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dffi FeheLlfu ffi
p tr""r rrolt, hol nem volt, m6g az 6perenci6s-tengeren is tril volt, volt a viligon egy feh6r

Lllo. Ez a feh6r 16 egyszer megellett, lett neki egy fia, azt hdt esztendeig szoptatta., akkor azt

mondta neki:

- L6to4 fiam, azt anagy fit?

- L6tom.

- Eredj fel annak a legtetej6be, hfzd le a k6rg6t.

A fif felmdszott, megpr6biilta, amit a feh6r 16 mondott, de nem tudta megtenni. Akkor az

anf a rnegint szoptatta h6t esztendeig, megint felkiildte egy m6g magasabb fira, hogy hrizza le

a k6rg6t. A firi le is hrizta. Erre azt mondta neki a fehdr 16:

- Nq fiarn, m6r 16tom, el6g erris vagy. H6t csak eredj el a vil6gra, 6n meg megdogldm.

Azzal megdogl6tt. A fif elindult vil6gra. Amint men! mendeg6lt, el6tal{lt egy rengeteg er-

d6t, abba be is ment. Csak b6dorgott, csak b6dorgott, egyszer egy emberhez 6rt, ki a leger6-

sebb frlkat is rigy nyritte, mint m6s ember a kendert.

-J6 napot adjon Isten ! - mondla Feh6r16fia.

- J6 napot, te kutyal Hallottam hirdt annak a Feh6rl6fi6nak, szeretn6k vele megbirk6zni.

- Gyere nq 6n vagyokl

Megbirk6ztak. De alig csavaritott egyet Feh6rl6fia Fanyiiv6n, mindidrt a foldhoz wlgta.

- Mdr l6tom, hogy er6sebb vagy, mint 6n - mondja Fany(vti. - Hanem tegyiik ossze a ke-

nyeriinket, v6gy be szolgilatodba.

Feh6r16fia befogadta, m6r itt ketten voltak. Amint mennek, mendeg6lnek, el6talilnak egy

ember! aki a kovet rigy morzsolta, mint m6s ember a kenyeret.

-J6 napot adjon Isten ! - mondja Feh6rl6fia.

- J6 napot, te kutyal Hallottam hir6t annak a Feh6rl6{i6nalq szeretn6k vele megbirk6zni.

- Gyere nq 6n vagyok!

Megbirk6ztak. De alig csavaritott Feh6rl6{ia K6morzsol6n hdrmat-n6gyet, mindj6rt a fold-

hoz vdgta.

- Mrir l6tom, hogy teellened nem csindlhatok semmit - mondja K6morzsol6. - Hanem tu-

dod mi! v6gy be szolgilatodba, hti szolg6d leszek ha161ig.

Feh6rl6{ia befogadta; milr itt hdrman voltak. Amint mente\ mendeg6ltek, el6taliltak egy

ember! aki a vasat rigy gytirta, mint mis ember a t6szt6t.

-J6 napot adjon Isten ! - mondja neki Feh6rl6fia.

-J6 napot, te kutyal Hallottam hir6t annak a Feh6rl6fi6nal<, szeretn6k vele megbirk6zni.

- Gyere nq 6n vagyok!

Sokdig birk6ztak, de nem birtak egymdssal, hol egyrk, hol misik kerekedett feliil.





utoljfua vasgyfr6 gdncsot vetett, foldhoz vdgta Feh6rl6fi6t, erre ez is megharagudott, felug-
rott, s rigy vigta a foldh6z vasgyur6t, hogymajd oda ragadt. Ezt is szolgilatdba fogadta; m6r itt
n6gyen voltak.

Amint tovibb menne\ mendegdlnelq nljuk esteledett, 6k is megtelepedtelg kunyh6t csin6l-
tak. Mdsnap azt mondja Feh6rl6fia Fanyiiv6nek:

- No, te maradj itt, fbzzkisit, mink elmegyiink vad6szni.
Elmentek. De alighogy tiizet rakott s a k6saf6z6shez fogott Fanyriv<i, ott termett egy kis <ir-

d<ig; maga nagyon kicsi volt, de a szakdlla a fcildet 6rte. Fanyiiv6 nem tudott hova lenni ijedt6-
berl mikor megldtta, hdt m6g mikor riLkidltott:

- En vagyok H6tsztinyri Kapanydnyimony6k, add ide a k6sdt, vagy a hdtadon eszem meg!
Fany(v6 mindjdrt odaadta. H6tsztinyii Kapanydnyimony6k megette., azzal isszaadta az

iires bogrdcsot. Mikor hazajottek a cimborik, nem volt semmi ennivalq megharagudtak, j6l el-
d<ingett6k Fanyiiv6t., de az nem mondta meg, hogy m6rt nincs k6sa.

M6snap K6morzsol6 maradt otthon. Amint kezdte f6zni a k6sri! odament \hozzd is
H6tszrinyii al(apanydnyimony6k, 6s k6rte a kdsdt:

- Ha ide nem adod, a hdtadon eszem meg!
De I(6morzsol6 nem adta, H6tsziinyri Kapany6nyimony6k sem vette tr6f6ra a dolgot, le-

nyomta a foldre, h6tira tette a bogrdcso! onnan ette meg a k6s{t.
Mikor a tobbi hdrom hazafele ment, Fanyrivci el6re nevette a dolgot, mert tudta, hogy

K6morzsol6t6l is elveszi a k6srit H6tsziinyri IGpanydnyimony6k. Harmadnap vasgyfr6 ma-
radt otthon. De a mdsik kett6 se neki, se Feh6rl6firinak nem kcitritte az ortira, m6rt maradtak
k6t nap kdsa n6lki.i1. Ahhoz is odament H6tsziinyii Kapanyrinyimony6k, k6rte a k6s6t, s hogy
nem adta, a meztelen hasdr6l ette meg. Amint a tribbi h6rom hazajott, ezt is j61 elp6holt6k.

Feh6rl6fia nem tudta, m6rt nem csindlt egyik se kdsiit. Negyednap maga maradt otthon. A
tobbi hrlrom egdsz nap csak nevetett Feh6r16fi6rj tudtdk, hogy ahhoz is odamegy H6tszrinyii
Kapanydnyimony6k. Csakugyan oda is ment, de bezzeg megjSrta, mert Feh6rl6fia meg-
kotttzte szakill6nril fogva egy nagy fihoz. Amint a hilrom cimbora haza6rt, felt6lalta a k6sdt.
Amint j6llaktak, megsz6lalt Feh6rl6ffa:

- Gyertek csalg mutatok valamit.
vezette volna 6ket a f6hoz, amelyikhez H6tszrinyii Kapany6nyimony6kot kototte, h6t l6t1a,

hogy nincs ott, hanem elvitte a f6t is magival. Mindjdrt elindultak a nyomon.
Mind6g mentek h6t nap, h6t 6iief akkor tal6ltak egy nagy iy.ukat, amelyen a mdsviliigra ment

le H6tsziinyii Kapany.inyimony6k. Tanakodta$ mitdv6k legyene\ utoljdra arra hat6roztak,
hogy lemennek.

Fanytiv6 font egy kosarat., csavart egy hosszri grizst a farigakb6l, s azon leeresztette magit. De
meghagyta, hogyh'tzzik fel ha megr6ntja a kdtelet. Alig 6rt le negyedr6szdre am6lys6g-
ne\ megijedt., felhrizatta magdt.

- Majd lemegyek 6n - mondja K<lmorzsol6.

De harmadr6sz6r6l az ritnak 6 is visszahfzatta magit. Azt mondja Vasgy6r6:
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- Ejnye, be gy6v6k vagytok! Eresszetek le engem! Nem ijedek 6n meg ezer ordogt6l sem!

Le is ment fele ritjdig, de tovdbb nem mert, hanem megr6ngatta a grizst, hogy hf zz6kfel. Azt
mondja Feh6rl6fia:

- Eresszetek le engem is, hadd pr6bdljak szerencs6t!

Bezzeg nern ijedt ez meg! Lement a m6svil6gra, kiszillt a kasb61., elindult sz6jjelnezni.
Amint igyk6dorog el6re-h6tra, megldt egy kis h6zat, bemegybel{ hdt kit 16t? Nem mist, mint
H6tszriny6 Kapanyfnyimony6kot. Ott ii{t a kuck6ban, kenegette a szak6ll6t meg az d116t valami
zsirr ,; a{lzhelyen ott f6tt egy nagy bogr6cs kdsa.

- No, man6 - mondja neki Feh6rl6fia -, csakhogy itt vagy! M{sszor te akartad az 6n k6s6-

mat megenni a hasamr6l., majd megeszem 6n most a ti6det a te hasadr6l.

Azzal megfogta H6tszrinyii Kapanydnyimony6kot, a fcildhoz v6gta, hasdra cintotte a k6s6t,

rigy ette meg, azut6n kivitte ah6zb6l, egy fihoz kototte, oddbb ment. Amint megy, mendeg6l,

el6tal6l egy virat rdzmez6vel r6zerd6vel koriilv6ve. Amint meg16tta, mindjfut bement be16;

odabent egy gyonyorii kirdlykisasszonyt tal6Jt, aki nagyon megijedt, amint 6t meglitta.

- Mit keresel itt, felviligi ember, ahol m6g a maddr se jir?

- Hitbiz 6n - felelt Feh6rl6fia - egy cird<igot kergettem.

- Nq most jaj neked ! Az 6n uram hd,romfejti s6rk6ny, ha hazajon, agyonvig. Bfjj el hamar !

- Nem brijok biz 6n, megbirk6zom 6n vele.

Arra a sz6ra ott termett a sdrk6ny.

- Nq kutya - mondla Feh6rl6fi6nak -, most meg kell halnod! Hanem viaskodjunk meg a

r6zmez6mon!

Meg is viaskodtak. De Feh6rl6fia mindj{rt a foldhoz v6gta a sdrkdnyt, s lev{gta mind a h6-

rcmfej|t. Azzil,visszament a kiriilykisasszonyhoz. Azt mondja neki:

- Nq most m6r megszabaditottalak, kirrilykisasszony, gyere velem a felvil6gra!

- Jaj, kedves szabadit6m - felel a kirdlykisasszony -, van nekem idelent k6t testv6rem, azo-

kat is egy-egy s6rkilny rabolta el; szabaditsd meg clket, neked adja az 6desatyim a legs zebb le6-

nyit meg fele kirdlys6gSt.

Elindultak h6t megkeresni. Amint mennek, tal6lnak egy v6rat eziistmezrivel., eziisterd6vel

k<iriilv6ve.

- Nq itt birjj el az erd<iben - mondja Feh6rl6fia -, 6n majd bemegyek.

A kir6lykisasszony elbrijt, Feh6rl6fia meg megindult befe16. Odabent egy m6g szebb kirdly-
kisasszonyt tal61t, mint az els6. Az nagyon megijedt, ahogy megldtta, s r6ki6ltott:

- Hol jd,rsz itt, felvildgi ember, hol mdg a mad6r se jir?

- T6ged jottem megszabaditani.

- Nq akkor ugyan hi6ba j<itt61, mert az 6n uram egy hatfejri s6rkriny., hahazajon, dsszemor-

zsol.

Mdr ott is termett a hatfejti s6rk6ny. Amint megl6tta Feh6rl6fi6t, mindjdrt megismerte.

- Hej, kutya - mondja neki -, te <ilted meg az ocs6met, ez6rt meg kell halnod! Hanem gye-

re az ezistmez6mre, viaskodjunk meg!
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Azzal kimentelg sokii viaskodtalg utoljdra is Feh6rl6fia gy6zritt, fdldhtiz vrigta a sirkinyt, le-
v6gta mind a hat fej6t. Azut6n magihoz vette mind a k6t kirilykisasszonyt, s igy hdrman ritnak
indultak, hogy a legfiatalabbat is megszabaditsdk. Amint menne\ mendeg6lnek, talilnak egy
v6rat aranymez6vel, aranyerd6vel koriiLlv6ve. Itt Feh6rl6fia elbrijtatta a k6t kirdlykisasszonyt,
maga meg bement a v6rba. A kirdlykisasszony majd meghalt csoddlko zisiban, amint meg-
l6tta.

- Mit keresel itt., ahol m6g a mad6r se j6r? - k6rdi t6le.

- T6ged jottem megszabaditani - felelt Feh6rl6fia.

- No, akkor hi6ba firadtil, mert az 6n uram egy tizenk6t fejri s6rkdny, aki ha hazajcin, risz-
szevissza tcir.

Alig mondta ezt ki, rettenetes nagyot mennydorgcitt a kapu.

- Az 6n uram v6gta a buzog6nyiit a kapuba - mondja a kirrilykisasszony -, m6gpedig tizen-
k6t m6rfoldr6l. De az6rt ebbe a nyomba itt lesz. Brijj el hamarl

De m6r akkor ha akart volna, se tudott volna elbrijni Feh6rl6fia., mert a s6rk6ny betoppant.
Amint meglftta Feh6rl6fi6t, mindj6rt megismerte.

- Nq kutya, csakhogy itt vagyl Megolted k6t ocsdmet, ezert, ha ezer lelked volna is, meg
kellene halnod! Hanem gyere aranymez6mre., birk6zzunk meg!

Nagyon sok6 viaskodtak, de nem tudtak semmire se menni. Utoliera a s6rk6ny belevigta
Feh6rl6fi6t t6rdig a foldbe; ez is kiugrik, belevdgja a sdrklnyt der6kig; a sdrk6ny kiugri( bele-

v6gja Feh6rl6{i6t h6naljig; mdr itt Fehdrl6fia nagyon megharagudott, kiugrott, s belevdgta

a sdrk6nyt, hogy csak a feje ldtszott ki, erre kikapta a kardj6t, lev6gta a s6rkdnynak mind a tizen-
k6t fej6t.

Azutiin visszament a v6rba, elvitte mag{val mind a h6rom kir6lykisasszonyt. El6rkeztek ah-

hoz a kosirhoz, amelyiken Feh6rl6fia leereszkedett, pr6biilgatt6k minden m6don, hogy f6rhet-

n6nek bele mind a n6gyen, de sehogy se boldogultak. igy htt Feh6rl6fia egyenk6nt felhrizatta

a hdrom kiriilykisasszonl't, 6 maga meg viirta, hogy 66rte is eressz6k le a kosarat. Csak v6rt,

csak v6rt, h6rom nap, hdrom 6jjel mindig v6rt. Virhatott volna szeg6ny ak6r it6letnapig is. Mert
amint a h6rom szolga felhrizta a h6rom kirdlykisasszonyt, arrahat6toztSk, hogy rik magok ve-

szik el a hdrom kirdlykisasszonyt, s nem eresztik le megint a kosarat Feh6r16fi66rt, hanem ott-
hagyjek 6t a mdsvildgon. Mikor Feherl6fia mdr nagyon megunta a vdrakozdst, kapta maget,

elment onnan nagy brislakodva. Alig ment egy kicsit, el6fogta e gy nagy zSpores<i1 <i is h6t bel6-

hrizta magit a szir6be, de hogy rigy is 6zott, elindult valami fedelet keresni, ami all behriz6d-
j6k. Amint igyvizsgrll6dik, megl6t egy griffmadrirf6szket h6rom ff6kgriffmad6rral; ezt nemcsak

hogy el nem szedte, de m6g betakarta a szfr6vel, maga meg bebrijt egy bokorba. Egyszer csak

jonhaza az oreg griffmaddr.

- H6t ki takart be benneteket? - k6rdi a fiait61.

- Nem mondjuk meg, mert megolcid.

- Dehogy b6ntom! Nem b{ntom 6n, inkdbb meg akarom neki hdlilni.

- Ott fekszik a bokor mellett, aztvirla,hogy eldlljon az es6, hogy levehesse a szrir6t r61unk.
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Odamegy a griffmad6r a bokorhoz, k6rdezi Feh6rl6{i6t61:

- Mivel hril6ljam meg, hogy megmentetted fiaimat?

- Nem kell nekem semmi - felel Feh6r16ffa.

- De csak kivdnj valamit; nem mehetsz rigy el, hogy meg ne hdliljam.

- No, h6t vigy6l fel a felvil6gra!

Azt mondja rd a griffmadir:

- Hej, ha ezt m6s merte volna kiv6nni, tudom., nem 6lt volna egy 6riig; de neked megte-
szem; hanem eredj, v6gy hiirom kenyeret meg hiirom oldal szalonndt; kosd a kenyeret jobbr6!
a szalonndt balr6l a h6tadra, s ha jobbra hajlo\ egy kenyeret, ha balra, egy oldal szalonndt t6gy
a sz6mba. Ha nem teszel., levetlek.

Feh6r16ffa 6ppen rigy tett mindent, ahogy a griffmaddr mondta.
Elindultak az'utio a felvildgra. Mentek j6 darabig, egyszer fordult a griffmad{r jobbra, ak-

kor beletett a szSjiba Feh6rl6fia egy kenyeret, aztdn balra, aRor meg egy oldal szalonn6t.
Nemsokilra megint megevett egy kenyeret meg egy oldal szalo nn6t, azutin azutols6t is meget-
te' Mrir 16tt6k a viliigoss6got idefent, hdt egyszer csak megint forditja a gri{frnaddr balra a fej6t.
Feh6rl6fia kapta a bicskdjrit, levigta a bal kalit, azt tette a griffmad6r szfijaba.Azut{n megint
fordult lobbra a mad{r, akkor a jobb l6basziirrit adta neki.

Mire ezt is megette, fel6rtek. De Feh6r16fia nem tudott se t6, se tova menni., hanem ott fe-
kiidt a fcildon, mert nem volt se keze, se ldba. Itt benyfl a griffmadir a sz6rnya al6,l<thnz egy
iiveget tele borral. Odaadja Feh6rl6firinak.

- No - mondja neki -, amidrt olyan j6szivii voltdl, hogy kezed-ldbad a sz6mba tetted, itt
van ez az iiveg bor, idd meg.

Feh6rl6fia megitta. Hdt lelkem teremtette - tiin nem is hinn6tek, ha nem mondaniim -, egy-
szerre kin6tt ke ze-l6ba! De m6g azonfeliil h6tszer er6sebb lett, mint azel6tt volt. A griffmaddr
visszarepiilt az alviligba. Feh6rl6{ia meg ritnak indult, megkeresni a hdrom szolg6j6t. Amint
megy, mendeg6l, el6talill egy nagy guffi. Megsz6litja a gulyist:

- Ki6 ez a sz6p gulya, h6?

- Hdrom rir6: Vasgyrir6, K6morzsol6 6s Fanyriv6 urak6.

- No, hdt mutassa meg kend, hol laknak.

A gulyis 6tba igazitotta, el is 6rt nemsokdra a Vasgyrir6 kast6lyihoz, bement bele, hrit majd
elvette a szeme f6nyet a nagy ragyogds, de 6 csak ment beljebb. Egyszer megtalilta Vasgyfr6!
aki mikor megl6tta Feh6rl6fi6t, rigy megijedt, hogy azt se tudta, le6ny-e vagy firi. Feh6rl6fia
megfogta, kihajitotta az ablakon, hogy mindj6rt sztirnyethalt. Azutin fogta a kirdlykisasszony!
vezette K6morzsol6hoz, hogy majd azt is megcili, de az is meg Fanyiiv6 is meghalt ijedt6ben,
mikor megtudta, hogy Feh6rl6fia fe!ott a mdsvil6gr6l. Feh6rl6fia a h6rom kirdlykisasszonyt el-
vezette az apjukhoz.

Az oreg kirdly rettenetesen megoriilt, amint a lednyait megldtta. s hogy megtudta az eg6.sz

esetet, a legfiatalabbat Feh6rl6fi6nak adta fele kirrilysdg6val egyiitt. Nagy lakodalmat csaptalg s

mdg m6ig is 6lnek, ha meg nem haltak.




