat aranynál végképp elgondol-
kodott. De nem gyanúsította meg a 
szolgát, csak azt kérte, hogy köszönje 
meg az ajándékot, amit ők meg nem 
érdemeltek, és adja át Mátyás diáknak 
az ő üzenetét. Ez pedig így szólt:

Annak, aki reggel dalol,
A fele elveszett valahol.

Mondja a szolga, rendben van, 
elmondom. De a lánynak volt még 
üzenete:

Lent van tele,
Fent nincs leve,
Hiányzik az egyik fele.

Visszamondja a szolga, mutatja, 
hogy megjegyezte. De a lány még egy 
utolsó üzenetet is rábízott:

Tizenkét hónap egy évben,
Hat lett belőle énnékem.

Szalad a szolga, jelenti a király-
finak, hogy minden rendben, átadta 
az ajándékot. – Azután mit szóltak? 
– Köszönték szépen, mondták, hogy 
meg nem érdemelték, s az ajándékért 
cserébe három kis mondókát küldtek:

Annak, aki reggel dalol,
A fele elveszett valahol.

Mondja a többit is, s a királyfi el-
kacagja magát. – Nahát, deresre hú-
zatlak, te gézengúz. Hiszen a lány azt 
üzente, hogy megetted a fél kakast, 
megittad a fél hordót, de még hat 
aranyat is elloptál. Így volt-e?

– Így bizony, felséges király úrfi. 
Éhes voltam, nagy volt a kísértés. Ke-
gyelmezz árva fejemnek!

– Na, mivel megvallottad bűnödet, 
nem verem ki belőled a fél kakast, sőt 
még a hat aranyat is megtarthatod. 
Nagy örömöt szereztél ugyanis, mert 
megtudtam, a  favágó lánya nemcsak 
szép, hanem okos is.

Azzal ment is a királyhoz, jelenteni 
akarta, hogy megvan már a válasz-
tottja. De nem jutott szóhoz, mert 
ahogy az apja meglátta, közölte vele, 
hogy másnap nagy bált rendeznek, 
meghívta a királyságból az össze el-
adósorban lévő hercegkisasszonyt, 
grófleányt, még a szomszéd királyok 
lányait is. Nincs más dolga, válassza ki 
a legszebbet, s vegye feleségül.

Azt választok, akit akarok?
Azt bizony – mosolygott rá a király.
Nem tiltakozott a királyfi, örült 

a bálnak. Végigtáncoltatta az összes 
szépséges leányzót, azután azt mond-
ta az apjának: – Olyan szépek, kép-
telenség közülük választani. Feladok 
nekik egy találós kérdést, s aki meg-
fejti, az lesz a feleségem.

– Jól van, fiam, hiszen király le-
szel, s a királyné ne csak szép legyen, 
hanem okos is.

Azzal a királyfi elmondja a vendé-
geknek a kérdéseket:

Annak, aki reggel dalol,
A fele elveszett valahol.

Szaladnak a királylányok, herceg- 
és grófkisasszonyok, próbálják meg-
fejteni, de nem jutnak semmire.

– Ha ez nehéz, mondok másikat 
– szólt a királyfi, azzal már fújta is:

Lent van tele,
Fent nincs leve,
Hiányzik az egyik fele.

Újra lett nagy csodálkozás, fejtörés 
és gondolkodás, csak megoldás nem 
született. Már a király is mérges lett: 
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– Ennyi buta leányt együtt nem láttam. 
– Persze a királytól nem kérdezte meg 
senki, mi a megfejtés, pedig ő sem 
tudott volna válaszolni.

– Van még lehetőség – bátorítot-
ta a királyfi a vendégeket, akik erre 
megnyugodtak, s  lesték a harmadik 
kérdést.

Tizenkét hónap egy évben,
Hat lett belőle énnékem.

Ismét zsongani kezdett a terem. 
Az egyik hercegkisasszony előállt egy 
megfejtéssel: – Ezt az mondja, aki az 
év közepén halt meg. – A  királyfi a 
fejét rázta.

– Fiatalok vagyunk, korai még a 
halálról beszélni.

Egy másik lány azt kiabálta:
– Ez a júliusban született baba 

szava.
De a királyfi leintette:
– Előbb az esküvő, aztán jön a 

keresztelő.
Teljes volt a kudarc. A  király is 

gondterhelten nézett, de a királyfinak 
volt egy ötlete:

– Édesapám, folytassuk a bált hol-
nap is. Minden vendéget marasztal-
junk itt éjszakára, van szoba a palo-
tában elég. Közben meg hirdessük ki 
a találós kérdéseket, s  jöhessen el a 
bálba az is, aki most nincs itt, de vál-
lalkozik a megfejtésre.

Belegyezett a király, a szolgák, be-
járták az egész királyságot, s  a kis-
bírók kidobolták, mehet a palotába 
bálozni, aki tudja a megfejtést. Más-
nap egy, csak egy leány jelentkezett, 
persze hogy a favágó lánya. Igen ám, 
de élt a palotában egy ördöngös szüle. 
Volt neki egy csúf képű, gonosz lánya. 
Nem sikerült férjet kapni a számára, 
pedig már kezdett öregecske lenni. 
Az ördöngös szüle meglátta, hogy 
a favágó lánya jön a megfejtéssel. 

Azonnal kitalálta, hogy akkor a királyfi 
szolgájának tudnia kell a megfejtést. 
Elővette hát a szolgát, s addig, addig 
babonázta, amíg a megfejtést kiszed-
te belőle. Közben a lánya felöltözött 
báli ruhába, igaz, sokat nem segített 
rajta. Úgy nézett ki a szép ruha a csúf 
lányon, mint tehénen a gatya.

A  tegnapi vendégek között egy 
sem akadt, aki új megfejtéssel pró-
bálkozott volna. Mit volt mit tenni, 
meg kellett hallgatni az újakat. Mind a 
ketten jó megfejtést mondtak.

– Na, most mi lesz? – tanakod-
tak az emberek. A  jogászok sorshú-
zást javasoltak. Egyedül a királyfi volt 
nyugodt. Meg akarta mutatni, hogy 
őt sem a gólya hozta. Új feladványt 
mondott:

Aki kakast, bort s pénzt lopja,
Az a titkot meg nem tartja.

Megrémült erre a szolga, menten 
bevallotta, hogy ő adta meg a megfej-
tést az ördöngös szüle lányának.

– Na, akkor könnyű a választás, 
mert téged csak nem vehetlek fele-
ségül – kacagott a királyfi, s azzal az 
ördöngös szülét meg a lányát kisep-
rűzték a királyságból, a  királyfi pedig 
táncolni kezdett a favágó lányával. Ad-
dig-addig táncoltak, amíg a pap meg 
nem jött, s elmondhatták a holtodig-
lan-holtomiglant. Még három napig 
tartott a lakodalom. Én is ott voltam, 
három csizmát elkoptattam.

A királyfiból jó király lett, a felesé-
géből pedig még jobb királyné. Ha ez 
nem így történt volna, az én mesém is 
tovább tartott volna.

A szerző számítógépéből – új mese


