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  Tündér Erzsébet  

Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, 
mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Száraz kenyér is egyszer volt, s kétszer 

nem az asztalfiában. Azt mondja egyszer az idősebb legény:
— Édesapám, én nem éhezem többet itthon, elmegyek szolgálatba.
— Jól van – mondja a szegény ember –, csak menj isten hírével.
A szegény ember felesége süt egy hamuban sült pogácsát, s a legény útnak kerekedik.
Amint megy, mendegél egy nagy erdőn keresztül, találkozik egy öregemberrel. 
— Adjon isten jó napot, bátyámuram! – köszönti a legény illendően.
— Adjon isten, fiam, hát te mi járatban vagy?
— Én bizony, bátyámuram, szolgálatot keresek, ha találnék.
— No, akkor éppen jó helyen jársz, mert én szolgát keresek. Nálam három nap egy esztendő, 

s ha becsületesen kitöltöd a három napot, adok neked egy véka földet s egy véka búzát, s amit 
az Isten ad, az a tied lesz.

Hazamennek, s az öregember elküldi a legényt szántóba. Kimegy a mezőre, s hát a föld, amit 
meg kellene, hogy szántson, csupa bokor. Gondolja a legény: amíg én ezt kiirtom, megöreg-
szem. Fogja magát, otthagyja az ökröket, az ekét, s hazáig meg sem állott. Kérdik otthon:

— No, hát hol jártál, merre jártál, mit szolgáltál?
— Menjetek el ti is, majd megtudjátok – válaszolta.
Még aznap elmegy a középső legény is, ugyancsak az öregembernél áll be szolgálatba, de ép-

pen úgy járt, mint a bátyja. Ahogy meglátta azt a rengeteg sok bokrot a földön, vissza sem haj-
totta az ökröket a gazdájához, ment haza egyenesen.

— No, bátya, hol járt, merre járt, mit szolgált? – kérdi az öccse.
— Eredj, öcsém, majd megtudod te is.
Ment is a legkisebb legény, elér a rengeteg erdőbe, találkozik az öregemberrel, s mindjárt 

megegyeznek. Neki is egy véka vetést ígért az öregember, ha becsületesen kitölti az esztendőt.
Befogja a legény az ökröket, elindul a mezőre, de volt az öregembernek egy nagy kutyája, az 

is vele ment. Kiér a legény a mezőre, látja a sok bokrot, de bizony nem sokat gondolkozott, vet-
te a baltáját, vágta ki a bokrot egymás után, a kutya meg szépen összeszedte, amit levágott, vitte 
félre, s csomóba rakta. Mire esteledett, a bokrokat is kivágta, egy jó darab földet is megszántott. 
Mikor leszolgálta az esztendőt, azt mondja az öregember:

— No, fiam, becsületesen kitöltötted az esztendőt, itt a véka búza, szánts meg egy véka földet, 
s vesd belé. Ami lesz rajta, az lesz a te béred.

Jól van, a legény megszántja a földet, elveti a búzát, azzal elmegy haza. Kérdik otthon:
— Hát te mit szolgáltál?
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