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Függelék

Aranyhajú ikrek – Megölt aranyhajú ikrek 
(Két mesetípus negyvenhárom variánsának leírása)

A  Magyar népmesetípusok I–II. című, kétkötetes, összefoglaló 
művében Berze Nagy János az aranyhajú gyermekek meséjét a 
707-es jelzettel tipizálja, s  az alaptörténet altípusaként megha-
tározza a megölt aranyhajú gyermekek című altípust is, amelyet 
a 707. I-es jelzettel közöl. A  könyvben a 707-es jelzettel meg-
határozott népmesetípusunknak összesen 35 változatát, a  707. 
I-es jelzettel meghatározott népmesetípusunknak pedig összesen 
8 változatát írja le és látja el a feljegyzés helyéről, idejéről, vala-
mint a gyűjtő és a közlő személyéről szóló egzakt adatokkal. 
A kötet 1957-ben jelent meg Pécsett, Baranya Megye Tanácsának 
kiadásában. (A bevezető tanulmányt írta és a tudományos szer-
kesztést végezte: dr. Banó István; felelős kiadó: Takács Gyula.) 
Az alábbiakban a kötet függelékeként hiánytalanul közöljük az 
aranyhajú gyermekek történetének Berze Nagy János által meg-
különböztetett mind a 43 variánsát – Berze Nagy János leírásai-
nak szöveghű átvételével.
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1. Gaal(l): 390–428. l. Die Drillinge mit dem Goldhaar. = Gaal 
(2): III. 148–154. 1. XLIII. sz. Az aranyhajú hármasok.

Magyar fordításával lépésről-lépésre egyezik. A  német 
szövegben a leányok neve: Gretchen, Märtchen, Suschen.

Közlés ideje 1822. (Ismertetését lásd a 6. sz. változat-
nál.)

2. Ipolyi: Magyar myth. 117. l.
A)–D) Hiányzik.
E) Nagyfogú óriás a vízen átkelőket elnyeli. Egy remete 

messziről megátkozza; az óriás kővé válik, de fogai: a sziklák 
most is kiállnak a vízből. [Vö. Gaal (2): I. X. sz. alábbi mesé-
jének rokon adalékával.]

F) Hiányzik.
Közlés ideje 1854.; közlő Ipolyi Arnold.

3. Erdélyi (2): 42–47. l. 5. sz. A mosolygó alma.
A) Király kellemes alma-illatot érez; inasát elküldi, hogy 

hozzon az almából. Az egy öreg ember házához ér, kinek 
három leánya van. Az első leány mondja, hogyha a király 
elvenné, egy marok kenderből olyan sátrat szőne, hogy 
egész katonasága elférne alatta, a második, hogy egy szem 
búzából annyi kalácsot sütne, hogy az egész katonaságnak 
elég lenne, a  harmadik pedig, hogy szülne két aranyhajú 
gyermeket, egyiknek nap, másiknak üstökös csillag lenne a 
homlokán, s mind a kettő karján aranykarperec. Az inas egy 
pár almát kap s a királynak mindent elmond. A király előtt 
a leányok mindent megismételnek, az a harmadik leányt 
feleségül veszi. [További része a 707. I. Megölt aranyhajú 
ikrek – típushoz tartozik. A csalogató jelenségre nézve l. a 
401. Üldözött szarvasünő – típusnál.]

B)–F) Hiányzik.
Közlés ideje 1855.; közlő Erdélyi János.

707. ARANYHAJÚ IKREK

A) Királyfi három nővér beszédét kihallgatja; két nővér 
udvari emberhez, a  legkisebb a királyfihoz szeretne nőül 
menni; az utóbbi vágya teljesülése esetére csodás külsejű 
gyermekek szülését ígéri.

B) A nővérek vágya teljesül; a királynévá lett nővér cso-
dás külsejű ikreket: két fiút s egy leányt szül.

C) Az irigy nővérek vagy a király valamely női hozzátarto-
zó az ikreket vízre teszik, a királynét állatszüléssel vádolják; 
a király feleségét kegyetlen bánásmódban részesíti.

D) Az ikreket kifogják, felnevelik. Atyjuk találkozik velük.
E) A nővérek a fiúk egyikét nehéz feladatok elvégzésére 

csábítják; ezeket a fiú el is végzi, az utolsó kivételével, mely-
nek teljesítése közben tilalmat szeg meg, s  kővé változik. 
A másik fiú testvére megmentésére siet, de ez is kővé válto-
zik. Az utolsó feladatot a leány végzi el, ki a fiúkat vissza is 
változtatja.

F) Az ikrek irigy nénjeiket a magukkal hozott csodás 
tehetségű madár vagy tündér segítségével leleplezik, ártat-
lanul szenvedő anyjukat igazolják és kiszabadítják. A  fiúk 
egyike a tündért nőül veszi. Az ármánykodókat megbüntetik.
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négy sárkány által őrzött aranysátor is előtte állana. Janka-
lovics a fiúval elmegy, de a sátorhoz nem közelíthet, azt a 
fiúnak kell elhoznia. Az oszlopokhoz nem szabad nyúlnia. 
A  királyfi a sátrat elhozza; mikor hazaérnek, az „ágasok” 
(= oszlopok) is ott vannak. Harmadik: a  „jéges tengerek 
közül” hozzák el a harminchat sárkány által őrzött arany-
hidat. Jankalovics a fiúval ló képében elmegy; a hidat is a 
fiú hozza el. Negyedik: hozzák el a zöld király huszonnégy 
aranyalmafáját, melyek közül mindegyiket két-két, huszon-
négy fejű sárkány őrzött. Ezekre Jankalovics álomszellőt fú 
s a fákat elhozza, s az aranyhíd elé rakja. Ötödik: a „fekete 
tengerek közül” hozzák el a muzsikafát. Jankalovics paripa, 
rajta a fiú. Jankalovics a Világvámja előtt három mérföldre 
földhöz vágja magát, mákszemmé változik, a  fiú zsebébe 
teszi, kinek meghagyja, hogy a Világvámát dicsérje meg. 
A fiú így tesz. Világvám feleli, hogy már háromszázkilenc-
venkilenc ifjú ment át rajta, s egy sem dicsérte még meg 
így. Világvámnak a száján kell keresztülmennie; ennek 
fogai, mint egy-egy szántóvas, melyekkel ha meg nem 
dicsérte volna, apróra őrölte volna. Három mérfölddel 
tovább a mákszem kiugrik a zsebből, Jankalovicscsá s ez 
lóvá változik. Jankalovics bátyjával találkozik, kit három-
százkilencvenkilenc éve nem látott. Ez a ladikot a fekete 
tengeren átlöki, hogy az a túlsó parton még hat mérföldet 
csúszik. A muzsikafáról, melyet hatvannyolc sárkány őriz, 
galyat tép, s hasonlóképpen jön vissza. A sárkányok utána 
rohannak. Jankalovics és a fiú Világvám száján át úgy 
mennek át, mint jöttek. Három mérfölddel a Világvámon 
túl Jankalovics Világvámot csúfolja; az („szerencséd, hogy 
nem tudtam, hogy a királyfinál voltál”) mérgében a földhöz 
vágja magát, s  „nagy szélvész támad belőle. Azóta nincs 
Világ-vámja”. A muzsikafa galyait az aranyalmafához rak-
ják. Zengésükre a város felébred.

F) A királyfi a királyt cselédeivel együtt lakomára hívja. 
Jankalovics háromszázkilencvenkilenc széket a vendégek 
alá „összeüt”; mindenkit leültet; egy széket üresen hagy. 
A szenvedő királynéért a banya akar menni, de Jankalovics 
nem engedi, s ő hozza el; a banya leányát a székből kidobja, 
s  helyébe a királynét ülteti. A  konyhát megrúgja s „kiug-
rik belőle huszonnégy szakács”, kik főzni kezdenek. Ebéd 
után mindenki elmond valamit. Jankalovics e mesét röviden 
elmondja. A király gyermekeit felismeri. Jankalovicsnak két 
nagy szarva nő; egyikre a vén banyát, másikra annak leányát 
„ölti”, a neki ígért két lélekkel elmegy.

4. Gaal(2): I. 200–221. l. X. sz. Jankalovics.
A) Királyfi inasa hallja három kendernyövő leánytestvér 

beszédét. Első mondja, hogy ha őt a királyfi feleségül venné, 
egy szál kenderből az egész ármándiának három évig tartó 
„fejérruhát” csinálna; a  második: egy szem búzából az 
ármádiának négy évig tartó kenyeret sütne; a  harmadik: 
két aranyhajú magzatot szülne. Az inas ezt a királyfinak 
elmondja.

B) A  királyfi a harmadik leányt feleségül veszi. Félév 
múlva háborúba megy s a királynét egy banyára bízza. 
A királyné aranyhajú fiút s leányt szül.

C) A  banya, ki saját leányát akarta a királyfihoz adni, 
a  gyermekeket ládában a tengerre teszi, a  királyné mellé 
két kopókölyköt tesz. Ezt az „udvari tanácsnok” a királynak 
megírja. A  hazatérő király feleségét bivalybőrbe varratja, 
a templom elé téteti, s meghagyja, hogy minden templomba 
menő „az orrát fújja rá”, s köpdösse meg; napjában egyszer 
adat neki ételt; a banya leányát feleségül veszi.

D) A  gyermekeket halászó molnár kifogja, s  felneveli. 
A  vízért menő leányka két korsót is eltör; nevelő anyja 
elszólásából megtudja, hogy a molnár s felesége nem igazi 
szüleik; ezektől kapott három pogácsával, s három „márjás-
sal” elbujdosnak. Ezeket három, külön-külön eléjök kerülő 
koldusnak odaadják, de megéheznek, s a pogácsát, stb. újra 
a tarisznyában találják. [Ez az elem a 330. A  katona és az 
ördögök – típusból való.] Két öreggel találkoznak; ezek egyi-
ke Jankalovics-ot (ördög féle démon) elékiáltja, s meghagyja 
neki, hogy a két gyermekkel apját s anyját „két lélekért” 
ismertesse meg. Jankalovics „keresztúlfordúlt a fején”, lóvá 
változik, a gyermekeket apjuk városába viszi, s meghagyja, 
hogy a bivalybőrbe varrt nőt le ne köpjék. A  gyermekek 
így tesznek. A  király figyelmessé lesz reájuk, vacsorára 
meghívja őket, s ígér nekik mindent. A gyermekek a Janka-
lovics tanácsára annyi „helyet” (= földet) kérnek, amennyit 
Jankalovics „egy fertályóra alatt cigánykerékkel körülkerül”. 
Jankalovics másnap háromszázkilencvenkilenc mérföldnyi 
kerületű sík földet kerít be.

E) A banya Jankalovics előtt mondja, hogy a sík föld még 
szebb lenne, ha a gyermekek a „forró tengerek közül” az 
aranyvárat elhoznák, s odatennék. Ezt a fiú Jankalovicstól 
megtudja, ki este paripává változik, a  fiút hátára kapva 
a tizenkét sárkány által őrzött várnál terem, azt elhozza, 
s  a  bekerített földre teszi. A  banya második tőrvetése: 
a  vár szebb lenne, ha „a  verestengerek közül” a  huszon-
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gerbe eresszék! Így történik. A király feleségét a tömlöcből 
felhozatja; az harmadnapra meghal.

Feljegyzés helye és ideje ismeretlen; közlés ideje 1860.; 
nyelve és stílusa mesterkélt; közlő Gaal György.

7. Merényi: E. I. 3–39. l. A kígyóbőr.
[A 425. A) Kígyóvőlegény – típus keretében.]
A)–D) Hiányzik.
E) A szél a férjét kereső asszonyt egy égő sövénnyel beke-

rített várba viszi, hol férje is lakik.
F) Hiányzik.
Közlés ideje 1861.; közlő Merényi László.

8. Merényi: E. I. 41–77. l. A szárdiniai király fia.
A) Házasodni küldött királyfi inasával együtt egy királyi 

kert mellett halad el, melyben három királyleány varrás 
közben a királyfit meglátja, s  az egyik mondja, hogy ha a 
királyfi őt feleségül venné, egy szál kenderből annyi vásznat 
szőne, hogy az egész katonaságnak elég lenne, s soha el nem 
szakadna; a  második mondja: ha őt elvenné, egy kalászból 
annyi kenyeret sütne, hogy a katonaságnak elég lenne, s aki 
abból ennék, sohasem lenne éhes; a harmadik: ha őt elvenné, 
egy fiút s egy leányt szülne; egyiknek a nap, másiknak a csillag 
lenne homlokán és aranyhajuk sarkig érne. Ezt az inas hallja, 
s urának elmondja.

B) A királyfi visszafordul, s a legifjabb leányt nőül veszi. 
A királynak a török „zultán” hadat üzen; helyette fia megy 
a háborúba, ki teherben lévő feleségét egy Kuvik nevű vén 
asszonyra bízza (a meseszövegben ez a vénasszony a hason-
nevű „halálmadárral” van azonosítva). Ez a királynét a pad-
lásra csalja, s  ott fekteti le; az olyan két gyermeket szült, 
amilyeneket ígért.

C) Kuvik a gyermekeket szurokkal bevont vesszőkosár-
ban a tengerre teszi, a királyné keblére pedig két kopóköly-
köt tesz. A királyfinak levelet ír, melyben az asszonyt kopó-
szüléssel vádolja. Az feleségét meg akarja öletni, de inasa 
tanácsára visszaír, hogy varrják hét bivalybőrbe, állítsák az 
utcára „országot követni”, tegyenek melléje egy katonát, 
s minden járó-kelőnek arcába s szemébe kell köpnie. A haza-
térő királyfi a vén asszony csúf leányát veszi el.

D) A gyermekeket egy halász fogja ki, s magtalan felesé-
gével nevelteti. A leány egy butykost vízhozás közben eltör; 
a halászné szidalmazásából a két gyerek megtudja, hogy ők 
nem édes gyermekek; elindulnak szüleiket felkeresni.

Közlés ideje 1857.; nyelve és stílusa a székely mesékre 
vall; közlő Gaal György.

5. Gaal (2): II. 149–256. l. XIX. sz. Az aranymadár.
[A 400. I. Tündér Ilona – típushoz tartozó részletben.]
A)–D) Hiányzik.
E) Az aranymadárból átváltozott szép királyleány három 

nap egymásután felrúg egy csipkebokrot s az alól az első 
nap hat fekete, a második nap fehér, a harmadik nap veres 
ló, kocsis, hintó és inas jön ki. [Vö. Merényi: E. I. 41–77. 1. 
A szárdíniai király fia c. alább következő meséje rokon ada-
lékával.]

F) Hiányzik.
Közlés ideje 1857.; közlő Gaál György.

6. Gaal (2): III. 148–154. l. XLIII. sz. Az aranyhajú hármasok.
A) Pék három szép leánya a király kertjében. Első mondja, 

hogy szeretne a király kocsisa, a  második, a  király inasa, 
a harmadik, a király felesége lenni; utóbbi három gyermeket 
is szülne, két fiút s egy leányt: ezeknek aranyhajuk lenne s 
homlokukon aranycsillag.

B) A király ezt hallja; az egyik nővért kocsisához, a közép-
sőt inasához adja feleségül, a legifjabbat ő veszi feleségül. Ez 
három olyan gyermeket szül, amilyent ígért.

C) A király háborúban van; ennek anyja a gyermekeket 
szatyorban tengerre veti, az asszony alá három kutya-
kölyköt tesz s a királynak levélben megírja, hogy felesége 
kutyakölyköket szült. Az visszaír, hogy az asszonyt vessék 
tömlöcbe.

D) A  gyermekeket egy halász fogja ki; ennek felesége 
hajóban újra vízre ereszti őket; egy molnár fogja ki őket újra, 
hajukat megnyírja, s eladja. Ezért a testvérek megszöknek, 
házat vesznek, s  míg a fiúk vadászni járnak; a  leány főz 
nekik. A  fiúk az erdőn atyjukkal találkoznak, ki ebédre 
hívja őket.

E) A király anyja mérgezett töltelékű pulykát küld nekik, 
ettől egy kutya megdöglik; a  testvérek az ebédről elmarad-
nak. Újabb találkozás; a  király anyja mérgezett bort küld 
nekik; ettől a madarak pusztulnak el; ebédre ismét nem 
mennek, de a harmadik találkozásnál a királyt a mérgező 
kísérletekről értesítik.

F) A király anyját tömlöcre vetteti; ki mindent kivall. Mit 
érdemel, ki a házasokat elválasztja egymástól? Az asszony: 
fenekeljék hordóba, ezt szeggel verjék ki, a  hegyről a ten-
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külön szobába viszi, melyben a királyné s a két gyermek 
tartózkodott. A  király feleségét s gyermekeit megismeri, 
s kérdi az összegyűlteket: mit érdemel, ki „egy pár cselédet 
elválaszt egymástól”. A vén asszony felel: „lófarkára kötni, 
tüzes vassal csipkedni, hétszer meghordozni a beretva-hí-
don, négy felé vágatni, s  az ország négy részén kiakaszta-
ni”. – „Kimondtad magadra az ítéletet!” A  vén asszonynak 
varjú-madara a testére száll, s  kiabálja: kár…, kár…; azért 
kiabálnak a varjak még most is így.

Feljegyzés helye és ideje ismeretlen; közlés ideje 1861.; 
nyelve népieskedő; stílusa túlságosan sallangos; a  mese 
tömve van az egyéni képzelet termékeivel; közlő Merényi 
László.

9. Merényi: S. I. 137–148. l. A világul szaladt szegény ember.
[Az 531. Aranyhajú leány – típus keretében.]
A) Hiányzik.
B) Favágó egy koldusasszonyt, ki egyszerre három gyerme-

ket szült, paráznának mond; az megátkozza, hogy az ő fele-
sége „egy hassal” háromszor annyit szüljön. Így is történik. 
A kilenc fiú forrásban megmosdik s aranyhajúakká válnak, 
isznak belőle, s aranyfogúak lesznek.

C)–F) Hiányzik.
Feljegyzés helye a Sajó völgye; közlés ideje 1862.; közlő 

Merényi László.

10. Merényi: D. II. 5–48. l. A sündisznó.
[Előző része a 441. A sündisznóvőlegény – típushoz tarto-

zik.]
A) Hiányzik.
B) Egy kalmár irigy leánya vénasszonynak öltözve a 

királyfi feleségéhez megy „szárazdajkának”. Az, míg férje 
háborúban van, fiút és leányt szül (nevük: Jánoska és Ma-
riska).

C) Míg az asszony alélt állapotban van, a szárazdajka az 
újszülötteket kosárban az erdőbe viszi, az anyát pedig elámít-
ja, hogy „szőrös állatformákat” szült, kiket a vízbe dobott.

D) Egy fehér szarvas a kosarat szarván a sűrűbe viszi, 
háromszori bőgésére előtte terem az erdők leánya (?), ki a két 
gyereket magához veszi, s felneveli. Kútra küldi őket. Azok 
a kútnál aranyos madarat látnak, meg akarják fogni, s  a 
magukkal vitt korsókat eltörik. Nem mernek visszamenni; 
a madár erdőbe vezeti őket; a  fiú itt sok aranyat s nehány 
kockát talál, korcsmában három „úrfélével” kártyázik, egyik-

E) Hamupogácsát visznek magukkal, s  a halász a fiú 
zsebébe „két kis pénzt varr”. Koldussal találkoznak, ki ala-
mizsnát kér; a  fiú a pénzről nem tud; a koldus igen, s  az 
egyiket elkéri. A fiú odaadja. Az újra elébök kerülő koldus 
a másik pénzt is megkapja, s hálából őket haza akarja jut-
tatni. A  pénzt visszaadja. [A 330. A  katona s az ördögök 
– típusból való kölcsönzés.] A  selyemrétre érve a hetven-
hetedik zsombikot háromszor megrúgja: „Hej, Gubb, jöszte 
ki!” A harmadik rúgásra Gubb kiugrik s az égig nyújtózik. 
A  koldus oldalba üti s Gubb „összetöpörödött, mint Bors-
szem Jankó”. A gyermekeket a szárdiniai király palotájához 
közel lévő hegyre viszi, melyre kakaslábon forgó réztetejű 
várat varázsol, melyet „lángkerítés, égő sövény” vesz körül; 
a  vadakat egy völgyszorosba szorítja, s  rakásra fojtogatja. 
Kuvik a gyermekek közellétét megtudja; bárányt terelő 
pásztorfiúvá változik s a furulyája hangjára odatekintő 
gyermekeket ráveszi, hogy szerezzék meg a tündértükröt, 
melyben az egész világot meglátják. A  haragosan hazatérő 
Gubb ezt megtudja, s  tanácsolja, hogy menjenek az úton 
kézenfogva; a tükröt egy „szolgalélek” őrzi; ennek fegyverét 
kezükbe ne vegyék, mert porrá égnek; az egyik pénzt adják 
oda mondván: „itt a katona lénungja”; ezzel a tükröt a szeg-
ről levehetik. A gyermekek így tesznek, s a tükröt elhozzák. 
Kuvik kétízben hasonló alakban felkeresi őket, s  mondja, 
hogy a tükör mit sem ér, ha „nincs igéjök”; ezért menjenek a 
templomba, az úton talált asszonyt üssék agyon, s köpjék le. 
A vadászatról megérkező Gubb ezzel szemben felvilágosítja 
őket, hogy az asszony az ő anyjuk, ezt mosdassák meg és 
fésüljék meg. Az őrtálló katonának dobják a pénzt, s fegyve-
rét át ne vegyék. Egy pár „diószekrényt” is ad nekik, mely-
ben bíbor-bársony ruha van. A  templomban le ne üljenek, 
mert Kuvik a padot szurokkal kente be; Amen-kor fussanak 
haza. [Az 520. A) Leány-hamupipőke – típusból való elemek.] 
A gyermekek így tesznek; anyjukat megcsókolják, tisztába 
teszik, s megismertetik vele magukat. A templomból kijövet 
a király utánok fut, de nem találja őket; anyjuknak kezet 
akarnak csókolni; a  katona nem engedi; Gubb a katonát 
pofonvágja, hogy kulimásszá válik. Azóta kenik a szekeret 
kulimásszal. A  gyermekek előtt a lángsövény kettéválik, 
s a várba jutnak.

F) A  király feleségét a bivalybőrből kivéteti, s  bárhová 
menni engedi. Gubb az asszonyt a várba viteti. A király a vén 
asszony tanácsára egész háza népével a gyermekeket meg-
látogatja. Gubb ekkorra az ország eleit odahivatja; a királyt 
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11. M. N. Gy. (Kriza): XII. 107–113. l. V. sz. Az irigy testvérek.
[Az alábbi részletek a 706. Csonkakezű leány – típusba 

vannak beékelve.]
A) Hiányzik. (A  három nővér neve: Kevéjség, Kedvesség, 

Szüvesség.)
B) A királyné ikreket szül; egyiknek az „áldott napjegy”, 

másiknak az „áldott holdjegy” a homlokán.
C) Háborúban lévő férjéhez követ levelet visz. Ezt az 

országban lakó két irigy nővér megvendégeli, a  levelet fel-
bontják, s beleírják, hogy a királyné „két idomtalan csuda-
állatot szült, ami inkább hasonlít kutyakölyökhöz, mind 
gyermekhez”. A  király visszaír, hogy feleségének semmi 
bántódása ne legyen. A követ újra a nővérekhez tér be, ezek 
a levelet ismét kicserélik, s azt írják, hogy az asszonyt gyer-
mekeivel együtt el kell kergetni. Ez megtörténik.

D) Hiányzik (A férj és a család találkozása már a 706. – 
típus keretében.)

E)–F) Hiányzik.
Feljegyzés helye Háromszék m.; első közlés ideje 1863.; 

másodiké 1911.: nyelve székely tájszólás; közlő Kriza János. 
A mese származására vonatkozó megjegyzésemet l. ugyan-
ezen adatnál a 706. – típusnál.

Angol fordítása Kropf Lajostól: Jones–Kropf: The Folk–Tales 
of the Magyars, stb. 49–54. l., XI. sz., The Envious Sisters.

12. Kálmány: K. I. 236–242. l. A kővel berakott kirájné.
A) A  „kis Maruzs”-nál (= Marosnál) mosó három király-

leány utazó királyfi láttára beszédbe ered. A  legidősebb 
mondja, hogy ha a királyfi elvenné, egy szem kender magból 
annyi ruhát szőne, hogy minden katonájának elég volna: 
a középső egy szem búzából olyan cipót sütne, hogy minden 
katonának elég volna, a  legifjabb szülne olyan gyermeket, 
hogy két csillag lenne a két vállán, hold a homlokán, nap a 
mellén, sarkig érő arany haja volna.

B1) A királyfi a legifjabbat el akarja venni. [Beékelődnek 
a 925. Okos fogoly – típus maradványai.] A leányt megkapja. 
Ezt a királyfi anyja nem szereti. A  háborúba menni akaró 
királyfit az anyja által megvesztegetett bába rábeszéli, hogy 
elmehet, felesége később fog lebetegedni. Távozása után fele-
sége két olyan fiút szül, amilyent ígért.

C1) Ezeket az öreg királyné ellopja tőle, kiszurkolt koporsó-
ban a sás közé teszi, a királyné mellé két kopókölyköt fektet, 
s  elámítja, hogy azokat szülte. A  hazatérő király feleségét 
nem bántja.

től virágos kertjét s palotáját elnyeri, azt aranyvesszővel almá-
vá, s ahol a madár megáll, ott újra visszaváltoztatja. Aranyrá-
más képet ad nekik, melyen nevük s címerük van, azzal, hogy 
azt a legszebb helyen akasszák fel, bíborral terítsék le, s csak 
apjuknak mutassák meg.

E) A  királyhoz a palota híre eljut, meg akarja látni, 
a  szárazdajka hashajtót ad neki; otthon marad, helyette 
a dajka megy el, s  a fiút rábeszéli, hogy hozza el a világ 
zengő fáját. A  fiú háromszor egymásután egy-egy elátko-
zott várhoz ér, az utat mindenkinél egy-egy nagy, szőrös 
ördög őrzi. A  harmadiktól aranyvesszőt kap; annak üté-
sétől a harmadik vár falán ajtó nyílik; a  kert közepén az 
ördög tanácsára a világ zengő fáját háromszor megkerüli, 
a csábító leányokra nem hallgat, s kifut. A  fal akkor csa-
pódik össze, s csizmája sarkát odacsukja. [Az 552. Életvize 
– típusból való elemek.] Mire hazaér, a  világ zengő fája 
kertje közepén áll. A király látogatási szándéka, stb., mint 
előbb. A fiú a világ szépen szóló madaráért indul, húgának 
meghagyja, hogy ha harmadnapra otthon nem lesz, menjen 
utána. Várak, ördögök, aranyvessző, mint előbb. A  világ 
szépen szóló madara a vár nyolcadik szobájában rozsdás 
kalitkában van, máshoz nem szabad nyúlnia. A  legifjabb 
madarat választja mégis [a tilalom megszegésére nézve vö. 
550. Madár, ló, leány – típus hasonló elemével]; kővé válik, 
s a kőfal becsukódik. A nővér ezen az úton s módon a várba 
megy, a rozsdás kalitkát felkapja, bátyját az aranyvessző-
vel háromszor megüti, s kifut. Zaj, káromkodás, stb. kíséri. 
Szoknyája szélét a kőfal odakapja. Mire hazaért, bátyja ott-
hon várta. A madarat a világ zengő fájára ereszti. A király 
látogatása most sem sikerül, stb., mint előbb; a fiú a dajka 
rábeszélésére a „világ aranyhalai”-val telt ezüsttóért megy. 
Várak, ördögök, várbamenet, mint fentebb. Nevéről szólít-
ják, leányok csábítják, kincseket, csúszó-mászó férgeket 
talál, a  tavat háromszor megkerüli, s  elfut. Csizmasarok, 
mint előbb. A tó már otthon volt.

F) A király feleségével a fiút s a leányt meglátogatja. A fiú 
előttük a képről a takarót leveszi. Gyermekeiket megismerik; 
a  fa és a madár megszólal (hogy elnémultak volna, arról 
előbb nincs szó); a király a dajkát fára huzatja, s kénkőtüzet 
rakat alá.

Feljegyzés helye a gyűjtemény címéből ítélve a Duna mel-
léke, ideje ismeretlen; közlés ideje 1864.; nyelve népieskedő, 
stílusa sallangos; közlő Merényi László. Az „erdők leányá”-nak 
alakja idegen meseforrásra utal („fata paduri”?).
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az anyjukról lepattogzik; a dolgokról értesülő király család-
ját hintón magához viszi; tanácsosai előtt anyját kérdi, mit 
érdemel az, ki három gyermeket meg akart ölni. Az feleli: 
ötven akós, vasszeggel televert hordóban hegyre kell vinni s 
legurítani. „No, kutya, magadnak ítélté’!”

Feljegyzés helye Pécska, ideje az 1870-es évek; közlés 
ideje 1877.; nyelve tájszólás, stílusa népies; gyűjtő Kálmány 
Lajos.

13. Nyr. 1878.: 182–185. l. (Népmesék cím alatt.)
[Első fele a 408. Három narancs – típushoz tartozik. +]
A) Hiányzik.
B) A királyné „gyönyörűséges szép két fiút” szül.
C) Az „öreg kirájasszony” a két gyermeket két kopó 

kutya-kölyökkel cseréli ki; a két gyermeket pedig el akarja 
veszíteni, ezért megtiltja, hogy a szobába favágókat eresz-
szenek (miért: nincs megmagyarázva). Két favágó mégis 
a  szobában terem s „köd előttem, köd utánnom” eltűnnek 
a gyermekekkel. A királynét anyósa kopószüléssel vádolja; 
férje ezért elkergeti.

D) Gyermekeivel egy erdőben él. A  király újra házasod-
ni készül; az anya fiait férje házához küldi; ezeket a király 
anyja el akarja kergetni, de a király szeretettel fogadja őket, 
s miután elbeszélésükből sorsukat megismeri, kimegy velük 
az erdőbe.

E) Hiányzik.
F) Feleségét felismeri; ez megbocsát neki. Hazamennek. 

A király az új menyasszonyt hazaküldi, anyját pedig „êpusz-
tította a világrú”.

Feljegyzés helye Orosháza; közlés ideje 1878.; nyelve 
alföldi tájszólás; közlő Veres Imre. Igen hiányos változat. 
Német ford. l. Sklarek (1): Ung. Volksmärchen, 6. sz. 74–79. 
1. Das Waldfräulein.

14. Kálmány: Sz. II. 120–121. l. 3. sz. Vár hejött várt ád.
[A 311. Kékszakál – típus keretében.]
A)–D) Hiányzik.
E) A koldus aranyalmát gurít maga előtt, mely az erdőbe 

fut, s a leányt maga után csalja.
F) Hiányzik.
Feljegyzés helye Morotva; közlés ideje 1882.; nyelve táj-

szólás; feljegyző és közlő Kálmány Lajos.

D1) A gyermekeket egy halász kifogja, s otthon egy szar-
vas tehén tejével táplálja.

B2) A királyné újra lebetegszik; férje újra háborúba megy; 
az előbbi gyermekekhez hasonló leányt szül.

C2) Szurkos koporsó, kopókölyök, kitétel, mint előbb. 
A királlyal anyja elhiteti, hogy a gyermekeknek „eb volt az 
apja”; a király feleségét kővel berakatja; egy lyukat hagyat, 
melyen át táplálják: mellé vaspálcás katonát állít azzal, hogy 
az arramenők az asszonyra a vaspálcával üssenek egyet.

D2) A  halász a leányt is kifogja s a fiúkhoz hasonlóan 
neveli.

D1)–D2) A halász meghal, s a felnőtt gyermekeknek meg-
hagyja, hogy ha a fiúk el is mennek hazulról, a leány senkit 
se engedjen magához. A vadászni járó fiúk atyjukkal erdő-
ben találkoznak; nem ismerik meg egymást.

E) A király a találkozásról otthon szól. Anyja a halász-
házhoz megy; a leány nem engedi be [beékelődik egy elem 
a 709. Hófehérke – típusból]; annak elmondja, hogy ha báty-
jai egy erdei jegenye nyárfa tetejéből egy cimbalmot elhoz-
nának, az minden ételt elkészítene nekik [az 563. Terülj 
asztal – típus reminiscentiája]. Az idősebb fiú meghagyja, 
hogyha hét év, hét hó, hét nap alatt meg nem jő, ne várják. 
Ez erdőben öreg ősz embernél hál, ki másnap egy arany 
almát gurít előtte, azzal, hogy ahol az alma megáll, arra a 
fára másszék fel, de fel ne nézzen. A fiú a fánál kővé vált 
embereket talál, a  galyat, melyen a cimbalom volt, letöri; 
a  cimbalom megcsendül, de későn. A  fiúk atyjukkal újra 
találkoznak. A király anyja ismét felkeresi a leányt [a 709. 
– típus előbbi szerepe] s elmondja neki, hogy ha bátyjai a 
jegenyétől elhoznák a világ kis tükrét, abban kő közé tett 
anyjukat is meglátnák. Ezt az előbbi módon a középső fiú 
hozza el. Anyjukat meg is látják. Találkozás atyjukkal, mint 
előbb. A király anyja a leányt felkeresi [a 709. – típus sze-
repe, mint előbb] s mondja neki, hogy ha bátyjai a jegenyefa 
tétejéből egy aranyvesszőt elhoznának, azzal a kőre csapkod-
nának: anyjukat megszabadíthatnák. Az idősebb fiú kel útra; 
az öreget nem találja, fáramásztában a vessző megcsendül, 
kővé válik. Így jár a középső fiú is. A leány az ajtókulcsot 
vízbe veti, s útra kel. Ő az öreggel, ki nem más, mint neve-
lő halászatyjuk, találkozik, az alma után megy, a  fáról a 
vesszőt letöri, s  az öreg tanácsa szerint azzal a  köveket 
megcsapkodja, azok felélednek. Bátyjai is.

F) A halász hálójával fognak egy halat, abból kiveszik a 
vízbe dobott kulcsot. A vesszővel megcsapkodják a kőfalat, 
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A  hazatérő királyfi feleségül veszi a legidősebb királykis-
asszonyt.

D) Hiányzik.
E) Az anyával maradt fiút Krisztus és Szent Péter Nád 

Péternek keresztelik, adnak neki ruhát, egy mindent meglövő 
nyílat, egy almát s egy aranyvesszőt. A fiú az almát feldobja, 
az kétemeletes palotává, az aranyvesszőt a tengeren át dobja, 
s az hajóvá változik. Nád Péter apja: a veres király béreseivel 
a zöld király katonaságának eleséget küld. Ezek Nád Pétertől 
átbocsátást kérnek. Nád Péter megvendégeli őket, s  mikor 
haza akarnak térni, megkéri őket, hogy kis kutyáját is vigyék 
magukkal, s ha a királyhoz bemennek, vagy tőle kijönnek, 
a kutyát vigyék s hozzák magukkal. A béresek a királynál 
Nád Péter vendéglátásával dicsekednek. A  király második 
felesége valamit sejtvén belevág, hogy ő annál „nagyobb 
hazúgságot” is tud mondani. Van a tenger mellett egy akko-
ra kan, mint egy hároméves tulok; ha valaki azt megfogná, 
annyit szánthatna vele egy év alatt, hogy „hat évig sem tudná 
elhasználni”. Ezt a kutya hallja; hazafut, s  Nád Péternek 
elmondja. Nád Péter a kant meg akarja lőni; az kéri, hogy ne 
bántsa. Túr, vet, boronál, arat s csépel Nád Péternek, akkor 
elmegy. Nád Péter este a házon kívül sírást hall. A  sáros 
árokba esett Krisztust és Szent Pétert, kik próbára akarták 
tenni, szobájába viszi, s étellel, szállással ellátja. Krisztustól 
ismét kap egy almát, melyet a tengeren átdob; abból aranyhíd 
válik. A veres király béreseivel kutyáját ismét elküldi; ez a 
király második feleségének beszédét újra kihallgatja. Esze-
rint a tengersziget mellett tizenegy koronás hattyú lakik; tíz 
estig játszik, a tizenegyedik keservesen sír; aki ezeket meg-
lövi, nagy királyságot kap. Nád Péter a hattyúkat felkeresi, 
testvéreit ismeri fel bennök, s  azok fiúkká visszaváltozva 
vele anyjukhoz mennek. [A hattyúkra vonatkozó részlet a 
452. Hattyús lovag – típusból való.]

F) A  béresek a Nád Péternél látott tizenegy legényről 
is hírt visznek a veres királynak. Ennek „fejéből a korona 
kiszökik s az asztalra esik”, a királyné alól mind a két párna 
kiesik, ő pedig a földre esik. [A 300. Sárkányölő – típusból 
való elem.] A király másnap Nád Péterhez indul. Feleségét s 
gyermekeit megismeri, második feleségét négyfelé vágatja, 
s hamvát a város négy szegletén a széllel elfúvatja. Újra meg-
esküsznek. [A mese vége az 1961. Hazudozó mese – típushoz 
tartozik.]

Feljegyzés helye Szováta, ideje 1901–1903. között; közlés 
ideje 1905.; nyelve tájszólás; közlő Majland Oszkár. Német 

15. Pintér: 143–154. l. Mesë a hattyú viteezreő.
[A 452. Hattyús lovag – típus keretében.]
A) Hiányzik.
B) A  királyné egy asszonyt lát két gyermekkel, s  ezen 

csodálkozik; ő hat fiút s egy leányt szül.
C) Anyósa ezeket elvéteti tőle, s helyükbe kutyakölyköket 

tétet, a gyerekeket pedig meg akarja öletni.
D) Ezeket egy remete fehér szarvastehénnel három évig 

tápláltatja.
C) A királynét a király hamis vád alapján tömlöcbe zá-

ratja.
F) Egyik fiú nagyanyját leleplezi, anyját kiszabadítja,
E) s öt testvérét a hattyúalaktól megváltja.
Feljegyzés helye Nógrád m.; közlés ideje 1891.; feljegyző 

és közlő Pintér Sándor.

16. M. N. Gy. (Majland): VII. 379–394. l. 2. sz. Nád Péter.
A) Királynak egyetlen a fia a havasra vadászni megy, 

s  egy fa alatt lefekszik. Egy vadásza mellette marad. Arra 
megy a Fekete-király három leánya; az egyik mondja, hogy 
ha a királyfit magáévá tudná tenni, az egész katonaságot egy 
orsófonálból egy évig ki tudná „állani”; a második egy árpa-
cipóból szintén a katonaságot tudná eltartani; a  harmadik 
olyan tizenkét aranyhajú gyermeket szülne, „mint tizenkét 
tulipánt”.

B) A  királyfi vadászától a beszélgetés tartalmáról érte-
sül, a  Fekete-királyt rögtön felkeresi, s  legkisebb leányát 
feleségül veszi. Az otthonmaradt két leány duzzog; a király 
egy havasban kétemeletes palotát csináltat nekik. A király-
fi háborúba megy, s  meghagyja, hogy feleségének semmi 
bántódása ne legyen. Ez távolléte alatt „egy hassal” tizenkét 
aranyhajú fiút szül, „mint tizenkét tulipán”.

C) A  király az esetről fiát levélben értesíti. A  levélvivő 
öreg ember a királykisasszonyok palotája mellett megy el. 
Becsalják, etetik-itatják, a  levelet egy másikkal cserélik 
ki, melybe azt írják, hogy az asszony tizenkét kopókölyköt 
szült. A királyfi a levél ellenére is válaszában követeli, hogy 
feleségének gondját viseljék. A  levélvivő újra a leányokhoz 
tér be, ismét lerészegszik; azok a kicserélt levélbe azt írják, 
hogy a gyermekeket dobják a tengerbe, az asszonyt pedig 
vagdalják össze. A király szomorúan tesz eleget a levélbeli 
meghagyásnak; tizenegy fiút a tengerbe dobat, a tizenkette-
diket az asszonnyal együtt egy bárkában a tengerre ereszti. 
[Itt beékelődik a 708. Magzatával együtt kitett anya – típus.] 
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E) Az idősebb fiú az erdőben öreg koldussal találkozik, ki 
ad neki egy köcsögöt, hogy menjen az erdőbe, hátra ne néz-
zen, bármit kiáltnak is rá, egy szomorúfűzről tépjen galyat, 
vegyen le egy madarat, a  köcsögöt a fa alatt lévő kútban 
merítse meg, s visszajövet a vizet szórja kétoldalt. Egy golyót 
gurít, amerre az megy, azt kövesse. A fiú mindjárt hátranéz, 
s kővé változik. Így jár a második fiú is. A leány is találkozik 
a koldussal; ő  a tilalom szerint jár el; a  galyat, madarat s 
vizet elhozza, a széthintett víz kővé vált királyfiakat éleszt 
fel, bátyjaival együtt. A koldusból tündérkirály lesz, kit csak 
így lehetett megváltani.

F) Ez meghagyja nekik, hogy a galyat szúrják le az udvar 
közepére s a vizet öntsék rá. Így tesznek. A  galy reggelre 
gyönyörű fává nő. A király meglátogatja őket. Uborkasalátát 
adnak neki, melyre a leány által hozott vízből öntenek; a víz 
felpattog, mint a gyöngy. A  bevitt madár, mely mindent 
tudott, a királynak mindent elmond, ki gyermekeit felismeri, 
s feleségét is felhozatja, de az nemsokára meghal.

Feljegyzés helye Besenyőtelek, Heves m., ideje 1903.; 
közlés ideje 1907.; nyelve tájszólás; feljegyző és közlő Berze 
Nagy János.

19. M. N. Gy. (Berze Nagy): IX. 223–229. l. 29. sz. A hét daru.
[A 451. Hét holló – típus keretében.]
A) Hiányzik.
B) Királyné két fiút szül, egyiknek nap, másiknak hold a 

homlokán.
C) Az a vád, hogy a királyné bűbájos. Két fiával együtt 

lóbőrbe varrják, hogy a hóhér összeaprítsa őket.
D)–F) Hiányzik.
Feljegyzés helye Eger, Heves m., ideje 1905.; közlés ideje 

1907.; nyelve tájszólás; feljegyző és közlő Berze Nagy János.

20. M. N. Gy. (Horger): X. 112–116. l. 14. sz. A két aranyhajú 
gyermek.

[Előző része a 450. Őztestvér – típushoz tartozik.]
A) Világgá kergetett árva leány napszámba jár dolgozni 

s kendert nyűni. Az úton egy kocsiban meglátja a királyfit, 
s mondja neki, hogy vegye feleségül: egy pár aranyhajú fiút 
szül neki.

B) A királyfi kocsijába veszi, hazaviszi, s feleségül veszi. 
A  királynét, mikor szülni akar, a  király anyja a padlásra 
küldi, „hogy ott szülik bé (ti. a kürtőn át) az első gyermeket, 
mert pogány volt”.

ford. Róna–Sklarek: Ung. Volksm. Leipzig. 1909. 5. sz. 
53–65. l. Schilf Peter.

17. M. N. Gy. (Berze Nagy): IX. 173–197. l. 23. sz. Hajnal 
János.

[Előző része az 510. B) Libapásztorból lett királyné + 706. 
Csonkakezű leány + 407. Ördögszerető – típusokhoz tartozik.]

A) Hiányzik.
B) A  királyné homlokán nap, két vállán egy-egy csillag, 

aranyjoga s aranyhaja. Háborúba menő király teherben hagy-
ja otthon.

C) Szakács bevádolja a királynál, hogy három kopó-
kölyköt szült. Levélhamisítás. Az asszonyt tömlöcbe vetik. 
A tömlöc egyszerre megvilágosodik s aranyágy, aranykarszék, 
aranyasztal s aranyguzsaly terem benne, s fala is csupa arany 
lett; a szoba arany szarkalábon forgott s az asszony csonka 
jobbkarja kinő. [További része a 779. IX. Krisztus és a szülő 
asszony + 314. Aranyhajú kertészbojtár + 531. Aranyhajú 
leány típusokhoz tartozik.]

D)–F) Hiányzik.
Feljegyzés helye Besenyőtelek, Heves m., ideje 1903.; 

közlés ideje 1907.; nyelve tájszólás; feljegyző és közlő Berze 
Nagy János.

18. M. N. Gy. (Berze Nagy): IX. 197–203. l. 24. sz. A boldogta-
lan királyné.

A) Királyfi sétája közben hallja, hogy egy asztalos három 
lánya beszélget: az egyik szeretne a király szolgálója, 
a másik szobalánya, a harmadik felesége lenni.

B) A  királyfi a lányok kívánságát teljesíti. Háborúba 
megy, felesége fiút szül, kinek aranyhaja van, s csillag van a 
homlokán.

C) A  nővérek a királyfinak írják, hogy feleségének két 
kutyafia lett, a gyermeket kosárban a Tiszára teszik. A király 
hazatér, nem áll bosszút, elmenetele után felesége újra olyan 
fiút szül, mint előbb. A  nővérek ármánya is, mint előbb. 
Újra hazatér. Felesége leányt szül, ki aranyhajú s hold van a 
homlokán. Az ármány, mint előbb. A királyfi feleségét tizen-
hat öl mély gödörbe téteti, arca fölé hosszú csövet helyeztet, 
s  az őrnek meghagyja, hogy az arramenőkkel köpessen az 
asszony arcára.

D) A  gyermekeket egy halász fogja ki, s  neveli; atyjuk 
vadászat közben találkozik velük, meg is hívja vacsorára, de 
nem mennek el.
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E) A fiú a császár vadaskertjében egy sárga láncrakötött 
nyulat nyíllal meg akar lőni; a császár rákiált, hogy álljon, de 
az elszalad. A császár a szakácsnénak elmondja, mit látott. 
A szakácsné kötényébe ajándékokat rak, a halászházhoz fut, 
s a leánytestvért az ajándékokkal ráveszi, mondja fiútestvé-
rének, mintha álmodta volna, hogy az lopja el Tündér Ilona 
tátos lovát. A leány a fiút rábeszéli. A fiú útjában egy juhász-
szal találkozik, kitől azt a tanácsot kapja, hogy egy kőkerí-
téshez ér, ott a strázsák aludni fognak, s ha ő odaér, a kapu 
megnyílik előtte; az istállóból a ganéjban fekvő lovat hozza 
ki. Eszerint tesz, s a lovat elhozza. Újra a vadaskertbe megy, 
hol az előbbi jelenet játszódik le. A császár újra elmondja a 
szakácsnénak, hogy aranyhajú fiút látott. Az újra a leányhoz 
fut, azzal, hogy testvérét beszélje rá, hogy Tündér Ilona ban-
dáját hozza el. Ez sikerül. A fiú elindul; útjában, mint előbb, 
tanácsadó juhász. Tündér Ilona istállója előtt álló aranyjárói 
egy ágat tör, mellyel mikor hazaért, „úgy szólott a bánda az 
udvaron, hogy mindenki megrémült”. A fiú a vadaskertben, 
stb., mint előbb. A szakácsné a leányt felbíztatja, hogy a fiú-
val Tündér Ilona mindentudó tükrét is hozassa el. Tanácsadó 
juhász, mint előbb. A fiú a tükröt Tündér Ilona hetedik szobá-
jából elhozza, melyben egyéb nem volt. Vadaskert, stb., mint 
előbb. A császár nagyon szomorú, hogy a fiúval beszélni nem 
tud. A  fiút nővére rábeszéli, hogy Tündér Ilonát is lopja el 
feleségül. Tátoslován megy; a juhász, ki maga Krisztus, ebben 
nem tud neki tanácsot adni. Károly (az aranyhajú fiú neve) 
maga előtt nagy vizet talál. Lovából Tündér Ilona kerítésénél 
bolt és vasajtó válik, belőle pedig szép boltoslegény, s szép 
köntösöket árul. Ezt Tündér Ilona megtudja, s fel akar vitetni 
a köntösökből. Izenik neki, hogy ő maga menjen le. Hintóban 
lemegy, s  míg a köntösöket próbálja, a  bolt a vízen min-
denestül elindult; Tündér Ilona ezt a víz tulsó szélén veszi 
észre. A boltoslegényt férjének fogadja. A bolt eltűnik, a bolt-
ajtóból ló lesz. Tündér Ilona az aranyhajú fiúval hintójába ül. 
[A menyasszonyszerzésnek ez a módja az 516. Két hű barát 
és az 531. Aranyhajú leány – típusokból van átvéve.]

F) Hazaérnek. Tündér Ilona az aranyhajú fiút a vadaskert-
hez küldi, azzal, hogy ha atyja int, álljon meg; s ha ebédre 
hívja, csak úgy fogadja el, ha harmadmagával befogadja s 
ha a kőfalból kivett első felesége is ott lesz. A  fiú így tesz. 
A császár mindenbe beleegyezik, s hét éve sínylődő feleségét 
a kőfalból kivéteti. Tündér Ilona a fiúnak meghagyja, hogy 
az ebédnél egy szót se szóljon, majd megfelel ő helyette. Az 
ebédnél feláll Tündér Ilona, s ezt a mesét kezdi előlről mon-

C) A király anyja az asszony „alá” két kopókölyköt tesz, 
feleségét a hazatérő király derékig a földbe temeti, s „a két 
kopókölyök úgy szopott belőle)”. [A gyermekek sorsa az 
eddig majdnem közös menetű 707. I. Megölt aranyhajú 
ikrek – típusban elmondva, melyhez a mese további része is 
 tartozik.]

D)–F) Hiányzik.
Feljegyzés helye Pürkerec, Brassó m., ideje 1898–1906. 

között; közlés ideje 1908.; nyelve tájszólás; közlő Horger 
Antal. Német ford. Róna–Sklarek: Ung. Volksm. Leipzig. 
1909. 7. sz. 82–86. 1. Die zwei goldhaarigen Kinder.

21. M. N. Gy. (Horger): X. 313–333. l. 37. sz. Tündér Ilona és 
az aranyhajú ifjú.

A) Három kendertépő leány beszélgetését egy lovagló 
császárfi kihallgatja. Az egyik mondja, hogy ha a császárfi 
feleségül venné, egy szál kenderből annyi inget készítene, 
hogy minden katonának jutna, s nekik is maradna. A másik: 
ha őt elvenné, egy szem búzából annyi prófuntot sütne, hogy 
minden katonának jutna, s nekik is maradna. A harmadik: 
ha őt elvenné, két aranyhajú gyermeket szülne.

B) A  császárfi hintóért hazamegy, a  harmadik leányt 
magával viszi, s  feleségül veszi. Háborúba megy; felesége 
azalatt egy aranyhajú fiút s leányt szül.

C) A szakácsné szerette volna, ha a császárfi az ő szép 
leányát vette volna feleségül. A császárnétól a két gyerme-
ket elveszi, férjével az erdőbe viteti, azzal, hogy ölje meg 
őket, s  szemüket és májukat hozza vissza; a  császárné 
mellé két bepólyált kutyakölyköt tesz, a császárnak pedig 
megírja, hogy felesége két kutyakölyköt szült. Az visszaír, 
hogy az asszonyt hagyják békében. Mikor hazaér, a  sza-
kácsné unszolására feleségét elevenen kőfalba rakatja. 
A  pulykapásztor a kőmíveseknek egy tányér aranyat ad, 
hogy hagyjanak annyi szabad helyet, melyen át a császár-
nénak ételt ad be. [A 725. Almát eltitkoló fiú – típusból való 
kölcsönzés.] A szakácsné férje a gyermekeket megsajnálja; 
egy bárkában a vízre ereszti őket; két bagolyfiú szemét 
s máját veszi ki, s  viszi haza. [Az állatnak ember helyett 
való megölése a 706. Csonkakező leány és a 709. Hófehérke 
típusokból van átvéve.] A császár a szakácsné leányát veszi 
feleségül.

D) A  gyermekeket egy 125 éves halász fogja ki; gyer-
mekük nincs, felnevelik. A  gyermekek egyéves korukban 
kétéveseknek látszanak.
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ta: mint lehet a három gyémántkövet, a  három halat és a 
nagyerejű zölddisznót elhozni. A  táltoskutya az aranyhajú 
ifjút mindenhová elvezeti, ki mindent elhoz.

F) A király vendégséget ad, melyen a vendégek mesélni 
kezdenek. Az aranyhajú fiú egy történetet mesélt el „a tizen-
egy aranyhajú fiúról és a tizenegy aranyhajú leányról, akik 
megesküdtek egymással”. A vén banyát négy felé hasítják s 
a város négy helyén kifüggesztik. A király feleségét magához 
veszi. A tizenkettedik fiú pedig feleségül veszi a tizenkette-
dik leányt.

Feljegyzés helye Szeged, ideje a 19. sz. közepe; közlés 
ideje 1914.; nyelve korabeli irodalmi nyelv; közlő Kálmány 
Lajos.

23. M. N. Gy. (Ipolyi): XIII. 315–323. l. 64. sz. A  tengeri kis-
asszony.

A) Fiatal király három szép parasztleányt, kik egytestvé-
rek és a patakon mostak, kihallgat. Az első mondja, hogy ha 
őt a király elvenné, pompás ételeket főzne neki; a második: ha 
őt elvenné, annyit fonna, szőne neki egy nap alatt, hogy egész 
„regementjét” felruházhatná vele; a harmadik: ha őt elvenné, 
olyan fiút szülne neki, kinek arany lenne a haja, homlokán 
csillag, mellén pedig hold volna.

B) A király az első leányt szakácsához, a másodikat ker-
tészéhez adja feleségül, a harmadikat pedig ő veszi feleségül. 
A két öregebb testvér a királyné ellen irigységében bosszút 
forral. A király háborúba megy; meghagyja, hogy, ha felesége 
szül, írják meg neki. A királyné félév múlva olyan gyermeket 
szült, amilyent ígért.

C) Ezt az irigy nővérek ládikában egy nagy folyóba vetik, 
a királyné mellé egy kutyakölyköt tesznek, s a királynak meg-
írják, hogy felesége kutyakölyköt szült. A király mérgében 
azt írta vissza, hogy a kutyakölyköt vessék a vízbe, a felesé-
gét falazzák be, s csak annyi lyukat hagyjanak a falon, ame-
lyen egy tál befér, aki pedig arra megy, halálbüntetés terhe 
alatt a lyukon köpjön be.

D) A ládikát egy molnár kifogja, a fiúnak megörül, mivel 
egyetlen gyermeke azelőtt halt meg. A molnárné ezután még 
négy gyermeket szül. A  hazatérő király egyszer a malom 
mellé gyalogol, a  molnár gyerekei között találja az ötéves 
aranyhajú fiút is. Ezt a molnártól elkéri, s hazaviszi.

E) Az irigy nővérek a fiút megismerik, s mikor az tizen-
hatéves lesz, a kertészné azt mondja neki, hogy még szebb 
lenne, ha a beszélő madarat megkaphatná, mely az „arany- és 

dani. Mikor a kendertépő leányok beszélgetését elmondja, 
a császár meg akarja állítani, azzal, hogy ez vele történt. Az 
ottlévő királyok, stb. azonban Tündér Ilonával a történetet 
a  gyermekek születéséig elmondatják. Tündér Ilona akkor 
a gyermekeket s az anyát megismerteti. A császár feleségét 
megöleli: a  szakácsnét gyékénybe kötözteti, petróleummal 
leönteti, s megégeti; ennek leányát deszkába „vereti”, felda-
raboltatja, s a sasoknak és hollóknak dobatja. [A mese végé-
hez egy, az 1961. Hazudozó mese – típushoz tartozó alakulat 
van kapcsolva.]

Feljegyzés helye Tatrang, Brassó m., ideje 1898–1906. 
között; közlés ideje 1908.; nyelve tájszólás; közlő Horger 
Antal. Német ford. Róna–Sklarek: Ung. Volksm. Leipzig, 
1909. 6. sz. 65–82. 1. Fee Ilona und der goldhaarige Jüngling.

22. M. N. Gy. (Ipolyi): XIII. 312–314. l. 63. sz. A tizenkét arany-
hajú gyermek.

A) Egy ifjú király három tilózó (tiloló) szegény leány 
beszédét kihallgatja. A legnagyobbik mondja: ha őt a király 
elvenné, egy kosár lisztből egész népének elég eleséget 
tudna sütni. A második: ha őt a király elvenné, egy marok 
kenderből oly nagy zsákot szőne, hogy egész népének elég 
eleséget rakhatna bele. A  legifjabb: ha őt a király elvenné, 
12 aranyhajú fiút szülne neki.

B) A  király a legifjabbat nőül veszi, s  feleségének meg-
hagyja, hogy csak az ő nevelőanyjára hallgasson. Míg 
a király hadban van, a királyné tizenegy aranyhajú fiút szül.

C) A  nevelőanyának is volt egy eladó leánya; szerette 
volna, ha a király az ő leányát vette volna el; ezért a király-
néra irigykedett. Ez a tizenegy fiút „elátkozta galambbá a 
Mátrahegyre, az arany ciprusfára”, helyükbe tizenegy kutya-
kölyköt tett, s  a királynak megírta, hogy felesége tizenegy 
kutyakölyköt szült. A  királynét elűzik; ez kutyáit az erdő-
ben neveli, s itt szüli a tizenkettedik aranyhajú gyermeket. 
A  „király szomszédnéja” is tizenegy aranyhajú leányt szül; 
a  vén banya ezeket is elátkozza, de a tizenkettediket nem 
átkozza el, mert azt akkor szülte, mikor a királyné a tizenket-
tedik fiút. A királyné a Jégvölgybe utazik.

D) Itt egy táltos kutya tanácsára a kutyákat eltávolítja 
magától, csak a legutóbb született fiát hagyja maga mellett. 
Egyszer vadászat közben a királlyal is találkoznak, s „nála is 
esznek”.

E) Míg a király az aranyhajú gyermeket a kertbe vezeti, 
a táltos kutya kihallgatta a vén banyát, ki leányának elmond-
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király kérdőre vonja, s feleli, hogy azért nem köp az asszony 
szemébe, mert az az édesanyja. Elhivatják a molnárt, minden 
titok kiderül; a király feleségét kiszabadítja, s térden kér tőle 
bocsánatot. A  két gonosz nővérnek felesége kérésére meg-
kegyelmez, de számkiveti őket. A herceg is megtartja lako-
dalmát (bizonyára a Tengeri-kisasszonnyal, de ez a mesében 
nincs megmondva).

Feljegyzés helye Hont m. ideje a 19. sz. közepe; közlés 
ideje 1914.; nyelve korabeli irodalmi nyelv; közlő Kálmány 
Lajos.

24. M. N. Gy. (Ipolyi): XIII. 324–331. l. 65. sz. Az aranyhajú 
gyermekek.

A) Hiányzik.
B) Király háborúba megy, távolléte alatt felesége egy fiút s 

egy leányt szül; az előbbinek homlokán aranycsillag, az utóbbi-
nak jobbkarján „egy szép liliom” volt.

C) A király anyja a királynéra haragudott, mert fia nem 
az ő kedve szerint házasodott. A  két gyermekét kosárba 
teszi, melléjök tejjel megtöltött kecsketömlőt tesz, melynek 
két lábát szájokba adja, s a tengeren elereszti őket. Az anya 
mellé két kis kopókölyköt tesz, s  fiának megírja, hogy fele-
sége két kopókölyköt szült A  király megparancsolja, hogy 
feleségét a két kopóval együtt kőfal közé rakják, s azon csak 
akkora helyet hagyjanak, hogy ételt-italt adhassanak be 
rajta, s aki a kőfal mellett elmegy, az asszonyt köpdösse le. 
Ez megtörtént.

D) A gyermekeket egy szigeten egy gyermektelen király 
a partra kivetve megtalálja. A gyermekeket hazaviszi, s fel-
neveli őket. Mielőtt meghalna, meghagyja, hogy felesége 
halála után a fiú legyen a király. Kevés idő múlva a királyné 
is meghal, s  a gyermekeknek meghagyja, hogy házukba 
soha senkit be ne bocsássanak. A  fiú vadászni megy; az 
erdőn a kopók egy nyulat hajtanak elébe, azt lelövi. Elébe 
toppan atyja, a szomszéd király, s követeli a nyulat, melyet 
az ő kutyái hajtottak. A fiú nem adja vissza, nővérének viszi 
haza ebédre.

E) A  királynak megtetszett a fiú, s  otthon anyjának 
elmondja, hogy egy csillagos homlokú fiúval találkozott. Az 
öregasszony a fiú távolléte alatt a kastélyhoz megy, de a 
leány nem engedi be; erre megfenyegeti őket, hogy ha a fiú 
a szépen szóló madarat az elátkozott várból el nem hozza, meg 
kell halniok. A leány a fiúnak az esetet sírva mondja el, ki a 
madár elhozására vállalkozik. Hét országon keresztül men-

ezüstvizecskéből” iszik s úgy énekel, hogy mérföldnyire hallat-
szik. A herceg az istállóba megy táltoslovától tanácsot kérni. 
A  ló hátára veszi, egy ház elé viszi, hol nagyot prüsszent, 
s  mondja neki, hogy úgy köszönjön: „jó napot, anyámasz-
szony!” A házban egy vasorrú vén banya (,,szerencséd, hogy 
így köszöntöttél!”) ad neki egy csészét s egy darab pamutot, 
az egyikben arany- és ezüstvizet hozni, a  másikkal fülét 
bedugni. A fiú a madár énekét messziről hallja, fülét bedug-
ja, a  madarat megfogja, merít az arany- és ezüstvizekből, 
s haza indul. A ló parancsához képest nem néz hátra, pedig a 
háta mögött egy hang „mindenféle ingerlő dologról beszélt”. 
Otthon a madárnak aranykalitkát csináltat. A nővérek most 
rábeszélik, hogy azt a tükröt hozza el, melyből az egész világot 
meg lehet látni. Táltoslovával ismét a vén banyához megy, ki 
azt mondja neki, hogy a tükör egy magas hegyen áll, melyen 
ember még sohasem volt, éjjel-nappal tizenkét ördög őrzi; de 
csak déli tizenkét órakor menjen, mert akkor az ördögök tíz 
percig alusznak. [Vö. az 551. Életvizet – típus hasonló ele-
mei vel.] Ezenkívül egy kötelet és szeget is ad neki. A tükröt 
„az ördögökkel való nagy küszködések után” megszerzi, 
s hazaviszi. A kertészné újabb biztatására elindul a Tenge-
ri-kisasszonyért. A vén banya felvilágosítja, hogy ez a legne-
hezebb feladat, mert aki még érte ment, egy sem jött vissza; 
de ad neki kilenc vesszőt és egy aranyvesszőt, az utóbbival 
csapja meg a tengert, a kisasszonyt, mely vele birkózni fog, 
a  kilenc vesszővel addig verje, míg mind a kilenc bőréből 
ki nem ugrik, és semmiféle könyörgését meg ne hallgassa. 
A herceg így tesz. A Tengeri-kisasszony félig hal, félig vízi-
kutya képében a tengerből kiugrik, s  szájából kígyót-békát 
hány. A királyfi a vesszőkkel verni kezdi, mikor a Tengeri- 
kisasszony már a nyolcadik bőrből is kiugrott, nagyon meg-
szépült, s könyörögni kezdett. De a királyfi a kilencedik bőr-
ből is kiverte. A leány hálásan borul a nyakába, s egy rakás 
kőre mutatott, kik nem verhették ki mind a kilenc bőréből. 
[A leány megvesszőzésére nézve vö. az 507. A  jótéteményt 
megháláló halott – típus hasonló elemeivel.] Egy vesszőt ad a 
királyfinak, ki azzal a köveket megüti s feleleveníti. A megele-
venedett emberek mindenike a Tengeri-kisasszonyt akarta 
magának feleségül, de a királyfi a leányt táltosára kapta, 
s hazament.

F) A  királyfit a táltos figyelmezteti, hogy még az édes 
anyját nem szabadította ki. A  tükörben meglátja a kőfalat, 
s eszébe jut, hogy ott a lyukon keresztül ő is beköpött. A ló 
mondja, hogy az az ő anyja. Azóta nem köpött rá. Ezért a 
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Feljegyzés helye Hódmezővásárhely; közlés ideje s egyéb, 
mint fentebb.

26. M. N. Gy. (Ipolyi): 396–399. l. 76. sz. Az aranyeke.
[A 875. Okos leány – típus keretében.]
A) A  király a jobbágy leányának egy marék lent küld, 

hogy abból annyi fonalat s vásznat fonjon-szőjjön, hogy egész 
katonaság megférjen alatta.

B)–F) Hiányzik.
Feljegyzés helye Hódmezővásárhely; egyéb, mint fentebb.

27. Kálmány: H. II. 83–97. l. 14. sz. Jankovics.
A) Szegény asszony három leánya „széksót” szed. Arra 

megy a királyfi. A  legidősebb leány mondja, hogy ha őt a 
királyfi elvenné, egy szem búzából annyi kenyeret sütne, 
hogy az egész királyi család sem fogyasztaná el; a középső: 
ha őt elvenné, egy szál kenderből annyi vásznat fonna, hogy 
a királyi család nem tudná elszaggatni; a  legkisebb: ha őt 
elvenné, „egy hassal” két aranyhajú gyermeket szülne neki.

B) A  királyfi a beszélgetést hallja; a  legkisebb leány-
nak szép ruhát visz, hintóban hazaviszi, s  feleségül veszi. 
A király csatába megy, s  feleségét teherben hagyja. Ezt az 
„ördöngős vénasszony” szakácsné az emeletre csalja: amint 
a két aranyhajú fiút megszüli,

C) elveszi tőle, helyükbe két kopókölyköt tesz, a  fiúkat a 
disznókhoz dobja, a  királynak pedig megírja, hogy felesé-
ge két kutyakölyköt szült. A  király visszaír, hogy varrják 
a királynét elevenen egy frissen nyúzott bivaly bőrébe, a két 
mellét hagyják ki, hogy a két kutyakölyök szopja: tegyenek 
mellé két aranyvesszőt, aki arra megy, vágjon rá hármat, 
s  köpje le. A  gyermekeknek semmi bajuk nem lett: a  két 
legerősebb disznó őrzötte őket. A  szakácsné innen kiveszi 
őket. [Beékelődik a 707. I. A megölt aranyhajú ikrek – típu-
sának, a testvértípusnak B) indítéka.] A cethal ikrájából újra 
feltámadt gyermekeket a Duna vize viszi magával. A király a 
szakácsné „bóczéros” leányát veszi feleségül.

D) Öreg halász kifogja a gyermekeket, s  felneveli őket. 
Nevelő anyjuk az egyik gyermeket megveri, s elárulja, hogy 
nem ő az édes anyjok. Útrakelnek. Az úton pogácsáikat egy 
előttük háromszor megjelenő öreg koldusnak adják, ezért 
kapnak egy sípot, amelyet ha bajban lesznek s megfújnak, 
segítségük érkezik. Az úton eltévednek, a  síp megfúvása 
után ott terem Jankovics, átbukfencezik a fején, lóvá változik, 
s apjuk városába viszi őket, ott újra emberré változik, s meg-

vén egy várhoz ér, hol egy remetét talál, ki ezt a tanácsot adja 
neki: a kapun bemenve tartson egyenesen a kert közepének, 
hol szép kis zöld fán aranykalitkában van a madár; a kalitkát 
ágastul kell levenni, s a fa tövében levő forrásból egy üveggel 
életvizet meríteni; kifelé gyorsan jöjjön, „rettenetes állatok 
fognak háta megett bömbölni, ordítani, végre szülei, testvérei 
fogják őt siránkozva kérni”, de vissza ne nézzen, mert kővé 
válik, mint már sokan; a kővé váltakat pedig fel ne élessze. 
A fiú így tesz; néhány kőalakot az életvizével mégis feléleszt, 
ezek a madarat el akarják tőle venni [Az 551. Életvize – típus-
ból való reminiscentiák.], de a remete megszidja őket. Ez is 
megszabadul az átoktól, melynél fogva addig kellett reme-
téskedni s a jövő-menőknek útbaigazítást adni, míg valaki 
a szépen szóló madarat el nem hozza; ő is király gyermeke 
volt. Együtt megy a királyfival.

F) A madár a fiút mindenről felvilágosítja és tanácsolja, 
hogy vadászaton hívja meg atyját ebédre. A  fiú vadászaton 
ismét elejt egy szarvast, melyet apja kopói hajtottak; a király 
újra követeli a vadat, a  fiú azzal felel, hogy apját meghívja 
magához lakomára. A madár mindenről igen fényesen gon-
doskodott: szerecsen szobalányok hordták az ételt, s tizenkét 
szellem volt a muzsikus. Ezeket ő „idézte elő”. A testvéreket 
a király is meghívja. Hatlovas hintón mentek. Útközben a 
madár szellemekkel a királynét a kőfalból kivéteti; a  gyer-
mekek megismertetik vele magukat, s kérik, hogy a király 
előtt ne ismertesse meg magát. Ebédnél mindenki mesét 
mond, a kis király is s elmondja életük történetét. A királytól 
kérdi, mit érdemel az, ki fiát így rászedte. „– Felnégyelést.” 
A királyné anyját felnégyelik, a város négy szegletére sze-
gezik, magukat pedig megismertetik. A  madár is királyfivá 
változik; addig kellett madárbőrben lennie, míg valakivel jót 
nem tesz. [+ A mese vége az 1961. Hazudozó mese – típushoz 
tartozik.]

Feljegyzés helye Máramarossziget, ideje a 19. sz. közepe; 
közlés ideje 1914.; nyelve korabeli irodalmi nyelv; közlő 
Kálmány Lajos.

25. M. N. Gy. (Ipolyi): XIII. 335–344. l. 67. sz. A csonkakezű 
leány.

[A 706. Csonkakezű leány – típus keretében.]
A) Hiányzik.
B) A  csonkakezű leány két aranyhajú gyermeket szül; 

egyiknek nap, másiknak félhold a mellén.
C)–F) Hiányzik.
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törésig (itt a mese elmondásába újra belekezd) s a két fiút, 
mint a király gyermekeit bemutatja. Ezek leveszik fejükről 
a sapkát (előbb: hólyag); a király öleli-csókolja őket, feleségét 
visszaviteti, s az ördöngős vénasszony szakácsnét leányával 
együtt elevenen megégetteti.

Feljegyzés helye Egyházaskér, ideje 1913.; közlés ideje 
1914.; nyelve tájszólás; közlő Kálmány Lajos.

28. Kálmány: H. II. 129–130. l. 23. sz. Az árva asszon.
B), C), D), F). 2–7 gyerek.
Feljegyzés helye Egyházaskér, egyéb, mint fentebb.

29. Kálmány: H. II. 199–200. l. 65. sz. Hatház eredete.
Szerkezete: B), C), D), F). 2–7 gyerek.
Feljegyzés helye Magyarszentmárton, egyéb, mint fentebb.

30. Kálmány: H. II. 201. l. 66. sz. Eltűnő cigányasszony átka.
Szerkezet: B), C), F). 2–12 gyerek.
Feljegyzés helye Szeged.

31. Kézirat: A koldus asszony átka.
A) Hiányzik.
B) Királyi udvarban terhes koldusasszonyt megszidnak. 

Ennek átka: legyen a királynénak hét gyereke. Így lesz.
C) A királyné mások tanácsára gyermekei közül hatot a 

Tiszára ereszt.
D) Ezeket halász fogja ki, s felneveli.
E) Hiányzik.
F) A  halász egy pap tanácsára vendégséget ad, melyen 

mindenkinek el kell mondani, mit tud a királyné bánatjáról. 
A hat fiú is ott van; egyikük élete történetét elmondja. Jegy-
gyel ellátott ruhájukról s beszédjükről felismerik őket.

Feljegyzés helye Hétfalu, Brassó m.; feljegyző Kálmány 
Lajos. Herrmann Antal dr. gyűjteményéből.

32. Kézirat: Két aranhajú kiráfi.
A) Három napszámos leány közül az első mondja, hogy 

ha a király elvenné, a  király családját egy búza-kalácsból 
eltartaná, a 2., hogy egy szál kenderből felruházná, a harma-
dik, hogy két aranyhajú fiút szülne. [További része a 707. I. 
Megölt aranyhajú ikrek – típushoz tartozik.]

B)–F) Hiányzik.
Feljegyzés helye Besenyőtelek, Heves m., ideje 1903.; nyel-

ve tájszólás; feljegyző Berze Nagy János.

hagyja, hogy neki engedelmeskedjenek: bivalybőrbe varrt 
anyjukat ne üssék meg, hanem arcát törüljék meg kendő-
jükkel, s csókolják meg; a templomba legutoljára menjenek 
be, s legelőbb jöjjenek ki; de csak a templomajtóban marad-
janak. A fiúk így tesznek három nap egymásután; a kutya-
kölyköket anyjuktól eldobálják. A  kapus, ki mindezt látta, 
a királynak jelentést tett, ki maga is meglesi s ebédre hívja 
őket. Ezek csak akkor menjenek Jankovics tanácsa szerint, 
– ha Jankovics is velük mehet s annyi földet ad, amennyit az 
egy nap cigánykerékkel hehány. (A fiúk hólyagot, másik hely 
szerint: sapkát, tettek fejükre, hogy arany hajuk ne lássék.) 
[A 314. Aranyhajú kertészbojtár – típusból kölcsönzött elem.] 
A király beleegyezik. Jankovics nagyobb földet kerít így be, 
mint amennyi a királyé. Ezen Jankovics kastélyt építtet, s ők 
is meghívják vendégségbe az egész királyi családot.

E) A  szakácsné azt mondja, hogy addig nem mennek, 
míg a kastélyt muzsikálójával nem ültetik körül. Az egyik fiú 
Jankovicscsal útra indul, ki tanáccsal látja el. Jankovics lóvá 
változik, mikor egy „csúnya öreg ember” határába érnek, Jan-
kovics kásaszemmé változik, a  fiú pedig a „csúnya embört” 
megdicséri, szépnek mondja, s  arra a kérdésére, hogy Jan-
kovicsot látta-e, feleli, hogy nem. Az öreg erre útbaigazítja, 
hogy a muzsikálófát egy tizenkétfejű sárkány erdejében talál-
ja, a sárkány tizenkét órától két óráig alszik. A határon túl a 
fiú a kásaszemet meggurítja, abból ló lesz; ráül s a legszebb 
fákat elhozza. A sárkány utánuk megy, de ők a határból kiér-
tek akkorra. A fákat haza viszik. A szakácsné újabb kifogása: 
legyen a királyi kastély s az ő kastélyuk között aranyhíd. Ezt 
Jankovics a másik fiúval ugyanolyan körülmények között 
szerzi meg, mint a fákat, azzal a különbséggel mégis, hogy 
az aranyhidat annyi tündér őrzi, ahány szeg van benne; nap-
feljötte előtt kell menni, míg a tündérek alszanak, s a hidat 
a „csúnya öreg”-től kapott vesszővel dióvá változtatva kell 
elhozni. A tündérek sem tudják őket a határon túl üldözni. 
A szakácsné harmadik követelése: legyen a hídnak gyémánt-
karja. Ezt is azonos körülmények között a „tündérek tündéré-
től” hozzák el a másodszor elment fiúval; a gyémántkarokat 
vesszővel aranyalmává változtatják.

F) Erre a király s családja a fiúk meghívásának eleget 
tesznek. Jankovics bevisz egy véka mogyorót, s  míg azt 
megtörik, elmondja az e mesében elmondottakat, s mikor a 
két fiú-nak anyjával való találkozásig ér, a szakácsné leánya 
betegséget színlelve távozni akar, de a király nem engedi s 
ő is marad. Jankovics tovább mondja a történetet a mogyoró-



212 213

hangot hall is. Nővére nevében boszorkányok szólnak hozzá. 
Visszanéz, s kővé válik. Otthon egy fülemüle a leánynak tud-
tul adja, hogy fivére van. Ennek tanácsára a leány saját vérét 
vízzel elegyíti, fivérét felkeresi, az erdőben a kövekre folyó-
vizet hint. Ezek között van fivére is, aki feltámad. A fülemüle 
igen szépen szól, mint a hatonazene. Ez az elvarázsolt királyfi.

Feljegyzés helye Kispest, ideje 1928.; nyelve tájszólás; az 
elmondó udvarhely megyei; feljegyző Dömötör Sándor.

33. Kézirat: Az aranhajú gyerekek.
A) Patakban mosó három leány beszédét a király hallgatja. 

Első leány egy fonalból annyit fonna, második olyan kenyeret 
sütne, hogy a katonáknak egy évig elég lenne, a harmadik 
két aranyhajú gyermeket szülne, ha a király elvenné.

B) A király a harmadik leányt feleségül veszi, ez aranyha-
jú fiút s leányt szül.

C) A  király anyja ezeket vizen elereszti, s  fia előtt az 
asszonyt levélben kutyakölykök szülésével vádolja. A király-
né büntetése később.

D) A gyermekeket egy révész fogja ki, s neveli. A király 
találkozik velük, de nem ismeri meg őket.

E) Hiányzik.
F) Lakomát rendez; feleségét lóbőrbe varrva az ajtó mellé 

állítja, aki elmegy mellette; gyaláznia kellett. A két gyermek 
meghajtja magát előtte, s mikor a vendégek életük történetét 
elmondják, az aranyhajú fiú is elbeszéli az övékét. A király 
megismeri őket, anyját négyfelé vágatja, feleségétől bocsána-
tot kér.

Feljegyzés helye Pusztahanyi, Heves m., ideje 1903.; nyel-
ve tájszólás; feljegyző Berze Nagy János.

34. Nyr. XXVI. 235–238. l. A kiráfi mög a tündérkisasszoñ.
[A mese a 400. I. Tündér Ilona – típushoz tartozik. Ennek 

keretében +]
A)–D) Hiányzik.
E) A  Feketeváros előtt szörnyű nagy ember áll, ennek 

a száján keresztül lehet csak Feketevárosba jutni, de a nagy 
embert előbb szépnek kell mondani. A  királyfi így tesz, 
s a nagy ember száján át Feketevárosba jut.

F.) Hiányzik.
Feljegyzés helye Csetény, ideje 1897., nyelve tájszólás, 

feljegyző Halász Ignác.

35. Ethnographia: 1929. évf. 53–57. l. Szerencsés és szeren-
csétlen királyfiak.

[Első része a 425. A) Kígyóvőlegény + 552. Állatsógorok + 
758. Angyalbárányok – típushoz tartozik.]

A)–B) Hiányzik.
C) Víz királyleányt hoz. Molnár kifogja. Ezt királyfi testvé-

re keresi.
D) A fivért egy bagoly egy öreg asszonyhoz vezeti. A fiú 

ennek tanácsára erdőbe megy. Ezen túl van egy forrás. Az 
öreg asszony figyelmezteti, hogy vissza ne nézzen, bármily 
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I. Erdélyi (2): 42–47. l. 5. sz. A mosolygó alma.
[Előző része a 707. Aranyhajú ikrek – típushoz tartozik.]
A) Ifjú királyné, míg a király háborúban van, ígérete sze-

rint két aranyhajú gyermeket szül; egyiknek üstökös, csillag, 
másiknak nap van a homlokán s mind a kettőnek karján arany 
karperec. Az udvarban lévő vénasszony, ki saját leányát 
akarta a királlyal elvétetni, a  királynét szülni a padlásra 
küldte; a  két gyermeket megfojtja, s  a két kapufélfa alá 
ássa, a királyné alá két kopókölyköt tesz, a királynak pedig 
megírja, hogy felesége kopókat szült. A hazatérő király fele-
ségével rosszul bánik, ez a kapuba megy, egyet fohászkodik, 
s sóbálvánnyá változik. A király a vén asszony leányát veszi 
feleségül, kitől két gyermeke születik.

B) A kapuban két aranykörtefa nő; ezeket a király máso-
dik felesége kérésére, ki betegséget” színlel, nem vágatja ki; 
távollétében az egyik fát a vén asszony vágatja ki, a másikat 
szomorúságában a király; két ágyat készíttetnek belőlük. 
Egyiken ő, másikon a felesége alszik. Éjjel megszólal az 
egyik ágy: nehéz-e neked? – a király alatt levő ágy mondja: 
nem, a másik: ha még egy óráig tartja a gyilkos leányát, meg-
hal. A vén asszony ezt hallván az ágyakat másnap megégeti. 
A tűzből kipattan egy „tüzes szén”, vén kecske bekapja, s két 
aranyszőrű kecskét ellik. Ezeket a király szobájában tartja, 
de a vén asszony újra megöleti. Ezek beléből a szolgáló egy 
darabkát a patakon hagy; egy vén varjú felkapja, s  fészkén 
két aranytojást tojik, melyből két aranyhajú, stb. gyermek 
kel ki. Ezeket hét éves koráig iskolába járatja, ezután előttük 
repülve [vö. 313. Rózsa és Viola, 411. A lilomleány s az 510. 
A) Leányhamupipőke – típusok rokon elemeivel] atyjukhoz 
vezeti.

C) A varjú a király előtt mindent elmond; a fiúk a kapu-
ban a sóbálványt megszólítják, s az megszólal. A király min-
dent megtud s a vén asszonyt csikó farkán széttépeti.

707. I. MEGÖLT ARANYHAJÚ IKREK

A) Királyné csodás külsejű ikreket szül; ezeket irigy nővé-
rei vagy mások anyjukkal együtt el akarják pusztítani.

B) Az ikrek kalandos átváltozásai.
C) A király gyermekeit felismeri, feleségét visszafogadja; 

az ármánykodókat megbünteti.
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4. M. N. Gy. (Horger): X. 112–116. l. 14. sz. A két aranyhajú 
gyermek.

[Előző része a 450. Őztestvér + 707. Aranyhajú ikrek – 
típushoz tartozik.]

A) Királyfi egy szegény árva leányt feleségül vesz, ki 
távollétében ígérete szerint két aranyhajú gyermeket szül. 
A király anyja az anyától a két gyermeket elveszi, a ganéjba 
temeti, helyükbe pedig két kopókölyköt tesz. A  hazatérő 
király feleségét derékig földbe ásatja „s a két kopókölyök úgy 
szopott belőle”. [Ez az indíték majdnem egészen közös a 707. 
– típussal. L. ott is.]

B) A  két gyermekből két, aranyos levelű fa nőtt, mely a 
király előtt mindig meghajtotta magát. A  király anyja kéri 
fiát, engedje meg a fákat kivágni; az nem engedi; azt mondja 
végül, hogy meghal, ha ki nem vágja. A fákból két ágyat csinál-
nak; egyikbe a király, másikba ennek az anyja fekszik. A két 
ágy éjjel beszélget: „Hát neked nehéz-é?” – „Nem, mert én az 
édes apámat tartom. Hát neked nehéz-é?” – „Igen, mert én a 
gonosz nagyanyámat tartom.” Az ágyakat elégetik, két szikra 
kipattan, s  két aranyszőrű bárányka lesz belőlük. A  király 
anyja ezeket is levágatja, beleiket a szolgálókkal a folyóra 
küldi, azzal, hogy el ne eresszenek belőlük semmit. A belek-
ből egy-egy darabkát elszalasztanak, azokat a víz homokszi-
getre sodorja, s ott aranyhajú gyermekekké visszaváltoznak. 
A meztelen gyermekeket éjjel a hold meglátja; ez anyjának 
a látottakat elmondja. A hold anyja két sapkát csinál, azokat 
fiával a gyermekekhez küldi, azzal, hogy a nagyobbat (sapkát) 
adja a kisebbnek, a kisebbet a nagyobbnak, „ha édesseggyek 
(= egytestvérek), megcserélik.” Az ikrek a sapkákat valóban 
el is cserélik. A nap is meglátja őket; kéri anyját, készítsen 
nekik ruhát. Az is készít egy nagyobbat s egy kisebbet az 
előbbi meghagyással. A szél is rájok akad. Ez anyjával két kis 
papucsot készíttet nekik, s apjuk városába fújja őket.

C) A  két kis gyermeket a király, kinél vendégség volt, 
behívatja, s mondja nekik, hogy beszéljenek valamit. Azok 
elmondják mindazt, ami e mesében is el van mondva. 
A király anyja ezeket kilenc párnán ülve hallgatta; egy-egy 
párna mindig kifordult alóla, s mondta a mesélő fiúnak: „Ne 
mondd, fiam, ne mondd”. A király ellenben: „Mondjad, fiam, 
mondjad”. [A bűnös alól kiforduló párnákra nézve vö. a 300. 
Sárkányölő – típusban lévő azonos elemmel.] A király anyját 
lófarkára kötik, a királynét a földből kiveszik.

Feljegyzés helye Pürkerec, Brassó m., ideje 1898–1906. 
között; közlés ideje 1908.; nyelve tájszólás; közlő Horger Antal.

Feljegyzés helye és ideje ismeretlen; közlés ideje 1855.; 
nyelve korabeli nyelv, stílusa kancellistaízű; közlő Erdélyi 
János. A mese német fordítását l. Stier: Ung. Volksm. 7. sz. 
55–61. l. Die verwandelten Kinder.

2. Gaal (2): 11. 53–74. l. XIV. sz. Leányszín Bálint és Gyöngy-
szín Ilona.

[A 403. A) Gyöngysíró tündér – típus keretében.]
A) Hiányzik.
B) A  tengerbe dobott királyleány aranykígyóvá változik. 

Az aranykígyót a király álfelesége megöleti. Ezt a király 
ketté vágva a ház két szegletére ássa el, a két részből más-
nap két aranyfa nő. Délben egyik fa alatt a király, másik alatt 
az álfeleség. Az egyik fa mondja a királynak, hogy az árnyé-
kot szívesen tartja rá, a másik szól, hogy az az ága, mely a 
gyilkosra tart árnyékot, majd hogy le nem szakad. A fákat 
kivágják, s ágyakat készíttetnek belőlük. Egyiken a király, 
másikon az álfeleség fekszik. Egyik ágy éjjel mondja, hogy a 
királyt szívesen tartja, a másik, hogy az álfeleség alatt majd 
leszakad. A király, kit álomporral altatnak el, a beszédből 
mit sem hall. Az ágyakat elégetik, a  hamuból rózsabokor 
nő. A király a legszebb rózsát leszakítja, s szobájába viszi. 
[További része a 407. Ördögszerető + 403. A) – típusokhoz 
tartozik.]

C) a 403. A) – típus keretében.
Közlés ideje 1857.; közlő Gaal György.

3. Nyr. XII.: 524–526., 562–565. l. A bába és az öreg ember.
[A mese előző része a 480. A  mostoha leány és az édes 

leány + 510. A) Leányhamupipőke – típusokhoz tartozik. +]
A) Grófné két aranyhajú gyermeket szül; mostohája 

két cigányasszonyt küld hozzá, ezek elaltatják, a gyerme-
keket elveszik tőle, és skatulyában a vízre teszik. A gróf 
keresi a gyermekeket, felesége nem tud neki választ adni. 
Megöleti, s ganéj dombba temetteti. Sírján két körtefa nő, 
mindeniken egy-egy aranykörte. Ezeket senki sem tudja 
leszakasztani. [Ez az elem az 511. A) veres tehén – típus-
ból való.]

B) Halászok a két gyermeket kifogják,
C) s a grófhoz viszik. Ezek a grófnak életük s anyjuk tör-

ténetét elmondják; az gyermekeit felismeri, tettét megbánja, 
a cigányasszonyokat megöleti.

Feljegyzés helye Domokos, Szolnok–Doboka m.; közlés 
ideje 1883.; nyelve tájszólás; közlő M. Németh Sándor.
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C) Mint a fenti típus F) indítékában.
Feljegyzés helye Egyházaskér, ideje 1913.; közlés ideje 

1914.; nyelve tájszólás; közlő Kálmány Lajos.

7. Kézirat: A világ szép asszonya.
[Előző része a 709. Hófehérke – típushoz tartozik.]
A) Míg a király háborúban jár, felesége két szép fiút szül. 

A  királynét anyja felkeresi; ez a két fiút megöli, s  a véres 
kést a királyné zsebébe teszi [vö. a 451. Hét holló s a 710. 
Mária keresztleánya – típusok hasonló elemeivel]. A király-
nét a templomba állítják, s a bemenőkkel leköpdöstetik.

B) A két fiú véréből két nagy akácfa nő. Ezeket kivágják, 
tűzre teszik; a tűzről két forgács elpattan; abból nagy eperfa 
nő. Ebből két ágyat készíttetnek; egyiken a király, másikon 
nagyanyjok feküdt. A  két ágy beszélget: egyiknek nem 
nehéz, mert atyját tartja, a  másiknak igen, mert gyilkosa 
fekszik rajta. A  beszédet az asszony hallja, s  az ágyakat 
tűzre vetteti. A tűzből két forgács kipattan, galambbá válva 
anyjokhoz repülnek, róla a sok „köpöt” lesöprik. A falu végén 
deákokká változnak.

C) A királlyal találkoznak; meghívja őket vacsorára, ami-
kor életük történetét elmondják. A  királyné anyját szeggel 
kivert hordóban hegyről lehengergetik. A  király feleségét 
visszaviszi.

Feljegyzés helye Csepe, Ugocsa m.; ideje a 19. sz. 80-as 
évei; nyelve népi; gyűjtő Gecser Béla.

8. Kézirat: Két aranhajú kiráfi.
[Előző része a 707. Az aranyhajú ikrek – típus egyik indí-

téka.]
A) Alacsony sorból származó királyné, míg férje a háború-

ban van, két aranyhajú fiút szül. Egy vasorrú bába a királyt 
arról értesíti, hogy felesége két kopófiút szült. Az visszaír, 
hogy a fiúkat el kell ásni, anyjukat pedig be kell falazni. Ez 
megtörténik.

B) A  szántóföldbe elásott fiúkból két topolyafa nő. Ezek 
az arra hazamenő királyt megölelik, s  hajlonganak neki. 
A  király megveszi s kapuja elé ülteti, de a vasorrú bába 
kivágatja őket, s ágyakat készíttet belőlük; egyikre a király, 
másikra a vasorrú bábának a királyné helyébe tett leánya 
fekszik. Ezek éjjel beszélgetnek. Egyiknek nehéz a teher, 
másiknak nem. Az ágyakat tűzre vetik. Két szikra pattan ki 
belőlük, melyek aranyszőrű bárányokká változnak. A vasorrú 
bába ezeket szolgálóval a vízre viteti, hogy vágja le, s a tüdőt, 

5. M. N. Gy. (Ipolyi): X I I I .  274–276. l. 51. sz. Mostoha király-
fiakat gyilkoltat.

A) Királynak második felesége; neki két, a  mostohának 
egy fia. A mostoha saját fiát akarja királlyá tenni, a királytól, 
hogy „egészséges maradjon” a két fiú tüdejét és máját kéri. 
A király felesége kérését teljesíti; az a két fiú tüdejét s máját 
megeszi, a test többi részét pedig az udvarban elásatja.

B) Azon a helyen két aranyalmafa nő, melyekre a király 
igen büszke, ki a mostoha kérésére ezekből két ágyat csinál-
tat. Az egyik ágyon a király, a másikon a királyné feküdt. Az 
ágyak éjjel így beszélgetnek: „– Édes testvérem, de könnyű 
terhet hordok én, édesatyámat! – Annál nehezebb az enyém!, 
mert én gyilkosomat hordom!” A mostoha a beszédet hallot-
ta, az ágyakat másnap megégeti. „Egy szikrányi” a két ágyból 
kipattan, azokból egy-egy aranygyapjas kos lesz. Ezeket is 
megégetik; egy-egy szál gyapjú kiugrik belőlük, a szél ezeket 
a vízre viszi s arany kacsákká változnak. Egy öregasszony 
kifogja őket, s aranyhajú gyermekekké változnak.

C) Az öreganyó a királyhoz viszi őket. A mostohát leleple-
zik, s leányával együtt felnégyelik. A két fiú atyjával boldo-
gul él.

Feljegyzés helye Szeged, ideje a 19. sz. közepe; közlés 
ideje 1914.; nyelve korabeli irodalmi nyelv; közlő Kálmány 
Lajos.

6. Kálmány: H. II. 83–97. l. 14. sz. Jankovics.
[A mese a 707. Az aranyhajú ikrek – típushoz tartozik. 

Ebbe van beszőve az alábbi részlet.]
A) Mint a 707. – típus B) és C) indítékában.
B) Az aranyhajú ikreket a király szakácsnéja a kapuosz-

lop mellé elássa. A király a szakácsné „bócéros” lányát veszi 
feleségül. A gyermekekből két szép diófa nő. Az új királyné 
anyja tanácsára betegséget színlel, a  diófákat kivágatja, 
s  ágyakat csináltat belőlük. Éjjel a szakácsné az egyik ágy 
alá búvik, s kihallgatja az ágyak beszélgetését. Amelyiken a 
király feküdt, annak nem volt nehéz, amelyiken a szakácsné 
leánya aludt, annak „szörnyen nehéz” volt, mert „édes anyja 
gyilkosát” tartotta. Az ágyakat is felégettetik, s  vigyáznak, 
hogy „minden porcikája hamujé vájjon”. Egy parazsat egy 
kocafeketebárány lenyel, s „hasas” lesz. A királyné ennek a 
szívéből, májából s beléből kíván enni; a szolgálókra ráparan-
csolnak, hogy a bélnek hía ne legyen Ezek azonban egy darab 
belet elengednek; ezt cethal nyeli le, „ikrát ereszt”, s abból 
két aranyhajú gyermek válik.
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májat vigye haza. A víz a két tüdőt s májat elkapja, azokból 
újra aranyhajú fiúk lesznek. Ezeket egy molnár fogja ki a víz-
ből [a 707. – típus eleme], fel is neveli, lenyírt hajukat eladja, 
de nagy korukban elbocsátja őket.

C) Kőépület nyílásán keresztül anyjok megismeri s meg-
szólítja őket. Ennek tanúja egy őr, kit a befalazott királyné 
őrizetére állítottak. Ez a királynak mindent elmond. A király 
feleségét, gyermekeit hazaviszi, a vasorrú bábát csikó farká-
ra kötteti, ennek leányát felnégyelteti.

Feljegyzés helye Besenyőtelek, Heves m.; ideje 1903.; nyel-
ve tájszólás; feljegyző Berze Nagy János.
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