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A uasorcu 6a6^

gyszer volt, hol nem volt, az 6perenci6s-tengeren is tril, de meg az Uveghegyen is
tfl, volt egyszer egy szeglny favig6 ember. De ez aztin csakugyan szeg6ny volt: a

b6re is a csontj6n sziradta rettenetes sok 6hez6st61.

H6t m6g a gyermekei! Ezeknek m5r zorgott is a csontocsk6juk, s minden kis sz6llebbent6s-
re lefordultak a 16bukr61.

Btisult a szeglny favig6, a szive is majd megszakadt, ha l6tta azt a sok 6hez6 gyermeket.
Mert sokan voltak 6m, mint a rosta lika, tal6n m6g eggyel tobb.

Egyszer azutin - mit gondolt, mit nem a szegeny ember - v61l6ra vette a fejsz6t, a gyerme-
keinek nem sz6lt semmit, s elment hazulr6l.

Hogy hovd megy, azt nem is tudta, de eltok6lte magdbary hogy addig meg nem nyugszik,
mig a sorsa jobbra nem fordul.

Ment, mendeg6lt hegyeken-volgyeken 6t, s meg sem dllott, migegy erdSbe nem 6rt. M6r
sz6pen 16 is esteledett, de m6g mindig nem Sllott meg. Botorkdlt el6bb-el6bb a srirti rengeteg-
bery de bizony annak sem v6ge, sem hossza nem volt. Mindegy, gondolta, m6r meg nem 611,

ha vil6g v6g6ig tart is ez az erd6.
De egyszerre csak gyonge vil6goss6g ver6dott azitjira.Meg6ll, aztdnism6t megindul a vi-

l6goss6g ir6nydban. Ment, ment, s nemsokdra egy kis h6zik6 el6 6rt. Annak az ablak6b6l jott a
vil6gossdg.

Nem sokdig gondolkozott: be6llitott a hdzik6ba. B6nta is o, ha ordog lakik is abban. Az im,
egy lelket sem tal6lt. Az asztalmeg volt teritve sz6pen,6tel-ital b6ven volt rajta, az 6gy is meg
volt vetve, de hi6ba kajtatta fel a szob6nak mindenzeg6t-zug6t: egy 6rva lelket sem ta16lt.

,,Ha nincs: nincs" - gondolta magdban. Letilt az asztalhoz, s evett, ahogy gy6zte. Hadd lak-

i6k j61m6r 6 is egyszer 61et6ben.J61is lakott, mint a duda.
Volt m6g egy pipa dohinya, rigyajtott, s ftistolt, mint egy k6m6ny. Egyszerre csak mit l6t?

Egy nagy fekete macska iil el6tte az asztalon De mdr ezen elcsod6lkozott a szeg6ny ember. 6
ugyan el nem tudta gondolni, hogykertilhetett el6be az a csinyafekete 611at. Mert csrinya volt,
mint a sot6t 6jszaka.

M6r 6ppen le akarta kergetni, de mire meggondolta, a macska m6r eltiint az asztak6l, mint-
ha csak a fold nyelte volna el.

- Hm, ilyen csud6t m6g nem ettem! - morgol6dott a szeg6ny ember. - Mikor jott, akkor
sem vettem 6szre, mikor elment, akkor senS Isten Istenem ne legyen, ha ordogokh6zdba nem
keriiltem.

-J6l gondoltad, szeg6ny ember - sz6lalt meg valaki e pillanatban -, ordogok hizdba ke-
rii1t61.

Es most mir igazinmegijedt a szeglny ember. Ihol ni! Ott 611t el5tte egy 6ktelen csrif oreg-
asszony, kinek az orra tiszta vasb6l volt, s olyan hosszri, hogy a foldet verte. De kongott is a
fold, miko r az orufit hozziveregette !
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Megijedt bizony. Nem e16g, hogy ezt sem 16tta, mikor bel6pett, de ez megaz 6 gondolat6t

is kitalllia.

-Ugyvan,igy, 
te szeg6ny ember - folytatta az oregasszorrf -t 6n a vasorrri biba vagyok,

anyjaaz ordogok kir6ly6nak. H6t idejovll az 6n h6zamba. Hiszen j6 helyre iott6l. Mindj6rt jon

a fiam, s visz magival a pokolba.
Kdnyorgott a szeg6ny ember, de nagyory hogy ha Istent ismer, ne vitesse 6t a pokolba: mi

Lesz az 6hez6 gyermekeivel?

- Hm - mondta a vasorrf biba -, ezt csak rigy keriilheted el, ha magaddal viszel engem

is a te hazidba.
Hiszen m6g csak ez kellett! Most m6r rigy megijedt aszeglny ember, hogymajd felfordult.

-Ogybizony, 
ha elviszel. Neked rigysincs feles6ged, majd azleszek 6n, s megl6tod, mi-

lyen j6 gondf dt viselem a gyermekeidnek. Tejbe-vajba fiirosztgetem, s has6bfdval kenegetem.

Mit volt mit tenni a szeglny embernek, rd kellett hogy 611jon a vasorrf b6ba kiv6nsdg6ra.

El6bb egy nagy t arisznyitteleraktak mindenf6le j6 6tellel , egyetpedig arannyal, eziisttel, a k6t

tarisznyitfoltett6k egy szam6rua, s azzalelindultak a szeg6ny ember faluja fe16.

M6r egy eg6sz napot mentek, s akkor meg6llapo dtakaz erd6 kozep6ben. El6vett6k az ele-

m6zsi6s tarisznyit, s ettek-iftak, lakm6roztak. Addig ettek, addig ittak, hogy a vasorrir bSba el-

sz6diilt a sokbort6l.
A szeg6ny embernek sem kellett egy6b, fogta fejszljlt, s olyx iitott a b6ba orr6ra, hogy

mindjdrt kett6torott.
Nagyot orditott abiba, de azorra eltor6s6vel az ereje is elveszett, s meg sem tudott mozdul-

ni fekt6b6l. Hanem az offa akkor6t kongott, de akkor6t, hogy megrendi.ilt be16 az erd6, s m6g

a pokolba is lehallatszott.

-Ty6- kidltott az ordogokkir6lya -, az anyimorr6t valaki letorte! Utdna!

S szaladt ki a poko1b61, mintha csak a szem6t vett6k volna. De ekozben a szeg6ny ember

sem t6tott a el a szi)it Levette a szamSrr6l az aranyas tariszny6t, s szaladt 6 is, ahogy csak gy6z-

te a 16ba. Hallotta, hogy kiab6l ut6na az ordogok kir6lya:

- N6zz vissza, te szeg6ny ember! N6zz vissza, nem b6nod meg.

De volt esze, s nem n6zett vissza. Nem is 6rte utol az ordogokkirillya, mig a szeglny ember

6ppen a maga udvar6ba be nem 6rt.

- Hopp, megvagy - kidltott az ordogokkir6lya -, te gyilkos! Most szornyfi haldlnakhal6-

l6val halsz meg!

-Ty6- kidltott az ordogokkir6lya -, az anyimorr6t valaki letorte! Utdna!

S szaladt ki a pokolb6l, mintha csak a szem6t vett6kvolna.
De ekozben a szeg6ny ember sem titotta el a szijit. Levette a szamirr6l az aranyas tarisz-

nydt, s szaladt 6 is, ahogy csakgylzte a 16ba. Hallotta, hogykiab6l utdna az ordogokkir6lya:

- N6zz vissza, te szeg6ny ember! N6zz vissza, nem b6nod meg.

De volt esze, s nem n6zett vissza. Nem is 6rte utol az ordogok kir6lya, mig a szeg6ny ember

6ppen a maga udvardba be nem 6rt.

- Hopp, megvagy - ki6ltott az ordogokkir6lya -, te gyilkos! Most szornylhal6lnakhal6-

l6val halsz meg!

- Eressz - ki6ltott a szeg6ny ember -, mert itt 6n vagyok azut!
De azcirdog nem eresztette. Hrizta visszafel6.





H6t egyszer csak a nagy llrmdra kiszalad a szegeny embernek valamennyi gyermeke.
Megoriiltek, de mennyire! Azt hitt6k, hogy az apjahozla az ordogot, s azlrthozta, hogy 6k
megegy6k.

Mind azt kiab6lt6k:

- Nekem az ordogot! Nekeml
Mindegyik egymaga akarta megenni.
Aj! megijedt erre az ordogszornytis6gesen. 6 m6g 6let6ben nem l6tott egy apdnak ennyi

gyermeket. Ennek bizony fele sem tr6fa ! Ez a tenger sok 6hes gyermek m6g fetfalj a 6t, de igy,
hogy m6g egy porcika sem marad be151e.

Most m6g 6 konyorgott a szeg6ny embernek, hogy eressze szabadon.

- Menj Isten hir6vel - mondta a szeg6ny ember -, mind avizigszirazont
Az ordogok kir6lya szaladt, mint a veszedelem, vissza sem mert n6znt. Pedig a szeg6ny em-

ber is eleget kiabdlta:

- N6zz vissza, te ordog! N6zz vissza, nem b6nod meg!
Dehogy n6zettvissza.

A szeg6ny ember pedig euttinbnj& sem mondotta. A tarisznya aranyb6l, ezi.istb6l gazdag
ember lett, s most mdr rigy 61ne1g mint a hal a vizben.

tJgybizonyt.
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