
szerencsé t hoznak a szerecsenek!
Görög né pmesé k alahjairól

A €öí ög nyelvben az arapisz szó alatt fekete Vagy söté t
b l  ernbeft - pé ldáu] né €ert, Vagy arabot -, Valamint
hasonló külsei  emberforrna dé mont, iiIetve kí sé rte-
tet kell é rieni. Mivel a szerecsen szó a magyár nyelv-
ben lr€yancsak ielenthet né gert, arabot, mórl Vagy iZ-
maelilát feltehet ]eg eZ felel meg leginkább a görög

A göí ög nyelvben olyan tUlaidonságok társulnak a
<zo1,o, n rtp^'66 ll"cölé ,,dlé rd, dlerer} d-na
kacs a fé lelmetes s ezek a tulaidonságok bizonyós
sZó]ásokban é s kifeiezé sekben is el fordülnak

,.Feftete mint a szerccsen" mondják pé ldául A söié t b r,
szí n az ürügye ,.a szelecsent, ha csutakolod, a szap,
pant csak pazárolod " közmondásnak, amely átvjtt
é rte]emben termé szetesen a hiábaváló igyekezetre
Ulal (A magyar sájtónyelvben sem ismeretlen a ,,szelr-
csenmasdatás" kifejezé s, valaminek vagy valakinek a
mentegelé sé í e való hiábavaló kí sé rletek eselé n szok-
ták emleeetni,) Arapika thirnoni - , Mé rges mint egy
szerecsen", á]lí tiák arról, akj nagyon d hós, Ellenben
bóknak számí t, ha valakire azt nondlák Ehi arapika
,Idtid , ,olyan szeme Van, mint e€y szerecsennek",
mert ez azt jelenti, hogy aZ il]et nek kedves fekete
szembogara Van

A görög né phagyományban a szeí ecsen ]egtöbb,
ször áFí é le házi dé monké nt jelenik meg s bár enge,
delmes szolgáia urának, mindenké ppen fé lelmetes, s
rokonszenvesnek kevé ssé  mondható alak, Temé rdek
kinccsel halmozzák el házigazdáikat, Vagy akár alkalmi
ismer seiket is, akit Viszont telhetetlennek, kapzsinak
vaey akáí  lú l kí Váncsinak találnak, azt felfaliák,

A háí om ió tanácsról szóló mesé ben pé ]dául az
idecen földön munkát Vállaló f h s többek közt azt a
tanácsot kapia egykori gazdájátó1, hogy ne  sse be]e
az orrát olyasmibe ami nem tartozik lá, Hazalelé  me,
net találkozik e€y szerecsennel, aki egy fán ü]Ve a fa
levele]re aranypé nZekel ragasztgat, F h sünk szó né l,
kül tovább megy, mire a szerecsen megállí tia, s eláru],
ia nekl, hogy száz é Ve   az els , aki nem ké rdezett rá,
hogy mié ft ragasztgatia aZ aranyakat, ezé ft aztán  
lesz az els  akit nem fal fe], s ráadásul nekiadia az
összes aranypé nzt,

A sárkányokhoz hasonlóan a szerecsenek közt js

akadnak, akik egy kú t Vagy forrás mel]ett, eset]eg a kú t
mé lyé n ütnek tanyát s nem engedik, hogy a fehé rné p
Vizel merjen,

A szerecsen mint házi dé mon figuráiának kjalaku-
lásában Valószí n leg keleti mesealakok játszottak sze-
repet, amelyek valószí nú ]eg a BiZánci Birodalom ide-
ié n kerü|tek a eörög köZtudatba Abban a korban,
amikor az arab é s a görög k!ltú ra sok elemmel gazda-
gí totta egymást,

A következ  mesé ben a szerecsen szolca figuráia
mellett több, a göröe né pmesé kb l iól ismert mese-
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alak mint pé ]dáu] a sárkányasszony Vagy á lámia -
is szerepel

N aranyzöld sas

Egyszer Volt, hol nem Volt é ]t egyszer egy öregember
a három leányával, szegé nyek Voltak mint a templom
egere Az öre€ naphosszat salátának Valót gy ]tö€e-
tett á hegyen, eladta a Városban, s ebb l é ldegé ltek
Egy napon meglátott egy jókora t  salátát s nagy
öí ömmel megragadta hogy kihú zza a földb l Hú zta,
rángatta, mire kiUgrott a földból egy hatalrnas szele,
csen é s rárivallt az öí egre]

- Ej, öreg, mié rt té ped a haiamat?l
AZ óregember feltápászkodott, s rnikor rneglátta a

fö]é be tornyosu]ó szerecsent, megfagyott aZ ereiben a
Vé r Beleteit egy kis id be, amí g összeszedte magát, s
akkor nagy alázatosan megszólalt:

- Kedves All nem állt szándé komban me€hú znl a
haiadat. Egy Vadsalátát akaí tam kirántani a földb l,

- AZ a Vadsalála áz é n haiam voit - mé reel dött a
szerecsen É s mondd csak minek neked az a saláta?

- Három leánykám Van, s a saláták árábóI tarlom el
 ket,

AkkorA]i egy maré k aranyat nyomott a kezé be, s azt
rnondta neki:

- HoZd el az e€yik leányodat, é s cazdaeeá tesz]ek
Az öreg furcsállLa a dolgot, de nem szólt semmit,

Bement a Váí osba, é s a szerecsenl l kapotl pé nzb l
mindenfé lé t vásároll ké s  este té rt haza

A lányok boldogan látták hogy áz ap]uk í elpakolva
j n haza, Nyomban faggatnl kezdté k, hogy hol vette
rninderre a pé nzt, A Vacsora uián aztán az öregember
szé p soriában elmesé lte, hogy lálta meg a szerecsent.
hogy té pte meg a haiát, s Vé €ül, ho€y mit ké rt l le
E] ször a legna€yobb lányához foí dult, s megké rdez-
te, akar-e a szerecsen fe]esé ge lenni A lány lüsté nt
keserves sí rásra fakadt Megké rdezte a közé ps  lányt,
de   is elsí rta magát, A legkisebb leány vjszont na€y
o.1ld , elód,,l ,-l oizony "ln"g)ek 1-ozz; ,

Másnap í egge] az öregember é s a legkisebb leány
ú lra kelt, A lány könnyes szemmel bú csú zott el a n _
vé reit l, mert azt hhte, nem látia  ket többé  viszont,

Ahogy odaé rtek arra a helyre. ahol aZ öregember a
vadsalátát taláha az öreg meghú zkodta a bokrot, mi_
re egy hang dübörgött fel a mé lyb l] ,,Ki az?'

- É n Vagyok aZ, Ali Elhoztam neked a lányomat.
Akkor nagy robajial megnyí lt a föld, s egy lé pcsó

t nt fel Apa é s leánya negyven lé pcs fokon eí eszked-
tek le odalent A]i fogadta  ket:

Ne fé ]j lányom itt jó sorod lesz
A 5/e'ec eT dz olegl.elé be n)ono|, pg) é Iczety

pé nzt s ú tiára bocsátotta. A lány bú csú záskor meg-
í gé ftelte Vele, hogy elküldi hozzá a n vé reit.



Teltek-mú ltak a hetek, s a lánynak csaku€yan jó so-
ra vok, csak esté nké nt tórlé nt vele valami különös
Mjnden áldott este megielent a szerecsen, s megitát-
ta egy Varázsitallal amel],t l a lány rögtön mé ly álom_
ba merült, Egy napon eljöttek látogatóba a n vé rei
é s ké rdezgetté k, milyen itt az é lete,

- lgazán nagyszer  itt minden felelte csak azt
nem tudom hogy ki a fé riem, meí t minden este meg-
,," l"} \aldn-iVel "miIó ;lorrba rré lLlök

Akkor a nóvé rei azt tanácsolták nekj:
Amikor odaadiák az álomita]t, ne idd meg, hanem

csürgasd egy szivacsra, s akkor nem alszol maid e]
Í gy is tölté nt. AZ esti italt titokban a szivacsra cse,

pegtette, s aztán ú gy tett, mintha elaludna, de Valójá,
ban é beren fi€yelte mi törté nik köí ülötte,

É jfé l kölül aztán lát]a, hogy egy aranyzó]d szí nú  sas
lé p a szobába leveti tollrüháiát, s €yónyör  szé p da-
iia lesz bel le Az ifiú  a nyakába akasztotta a kulcsalt,
s a leány í nellé  feküdt az áe}ba

Amint az aranyzöld sas e]szenderedett, a leány óVa-
tosan leakasztottá a kulcsokat a nyakából, s elindult
felderí teni a palotát Sorban nyjto€atta a szobákat, s
látta, hogy az egyikben mosnak a másikban Vasalnak
a harí nadikban varrnak. Ké rdezgette a szolgálókat mi
Vé gre ez a nagy ké szüi dé s, ,,fu aranyzöldsas menyeg-
Z ié í e" volt mjndenütt a Válasz

A lány gondosan visszazárt minden szobát, s Visszá-
bú jt az ágyba, Amikor Vissza akarta akasztani a kUlcso-
kat az ifjú  nyakába az felriadt é s halagra geriedt.

- Hei, Ali, Ali - f rmedt a szerecsenre , a lány, akit
hoztá] nem hozzám való

Erle Ali fogta, é s kidobta a leányt a söté t é iszakába
Marió (mert í gy hí Vták szegé nyké t) szí vet té p en zoko_
gotl í na€ában AZ AranyZöId sasnak erre megesett raj-
ta a szí ve odarneni hozzá, é s azt mondta:

Cyere adok egy csókot é s egy ió tanácsol AZtán
dl1} loIl d árlral cg, L c .,l po, -nó é -

Meni é s keresd meg az anyámat A házá erké |yé n
ül é s fon Kend be mé Zzel a fonalát, mire í gy fog szól-
ni] ,,É des legyen annak aZ é lete, aki megé desí tette a
fonalat" Elre te megszólalsz, ,,É n voltam aZ", Akkor fel
í og hí vni magához de csak akkor men] fel ha meges-
küszik az arányzöld sasra, hogy nem fog felfalni té ged

Marió nekiVágott megkeresni az aranyzöld sas any-
iát, Ment, mendegé lt s egyszer csak megpillantott egy
sárkányasszon],t, arnint az eí ké lyen ül é s selyemszálat
fon Marió elrejt Zött az erké ]y alati, s titokban beken,
te mé zzel a lelógó selyemfonalat. Ahogy aztán az é des
fonál a sárkányasszony szá'ához é rt felkiáltott:

- É des Jegyen annak az é lete, aki megé desí tette a
fonalamatI

- É n voltarn az - pattant el  Marió a reitekhelyé l l
- Gyere csak fel, ne fé ]i, nem eszlek meg|
- El bb esküdj meg hogy nem falsz fel| Akkor a

sárkányasszonyrákezdte: Esküszöm a sz ] skertie-
imre a sZántóföldeimre a házaimra, nem eszlek megI

Nem, nem tillakozott Marió - esküdj az aranY,
zöld sasra, akkor feimegyekI

A sárkányasszony ké nytelen kel]etlen megesküdött
az aranyzöld sasra hogy nem eszi meg a lányt

Másnap a sárkányasszony Vadászni indult, s meg-
hagyla Maí iónak, hogy mire hazaé rkezik, ami ki Volt
cöpöle re Jegyer <,-öpö,v. rá.\ iönber -eee,Zi
a lányt

Marió tehetetlenül sí rdogált, mert nem tudta, mi
tegyen, hogy ami ki Vo]t söpörve ne legyen kisópörve,
Arra jáft dé ltáiban aZ arányzöld sas, é s rnegké rdezte]

- \,,lié ft sí rsz, Marió?
- Te is ió helyre küldé l en€em - panaszkodott a

lány. - Anyád ázt mondta, ho€y ami ki Volt söpörve.
ne legyen kisöpöwe, máskülönben fel fog falni en-
gem,

- Gyele, adok egy csókot é s e€y jó tanácsot, söpörd
ki szé pen aZ egé sz házat s gyú itsd közé pre a szeme-
tet| Beletú rsz az egyik olda]ról, beletú rsz a másikról
é s ké sz, Ami ki Volt söpörue nincs kjsöpörve Há pe
djg az anyám ké í dezi, hogy ki tanácsolta ezt neked fe,
leld azt hogy ,magamtó] tudtam, magam csináltam"]

Este hazaé r a sárkányasszony látiá, hogy arni ki
Voh söpöir'e, njncs kisöpöNe,

\d€} Vá d,5lo Vd€V Vd€y Vd,jz<lorák l-jr1., ,aqy
az aranyzöld sas adott neked tanácsot

- Nem vagyok sem Varázsló, sem varáZslónak leá_
nya, s aZ arányzöld 5as sern adotl tanácsot Magamtól
tudtam, magam csináltam

Másnap a sárkányasszony a lány kezé be nyomta a
madaí akat, amelyeket az e| z  ftpi Vadászatról ho_
zott

Mire hazajövök, amj megf tt, ne legyen megf Ve
men különben rnegeszlek]

Marió sí rdogált, mert nem tudta hogy mit tegyen
Arra iárt dé ltáiban az aranyzöld sas é s megké rdezte:

- Mié rt sí rsz Marió?
- Te is jó helyre küldé l engem - panaszkodott a

lány, - Anyád azt mondta, hogy ámi megf tt, ne le,
gyen megf ve különben fel fog falni engem

- cyere, adok egy csókot é s egy ió tánácsot Tisz,
tí tsd meg a madarakat s a felé t f zd meg Amikor ké ,
szen van, tedd hozzá a többit|

Í gy ]s tett Marió.
Hazaé rkezett a sárkányasszony, é s láttá hogy ami

megf tt, az nincs megf Ve,
V"gV ""rdz,lo \"gy Vdg} Vd-az.loné | .álJá, ,"g}

az aí anyzöld sas adott neked tanácsot
- Nem Vagyok sem varázsló, sem varázslónak leá_

nya, s az aranyzóld sas sem adott tanácsot. Magámtól
tudtam ma€amcsináltam,

Másnap a sárkányasszony negyven párnahuzatot
adott neki, hogy mossa ki, Vasalia ki, é s tóltse meg
tollpehellyel  ket.

Marió tehetetlenül sí rdogált, mert nem tUdta hogy
mit tegyen Arra iárt dé ltáiban az aranyzöld sas, é s
megké rdezte:

Mié rt sí rsz. Marió?
- Te is jó helyle küldé ] engem _ panaszkodott a

]ány - Anyád ázt mondta, hogy mossam, ki Vasaljam
kj é s töItsem meg ezt a negyven párnahuzatot, de se
Vizet, se szappant, se toiipelyhet nem adotl hoZZá

- cyere, adok e€y csókot é s egy ió tanácsot. lndu]i
e] errefelé  aZ ú ton, s la]á]sz ott e forrást, ott kimosod
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é s megszáí í tod a párnákat, fután kiáltsd el magad]
,,Erd k, í nez k madaral, gyeriek ide é s rázzátok meg a
tollatokat, mert az aranyzöld sas háZasodnj ké szül"I
E,le od"tPreglé .1Pr, d rád"lal, nekeo rir.§ má(
dol€od, mint összegy iteni a 1ehullatott tollpelyhe-
ket, s megtölteni Velük a párnákat,

Este hazaé rkezett a sárkányasszony, é s ]átta, hogy a
lány mindennel elké szült

- Vd€) vd'dz<lo vág, vdc\ vdl;zslöndk lpjnyá vag}
az arányzöld sas adott neked tanácsol

Nem vagyok sem Varázsló, sem vaí ázs]ónak leá-
nya, s az aranyzóld sas sem adotl tanácsot Ma€amtól
tudtam, rnagam csináltam.

Másnap í ey szól a sárkányasszony:
E]mé sz a n vé remhez, s elhozod tóle a hangsze,

reket é s a nagydobokat, mert az aranyzöld sas háza,
,od1l les,ü , H" ,le-n lozod P| rreges,le.

Marió tehetetlenül sí rdogált, mert nem tudta ho-
gyan miL tegyen, Ana iári dé ltáiban az aranyzöld sas
é s megké rdezte:

Mié rt sí rsz, Marió?
Marió rnindent elmesé lt, mire az aranyzöld sas a

következ ket tanácsolta neki]
- ndJli el elen d2 U|ot é - án lo, TáJ ]d mP,-ze

iársz, találsz egy kis §áros forrást Hajolj le é s igyál a
Ví zé b l, s mondd azt,,Milyen ióí zú  Ví z! ]\,,lé g sohasem
ittam ilyel|'jAZtán találsZ e€y kukacos almafát, Szakí ts
le egy almát, edd mec, é s dicsé rd meg, , Mi]yen finom
a]ma| Mé g sohasem ettern ilyet|" Ha továbbmé sz
tüské s bokrok álliák maid utadat, Szóli nekik, ,,Csipke-
rózsák, €ránátalmák, bocsássatok át]", s  k átenged-
nek Ezután egy házhoz é rsz, s a ház el tt látsz egy ku-
tyát, ame]yik szé nát eszik, s egy szamalat amelyik
csontot, Add a szamáí nak a szé nát é s a kutyának a
csontot A háZban találsz egy lé pcs t, amely é Vek óta
nem Voll lesöpörve, Töröld le á köté nyeddel Azlán
meclátod az ajtót, Kopogi be, s a nagyné né m, a lámia
fog aitót nyitni Ha megké rdezi, mit akarsz, mondd
' eg hogv" nÓVele,.jldö,l d l"rg\z.-é kFrl P.a rágy
doboké rt, meí  az aranyzöld sas házasodni ké szül! Er-
í e   bemegy a szobába, de nem ám azé ft hogy el ke,
í esse a hangszereket, hanem hogy megé lesí tse a fo-
€ait, Ezalatt te akaszd le a hangszereket az aitó mó-
cú l " cvo,,d1 inoUli h"zdle,e A ldn,a ndgy mPí 9é <61
rápaí ancsol a lé pcs fokokra, hoey €áncsolianak eI de
 k azt felelik ,,Hogy is gáncsolnánk el, mikor   törölge,
tett ]e minket, mí g te é vek óta ránk sem né zté l|". Az,
tán a kutyát é s a szamarat fogia szólí tani, hogy té pie-
nek szé t, de  k azt fo€ják mondani, ,,Hogy is té pné nk
szé t, mikor   vé gre a nekünk va]ó ennivalót adla
elé nk, amit le é veken át fordí tva adtál nekünkI". Akkor
a tüskebokí okat ké ri ho€y mé rgezzenek meg, de  k
í gy felelnek 'Hocy is mé rgezné nk meg, amikor ó ked-
Vesen csipkerózsának é s gránátalmának nevezett min-
ket amit te sohasem tetté l!", Erre az almafához for,
dul, hogy zú dí tsa a feiedre aZ almákat, de az almafa
azt fogja Válaszolni ,,Hogy is zú dí tané k a feié re almá-
kat, mikor ó megdicsé í te az almáimat, amit te soha-
sem tetté ]l", Vé gül a forrást ké í leli, hogy öntse ki a Vi-
zé t, é s foitson meg té ged, de a forrás tiltakozni fog]
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,Hogy is foitanám meg mikor   ivott a vizemból é s
megdicsé í tel", Í gy azlán bai né lkül haza fo€sz iutni s
odaadod anyámnak a hangszereket.

Marió esté re me€ is é rkezett a hangszerekkel, Ami-
kor a sárkányasszony meglátta, felkiáltott:

- Vagy \álá,,,'d v"gv Vdgy vd.al§lól ak lejnyd vdgi
az aranyzöld sas adott neked lanácsot,

- Nem Vagyok sem varázsló, sem Varázslónak leá-
nya, s aZ aranyzöld sas sem, adolt tanácsot Magam-
tó] tudtam magam csinállam

Másnapra t zté k ki aZ aranyzöld sas menyegz ]é t
egy sáí kánylánnyal Volt nagy sürgé sjorgás minde,
nütt, Me€jött a sárkánylány, meg is esketté k az arany-
zö]d sassal.

L<,e, .l,elo t d]UdnI |é riel Vo|nd a \drKdnydswor}
ogy Agy gve-Vdl ragá(_-oil Má,lÓ -ninder Ujiár",5
mPgg}L totld o'}e| hocy bevll"cit,dk d2 i,jU pa../o_
báiát, Me€fenyegette Mariót, hogy meg se nylkkanion,
ha rácsepeg a folró v]asz, mert ha egy hangot js hall,
beiön é s felfalja,

Marió csak állt állt. s összeszorí totta a fogát, arni-
kor csepegni kezdett a Viasz

Akkor az aranyzöld sas azt mondta a sárkánylány,
nak hogy tatsa egy kicsit   a gyertyákat, aztán maid
Maí ió felváltja, A sárkányIány szót fogadott é s feltelte
az ujjaira a gyertyákat, de arnint az els  csepp forí ó vi,
asz a kezé re hullott, felsikoltott fáidalmában

Több se kellett a sárkányasszonynak. Abban a hit,
ben ho€y Marió sikoltott, berontott a szobába é s fel_
falta a sárkánylányt A fia erre ú cy tett, mjntha sajnál,
ná: ,]ai anyám mit tetté l felfaltad a felesé gemet|" si,
ránkozott szí nleg A sárkányasszony ezt már nem tUd,
ta elvise]ni é s megpukkadt mé rgé ben, AZ arányzöld
sas pedig felesé cül vette Mariót, é s aztán boldogan
é ltek amí g meg nem haltak,,

Az ókori mí toszok hé roszai bátrak, er sek é s becsüle-
tesek Voltak. Az ú iabb kori né pmesé k f szerep] i közt
is akadnak ilyenek, de el fordu1 az is, hogy a f h s se
nem okos, se nem ügyes, se nem szorgalmas - tehát
e€y teliesen hé tköZnapi ember A köVetkez  mese f -
szerepl je egyetlen iótettnek köszönheti hogy nem
lesz a szerecsen vacsoráia é s mesé s kincsekhez iut,
sok szenvedé sen megy át de Vé geí edmé nyben nagy
szerencsé jé t annak köszönheti, hogy a megfelel  pil-
lanatban egy szerecsennel találkozottI

A csicseriborsós ember

Egyszer volt, hol nem vo]t é lt egyszer egy nagyon lus-
ta ernber, Egy nap, ahogy balla€ott az ú ton, é szrevett
a földön egy szem csicseriborsót Lehaiolt é rte é s aZ
oí rába dugta hogy el ne veszí tse,

Este, amikor lefeküdt aludni, azon morfondí rozott,
hogy elülteti a csjcseriborsóiát, abból maid kin  egy
bokor, amely Újabb ötven szem csicseriborsót fog te,
remni, A következ  é vben e]ülteti ezt az ötven szemet,
s ezeknek ezeí  szem csicseriboasó ]esz a termé se, Az



ezer szemból ezer bokor csicseriborsó hait ki, s annak
ké t,három nyolcokás edé nyre Való teí mé se lesz AZo-
kat ismé t elülteti, é s í ey tovább,. é s í ey tovább

Amikor már millió é s millió tárolóedé nyné l taftott,
egyszer csak a fejé re csapott: ,,É s ugyan hová teszem
azt a sok edé nyt? Nlegyek é s rnecbeszé lern a királlyal,
hogy é pí ttessen nekem raktárakat,

Másnap fel is kerekedett, elment a palotába, oda-

"l l " <ií ;ly -lPjibe, é ..odd 
", ho8) Te' e1], l eg

ennyi raktárí a lesz sZüksé ge a tengernyicsicseriborsÓ-
jához, A király csak hallgatla, hallgatta, s közben az
j"n dl e-,é oel , ,Nohd!, l .,.1 ., 

"2 
allpr 1cg rJ-

lam is gazda€abb| ltt taftom a pálotában, s ha meg-
tetszik nekiadom á lányomat|"

Í gy is tett ott maraszlalta esté re együtt Vacsorá-
zott Vele, s aztán mikoí  elé rkezett a lefekvé s ideje, ti-
tokban megparancsolta a szolgáknak, hogy a vendé g-
nek longyos á€ynem ve] ágyazzarak, hogy próbáí á
tegyé k ,,Ha csakugyan gazdag családból való nem
tud majd a rongyos ágynem ben a]udni", okoskodott
a király s meghagyta a szolgáknak hogy egé sz é iiel fi-
gyelié k mit csinál a vendé g.

A t ,c.er'boí \o- en be, eÍ elLdt d lol gJos ág}ré
mú be de né hány perc mú lva eltüsszentette rnagát, s
k]esett az orrából a csicserlborsóia, Nosza, nekiálll ke-
resgé lni. hol lehet, Kereste, kutatta, tulkáll a rongyok
köZötl. hogy meglelie de mindhiába, Mire meetalálta,
már pilymallott Megkönnyebbült sóhaiial Visszadug-
ta aZ orrába a borsót s vé €re elaludt,

Jön leggel a király, faggatia a szolgákat, hogyán
álUdt á Vendé g,

Egé sZ é iiel csak hánykolódott - ludatták Vele a
szolgák

BjZonyáí a nemes csa]ádból szálmaZik - nyugtáZta
elé gedetten a király

Aznap esté re azt parancso]ta a szolcáknak, hogy a
legfinomabb ágynemú vel ágyazzanak a Vendé gnek, s
egé sz é iiel figyeljé k, mit csinál

Í gy is törté nt, Lenvászon leped t, selyempaplant,
selyemvánkost adtak a Vendé cnek, Amjkor eliölt a le-
fekvé s ideje, a csicseriborsós ember megint eltüsszen-
leIl- rrJcáL \ uj'enl l,ipol Vdn' d/ ollobo á c(l.Cel
borsó Szerencsé re nyomban meg is lelte. visszadugta
az olrába s szinte röetön mé ly álombá merült, hiszen
el z  é iiel le sem hun}ta a szemé t

Reg€el a szolcák ielentik a királynak hogy a Vendé g
egé sz é iiel é desen aludt a finom ágynem ben. ,,Ne,
mes családból származik" szögezte le a király s mé g
aznap felajánlotta a csicseriborsós embernek, hogy
hozzáadia a 1ányát Egykett re megegyeztek, s nemso-
kára megtartották a lakodalmat

Telt-mú lt az id , s egy nap a király megké ldezte a
csicseriborsós embert, hoey mié rt nern látogátja meg
a sZüleit, mié n nem mutatia me€ a felesé gé nek a szü-
| hazáiát, a birtokait. szegé ny cslcseriborsós zavarba
iött a ké rdé sre, de mivel nem akarta elárulni magát,
kiadta hát az utasí tást, hogy csomagolianak, meft
másnap indulnák haza

Fd 1á ba1 lóí d <ld]ll o csdpd| d 'c,!.elibolcoc err-
ber, a királylány meg a királyi test rsé g tizenké t vité -

ze A csjcseriborsós ember találomí a elindUIt egy
ú ton, s a iöbbiek köVetté k, Napokon át menlek, í nen-
degé ltek A többiek egyre,í násra ké rdezgetté k hoey
sok Van-e mé g hátí a, s ó mindig azzal bí ztatta  ket,
hogy máí  közelednek

Egyszer aztán leszálh a lováról é s ú gy tett, mint akj
sZüksé gé t Vé gezni indul a bozótba.

Ti csak men]etek el re, maid Utólé rlek bennete-
ket.

A csapat továbbállt, a csicseriborsós ember pedig
Ieereszkedett e€y ösvé nyen, s kisvártalva egy kú thoz
é ft, Már,már azon iáft aZ esze, hogy beleöli magát a
kú tba, s szomorú an felsóhaitott:

- Jai nekeml ]ajI
Ebben a pillanatban egy szerecsen Llgrik ki a kú tból

é s azt ké rdi t le]
- Mit akarsz t lem, mié rt szólí tottál?

Ugyan ha€yjál engem, dehogyis szó]í tottalak.
Tessé k, áruld eI, mit is mondtálI
AZt mondtam.,]ai nekemI Jai|".
No lg}e Al é 1 revé í r é pp.n-eggp] ldi
Rendben van, elhiszem, de most már hagyi ma-

gamra, mert é ppen a kú tba akanam ölni magarn,
É s mié rt akarod a kú tba ölni magad?

AkLo, " _,r.,e,,borsós e-b., eIré .é lIp dl e8e\z
históriát tövir l-hegyire

Ei, te ember, kár lenne Ví zbe fojtani magad, Mon,
dok é n neked valamit Van nekem egy szé pen beí en,
dezett kasté lyom, o]yan hogy egy király js megirigy€l-
né , Ha akarod, odaadom a ku]csát s te odaviheted á
fe]esé gedet. ottmaradhattok tizenké t telies eszlende-
ig, meg]esz mindenetek, amit csak akartok Tizenké t
é V mú ]Va viszont eljöVök egy este, s mondok neked l!
zenké t szót, hogy magyarázd meg, mit ielentenek Há
megfejled a jelenté süket, örökre a tié d marad a kas-
té ly Ha nem tudsz megfe]e]ni a ké rdé sekre, akkor
megöllek Ha beleegyezel, máris odaadom a kulcsot,

- Mé g ké rded? fu sem é rdekelne, ha már holnap el,
iönne .td. ne mdí adiak ,er (leg}^1bP1

A czeré .<er d|ryú ]|o Id . l,dslé iy |,Llcaá,, á , \icsé r,
borsós ember meg sietett megkeresni a lovát s
utólé rni a többieket Nagy k  esett le a szí Vé r l, hogy
lesz hová vinni a felesé gé t, amiatt meg egyel re nem
izgatta magát, mi lesz tizenké t é V mú lva. odavezette
hát a csapatot a szerecsen kasté lyához Tátva maradt
a sld Jk n jkor me8pllldnlotlak' A csl.,erbor\o\ em-
ber bú szké n iárt-kelt a kasté ly termeiben, s ha Valami
rossz é lzé se támadt, azzal nyu€tatgatta magát. hogy
jó az lsten s ha egyszer már megsegí tette, megsegí t]
majd tán akkor is, amikor a szerecsen Visszaté r

A király test rsé ge né hány nap mú ]va hazaté rt s
örömmel ú jsá€olták az Uralkodónak, ho€y a Vejé nek
micsoda pompás kasté lya van, A király mee a kiráIyné
nem €y ztek hálát adni a sorsnak, hogy i]yen ió fé í jet
fo€ott ki a leányuk.

Telt,mú lt az id  s a házaspáí  boldogan é lt a kas-
telybdn Tilene€) eVlendó TJlVa á/o1ban d.<i.,er'
boí sós ember kedé lye eeyre bú skomorabbá Vált,,,El-
telt tizenegy esztend , s ta]án a lizenkettedik nem fog
eltelni? - sóhaitozott naphosszat
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szegé ny asszony látván a fé rie mogowaságát, maga
is egyre csak sorvadozott Hiába próbálta megtudni,
mié í  kesereg az ura, hiába gy Zködte hogy benne
megbí zhat, az mindi€ csak azt felelte, hogy nincs neki
semmi baja Lassan már semmihez nem Volt kedve:
nem evett, nem beszé lt, neí n is aludt

Eltelt az uto]só esztend , elé rkezett a Vé gzetes,nap
É ppen vacsorához ültek amikor kopogtattak az aitón
A szo]gák aitót nyitottak. s egy rongyos öregembert
Vezettek a terembe. A háziak hellyel kí nálták az asztal,
nál, de az öreg nem akarta elfogadni, mondván ron,
gyosan. piszkosan nem illik ásztalhoz ülni, De a csi,
csedborsós ember megfogta a kezé t, s szelí d er szak,
kal ieültette ma€uk közé , Vacsora után a csicseribor-
sós ember megparancsolta a szolgáknak, hogy a leg-
]obb ágyát ké szí tsé k el  az öregnek, Az öregnek azon-
ban nern akaí ódzott ágyba feküdni, s ké rle, hogy hadd
a]udjon az udvaron egy csomó illatos sz l ]evé len,
ál ogv ó ,/o(|d A gdldá beleeg\eze,l, \ dz öreg 1é ,n
sokkal ké s bb nyugovórá té ft az udvaron, de elóbb
meghagyta a háziaknak, hogy ne tör djenek Vele, ha
az é iiel külónös hangokat hallanak az udvarról.

|'t el."it n egtzo a r ecy há'lg "/ "ilób"l ,

- ]annisz| ]annisz| (Í gy hí Vták i€azábó] a csicseribor-
sós embert,)

- Tessé kI felelt csicseriborsós embet
- Mi az ,,egy"?
- Egy az isten
- Hé , lannisz mondd csak kit l tudod ezt? É s a

,kett " az micsoda?
- Ké t szarva Van az ököí nek, egy az isten,
- Mi a három?
- Három lába van a vasháromlábnak ké t szarva van

az ökörnek, egy aZ isten
- Jannisz, megölsz engemI Mi a né gy?
- Né gycsecs  a tehé n, három lába Van a Vashárom-

]ábnak, ké t szarvá van aZ ökórnek, egy az isten.
- Mi az öt?
- Öt uji van a ké Zen né €ycsecs  a tehé n, három lá-

ba van a vasháromlábnak, ké t szarva van az ökörnek,
egy az isten

- Mj a hat?
- Hat cslllaga Van a Fiastyú knak, Öt Uii Van a ké zen,

né gycsecs  a tehé n, három lába van a vasháromláb,
nak, ké t szarva Van az ökörnek, egy az isten

- Tönkreteszel, Jannisz Mi á hé t?
- Hé t szú z ropia a táncot, hat csillaga van a Fias-

tyú knak ót uij Van a ké zen né gycsecs  a tehé n, há-
rom lába van a vásháromlábnak ké t szarva van az
ókórnek, egy aZ isten.

- Ml a nyolc?
- Nyo]ckarú  a polip, hé t sz Z ropia a táncot, hat

Lcj .gd Vé r a l- asl, L.,ldr, ol u i Vdn . l,ezer 1é g}

csecs  a tehé n három lába van a vasháromlábnak
ké t szawa Van az ökörnek egy áz isten

Mi a kilenc?
Kilenc hónapra születik a gyermek, nyolckarú  á

po]jp hé t szú z ropja a táncot, hat csillaga Van a Fias_
tyú knak, öt uii Ván a ké Zen, né gycsecs  a tehé n há-
rom lába van a váshárornlábnak ké t szarva van az
ökörnek, egy az isten

A vesztemre töí sz ]annisz| Mi a tí z?
- Tí zcsecsú  a koca, kilenc hónapra születik a gyer-

mek, nyolckarú  a po]ip hé t sz z ropja a táncot hat
. dgd \á1 " l d.'\Lln". ö, uii Vd1 " 

La,en, 1.g1_
csecs  a tehé n, három ]ába van a vasháí omlábnak,
ké t szarva Ván aZ ökörnek, egy az isten

- Mi a tizenegy?
- TiZenegy hónapra születik a csikó, tí zcsecs  á ko-

ca, kilenc hónapra születik a gyermek, nyolckarú  a po-
lip hé t sz z ropia a táncol, hat csillaga van a Fias-
tyú knak öt Uii Van a ké zen. né gycsecs  a tehé n, há-
í om ]ába van a vasháromlábnak. ké t szarvd van az
ökörnek, e€y aZ isten,

Mj a tizenkeüó?
-l, e,lté l l on"pbol "l] dl ÁV, L 61-gJ hór"pld : ú _

letik a csikó, tí zcsecs  a koca, kiIenc hónapra szü]etik
a gyermek, nyolckarú  á polip, hé t sz z ropia a táncot
hat csillaga Van a Fiastyrlknak, öt uii Van a ké zen,
né gycsecs  a tehé n, három lába van a vasháromláb-
nak, ké t szarva Van az ökörnek, egy aZ islen

Vé gem Van, Jannisz| Most mi ]esz velem?|
Váli szikláVá, amelynek egyik fele arány, másik fele

ezüsl
Ebben a pil]analban a szerecsen szikláVá Vált,

amelynek egyjk fele arany másik fele ezüst Voh. Az
örecember pedj€ csendben elment, reggei már nem
tálálták a kasté ly udvarán, Ez az öregember pedig
nem más volt, mjnt rnaga Krisztus, A kasté ly pedig
minden kincsé vel ]annisré  ]ett, s többé  nem Voll mi,
t l fé lnie Boldogan é ]t a felesé gé Vel, amí g me€ nem
halt.

Nem tudom, ki hogy van Vele, de é n azL a tanu]sá,
got Vontám le a fentj törté nelekb l, hogy a szere,
csenek Vé gül is mindenkire szerencsé t hozták, ú gy-
hogy egy cseppet sem kell fé lni t lük A rnagam ré _
szé r l é n is sok szerencsé t kí vánok minden kedves
o]vasómnak]

Nagyné  szabó Antigóné

Megielent

cí m  folyóiratban
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