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Jancsi és Juliska testvérek voltak. Egy erdó́ közepén éltek a szüleikkel. Az apjuk favágásból 

próbálta megszerezni a betevó́ falatot, de hiába. Annyi pénzük sem volt, hogy jóllakjanak. 

Az anyjuknak egy éjjel eszét vette az éhezés, és azt mondta az apjuknak:

– Te, ember, mit veszó́dünk ezekkel a mihaszna gyerekekkel? Ha ó́k nem lennének, kétszer 

annyi kenyeret ehetnénk, nem korogna a gyomrunk éjjel-nappal! Menjünk el a sú́rú́ erdó́be, és 

hagyjuk ó́ket a sorsukra!

– Megó́rültél, asszony! A tulajdon gyerekeidet akarod elveszejteni?

– Inkább ó́ket, mint magamat! – felelte a felesége.

Az ura hiába rimánkodott neki, hogy akkor ó́ inkább nem eszik, odaadja a saját kenyerét, 

csak a gyerekeknek ne essen bántódása, az asszony hajthatatlan maradt.

– Vagy ó́k mennek el a háztól, vagy én. Válassz, ember!

Szegény favágó tehetetlen volt. Megegyeztek hát, hogy másnap elviszik Jancsit és Juliskát 

az erdó́ sú́rú́jébe, és sorsukra hagyják ó́ket.

Mivel a két gyerek nem tudott aludni az éhségtó́l, minden szót hallottak. Jancsi gyorsan 

kilopózott az éjszakába, és a telihold fényénél megpakolta a zsebeit fényes fehér kavicsokkal. 

Juliska remegve várta:

– Úgy félek, Jancsikám!
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– Egyet se félj, Juliskám!

Összeölelkezve érte ó́ket a reggel.

Elindultak az erdó́be, ám Jancsi sokszor lemaradt. Ekkor szórta el a kavicsokat.

– Mit bámészkodsz, Jancsikám? – kérdezte az apa nehéz szívvel a fiát.

– Csak a fehér macskánkat nézegetem a kémény tetején.

– A reggeli nap csillogását látod a kéményen, nem a macskát, na, szedd a lábad! – szólt az anyja.

Amint beértek az erdó́ mélyébe, gallyakat gyú́jtöttek és tüzet gyújtottak. Az asszony két kis 

darab kenyeret adott a gyerekeknek, és rájuk parancsolt, hogy maradjanak ott, amíg ó́k el-

mennek fát vágni. Jancsi és Juliska engedelmesen nézték a lángokat, lassan eszegették 

a kenyeret. Úgy vélték, apjuk fejszéjének csattogását hallják a távolból, pedig csak egy szélben 

veró́dó́ ág hangja volt az, amit apjuk hozzákötözött a száraz fatörzshöz.

El-elbóbiskoltak, lassan rájuk esteledett, a tú́z is elhamvadt, de a szüló́k nem tértek vissza. 

A koromsötétben Juliska megszólalt:

– Úgy félek, Jancsikám!

– Egyet se félj, Juliskám! Csak várjuk meg, míg feljön a hold, meglásd, a fényes kavicsok 

hazavezetnek bennünket!

Így is történt, már pirkadt, mire hazaértek. Anyjuk bosszús arccal nyitott ajtót, apjuk azon-

ban titokban ujjongott. Kétszer annyi fát vágott és feleannyi kenyeret evett, de még ez sem volt 

elég. A felesége megint rágta a fülét, hogy a gyerekek miatt olyan szegények. Egy este aztán, 

mikor már ó́ sem bírta tovább az éhezést, beleegyezett, hogy másnap ismét elvigyék Jancsit és 

Juliskát a sú́rú́, sötét erdó́be.

A testvérek ébren hallgatták szüleik sugdolózását. Jancsi ismét követ akart gyú́jteni a zsebé-

be, de ezúttal zárva találta az ajtót. Juliska sírva fakadt:

– Úgy félek, Jancsikám!

– Egyet se félj, Juliskám!

Összeölelkezve érte ó́ket a reggel.

Korán indultak az erdó́be. Az anyjuk csak egy kis darab kenyeret adott nekik az út eló́tt. Jan-

csi óvatosan szétmorzsolta a zsebében lévó́ kenyeret, és észrevétlenül elszórta a morzsákat az 

út szélén. Ilyenkor mindig lemaradt, és hátrafelé tekintgetett.

– Mit bámészkodsz, Jancsikám? – kérdezte az apa nehéz szívvel a fiát.

– Csak a fehér galambocskámat nézegetem a kémény tetején.

– A reggeli nap csillogását látod a kéményen, nem a tubicádat, na, szedd a lábad! – szólt 

az anyja. Mire beértek az erdó́ legsötétebb közepébe, Jancsi elszórta az összes morzsát.

Újra gallyakat gyú́jtöttek, és tüzet gyújtottak. Az anyjuk rájuk parancsolt, hogy maradjanak 

ott, amíg ó́k elmennek fát vágni. Jancsi és Juliska engedelmesen nézte a lángokat, Juliska meg-

felezte a kenyerét Jancsival, aki az utolsó morzsáig elszórta az úton a sajátját. Lassan rágcsál-

ták a kenyeret, el-elbóbiskoltak, rájuk is esteledett. A koromsötétben Juliska megszólalt:

– Úgy félek, Jancsikám!

– Egyet se félj, Juliskám! Csak várjuk meg, míg feljön a hold, meglásd, a fehér morzsák haza-

vezetnek bennünket!

Igen ám, de a morzsákat felcsipegették az erdó́ madarai. A szegény gyerekek csak mentek, 

mendegéltek, de egyre jobban belevesztek a sú́rú́, sötét erdó́be. Egy álló nap s álló éjjel úton 

voltak, már erejük végéhez közeledtek. Gyomrukat mardosta az éhség, pár bogyót találtak 

csak az ágakon, azt ették. Riadoztak az erdó́ állataitól, és nem engedték el egymás kezét, 

bíztak abban, hogy kitalálnak a sú́rú́bó́l. Ismét sötét este lett, lerogytak egy fa tövébe, és menten 

elaludtak. Már harmadik napja bolyongtak az erdó́ben, lassan minden reményük szertefosz-

lott, hogy kitalálnak beló́le. Délben aztán észrevettek egy hófehér madárkát. olyan szépen 

dalolt, hogy még az éhségüket is elfeledték egy pillanatra. A madár ágról ágra repült, ó́k pedig 

követték. Hamarosan egy mézeskalács házikó tetejére telepedett, és a gyerekek megbabonáz-

va bámulták a kenyérfalú, kalácstetejú́, cukorablakú építményt. Jancsi azonnal falni kezdte 

a kalácstetó́t, Juliska meg a cukorablakot.
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Egyszerre borzasztó hangot hallottak a házból:

Riccs-reccs, mi recseg?

Házamat ki eszi meg?

Így válaszoltak a gyerekek:

 Egy széllegény szállt szerteszét,

Csak ó́ beszélt, csak ó́ beszélt.

Aztán mohón folytatták az evést. Az ajtó lassan kinyílott, és görbe botjára támaszkodva 

megjelent egy aszott öregasszony. A testvérek megijedtek. Menten el akartak futni, de 

a vénség mézes-mázos hangon behívta ó́ket a házába.

– Gyertek csak be, gyerekek, egyetek, és aludjatok a puha ágyikóban.

A gyerekek éhesek és fáradtak voltak, jót ettek, ittak, nagyot aludtak. Ám a vénasszony, 

aki valójában boszorkány volt, másnap reggel kirángatta Jancsit az ágyából, és bezárta egy 

sötét ólba. Aztán Juliskát is kiverte a szobából, és ráparancsolt:

– Te locsadék! Kotyvassz valamit a bátyádnak! Jól felhizlalom, aztán megfó́zöm, 

és megeszem!

Juliska finomságokat fó́zött Jancsinak, ó́ maga meg nyelte az éhkoppot. Szegény kislány 

csak sírt, Jancsiért aggódott, de a testvérének helyén volt az esze! A vén boszorkány nem látott 

be a sötét ólba, ám mindennap ellenó́rizte Jancsi ujját, hogy eleget hízott-e már. A kisfiú azon-

ban az ujja helyett mindig egy vékony csontocskát dugott ki a résen.

– Mióta etetlek már, te átkozott, és még mindig ilyen vézna vagy?! Te meg hozz vizet! – 

parancsolta Juliskának. – Holnap mindenképpen megfó́zöm a testvéredet, és megeszem!

A kályhát már hajnalban alaposan befú́tötte a vén csoroszlya, és a kenyeret is bedagasz-

totta. odalökdöste Juliskát a tú́zhelyhez.

– Na, nézd meg, elég meleg-e az a kályha! – parancsolta neki, de Juliska átlátott a szitán. 

Tudta, hogy a vénség elevenen akarja ó́t megsütni, ezért azt mondta:

– Nem tudom, hogy kell.
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– ostoba liba! – dohogott a banya. – Megmutatom!

Majd odadugta a fejét a kemence nyitott ajtajába. Több 

se kellett Juliskának, belökte a vénasszonyt, és rázárta a vas-

ajtót. Sikoltozott a nyomorult pára, de a lángok ölelésébó́l 

nem tudott kiszabadulni.

Juliska gyorsan kiengedte Jancsit az ólból, és jó sokáig ugrán-

doztak örömükben! Aztán átkutatták a boszorka házát, és ami 

kincset találtak, mind magukhoz vették. Alig gyó́zték cipelni azt 

a sok drágakövet.

Hazafelé indultak az erdó́bó́l, ám hamarosan egy nagy tó 

partjához értek.

– Hogy kelünk át ezen a nagy vízen? – kérdezték egymástól.

Szerencsére feltú́nt egy fehér kacsa, Juliska megszólította:

Ketten kérünk, drága kacsa,

ó́ a Jancsi, én Juliska,

Kicsi híd sincs itt a vízen.

Nincsen, aki általvigyen.

A kacsa szívesen átvitte ó́ket a túlpartra, eló́ször Juliskát, 

majd Jancsit. Hamarosan ismeró́s lett a táj, végre megpillan-

tották szüló́házukat. Rohantak a ház felé, és apjuk nyakába 

borulva sírtak-nevettek egyszerre. Az édesapjuk már majd’ 

elemésztette magát a nagy bánatban. A felesége meghalt, 

ó́ meg semmi másra nem tudott gondolni, csak Jancsira és Julis-

kára, hogy mire jutottak egyedül abban a nagy sötét erdó́ben. 

A gyerekek hamar megvigasztalták, és volt nagy öröm, amikor 

a temérdek kincset eló́szedték a ruháikból. Attól kezdve nem 

nélkülöztek többé, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.

Élt egyszer egy özvegyasszony, volt két lánya. Szelíd és szorgalmas az egyik, rusnya és lusta 

a másik.

Az anya az édeslányát szerette jobban, pedig az naphosszat a hintaszékben lustálkodott. 

A szorgalmas mostohagyerekét meg folyton dolgoztatta.

A szorgalmas lány egyszer a kútnál font. Az ujjai között csak úgy pörgött az orsó, teke-

redett a szál. olyan gyorsan forgatta, hogy a fonal az ujjába vágott, a véres orsó pedig 

kiesett a kezébó́l, egyenesen a kútba. Nagyon megijedt, nem tudta, mit csináljon. Szaladt 

a mostohájához, elpanaszolta a baját, de hiába, ó́ nem sajnálta meg.

– orsó nélkül a szemem elé ne merj kerülni! Ha beleejtetted a kútba, vedd is ki beló́le!

Mit volt mit tenni, belenézett a kútba. Ahogy eló́rehajolt, mélyen-mélyen a vízben meglátta 

az eget tükrözó́dni, egy kicsi kék folt volt a nagy sötétségben. Felmászott a kút peremére, 

sóhaja úgy zúgott, mint a szél. Egy pillanatig tétovázott, majd beleugrott a tátongó ú́rbe.

Hatalmas virágos réten tért magához. Egy darabig csak feküdt a pipacsok meg a búzavi-

rágok között, aztán felállt, megigazította a ruháját, és körülnézett. Egy árva lelket sem látott, 

nem tudta, mitévó́ legyen. A mezó́ közepén mégse maradhatott, úgyhogy elindult, amerre 

a szeme látott. Ahogy ment, mendegélt, egyszer csak egy kemencét vett észre. Rögtön megérezte 

a süló́ kenyér illatát. Amikor odaért, hallotta, hogy a kenyerek úgy sivalkodnak, mint hogyha 
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kis csecsemó́k lennének, és azt kiabálják, segítsen rajtuk, vegye ki ó́ket, mert már kisültek, és 

félnek, hogy összeégnek. A lány nyomban felkapta a kenyérlapátot, mind kiszedte a friss, kerek 

cipókat, és ment tovább.

Nemsokára meglátott egy fát, amely roskadásig tele volt szép nagy almákkal, csak úgy 

recseg tek-ropogtak az ágai a sok gyümölcstó́l. A fa arra kérte, segítsen neki, mert az almái 

mind megértek, és mindjárt leszakadnak az ágai. A lány megrázta a fát, zuhogtak az almák 

a fú́be. Egyetlenegyet hagyott csupán fent a madaraknak, majd csinos halomba rakta 

a lehullott gyümölcsöt, és ment tovább.

Hamarosan egy házikóhoz érkezett. Eló́ször megörült, szeretett volna már embert látni, 

de amikor kinyílt az ajtó, és egy hatalmas fogú öreganyó lépett ki rajta, a lány bizony nagyon 

megijedt. Ám az öregasszony nem bántotta, kedvesen rámosolygott.

– Szervusz – mondta –, én Holle anyó vagyok, látom, jószívú́, szorgalmas lány vagy, fel-

fogad lak, legyél a szolgálóm. Nem lesz nehéz dolgod, csak amikor az ágyam veted, jól rázd 

fel a párnát és a paplant, hadd kavarogjanak benne a tollak, mert olyankor a fenti világban 

hull a hó.

Úgy is lett: szorgalmasan dolgozott, ragyogó rend volt a házban, a paplanokat és a 

párnákat is mindig felrázta, a tollak csak úgy susogtak. A lány olyankor elképzelte a hóesést. 

Egyszer rá is hajtotta az arcát a párna hú́vös damasztjára, olyan volt, mintha a friss, csípó́s 

téli szél fújta volna meg a bó́rét.

Ahogy teltek-múltak a hetek, egyre többször szomorkodott. Visszakívánkozott a fenti világba, 

azon gondolkodott, vajon mit csinálhat a mostohatestvére meg a mostohaanyja. Annyira 

vágyott haza, hogy az étel sem ízlett már neki. Egyszer nem bírta tovább, elmondta Holle 

anyónak, hogy mi bántja. Az anyó így válaszolt:

– Jóravaló teremtés vagy, hogy hazakívánkozol a bó́ségbó́l az ínségbe. Szépen, szorgalmasan 

dolgoztál, ezért én magam kísérlek el az úton.

Azzal kézen fogta, kivezette a mezó́re, mentek egyenesen egy nagy kapuhoz. Holle anyó 

kinyitotta.

– Menj, édes lányom, ez már a fenti világba vezet! – mondta. – Amint átlépsz rajta, meg-

kapod majd szorgalmas munkádért a jutalmad.
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Így is történt, amikor a lány átlépett a kapun, az égbó́l arany hópelyhek hullot-

tak a ruhájára, rá is ragadtak, mindene csillogott. Még a régi orsóját is arannyá 

változ tatta Holle anyó. Majd a két hatalmas kapuszárny becsukódott mögötte.

Amikor hazaért, a kakas már messziró́l meglátta, felfújta magát, 

kukorékolni kezdett:

Kukurikú, mi történt!

Aranylányunk hazatért.

Elmesélte, hogy merre járt. A mostohatestvérének és az anyjának nagyon 

megtetszett az arannyal díszített ruha, irigyelték is tó́le a nagy gazdagságát. 

Nyomban gondolkodni kezdtek, hogyan szerezhetnének ó́k is ilyet.

Egyszer aztán az anyjuk kiküldte a lusta lányát a kúthoz, fonjon ó́ is. De az nem tudott 

olyan gyorsan fonni, hogy az ujját megvágja a szál, úgyhogy végül belemarkolt a rózsa-

bokorba, jól összekente az orsóját vérrel, bedobta a kútba, aztán maga is utána ugrott.

Egy réten találta magát. Elindult, és a kemencéhez érve hallotta, hogy sivalkodnak 

a kenyerek, de bizony nem vett ki egyet sem.

– Még mit nem – toppantott dühösen –, hogy a hamuval összepiszkoljam magam!

Nemsokára az almafához érkezett, a fa neki is könyörgött, de hiába: ó́ nem ment oda, 

nem rázta meg.

– Jaj, nem akarom, hogy a fejemre essenek az almák! – nyafogta.

Amikor Holle anyó házához jutott, elmondta, hogy a szolgálatába szeretne állni. Holle 

anyó felfogadta, elmagyarázta neki is, hogy a párnát meg a paplant jól rázza fel. Az elsó́ 

nap még igyekezett, de a másodikon bizony már megunta a munkát, és hamarosan Holle 

anyónál is ugyanazt csinálta, mint otthon: a hintaszékben üldögélt, nézte, hogy szó́ a pók 

hálót a seprú́re, amit sosem vett már ki a sarokból.

Holle anyónak elege lett abból, hogy sosincs rend, sosincs tisztaság, sosincs hú́vösre rázva 

a párnája meg a paplanja:

– Na, te lány, lejárt a szolgálatod. Ideje hazamenned!

Azzal kivitte a mezó́re a kapuhoz. A lány már eló́re örült a sok aranynak. Ki is nyílt a kapu, de 

ahogy kilépett rajta, hát bizony nem aranyhó hullott az égbó́l, hanem sú́rú́ szurokesó́, csupa 

fekete lett a haja meg a ruhája. Ráadásul szurkosan kapta vissza az orsóját is. Szomorúan ment 

haza, a kakas már messziró́l meglátta, és elkukorékolta magát:

Kukurikú, mi történt!

Szuroklányunk hazatért.

Rajta is maradt a lusta lányon a szurok, amíg csak élt.
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kedves, szorgos koca. Egy szép napon ráébredt, 

hogy mindhárom kismalaca felnó́tt, és nem férnek már el a házukban. Ezért útnak indította 

ó́ket, hadd boldoguljanak most már egyedül a nagyvilágban.

Az elsó́ malacka az úton találkozott egy emberrel, aki szalmát vitt a hátán. Azt mondta neki:

– Kérlek, adj nekem egy kis szalmát, hadd építsek magamnak házat!

Az ember segített neki, így lett a kismalacnak szalmaházikója.

A második malacka egy másik emberrel találkozott az úton, aki ró́zsét vitt a hátán. 

Így szólt hozzá:

– Kérlek, adj nekem egy kis ró́zsét, hadd építsek magamnak házat!

Az ember segített  neki, így lett a kismalacnak ró́zseházikója.

A harmadik malacka egy olyan emberrel találkozott, aki téglát cipelt a hátán. ó́ is kért egy 

kis téglát, és egyedül kezdett építkezni, csakhogy ez a ház igen lassan készült el.

– Fehérke – mondták neki azok ketten, mert így hívták a harmadik kismalacot –, bolondság 

ennyit bajlódni. Hagyd azt a téglát, építs szalmából vagy ró́zsébó́l, mint mi, sokkal hamarabb 

felépül a házad. Lesz idó́d táncolni, vigadni!

Mivel nem kellett olyan keményen dolgozniuk, mint Fehérkének, ó́k ketten tényleg 

dáridózás sal töltötték a napot. De Fehérke nem hallgatott rájuk. Azt felelte, eljön még a perc, 

amikor megértik, miért kell egy házat téglából építeni. A testvérei azonban legyintettek, nem 

hallgattak rá, és tovább ropták nagy vígan.

a n g o l  n é p m e s e
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Egy napon felbukkant a gonosz farkas és a szalmaház felé vette az irányt.

– Engedj be, te kismalac – szólt be –, hoztam neked csemegét!

A kismalac azonban emlékezett rá, hogy kedves, szorgos édesanyja mit tanított 

neki a farkasról, és azt felelte neki:

– Fülemre, pocimra, patámra, NEM!

– Nem? – szólt a farkas, most már korántsem olyan mézes-mázos hangon, 

és hozzátette: 

– Akkor fújok és üvöltök és toporzékolok, te pedig megnézheted magad!

Valóban fújni, üvölteni, toporzékolni kezdett. Egy szempillantás alatt összedó́lt 

a szal ma  ház, a kismalac alig bírt elmenekülni a testvéréhez a ró́zseházba.

Másnap a gonosz farkas a ró́zseház körül ólálkodott. 

– Engedj be, te kismalac – mondta a másodiknak –, tudom, hogy nálad húzta meg 

magát a testvéred is!

A két kismalac összenézett.

– Fülemre, pocimra, patámra, NEM! – kiáltott ki neki a második.

– Nem? – szólt a farkas, egészen ijesztó́, durva hangon, és hozzátette: – Akkor 

még inkább fújok és üvöltök és toporzékolok, és mindketten nagyon megbánjátok!

És valóban még jobban fújt, üvöltött, toporzékolt, mint eló́zó́ nap. Csak hát a ró́zse 

valamivel ellenállóbb a szalmánál. A házikó nem akart összeomlani. Akkor a farkas 

meggondolta magát, és bemászott az ablakon. A két kismalac alig tudott elmene-

külni Fehérke házába, ami épp akkorra készült el.

Harmadnap megjelent a farkas a téglaháznál, megint ógott-mógott és ötölt-hatolt 

és csú́rte-csavarta, édes és hamis ígéretekkel akarta félrevezetni a három testvért. 

Azok persze most sem hagyták magukat. A farkas nekilátott fújni, üvölteni, toporzé-

kolni, de semmi nem történt. Nekifeszült a falnak, ám az meg sem mozdult. Be akarta 

rúgni az ajtót, de a három kismalac már jó eló́re odatolta a kétajtós szekrényt.

A farkas éktelen dühre gerjedt. „Nem foghat ki rajtam három kismalacka!“ – 

hó́börgött magában. Felmászott a tetó́re, hogy beugorjon a kéményen át, és mind-

hármukat bekapja szó́röstül-bó́röstül.

Csakhogy Fehérke, aki jól tudta, miért kell téglából építkezni, nem pedig szalmá-

ból és ró́zsébó́l, mindig három gondolattal a gonosz farkas eló́tt járt. odakészített már dél-

után egy nagy fazék vizet a tú́zre. A víz mostanra forrott, lobogott, neki pedig nem maradt 

más dolga, odahúzta a fazekat a kémény alá, és felkiabált:

– Na, te gonosz farkas! Tudjuk ám, hogy nem mersz lecsúszni!

A farkas erre öblös hangon felkacagott.

– Ha, ha, ha, ha, ha! Méghogy én ne mernék? Azt hiszitek, megijedek három ilyen kis 

mihaszna, nyámnyila, puhány, vutrupence malactól!

A három testvér elsápadt, amint megtudták, hogy vutrupencék. Nem is sejtették, hogy 

a „vutrupence“ semmit nem jelent, ezt a farkas ott találta ki a tetó́n, mert fitogtatni akarta 

a nagy eszét. 

Fehérke biztatóan a testvéreire kacsintott, ettó́l ó́k rögtön meg is nyugodtak. Csupán akkor 

ijedtek meg újra egy egészen kicsit, amikor hallották, hogy a farkas belebújik a kéménybe, és 

elindul lefelé.

Hanem amikor nagyot csobbanva megérkezett a forró vízbe, szempillantás alatt megér-

tették, hogy többé nincs mitó́l félniük. A víz forrt, lobogott, a farkas egy pillanatig nem érzett 

semmit – aztán üvöltve, rikoltozva, kigúvadt szemmel, megsemmisülve kiugrott, és meg sem állt 

az ajtóig. Feltépte, kirohant, kiabált, ordibált, veló́trázó hangon. Azt kapta, amit megérdemelt.

A három kismalac pedig élt tovább, olyan vígan, mint azeló́tt. Illetve mégsem teljesen 

ugyanúgy. Fehérke egyetlen, szelíden korholó pillantást vetett a testvéreire, így azok már más-

nap elkezdtek építeni egy téglaházikót.

Rájöttek, hogy az ilyesmi nem is a farkas miatt fontos.

Hanem csak úgy.

Mert így jobb a vége, fuss el véle!


