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Az aranyláncon függő kastély
(Francia népmese)

Egyszer élt egy szegény halászember' Nem volt egyebe' csak egy hajója' egy há-

lója és egy kis kunyhója a tengerparton. Volt neki egy fia is, akit ki szokott Vinni
a tengerre, de ez olyan jóképű gyerek volt, hogy ahol elment, mindenki utána for-
dult, úgy bámu]ta.. . Volt három lánya is' olyan szépek, mint a napsugár' A halász
öreg ember volt már, és nemsokára meghalt. Ettől fogva a Íiú lett a család feje, és

mikor megjött a tengeren a dagály, ő ment ki halászni a hajócskával, hogy meg-
keresse a mindennapravalót a háza népének.

F'

Egyszer, ahogy indult a tengerre, három előkelő úriembert pillantott meg az aj-
tajuk előtt. Kérték, engedje be őket a kunyhócskába' hogy megpihenhes-

senek' mert messziről jöttek, és igen elfáradtak. A halász jó szív-
vel betessékelte őket. A vendégek meg csak leültek a kuny-

hócskában, és a bámulattó] szólni sem tudtak. A három nő-
vér szépsége annyira elbíívölte őket, hogy menten be]é-

jük szerettek _ s pár nap múlva meg is kénék, íelesé-
giil vették mind a hármat.

A három szép uraság nem volt más, rnint há-
rom király: az egyik a Halak kiráIya' a másik a

Madarak királya, a harmadik pedig Egéror-
szág királya.

Az eskiivőt követő napon mind a három
íöIkészült' hogy magár'al vigye hitvesét bi-
rodalmába.

De mielőtt otthagyták Volna a sógort,
mindegyik r'alani ajándékot adott neki:
kettejiiktől kapott egy szép teli erszényt' a
harmadik ajrindéka pedig egy régimódi'
ócska dohán1'szelence volt. A halász fogta,
és beletette a haliiszzubbonya zsebébe, még
csak ki sem n\'itotta' mert úgy vélte, sógora
talán csútbt akar űzni belőle.
Elment a három nővér, a halászt meg elővet-

te az unalom. Mivel pénze már volt, fogta magát'
otthag}'ta a kunr hót. és bement a városba.
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'ttt aztán úgy kikupálódott' mint valami zsíros polgár: még fogatot is vett, és Pá-
z:ig meg sem állt.
Két ál1ó esztendeig élte világát Párizsban' nem volt hiánya a világon semmiben.
_Ltotta aZ erszényekből bőven. . . Hanem mikor elgurult az utolsó garas is, és a jó

_:nrborák látták, hogy mása sincs már, csak adóssága, azok is hátat foÍdítottak ne-
.':' Végül a lakásból is kitették a szűrét' és úgy maradt, mint a templom egere.

{kkor eszébe jutott a sztilőfaluja meg a kis kunyhó meg a hajócska is, s elhatá-
'\Zta, hogy visszatér, és folytatja a halászmesterséget.

Ugy is lett. Három napig gyalogolt, mire hazaén' mert pénze nem volt. De
':logy a kis öbölhöz közeledett, látta' hogy a hajócskát rég elvitte a tenger: helyén
em talált egyebet' csak a cöVeket a parton, régi rozsdás négyágú horgát s a szér

:lállott kötél darabjait.
A kunyhót is alaposan megtépázta a vihat meg a tél, és ahogy a halász belépett

. légi otthonba' csak azon törte a fejét: mihez is foghatna?.'. Az egész házat fel
,lrgatta egy cipóra való garaséÍt, kikutatta a régi halászzlbbony zsebeit is' de
.en volt biz abban semmi egyéb, csak az ócska szelence, amit még a sógorától

:'.ipott. Majdnem a sutba Vágta rnérgében' mikor eszébe jutott' hátha van benne
:g1' kis dohány _ és kinyitotta. Abban a pillanatban, amikor föllibbentette a föde-
jt. megszólalt egy parányi vókony hangocska:
_ Mit óhajtasz' kedves gazdám?

Hogy mit óhajtok? _ néZett nagyot a halász, mert a hang gazdá1át sehol sem
.Íta. Hát több mindenÍélét... Mindenekelőtt elkelne egy jó kis vacsora' ide az
r\ztalra.

Jófbrmán ki se mondta, hát megterült aZ asztal: r'oskadásig tele lett hússal, ke-
lr étrel' süteménnyel, gyümölccsel és borospalackkal, de még csak a gőzölgő fe-
.etekávé és flnom körtepálinka sem hiányzotr onnrn'.. Ámu]t a halász, hiszen
liir napok óta kenyeret Se ]átott: mindjárt hozzá is fogott jó étvággyal a lakomá'
zíshoz.

Mikor a vacsorát az utolsó morzsáig elkoltötte, és úgy jóllakott' hogy a ftile is
.étfelé állt, írjra elővette a szelencét' éS felbillentette a födelét. A láthatatlan kis
.zolgának most már azt parancsolta, hogy vigye el egyenesen a királykísasszony
rálószobájába, mert ott szeretne aludni.

Abban a pillanatban érezte, hogy lába elhagyja a
:öldet, s lassan egész testében fö]emelkedik a le-
' egőbe' és repül a Í'e|hők f'ölött' úgy, mintha a
.zél sodorta volna magával. Mire körülnézett,
:ey finom, puha selyemágyon találta magát.
ott is ki mást pillantott meg maga mellett,
rlint a királykisasszonyt, aki o|y szépséges



\ olt. ]llil]t a napfény' s oly édesdeden szendergett selyempárnái köZött, hogy még

a ]éle_qzetét is alig lehetett meghallani.
.\ ha]ísz magánkívül volt aZ ámulattól. Moccanni Sem melt, csak váltig gyö-

n} ijIkaidótt a kiriilykisasszonyban. Hajnal t'elé, mikor kedvére kigyönyörködte
nlaeát. úljra lblnyitotta a szelencét, s gyorsan elrendelte a láthatatlan kis szolgá-
nak. hog1 r'igye haza a kunyhójába, még rnielőtt a kir álykisasszony tölébred..
Ígl nlent ez hiírom nap, három éjjel: nappal lakmáIozott, éj.jel az alvó kiráIykis-
asszonr :zépségét csodálta. De fö]ébreszteni mégsem akarta' attó] tartott, hog\

niegijeclne. Nen akart neki bánatot okozni.
TöÍtént ezenköZben, hogy rossz volt a termés' a VetéSeket az országban elverte

a jég' A királykisasszony apja kürtszóval hirdette ki birodalmában és a szomszéc
ot szágokbirn, hogy leánya férjhez menendő, s kezét iulnak adja' aki a legtöbb ga-

bonát szállítia be a királyi udvarba' meÍt már éhínség l'enyegette a ltkosságot. Hí
fe futo[t a dolognak rnindenÍ'elé, s a ráktjvctkező rrapon már anrryi volt a pírlyázó'

nlint a hangya. és az utakon mindenünnen girbonával rakott szekereket lehetett

látni. minden kikötő tcle volt hajóval' s a hajók fenekc törlve bÍtzával.

Az i1jú halász is tudomást szefzett a király üzenetéről' és mindjárt megöfült.
nrert úgy vélte' hogy szelerrcéje segítségével talán sikcr'ül rna.jd elnyer nie a kir ály
kisasszonyt. akit annyira megszeretett.

Kinyitotta a szelencét, és a parányi hirng rnegszólalt:
Mit óhajtasz, kedves gazdám?
_ Ezer nreg ezer szekeret akarok' te]e gabonával. Azt akarom, hogy senki-

;l'l.nek ne legyen annyi, mint nekem!
Alig rnondta ki' arneddig a szen ellát, az utak mind te]e lettek nyikor'gó'

hatökr'ös szekerckkel' a szekelek pedig púpozva zs1rkokkal. A hirlásznak

egyéb dolga sem volt, mint csak az' hogy a palotába ir'ínyítsa valameny-
nyit. Kidetült. hogy több gLrbonája gyűlt össze, mint az összes többi pá

lyázónak együttvéVe. Így hít ő kapta t'eleségiil a királykisasszonyt, akil
nem is nagyon kel]ett crőltetni' hogy hozzámenjen.

Megtartották a lakoda]mat is. Az eskiivő utirni napon a halász úrjr'l

előVette a sze]encét, éS azt kérte, legyen most már egy gyönyörr
szép kastélya is' de olyan, amilyen még solra nem volt: arany

/.---<- Iáncokon tüggjön alá az égből, ne is érintse a földet, és ot'

legyen a kir írly pa]otája mellett.
Kérése nyomban teliesüIt' mert alighogy kimondta

egy csodálatos szép kastélyt látott tornyosulni a leve'
grlbcn. A neg; iul'kÍnJl logva at'anylincokon l'üggöl

' alj a lelhók közül. s ol; rn.szép r olt. hogy hozzí hr 
I

\ sonlatosat még nem is látott emberi szem.
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Lgy ragyogott, csillogott-Villogott a keft felett, mintha csupa színaranyból, drá-
gakövekből lett volna.

A halászunk betessékelte feleségét egy lebocsátott aranyhídon át, és szobájá-
'0a Vezette. A királykisasszony majd elolvadt a gyönyiirűségtől, mert ilyen szépet
j még sosern látott.

Reggel' ahogy a király fölébredt, és kinézett az ablakon, ő is mindjárt meglát-
Ia a szép kastélyt, amely Ótt tündöklött a napfényben a palota mellett. Megkérdez_
te a vejétől, mi lehet az a szép épület, és hogy kerülhetett oda.

_ Felség _ felelte a halász _, az én kastélyom ez. LáÍhaÍaÍ|an szolgáim építet-
ték aZ éjszaka a kert fölé. Ha kedve van megtekinteni, szívesen megmutatom,
győződjék meg róla' hogy semmi sem hiányzik belőle.

A király át is ment, megnézte, végigjárta a pincétől a padlásig' és egyik ámu-
latból a másikba esett. Több terem Volt benne, mint a palotában, és sokkal szeb-
bek is voltak: szivárványszínekben játszó üvegből és gyémánttükörből volt ösz-
lzeállítva mindegyik, s tele mindenféle széppel, jóval, amit csak szem-száj Kván-
hat és ember elképzelhet. Úgy el volt ragadtatva a látottaktól, hogy megölelte
a vejét, és meghívta vadászatra. Hozták is a paripákat, ebeket, fegyvere- t
ket, és nyomban útra keltek.

Történt azonban, hogy a királykisasszony régi kérői közül az
egyik besurrant az aranyláncon függő kastélyba' s amint ott
bámészkodott, megpillantott a sarokban egy ócska sze-
lencét. Fölvette, hogy megnézze, mi van benne.
Ahogy felbillentette födelét, a pará-
nyi hang mindjárt megszólalt:

_ Mit óhajtasz, kedves gaz-
dám?

_ Hogy mit óhajtok? _ hök-
kent meg az idegen. _ Bárcsak
ez a kastély négyszáz mérföld_
del odább kerülne innen!
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Abban a pillanatban megnozdult a kastély, és repülni kcZdett eldők, hegyek és

'3Dgerek f'ölött.'. Nen] kel]ett több' mint egy szcnlpillantírs és már egy soha
::em lított tívoli or'sz/lg kcllíís közepérr 1rllapoclott nleg. ahol. amcddig csak elér-t

'L tekintet. n'rinden kék vcllt, és egy telemtett lelket sen lchetett li'rtni.

A halísz nrcg már hazafeló taft(Ít a vadászatlíll a kirírllyal, és ahogy kozclc-
]ett, fi'lsietett egy magirslirtfa' hr:gy nlinél előbb megpillantsa a kastólyát. Nagyot
léZett, mcÍt anrrak híílt helyét lítta. Mindjárt a zscbébc nyÍllt a szelencéét-t. de az
renl volt nála. A kirÍtly pedig' megtud\'a. lrogy a kastély a liinyáva] egyiitt nyom
:a]anu] eltűnt. nagyon rlleghalirgudott. és megt'enyegette vcjót: ha hét napon beltil
:]aza ner.rl hozza a kir-álykisasszonyt. akkor négy legszilajabb lovával összetiprat-
'ti.

A halrisznak Összeszorult a szíve, ncm is annyira Íélelnlében' hanem inkíbb
lánatában, hogy szépséges t'eleségét nleg a kastélyt elvesztctte. De abban bízott,
logy sógorai nlajclcsak kisegítik a ba1ból, ós útr'a is kclt' hogy rnegker-esse őket.

Először is a Halak királyálroZ éfkezett. Ahogy belépett a palotába. mcgcsókol-
ia nagyobbik húgát. aki kirri|ynííi boJdogságban élt a Halak királya r-nellctt, az-
Lttán elmesó|tc sógorának, lni tö ónt. s kórdezgette, nem hallott-e erreÍ'elé egy
kastélyr'ól' mely az égből aranyláncon fiigg aJá.

_ Ncrn t'clcltc a Halak kiriiJya . hí'ét se hallottarn. Dc várj egy kicsit. hátha
\a]amit Sikerii] megtudni r-óla.

Azzal a]ánelti]t a tengelbe. és rlinclen alirttvalóját osszehívta a VíZ alatt, aZ

óriási bálnától a kis tengeri bo|háig. Mikor egytitt Voltak' kérdezte tőliik. rrenr lá!
tirk-e egy kastélyt. irneJy az égből aranyJírncon lüggene a]í' Dc azok mind azt fe-
lelték, hogy nrost hallanak r'óla először'. Már be is fejezte volna a kér-dezgetést,
nikor véletleniil egy vén tenger'i stint pi]]antdt meg' alTelyet a vihar'ok és villárn-
csapások már annyira megviscltek' hogy alig-alig piSlogott.

Hiit te, tengeri süt't... Te sent láttad az aranyláncon függő kastéIyt valahol?
_ Nem _ fc|clte a sűn, a tőle telhető legalázatosabb hangon. - Ncrn láttam'

ulam.. . De ahogy a lrullánrok taraján Íickándoztan lna délelőtt. taláIkoztam egy
sassal. Az mintha mondott volna virJamit egy aranyláncon liiggő kastélyról. . . Es-
kiivőre késztilődnek benne, ós anriyi hírst hordanak oda vendéglátásra,
amennyit ő nrég soha é]etében nern ]átott.

_ Esküvőrc'] _ csóválta mcg a fejét a király. _ És mikor lesz az?
Ha az eszem nem csal, úgy n'rondta a sas, egy hét múlva.

A Halak kiráIya megköSZönte a Vén siinnek a felvilágo-
sítást, aztán kiszá]lt a tengerből, elmesélte a sógo-
rának, hogy mit hallott. A lialász megörtilt a

ió hímek, és bír az esküvő neki Se féfi a fe-
jébe, Í'olytatta útját másik sógora, a Mada-
rak királya felé.. '

(
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Mikor belépett a kastélyba, megcsókolta középső húgát' majd elmeséIte ka-
landjait sógorának, és kérdezte tőle' nem hallotta-e hírét egy kastélynak, amely
aranyláncon függ alá az égbőI.

A király itt is összehívta alattvalóit, és tőlük érdeklődött' nem látták-e a kas-
télyt.

_ De igen, láttam felelte egy öreg sas. _ Úgy ragyog, mintha aranyból lenne.
és valami esküvőre készülődnek benne. Szép esktivő lesz, mert napok óta annyi
húst hordanak oda, hogy nem győzök belőle lakmározni.

_ Miár micsoda esküvőre késztilődnének? csóválta a fejét a halász, de a sas
csak legyintett rá a szárnyaival.

_ Föl tudnál-e oda vinni valakit? kérdezte a király a sastól.

-' Föl én _ felelte a sas. _ De előbb igen sokat kel] ennem, mert hosszú lesz
,1.az űt'

A sast egész éjjel hússal táplálták' kedvére lakmározhatott hajnalig. Mi-
kor fölkelt a nap, hátára vette a halászt, és fölrepü]t Vele, hogy elvigye az

aranyláncon függő kastélyba.
orák hosszáig repültek a tenger felett. Kietlen' hu1lámos lapály
terült el alattuk mindenfelé, és bármerre néztek, még csak egy

kis szigetet se lehetett látni: csak eget' Vizet körös-

förül..' Gyengültek a sas sziirnyri. egyszer csak hár-

l) r raszó] a halásznak:

É' - Álljunk meg, nem bírom tovább... Ennem kell'
Most éppen apály van, ]eteszlek annak a magas kő-
sziklának a tetejére, és utánanézek valami zsákmány-
nak' Várj meg nyugodtan.

Azzal már le is tette, és tovarepült' Fölszállott.
egyenest a magasságba, hogy megkeresse aZ aÍany-
láncon függő kastélyt, és ha jóllakott hússal, vissza-

.jöi.jiln' hátára Vegye utasát.

'..,., .12
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A halász ott maradt tehát egyedül a kőszál tetején, amely egyre jobban fölme_
redt a tenger vlzéből, az apályban. Hosszúnak ÍetszeÍt az idő, de a sas nem jött.
l;í.ár az apály is rnegszíínt, kezdődött újra a dagály. A víz mindegyre jobban emel-
kedett, kezdte elnyelni a magas kősziklát, és ahogy a nagy hullámok nyaldostak
a halász felé, az majd kinézte szegény a szemét, úgy leste: jön-e már a sas. De a
sas csak nem jött. Már a szikla legmagasabb szirtjére húzódott Íe| a halász' a víz
azonban csakhamar ott iS megtalálta' előbb csak a lábát locsolgatta, majd térdét,
vógül elérte derekát' már válláig emelkedett _ és csak nem jött a sas...

Abban a pillanatban, amikor a víz már a halász álláig emelkedett, a sas meg-
jelent.

Y:.a
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Itt Vagyok, fogd meg a lábamat... Ne Íélj mondta, kiteljesztve terebélyes
szárnyaiÍ a VíZ felett'

A halász belekapaszkodott a madár csüdjeibe mind a két kezé\'el. és kiemel-
kedett a vízből. Nyílegyenest szálltak föl a tengerről a láthatatlan magasságok fe-
lé. Egy álló napig repültek fÖlfelé, és akkor valami ragyogást pillantottak meg.

_ Mi lehet az? _ kéÍdezÍe a ha|ász.
_ Semmi, csak kibújt a kcjdből a nap _ felelte a sas.

Repültek tovább, éS a hatodik napon' mikor már a napot iS elkelülték, a sas le-
tette hátáról utasát a levegőben függő kastély udvarába'

- Itt vagyunk.
A halász meg1epetve nézett körül, meÍ a kastélyban zene szóIt, és csakugyan

éppen lakodalomra készülődtek.
A királykisasszony nagyon szomorúan könyökölt ki az ablakból, de amikor

megismerte férjét, azt se tudta, hová legyen örömében. Szerét ejtette' hogy titok-
ban szót váltsanak, és elmesélte, mi történt.

14
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_ Majd elbánok én azzal az urasággal _ szólt a halász haraggal. -
Csak mondd meg nekem, hová rejtette a szelencét!

_ Mindig magánál hordja, éjszaka a párnája alá szokta rejteni _ só-
hajtott lemondóan aZ asszony. Nehéz lesz tőle Visszaszerezni.

De a halász nem adta bÍrsulásnak a fejét. Eszébe jutott sógora,
Egérország királya, az majdcsak kisegíti a nagy bajból.

Nyomban elküldte a sast sógorához egy levéllel' és az nemsokára
Visszatért, hátán egy vidáman cincogó egérkéVel. De biztosítékul ho_
Zott magáVa] egy öreg, tapasztalt patkányt is.

l5



Ejjel, mielőtt aZ újdonsült kérő leíeküdt volna, ahalász az egérrel belopódzott
a há]ószobába. A királykisasszony az ágy alá bújtatta őket.

KéSőbb bejött a kérő, elővette a szelencét. Parancsára a láthatatlan ajtók becsu_
kódtak' ő meg lefeküdt aludni, de e]ó'bb a szelencét a párnája alá rejtette. Nemso-
kára horkolni kezdett. Akkor a kis egór előbújt' od,aszaladt hozzá, ésjó1 megcsik_
landozta bajuszával azt a nagy pirosságot: az alvó ember tokáját.

Megrázkódott, s akkorát horkant ijedtében a kérő, hogy a kis egér rémülten
szaladt vissza az ágy aIá. Ekkor a halász e]eresztette a patkányt. AZ meg úgy kö_
rü]ugrálta a kérőt az ágyban' billegette farkát épp aZ orra alatt' hogy aZ menten
fe]ült. és segítségért kiáltott.

A halásznak se kel]ett több, felnyújtotta karját az ágy alól, és kivette a párna
a]ól a szelencét.

Nl'omban ki is nyitotta' és a parányi hang megszólalt:
_ N4it óhajtasz' kedves gazdám?

AZt. hogy a kastély újból a királyi ker.tbe kerüljön vissza' oda, ahol volt.
A kastély abban a pillanatban megmozdult: szállt erdők, hegyek és tengerek

Íillött. és egy szempillantás múlVa ott ragyogott a király kertje fölött, régi helyén,
kÖzel a palotához.

' !íl'* !E {r!_- 4-ffit-.
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A király kinózett aZ ablakon, és mikor megpillantotta az aranyláncon függő
kastélyt, megdörzsölte szemét, nem akart hinni a látványnak... De jött már a leá-
nya és a Veje' maguk mesélték el a töfténteket.

Erre aztán nagyjókedve kerekedett az öreg királynak. Büntetésül a gonosz ura-
ságot tipratta agyon a lovaival.

A halász pedig sokáig és boldogan élt feleségével az aranyláncon függő kas-
télyban, de most már volt gondja rá, hogy a szelencét magánál hordja.
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GRIMM

Az erdei anyóka

EgysZeI egy szegény szolgálólány egy nagy-nagy erdőn utazott át a gazdáival. Az
erdő közepén rablók támadtak rájuk, és aki a kezük ügyébe került, azt irgalmatlanul
megölték.

A lány fent ült a kocsis mellett a bakon. Amikor a rablók nagy lármával előIontottak
a sűrűből' megijedt, leugrott, és elbújt egy vastag ta mögé. ott lapult, míg a támadók el
nem Vonultak a gazdag zsákmánnyal. Akkor végre előmeréSzkedett rejtekéből' de nem

talált egyebet, mint a kocsi roncsait meg a gazdái ho]ttestét. Leült, és keservesen sílni
kezdett.
'Ó' én szegény szerencsét]en _ így jajveszékelt _, ml lesz velem? Sosem ta]álok ki

ebből a rengetegből ! Nem ]akik itt egy ár-va lélek sem] éhen tbgok veszni. \f,g) engem
is megölnek majd a rablók!

Mikor kissé lecsendesedett, Í'eláIlt, ker'este-kutatta, merre mehetne, de még csak egy
vékonyka ösvényt sem ta]á]t. Így érte az este.

A fIík közt egyre sűúbb ]ett a homály. Néha ág reccsent, s olyankor szegén1' Jánl'nak
majd elállt a szíve verése; azt hitte, vadállat oson a bozótból, vagy útonálló nlozdult
meg valamelyik fa mögö1t' Még lólegzeni is a|ig mert. Végül azt mondta nagában:

,,Itt ez a nagy fa' letilök a tövébe, s egy tapodtat sem tágítok innét, akámi történjék
is."

Hát ahogy ott kupolgott' egyszer csak egy fehér galamb szállt feléje' Leereszkedett a

lányhoz; aranykulcsocska csillogott a csőrében'
A lány úgy megörült a madárnak, hogy egy pillanatla még a bír1áról-ba1álól is

megfeledkezett; kinyújtotta a kezét, hívogatni kezdte:
TubicámI Tubicím!

A galamb odalibbent hozzá, tenyeÉbe ejtette az aranykulcsocskát' és ]neg\Zólajt:
Ne búslakodj, azértjöttem' hogy Segítsek rajtad. Látod azt a nagy Íát'l Azon t an eg}

kis lakat, nyisd föl a kulccsal, ta]álsz benne enni-inni magadnak' nen ke]] toiíbb
éhezned.

AZZal e]rcpti]t. A lány pedig odament a fához, kinyitotta' éS valóban ]e]t benne eg}'

tálka tejet és hozzá egy karaj fehér kenyeÍet' Hanem amikor jóllakott. nlegint csak
esZébe jutott a szonorúsága.

_ Nálunk otthon ilyenkor ülnek el a tyúkok sóhajtotta. olyan fáradt
vagyok, bár én is ]efekhetném az ágyamba!

l9
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Alig hangzott el a fohászkodás' máIis odaröppent hozzá a galamb. Most egy másik
kulcsocSkát hozott a csőrében, Ietette a lány tenyelébe, s azt mondta:

_ Ne bús|akodjáI; menj, nyiSd ki ott azt a másik fát, találsz benne ágyat magadnak.
A lány úgy tett, ahogyan a nradfu meghagyta neki; kinyitotta a fát, s mit nem |átott?

SZép vetett ágy fehérlett feléje' clagacló párnákkal. könnyű takaróval. Ő meg be|efeküdt,
és nyomban elaludt.

Reggel' amint fölébredt a harsány erdei madárszóra' harmadszor is odaszállt hozzá a
galamb. Megint hozott egy kis aranykulcsot, s azt mondta:

* Nyisd ki azt a harmadik fát ott, találsz benne ruhát magadnak'
És a lány olyan pompás atanyos gyémántos ruhát lelt a fában, hogy annál szebbet

még a királykisasszony Sem hoÍdhat.
Így éldegélt egy ideig az erdőben. A Í'ehér galamb mindennap Íölkereste, s amiÍe cSak

szüksége volt' mindenről gondoSkodott.
Egy szép napon aztán azt kérdezte tő]e'

Megtennél-e valamit a kedveméÍt?
_ Már hogyne tennék! _ f'elelte a lány. Mindent megteszek, amit kívánsz'
_ Akkor gyere utánam, elvezetlek egy házikóhoz, oda menj be. A tíízhelynél egy

anyóka kuporog majd, és jó napot köszön neked, de te a világéIt se íelelj rá, akáImit is
csinál. Menj el mellene, mintha ott sem volna. A jobb keze Í'elől találsz egy ajtót, azt
nyisd ki, és lépj be rajta a szobába. A szoba ktizepén |átsz majd egy asztalt tele
gyűríível; egyik csillogóbb' mint a másik. Ezeket a Íényeseket hagyd békében' de ta-
lálsz köztük egy egySzerűt' azt kapd fel' és hozd el nekem' amilyen gyolsan csak bírod.

Azzal a galamb fölröppent, ágról ágra száIlva e]vezette a házikóhoz' aztán llÍíint, a
líny pedig belépett, és mindent úgy talált, ahogyan a galamb előr'e rnegmondta. Az
anyóka ott kuporgott a tíízhely mellett' és elkerekedett a szeme a csodálkozístó],
amikor a hívatlan vendég betoppant.

_ Jó napot, kedves gyermekem! köSzöntötte nyájaskodva'
A lány azonbanjól megjegyezte a galamb tanícsát: nem íelelt egy álva szót sem, csak

ment egyenesen aZ ajtóhoz.
Akkor az öIeg fölug[ott a zsámolyról, belekapaszkodott a ruhájába' úgy akarta

visszahúzni, s közben rikácsoIt, mint valami vén ho]1ó:

Hallod-e, az az én szobám' oda nem léphet be senki' ha én nem engedeml De a

\ lány nem törődött a kiá]tozásával; kilántotta magát az öregasszony kezéből' és be
lépett a Szobába.

Nagy asztal állt köZépütt. Rengeteg gyűÍű hevert Íajta:
hog) csuk Ugy s','ik-ra,/ott al \/clnc tolük' o azonban

valamennyit; csak azt az egyetlenegyet, csak azt a
reste, de Sehogyan sem tudott fáakadni.

csillogtak-villogtak,
sorra félre|ökdöste
dísztelen gyűrűt ke-
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Már egészen kétSégbeesett' hogy hiába minden, nem tehet eleget a galarnb kívánsá_
gának. De talán nem is az asztalon van a gyűrű, hanem valahol másutt a szobában']
Tanácstalanu] körülnézen; hát látja: az öregasszony épp akkor kap t'öl a sar'okból egy
kalitkát, és ki akar osonni vele. A lány hirtelen az ajtóhoz ugrott, útiát állta a vén-
asszonyn.rk, és kikapta a kezéből a kalitkát.

Egy szüIke madár tilt benne, és csőlében tartotta a gyűÍűt.
A lány nagyon megörült, benyúlt a rácson' kiÍántotta a madáI csőIéből a gyűIűt' és

kiszaladt vele a háZból. Futott, tutott aZ erdőben, ahogy csak a ]ába bírta. s egyrc azt
váIta' egyszer csak odaszáll hozzá a galamb' és átveszi tőle a dlága Zsáknlányt. De a
galambnak híre-hamva senr volt. A lánynak lankadni kezdett az ereje' egyre lassabban
lépkedett, végül egészen elgyengült, és kimeliilten nekidőlt egy fának.

A fa egyszeriben lágy és hajlékony lett, lebocsátotta ágait. és az ágak kórülöJeJték a
Iányt; már nem is ágak voltak, hanem két erős kar; és a ía sem fa volt már. hanem egy
szép ifjú.

Megölelte, megcsókolta a lányt, és azt mondta:
Köszöntjm neked, hogy megváltottál' és kiszabadítottál a vénasszony hatalniiból'

Az az anyőka gonosz boszorkány: fává varázsolt' de néhány ór/lra ntindennap felrér
galamb lehetten-r. Addig nern is változhattam vissza emberré, rrríg a gyÍírű a boszolkány
birtokában volt.

Megszabadultak a varázslattól a szolgái és a lovai is, melt a -gono\7 \cnl\\Zol])'
azokat is fává változtatta'

Fölpattantak a paripákr'a, és hazavágtattak az iÍjú or'szágába.
Az az tfjú ugyanis királyfi volt, s ahogy hazaértek, nyomban Í'eleségül vette a línyt.
Ma is élnek, ha meg ncrn haltak'
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