
 

I. HELYEZETT 

 

„Láss a szíveddel, Vince!”  
 

Vincze Zsófia 4. o.  

Debreceni Hatvani István Általános Iskola  

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis falu Magyarországon, a neve Debrecum. Született 

ott egy fiúcska. Gazdag szülei a Vince nevet adták neki és dajkát is fogadtak mellé. A kis Vince 

elkényeztetett, sértődős gyermek volt és ha nem a kedve szerint alakultak a dolgok, akkor vagy 

könnyekben, vagy sírásban tört ki. Dajkája, aki nagyon szerette, aggódott is érte eleget. Az esti mese 

gyakran szólt királylányokról, akik senkit sem találtak méltónak magukhoz.  

- Cö-cö-cö, szeretném én látni azt a királylányt, aki engem nem talál méltónak a kezére – mondta 

ilyenkor a kis Vince.  

Lassan legénnyé cseperedett és egyre többet álmodozott arról, hogy az ő felesége bizony 

királylány, de legalábbis, hercegnő lesz.  Ha hullócsillagot látott csak erre a kívánságára tudott gondolni. 

Telt-múlt az idő. Elérkezett az ideje a nősülésnek is. Öreg szülei kívánságára, Vince sorra látogatta a 

környező falvak módosabb lányos házait. Szentmihályfalva és Boldogasszonyfalva is mind büszke volt 

szebbnél szebb leányaira. A gazdag és elkényeztetett legény azonban válogatós volt, mintha ő maga 

lenne a mesebeli királylány. Gyermekkori dajkáját már el is felejtette. Élt azonban Boldogasszonyfalván 

egy öregasszony, akiről az a hír járta, hogy minden titkot tudó boszorkány. Amikor ez Vince fülébe 

jutott, elment a faluszéli kis házikóhoz és rá is lelt a nénére, aki a tornácon ülve beszélgetett fekete 

macskájával.  

- Adjon Isten, öreganyám … dadogta Vince, akinek inába szállt a bátorsága ugyan, de ezt a világért sem 

árulta volna el senkinek.  

- Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál – hunyorgott rá a néne – különben száz halált haltál 

volna…. Mi járatban itt, ahol a madár se jár?  

- Én bizony azt szeretném kitudni, hogy ki méltó hozzám a leányok közül – kezdte mondókáját a legény, 

de a néne közbevágott. 

- Értem én már, hogyne érteném – bólogatott. Van is rá varázslatom, de annak, aki ezt kipróbálná, 

hetvenhétszer bátrabbnak kell lennie a legbátrabbnál is.  

- Egy életem, egy halálom, én a varázst kipróbálom – felelte hetykén a legény. 

- Úgy legyen – bólintott mosolyogva az öregasszony. 

Odatotyogott a tűzhelyhez, egy lábosban vizet forralt és különös szagú növényeket, csillámport, őrölt 

cserebogarat szórt bele. Szüntelenül kavargatta és dünnyögött: 



Itt a legény, ha-ha-ha,/törjön le a dereka,/aki hozzá kedves lesz,/az a tűzre rossz fát tesz. 

A legény  csak fintorgott, mert a konyhában szállottak a rossz szagok. 

- Kész - mondta elégedetten az öregasszony, és a kotyvalékot a legény orra alá dugta. A legény meg azt 

gondolta magában, én ezt meg nem iszom, az egyszer biztos. Aztán mégis legyűrte a torkán és 

kisvártatva elkezdett vele forogni a világ. Amikor végre ismét szilárd talajt érzett a lába alatt, látta, hogy 

az ördöngös öregasszony sehol.  

- Na, hiszen, jól kisegített a vén banya – gondolta. Hirtelen a kezére pillantott. SZŐRŐS és NAGY. 

Aztán a lábára, ami szintén szőrös és nagy volt, de csak három támaszkodott a földön, ahogy szokás, 

egy a levegőben lógott esetlenül. 

- JAJ-JAJ  - kiabált a legény -, mit tett  velem ez az ördöngös öregasszony, hogy hihettem el ezt az 

ostoba mesét, JAJ-JAJ!  

Hirtelen fényt látott és sülő hús illata szállt a levegőben. Észrevett egy kajibát, amit nagyon ismerősnek 

talált, de nem tudta honnan, s hogyan ismerheti. Furcsán, néha négykézlábra ereszkedve, elsántikált 

odáig. Bekopogott. Egy gyönyörű leány nyitott ajtót. Vince kétségbeesetten meresztette rá a szemét és 

számára is idegen hangon megszólalt:   

- Hrrrrrr, Hrrrrr. 

A lány kedvesen rámosolygott és így válaszolt: 

- Szóval szeretnéd tudni, hogy ki vagy? Megmondhatom, ha akarod.  

Ki kopogtat az ajtónkon,/ ki mordul fel rekedt hangon,/Ő bizony a Sánta Medve,/vajon mi szél hozta 

erre? 

- Szeretnéd tudni, hogy én ki vagyok – kérdezte a leány? 

- Hrrrrr, Hrrrr – felelte Vincze. 

- Zsófi vagyok, egy dajka leánykája. 

Sánta Medvének csak a szeme beszélte az ember nyelvét:   

Nem tudok enni, fáj a fejem,/nem tudok inni, rossz a szemem,/te vagy az egyetlen 

reményem,/menedékem. 

A jószívű leány befogadta, gondját viselte, etette, gyógyítgatta, szemét kamillavirág főzetével 

tisztogatta. A medve lába meggyógyult, feje sem fájt már, szeme ismét élénken csillogott. Csak a 

gondolatai maradtak betegek: Mi lesz velem, így kell az életem leélnem? Könnyek szöktek a szemébe. 

- Kedves medvém, mi bánt? – kérdezte a jószívű leány. A medve nem válaszolt, csak keservesen sírt. A 

könnycsepp Bűvös-tengerré vált és szavak nélkül is beszélt. A leány megértette, hogy a medve úgy 

érezheti magát, mint börtönében a rab. Hátha még tudta volna, hogy mint a ház a medvének, úgy a 

medve Vincének a börtöne. Elhatározta, hogy másnap sétálni mennek az erdőbe, hiszen meglehet, hogy 

a medve csak oda vágyik vissza.  A boszorkány csak erre a pillanatra várt. A folyóparton megleste a 

leányt és a medvét. Gonosz varázslattal taszította a leányt a sebes sodrású vízbe. 

- Kedves medvém, segíts rajtam – kiabált a leány kétségbeesetten.  

Vincze szíves-örömest segített volna, de medve alakjában csak tanácstalanul toporgott a parton: 



- Hrrrrr, Hrrrrr. 

- Szeretnéd, ha megmenteném a leányt – kérdezte egy hang az erdőből. A medve megfordult, s meglátott 

egy cifra ruhás, ifjú vadászt.  

- Megmentem, ha nekem adod azt a szép, selymes barna bundád – mondta a jövevény.  

A  medve csak állt ott, míg a vadász két fához kikötötte, hogy el ne menekülhessen. Ladikba szállt és 

épségben kihozta a leányt partra. A vízi pittyputtyok vidáman zúgták körbe őket.  

- Kíméld meg az én medvém életét – kérte a leány, amikor tudomást szerzett az egyezségről.  

- Szó sem lehet róla, nagy szükségem van egy új takaróra a cifra ruhámhoz. 

- Hrrrr – mordult a medve, de tehetetlen volt, a fához kötve. 

- Hadd öleljem meg legalább még egyszer, utoljára – nézett a vadászra a leány.  

- Búcsúzom medve, mindent köszönök – súgta.  

A vadász megtöltötte a fegyverét és a medvére célzott vele … Puff. 

Vince hirtelen kinyitotta a szemét. 

- Hol vagyok – kérdezte – és hol a vadász, meg az én gyönyörű leánykám.    

- A tornácomon – mondta neki az öregasszony, aki ugyanott ült, mint azelőtt, mielőtt a világ megfordult 

Vince körül. Kiálltad a Bátorság próbáját, amikor megittad a főzetet. Kiálltad a Szív próbáját, amikor 

az életedet is adtad volna azért, akit szeretsz és az Ész próbáját is kiálltad, amikor rájöttél, hogy mi az 

igazán fontos.  

Vince első útja a régi kajiba felé vezetett. Bekopogott. Egy gyönyörű leány nyitott ajtót. 

Szóval szeretnéd tudni, hogy ki vagy? – csendült fel egy hang Vince fejében, mint egy csengő-bongó 

aranycsengettyű - megmondhatom, ha akarod. Vince mosolyogva rázta a fejét és belépett az ajtón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. HELYEZETT 

Írta: Lengyel Anna 4.o. 

„A Bűvös-tenger közepén” 

 

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 

 
 Egyszer volt, hol nem volt, a Bűvös-tenger közepén, ahol egy sziget van, annak a közepén, az 

aranycsengettyűs rétnek a szélén, ahol egy  város van, annak a  közepén egy hetvenhét éves vár, s, ott 

a királynak és a királynénak volt egy tíz éves lánya, akit Boginak hívtak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bogi nem annyira szeretett hercegnő lenni.  Nem szerette a királyi etikettet, a pukedlizést, az     

illemszabályokat, és a bálokat sem, mert nem szeretett párban táncolni.  Bogi azt sem szerette, hogy 

mivel hercegnő, nem hagyhatja el a várat. A királylány nagyon vágyott a városba nézelődni, ezért 

egyszer meg is kérdezte a szüleitől:                                                                                                     - 

Kimehetek a városba körülnézni?- kérdezte.                                                                                             - 

Nem, mert túl veszélyes még katonákkal is!- mondták a szülei.                                                               - 

De miért, hisz ebben a városban nyugalom van és békesség! Még a börtön is üres!- mondta szinte   

már sírva Bogi.                                                                                                                        - Mert túl 

veszélyes!- mondták már-már kissé dühösen a szülei.                                                                                               

Bogi sírva rohant ki a teremből. Elhatározta, hogy még aznap éjjel megszökik a palotából, ami azért 

nem volt annyira egyszerű. Először is össze kellett pakolnia, méghozzá titokban. Fogta a legnagyobb 

táskáját, és belepakolt egy takarót, fésűt, tiszta ruhát, és a naplóját meg a pénzét, ami jó sok volt, mert 

elfoglalta a táska felét a vagyona. Vizet, élelmet és párnát nem viszek, mert élelmet és vizet tudok 

venni, a párna meg felesleges. - gondolta Bogi. A várnak hét kapuja volt. Bogi megvárta, amíg leszállt 

az éj. Felkapta a koronáját és a kedvenc diadémját, aztán óvatosan a hetedik kapuhoz ment, és odatette 

a koronáját, majd az első kapun át elhagyta a királyi palotát. Ahogy kilépett a palotából, útja az 

istállóba vezetett, melyben a lovak aludtak. Felugrott az egyik hátára, és kivágtatott a városból. 

Amikor kiért az aranycsengettyűs rétre, talált egy kis faházat. Ki volt az ajtóra írva, hogy Jani háza. 

Bogi lefeküdt a ház mellé, betakarózott és az aranycsengettyűk csengő-bongó hangjától hamar el is 

aludt. Reggel a nap meleg sugarai ébresztették. Felkelt, felvett egy tiszta ruhát, megfésülködött, 

felvette a diadémját, és bekopogott. Egy vele egykorú pizsamába lévő fiú nyitott ajtót.                                                                                                                                                                         

- Gyere be! Egyébként, ki a csuda vagy? A lovadat vidd az istállóba! Látod, ott van, az istálló mielőtt 

kérdeznéd!- hadarta ásítozva Jani.                                                                                                                                     

- Köszönöm. Bogi a nevem. Mindjárt jövök, de előbb beviszem a lovamat az istállóba. Mi a neved?- 

kérdezett vissza Bogi.                                                                                                                                                                                  

-A nevem Háli János, de szólíts nyugodtan csak Janinak. Képzeld, van itt a közelben egy barlang, és 

ott lakik egy boszorkány, de nagyon kedves, és ő találta föl a vízi pitty-putty chipset. Nem messze van 

egy kicsi szántóföld, ami tele van búzával, az az én földem. Azt szoktam művelgetni délelőtt, délben 

elmegyek horgászni és merítek egy vödörnyi vizet a Bűvös- tenger vízéből, délután meglátogatom a 

boszit, és mindig elcserélem vele a vödörnyi vizet a Bűvös-tengerből a vízi pitty- putty chipsre. Este 

pedig megeszem, amit horgásztam, és ha nincs tél, akkor kenyeret is eszek. Téged mi szél hozott 

erre?- kérdezte Jani, amikor Bogi visszatért az istállóból és bementek.                                                                                                                                                                             

Bogi elmondta, hogy ki ő és hogy mi történt vele. Jani csak annyit mondott, hogy:                                           

- Ha szeretnél, itt maradhatsz. Van még egy ágy az emeleten, azt majd lehozom. Úgy is van egy üres 

szobám, az lehet a tiéd. Majd még hozzá lehozok neked egy ruhás szekrényt.- mondta.        Jani és 

Bogi a szoba berendezése után elindult Jani szántóföldjére. A fiúnak mindenből kettő volt, így Bogi is 

dolgozott, hiába mondta neki Jani, hogy üljön le nyugodtan, pihenjen meg a hosszú út után.  



    Délben, amikor Jani horgászott, megkérte Bogit, hogy vigye el a Boszinak a vödör vizet a Bűvös-

tengerből, amit az előbb merített ki. Bogi megkérdezte, hogy mit csinál a vízi pitty-putty chipssel Jani, 

mielőtt elindult.                                                                                                                                                - 

Amúgy mit csinálsz a vízi pitty-putty chipssel?- kérdezte Bogi Janit.                                                                  - 

Odaadom Sánta Medvének.- vágta rá Jani.                                                                                                                           - 

Ki az a Sánta Medve?- kérdezte Bogi.                                                                                                                                    - 

Sánta Medve az aranyhalam. A szobámban tartom. A vízi pitty-putty chips, az haleledel, ezért szoktam 

kérni a boszitól. De most már indulj, mert hamarabb szeretnék haza érni, mint szoktam. Nem szeretnék 

kapkodni este. Jó lenne egy kicsit úgy pihenni, hogy nem alszom és szeretnék csinálni a hátsó kertben 

egy veteményest. - mondta Jani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bogi elindult. Amikor a boszihoz ért, elmagyarázta, hogy miért ő jött , és nem pedig Jani, ki ő és hogy 

mit keres ő itt. Viszont Boginak volt egy kérdése:                                                                                                                       

- Minek kell neked a Bűvös-tenger vize?- kérdezte.                                                                                                        - 

Mert ha a Bűvös-tenger vízével főzök, sokkal finomabb az étel.- mondta.                                                                   

Bogi miután elcserélte a vödör vizet a Bűvös-tengerből a vízi pitty-putty chipsre, már indult volna, 

amikor a boszi hirtelen megszólalt:                                                                                                                                  - 

Te nem vagy hétköznapi királylány! Érzem, hogy van valami földön túli erőd! Vigyázz, mert ahogy 

növekedsz egyre jobban előjön és nem fogod tudni kordában tartani! De tudok valamit, ami talán egy 

időre kordában tartja. Ma este, ha észreveszel egy hullócsillagot, akkor szaladj addig utána, ameddig le 

nem esik. Gyűjsd bele ebbe a medálba a fényét, és meglátod egy ideig nem lesz baj.- Mondta, miközben 

előkereste és odanyújtotta a medált Boginak a barlang bejáratához.                                                                                                                                                                    

Bogi elvette a medált és már indult is Jani házához. Este, amikor látott egy hullócsillagot azt tette amit 

a boszi mondott. Másnap hajnaltól délig folyamatosan dolgoztak, mivel ha tél lesz, nem lesz termés. 

Déltől estig Jani horgászott, Bogi pedig folyamatosan vitte a Bűvös-tengerből a vizet vödörben a 

boszinak, mert ha tél lesz, befagy a tenger és nem tudnak se halat horgászni se vizet meríteni. Este Bogi 

visszament a boszihoz egy taligával, hogy elhozza a rengeteg vízi pitty- putty chipset, amíg Jani 

kertészkedett. Amikor beköszöntött a tél, akkor mind a ketten bent takarítottak és csak este ettek egy 

kicsit. Amikor végre tavasz lett, akkor minden visszaállt a régi kerékvágásba, nem kellett korán kelni. 

Egészen nyár végéig. Utána megint kezdődött a nagy sietség. Így ment ez éveken át. Természetesen 

időközben vettek új ruhákat Bogi pénzéből. Ahogy nőttek Bogi annál szebb Jani pedig egyre erősebb 

lett. Így hamar megszerették egymást. Egyszer Bogi hirtelen honvágyat érzett. Lehet most már haza 

kéne térnem-gondolta. Elmondta Jánosnak, hogy most már haza kell mennie. János vele akart menni, 

így végül együtt mentek. Amikor a király és a királyné elé mentek volt nagy öröm. Örömükben Jánost 

királlyá, Bogit királynővé nevezték ki.        

     Később pedig nagy lakodalmat csaptak. Nászajándékba egy ladikot kaptak. Tán még ma is élnek, ha 

meg nem haltak. De egy valami még a mai napig nem derült ki. Az hogy mi volt Boginak az ereje. Mert 

ez egy örök titok.          

                                                                                

 

 

 



III. Helyezett 

 

 „Az elrabolt szülők” 

Írta: Kovács Lili 5. o. 

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola  
 

          

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy legény és egy leány, akik a királyság melletti 

falu szélén laktak a szüleikkel. Közelükben volt egy erdő, ahol egy gonosz boszorkány élt 

szegényen és magányosan. Kedvenc időtöltései: sütés, főzés, tévézés voltak. 

Egyik reggel, mikor kapcsolta volna be a tévét, abból se kép, se hang nem jött ki, hiába 

próbálkozott. Kereste a hibát, mert éppen a kedvenc tévéműsora, az „Üstben sütve egy percben” 

kezdődött. A hiba oka az volt, hogy kikapcsolták az áramot fizetés elmaradása miatt. A 

perselyében se volt pókhálón kívül semmi. Gondolkozni kezdett, honnan tudna pénzt szerezni 

a számlára. Végül azt találta ki, hogy a szomszédban lakó gyerekek szüleit elrabolja, hogy 

váltságdíjat kérhessen értük.  

Másnap mikor a gyerekek felkelte, szüleik ágyában csak egy levelet találtak. Elolvasták, 

majd elmentek vele a királylányhoz, aki azt tanácsolta, hogy ne adjanak pénzt, inkább keressék 

meg a boszorkányt. A testvérpár megfogadta a tanácsot és a boszorkány keresésére indultak.  

Mentek, mendegéltek, amíg az erdő széléhez nem értek. Meglepetésükre egy tábla mutatta a 

boszorkány háza felé vezető utat. Elindultak hát, amerre a tábla mutatott, és abba az irányba 

folytatták útjukat. Így haladtak az erdő belseje felé, ahol egy tisztást találtak, melyen egy rozoga 

ház állt. Félénken mentek közelebb a házhoz, benéztek a nyitott ajtón, de bent nem találtak 

senkit. A polcokon furcsa üvegcséket, az asztalon egy üstöt láttak, így azt gondolták, hogy jó 

helyen járnak. Ahogy nézelődtek ebben a nem épp megszokott házban, fura lépteket hallottak, 

melytől nagyon megijedtek. A boszorkány volt az, éppen most ért haza. 

Mikor meglátta őket a banya, már dörzsölte is a kezeit, mert azt hitte, a pénzt akarják átadni a 

szüleikért cserébe. A gyerekek viszont nem azért mentek, hogy a követelést teljesítsék, és ezt 

el is mondták neki. A boszi ettől nagyon mérges lett, de új alkut ajánlott a testvéreknek a 

szüleikért cserébe: hozzanak neki csillagport egy hullócsillagról, mert ez sok varázslat 

alapanyaga. A két fiatal nagyon szomorú lett, ugyanis nem tudták, hol találhatnának 

hullócsillagot. Így hát hazafelé vették az irányt, miközben azon tanakodtak, hogy mitévők 

legyenek.  

Ahogy így gondolkoztak, besötétedett és nem találták a hazavezető utat. Ekkor egy 

fényességre lettek figyelmesek, ami a közelükben zuhant le. Odamentek megnézni mi lehet az. 

És láss csodát, egy hatalmas gödör alján egy magányosan pislákoló csillagot találtak. Segítettek 

kijutni neki a gödörből, aki hálából melléjük szegődött és bevilágította az ösvényt, ami kivezet 

az erdőből. Az erdő szélén, egy kóborló, sánta medvével találkoztak. Kiderült, hogy azért 



sántít, mert egy tüske ment a talpába, de a mancsa túl nagy, hogy kiszedje. A gyerekek segítettek 

a medvének, közben elmesélték mi járatban vannak errefelé. A medve a segítségért cserébe, 

mesélt a vízi pittyputty királyságról és megmutatta az oda vezető utat. A csillag ekkor megrázta 

magát, amitől a környező fákra csillagpor tapadt, így már nem kellett sötétben sétálnia a 

medvének. A gyerekek tovább indultak a csillag társaságában arra, amerre a medve mondta 

nekik. Így csakhamar el is értek egy hatalmas víz partjára, ahol furcsa lényekre lettek 

figyelmesek. Ők voltak a vízi pitty-puttyok és ebben a hatalmas vízben élnek, amit Bűvös-

tengernek hívnak. A vízi pittyputty király meglepődött, hogy két gyerek ilyen messzire került 

az otthonától. Meg is kérdezte tőlük, mi járatban vannak erre. A testvérek elmesélték a 

királynak a történetüket a szüleikkel. Meséltek a gonosz boszorkányról; arról, hogyan találtak 

rá a csillagra; elmesélték a sánta medvével való találkozásukat, meg azt is, hogy ő mutatta meg 

az utat nekik erre felé. 

-Igen, a medvét ismerjük, mert időnként eljön, hogy megmártózzon a Bűvös-tenger vízében, 

ezzel enyhítve fájdalmait. - mondta a király. 

A király magához hívta varázslóját, hogy nézze meg, hova rejthette el a boszorkány a szülőket. 

A varázsló előhozta gömbjét és belenézett. A gömbben egy várat látott, ami a tenger túlsó 

partján állt, majd változott a kép, és egy szoba rajzolódott k. 

- Biztos ott vannak a szüleitek.- szólt a király. 

- Egy életem, egy halálom, mi elmegyünk oda. – mondták a gyerekek. 

- Csak az a gond, nem tudjuk, hogyan. 

A varázsló útbaigazította őket és egy kis csengőt is adott nekik: 

- Induljatok el a tenger part mellett, közben hetvenhét-szer mondjátok el a következő mondat: 

Bűvös-tenger segíts nekünk, majd rázzátok meg a csengő-bongó aranycsengettyűt, és 

meglátjátok, mi fog történni. 

A kis csapat elköszönt, megköszönte a segítséget, majd elindult, szorgosan ismételgetve a 

mondatot, amit a varázslótól hallottak, majd megrázták a csengő-bongó aranycsengettyűt, és 

nem győztek csodálkozni. A tengeren megjelent egy világító út, amin egy ladik közeledett 

feléjük. Beszálltak. Találtak két evezőt, amivel könnyedén tudták irányítani a ladikot. Hamar 

átértek a túlpartra, ahol a kastély állt. Kiderül, hogy a kastély mégse volt elhagyatott, mert 

beléptükkor egy hangot hallottak. Elindultak a hang forrása felé, és egy szobához értek. 

Bepillantva egy üstöt, varázsitalos üvegcséket és egyéb boszorkányos dolgokat találtak, a 

sorokban pedig egy pityergő lányra lettek figyelmesek. Nagyon megijedtek, mert azt hitték, 

hogy ő is gonosz. Felnézve a pityergésből meglátta a gyerekeket és látta a rémületet az arcukon. 

-Ne féljetek, boszorkány vagyok, de nem gonosz! Azért pityeregtem, mert elfogyott a 

csillagporom, így nem tudok varázsolni. 

Meglátta a csillagot, nagyon megörült, de meglepett is volt, hogy két gyerek mi járatban lehet 

erre. A gyerekek elmesélték, milyen kalandos úton jutottak el ideáig. Egyből tudta, hogy akiket 

nem rég varázsolt ide a gonosz boszorkány, azok csak az ő szüleik lehetnek. Odavitte a szülőket 

a szobához, ahol a gyerekek rátaláltak. A gyerekek elmesélték kalandos útjukat a szüleiknek is. 

A boszi ezután a  egy szempillantás alatt oda tudja repíteni őket, ha keresztüllépnek rajta, ahova 

csak szeretnék, de kell hozzá némi csillagpor.  



A csillag megrázta magát, hogy lehulljon róla egy kis por és a boszi végrehajthassa a 

varázslatot. Mikor eljött az idő, hogy átlépjenek a tükrön, a csillag elbúcsúzott tőlük, mert úgy 

döntött, hogya boszival marad, aki ennek nagyon örült. Ezután sose lesz magányos és mindig 

tud majd varázsolni. Búcsúzóul egy üveg csillagport adott a gyerekeknek, hogy a sötét erdőben 

is jól lássanak. Visszaérve a vízi pitty-puttyokhoz, elmesélték mi történt a kastélyban, majd 

hazaindultak. A vízi pittyputtyok hozzájuk szegődtek, mert volt köztük egy ügyes 

villanyszerelő. Gondolták, ő talán tud segíteni a boszorkánynak. A sötét erdő szélén találkoztak 

a medvével, aki megvendégelte az éhes vándorokat. Az erdőben jó szolgálatot tett az üveg 

csillagpor. A gonosz boszorkány már türelmetlenül járkált fel alá, mert már nagyon várta a 

csillagport. Kipillantott az ablakon és néhány alakot pillantott meg a távolban. Mikor oda értek, 

felismerte őket, de nem tudta kik azok a kicsi, furcsa lények velük. A gyerekek bemutatták a 

lényeket a boszorkánynak. A villanyszerelő megnézte a házat, és gyorsan rá jött a megoldásra: 

felszerelt a tetőre egy napelem-rendszert. A boszorkány nagyon hálás volt, mert újra működött 

a tévéje. Megígérte a gyerekeknek, többet nem fogja elrabolni a szüleiket. A gyerekek látták, 

hogy a boszorkány próbál megjavulni, ezért a csillagporuk felét neki adták. 

Hazamentek szüleikkel szegény, de takaros kis házukba. Sokáig nézték a csillagport, 

ami beragyogta a szobát és visszagondoltak nagy kalandjukra. Másnap a testvérpár elmesélte a 

királylánynak, hogy találtak rá szüleikre, és hogyan került a boszorkány házára napelem. A 

királylány elmesélte apjának a történetet, aki úgy rendelkezett, a királyság minden házára 

kerüljön napelem. 

                                                                            Vége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. HELYEZETT 

 

„Rocky kalandjai” 

 

Írta: Pázmándi Dávid 5.o 

Debrecen-Bánki Református Általános Iskola 

 

Egyszer volt, hol nem volt… volt egyszer egy kis bolt, ahol sok kutyatársammal és 

számtalan macskával éltem együtt. Egyetlen társaságom egy gumilabda volt, a többiek meg 

állandóan ugráltak az előtt, mint a bohócok. 

 Egy nap valami furcsa érzés kerített hatalmába, amikor egy kisfiú jött be a boltba. 

Olyan furcsán nézett rám… szavakkal ki sem tudom fejezni. Megdöbbentem, mégsem 

hátráltam meg, inkább közeledtem felé… Két hét múlva minden megváltozott: 

befogadtak, lett családom, nyakörvem, gazdám. Rockynak neveztek el, és tökéletes lett az 

életem. 

Hetvenhét nappal később a gazdim első osztályos kislegénnyé nőtt. Ezek után sokat voltam 

egyedül, de nem unatkoztam: a szomszédban lakott egy Mici nevű macska, akivel – annak 

ellenére, hogy cica – elég jól összebarátkoztunk. Megismerkedtem egy pocokkal is, akit 

Mukinak hívtak. Ő nagyon pici, de roppant okos állat, és sokat mesélt a sánta medvéről. 

Egyik nap remek ötletem támadt, és így szóltam a barátaimhoz: 

- Rendezzünk futóversenyt, hogy megtudjuk, melyikünk a leggyorsabb! Muki, te az 

üregekben fuss, Mici a fákon haladjon, én pedig a földön megyek!        

- Jó, de mi lesz a célpont? – kérdezte Mici. 

- A vízi pittyputty! – feleltem meggondolatlanul. 

- Mi az a vízi pittyputty? –érdeklődött Mici. 

- Hááát… 

- Az egy félelmetes mocsár a Medvék Barlangja mellett!- vágott a szavamba Muki. 

- Tudom, tudom, de ladikok is úszkálnak ott! – mondtam, hogy ne ijesszem meg Micit. 

- Ha te mondod…- hagyta helyben a dolgot Muki. 

 

Ezek után hazafelé indultunk, de még elalvás előtt hosszasan bámultuk a csillagos eget, 

várva az égbolton átsuhanó hullócsillagot. Aztán fáradtan hunytuk le álmos 

szempilláinkat, és mély álomba szenderültünk.   

 

Másnap reggel izgatottan vártuk a versenyt. Így szóltam a többiekhez: 

- Jól van, Mici, te mássz a fára, Muki, te bújj az üregbe!  Amikor szólok, indul a 

verseny: 3, 2,1  és rajta!  

Egyszerre iramodtunk neki. Mici végig látott engem, én persze csak az útra figyeltem, 

Mukit meg természetesen nem láthatta egyikünk sem. Mici néha megakadt a nagyobb 

leveles ágakban, Mukinak az útjába akadó kövek jelentettek akadályt, nekem pedig a 



kidőlt fatörzsek. 

Végül Muki lett az első, Mici a második, én pedig sajnos valahogy másik partra 

érkeztem. 

- Jaj, ne! – kiáltott pocok barátom. 

 - Mi az? Mi a baj? – kérdezte rémülten a cica. 

- Az a sánta medve barlangja! – siránkozott Muki. 

- Fuss, Rocky, fuss! – biztatott Mici, de már hiába, mert ebben a pillanatban elkapott 

engem a sánta medve. A barátaim segíteni próbáltak, de őket pedig egy másik medve 

fogta el. Megkötöztek bennünket, és bevonszoltak a barlangba, és ekkor megérkezett a 

medvekirálylány. Nagyon megijedtünk, mert már éreztük a lángoló tűz meleg füstjét… 

- Hozzátok a vacsorámat! – parancsolta a medvekirálynő. 

Mici azonban ügyesen elvágta éles karmával a kötelet, és kiszabadított minket is. Már-

már úgy tűnt, sikerül kereket oldanunk, de ekkor észrevette szökésünket, és üldözőbe 

vett minket. Egészen az erdőig kergetett bennünket, ahol óriási vihar kerekedett, így 

vérszomjas üldözőnktől megszabadultunk. Az egyik fába olyan hatalmas villám csapott, 

mintha egy boszorkány átka lett volna, nyomban ki is dőlt a fa. A villámfénynél 

megláttuk egymást. 

- Jól vagytok? – kérdeztem barátaimat a félelmetes kaland után. 

- Igen, igen…- felelték elgyötörten, de megkönnyebbülten. Búcsút vettünk egymástól, és 

mindhárman hazatértünk. 

Jó pár hét múlva megérkezett a karácsony. Az én kis gazdám egy Bűvös –tenger című 

társasjátékot kapott ajándékba, melyre régóta vágyott. Mici egy kaparófát kapott 

karácsonyra a gazdájától; Muki is gazdára lelt nem messze tőlünk. 

Egyszer csak megszólalt a csengő-bongó aranycsengettyű, és minden házból boldogan szállt 

a karácsonyi ének, mert minden jó, ha a vége jó!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÜLÖNDÍJAS 

 

„A boldogságot hozó vízi pittyputty” 

 

Írta: Nagy Zsófia 4.o. 

Berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskola 
 

 

     Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, élt egy csodaszép királykisasszony, akit 

Nárcisznak hívtak. Igazán szemrevaló, göndör, barna hajú, smaragdzöld szemű leány volt. 

Udvarlója is akadt. Rengeteg daliás herceg igyekezett teljesíteni kívánságait. De a 

királykisasszonynak egyik sem tetszett. Hiába voltak jóképűek, gazdagok, hercegek, ha a lelkük 

rút volt.  

     Egyszer a királykisasszony lement a kastély előtti málnásba málnát szedni. Hirtelen zajt 

hallott a bokrok mögül, ahonnan egy szempillantás alatt előugrott három hatalmas medve. 

Elkezdték kergetni a lányt, aki nem tudott előlük elmenekülni. Ekkor előbukkant a fák mögül 

egy szegény öregember és egymás után elnáspángolta a jószágokat. A három sánta medve 

elbicegett miközben az öreg látta, hogy a lány megsérült, ezért egy közeli kis tisztásra vezette.  

- Nyugodj meg, lelkem! – szólt hozzá szelíden. A falumba viszlek és ott a fiam majd ápolja a 

sebeidet.  

A királylány erre nem tudott mit mondani, így hát beleegyezett. Útnak indultak s addig meg se 

álltak, míg az öregember falujába nem értek. Itt egy legény épp a ménest hajtotta ki a mezőre. 

Az öreg odakiáltotta neki:  

- Kelemen! Gyere ide és segíts ennek a lánynak, mert megsérült! 

- Igenis, édesapám! – kiáltotta a legény, aztán felpattant egy pej lóra és odavágtatott. Nárcisz 

és a legény azon nyomban egymásba szerettek. 

- Nemsokára jobban leszel – biztatta Kelemen Nárciszt miközben karjaiban a házba vitte. Mikor 

a lány kezdett felépülni elmesélte a legénynek, hogy ő bizony a király lánya, de nem szeretne 

visszamenni a kastélyba az apjához míg teljesen fel nem épül. A király parancsára azonban a 

katonák egyre jobban keresték a lányt. Lassan az egész királyság őt kutatta. Kelemen ugyan 

ismerte a falu minden zegzugát, de lassan ő sem tudta elbújtatni Nárciszt. Elhatározták hát, 

hogy elmennek a király színe elé és elmondják neki az igazat. Indultak is, de a legény egyszer 

csak így szólt a lányhoz:  

- Ha visszamész, akkor az apád örökké tartó szobafogságra fog ítélni és nem láthatjuk egymást.  

- Ezen én is elgondolkoztam. Tudod, nekem meg van szabva minden: mit eszek, mit iszok, ki 

lesz a férjem.  

- De én veled akarok élni! – sóhajtotta Kelemen. 

- Nem lehet - felelte a lány. Ha herceg lennél talán apám elgondolkozna rajta. Szerintem már 

ezen a héten hozzáad egy elviselhetetlen királyfihoz. Bárcsak én is közember lehetnék, mint te! 

- Ígérem neked, én sem leszek sokáig az. Bízz bennem és hamarosan hercegként térek vissza 

hozzád. A legény elkísérte a királykisasszonyt a palota kapujáig. Ott elbúcsúzott tőle és azt 

kérte a lánytól, hogy várjon rá türelemmel egy hónapig.  

     Miután a legény hazament, összekészítette a cókmókját és elindult pej lován a herceggé 

válás útján. Ment mendegélt hegyen völgyön át és mikor beesteledett egy kicsi házra bukkant 

az erdőben. A ház külseje nem volt csalogató, de összeszedte a bátorságát és bekopogott. Egy 

csúf öregasszony nyitott ajtót. Kelemen illedelmesen köszöntötte.  



- Jó estét öreganyám! 

- Jó estét neked is fiam! Szerencséd, hogy öreganyámnak szólítottál, mert különben halálnak 

halálával halsz. 

Erre Kelemen egy kicsit meghökkent majd reménykedve kérdezte az öregasszonyt: 

- Megszállhatnék-e magánál öreganyám? 

- Megszállhatnál, de hideg van a házamban. Talán ha hoznál fát az erdőből, akkor beengednélek 

és a tűz mellett megaludhatnál.  

- Rendben van – felelte Kelemen kifele menet. Az udvarra érve kioldotta a lovát és elindult a 

ház körüli tölgyesbe, hogy kivágjon belőlük néhányat. Amikor készen lett kis hasábokra vágta 

a kivágott fákat, majd a házhoz visszatérve a kemencében tüzet rakott. Az öregasszony egy 

birkabőrből készült szőnyeget tett a kemence padkájára, amin a legény megaludhatott. Reggel, 

mikor felébredt, borzalmas szag fogadta. Kinyitotta a szemét és meglepődve látta, hogy az 

öregasszony egy ronda varangyot dob az üstbe. Ekkor döbbent rá Kelemen, hogy egy 

boszorkány házában aludta át az éjszakát. Úgy megijedt tőle, meg se merte kérdezni, hogy 

boszorkány-e? Amikor a banya észrevette, hogy a legény ébren van, gyorsan elpakolta az üstjét 

a pincébe majd nyájasan megkérdezte: 

- Drágaságom, kérsz-e valami finom reggelit? 

Kelemen huzakodott elfogadni a boszorkány kotyvalékát, mert félt a banyától. De mivel nem 

akart tiszteletlennek tűnni, ezért inkább megkóstolta s közben elmesélte mi járatban van, és 

hogy herceg szeretne lenni. A boszorkány, mivel a lelke mélyén jóságos volt felajánlotta a 

segítségét. Csak annyit kért Kelementől, hogy menjen el egy különös növényért, a vízi 

pittyputtyért, amely a varázslathoz nélkülözhetetlen. Ha sikerül megszereznie ezt a növényt, 

akkor egy különleges varázslattal olyan csengettyűt készít neki, amit ha megráz, azonnal daliás 

herceggé válik. Ez az ajánlat nagyon megtetszett Kelemennek és már érezte is magán a díszes 

koronát. Azonnal meg is kérdezte a boszorkánytól, hogy hol keresse és hogy mi is egyáltalán 

ez a vízi pittyputty? A boszorkány szavaiból azt szűrte le, hogy ez egy hetvenhét csipkés levelű, 

tavirózsa-szerű, csillogó, a Bűvös-tengeren növő aranyos kis vízi növény. 

  El is indult Kelemen a Bűvös-tenger felé. Ment éjt nappallá téve mígnem egyszer csak nagyon 

messziről észrevette a Bűvös-tenger csillogó hullámait. Amikor közelebb ért, egy halászbárkát 

pillantott meg, amibe egy fiatal halászlegény éppen a halászhálóját húzta be. Kelemen 

segítséget kért tőle, méghozzá azt, hogy adjon neki egy hajót. A halász nem tudott hajóval 

szolgálni, de felajánlotta helyette a fivére ladikját. Kelemen megköszönte a segítséget és 

nekivágott a tengernek. Már nem is látta a partot, annyira eltávolodott tőle, amikor egyszer csak 

elkezdett villámlani és dörögni az ég. Aztán egy pikkelyes, vörös, sárkányszerű, kopoltyús, 

tüskés lény bukkant elő a vízből. Méretes uszonyai majdnem feldöntötték a ladikot. Kelemen 

talált egy kötelet, melyet a lény felé hajított, de a kötél csak a farokuszonyára csavarodott rá. A 

víziszörny hirtelen nekiiramodott és húzta maga után a ladikot. Kelemen ijedten figyelte, ahogy 

óriási sebességgel, egy indákkal teli iszapos sziget felé száguld. Amikor odaértek az indákhoz, 

a ladik beleakadt a tüskés növények rengetegébe. A kötél elszakadt és a fura lény messze suhant 

a hullámokon. 

    A legény az indák között tapicskolt az iszapban, amikor megpillantotta köztük a hetvenhét 

csipkés levelű, tavirózsa-szerű, csillogó vízi pittyputtyot. Nagyon megörült neki. Tövestől 

kitépte és a ladikjába tette.  

   Hogy hogy talált vissza a boszorkányhoz azt még maga sem tudta. A banya addigra már 

előkészítette a főzetet, melyhez Kelemen a kezébe nyomta a vízi pittyputtyot. Az öregasszony 

beletette az üstbe miközben egy varázsigét mormolt: „Vízi pittyputty, akarom! Szállj legényre 

hatalom! Készíts neki csengettyűt! Szerezzen lányt, gyönyörűt!” Miután ezt elmormolta, 

elkezdett recsegni-ropogni az üst és elpárolgott belőle az összes kotyvalék. Az alján egy csengő-

bongó aranycsengettyű díszelgett, melynek oldalán aranyos népi minták pompáztak. A legény 

megköszönte a boszorkánynak a segítségét aztán felpattant pej lovára és elhagyta a házat. A 



szíve szárnyalt, miközben vágtatott a mátkája felé. A palotához érve egy bokor mögé bújt és 

megrázta a csengettyűt. Azonnal ezüstsujtásos kék selyem felöltővé és hozzá illő kék nadrággá 

változott öltözete. Tömérdek pénzzel telt tarsoly lógott az oldalán. Másik oldalán vaskard 

fénylett. Még egy kicsi korona is termett a fején. A kapunál bebocsáttatást kért a királyhoz, aki 

szomorúan fogadta.  

- Mi szél hozott, fiatal herceg? 

- Jó estét felséges királyom. Szeretném a lányát feleségül kérni - szólt a legény. 

- Hiába is próbálkozol, fiam, mert az én lányom nem akar férjhez menni - sóhajtotta a király. 

- Ezt csak akkor hiszem el, ha tőle hallom. Felséges uram, találkozhatnék a királykisasszonnyal? 

- Gyere be lányom! – parancsolta a király, mire tüstént meg is érkezett a királykisasszony. 

- Miért hívatott, édesapám?  

- A herceg találkozni óhajt veled – válaszolta reménykedve.  

- Megengedné-e felséges királyom, hogy a lányával egy sétát tegyünk a királyi udvarban? – 

kérdezte Kelemen. 

- Menjetek csak! – biztatta őket a király miközben abban reménykedett, hátha megtetszik 

Nárcisznak a legény. 

       Mire a királyi udvarba értek már beesteledett. Az eget egy hullócsillag világította meg, 

melynek fényében felismerte a királylány Kelement. Nárcisz a herceg karjaiba ugrott és 

könnyezett örömében miközben a legény megkérte a kezét. A lány boldogan igent mondott, 

majd a király is áldását adta rájuk. Hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak s máig is élnek, 

ha meg nem haltak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÜLÖNDÍJAS 

„A hetvenhét vízi pittyputty meséje” 

Írta: Szekeres Dóra 5. o. 

Debreceni Bolyai János Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 
 

Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer nagyon régen - olyannyira régen, hogy még a 

legöregebb ember sem emlékszik rá - egy csodatenger. Ez a tenger olyan volt, hogy a vize 

betegeket gyógyított, a virágokat egy szempillantás alatt megnövesztette. Ezt a tengert 

Bűvös-tengernek hívták. És ez még nem minden! Élt a tengerben hetvenhét különböző színű 

vízi pittyputty. Igen, jól hallottad! Vízi pittyputty! Ezeknek az élőlényeknek a Bűvös-tenger 

volt a lakóhelyük és igen kevés ember találkozott velük.  

Szóval hetvenhét vízi pittyputty. Azt hiszem, ezek a Föld legérdekesebb állatai. Úgy 

néznek ki, mint a felpuffadt sündisznók. A tüskéik pedig szörnyen szúrnak. Talán ez a legfőbb 

oka, amiért ezek az aranyos teremtmények senkinek sem kellettek, senki nem szerette őket. 

Viszont volt egy boszorkány, aki mindennél jobban meg akarta kaparintani őket. Miért? 

Figyeld tovább a mesémet, és megtudod. 

A boszorkányt a tengertől távol lévő falu lakói csak Kormos Banyának becézték az 

orrán ékeskedő fekete koromfolt miatt, de az igazi nevét senki sem ismerte. És hogy minek 

kellettek neki azok a tüskés bogyók? Az a hír járta, hogy az apró tövisek fiatalító bájitalt 

tartalmaznak. Igen ám, de a pittyputtyok a tenger legmélyén éltek, oda eljutni pedig nem 

könnyű. Ezért a banya kitalálta: versenyt szervez. Kihirdette, hogy aki megszerzi neki mind a 

hetvenhét vízi pittyputtyot, azt háromezer-háromszázharminchárom aranyban részesíti… 

A banya csak várt napokat, heteket, hónapokat, talán még éveket is, de egyik jelentkezőnek 

sem sikerült lejutni a tenger fenekére, ami pedig egyre csökkentette a boszorkány 

megmaradó napjait. 

Egyszer aztán egy legény érkezett a boszorkány udvarába. Ez a legény megígérte a 

boszorkánynak, hogy akár az élete árán is elhozza a pittyputtyokat, mert bizony nagyon örült 

volna a pénznek. 

A falu lakói azt remélték, hogy a fiú terve kudarcba fullad (senki nem akarta, hogy a banya 

örökké éljen). De a legény minden versenyzőnél okosabb és talpraesettebb volt, na meg 

persze önbizalomból sem volt hiánya. Eltervezte, hogyan fog hatalmas sikert aratni: 

Először: minden történetet felkutatott a fura lényekről! 

Másodszor: elegendő ételt és italt csomagolt tarisznyájába! 

Harmadszor pedig: halált megvető bátorsággal útnak indult. 



Első héten nagyon fújt a szél. A fiú alig bírt menni, de sikerült elérnie a következő 

országot. Ott viszont száz és egy ágra sütött a nap, nyári meleg volt. Meglátott egy patakot, 

le is guggolt mellé, hogy feltöltse kulacsát, viszont találkozott egy teknőssel. A teknős azt 

mondta, segíti a további útját, ha ő is segít neki. 

A legény így cselekedett Ennivalójának a felét odaadta neki, hiszen számára mi sem 

szomorúbb, mint egy éhező lény. Most már együtt mentek tovább.  

Néhány hónappal később egy égig érő hegyre értek. Ott találkoztak egy lila szárnyú 

pillangóval. Ő vizet kért a legénytől. Megint gondolkodás nélkül odaajándékozta az életben 

nedűt. 

A lepke hálás volt a jótéteményért, s innentől hárman mentek tovább a tenger felé. 

Nem sok kellett már, hogy elérjék a Bűvös-tengert. Út közben találkoztak egy sánta 

medvével, aki azt mondta, segít megszerezni a vízi pittyputtyokat, csak gyógyítsák meg a 

lábát. De hogyan? Törte a fejét a legény, de semmi nem jutott az eszébe. Szomorúan közölte, 

hogy nem tud segíteni, amikor eszébe jutott, hogy a tenger vize gyógyító hatású. 

-Mindjárt odaérünk a vízparthoz, ott pedig meggyógyítom a törött lábad!- biztatta a legény. 

Erre a medve nagyon megörült, így négyen sétáltak a tengerhez. Végre odaértek! 

Ekkorra azonban már úgy besötétedett, hogy az orrukig sem láttak. Sokáig bolyongtak, de a 

part helyett egy sűrű erdőben találták magukat. Hirtelen megszólalt a lepke:  

-Azt hallottam, hogy minden nap éjfélkor lehet látni egy óriási hullócsillagot, amit ha 

elkapunk, egyből világos lesz! 

Nagy nehezen kikeveredtek a fák sűrűjéből, és az eget fürkészték. Nagyon sokat vártak, és a 

türelem meghozta az eredményét. Észrevették a hullócsillagot, a legény pedig elkapta, és 

rögtön nappali világosság lett. 

-És most hogyan tovább?-kérdezte a legény. 

-Ott van egy ladik!- kiáltott fel a medve, és a vízre mutatott. Mind a négyen beszálltak a 

csónakba, és evezni kezdtek. A parttól nem mertek eltávolodni, mert nem ismerték a helyet, 

nem tudták milyen veszélyek leselkednek rájuk a vízben. 

És hirtelen észrevettek egy hatalmas táblát a parton. Ez állt rajta: 

FIGYELEM! VÍZI PITTYPUTTY-ZÓNA! AZ ÁLLATOKHOZ CSAK FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL 

KÖZELÍTSENEK, UGYANIS A HIRTELEN MOZDULATOK HALÁLOSAK IS LEHETLEK!!! 

Meglepődve és értetlenül néztek egymásra, amikor a teknős rekedt hangja felcsendült: 

-Én leúszok a pittyputtyokért, ti maradjatok itt! Bízzatok bennem, ne feledjétek, én vagyok az 

állatok egykori úszó világbajnoka! Azzal elmerült a tengerben, és csak néhány óra múlva tért 

vissza, de akkor hetvenhét vízi pittyputtyal!! 

Mindenki szeme felcsillant, boldogok voltak. A legény viheti a boszorkánynak a 

pittyputtyokat, a medvének sem fájt már a lába, hiszen megmártózott a csodatengerben. 

Barátaitól, az út közben megismert állatoktól azonban a fiúnak búcsút kellett venni. 



Útja végénelégedetten kopogott a boszorkány ajtaján, de az azonnal kikapta kezéből mind a 

hetvenhat vízi pittyputtyot és rávágta az ajtót. 

Igen, jól hallottad! Csak hetvenhatot! Mert a legény annyira furfangos volt, hogy biztonsági 

okokból megtartott egyet magának. Milyen jól tette! 

Ugyanis a banya nem fizette ki. Hogy is fizette volna, amikor ő is olyan szegény volt, mint a 

fiú, talán még szegényebb is. Honnan lett volna háromezer-háromszázharminchárom 

aranya?  

Így a legény becsapottan kullogott hazafelé elgondolkozva azon, hogy vajon mit kezdjen a 

megmaradt tüskéssel. Ekkor eszébe jutott, hogy volt a boszorkánynak egy jólelkű húga. 

Gondolta, neki adja azt az egy víziputtyputtyot. 

Amikor odaért a házához, megrázta az ajtó mellett lógó csengő-bongó aranycsengettyűt. A 

jólelkű testvér hálásan megköszönte a sündisznó-másolatot, és bájitalával egy szempillantás 

alatt gyönyörű királylánnyá változtatta magát. 

A legényt nem érdekelte már a pénz, rögtön feleségül vette a lányt, és máig is 

boldogan élnek nem törődve a vízi pittyputtyal. Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed, 

látogass el a Bűvös-tengerig, és ott meglátod: nem hazudtam… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÜLÖNDÍJAS 
 

 

 „A legényből lett király” 

 

Fekete Fanni 4. o. 

Debreceni Hatvani István Általános Iskola 
 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, akit Henriknek hívtak. A király 

hatalmas palotája, egy meredek hegy tetején állt. Alatta a partot a Bűvös-tenger mosta. 

A királyságban nagy- nagy  szomorúság volt,mert minden nap eltűnt egy leány. És ezek 

a különös eltűnések, már 76 napja tartottak. Az egész országban már csak a király egyetlen, 

szépséges leánya maradt, Izabella. Henrik király annyira féltette őt,hogy még a palotából sem 

engedte ki. Őrök álltak a királylány szobája előtt éjjel-nappal. 

Ám a gonosz boszorkány túl járt az őrök eszén és elrabolta a királylányt is. Ő volt a 

hetvenhetedik. 
Lett nagy sírás-rívás a királyi udvarban,amikor Henrik király tudomására jutott a szomorú hír. 

Még aznap kihirdette,hogy annak adja fele királyságát és a lánya kezét, aki visszahozza az ő 

elrabolt leányát. 

Csupán csak egy legény jelentkezett Henrik királynál, hogy szerencsét próbáljon. A király 

nagyon megörült neki és minden segítségét felajánlotta. 

Aznap éjjel nem jött álom a legény szemére, csak az járt a fejében,hogy merre keresse az 

elrabolt lányokat. Csak nézte,  nézte a tündöklő csillagokat az égen. Egyszer csak meglátott egy 

hulló csillagot és hangosan kimondta kívánságát. 

- Bárcsak tudnám, hogy merre induljak! 

Azon nyomban reccsenést hallott a fák között és megjelent egy sánta medve,aki így szólt: 

- Egyet se félj komám! Indulj el a tengeren kelet felé, amerre a nap felkel. A Bűvös tenger 

közepén van egy sziget, ahol a gonosz boszorkány az elrabolt lányokat tartja fogva. 

Neked adom ezt a csengő-bongó arany csengettyűt, ami segíteni fog utadon. Rázd 

csak meg, ha bajba kerülsz! 

A legény megköszönte a segítséget és hajnalban már útnak is indult a királytól kapott ladikon. 

3 napon át evezett, míg egy nap óriási vihar kerekedett. A hatalmas hullámok ide-oda dobálták 

a ladikot, amikor egyszer csak darabokra hullott. A legénynek eszébe jutott a medvétől kapott 

csengettyű, amit rázni kezdett. Azon nyomban megjelent mellette a vízben egy különös lény,aki 

így szólt: 

- Hívtál gazdám?  Én vagyok a vízi pittyputty. Mit parancsolsz? 

- Segíts kérlek eljutnom a boszorkány szigetére!- kérte a legény. 

- Ülj fel a hátamra és kapaszkodj erősen!- válaszolta a vízi pittyputty, majd szélsebesen úszni 

kezdett. 

Néhány óra leforgása alatt megérkeztek a boszorkány szigetére, ami nem volt más, mint egy  

kopár nagy szikla,melynek tetején magaslott egy vészjóslóan koromfekete kastély. 

A kastélyhoz vezető úton a legénynek először húsevő növényekkel, majd egy kilenc karú óriás 

polippal és végül magával a csúf, gonosz boszorkánnyal kellett megküzdenie. 



Miután minden csatából győztesen került ki, elérte a kastély bejáratát, ahol már nagy örömmel  

várta 77 csodaszép leány, köztük Izabella királylány. 

A boszorkány hajóján visszajutottak a megmentett lányok és a legény Henrik király országába, 

ahol a lányok hazatérhettek családjaikhoz. Izabellát a legény személyesen kísérte a királyi 

palotába, ahol a király ígéretéhez híven a legénynek adta fele királyságát és a lányát.      

     Még aznap megtartották a hetedhét országra szóló lakodalmat, ahol még ma is táncolnak, ha 

eddig még el nem fáradtak.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÜLÖNDÍJAS 
 

„Az elvarázsolt legény” 

Írta: Fazekas Nóra 4. o. 

Kaba, Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola                                                                                                            
   Ez a mese abban az időben történt, amikor még hetvenhét hullócsillag szántotta az éjszakai 

eget, és csilingelt a csengő - bongó aranycsengettyűjével. Ilyenkor odaszálltak az emberek 

ablakaihoz, és elmondták a legfrissebb híreket.  Egy éjjel  az egyik csillag éppen egy  királylány 

szobájának ablakára szállt le, és elmondott neki egy olyan hírt, amitől a királylánynak nagy 

kalandvágya lett. Amint felkelt a nap, a királylány összeszedte az értékeit, és útra kelt. 

Nemsokára találkozott egy kedves öregemberrel, aki megkérdezte, hogy mi járatban van. A 

lány azt mondta: -  Az egyik csillag az éjjel eljött hozzám, és mondott egy nagyon érdekes hírt. 

Ebben az volt, hogy egy boszorkány egy legényt átváltoztatott sánta medvévé. Ez a legény  csak 

úgy tud visszaváltozni,  ha hozzáér a vízi pittyputtyhoz - magyarázta a királylány. - Ó, én 

ismerem ezt a medvét - jelentette ki az öreg. - Tényleg? - Igen, de kell hozzá egy ladik. - Miért? 

- A sánta medve a Bűvös - tenger másik partján él egy barlangban. A vízi pittyputty pedig a 

tenger  közepén.   - Értem. De nekem nincs ladikom.  - Szerencséd van királynak lánya, mert 

nekem van egy! Másnap a lány útnak is  indult a ladikkal. A harmadik napon érkezett a Bűvös 

- tenger közepére. Nemsokára egy picike csilingelő hangot hallott.  - Tudom, mi járatban vagy. 

Én segítek neked. Azzal egy icipici halacska ugrott be a ladikba, és megrázta magán az 

aranypikkelyeket.    - Az utat is tudom - csilingelte tovább. Három nap múlva meg is érkeztek 

a Bűvös - tenger másik partjára. A királylány vállára tette a halacskát, és elindult a barlang felé. 

Hamarosan a barlang bejáratához ért és bement. - Jó napot! - köszönt a királylány. - Neked is - 

mondta a medve. - Mi járatban vagy itt? - kérdezte. - Segíteni jöttem. - És mi az ott a válladon? 

- faggatta tovább a medve. - Ő nem más, mint a vízi pittyputty. Ha őt megérinted, újra emberré 

változhatsz. Azzal a medve odasántikált a királylányhoz, és óvatosan megérintette a halacskát 

a vállán. Abban a szempillantásban a medvének nyoma sem volt már, helyette egy  legény állt 

ott.    A királylánynak megtetszett a legény, és a legénynek is a királylány. Nemsokára egybe- 

keltek. A lakodalomba meghívták az öregembert és a vízi pittyputtyot is. De nem csak a 

lakodalomba, hanem az ifjú pár megkérte őket, hogy maradjanak örökre velük a várban. Teltek 

-  múltak az évek,  és a párnak sok gyereke született. Még ma is boldogan élnek, ha meg nem 

haltak.   



TÍMÁRHÁZ-KÉZMŰVESEK HÁZA KÜLÖNDÍJA 

„A Hullócsillag-hegy” 

Írta: Balogh Luca 4.o. 

Debreceni Hatvani István Általános Iskola  

 

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény legény. Ez a legény egy napon elindult, 

hogy rátaláljon az igaz szerelemre. 

Ment, mendegélt, míg egyszer csak megpillantott egy hatalmas tengert, ami nem volt más, mint 

a Bűvös-tenger.  

- Mi az a vízi pittyputty ott a vízben? – kérdi a legény. 

Ám nem vízi pittyputty volt az, hanem egy gyönyörűséges királylány, aki a hullámok rabja 

volt.  

- Ne aggódj, kimentelek! – kiáltott felé az ifjú. 

Már épp ugrani készült, amikor egy boszorkánnyal találta szemben magát, aki e hangon szólott 

: 

- Ez a lány a víz foglya, s csak egy módon szabadulhat. 

- Hogyan? Bármit megteszek! - kérdezte izgatottan a legény. 

- Jól figyelj rám, fiam! El kell menned a Hullócsillag-hegyre, s ott pontban éjfélkor 

felbukkan majd egy hullócsillag. Attól ne kívánj semmit! Ha így teszel, egyenesen 

melléd fog zuhanni, s nyomban egy sánta medvévé változik. Ennek a sánta 

medvének kötözd be a fájós lábát, s ha meggyógyult, hálából neked adja a csengő-

bongó aranycsengettyűjét. Ezután rázd azt meg hétszer, mire hetvenhét pillangó 

száll majd köréd. Ők el tudnak repíteni az örök fiatalság mezejére, és ha onnan 

elhozol nekem egy szál virágot, kiszabadul a királylány a tenger fogságából. De ha 

nem, te is rabja leszel! – kárálta a banya. 

Útnak indult hát hősünk, szíve a hirtelen szerelem lángjától hevesen vert. Nem tudta merre kell 

menni, mikor van éjfél, s hol talál rá a mezőre. 

Hirtelen megpillantott egy vándort, aki egy régi zsebórát szorongatott a markában. Amint ezt 

meglátta, odaszaladt hozzá: 

- Mennyiért adná nekem az óráját? – kérdezte izgatottan. 

- Egy karéj kenyérrel, ha megszán, mindenemet odaadom! – mondja az öreg. 



- Itt a kezem, nem disznóláb! – kiáltották egyszerre. 

- Nem tudja, merre van a Hullócsillag-hegy? 

- Onnan jövök, eredj csak fel az égi létrán! 

- Miféle égi létrán? Égi létra, égi… é-gi! – ízlelgette ezt a szót. Megvan! Magasan 

van, olyan magasan, hogy oda feljutni is csak létrán lehet. Létrám ugyan nincs, de 

ott egy hatalmas, égig érő jegenyefa! – kiáltott. 

Fel is mászott a fa legtetejére, ahonnan egy karnyújtásnyira volt az a kis hegyi ösvény, ami 

felvezette őt a hegy tetejére. Amint felért, az óra egy perc híján tizenkettőt mutatott. Pontban 

éjfélkor lehullott mellé egy hullócsillag, és azon nyomban egy medvévé változott. 

A legény hirtelen nem tudta, hogy mivel kötözze be a mackó lábát. Aztán egy szempillantás 

alatt lekapta az ingjét, majd a mező gyógyfüveiből gyorsan sebkenőcsöt készített. A brummogó 

lába ettől hamar meg is gyógyult, s a csengő-bongó aranycsengettyű a szegény legényhez 

került. Amint megrázta azt, hetvenhét pillangó repdesett körülötte, s vidáman járták 

keringőjüket. Hősünk hipp-hopp az örök fiatalság mezején találta magát.  

Miután leszakította a virágot, elindult vissza, hogy megmentse szíve választottját. 

 

A banya betartotta a szavát, s amint megkapta a virágot, a királylányt szabadon engedte.  

A szerelmesek ezután egy elhagyott ladikba szálltak, és boldogan hajóztak haza a királyi 

palotába. Nagy volt az öröm, hogy a király egyetlen lánya megmenekült, s olyan hatalmas 

lakodalmat csaptak, ami a másik királyságig is elhallatszott. 

Talán még ma is boldogan élnek, ha meg nem haltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A csodaerdő” 
 

Írta: Borsa József Bence 6. o. 

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István 

Tagiskolája 
 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt 

két gyermeke. Az egyiket úgy hívták, hogy Betti, a másikat pedig Feri. 

Egy nap nagyon beteg lett a szegény ember, és azt mondta gyermekeinek: 

 

- Menjetek el a csodaerdőbe, és hozzátok el a csengő-bongó aranycsengettyűt! A csengettyű 

hangjának bűvös ereje van, aki meg szólaltatja, egyszeriben meggyógyul. 

Elindult hát a két gyerek az erdőbe. Ahogy mentek, mendegéltek, találkoztak egy sánta 

medvével. 

 

- Hát miért sántítasz, medve koma? - kérdezték tőle. 

 

- Tüske van a lábamban, és nem tudom kivenni - válaszolta panaszosan a medve. 

 

- Majd én segítek - mondta Feri, és már ki is húzta a tüskét. Megköszönte a medve, majd 

megkérdezte: 

 

- Mit kerestek ebben az erdőben egyedül? 

 

A gyerekek elmesélték, miért jöttek. Azt mondja nekik a medve: 

 

- Ha tovább mentek az úton, elértek a tengerhez, de nem akármilyenhez, az egy  

Bűvös-tenger. Ott lakik a vízi pittyputty. Ő majd segít. 

Elbúcsúztak, és indultak a testvérek. Nemsokára el is érték a tengert. Ahogy felnéztek az égre, 

láttak egy hullócsillagot, majd abban a pillanatban egy nagy csobbanást hallottak. Nagyon 

megijedtek a szörny láttán, aki egy ladikon közeledett feléjük, de az kedves hangon megszólalt: 

- Mit kerestek itt, ahol a madár se jár? 

Betti elmesélte, miért jöttek. 

- A csengő-bongó aranycsengettyűt egy boszorkány őrzi hat lakat alatt egy királylánnyal 

együtt, egy odvas fa tövében – segítette ki őket a vízi pittyputty.  

Holnap reggel hetvenhét madár fog leszállni inni. Akkor fogjatok be egyet, átváltozik majd 

legénnyé, és segítségetekre lesz. 

A gyerekek megköszönték a segítséget, és lefeküdtek aludni. Másnap úgy is tettek. Ahogy a 

madarak leszálltak, egyet elkaptak, és kérték, hogy segítsen. Rögtön átváltozott legénnyé, és 

elindultak a boszorkányt megkeresni. Hamar rátaláltak az odvas fára, ahol a királylány és a 

csengő-bongó aranycsengettyű volt. 



A boszorkány már várta őket, de mivel ez egy csodaerdő volt, a madarak átváltoztak 

tündérekké, a fák pedig hangszerekké. Elkezdtek nagyon szépen énekelni, és muzsikálni. A 

boszorkány nem szerette a zenét, és a szép hangot, így nagy rikoltozással tovatűnt a seprűjén. 

Ezután a legény kiszabadította a királylányt, majd átadta a csengettyűt a gyerekeknek. Nagyon 

boldog volt Betti és Feri! Megköszönték mindenkinek a segítséget, és siettek haza 

édesapjukhoz. 

               Otthon elmesélték, mi történt velük a csodaerdőben. Édesapjuk megrázta a 

csengettyűt, és egy szempillantás alatt meggyógyult. 

Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A Bűvös-tenger titka” 

Írta: Martos Lili 6. o. 

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István 

Tagiskolája 
 

         Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, de mit is beszélek? Nem volt 

az túl, hanem éppen ott, annak a közepén. Bár már nem úgy hívták, hogy Óperenciás-tenger, 

inkább Bűvös-tenger, mert egy boszorkány hatalma alatt állt. Aki annak vizébe belelépett, 

nyomban elsüllyedt, és egy víz alatti országba került. Itt mindenki a banya szolgája lett, és neki 

dolgozott.  

Volt rajta egy pici sziget, amin a boszi hetvenhét lakattal őrzött kastélya állott. A víz alatti 

országból a szigetre a vízi pittyputty vitte és hozta a híreket. Ő egy ladikkal közlekedett, ő 

volt a boszorkány segédje. 

       A banya elhatározta, hogy hatalmát kiterjeszti a király országára is. Ezért el akarta rabolni 

a király féltve őrzött egyetlen leányát, Lilien királylányt. Be is öltözött parasztasszonynak, 

majd a palotához közel varázsolt magának egy kunyhót. Beköltözött, és várta a lehetőséget.  A 

városon úrrá lett a félelem. A királyi pár is nagyon óvta a királylányt, mivel sokat halottak ők 

is a boszorkányról és az eltűnt emberek híréről. A szülők, hogy megmentsék drága gyermeküket 

a veszélytől, megtiltották neki, hogy a palota kertjén túlra merészkedjen.  

A 16. születésnapján a kis hercegnő lefekvéshez készülődött, miközben megpillantotta szobája 

ablakán az elbűvölő hullócsillagok látványát. Rögvest megfeledkezett szülei intéséről.  Nem 

sok idő múlva már a palota kertjén kívül találta magát. Az égi tüneményen túl csengő-bongó 

arany csengettyű hangjára lett figyelmes, ami nagyon kíváncsivá tette. Ment is a hang 

irányába, de hamarosan a cselszövő karmai közé került. Innen már nem volt menekvés. Most 

kapott csak igazán észbe, hogy valójában mitől is féltették úgy a szülei. Sajnos késő bánat, mert 

már repült is vele a banya a sziget felé. A boszorkány házikójának is hűlt helye lett, ugyanis 

csak illúzió volt ez is, mint minden más csábítása. 

  

Nemsokára nagy jajveszékeléstől zengett az egész palota. Mindenki a királykisasszonyt kereste. 

Keresték itt, keresték ott, keresték minden lehetséges helyen, de nem leltek rá sehol. Így rá 

kellett döbbenjenek, hogy megtörtént, amitől féltek.  Másnap a király nem késlekedett: 

kihirdette, hogy aki lányát visszahozza, annak adja temérdek vagyonának felét és leánya kezét. 

Sokan próbálkoztak, a királylányt felkutatni, de mind odavesztek. Gyászolt a király és a 

királynő, és feketébe öltözött az egész város is. Az ország csücskében, egy picike faluban élt 

egy szegény, de nagyon eszes és daliás legény. Amikor hozzá is eljutott a hír, egyetlen percig 

sem habozott, azonnal elhatározta, hogy egy élete, egy halála, ő kiszabadítja a királylányt.  

Édesanyja sem tarthatta vissza, ezért gyorsan sütött neki egy kis hamuba sült pogácsát. A fiú 

elköszönt szeretett anyjától és útnak indult. Ment, mendegélt, míg harmadnap egy sánta 

medvével találkozott. 

 

-Hát veled mi történt, kedves barátom? - kérdezte a fiú. A medve szomorúan így válaszolt: 

 

-Nagyon messziről jövök, borzasztóan elfáradtam. Ezért fáj a lábam, de valójában téged 



kereslek!  Tudom, hogy a királylány megmentésére igyekszel. Ha megszabadítod őt a 

fogságából, ezáltal még nagyon sokan megmenekülnek. Tudnod kell, hogy a királylány a 

Bűvös-tenger közepén lévő szigeten raboskodik a banya fogságában. De a tengerre nem 

mehetsz, mert nyomban annak a fenekére kerülsz úgy, mint a többiek. Sajnálom, de többet nem 

segíthetek, innentől neked kell kitalálnod, hogy mit tegyél!- igazította útnak a legényt a medve.     

A  legény hálás volt a medvének, és jó szívvel kínálta meg még maradék pogácsájából. Míg 

jóízűen falatoztak, azon elmélkedett, hogyan jut át a mindent elnyelő tengeren. 

 

Eszébe jutott egy régi barátja, maga Leonardo da Vinci, akinek bízott a segítségében. El is 

búcsúzott az újdonsült barátjától, majd Leonardo keresésére indult. Egész éjszaka ment, így 

már hajnalra barátja ajtaján kopogtatott. A feltaláló épp egy repülőgép nevű masinán dolgozott. 

A fiú mindent részletesen elmondott, így Leonardo azonnal felajánlotta új szerzeményét a jó 

cél érdekében. A fiú az ajándékot köszönettel elfogadta, és rögtön használatba is vette.  

 

Túljártak a boszorkány eszén, mert a tengert átrepülve nemsoká a sziget felett körözött gépével. 

A banya a repülőt látva nagyon megijedt, mert nem tudta mi történik. Csak a varázspálcájára 

tudott gondolni, ami a kastély legmagasabb pontján volt elrejtve. Amint szaladt felfelé, a nagy 

huzat, amelyet a repülőgép okozott, kirepítette az ablakon, és azonnal a mélybe vetette. Így 

múlt ki. Az átok és minden varázslat azonnal megszűnt. A víz alatt lévő foglyok kiszabadultak. 

Még a vízi pittyputty is hanyatt-homlok menekült kis ladikjával. A hetvenhét lakat is kipattant 

a zárból, és így a királylány szabadon kisétálhatott fogságából. Ahogy leért a lépcsőn, a kastély 

is eltűnt nyomban. A legény karjába vette az ámuldozó leányt, és rögtön egymásba szerettek. 

Igyekezniük kellett, mert a sziget is kezdett fokozatosan elfogyni. Gyorsan repülőre szálltak, és 

átsuhantak a gyönyörű, visszaváltozott Óperenciás-tenger fölött.  

 

Nagy volt az öröm a királyi palotában! Lilien megfogadta, hogy többet nem ellenkezik szülei 

kérésével. A nagy ölelkezések után, így szólt a király:  

 

-Ígéretem nem szegem meg. Gyere ide, fiam! Mondd, hogy hívnak?  

 

-Felséges királyom, Ben a nevem! 

 

-Nos Ben, nagyon megérdemled a megígért jutalmat! Ezért tied kincstáram temérdek aranya, 

és az én gyönyörű lányom keze. Na de várj még egy kicsit! Ígéretemen túl még a királyságom 

felét is neked adom. Az ifjú elfogadta a királytól a sok ajándékot, bár még azt kérte, hogy 

Leonardo da Vinci is méltó részesedést kapjon. A király ebbe is beleegyezett. 

       Majd Lilien és Ben esküvőjére mindenkit meghívtak, még a sánta medvét is. Dáridózott az 

egész ország! A lakodalom három napig tartott. Hogy én ezt honnan tudom? Onnan, hogy én is 

ott voltam, sőt, még a sánta medvével is táncoltam! 

 

Itt a vége, fuss el véle!                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 



„János legény kalandjai” 

Írta: Nagy Orsolya 6. o. 

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István 

Tagiskolája 

 

            Egyszer volt, hol nem volt, egy kis faluban élt egy legény az édesanyjával. A legényt 

Jánosnak hívták. 

Egy nap mondja János az édesanyjának:  

-Édesanyám! Szeretnék világot járni, szerencsét próbálni!  

Még aznap elindult, tarisznyájában néhány vízi pittyputtyal, azaz a falujuk jellegzetes 

süteményével. 

Ment, mendegélt, és közben meglátott egy öregasszonyt. Kérdi tőle az anyóka: 

-Fiatalember! Derék legénynek tűnsz, nincs egy kis élelmed számomra? Napok óta egy 

falatot sem ettem.  

János odaadta a maradék elemózsiáját. Az öregasszony elmondta, hogy ő egy kedves 

boszorkány valójában, és elszállásolja éjszakára, mivel élelemmel kínálta az ifjú. Így is lett. 

Vacsora közben kérdi az öregasszony:  

- Miért jársz errefelé, ahol a madár se jár?  

- Megyek szerencsét próbálni - válaszolta röviden a legény.  

- A Bűvös-tengeren túl van egy torony, melyben él egy királylány. A tornyot hetvenhét 

fegyveres őr őrzi. Eddig még senki sem tudta kiszabadítani a szépséges lányt. Kövesd a 

hullócsillagokat! - tanácsolta a nénike.  

Másnap reggel az öregasszony csomagolt elemózsiát a legénynek, és útravalóul ezt mondta 

neki: 

      - János! Adok neked egy kardot és egy csengő-bongó aranycsengettyűt. Ez azt tudja, 

hogyha megcsengeted háromszor, megjelenik előtted egy sánta medve, aki a segítségedre lesz.  

 

Az öregasszony megmutatta az irányt, és János folytatta útját. Útközben elébe került egy egér, 

aki ezt mondta:  

- Kérlek, ne bánts, mert még később hasznomat veheted!  



János nem bántotta, és ment tovább. Találkozott egy kutyával. A kutya kérte Jánost, hogy hadd 

állhasson mellé útitársnak. János társává fogadta. Elérkeztek egy folyóhoz, amelyen át vezetett 

egy híd. Mikor át akartak rajta menni, a híd alól kiugrott egy kobold.  

Mondja a fiúnak:  

- Hé, ti! Ez az én hidam, nem mehettek át rajta! Csak akkor, ha megfejtitek a találós 

kérdésemet.  

- Hallgatjuk! - vágta rá kíváncsian János.  

      - Mi az? Fut, de nincs lába; locsog-fecseg, de szavát nem hallod? 

Ekkor felbukkant az egér. Ezt suttogta János fülébe:  

- A megfejtés: a folyó.  

János odakiáltja:  

    - Folyó! A megfejtés a folyó!  

    - Helyes, most már átmehettek a hidamon - válaszolta a kobold.  

Ahogy átértek a hídon, megláttak egy nagy, sűrű erdőt. János elővette a csengő-bongó 

aranycsengettyűt, megcsengette háromszor, és egyből ott termett előtte a sánta medve. Fel volt 

szerelve gyönyörű aranypáncéllal. Felpattantak a hátára, és elindultak. Mentek, mendegéltek 

száz meg száz esztendőn keresztül, míg ki nem jutottak az erdőből. Ott találták magukat a 

Bűvös-tenger partján. A parton ringatózott egy ladik.  

Mondja a medve:  

- Én csak eddig vihettelek benneteket, innen egyedül kell folytatnotok az utat.  

Majd visszakullogott az erdőbe. János és kutyája beszálltak a ladikba, és nekivágtak a 

tengernek. Száz meg száz évig bajlódtak a hatalmas vízen, mikor meglátták azt a szigetet, 

amelyen fogva tartották a királylányt. Kikötöttek a parton, és már ott is termett a hetvenhét 

fegyveres őr. Hősiesen küzdöttek velük, de János és kutyája midet legyőzte. Ezután felmentek 

a toronyba, ahol megpillantották a gyönyörű szép királylányt. János azonnal beleszeretett, s 

hazavitte az otthonába.  

        Hamarosan hetedhét országra szóló lakodalmat csaptak. Még máig is élnek, ha meg nem 

haltak.  

 

 

 

 

 

 

 



„A királykisasszony sérülése” 

Írta: Szoboszlai Zsófia 6. o. 
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája 

 

     Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy királylány. Egy gyönyörű palotában lakott egy 

kerek erdő mélyén. 

     Egy nap elment sétálni. Miközben ment, mendegélt, beleállt egy tüske a lábába, ami nagyon 

elkezdett vérezni. Senkitől sem tudott segítséget kérni, csak az arra bandukoló sánta medvétől. 

Az állat bevitte egy kis házikóba, ahol egy boszorkány lakott. Bekötözték a sebet, majd a sánta 

medve hátán hazavitték a lányt. Nehezen tudtak kijutni a palotához vezető útról, mivel át kellett 

térniük egy folyón. A medve azonban hátára ültetve kis utasát könnyedén átúszta a vizet. 

Másnap sem enyhült a királykisasszony fájdalma, ezért a királyasszony elküldte a neki őrlő 

molnárlegényt egy kis vízi pittyputtyért. Ennek az állatnak sok jótékony hatásáról hallott már. 

Sokan használták a gyógyításban. A fiú a sánta medve nyakába akasztott egy csengő-bongó 

aranycsengettyűt, hogyha eltévedne, megtalálják. 

A legény elindult a Bűvös-tenger felé, ahol a vízi pittyputty élt. Nagyon hosszú és nehéz út állt 

előtte. 

Hetvenhét év múlva visszatért a fiú, tarisznyájában a csodatévő hatású kis állatokkal. 

Elmesélte, hogy mi történt vele az úton: 

- Elindultam, kiértem a kerek erdőből, s éppen akkor megpillantottam az égen egy 

hullócsillagot. Nem tudtam, merre kell menni, ezért elkezdtem követni a csillagot – mondta a 

legény. 

- Utána mi történt? – érdeklődött a sánta medve. 

- Rátaláltam egy kis házra, amelyben csak egy ladik volt. Azzal átkeltem a Bűvös-tengeren. 

Vittem magammal egy halászhajót, amivel könnyen meg tudtam fogni az állatokat. Kifogtam, 

a háló száját bekötöttem, hogy ne tudjanak kiugrani. Így hoztam haza – fejezte be a történetét a 

legény. 

 

- Na, jó, elég a mesélésből! Add ide a vízi pittyputtyokat, hadd főzzek a karmukból főzetet, 

hogy meggyógyítsam a királykisasszony lábát! –mondta türelmetlenül a boszorkány. 

Elkészült a főzet, amellyel bekötötték a királylány sérült lábát. S csodák csodájára, egy 

szempillantás alatt meggyógyult! 

Újból táncolt, szaladgált a csodaszép palota kertjében. 

       Megtanulta, hogy mindig vegyen fel cipellőt, mert ha ismét megsérül, hetvenhét évet kell 

várnia a gyógyírre. 

 



„A varázsladik” 

Írta: Nagy Nelli Boglárka 5.o 

Debrecen-Bánki Református Általános Iskola 

 
 

Hol volt, hol nem volt, a Bűvös- tengeren is túl a legszebb erdő, amit Varázslat Erdejének 

hívtak. Miért is hívták így?  

Kezdjük az elején! Hetvenhét évvel ezelőtt 160 hullócsillag szállt le az égből a Varázslat 

Erdejébe. Minden falusi ember elment ekkor az erdőbe, és kívántak valamit. Volt a faluban egy 

legény, aki imádta a kalandokat, és úgy ismerte a Varázslat Erdejét, mint a saját tenyerét. De 

nem is ez a fontos, hanem az erdő története, amit persze nagyon tudott ez a legény. Elmesélem 

most nektek: 

Hetvenhét évvel ezelőtt élt egy királylány, aki elment a falusiakkal megnézni a hullócsillagokat. 

Jutott neki egy kívánság, amelyet arra használt, hogy kért egy ladikot. Elég érdekes kívánság, 

nem?  Ez a ladik azonban varázsladik volt: ha kievezett rajta a Bűvös-tengerre, bármilyen 

kívánságát teljesítette a ladik. Volt azonban egy bökkenő: a királylány kívánsága el volt 

átkozva! Még pedig egy boszorkány tette ezt! Miért? Azért, mert a királylány oly 

gyönyörűséges volt, hogy még a nap is elsápadt, ha ránézett. Messze földről jöttek sorban a 

királyfiak, hogy megkérjék a királylány kezét, de neki egy sem felelt meg, mert tudta, hogy 

csupán a szépségét csodálják, nem önmagáért szeretik. 

A boszorkány viszont (aki elátkozta a királylány kívánságát) rettentő csúnya volt, és meg akarta 

kaparintani a királylány szépségét. Amikor harmadszor evezett ki varázsladikján a Bűvös-

tengerre, a ladik elnyelte a lányt. Nem is látta azóta senki. 

No, gondolt egyet az előbb említett legény, és – miután hallott a falusiaktól az eltűnt 

királylányról - elindult világot látni. Vándorlása során eljutott a Bűvös-tengerhez, és meglátta 

a rajta ringatózó ladikot. Nosza, ő is csónakba ült, és evezni kezdett. Hetvenhét nap után átért a 

túlsó partra. Ment, mendegélt, amíg talált egy kunyhót. Ott éldegélt egy ráncos öregasszony, 

akinek ráncai olyan csúnyák voltak, mint a bűn. Megkérdezte tőle, hogy tud-e valamit az 

elveszett királylányról. Ő így válaszolt: 

- Menj el a sánta medve barlangjába, és segíts a medvén, ő pedig majd megmutatja az 

utat! 

A legény úgy is tett. Amint a barlanghoz ért, már messziről hallotta az állat ordítását. Látta, 

hogy mi a baj, de a medve félelmében rátámadt a fiúra, ezért csak furfangosan tudta kihúzni a 

tüskét a lábából. Amikor megszűnt a fájdalma, a vadállat megnyugodott, és megmutatta az utat 

a királylányhoz. Sőt adott a legénynek egy varázstárgyat is segítségül a boszorkány ellen.  

A fiú tehát folytatta útját, és hamarosan rátalált a boszorkány várára. Amint belépett, meglátta 

a csúf banyát, és hallotta, ahogy a varázsigét mormolja: „Vízi pittyputty, vízi hínár, rusnya 

gúnár!” Eléggé furcsállta ezt a legény, de nem sokáig gondolkodott rajta, hanem fogta a 

medvétől kapott varázstárgyat, és bevetette. Álljunk meg egy kicsit! Még nem is mondtam, mi 

volt az, de most megmondom! Egy vödör víz! Na, nem azért, hogy megigya a legény, hanem 

azért, hogy öntse le vele a boszorkányt, s az elolvadjon. Így is történt! Aztán már könnyedén 

rátalált az elveszett gyönyörűséges királylányra, akit hazavezetett az édesapjához, az öreg 

királyhoz.  

Aztán összeházasodtak, és megszólalt lelkükben a csengő-bongó aranycsengettyű, és ők nagy 

boldogságban éltek, míg meg nem haltak.  

 

 



„A parasztból lett királyfi” 
 

Írta: Sándor Dániel 6.o. 

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 
 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy legény, akinek volt két testvére és egy apja. 

A bátyjait Arnoldnak és Sándornak hívták. Volt egy szép nagy földjük is, amin szívesen 

gazdálkodtak.  

A legifjabb fiú még az apjával élt, és egész nap csak lebzselt. 

Egy nap az öreg nyolcvannyolc esztendős édesapa az éjszaka közepén kiment a kertbe.  

Lefeküdt a puha pázsitra és szemrevételezte az eget. Addig -addig nézte az eget, míg meg nem 

látott  

egy hullócsillagot. A hagyományhoz illően gyorsan kívánt is valamit. Azt kívánta, hogy az ifjú 

legény 

 találjon rá az útjára. Eljött a reggel, a két testvér felháborodottan tört be az apjuk házába. Az  

öregember felriadt, s megkérdezte...  

-Mi a baj? 

-Elég volt abból, hogy a testvérünk csak itt henyél egész nap,  jöjjön velünk földet művelni! 

Ki a mezőre, kukoricát törni! 

A legény mit tehetett mást, engedett a nagy unszolásnak, ment és dolgozott. Már lassan 

végeztek a  

munkával, mikor a legény meglátta, hogy  valaki áll a földjük szélén, lopják a kukoricát! 

Szólt a legény: 

- Az a mi termésünk, ne nyúlj hozzá! 

Az illető hallotta a megszólítást és futni kezdett. A legény utána eredt az erdőbe. A tolvaj egy 

nagy  

szakadékhoz ért, amit sikeresen át is ugrott, de a legény beleesett. Mikor földet ért, sötét volt, 

ezért  

ezt gondolta magában: 

- Tovább kell mennem, nem maradhatok itt. 

Ment mendegélt, amíg egyszer fényt nem látott. Nagyon megörült, hogy végre hazamehet. De 

amikor  

ki akart mászni,  egy nagy medve az útját állta. Nagyon megijedt. Elkezdett remegni 

félelmében. A 

 medve közeledett felé és ordított, ettől még jobban félt és megdermedt ijedtében. A medve nem  



támadt rá, s csak akkor vette észre, hogy a medve sánta.  

Egy éles kavics megvágta a lábát és segítséget kért. A legény gondolkodott, mit tegyen. 

Eszébe jutott, hogy mielőtt leesett a szakadékba,  az ide vezető úton látott egy gyógynövényt. 

Oda-  

szaladt, megfogta és letépte. Megszagoltatta a medvével, aki megértette, hogy segíteni akar 

rajta, és 

 engedte, hogy a fiú rányomja a sebre. Lassan megnyugodott és már nem sántított. 

A segítségért cserébe a medve adott neki egy csengő-bongó aranycsengettyűt.  

A legény végre kijutott az erdőből.  

Úgy gondolta, eladja a csengettyűt, és vesz magának egy házat, vígan él benne, újra henyélhet  

szabadon. Igen ám, de váratlan fordulat történt! Az egyik fán meglátott egy plakátot. 

- A királylányt elrabolta a boszorkány! 

A király földet, pénzt és a királylány kezét adja  a megmentőnek, csak kapja vissza egyetlen 

leányát. 

De a legény szeme nem a feliraton akadt meg, hanem a királylány gyönyörű arcán. Nem is 

gondolkodott 

 sokáig, elindult a királylányt megmenteni. 

Ment tovább egy folyó mentén, egy kis idő múlva találkozott egy ladikossal. Útbaigazítást kért 

tőle. 

-Szép napot, jó uram! Tudja -e merre lakik a boszorkány? 

- Az a Bűvös Tengeren túl lakik.  

- Ha megkérem, elvisz oda engem? Megmentem a király lányát. 

- Nagyon merész vállalkozás az, te legény! 

De úgyis unalmas az életem, éppen kalandra való kedvem van. Egyikük sem tudta, mi van a 

tengeren  

túl, de elindultak. 

Két nap telt el, mióta elindultak, a legénynek eszébe jutott két testvére, akikkel gyerekkorukban 

a  

közeli folyóban vízi pittyputtyoltak.  

- Már nem sokára odaérünk! - mondta a ladikos. 

A legény megörült, de hirtelen elkezdett remegni a víz, és ott termett előttük egy nagy vízi 

szörny. 

A ladikos előrántott egy kardot, és legény kezébe nyomta. 



- Menj, ezt az ezüst kardot egy barátomtól kaptam, hogy védjem meg magam, de most rajtad a 

sor,  

győzd le a szörnyet! 

A legény bártan szegte fel a fejét és megharcolt a szörnnyel. Az utolsó suhintásnál a kard 

eltörött, de a 

 szörny a víz alá hullt. A tenger újra csendes lett. Lassan partot értek. A legény  földet érve még 

 bátrabban folytatta útját. A ladikos megígérte neki, hogy itt fogja várni. Az út egyenesen a 

boszorkány 

 tanyájához vezetett. Amikor a bejárathoz ért, így szólt: 

- Ha itt van a hercegnőm, én utolsó véremmel is megmentem őt!  

Éppen be akart nyitni az ajtón, mikor hangokat hallott a háta mögül. Megfordult és egy hétfejű 

sárkány  

állt vele szemben. Hát most mi tévő legyen? Próbált hátrálni. Ahogy mozgolódott, hirtelen meg- 

 csörrent a zsebében a csengő-bongó aranycsengettyű! Abban a pillanatban testét aranypáncél 

fedte  

be, kezében pedig aranykard termett. A sárkány mérgében mind a hét fejével forró tüzet lehelt 

a  

legényre. De a páncél felfogta a tűz erejét. A sárkány csodálkozott, mert ilyen még nem történt  

vele. Addig gondolkodott, hogy a legény ügyes kardcsapásait észre sem vette, ő pedig mind a 

hét fejét 

 levágta. A legény újra szabad lett. Bement a kapun és elindult a toronyba, amelyhez  száz 

lépcsőfok 

 vezetett. Egy szép ajtajú szobához érkezett. Amikor benyitott, ott állt a gyönyörű arcú 

királylány, aki a  

karjaiba vetette magát. 

- Kiszabadítalak, királylány! 

Ebben a pillanatban megjelent egy rémséges banya. 

- Vigyázz, hősöm, támad a boszorkány! – figyelmeztette a királylány. 

Ebben a pillanatban a vén banya egy varázslattal a falnak lökte a legényt . 

- Nem szabadítod te innen ki a királylányt! Menj vissza a földekre dolgozni,ne üsd bele az orrod 

más  

dolgába! De lehet inkább békává változtatlak! 

Ekkor eszébe jutott a legénynek, hogy a zsebében van egy tükör, ami még az édesanyjáé volt. 

Gyorsan  



előrántotta, hogy a bűbájt visszacsapja vele. Ekkora a boszorkány már mondta is a varázsszót, 

meg- 

 célozta a legényt, de az a tükrét a szíve elé helyezte. Abban a pillanatban a varázslat a tükörbe  

csapódott, majd onnan vissza a boszorkány fejére. A boszorkány azon nyomban eltűnt. A 

királylány a  

legény nyakába borult. De még mielőtt újra baj érné őket, leszaladtak a lépcsőn, futottak a 

ladikoshoz. 

Két napi utazás után megérkeztek a királyságba. Az utazás közben úgy megszerették 

egymást,  

hogy rögtön egybe is keltek. A király odaadta lányát, s fele királyságát. A legény, akit 

Dánielnek hívtak,  

naplopóból király lett. Aki nem hiszi, járjon utána! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Kardforgató Mátyás” 
 

Írta: Szakács Máté 6.o. 

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 

 

Hol volt, hol nem volt, a Bűvös tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember, annak 

volt három fia. A szegény ember elküldte a fiait, hogy otthon ne pusztítsák tovább a kenyeret. 

Mentek, mendegéltek, míg egy öreg fához nem értek, és az út három fele nem ágazott. 

Eldöntötték, hogy négy esztendő múltán itt találkoznak.  

A legkisebb legény útja egy erdőbe vezetett. Amikor már 77 napja vándorolt, elébe állott 

egy sánta medve. A suta maci elpanaszolta a vándornak, hogy az egyik lábába beleállt egy 

tüske. A fiú kiszedte a tüskét a lábából, a medve megköszönte a segítségét, és megkérdezte, 

hogy mi a neve a segítőjének. A fiú becsületes neve Kardforgató Mátyás volt. A medve 

Mátyásnak egy varázskardot adott. Ez a bűvös kard a gazdája minden parancsát teljesítette.  

Matyi tovább állt, s nemsokára beért egy városba, ahol nem voltak hullócsillagok, 

mivelhogy egy gonosz boszorkány ellopta a királylánnyal együtt. Így hát főszereplőnk elment 

a királyhoz, és elvállalta, hogy visszahozza a lányát és a hullócsillagokat. A király elmondta 

neki, hogy a boszorkány egy barlangban tanyázik. Ballagott tovább. Egyszer csak beesteledett, 

egy kunyhóhoz ért, ott kért szállást. A kunyhó gazdája egy öregasszony volt, akinek mindent 

elmesélt töviről hegyire. Az idős hölgy adott Mátyásnak egy csengő-bongó aranycsengettyűt. 

Azért adta oda neki, mert a barlangban – a vénasszony elmondása szerint - hét ajtó állja majd 

útját, amiket csak a csengővel lehet kinyitni.  

Reggel megköszönt mindent, és folytatta útját. Már látta a balrangot, de egy hatalmas 

Vízi –pittyputty nevű folyó választotta el őt a barlangtól. A folyó partján megpillantott egy 

ladikot. Átment vele a folyó másik partjára. Egy tizenkét fejű vízi sárkány meg akarta ölni 

Mátyást, de a kardja egyből levágta mind a tizenkét fejét.  Mikor átért a másik partra, sötét 

páncélú katonák rohantak ki a barlangból. A kard meg egymás után lecsapta a fejüket. Nem 

akármilyen kard volt ez, hanem csodakard!  

Amikor Mátyás kinyitotta mind a hét ajtót, az utolsó teremben meglátta a boszorkányt 

és a seregét. A fekete katonák Matyi kardjától szörnyet haltak, csak a boszorkány maradt 

életben. A rút boszorka úgy megijedt, hogy félelmében odaadta a hercegnőt, ráadásul meg még 



a hullócsillagokat is. Igen ám, de nem addig a! Nem menekülhetett a gonosz! Kifelé menet a 

boszorkány nyaka is elvesztette a fejét.  

Amikor Mátyás hazavitte a lányt, a király igen csak megörült leányának és a 

hullócsillagoknak. Az uralkodó Mátyásnak adta lányát és a királyságát. Hétországra szóló 

lakodalmat csaptak. Eközben letelt a négy esztendő, és a két idősebb fiú az apjukkal együtt már 

várta Mátyást. Amikor hazajött csodálkoztak, hogy király lett belőle. A fiúszépen bemutatta 

szép, fiatal feleségét, majd az apjuknál is nagy lakodalmat csaptak, Hencidától Boncidáig folyt 

a sárga lé. Még most is élnek, ha meg nem haltak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A segítőkész fiú” 

 

Írta: Székely Krisztián 6.o. 

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 
 

Egyszer volt, hol nem volt, a Bűvös-tengeren is túl, élt egyszer egy szegény ember, 

kinek volt egy fia. Ez a fiú már hétévesen vadászni indult, mert igencsak hejde kis legény volt.  

Ment, mendegélt, hetedhét országon is túl, mikor hirtelen egy sikoltást hallott. Ahogy 

közeledett a hang felé, megpillantott egy örvös medvét, aki nem messze állt egy fiatal barna 

hajú lánytól. A leányzó, ahogy megpillantotta a medvét, eszeveszetten szaladni kezdett, 

sikítozott, s közben  észre sem vette, hogy a medve nem is tud utána menni, mivel sántít az 

egyik lábára. Szegény lány annyira megijedt, hogy szaladt amerre csak a lába vitte, még csak 

hátra sem nézett. A legény látta már, hogy a lány nem is attól ijedt meg, hogy a medve bántani 

akarja, hanem csak a hatalmas fenevad látványától.  

Közelebb merészkedett a medvéhez. Vizsgálgatta, nézegette, s észrevette, hogy valami 

baj van az egyik lábával, ugyanis alig tudott ráállni. Odament hozzá, s látta, hogy egy hatalmas 

tüske áll ki belőle. Bár félve, de segített rajta, kihúzta a tüskét. A medve hálásan nézett rá, 

megköszönte, amit érte tett, és megígérte neki, hogy meghálálja a jótettét. Adott is neki egy 

varázssípot, hogyha valaha bajba kerül, akkor fújja meg, és ő ott terem. A legény nem hitt a 

varázssíp erejében, de nem akarta megbántani a medvét, így a nyakába akasztotta a sípot, 

megköszönte és tovább ment.  

Az idő közben elrepült, ő pedig nagyon elfáradt. Úgy gondolta, pihen egy kicsit, ugyanis 

már besötétedett. Amint lefeküdt a szabad ég alá, felnézett az égre, ahol egy hullócsillagot 

látott. Arra gondolt, hogy bár vadászni indult, mégis inkább segíteni szeretne másokon, mert az 

jó érzéssel tölti el a lelkét. Ezzel a gondolattal mély álomba szenderült. 

Másnap, ahogy útnak indult, egy folyónál találta magát. Azon gondolkodott, hogyan 

lehetne átjutni a túloldalra, mivel nem látott hidat a közelben. Ekkor megpillantott egy ladikot. 

Hogy termett ez hirtelen oda? Maga sem tudta, de nagyon örült neki. Amint átért a túloldalra, 

arra lett figyelmes, hogy a parton gyerekek vízipisztollyal lövöldöznek egymásra. Egy furcsa 

helyen találta magát, ahol minden más volt, mint ahol eddig vándorolt. Minden mesebeli szép 

és jó volt, de az emberek mégis szomorkodtak. Kíváncsi lett, mi lehet ennek a furcsa helyzetnek 

az oka. Meg is kérdezett egy-két arrajárót. Az emberektől megtudta, hogy egy gonosz 

boszorkány uralkodik itt az emberek felett, aki sakkban tartja a királyukat, mivel elrabolta a 

leányát. Ahogy a legény ezt megtudta, érezte, hogy segítségre van szüksége a királynak, 

megfújta a sípot és a medve máris ott termett. Kiszabadították a királylányt és a medve pedig 

elbánt a boszorkánnyal.  

A király hálája jeléül felajánlotta a fele királyságát és a királylányt, de a legény 

elutasította, mivel ő még ehhez túl fiatalnak érezte magát. De örömmel töltötte el, hogy 

segíthetett, s mindenkit újra mosolyogni látott. Ott is maradt náluk vendégségbe, légy te is a 

vendégük, ha egyszer arra jársz! Itt a vége, fuss el véle! 

 



„A szegény ember három fia” 

 

Írta: Vas Patrik 6.o. 

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 

 
 

Hol volt, hol nem volt, az Üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú malac túr, élt egy 

szegény ember, annak volt három fia. Egyszer a király kihirdette, hogy aki visszahozza a 

királylányt a boszorkánytól, ahhoz feleségül adja és nekik adja fele királyságát. Meghallotta 

ezt egy szegény ember, és útnak indította a legidősebb fiát, menjen, hozza vissza a királylányt.  

Ahogy ment, mendegélt, meglátott egy nagy barlangot, abból kijött egy sánta medve. 

Azt mondja neki: 

-Hallod-e te szegény legény, adj nekem egy kis ennivalót!                                                                                 

- Dehogy adok, hát nekem is ennem kell valamit! – válaszolt a szegény legény.                                             

- Hát jó, akkor téged eszlek meg!  

Azzal meg is ette. Akkor a szegény ember elküldte a középső fiát. Az is, ahogy ment, 

mendegélt, elért a barlanghoz, kijött hozzá is a sánta medve, s mondja neki:                                                                                                                                       

- Hallod-e te szegény legény, adj nekem egy kis ennivalót!                                                                             

- - Már hogy adnék? Nekem is alig van mit ennem! – válaszolt a szegény legény.                                             

- Akkor téged eszlek meg! - ordította rá a medve.                                                                               

Erőlködik a legény, de csak megette a medve. Akkor a szegény ember próbálta lebeszélni a 

legkisebb fiát, de az csak elment a testvérei után. Ő is, ahogy ment, mendegélt, odaért a 

barlang szájához, kijött a sánta medve és tőle is megkérdezte:                                                                                                                                                                            

- Hát te szegény legény, adsz nekem egy kis ételt?                                                                                            

- Persze, hogy adok, téged is Isten teremtett!                                                                                                      

- Köszönöm, jó tett helyébe jót várj! Tessék, itt van ez a csengő-bongó aranycsengettyű, ha 

segítség      kell, csak bátran csengesd meg! 

A fiú megköszönte és ment tovább. Elért egy nagy tengerhez, a Bűvös-tengerhez, ott egy kis 

kikötőhöz. Megszólalt a vízben valaki:                                                                                                                                      

 - Menj  a kikötőmből! – szólalt meg egy titokzatos hang.                                                                              

- Ki vagy te? – kérdezi a szegény legény.                                                                                                              

 - Én vagyok a kis vízi pittyputty, és ha nem mész innen, lesz itt sitty-sutty!                                                                    

- Segíthetek valamiben? - kérdezte megszeppenve a legény.                                                                                

 - Van egy törött ladikom, megköszönném, ha megjavítanád.  

 - Rendben! – vágta rá vidáman a szegény legény. 



Meg is javította, és a kis vízi pittyputty adott neki egy hullócsillagot, ami odavezeti a 

boszorkányhoz.  

A fiú a ladikkal már lassan hetvenhét esztendeje hányódott a Bűvös-tengeren, mire végre 

megérkezett. 

 - Már vártalak te kis fiúcska, de hiába jöttél! – mondta gúnyosan a boszorkány. 

Azzal a legény megrázta a csengettyűt, a sánta medve ott termett, s úgy széjjeltépte a 

boszorkányt,  

hogy rá se lehetett ismerni. 

-Te az enyém én a tiéd, ásó, kapa, nagyharang válasszon el egymástól! – csapta össze a 

csizmáját a  

szegény legény, amikor meglátta a királylányt. Akkora lakodalmat csaptak, hogy Hencidától 

Boncidáig tartott és még mindig esznek, ha meg nem haltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Erős Matyi kalandjai” 

Írta: Vincze Máté 6.o. 

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 

 

Egyszer volt , hol nem volt, még a Bűvös-tengeren is túl, hol a kurta farkú malac túr, 

volt egyszer egy öregasszony. Ennek az öregasszonynak volt egy fia. Erős Matyi volt a 

becsületes neve. 

Egyszer Matyi így szólt az anyjához :  

-Édesanyám! Én most elmegyek világot látni, feleséget keresni.  

-Menj csak, fiam - mondta az asszony -, de vigyázz! Sok veszélyes ember van a környéken. 

Azzal útnak indult a legény. 

Egy sűrű erdőbe vezetett az útja. Ahogy ment, mendegélt, hallani vélte, hogy valami 

közeledik felé. Hát egy irgalmatlan nagy medve lépett ki a bokrok közül, csak egy kicsit 

sántított.  

Így szólt hozzá Matyi: 

- Szervusz te medve! Miért sántítasz? 

- Haj, beleléptem amott egy nagy tüskébe. Azóta sem jött ki a lábamból - panaszolta a sánta 

medve. 

- Mutasd csak, kihúzom én! - mondta hetykén Matyi. 

Azzal megfogta a tüskét és egy rántással kihúzta a medve lábából. 

-Köszönöm a segítséget - hálálkodott a medve -, hanem amiért segítettél, én is segítek Neked! 

Itt egy csengő-bongó aranycsengettyű. Ez azt tudja, hogy ha megrázod, elalszik az a sárkány, 

amelyik hozzád a legközelebb van. 

- Köszönöm az ajándékot. További jó utat! - így köszönt el Matyi a kedves medvétől. 

Ment tovább. Átkelt tűzön-vízen, árkon-bokron, de nem talált sehol magához illő feleséget. 

Hirtelen egy kicsi faluba ért. Megkérdezte az embereket, merre lehet találni egy fogadót. 

Mindenkitől azt a választ kapta, hogy a falu végén van egy, több nincs, de az az egy is el van 

átkozva. 

Mit volt mit tenni, Matyi csak bement a fogadóba. 

-Jó napot, fogadós! Egy szobát szeretnék estére. 

-Adjon Isten Neked is, fiam! Bármelyik szoba kiadó. Egy lélek sincs itt, mivel el van átkozva 

ez a hely. Minden este tizenkét boszorkány jár ide ropni a táncot.  

- Na, akkor csak azért is itt maradok! Mennyibe kerül egy szoba fogadós? - kérdezte Matyi. 



- Neked, semmibe - felelte röviden a fogadós.  

Örült ennek a bátor legénynek, hátha elűzi az átkot. Matyi elfoglalt egy szobát a földszinten, és 

elaludt. Ám éjfélkor felriadt, mégpedig arra, hogy dörömbölnek az ajtón. Hirtelen nagy 

csapódás hallatszott. Matyi sejtette, hogy betörték az ajtót. Egyszer csak hangos zene ütötte 

meg a fülét. 

Matyi sem volt rest, kirohant a szobájából, mire az összes boszorka megijedt. Ebben a 

pillanatban elhallgatott a zene. Matyi így szólt mérgesen: 

-Elég ebből a zenebonából! Tüstént kotródjatok vissza oda, ahonnan jöttetek, de itt ne 

zenéljetek éjnek évadján! 

Ezekre a szavakra nagyon megharagudtak a boszorkák, és elővették a bűvös pálcáikat. Matyi 

egy pillanatra meghökkent, hiszen tizenkét bűvös pálca ellen keveset ér egymaga, de csak erőt 

vett magán, és nekirontott a boszorkáknak. Mivel híres mondása az volt, hogy" Hölgyeket nem 

bántunk", ezért a pálcákból kilövellő színes csíkok elől tért ki. Hajlongott, ugrált, még szaltózott 

is. Egy idő után megunta a dolgot, ezért a boszorkányok között ugrált tovább. Mikor épp egy 

színes fénycsóva elől tért ki, a mögötte álló banyát érte el és virággá változott. Ezt látva Matyi, 

sorra így csinálta az összes boszorkánnyal. Annyi volt a színes szalag, hogy szinte hullócsillag 

eső volt a fogadóban. Amikor már csak egy boszorkány maradt, az kérlelni kezdte Matyit: 

- Kérlek, ne bánts! Inkább odaadom a pálcámat.  

- És mit tud ez a pálca? - kérdezte komoran a fiú. 

- Ha kimondod a varázsszót, ami ez: vízi pittyputty, és mondod, hogy hová szeretnél elrepülni, 

akkor oda repülsz. 

-Köszönöm az ajándékot! - mondta Matyi, és elbúcsúzott. 

Ment Matyi, mendegélt, míg egyszer elért a Bűvös-tenger partjára. A parton egy kis kunyhó 

állt magányosan. Bekopogott, és egy öregember nyitott ajtót. Megkérdezte az öreget, mi van a 

tenger közepén? 

- Hát, fiam, ott egy sziget van, rajta egy vártorony. Benne egy királylány vár igaz szeretőjére. 

- Köszönöm, öregapám, hogy elmondta - mondta vidáman Matyi. 

Mikor az öreg visszament a házba, elővette a pálcát, kimondta a varázsszót: „Vízi pittyputty, 

repüljek el a Bűvös-tenger közepére!” 

Ebben a pillanatban felemelkedett, és már repült is. Ám ahogy landolt, eltört a pálca. De 

Matyinak ez volt a legkevesebb baja, hiszen óriási 77 fejű sárkány várta. Ahogy felpillantott, a 

sárkány bömbölni kezdett és támadásnak indult. Matyinak eszébe jutott a csengő, megrázta és 

sárkány azonnal álomba merült. Matyi felment a végtelennek tűnő lépcsőn a toronyba, aminek 

a tetején egy ajtót talált, amit egy szép arany kilincs díszített. Belépett az ajtón és egy 



gyönyörűszép királylány fogadta. A lány olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de Rá 

nem. Matyi összeismerkedett a királylánnyal, lementek a partra, szerencséjükre egy ladik 

himbálózott a parthoz közel. Beszálltak a ladikba és áteveztek a túl- partra. 

 Visszatértek a falujukba, ott összeházasodtak, és hetedhét országra szóló lakodalmat 

csaptak. Én is ott voltam közöttük, aki nem hiszi, az járjon utána.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Az elveszett királylány” 

 

Írta: Mező Dániel 6.o. 

Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 

 

 
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy király. A királynak volt egy lánya. Történt 

egyszer, hogy a királylányt elrabolta egy hetvenhétfejű sárkányt. 

A király kihirdette, hogy aki megmenti a lányát, annak odaadja a lánya kezét és a fél királyságot.  

A hír eljutott a Bűvös-tengeren is túlra. Egy legény meghallotta a hírt, és útnak eredt 

megmenteni a királylányt. Az útja során előbb át kellett kelnie a Bűvös-tengeren. A tenger 

partjához érve talált egy ütött-kopott ladikot. Kereste a gazdáját, de nem találta. A ladik 

hívogatni kezdte.  

- Gyere csak, ülj be nyugodtan, átviszlek a túlsó partra. 

A fiú nagyon elcsodálkozott, de megköszönte szépen a segítséget és beült a furcsa ladikba. 

Útközben is beszélgettek, így kiderült, hogy Kedvesországban jár. 

 Miután így szerencsésen átjutott a tengeren, elbúcsúzott a ladiktól, s ment, mendegélt 

tovább. Közben arra gondolt, milyen jó lenne, ha mindenki olyan kedves lenne a világon, mint 

a ladik. Ahogy így elmélkedve tovább bandukolt, egyszer csak találkozott egy sánta medvével. 

A sánta medve is épp olyan kedves volt, mint a ladik. Adott is a legénynek egy csengő-bongó 

aranycsengettyűt, és azt tanácsolta neki, hogy csak akkor használja, ha veszély fenyegeti. Na, 

most már nincs mitől félnem – gondolta. 

A legény folytatta az útját, de közben beesteledett. Az éjszaka folyamán látott egy 

hullócsillagot. Különleges pillanat volt, gyorsan arra gondolt, bárcsak megtalálná a királylányt. 

Tovább ment, mendegélt és egy hídhoz ért. De nem akármilyen híd volt ám ez, mert egy 

boszorkány őrizte, és csak akkor kelhetett át bárki rajta, ha legyőzi a boszorkányt. A legény 

előkapta a csengettyűjét, megrázta. A boszorkány abban a pillanatban köddé változott, így a 

legény könnyűszerrel átjutott a hídon. De a híd csak egy szigetre vezette, onnan még át kellett 

kelnie egy folyón. A folyón vízi pitty-puttyok ugrándoztak. Megkérdezték, hol jár itt, ahol a 

madár se jár. Nekik is elmondta, mi járatban van, s a folyó partján ismét talált egy kedves 

ladikot, rajta át is kelt a folyón. A legény hamarosan megtalálta a hetvenhétfejű sárkány 

barlangját. Bement volna a barlang bejáratán, de azt máris egy sárkány őrizte. Ő nem tűnt 

kedvesnek. Nem is engedte be, ehelyett meg akarta enni. Így aztán megküzdöttek, a legény 

levágta a fejét. Tovább ment és megtalálta a királylányt, de a hetvenhét fejű sárkány nem volt 

ott. Már éppen kézen fogva rohant ki a barlangból a királylánnyal, amikor megérkezett a 

hetvenhétfejű. A legény kissé megijedt, de mit volt mit tenni, megküzdött a szörnnyel. Kín 

keservesen, de legyőzte a sárkányt és visszavitte a gyönyörűséges királylányt a királyságba. 

A király odaadta a legénynek a fele országát és a lánya kezét. Így éltek boldogan, míg 

meg nem haltak. 

 

 

 

 



„A királyság örököse” 

 

Írta: Bálint Míra 6.o. 

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola 

 
 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egy öreg király, akinek három fia és egy lánya volt. Az 

idős uralkodó szerette volna átadni a trónt valamelyik gyermekének, de nem tudta, melyiknek. 

Összehívta a nagytanácsot, amely hetvenhét tagból állt. A tanács tagjai között voltak grófok, 

tündérek, hercegek, boszorkányok és mindenféle bűvös teremtmények. E gyűlésen végül arra 

jutottak, hogy a király lányát egy szigetre fogják vinni, és amelyik királyfi leghamarabb 

odatalál, azé lesz a trón.  

A királynak tetszett az ötlet, és máris indult közölni a gyermekeivel. A királylány 

kezébe adtak egy csengő-bongó aranycsengettyűt, amivel jeleznie kell, ha odaér az első 

királyfi. 

Másnap az uralkodó három fiát útnak eresztették. Az idősebb két fivér úgy döntött, hogy 

együtt indulnak el, úgy találják meg a királylányt. Aztán a királyságot majd megfelezik, és az 

egyik az egyik részén, a másik meg majd a másik részén uralkodik. Elindultak egy folyó 

mentén. Ahogy egy erődhöz értek, elkezdett besötétedni.  

Eközben  a kiskirályfi már az erdőben kóválygott. Körbe-körbe sétált, mindig ugyanoda 

jutott. Látott egy boszorkányt, aki épp gallyakat szedett, de annyira öreg volt, hogy szinte le 

sem bírt hajolni. A kiskirályfi úgy döntött, segít neki. Pillanatok alatt összeszedett egy rakás 

gallyat, és odavitte az öreg nénihez. Megkérdezte tőle, hogy segíthet-e neki, és szóba 

elegyedtek. Végül a segítségért cserébe kapott két bűvös papírt. Az egyikre az volt írva, „vízi 

pittyputty”.  
Majd így szólt az anyóka: - Ha ezt felolvasod a Bűvös-tenger partját őrző sánta 

medvének, megszelídül. Találsz egy ladikot, ülj bele, s egyenesen a tenger közepébe kezdj 

evezni. A tenger közepén találsz egy szigetet, s ott lesz a királylány. A sziget egyik sarkán lesz 

egy kunyhó, ott él a nővérem. Add neki oda a másik cédulát. De el ne olvasd! 

 A királyfi megköszönte a segítséget, majd elköszönt és elindult megkeresni a Bűvös-

tenger partját őrző medvét.  

Még mielőtt a medvéhez ért volna, találkozott egy legénnyel. Ő is a szigetre szeretett 

volna eljutni. Úgy döntöttek, együtt folytatják útjukat. Megtalálták és megszelídítették a sánta 

medvét, majd rátaláltak a ladikra. Elkezdtek evezni a tengeren, majd három nap múlva 

megtalálták a szigetet, melynek közepén ott állt a királylány az aranycsengettyűvel. Már csak 

azt kellett kitalálni, hogyan jutnak haza.  

Eközben a királyfi testvérei az erdőben körbe-körbe keringtek, végül kitaláltak, de a 

rossz irányba, így feladták és visszamentek a kastélyba, ott várták testvérüket.  

Mialatt testvérei visszaértek, a szigeten a kiskirályfinak eszébe jutott a cetli, melyet az 

erdőben a boszorkány adott neki. Felkereste a kunyhót, és átadta az öreg boszorkány 

testvérének a varázspapírt, aki hálából varázsolt egy hullócsillagot, mely a hazavezető utat 

mutatta a királyfinak és társainak. 

Hét nap után végül szerencsésen hazataláltak. A legkisebb királyfit megkoronázták, a 

két nagyobb testvére kastélyt kapott, a királylány hozzáment a legényhez, és boldogan éltek, 

amíg meg nem haltak. 

 

 

 

 



„Palkó kívánsága” 

Írta: Tóth Gergő 5. o. 

Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola  
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy legény. A legényt Palkónak hívták. A fiú 

az apjával élt nagy szegénységben. Amíg az apja kint volt a szántóföldön, Palkó mindig 

otthon vigyázott az állatokra, és ellátta a ház körüli teendőket. 

  Nem mindig jutott kenyér az asztalra, de ennek ellenére Palkó nagyon boldog legény 

volt. Egyik éjjel a fiú kiment az udvarra és meglátott egy hullócsillagot. Azt kívánta, bárcsak 

rátalálna a szerencse, hogy ne kelljen szegénységben élniük tovább. Másnap az apjához 

bekopogtatott a halál, a legény épphogy elbúcsúzott tőle. Megsiratta, de örült, hogy az apja 

már nem szenved tovább. Így hát mit volt mit tenni, elindult szerencsét próbálni. Az állatokat 

eladta a vásáron, pár garast keresett is rajtuk.  

  Ment, mendegélt, mikor az útját egy tenger állta. Elkeseredetten kuporodott le a földre. 

Hirtelen sipítozó hangokat hallott. Elkezdett nézelődni, majd észrevett egy barlangot. Bement 

a barlangba és meglátott három kisördögöt, akik civakodtak. Megkérdezte, miért 

veszekednek, mire a három ördögfióka felfigyelt. Megszólalt a legnagyobbik: 

- Azért veszekszünk, mert az ördögök királya, vagyis az apánk ránk hagyott egy varázserejű, 

arany ladikot. 

- Igen, de ez a ladik nem véletlenül varázserejű - mondta a másik. - Ez itt a Bűvös-tenger, 

amin átkelni lehetetlen. Csak ezzel a csónakkal lehet átkelni rajta. 

- Ebbe a ladikba csak egy teremtés fér, azért veszekszünk rajta - szólt a harmadik.  

- Na, csakugyan? - Palkó elgondolkozott. - Tudjátok mit, aki előbb felér az üveghegy tetejére, 

azé lesz a ladik. 

- Haha! - mondta kárörvendően a második kisördög. - Én tudom, merre van az üveghegy! 

- Én is tudom! - szólalt meg a másik kettő, majd elkezdtek futni az egyik irányba. Még a 

távolban hallatszott a veszekedésük, de végül elhalkultak. Palkó csak erre várt és a ladikot a 

vízre engedte.  

  Hetvenhét nap, hetvenhét éjjel ment a legény, mikor meglátta a tenger túlsó partját. 

Mikor elérte a túlsó partot este volt. A legény fáradt volt, ezért elaludt egy fának a tövében. 

Másnap reggel útnak indult, de nem tudta, merre menjen. Így hát elindult egy erdő felé. Ment, 

mendegélt, majd egyszer csak szörnyű ordítás hallatszott. A legény felkapott egy ágat, azzal 

akart védekezni. Hirtelen a bokrok közül előbújik egy nagy medve. Palkó futásnak eredt, és 

egyre, egyre hátranézett, hogy a medve jön-e utána. Látta, hogy nem követi, ezért megállt. 

Visszasétált és a medve ott volt, de nem úgy látszott, mint aki dühös, vagy mint aki vad lenne. 

Szelíden leült a fiú elé, majd elkezdett beszélni: 

- Miért futottál el előlem? 

Legényünk nagyon megijedt, de nem attól, hogy a medve leült mellé, hanem attól, hogy a 

medve beszélt. Mikor felébredt ámulatából így válaszolt: 

- Mert azt hittem, olyan vagy, mint a többi medve, nagy, félelmetes, erős és vad. 

- Igen, eleinte én is olyan voltam, de aztán egyik vadászatom során megsántult az egyik 

lábam. Ezért se futni, sem ugrani nem tudok. Ráadásul még a többi medve is kiközösített 

emiatt. Így hát áttértem a hús nélküli életmódra. Amúgy te szép szál legény vagy, mondd 

meg, mit keresel errefelé? 

- Én szerencsét próbálok - válaszolt a fiú. 



- Na, csakugyan? Én segíthetek megtalálni a szerencséd, de cserébe a lábamat kéne 

meggyógyítanod.  

- Mit kéne hozzá tennem? 

- El kell hoznod a csengő-bongó aranycsengettyűt. De vigyázz, három erdőn kell átmenned, 

hogy megszerezd. A rézerdőn, az aranyerdőn és a gyémánterdőn kell keresztülmenned. 

Megegyeztünk? 

- Itt a kezem, nem disznóláb… vagyis medveláb!  

  A legény kezet rázott a medvével, majd a sánta medve megmutatta neki, merre találja 

a rézerdőt. Palkó a rézerdőben volt, mikor meglátott egy ragyogó rézparipát. Nagyon 

megörült a lónak, mert a lába már nagyon fáradt volt. Felült a hátára, s úgy ment tovább. Az 

aranyerdőben egy arany huszáröltözetet látott meg. Felöltötte magára, majd úgy indult tovább. 

Már a gyémánterdőben volt, mikor egy gyönyörű csillámló kardot látott meg. Felcsatolta a 

kardot a díszes ruházatra. Ekkor az erdő közepén megtalálta a csengőt. Elvette, majd elindult 

visszafelé. Mikor visszaért a tisztáshoz ahol találkoztak, a medve már várta. Azt mondja a 

medve: 

- Most pedig, csöngess háromszor a csengettyűvel. 

A legény úgy is tett, s a medve lába mentem meggyógyult. 

- Köszönöm szépen, most pedig én segítek rajtad. A királynak a lányát elrabolta egy 

vénségesen vén boszorkány. A boszorka mindenféle varázslatot használ, így nem fog ellene 

semmi. Szerencséd van, egyedül én tudom, hogy lehet megállítani. A vízi tündérek 

tartogatnak titokban egy vízi pittyputtyot. Ez nagyon ritka és kevés van belőle. Ha azt a 

növényt megszerzed, és a boszorkány seprűjét bekened vele háromszor, akkor már hatástalan 

a varázsereje.  

  A legény megköszönte a jó tanácsokat, majd elindult megkeresni a királylányt. 

Paripája száguldott, mint a gondolat, így hamar megtalálta a királyt. Mondta a királynak, 

hogyha megmenti a lányát, akkor ő biza elveszi feleségül. Hogyne mondott volna igent a 

király, hiszen már aggódott a lánya miatt, és Palkó ruházata miatt azt hitte, valamiféle nemes 

lovag. A fiú elindult a vízi tündérekhez. Mikor odaért, a tündérek már várták. A legény 

megkérte őket, hogy adják kölcsön a vízi pittyputtyot. A tündérek jószívvel odaadták, de 

rákötötték a lelkére, hogy hozza majd vissza a növényt. Palkó megígérte, majd paripájával 

elrepült a boszorkány tanyájához.  

  Bement az ajtón, mikor megszólította valaki. A fiú annyira megijedt, hogy előrántotta 

a kardját. Mikor kiderült, hogy csak a királylány, megnyugodott. Megkérdezte, hol van a 

boszorkány, mire a lány azt mondta, elment békákat gyűjtögetni. Azután azt is megkérdezte, 

hogy hol a boszorka seprűje. A szépséges királylány azt felelte, hogy a seprűje fent van a 

padláson. Na, Palkónak csak ennyit kellett mondani és már is indult a padlásra. Mikor 

megtalálta, elővette a vízi pittyputtyot és a seprűt bekente vele háromszor. Azt mondta a 

legény, hogy most már nem kell félnie, ő majd elintézi a banyát. Leszállt az éj és jött már a 

boszorkány. Dúlt, fúlt, hogy ő nem érzi a varázserejét. Ekkor előlépett Palkó s azt mondta a 

banyának: 

- Most már nincs varázserőd a vízi pittyputtynak hála. 

A boszorkány mérgében nekirontott a fiúnak, de Palkó okos volt s nem szaladt neki 

eszeveszetten. Mikor odaért a banya, rávágott egy jó nagyot. Ordított, üvöltött, majd világgá 

szaladt és eltűnt a távolban. 

  A fiú megkérte a királylány kezét, majd visszamentek az apjához. A király nagyon 

megörült, és nem csak a lányát adta neki feleségül, de még a királyságát is. Azóta is Palkó és 

a királylány boldogan uralkodtak, amíg meg nem haltak. 



- Ez a fiú becsapott minket - mondta lihegve az első ördög. 

- Igazad van - mondta a helyeselt a második. 

- Egyetértek-szólalt meg levegő után kapkodva a harmadik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Az Aranycsillag”  

Írta: Balogh Bíborka 6. o. 

Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt még az Óperenciás tengeren is túl, volt egy legény. 

Ez a legény olyan kíváncsi volt a csillagokra, hogy legszívesebben a csillagok között élt volna. 

Egyszer aztán a legény édesanyja így szólt: Fiam, menj ki a tengerhez és fogj vacsorának valót, 

de figyelmeztetlek, ne bámuld a csillagokat! 

A fiú lement a tengerhez, kikötötte a ladikot és bedobta a horgot a vízbe. Ekkor egy hullócsillag 

szállt el felette. Kicsit a nyílt tengerfelé evezett, de ekkor egy hirtelen jött nagy erejű hurrikán 

felkapta a fiút és a csillagok közé repítette. A hurrikán kis idő múlva ledobta a fiút egy szigetre. 

A szigeten semmi nem volt csak egy felhőkből lógó kötél és azon egy csengő-bongó arany 

csengettyű. Az ég szürke volt, egy lélek sem járt arra. 

A legény nagyon kíváncsi volt és megcsengette a csengettyűt. A csengőhangra ekkor szürke 

köd ereszkedett le és átrajzolta a tájat. Mikor a szürke köd eloszlott akkor vette észre, hogy már 

egy Bűvös tenger partján van. A fiú át akart kelni rajta, de nem mehetett semerre, mert 

mindenhol víz volt. Egyszer csak a vízből felbukkant egy csodaszerkezet, fém teste, kerek 

ablakai voltak. 

 A fiú beszállt és majdnem elájult, mikor belépett, mert, hogy minden aranyból volt a 

csodaszerkezetben és megszámlálhatatlanul sok gomb volt mindenfelé amerre csak nézett. 

 Az egyik gombra a szerkezet neve volt írva: Vízi pittyputty. A fiú a víz alatt utazott tovább 

ezzel a csoda szerkezettel, ám egyszer csak hetvenhét víziboszorkány vette üldözőbe és 

elvitték őt a palotájukba, ahol 12 királykisasszony volt fogságban. A legényt is bezárták egy 

börtönbe és a mellette lévő cellában egy királykisasszony pillantott meg.  

Akitől meg is kérdezte: -Miért vagytok bezárva?- A lány felemelte a fejét és látszott, hogy a 

szeme piros volt a sok sírástól. A boszorkányok el vannak átkozva és csak akkor változnak 

vissza ha megfőznek minket. A fiú leült gondolkozni és azon törte a fejét hogyan szabaduljanak 

ki. Ám nem csak ő volt a cellában, hanem egy sánta medve is. A medve tudta hogyan lehet 

kijutni, de azt viszont nem hogyan lehet elcsalni a boszorkányokat. A fiú észrevette, hogy a 

boszorkányok becses kincse egy arany csillag, ami a zárka előtti ajtó felett volt egy polcon. A 

medve segítségével meglökték a csillagot és az leesett a polcról.  

A boszorkányok rögvest odamentek a nagy csörömpölésre. A királylány a kulcsot 

megkaparintotta és kinyitotta a lakatot. A boszorkányok porrá változtak mérgükben. A legény 

a csillagot feldobta az égbe, hogy szabadon élhessenek a királylányok ő és a sánta medve is.  

Végül mindenki boldogságban és biztonságban élt. 

 A legény még tovább kalandozott volna, ha eszébe nem jut a hal, amiért elindult. Így hát a fiú 

útközben hazafelé fogott pár halat, amit az édesanyja örömmel fogadott mit sem tudva fia 

kalandjairól. A kalandokat kedvelő fiú pedig boldogan élt, míg újra nem indult el kalandokat 

és csillagokat keresni. 



„A bűvös sánta medve” 

Írta: Borsi Rebeka Rubin 4.o. 

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 

 

Egyszer volt, hol nem volt, hetvenhét tengeren is túl volt egy király és egy 

királylány. A király azt szerette volna, hogy a lánya megházasodjon. A királylánynál sokan 

megpróbálkoztak, de egyik se volt az igazi számára.  

Egy este hullócsillagok potyogtak. Azon az estén a vár kapuján egy sánta medve 

kopogott. Lement a királylány, és ajtót nyitott. Azt kérdezi a királykisasszony:-Te ki vagy? -

Én egy olyan királyfi vagyok, akit sánta medvévé átkozott egy boszorkány.-válaszolta a sánta 

medve. Mivel későre járt az idő, a lánynak mennie kellett. Mielőtt elment volna a királylány, 

azt mondta a sánta medve:-Menj nyugodtan, úgyis találkozunk még! A lány szó nélkül 

felment a palotába.  

Teltek-múltak az esztendők, míg egy reggel a királylány lement a Bűvös-tenger 

kikötőjébe. Ott találkozott a sánta medvével. Azt mondta a sánta medve:-Gyere, szálljunk fel 

egy ladikra! –Rendben. -válaszolta a királylány. Felszálltak a ladikra. A csónakkal egy 

gyönyörű szigetig mentek, ami körbe volt futtatva vízi pitty-puttyal. A szigeten volt egy 

kastély, aminek a kapuja tele volt arany csengettyűvel, amik csengő-bongó hangot adtak ki. 

–Hol vagyunk? - kérdezte a lány. Az Igazság-szigetén, ami akár a tied is lehet, ha feloldod az 

átkot. –árulta el a sánta medve. -Mit kell tennem, hogy feloldjam az átkot?-érdeklődött a lány. 

Az átok feloldásához szerelembe kell esned, és meg kell csókolnod a választottad. A lány 

gondolkodás nélkül megcsókolta a medvét. A medve egy pillanat alatt átváltozott királyfivá. 

Azt mondta a medve a királylánynak: -Ez a sziget most már csak a tied! Megdöbbenésére a 

lány kijavította és azt mondta neki, hogy a miénk.  

Ezután útnak indultak mindketten és visszatértek a hetvenhét tengeren túlra a palotába. 

A királynak elmesélték, hogy életre szóló szerelembe estek. Az öreg király annyira megörült, 

hogy az Igazság-szigetéhez egy hidat építtetett, ahol az ifjú pár boldogan élt, még meg nem 

halt. Itt a vége, fuss el véle!  

 

 

 

 



„Lola álma Meseországban” 

Írta: Fedor Lili Dorka 4.o. 

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 
 
 

Lola egy négy éves kislány, aki nagyon szeret játszani és aludni. Most viszont nagyon 

furcsa dolog történt. Miközben aludt, egy valós, de mégis álomszerűt álmodott. Úgy 

kezdődött, hogy Lola a Bűvös-tenger mellett ült a padon egy templom közelében. Csak úgy 

csengett-bongott az arany csengettyű a templom tetején. Lola egyszercsak meglátta Zsiráf 

Zsófit, aki éppen a fűzfa levelét ette. Először nagyon megijedt s fel sem ismerte kedvenc 

plüssét, talán azért, mert olyan nagy volt mint egy igazi zsiráf. 

-Zsófi, te vagy az?-kérdezte Lola. 

-Lola, de jó, hogy látlak! 

A kislány megölelte Zsófit. De Zsófi egyből belekezdett mondandójába: 

-Lola nekem útra kell kelnem,mert meg kell találnom a pegazus királylányt! 

-Akkor megyek veled!-mondta Lola. 

Elmondta Zsófi, hogy meg kell találniuk a vízi pitty-puttyot, amit a víz boszorkánya, 

vagyis Amanda őriz, de ahhoz át kell kelniük a Hetvenhét erdőn, csak egy bökkenő van, 

hogy az a Bűvös-tenger másik oldalán található. 

-Akkor szerezzünk ladikot!-ugrott fel Lola. 

-Mi az a ladik?-kérdezte Zsófi. 

-Kisebb, lapos aljú  vízi jármű, egy–két személyes, folyón vagy tavon használt csónak, amely 

alig billeg, és nagyobb terheket is szállíthatnak rajta. A mólóhoz néhány ladik van kikötve. 

Nézd!  

Beleültek a csónakba és már eveztek is. Mikor átértek a keleti partra akkor kiszálltak a 

ladikból és a Hetvenhét erdő felé vezető ösvényen elindultak. 

Az erdőn át találkoztak egy nyuszival,s megkérdezték,hogy merre kell menniük,hogy 

megkeressék a víz boszorkányát,Amandát. 



-Menjetek kelet felé, és ott látni fogtok egy nagy házat, s amellett van egy kis tó, ott rejti a 

vizi pitty-puttyot.De vigyázzatok sosem hagyja őrizetlenül,mindig vigyáz rá valaki!-mondta a 

nyuszi. 

-És ki szokott rá vigyázzni?-érdeklődött Zsófi. 

-A legtöbbször a negyvennyolc fejű sárkány,de az is elő fordulhat, hogy lánynak álcázott 

kígyó őrzi. 

-Köszönjük a segítséget! Szia!-köszönt el Lola. 

        Végül elérkeztek a tisztásra. A negyvennyolc fejű sárkány őrízte a növényt. Lola és 

Zsiráf Zsófi elbújtak a bokor mögé. Lola szeretett volna kérdezni valamit Zsófitól. 

-Miért kell neked a varázspegazus?-kérdezte. 

-Mert veszélyben van az ország. De nézd, elrepült a sárkány,futás! 

         A két barát kivette a tóból a vízi pitty-puttyot,de a házból kijött a sárkány.Turbó 

tempóban futottak és lassan le is hagyták a sárkányt. 

-Merre van a varázspegazus? 

-Itt balra! 

         A lányok megpillantották a pegazust. 

-Kívánságod számomra parancs!-mondta a pegazus. 

-Honnan tudtad?- kérdezte Zsófi. 

        De a pegazus királylány akkorra már eltünt és Lola felkelt. Remélte,hogy máskor is lesz 

ilyen álma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A vízi pitty- putty nyomában” 

Írta: Halasi Nóra 4.o. 

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 
 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sánta medve, aki királylánynak 

született. Egy napon egy gonosz boszorkány elátkozta medvévé. A medve akkor sántult le, 

amikor véletlenül belelépett egy gödörbe, mert a csengő-bongó arany csöngettyűjét kereste. 

Nos, visszatérve az átokhoz, csak egy nagyon bonyolult bájitallal lehet feloldani és a 

medvének már csak a vízi pitty-putty nevű összetevő kell, ami kizárólag a Bűvös-tenger 

közepén található. A medve minden este, amikor hullócsillagot látott azt kívánta, bárcsak 

megszerezhetné a vízi pitty-puttyot. Ahhoz, hogy kívánsága valóra váljon tennie is kellett. Így 

hát elindult megkeresni. Ment-mendegélt, míg egy rengeteg erdőbe nem ért. Abban az 

erdőben a gombák beszéltek. A mackó, amikor meghallotta a sutyorgást nagyon megijedt. 

Csak ennyit hallott:  

- Ki jár itt?  

– Nem tudom, biztos egy betolakodó.  

- Hahó! Ki van itt? – érdeklődött a maci. Újabb sutyorgás hallatszott. 

- Szerintem nem kell félnünk tőle. Nézd az arcát, ő retteg tőlünk. 

-Nos, jó, de ha miattad fognak eltaposni, akkor a paprikásban kötünk ki! 

- Ne beszélj zöldségeket! Forduljunk már meg, még be se mutatkoztunk neki! 

Erre egy gomba testvérpár fordult a mackó felé. 

- Ti kik vagytok? - kérdezte. 

- Én vagyok Gomba Gabica, ő meg a mindentől félő öcsém, Gomba Gábor. Mi őzláb gombák 

vagyunk. 

- Az én nevem Sarolta hercegkisasszony, de a barátaim Mackónak hívnak. Vannak még más 

beszélő gombák is, Gábor? 

- Igen. Hahó! Előjöhettek! Nem bánt senkit az idegen, kedvesnek tűnik. – kiálltotta Gábor. 

Még hét gomba fordult meg, és sorra bemutatkoztak.  

- Én Csiperke Csilla vagyok. 

- Én pedig Csiperke Csongor. 

- Az én nevem Gyilkos Gyuri, a gyilkos galóca. 

- Gyilkos Gyuri unokatestvére, Légyölő Levi vagyok. 

- Vargánya Viktornak hívnak. 

- Szegfű Szilvia vagyok, és Pöfeteg Peti a legjobb barátom. 



- Szia! Én vagyok Pöfeteg Peti, a legjobb barátom Szegfű Szilvia. 

Estig játszottak, bújócskáztak, fogócskáztak és nagyon jól összebarátkoztak. Nagyon 

jó barátok lettek. Este azt mondta Mackó, hogy el kell mennie a Bűvös-tengerhez. A gombák 

nagyon meglepődtek, de nem akarták, hogy Mackó elmenjen. Egy kicsi gondolkodás után 

Gabica megszólalt: 

- Én is veled megyek! 

Erre a másik nyolc is: 

- Én is veled megyek! 

- Én is! 

- Én is! 

- Hát jó, de vigyázzatok magatokra! – mondta mackó. 

Így hát kilenc gombával a hátán indult útnak. A gombák elvezették a Bűvös-tengerhez. 

Megérkeztek és hetvenhét ladikot találtak, de csak a legtávolabbi hetvenhetedik volt olyan 

nagy, hogy mind beleférjenek. Elindultak a tenger közepe felé és félúton megálltak, mert 

Légyölő Levi rosszul lett, ugyanis tengeri beteg volt. Gyilkos Gyuri és Csiperke testvérek 

segítettek neki kibírni az utat vidám dalolászással. Megérkeztek a vízi pitty-puttyhoz, 

beraktak egyet a csónakba és máris szedték apró tönkjeiket vissza a partra, mert mozgást 

láttak a víz alatt. Elmentek a gombák házához, ahol a galócák elpakolták a legfontosabb 

dolgaikat, ugyanis átköltöznek Mackóhoz. Hazamentek és segíttek neki kikutyulni a bájitalt.  

Amikor elkészült az ellenszer, Mackó megitta és olyan gyönyörűséges királylánnyá változott, 

hogy minden gombának tátva maradt a szája. 

- Ááááá! 

- Óóóó! 

- De szép vagy! – mondták a gombák. 

- Menjünk játszani! – szólt Pöfeteg Peti és egész nap játszottak. 

Még ma is játszanak, ha meg nem haltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„A királykisasszony és a spinoszaurus” 

 

Írta: Kormány Kristóf 4.o. 

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 
 

 

    Az Óperenciás tengeren túl, ahol a csengő-bongó arany csengettyű szól, élt egyszer 

egy királylány, akinek egy napon édesapja meghalt, ezért a királylány bánatában elhagyta a 

palotát.  

   Egyszer a ladik nevű csónakkal elevickélt a Bűvös-tengerhez, s eközben nézte az 

égen a hullócsillagot.  Azt kívánta, bárcsak valakinek fontos lenne még az életben.  

  Útközben észrevett a vízben hetvenhét vízi pitty-puttyot, és ijedségében vissza akart evezni 

a palotához, de egy óriási farkat látott, ami a ladikot jól nekicsapta egy sziklának.  

Felbukkant egy spinosaurus, ami a ladik elejét megette, és így már nehéz volt az 

irányítás a ladik felett. Nem volt semmi használható a hajón.  A nagy teremtmény ette, szedte 

a hajót. Már alig bírta a ladik, de a királylány talált egy füstgránátot, és rádobta azt a 

szörnyre. Hatalmas füst lett, a spinoszaurus eltűnt a füstködben. A robbanás alatt a királylány 

megpillantott egy lépcsőt, amely egy boszorkány házához vezetett. A banya éppen evett az 

asztalánál. A királylány az ablakon keresztül meglátott egy ketrecbe zárt sánta medvét.   

  Mondta a medvének: Ne félj, kiszabadítalak! 

Válaszolta a medve: -Keress egy botot, amivel segítesz nekem!  

-Rendben! – mondta a királylány. 

A banya felállt az asztaltól. A királylány elbújt, nehogy kiszagolja a gonosz boszorkány, de a 

jó szaglású vasorrú banya megérezte a királylány jelenlétét. A királykisasszony talált a földön 

egy koponyát, s azt dobta a boszorkányra, hogy megvédje magát. A banya a koponyát 

elhárította, a botját eközben leejtette, a királylány pedig gyorsan felvette és nekidobta a 

ketrecnek, amiben a medve raboskodott. Erre az ajtaja kinyílt.  A medve megfogta a 

boszorkányt, és kivágta az ablakon, de a boszorkánynak sikerült visszamásznia a házba.  

Egyszer csak egy Turuk nevű sárkány támadta meg a királykisasszonyt. Ugyanaz az óriás 

spinosaurus volt, ami a hatalmas farkával a ladikot eltérítette. A királylány felkapta a botot, 

majd ráirányította Turukra, majd a spinoszaurust elhipnotizálta. Ekkor döbbent rá, hogy 

varázsbotot tart a kezében. A boszorkány és a királylány küzdöttek a varázsbotért. Hol a 

banya, hol pedig a kisasszony mutatott botjával Turukra. Ez sokáig így ment, talán hét napig 



is eltartott. Végül a királylány megfogta a botot és nem a sárkányra, hanem a boszorkányra 

irányította. A boszorkány elpusztult.  

  A királylány örömében visszament a palotába a sánta medvével. Hálás volt a medvének, 

amiért felhívta a figyelmét a varázsbotra, mellyel sikerült győztesként kijutnia a gonosz 

boszorkány házából. Jutalmul megparancsolta a szolgáinak, hogy a sánta medvének építsenek 

egy három méteres házat, amiben kényelmesen meglesz élete végéig. A sánta medve alig bírta 

megköszönni, amit a királylány tett érte.   

 Ennyi volt, mese volt, füle s farka benne volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Dzsoni százados és a sánta medve királylány” 

Írta: Pul Dániel 

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 
 

 

 Hol volt, hol nem volt hetvenhét országon innen, Mese ország katonaságán nagy 

probléma lépett fel. 

Az ezredes hírt kapott arról, hogy egy boszorkány elvarázsolta Mese ország királylányát 

medvévé. Az ezredes nyomban Dzsoni századost értesítette, aki azonnal a seregével útnak 

indult, hogy segítsen. Hetven napon és hetven éjszakán át meneteltek, míg nem egy erdőhöz 

értek. Ott megálltak és tábort vertek. Este, amikor már mindenki aludt, egy sánta medve 

támadt rájuk. A százados már majdnem elsütötte a fegyverét, amikor meglátta a koronát a 

medve fején. 

 -Nyugodjatok meg és ne lőjetek! – utasított Dzsoni százados. 

 -Miért? – kérdezte az egyik katona.  

 -Azért, mert ő a királylány! – felelte. 

A százados megnyugtatta és azt mondta neki: 

 -Azért jöttünk, hogy segítsünk. 

A medve csak nézett, de úgy látszott, hogy értette, amit mondott. Reggel elindultak a 

medvével. Hét napon át mentek. Majd egyszer a Bűvös-tengerhez értek. Ott is megpihentek. 

Ezen az estén rengeteg hullócsillag potyogott az égből. A királylány azt kívánta, hogy valaki 

megtörje az átkot. Dzsoni százados az este megkérdezte, hogy a varázslatot hogyan lehet 

feloldani. Azt felelte: 

 -Csak akkor, ha valaki megcsókol teljes szívéből. - mondta. 

Reggel lementek a partra és találtak egy ladikot, ami tele volt vízi pitty-puttyal. Megkérdezte 

az egyik katona, hogy mi az a vízi pitty-putty. Erre azt felelte: 

- Az egy olyan növény, amihez ha hozzáérünk, akkor pukkan egyet. –felelte. 

- Uram, nem férünk el csak ketten a ladikban. – mondta az egyik katona. 



- A királylány és én megyünk. – felelte Dzsoni százados.  

Ahogy átértek a másik partra, egy szép várat láttak, csengő-bongó arany csengettyűkkel. A 

százados rájött, hogy ő megtörheti az átkot. Bementek a várba és ott megcsókolták egymást.  

A sánta medvéből olyan szép királylány lett, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. 

          Visszamentek Mese országba, a király összeadta őket. Hét napig tartott a lakodalom. 

Itt a vége fuss el véle. Ha nem hiszed, járj utána! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A VARÁZSOLLÓ” 

Írta: Sápi Natália 4.o. 

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 
 

 

           Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy királylány, akinek a neve Elysa a 

haja pedig földig érő volt. Arra vágyott, hogy rövid haja lehessen, mint minden átlagos 

embernek. Sokszor levágták a haját, de egyszerűen másnap reggelre mindig annyival 

hosszabb lett, amennyit levágtak belőle.                                                                                                                      

             Éjszaka ez nem hagyta nyugodni, kicsit kiment levegőzni, hátha utána tud 

majd aludni. Egyszer csak azt hallotta a palota hírmondójától,hogy a város alján lapul 

a ,,kincs”, a varázsolló ,aminek varázsereje abban rejlett, hogy amit azzal levágtak, az 

már nem nőtt vissza soha. A királylány tovább nézte az eget és egyszer csak egy 

hullócsillagot pillantott meg az égen. Tudta, csak hetvenhét évente lehet 

hullócsillagot látni, így hát kihasználta a lehetőséget és azt kívánta, bárcsak lenne 

valaki, aki elkíséri a kincskeresésen. Visszament aludni és mikor felkelt, akkor látta, 

hogy ott áll az ágya mellett egy tavasztündér:                                                                                                          

- Te meg ki vagy?                                                                                                                           

- Nem tudod? Én vagyok a tavasztündér, aki segít neked megtalálni a varázsollót.              

– Hűha… Biztosan csak képzelődöm. Tündérek nem léteznek.                                                             

– Uzsgyi!-És azzal megfogta a királylány kezét és elindultak a tündér segítségével.                                        

Mentek mendegéltek, és ahogy hetvenhét országon is keresztüljártak, egy szakadék elé 

érkeztek. Mellettük sok szikla állt. Az egyik sziklán megpillantottak egy gombot. 

Gondolták nem lehet abból semmi baj, ha megnyomják. És nem is lett. A gombot 

megnyomva lépcső vezette át őket a szakadékon. Ahogy tovább mentek, egy sűrű 

erdőbe értek, de ott is megakadályozta őket egy természetfeletti erő, körülnéztek és 

csak egy barlangot láttak: Nézd, egy barlang!- kiáltotta a tündér. Gyere, menjünk, csak 

nem lehet ám olyan ijesztő!                                                                                                                                                     

Találkoztak egy sánta medvével, aki alig tudott járni. Így ő inkább a szárnyait 

használta, ugyanis ő egy repülő sánta medve volt, akinek a neve Dr. Mézesszájú 

Brummi.                                                                                                                                            

–Sziasztok, kislányok! -mondta Dr.Brummi.                                                                                                    

–Kikérem magamnak én nem kislány vagyok, hanem egy aranyos és kedves tündér!                            

- Jaj, bocsánat nem tudtam!-szólalt meg Dr. Mézesszájú.                                                                    

Hirtelen a sűrű erdőben tűz ütött ki, de valami megoldás kellett, így hát dr. Mézesszájú 

Brummi cselekedett. Felszívta a szájába a tó összes vizét, bent tartotta a szájában és 

aztán fogta és egy pillanat alatt ráköpte a tűzre.                                                                                                   

–Köszönjük Dr.Brummi.                                                                                                                        

–Nagyon szívesen lányok, akarom mondani lányok és egyben tündérek.                                                    

–Tovább mentek és egy tengerhez értek, aminek a neve Bűvös-tenger volt. Arról 

kapta a nevét, hogy csupa bűvös lény élt ott. Köztük a vízi pitty-putty, a halpakk a 

tengeri ligy-lugy és még sok ilyen furcsaság. De ugye valahogy át kellett jutniuk, így 

hát körülnéztek a szigeten. Körülöttük volt öt ladik, de csak egy volt az, amelyik nincs 

megátkozva és nem kerülhetnek vele csapdába. A tündérnek mindig jó megérzései 

voltak, ezért azt választották, amit a tündér mondott. Szinte biztosak voltak abban, 

hogy a tündér jó döntést hozott. El is indultak a ladikkal az útjukra, de pár perc után 



elkezdett a ladik bomladozni,szerencsére egy kis kiemelkedésre fel tudtak mászni. 

Feléjük úszott egy másik ladik. A tündérnek elkezdett villogni a medálja, ez azt 

jelentette, hogy ez az a ladik, amely semmilyen csapdát nem tartalmazott. Egy vízi 

pitty-putty család felszállt a ladikra és most már az egész utat együtt töltötték. Átértek 

Búúú-földre, ahol csak tehenek éltek. Mindegyik tehén egyforma volt és mindenkit 

úgy hívtak, hogy Tehén, kivéve egyet őt úgy hívták, hogy Boci. Neki a nyakában egy 

csengő-bongó aranycsengettyű, és ha ő azt megcsengeti, akkor feltárul egy lépcső 

egy földalatti alagúthoz. Senki sem tudta, hogy miért pont most, de valamiért Boci 

most zörgette meg az aranycsengettyűt.  –Nézd! Igaz a legenda! Gyere! Gyere!-

Kiáltozott a királylány.  Lementek a lépcsőn és az alagútban sok kis kapu volt, nem 

tudták melyikbe menjenek be. Végül csak úgy kiválasztották az egyiket. Elysának volt 

egy varázsereje, méghozzá az, hogyha jó barlangba mentek be, akkor a haja el kezdett 

világítani. Az első alagútban, ahova bementek, semmi furcsaság nem történt, amíg a 

tündérke el nem kezdett énekelni. Felébresztette a hetvenhét fejű tűzokádó sárkányt és 

a sárkány el kezdte üldözni Elysát és a tündért. Elbújtak egy fal mögé és 

megmenekültek. A második alagútban egy hatalmas nagy aligátor éppen nézte a Süsü, 

a sárkányt, és most Elysa olyan nagyot hapcizott, hogy azt még a Marson is hallották 

volna. De az aligátor csak azt gondolta megint a tehenektől jön ez a hang, úgyhogy fel 

se figyelt rá. A harmadik alagútban egy boszorkány ült, aki épp a varázsollót 

használva vágta a tíz centis ijesztő körmeit. Elysának úgy elkezdett fényleni a haja, 

hogy a napnak nincs ekkora fénye. A boszorkány természetesen erre felfigyelt és 

titokban átkot szórt a varázsollóra.                                                                                                                            

– Kéritek esetleg? Csak nyugodtan! Odaadom!                                                                                            

- Igen!                                                                                                                                                                

- Köszönjük szépen!                                                                                                                                  

És ahogy a királylány hozzáért az ollóhoz egyből összeesett. A boszorkány kivette 

Elysa kezéből az ollót és bedobta egy közeli kútba, hogy már soha senki ne tudja 

használni. De ahogy dobta egy mozdulattal beleesett a kútba. A tündér azonnal 

odasietett és segített a boszorkányon, de cserébe azt kérte, hogy vegye ki a kútból a 

varázsollót. A vízi pitty-putty család hozta a tengeri elsősegélydobozt és segített a 

királynőn. A boszorkány, pedig amiért segített neki a tündér, odaadta Elysának a 

varázsollót, hogy nyugodtan használja. Elysa használat után visszaadta a 

boszorkánynak a varázsollót és elköszönt.  

         A királylány nagyon örült a rövid hajnak és annak, hogy nem kellett mindennap 

öt ember a fésülködéshez. A tündérrel, a vízi pitty-putty családdal, az aligátorral, a 

sárkánnyal, a tehenekkel még a mai napig barátok. Aki nem hiszi, járjon utána.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A bűvös hullócsillag” 

Írta: Szűcs Rebeka 4.o. 

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 
 

     Egyszer volt, hol nem volt, még az Üveghegyen is túl élt egy királylány a családjával egy 

palotában. 

Ezt a királylányt Biankának hívták, aki tíz éves, hosszú barna hajú, tengerkék szemű volt. 

     Egy este a királylány egy hullócsillagot látott, ami a tengerbe hullt. Bianka elhatározta, 

hogy megkeresi a hullócsillagot, mert imádta a csillllogó-villogó köveket, ékszereket. 

El is indult a Bűvös-tenger felé, de hosszú volt az út, nagyon elfáradt és egy patak mellett le 

is telepedett pihenni. 

Egyszer csak furcsa hangokat hallott a patak irányából. Felült, és belenézett a vízbe. Egy 

sárkányt látott meg egy hálóba beakadva. Bianka belement a vízbe és kiszabadította a 

sárkányt. A sárkány odaúszott hozzá. 

-Köszönöm, hogy megmentettél. -mondta. 

-Te tudsz beszélni? -kérdezte a királylány. 

-Persze, hogy tudok. Amiért segítettél rajtam, én is segítek majd neked, ha bajban leszel. Csak 

kiáltsd azt, hogy „vízi pitty-putty ” és én ott leszek! 

-Köszönöm. -mondta Bianka és továbbment. 

Elérkezett egy hatalmas fához, aminek pontosan hetvenhét ága volt. Ennek a fának a tetején 

állt egy ház. 

A kislány felkiáltott, hátha kijön valaki onnan. Egy öreg néni lakott ott és behívta őt a házába. 

-Mi járatban vagy errefelé te kislány?-kérdezte a néni. 

-Én egy királylány vagyok, a hullócsillagot szeretném megtalálni, ami a tengerbe esett. - 

mondta Bianka. 

- Maradj itt nálam estére és másnap én is segítek neked keresni. 



A kislány megörült, hogy lesz, aki segít neki, de nem tudta, hogy az öreg néni, egy 

boszorkány, aki a hullócsillagot akarta. Másnap felkeltek és már mentek is. A Bűvös-tenger 

partján megálltak és beszálltak egy ladikba. 

- Hol keressük a hullócsillagot?- kérdezte az öreg néni. 

- Szerintem a tenger közepében lehet! –felelte a kislány. 

Négy napig eveztek, míg egy csillogó fényt láttak a vízben. De olyan mélyen volt, hogy egy 

ember sem tudta volna fölhozni onnan, még a boszorkány sem. Ezért szükség volt a 

sárkányra. Bianka elkiáltotta magát: 

-Vizi pitty-putty! 

A sárkány egy szempillantás alatt ott termett. 

-Mi a baj?- kérdezte. 

-Nem tudjuk felhozni a hullócsillagot!- felelte Bianka. 

-Az nem probléma!- mondta a sárkány és már úszott is a hullócsillag felé. 

-Itt van!- mondta, és kiemelte a csillogó- villogó tárgyat. 

-De hiszen ez egy arany csengettyű!- mondta Bianka. 

Visszaeveztek a partra, a boszorkány pedig kikapta a lány kezéből a csengettyűt és 

meglóbálta. 

Csengő-bongó hangjával bárkit meg lehetett gyógyítani, ha jó ember fogta, de ha rossz, akkor 

betegséget okozott. Bianka befogta a fülét, így nem hallotta a csengő hangját, de a sárkány 

igen. Megbetegedett, nem bírt tovább repülni.  

-Segítség!- kiáltotta a kislány, ekkor egy sánta medve ugrott oda mellé. Felkapta a királylányt 

és elszaladt vele. 

-Ha a hetvenhét ágú fának minden ágát levágod, akkor a boszorka elveszti erejét!- mondta a 

medve, azzal egy baltát nyomott Bianka kezébe. 

A kislány gyorsan levágta a fa összes ágát. A boszorkány összecsuklott és porrá vált. 

-Köszönöm!- mondta Bianka a medvének. 



-Szívesen! Azért segítettem, mert a boszorkány engem is elátkozott, eltörte a lábamat, de én 

nem tudtam a mancsaimmal megfogni a baltát, te kellettél hozzá, hogy elpusztítsuk.- mesélte 

a medve. 

-Most szereztem egy arany csengettyűt, amivel meg tudlak gyógyítani!- mondta Bianka és 

nem sántított már ezután a medve. A sárkány is meggyógyult a csengő- bongó hangtól. 

     Bianka pedig visszament a palotába a csengettyűvel együtt és vigyázott rá, hogy ne 

kerüljön rossz kezekbe és csak gyógyítani használta. Még máig is él a családjával, ha meg 

nem halt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Kalandos Kristóf kalandja” 

Írta: Varga Viktor 4.o. 

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 
  
 

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország. Annak az országnak 

hetvenhét tengere volt.  Egyet úgy hívtak az emberek, hogy Bűvös -tenger.  

A legenda úgy tartotta, hogy egyszer egy ember látott egy gyönyörű, fényes hullócsillagot és 

azt kívánta, bárcsak lenne a világon egy varázsvíz, amely a Bűvös- tenger nevet kapná. 

 A Bűvös -tenger alatt volt egy város, annak a városnak a kapuján egy 

csengő - bongó arany csengettyű díszelgett. Ott tartotta fogságban a boszorkány a 

királylányt. 

Egy napon egy ember beszállt egy ladikba és behajózott a Bűvös -tengerbe. Sok veszélyt 

kellett átélnie például a sánta medvét, hatalmas viharokat, félelmetes cápákat. 

Ezért hívták ezt az embert úgy, hogy Kalandos Kristóf.  

 Kristóf nagyon merész volt. Volt egy nagy ellensége a vízi pitty -putty.  A 

vízi pitty- puttyot úgy is szokták hívni, hogy a „megtévesztő”, mert úgy tűnik, mintha 

barátságos lenne, de aztán rád támad. De Kristóf ettől sem félt.  

Elérkezett a boszorkány várához, hogy kimentse a királylányt. Elkezdett harcolni a vízi pitty -

páttal és azt mondta: „szervusz, hallottam már rólad!” 

Erre a vízi pitty-putty: „Te is olyan vagy, mint a többi, téged is legyőzlek!” Kristóf erre azt 

mondta, hogy még egy szörny sem foghat ki rajtam.  

„Ha, ha, ha, jó vicc!” - mondta a vízi-pitty putty.  

Kristóf egyszer csak fogta és megölte a vízi pitty -puttyot. Elindult a boszihoz, ahol nagy 

csata volt. A boszorkány csak dobálta rá a bájitalokat, de mind elől kitért Kristóf. Egyszer 

csak kifogyott a bájitalból a boszi.  

Erre azt kérdezte Kristóf, hogy csak nem kifogyott?  Tanulj meg célozni boszorka! 

Erre a boszi azt válaszolta: Csak ne lennél ennyire fürge! 

Kristóf ugyanúgy, mint a vízi pitty- puttyot megölte a boszit is.  

 Elindult Kristóf hogy megmentse a királylányt. Felért a csigalépcső tetejére. 

Ott volt a királylány. Megmentette a királylányt Kristóf. Visszaeveztek a Bűvös -tengeren 

keresztül a királylány palotájához, ahol összeházasodtak, mind a hetvenhét országra szóló 

lakodalmat csaptak. A lakodalom több mint kétszáz óráig tartott. A lakodalom után hetvenhét 

napon keresztül csak pihentek és örültek, hogy újra lesz királynő és király.  

 Békességben, boldogan éltek, amíg meg nem haltak. 



„A beteljesült kívánság” 

Györfi Edmond, 5. o. 

Érszőllősi I-VIII Osztályos Általános Iskola 

 

Volt egyszer, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, az Üveghegyen is túl, ahol a 

kúrta farkú malac túr vagy még azon is túl, élt egy legény. Ez a legény egyik este bámulta a 

csillagos eget, s meglátott egy hullócsillagot. A hullócsillag láttán azt kívánta, hogy bárcsak 

megházasodhatna. Úgy döntött, hogy reggel el is indul feleséget keresni magának. 

Sokáig ment-mendegélt, míg egy erdőbe érve találkozott egy sánta medvével, aki 

megkérte a legényt, hogy szedjen neki málnát, mert fáj a lába. Annyi málnát szedett neki, hogy 

elég lesz, amíg el nem jön a téli álom ideje. A legény elmesélte a medvének, hogy házasodni 

szeretne. Hej, megörült a medve és elmesélte a legénynek, hogy az erdő királyának a lányát, 

aki neki jó barátja, elrabolta egy gonosz boszorkány és a Bűvös-tenger túlsó partjára vitte, ott 

tartja bezárva. A király kihírdette országában, hogy aki kiszabadítja, annak adja a lányát és fele 

királyságát. A medve búsan még azt is megjegyezte, hogy már sokan megpróbálták, de mind 

odavesztek, mert a Bűvös-tengeren nem tudtak átjutni. A legény megköszönte a medve 

segítségét, elköszöntek egymástól és elindult a Bűvös-tenger felé. Ahogy odaért a tenger 

partjára látott egy ladikot, amivel átjuthat a túlsó partra. Ahogy elindult a ladik felé, hallotta, 

hogy valaki neki kiabál. Körülnézett, de nem látott senkit, de csak hallotta, hogy szólítják. 

Egyszercsak megpillantott egy mély lábnyomban egy vízi pittyputtyot, aki arra kérte, hogy 

dobja vissza a vízbe. A vízi pittyputty  hasonló a csikóhalhoz, és különleges  képessege, hogy 

nagyon gyors a vízben, nagyon jó a hallása, és a mozgása gyors. Hulladékból táplálkozik, 

vagyis tisztítja a vizet. Egy nagyon hasznos állatka.  A legény segített a vízi pittyputtynak, aki 

megköszönte a segítségét és azt mondta neki, hogy jó tett helyében jót várj, és már el is úszott. 

A legény beszállt a ladikba és elindult a túlsó part felé. Hirtelen nagy felhők gyűltek az égen, 

és olyan nagy vihar támadt, amilyet még sose látott. Egyszer csak egy hatalmas hullám borította 

el, egy nagy reccsenést hallott, és a ladik széttört alatta. Már azt hitte, hogy vége lesz az 

életének, amikor egyszer csak sok vízi pittyputty vette körül, mert akit megmentett az a vízi 

pittyputtyok királya volt. A pittyputty király így szólt hozzá: 

-Te is megmentetted az életem, én is segítek rajtad. 

A pittyputtyok királya adott neki egy csengő-bongó aranycsengettyűt, és azt mondta 

neki, hogy ha megrázza a csengettyűt, mondja ki hangosan, hogy hol szeretne lenni, és azonnal 



ott terem. Megköszönte a pittyputty király jóságát, elköszönt a pittyputtyoktól, megrázta a 

csengettyűt és máris a boszorkány palotája előtt termett. Ez a palota olyan hatalmas volt, hogy 

alig látta a tetejét, hetvenhét szobája volt. De a legény nem íjedt meg, megrázta a csengő-bongó 

aranycsengettyűt, és már ott is termett a toronyszobában, ahol a boszorkány fogva tartotta  a 

királylányt. A legény elmondta a királylánynak, hogy ő azért jött, hogy kiszabadítsa. 

Megszorították egymás kezét, azt kívánták, hogy legyenek az öreg király udvarában, de ekkor 

benyitott a boszorkány. Ő már csak azt látta, ahogy eltűnik a királylány és a legény. 

Volt nagy öröm a palotában, ahogy megjelent a királylány a legénnyel. A király 

megtartotta az ígéretét, a legényhez adta feleségül a lányát és a fele királyságát. Hetedhét 

országra szóló lakodalmat csaptak, még a sánta medve is táncra perdült, és a legény kívánsága 

is beteljesült, megházasodott, és mostmár feleségével együtt gyönyörködnek a csillagos égben. 

Itt a vége, fuss el véle! 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

         

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az üveghegybe zárt királylány  

Bódi Mihály 4.o. 

Hajdúdorog, Szent Bazil Oktatási Központ  

 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény ember három fiával, a hetvenhét utca 

legvégén. Azt mondja egyszer a legidősebb az apjának:  

-Édesapám én már elég nagy vagyok. Megkeresem a magamhoz való leányt.   

Azt mondja erre az apja:  

- Eredj fiam, de aztán nagyon vigyázz magadra.  

Elindult hát a legnagyobb feleséget keresni. 3 hét múlva hazatért egy csodaszép leánnyal. 

Még aznap megtartották a lakodalmat. Hanem másnap azt mondja középső fiú az apjának.   

-Megirigyeltem a nagyobb testvérem boldogságát. Elmegyek én is feleséget keresni.   

Elindult hát ő is. Majd 7 hét múlva haza is tért egy gyönyörűséges szép leánnyal. Másnap ők 

is megtartották a lakodalmat.   

Teltek múltak a hetek. A legkisebb legény nehezen viselte testvérei boldogságát. Bánatában, 

inkább elindult világot látni. A szomszédos királyság piacáig jutott. Amikor hallja, hogy a 

Vizi Pittyputty király kidoboltatja, hogy azé lesz a lánya és a fele királysága, aki megmenti a 

lányát a boszorkánytól. Senki nem mert a veszélyes feladatra vállalkozni, mivel a boszorkány 

igen gonosz volt. Azon töprengett a legény, hogy egy élete egy halála ő bizony megpróbálja. 

Rögtön elindult a palotába, egyenesen a király elé.   

- Én megmentem a lányodat!-szaladt a színe elé hangos kiáltással   

A királynak tetszett a bátorság, majd így szólt: - Adok neked egy csengő-bongó 

aranycsengettyűt, amit hogyha megrázol azonnal ott terem egy aranyszőrű paripa. Remélem 

sikerül kiszabadítani egyetlen leányomat, mert már nagyon hiányzik nekem.   

A legény elindult a Bűvös- tenger felé, ahol a boszorkány lakott. Úgy hitte hamarabb odaérhet 

a paripával, így hát megrázta a csengettyűt. Láss csodát ott termet egy aranyszőrű paripa 

rögvest. Felpattant a hátára és útra kelt. 7 napig vágtázott mezőkön, hegyeken, völgyeken 



keresztül, amikor megérkezett a Bűvös- tenger partjára, ahol lenyergelte a lovat. Látja, hogy a 

tenger közepén van egy sziget. Elgondolkodott, hogyan is juthatna ő át oda.   

Ekkor egy szegény halász odaszólt neki.  

- Hallod-e te fiú át akarsz jutni a boszorkány szigetére?  - A fiú rábólintott és elmesélte mi 

járatban van.  - Átviszlek én, de fizesd meg az árát! Add nekem az aranyszőrű paripádat!  

A fiúnak nem volt egyebe, mint a csengő-bongó aranycsengettyűje, amellyel a lovat hívta. 

Nehezére esett odaadni, de mivel nem volt más választása, hát beleegyezett. Azonban 

kikötötte, ezért az árért cserébe vissza is hozza. A halász átvitte a ladikon a fiút a szigetre.   

A legény bement az üveghegybe. Ahogy sétál befelé, irgalmatlan ordításra lesz figyelmes. 

Rettentően megijedt. Már- már félelmében az is megfordult a fejében, hogy inkább hazamegy, 

és nem szabadítja ki a király lányát. Ekkor azonban az is eszébe jutott, hogy akkor továbbra is 

egyedül kell élnie. Ezért összeszedte minden bátorságát és tovább, ment a szörnyű hang felé. 

Egyre közelebb ment, és ekkor  

Bódi Mihály Hajdúdorog, SZBOK 4.b. Felkészítő tanár: Horváth Éva  

megjelent egy felborzolt szőrű, óriási medve. A legény most még jobban félt, mert azt hitte 

nyomban felfalja.   

- Miért vagy ennyire mérges te medve?- kérdezte elcsukló hangon  

A Medve annyira meglepődött a kérdésen, hogy el is felejtette, mit kell csinálnia a betolakodó 

idegenekkel.  

- Jaj drága, fiam annyira fáj a mancsom. Évek óta én vagyok sánta medve és senki nem 

gyógyította meg a lábam.   

Azt mondja erre a fiú:   

-Segíts legyőzni a gonosz boszorkányt és cserébe meggyógyítalak.  

A medve, hogy véget véssen szörnyű fájdalmának beleegyezett.   

-  Mutasd csak a mancsod!- szólt a fiú  

Hát egy hatalmas tövis szorult bele. Majd egy hirtelen rántással kihúzta. A medve nagyot 

üvöltött, ami miatt a boszorkány is felfigyelt rájuk.   

Azt mondja a medve:   



- Siess fiú, cselekedj gyorsan! Elárulom neked a boszorkány gyenge pontját. Ha egy 

hullócsillag elrepül az égen elveszíti a varázserejét és megbénul.  

Elindultak a hegy tetejére, ahová a királykisasszony be volt zárva. Ebben a pillanatban 

megjelent a boszorkány.   

- Mit keresel itt te fiú?- hangzott a kérdés mérgesen  

- Én kérem, szépen azért jöttem, hogy kiszabadítsam a királylányt.  

A boszorkány hangos nevetésben tört ki.  

- Mit akarsz te itt, hát néz magadra, te engem nem tudsz legyőzni!   

- Valóban nem tudlak legyőzni, de meglátogathatlak, nem gondolod?  

A fiú bízott szerencséjében és igyekezett szóval tartani a boszorkányt.  

Ekkor a medve jelezte neki, hogy megjelent az égen egy hullócsillag. A fiú elérkezettnek látta 

az időt arra, hogy kiszabadítsa a királylányt. Kézen fogta, kivezette, és gyorsan a hegy 

lábához a ladik felé mentek.  

Beszálltak, a hullócsillag pedig elhaladt feledtük. A boszorkány visszanyerte erejét, de mivel 

már ekkor messze jártak a tengeren, így nem tudott rájuk hatni a varázserő.  

Amikor, hazaértek, találkozott az apjával a megmentett királylányt. Az öreg Vizi Pittyputty 

király pedig tartotta a szavát és a legényhez adta a lányát és a fele királyságát. Boldogan éltek, 

amíg meg nem haltak.   

 

 

 

 

 

 

 

 



„Mi a boldogság?” 

 

Írta: Bohács Boglárka 6. o. 

Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti iskola és 

Kollégium 
 

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, az üveghegy tetején 

csücsült egy palota. Élt benne egy szépségesen szép királylány, Léna. Sajnos, őt nem látták 

mosolyogni az édesanyja elvesztése óta.  

Egyszer egy este a lány szemébe bukkant egy hullócsillag. Azt kívánta tőle, hogy 

jókedvű legyen legalább egy napig. Másnap az édesapja kihirdette, hogy ha valaki felvidítja a 

lányát három napon belül, akkor ráruházza a fele országot. Nagyon sokan próbálkoztak. Valaki 

sütött neki, valaki festett, de nem volt hatékony semmi se. Viszont volt egy legény, Ferenc, aki 

tudta, hogy csak egy dolog van, ami bárkit jó kedvűvé tesz. Az a dolog a csengő-bongó 

aranycsengettyű. Annyi volt a probléma, hogy a csengőt a boszorkány őrizte a Bűvös-

tengeren túl. Feri nem gondolkozott, elindult, és amikor a fekete erdőhöz ért, találkozott egy 

sánta medvével. Fecó segített a macinak, és a brummogi hálája jeléül egy vízi pitty-puttyot 

adott neki, ami arra szolgál, hogy nagy hullámokat csinál a tengerben. A legény és a sánta 

medve elbúcsúztak egymástól, és Ferike a Bűvös-tenger felé vette az irányt. Amikor odaért, 

egy vízi tündér segített egy ladikkal átkelni a tengeren, és persze a vízi pitty-puttyott is 

felhasználták, hogy gyorsabban átérjenek. Egy kis idő múlva megérkeztek a túlsó partra, a 

fiatalember megköszönte a szárnyasnak a segítséget, és ment az öreg, hetvenhét éves szipirtyó 

kunyhójához. Bement Ferenc, és így szólott a vénséghez: 

─ Jó napot! A csengő-bongó aranycsengettyűért jöttem. 

A vénasszony válaszolt: 

─ Bátor vagy, hogy el mertél jönni hozzám. Csak akkor adom oda, ha tiszta a lelked. 

Egy kérdésem lenne: Kinek viszed? 

Felelt az úriember: 

─ A fejedelem lányának viszem, hogy vidám legyen. 

A vasorrú bába megbizonyosodott, hogy a legény tiszta lelkű, ezért megkaphatta a 

fiú a varázscsengettyűt. A boszorkány még egy seprűt is adott neki, hogy hamarabb visszaérjen 

a kastélyba. Mikor leszállt Ferenc a várban,  egyből vitte az aranycsengettyűt az úrhölgynek. 

Az úrnő jókedvű lett, de nem a csengőtől, hanem attól, hogy látta az ifjú arcán az akaratot. Az 

uralkodó egyből mondta Ferencnek, hogy övé a fél ország, de a legény közbeszólt: 



─ Királyom! Nem kell nekem a fél ország. Örülök, hogy a leányának fülig ér a 

szája. 

Az úrhölgy nem bírt magával, megcsókolta az ifjút. A király nem töprengett azon, 

mi tévő legyen. Három nap múlva olyan lagzit csaptak a fiatalok, hogy még a kurta farkú malac 

is hallotta. Így ők lettek a legboldogabb pár, akit az ország ismert. A legfontosabb az, hogy a 

lányka rájött arra, hogy a boldogságot nem lehet megfogni, hisz az nem egy tárgy, a boldogság 

az, amit most érez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A királylány és a nagy kaland” 

 

Írta: Néző Anna 4.o. 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola, Hajdúsámson 
 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, nagyon messze innen, ott ahol még a madár se jár, ott 

élt egy királylány. Nagyon különleges volt a palotája és a szolgája miatt, hiszen a palotája 

aranyból volt, a szolgája pedig tudott varázsolni. Sokan azt gondolták, hogy ő a 

legszerencsésebb ezen a világon. A királylány viszont másképp látta ezt a dolgot. El akart 

végre menni oda, ahol szabadon érezheti magát. A legfőbb vágya az volt, hogy lásson egy 

hullócsillagot. El is indult titokban az erdő felé. Hirtelen hallotta, hogy jajgat valaki. Beosont 

egy barlangba és meglátott egy sánta medvét. Megkérdezte tőle, hogy mi baja van. A medve 

azt felelte:-Lesántultam. Azt mondta a királylánynak, hogy a csengő-bongó aranycsengettyű 

majd segít. Nem kellett mást tennie, csak a boszorkányt kellett meglátogatnia. 

 El is jutott a banyához. Bekopogott az ajtón. 

-Miben segíthetek drága lány?- kérdezte a boszorkány. 

-A csengő-bongó aranycsengettyűért jöttem. A sánta medve azt mondta itt találom –felelte a 

lány. 

-Ahhoz előbb át kell kelned a bűvös tengeren. Ha átkeltél ott majd segítenek neked-fejezte be 

a banya a mondandóját. 

A királylány megköszönte a segítséget és indult is a Bűvös tenger felé. Mikor odaért, meglátta, 

hogy valami van a vízben. Megkérdezte, ki ő. Azt mondta ő a vízi pittyputty, a tenger őrzője. 

A lány elmondta, miért vette az irányt a Bűvös tenger felé. A vízi pittyputty ezt felelte: 

-Csak akkor juthatsz át a túloldalra, ha énekelsz egy szép dalt! 

A királylány énekelt egy meseszép dalt, a pittyputty pedig adott neki egy ladikot amellyel átkelt 

a tengeren. Megköszönte ezt is. A túloldalon találkozott hetvenhét törpével. Ők megmutatták 

hol találja a csengő-bongó aranycsengettyűt. Egy hegy tetején volt. A királylány nem tudta , 

hogy másszon fel, ezért megkérte a törpéket, hogy csináljanak neki létrát. Megköszönte a 

segítségeket. Nagy örömmel a csengő-bongó aranycsengettyűvel a kezében sietett vissza a 

medvéhez. Odaadta a csengettyűt és a medve egyszerre csak egy csodaszép legénnyé változott. 

De a legénynek nem volt elég az, hogy megkapta az aranycsengettyűt, hanem azt mondta, hogy 

csak akkor törik meg teljesen az átok, ha a királylány megtanulja az állatok nyelvét. A lány 

estig gondolkozott, hogy mit tegyen. Éppen ekkor meglátott egy hullócsillagot, amire mindig 

vágyott. Azt kívánta, hogy bárcsak megtanulna az állatok nyelvén. Másnap megértette a lovat 

és minden más állatot. A legényből most már egy herceg lett. A királylány elhívta az összes 

segítőjét az erdőből és a herceggel nagy lakodalmat csaptak. 

Így éltek boldogan, amíg meg nem haltak.  

 



„A boszorkány csúfondáros veresége” 
 

Írta: Berényi Rebeka Anna  6. o. 

Debreceni Hatvani István Általános Iskola 
 

 
Egyszer volt, hol nem volt még a Bűvös-tengeren is túl, élt egyszer egy sánta medve. Ennek 

a sánta medvének volt egy kedves kis csengő-bongó aranycsengettyűje. Igen ám, de ez a 

csengő nem csak csengett-bongott, hanem ha háromszor megcsengette a sánta medve, akkor a 

csengettyű elrepítette őt a  vízi pittyputtyába. Ez a vízi pittyputty a medve palotája volt, egy 

hatalmas mély tó partján állt, ahol mindenféle kényeztetések között pihenhetett. Volt ott 

minden, mi szemnek-szájnak ingere. De sajnos ezt a vízi pittyputtyot egy boszorkány építette 

a medvének, ezért a medve hálával tartozott a boszorkánynak. A sánta medvének azzal kellett 

meghálálnia  a palotája felépítését, hogy minden évben el kellett vigyen egy legényt, és egy 

leányt a boszorkánynak, akiket a boszorkány kiválasztott, hogy neki szolgáljanak. 

Amennyiben ezt nem tette meg, akkor attól a naptól kezdve megszűnt létezni  a vízi pittyputty, 

s a medvére pedig halál várt. 

Történt egyszer, hogy a sánta medve épp indult a faluba, hogy elrabolja azt a legényt és leányt, 

akiket a boszorkány kiszemelt, mert három nap múlva oda kellett őket adnia a boszorkánynak. 

Sajnos a falu nagyon messze volt, a medve pedig sánta. Szegény medve nagyon szégyellte, 

hogy a falu népét évről-évre rettegésben tartja, de hát mit volt mit tenni, csak így menthette az 

irháját, és az elbűvölő vízi pittyputtyát. El is indult nagy nehezen a medvénk, és miközben 

baktatott, arra vetődött egy legény, aki beszédbe elegyedett vele: 

-Adjon Isten Sánta Medve! Mi járatban errefelé? - kérdezte hetykén, pedig tudta ám, hogy 

miért is jön a medve évről-évre a faluba. – Segítsek vinni azt a nagy zsákot? 

Azt mondja erre a sánta medve: 

- Jaj, Te legény! Hát hogy is kérdezhetsz ilyet?  Ezt a zsákot azért hozom, hogy ebbe rejtsem a 

boszorkány számára az áldozatokat. De Te legény! Téged választott ki a boszorkány ebben az 

esztendőben, akit nekem el kell vinnem hozzá. 

Elkeseredett szegény sánta medve, mert igen megtetszett neki ez a legény, de nemsokára 

kiötlött valamit, és jókedvre derült. 

-Hej Te legény! Ide hallgass! Mi lenne, ha ezúttal kijátszanánk a boszorkányt, mert engem most 

már nagyon bánt ez a rablósdi!   

A fiú először nagyon megijedt, majd gondolkodóba esett. A fene nagy gondolkodás közben  

rájött, hogy szegény sánta medve nem a saját akaratából gyűjtögeti a legényeket meg a 

leányokat. 

- Tudod mit? Segítek én neked, azzal az egy feltétellel, hogy elnyered nekem a királylány 

kezét.  

Azt mondja erre a sánta medve: 



- Ezt könnyen megoldhatjuk, Te legény, hiszen a kiválasztott leány ebben az évben nem más, 

mint a királylány! 

- Rendben medve komám! Áll az alku! 

Még az éjjel ellopták a királylányt álmában. Reggel, mikor felriadt a királylány, értetlenül 

bámult a legényre, és a sánta medvére, majd hirtelen elsikoltotta magát: 

- Jaj, segítség! Sánta Medve, ugye nem fogsz bántani? 

 A sánta medve sietett megnyugtatni: 

- Ne aggódj, királylány, éppen most eszeltük ki a boszorkány elleni cselszövést ezzel a 

furfangos legénnyel  – mutatott a legényre, kinek száján széles vigyor ült. Ahogy a királylány 

odapillantott a legényre, azonnal elpirult. – Jaj, de megkönnyebbültem! – sóhajtott a 

királylány. 

- No és mit ötlöttetek ki? - pillantott a medvére hirtelen, aggódva. 

- Nos, tudod, még régebben alaposan utánajártam, hol is lakik a boszorkány, és megtudtam, 

hogy oda csak egy ladikkal lehet bejutni, tehát meg kell szereznünk a ladikot! - majd folytatta 

- Ez a ladik az erdő mélyén, egy hetvenhét lakattal lezárt ládában található. A láda kulcsaihoz 

pedig egy hullócsillag vezet el, amely minden éjfélkor megjelenik a falu toronyórája felett. Azt 

kell követnünk, és amikor az lehull, akkor azt kell kívánnunk, hogy találjuk meg a kulcsokat. 

Aztán a lakatokat kinyitjuk, a ladikot előszedjük, eljutunk a boszorkány palotájához, és 

csapdába csaljuk. 

A legény kérdőn nézett rá: - Te ezeket honnan tudod?  

- Onnan - válaszolta a medve – hogy van egy kedves kis tündér barátom, aki a boszorkány 

szolgája, tőle hallottam.  Nagyon fontos, hogy mindezt két nap alatt végre hajtsuk a boszorkány 

legyőzésével együtt, különben én halál fia leszek. 

Miután ezt megbeszélték, a medve visszament a csengő-bongó aranycsengettyűjével a vízi 

pittyputtyába, és hozott elég élelmet és italt a fiatalok, és saját maga számára, majd ápolgatta 

kicsit a sánta lábát. Miután hallották, hogy a falu órája elüti a tizenegyet, el is indultak az órához. 

Messze az erdő szélén telepedtek le, ezért sok ideig tartott az út. Mikor odaértek, pontosan 

abban a percben kezdett el kongatni az óra, jelezvén, hogy éjfél van. Meg is jelent a 

hullócsillag, majd lustán el indult az erdő mélye felé. A hármas követte  a hullócsillagot, majd 

hosszas gyaloglás után elérték az erdő mélyét, és megpillantották a hatalmas ládát.  Hirtelen 

nagy robajt hallottak, és rájöttek, hogy ez a csillaghullás robaja lehet, ezért mind a hárman 

behunyták a szemüket, és erősen kívánták, hogy megleljék a kulcsokat. S hát lássatok csodát! 

Abban a minutumban a sánta medve kezében ott termett mind a hetvenhét kulcs. Gyorsan 

megkezdték a lakatok nyitogatását, és amikor az utolsó lakatot is kinyitották megpillantották a 

ladikot. Kiemelték a ladikot, a lakatokat és a kulcsokat gondosan eltették, hátha jó lesz még 

valamire, majd mind a hárman belepattantak a ladikba, és szinte azon nyomban a boszorkány 

palotájában találták magukat. 

-Most mi lesz?- kérdezte a legény 

- Meglepjük és elkapjuk a boszorkányt. Amint összekötöztük, azonnal fogjátok meg egymás 

kezét nagyon szorosan, ragadjátok meg az összekötözött boszorkányt is, majd kapaszkodjatok 



jó erősen a bundámba. Vissza fogunk menni a vizi pittyputtyomba, és ott a pincében fogságban 

fogjuk tartani a gonosz banyát. 

- Jaj, de félek, medve!- mondta a királykisasszony riadtan. 

- Semmi baj, királylány, majd én vigyázok Rád. – karolta át a legény. 

Nem soká’ meg is találták a nagy székében szendergő boszorkányt. Csendben mögé lopództak. 

Akkor a legény jól karon markolta a boszorkányt, és a medve segítségével lefogták, 

összekötözték. A boszorkány közben rikácsolt: 

-Ezért még megátkozlak benneteket! És te sánta medve, halál fia leszel!- de nem törődött vele 

senki. 

Úgy tettek, ahogy a medve elmondta nekik, jó erősen belekapaszkodtak a bundájába az 

összekötözött, erejétől megfosztott boszorkánnyal együtt, s a sánta medve elővette 

vészhelyzetre tartogatott varázsitalát. Felhörpintette, majd hirtelen mindenki egy nagy rántást 

érzett, s azonnal a medve vizi pittyputtyában találták magukat. Ott hamar a medve pincéjébe 

zárták a boszorkányt. Hiába kiáltozott, próbálkozott a boszorkány, nem tudott kiszabadulni, 

hiszen a saját varázslatával volt belakatolva: a hetvenhét lakattal, melynek kulcsait a medve   

meg is semmisítette. Ott is maradt a boszorkány a medve pincéjében az idők végezetéig. 

- Te királykisasszony!- szólt a medve – Én úgy látom, hogy jó szívvel viseltetsz ennek a 

legénynek irányába! Végül is, mégiscsak megmentett a boszorkány karmai közül, még ha 

kicsit kalandosan is. 

-  Jól látod  sánta medve. - mondta halkan a királykisasszony, s még kicsit bele is pirult a 

gondolatba. 

 - Hát akkor én azt javaslom, - monda a medve, - hogy most azonnal menjünk is fel a palotába 

az  apádhoz, a királyhoz és csapjatok nagy lakodalmat!- Erre  már a legény is helyeselve 

bólogatott. 

Még aznap este felmentek a királyhoz  a palotába, s a legény tisztességgel megkérte a 

királykisasszony kezét. A király nagy örömében, hogy megkerült az elveszettnek hitt kedves 

gyermeke, nem vonakodott odaígérni leánya kezét a legénynek. A faluban is  bejelentették a jó 

hírt. Másnap nagy lakodalmat csaptak, ami hetvenhét napig eltartott. Volt nagy dínom-dánom, 

eszem-iszom, csak a szegény medve nem tudott olyan sokat táncolni, mert a sánta lába igen-

igen fájt. Ha a sánta medve tovább táncolt volna, az én mesém is tovább tartott volna. 

 

 

 

 

 

 



„Vízi pitty-putty” 

Írta: Hodosi Dalma 4. o. 

Debreceni Hatvani István Általános Iskola 
 

 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kedves legény, aki már nagyon szeretett volna 

feleséget magának. De nem akármilyet! Szépet is, kedveset is és okosat is akart! Hej, ahhoz a 

világ végére kell menned, ahol a hullócsillagok fáradtan esnek le az égről-mondta neki a falu 

minden boszorkánya. 

A legény egy nap felkerekedett és elindult szerencsét próbálni. Útközben mindenféle 

jövevénnyel találkozott, de senki sem mesélt neki olyan lányról, aki szép is, kedves is és okos 

is lenne egyszerre. Hetvenhét napja volt már úton, mikor egy sánta medvének is elmesélte kit 

keres. A medve meghallgatta és válaszul csak ennyit mondott: „vízi pitty-putty”. Továbbindult 

hát a legény és a medve követte. Nem szólt az egy szót sem az úton, ha meg mégis megszólalt, 

mindig csak azt mondogatta: „vízi pitty-putty”. A legény kezdte már unni a medvét, de hiába 

kérte, hagyja magára, az csak azt mondogatta: „vízi pitty-putty” és ballagott tovább a legény 

után. Nagy sokára a Bűvös-tengerhez értek, aminek a partján egy rozoga ladik ringatózott. 

Óvatosan bemásztak a csónakba és evezni kezdtek a hullócsillagok felé. „Vízi pitty-putty”, 

„vízi pitty-putty”, „vízi pitty-putty”- mondogatta a medve, míg eveztek. A legény már épp ki 

akarta lökni a bosszantó medvét a ladikból, amikor egyszer csak elé hullott egy fényes csillag 

és rajta a világ legszebb lánya. Megörült nagyon a legény, odarohant a szépséges teremtéshez 

és kérte, legyen a felesége. De a lány csak nézett rá bambán. Ekkor a medve a ladik evezőjével 

felkavarta a vizet a lehullott csillag körül, mire vízi pitty-puttyok ezrei kezdtek előtűnni. Az 

egyik megérintette a lány ajkait, egy másik a szívét és erre ő kedves, okos beszédbe kezdett. 

Elmesélte, hogy őt, a világ lánygyermekeinek királylányát, születése óta egy bölcs ember 

tanította a világ dolgaira, a természet és az emberek iránti szeretetre. De egy gonosz varázsló 

megátkozta őket és a királylányt a csillagok közé száműzte, a bölcs öreget pedig medvévé 

változtatta, aki választása szerint csak egy szót mondhatott, többet nem beszélhetett. A legény 

odavolt a boldogságtól, és feleségül vette az okos, kedves és szép királylányt.  

 Boldogan éltek és egy szakajtó kislányuk született, akik azóta is tanítják a gyerekeket a világ 

dolgaira, a természet és az emberek iránti szeretetre. 

 



„Az elrontott varázsige” 

Írta: Szoboszlai Sára 4.o. 

Kaba, Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
 

            
  Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy sánta medve.  Fülébe jutott az a hír, amiről most  

mesélni fogok nektek.  Élt a világon egy királylány és egy legény. Nagyon szerették egymást, 

össze is akartak házasodni. A boszorkák királynője azonban ezt megakadályozta.     Abban az 

időben, amikor a  királylány még a boszorkányok földjén élt, a boszorkák királynője 

megfogadta, hogy soha nem engedi, hogy a lány valaha is férjhez menjen.  Amikor elérkezett 

volna az idő, hogy a legény feleségül vegye a királylányt, elhatározta, hogy vadrózsává  

változtatja őket. Igen ám, de a boszorkány elrontotta a varázsigét. - A boszorkák mindenit! - 

bosszankodott . Magam sem tudom, hogy tudtam így elrontani, hogy vadrózsa helyett húsevő 

virággá változtak. Addig - addig bosszankodott, amíg egyszer csak ráesett a hatalmas növényre.  

Bele is ragadt mindjárt! Ordibálni kezdett: - Segítség! Se - gít - ség!  De bizony kapálózhatott, 

ordibálhatott. Senki sem hallotta meg. Azzal nem is lett volna baj, hogy a boszorkány ilyen 

sorsra jutott! De ez nem segített a királylányon és a legényen. Most ők kezdtek el segítségért 

kiabálni: - Csing - cseng,  csing - cseng ! -  csengették a csengő - bongó aranycsengettyűjüket. 

Honnan volt nekik csengő - bongó aranycsengettyűjük?  Azt a legény kapta  még az apjától, 

amikor felcseperedett, és elindult a nagyvilágba.   Három nap, három éjjel szüntelenül 

csengettek, de bizony ezt se hallotta meg  senki. Ekkor a sánta medve már nem bírta tétlenül 

hallgatni a hírt tovább, maga indult el , hogy megmentse valahogy a királylányt és a legényt.   

Mivel sánta volt, nagyon elfáradt már, amikor hirtelen  megpillantotta a Bűvös - tengert. Hogy 

folytatni tudja az útját, ladikot készített magának. Azzal  ment tovább. Amikor nagyon 

megéhezett és el is fáradt már, kiszállt a  Pittyputty - szigeten. Jól lakott hetvenhét vízi 

pittyputtyal, leheveredett, és már durmolt is. Arra riadt fel , hogy a távolból csengetés hallatszik. 

- Ez lehet az a csengőszó! Sietnem kell, mert már biztos nagyon  várnak! - Jól gondolod - 

hallatszott a bokorból egy hang. - Ki vagy te? - kérdezte a medve. - Én egy tündér vagyok. 

Tudom, hogy meg akarod menteni a királylányt és a legényt. Segítek neked. Jól figyelj rám! - 

mondta a tündér. -  Ha eljön az este, nézz fel az égre!  A csillagos égbolton látni fogsz egy maci 

alakú csillagképet. Annak az orrán látható egy hullócsillag. Az fogja mutatni az utat. - 

Elfogadod a segítséget? - kérdezte a tündér. 



- Persze, hogy elfogadom - válaszolta a medve. Azzal elköszöntek egymástól.   Amikor 

beesteledett, a medve elindult. Ment, mendegélt, amerre a hullócsillag mutatta. Egyszer csak  

hirtelen eltűnt az égről, és a medve már  ott is  találta magát a hatalmas virág előtt. Egy 

szempillantás alatt visszaváltoztatta a királylányt és a legényt.   De azt, hogy hogyan változtatta 

őket vissza, és mi történt ezután,  azt csak a következő mesémben mondom el.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A sánta szeretetre talál” 

Írta: Pásztor Angelika 4. o. 

Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

        Élt egyszer réges-régen egy sánta medve. A legenda szerint egy hullócsillagból született, 

s mikor az lecsapódott, megsérült a lába. Minden állat csúfolja, csak a róka nem. 

Egy éjszaka a Sánta az erdőben szedett málnát, mikor egy boszorka a fülébe súgta: 

- Holnap sötétedéskor gyere az erdő szélére! 

A medve megijedt, és visszament a rókához, de nem merte neki elmondani, ami vele történt. 

Másnap kiment az erdő szélére, s talált ott egy faházat. Bement. 

- Már vártalak! – mondta a boszorkány. 

Sánta leült, és a boszi elmondta, hogy miért hívatta magához: 

- Emberré tudsz változni, ha elmész a Bűvös-tengerhez. Ott egy hal elvisz a tenger feléig, 

utána azonban ladikkal kell tovább menned. Meg kell keresned a hetvenhét veszélyt 

tartogató erdőt, amin, ha átjutsz, munkát kell találnod magadnak a hercegnőnél. 

        A medve korán reggel elindult szerencsét próbálni. Találkozott a hallal, talált egy ladikot, 

amivel a tenger felétől tovább tudott evezni. A hetvenhét veszélyt tartogató erdőről kiderült, 

hogy nagyon kedves állatok élnek ott, akik mindannyian segítségére voltak Sántának.  

Megérkezett a palotába, ahol palotaőr lett belőle. Ott ismerkedett meg Viola 

hercegkisasszonnyal. Egyik napon azonban a medve ellopott egy csengő-bongó arany 

csengettyűt. Nem tudta, hogy az a Viola kedvenc játéka. Hiányzott is nagyon neki, s miután 

eltűnt, éjjel-nappal zokogott utána. 

       Egy szép májusi napon a palota postása csomagot vitt Violának. A csomagban volt egy vízi 

pittyputty, a csengő-bongó arany csengettyű és egy levél. 

„ Drága Viola! 

Nem akartam neked szomorúságot okozni, de egy boszorkány becsapott, és ő kérte, hogy vigyem 

el neki a kedvenc játékod. Átgondoltam, hogy a becsületem többet ér, így most visszaadom 

neked. A vízi pittyputtyot, azért küldtem, hogy soha ne felejts el engem.!” 

Viola megbocsátott Sántának, és annyira megszerették egymást, hogy ez a szeretet emberré 

változtatta a medvét. 

        Ez volt, mese volt, s talán igaz sem volt. 

 

 



 

„A kétségbeesett királynő” 

Írta: Paulik Joel 4. o. 

Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

       Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy kastély. Ott élt egy nagyon gazdag, de 

gonosz király. Amikor kiment az erdőbe meglátott egy sánta medvét. Meg sem sajnálta 

azonban a beteg állatot.  

       Pár óra múlva elindult hazafelé az általa meglőtt szarvassal a hátán, amiből óriási lakomát 

csaptak. 

       Éjfél körül kiment a kertbe, ahol észrevett egy hullócsillagot. Azt kívánta abban a 

pillanatban, hogy egyszer kiszabadíthassa a lányát a boszorkány fogságából. A boszorka háza 

a Bűvös-tengeren is túl, az üveghegyen is túlvan, ott ahol a kurta farkú malac túr. Hetvenhét 

nap és hetvenhét éjszaka kell, hogy valaki odaérjen. Aki elindul, annak szüksége van egy 

ladikra is. 

       A király ugyan öreg volt már, de másnap nekiindult az útnak. Amint odaért a Bűvös-

tengerhez, fából épített egy ladikot, melyet ágacskákkal, gallyacskákkal fogatott össze. 

Ladikozás közben nagyon megváltozott ám a gonosz király, mivel volt ideje gondolkodni. 

Ahogy megérkezett a partra, megpillantott egy partra vetett halat. Felemelte és megkérdezte 

tőle: 

- Miben segíthetek? 

- Rakj vissza bácsikám a vízbe, mert én csak ott tudok élni. – kérlelte a hal. 

Az öreg király teljesítette a hal kívánságát, amiért cserében kapott egy csengő-bongó 

aranycsengettyűt. 

- Nagyon hálás vagyok érte, de mit kezdjek vele?- tanakodott hangosan az öreg. 

- Keress egy vízi pitty-puttyot, és azzal ütögesd meg a csengőt. Ha meghallja ezt a 

hangot a boszorkány, rögtön elengedi a lányod. 

A király bement egy erdőbe, ahol a kurta farkú malac túr, leszedett egy vízi pitty-puttyot a fáról, 

majd elkezdte a csengő-bongó aranycsengettyűt ütögetni. És láss csodát, a boszorka menten 

elájult. 

A királylány megmenekült, hetvenhét nap alatt hazaértek, és azóta is boldogan élnek. 

 

 



 

 

„Hullócsillag” 

 

Írta: Répás Csenge 4.o. 

Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola 

 és Alapfokú Művészeti Iskola 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egy sánta medve. Volt neki egy drága kincse, egy ékszerdoboz. 

Egyik esztendőben a nagy titokra fény derült. De annyira ám, hogy a nagy Cifra Bajusz is 

megtudta. Egyből elújságolta mind a kilenc fiának, egyedül Lajosnak nem. Már csak azért sem, 

mert együgyü volt. Mindegyik elindult, de akik elmentek vissza sem jöttek. Végül csak Jancsi 

maradt. 

- Drága édesapám, szívem-lelkem adnám a kincsért! – mondta bátran. 

- Te? Még a tehenet sem tudod megfejni. 

- Ezzel megpróbálkozom! 

- Na, majd meglátom én azt! 

A legény elindult a Bűvös-tengerhez. Szép volt, de átjutni nem tudott rajta. Pezsgett a víz, a 

legény megijedt. Egyszer csak felbukkant egy vízi pittyputty, mely egy ladikkal érkezett a 

partra. 

- Te legény! 

- Iiii-gen? 

- Feláldozom egy uszonyomat, hogy átúszhass a tengeren, de cserébe add ide a kalapodat! 

- Áll az alku. – felelte Jancsi. 

Így is lett. Tovább állt, majd meglátott egy hétfejű sárkányt. 

- Te ott! Segítenél nekem? – szólalt meg a sárkány. 

- Miben kellene segítenem? 

- Olyan sok fejem van, mégsem látok egy almafát sem, pedig nagyon éhes vagyok. 

- Semmi baj, édesapám adott az útra egy pogácsát, szívesen odaadom. – felelte a fiúcska. 

A sárkány megköszönte az élelmet, Jancsi pedig haladt tovább. Egyszer csak megpillantott egy 

kincset. Közelebb ment hozzá, majd megpillantotta a csengő-bongó aranycsengőt. Abban 

bizony egy hullócsillagot lehetett látni. A csillag kiesett belőle, majd rögtön egy királylánnyá 

változott. 

- Hercegem! – szólította meg a királylány Jancsit – Köszönöm, hogy segítettél. Egy 

gonosz boszorkány elátkozott és a medvére bízta sorsom. 

- Én is nagyon örülök!- kiáltott fel a fiú. Nagyon jó érzés másokon segíteni. 

Három nap múlva a hetvenhét éves édesapa örömére összeházasodtak. Boldogan éltek, míg 

meg nem haltak. 



 

 

 

„Az eltűnt királylány” 

Írta: Mezi Melissza   5.o. 

Létavértesi Arany János Általános Iskola 
 

Egyszer volt hol nem volt, az Üveghegyen innen, az Óperenciás tengeren túl élt egyszer 

egy szegény legény, akit Jancsinak hívtak. A fiú egy szerény, rozoga kunyhóban lakott egy 

tanyán a mostoha anyjával, aki nem bánt vele valami szépen. Mindig csak dolgoztatta, ha esett, 

ha fújt. Ő maga meg nem csinált semmit, egész nap csak henyélt. Jancsi nagyon szeretett volna 

világgá menni, de sajnálta ott hagyni a mostoháját, féltette az állatokat, akiknek csak ő adott 

rendszeresen enni. Munkával teltek a mindennapjai, nem volt ideje feleséget sem keresni 

magának. 

Egy napon, amint a tanyán dolgozott, felé jött a nagy népség, a falubeli férfiak. 

Elmesélték, hogy elrabolták a királylányt, és ők most azt keresik itt a környéken. Jancsi nagyot 

nézett a hír hallatán, és nyomban eldöntötte, hogy amint végez a ház körüli munkálatokkal, ő is 

elmegy megkeresni a királylányt. Ahogy ment, mendegélt, úgy betévedt egy sűrű erdőbe, ott 

találkozott három sánta medvével. Kérdezték a medvék: 

-Mi járatban vagy erre földi halandó?  

-Keresem a királylány. Nem láttátok valahol?  

-Nem láttuk-felelték a medvék-de menj arra, a Bűvös tenger felé. De ott nagyon vigyázz, mert 

a Bűvös tengerben ott lesz a 77 vízi pittyputty, akik bűvös dalukkal majd megpróbálnak 

letéríteni az utadról, de te ne állj meg! Csak menj végig a fahídon, amit ott látsz. Ha átkeltél a 

tengeren, akkor folytasd tovább az utadat. Találsz ott egy folyót, és annak a partján lesz egy 

ladik. Üljél bele, és evezz végig a folyón, míg egy vízeséshez nem érsz. Ott szállj ki a ladikból, 

és mássz be a vízesés mögötti barlangba. Ott él a hétfejű sárkány, talán ő rabolta el a királylány. 

A legény megköszönte az útbaigazítást, majd elindult az útjára. 

A vizi pittyputtyok valóban olyan gyönyörűen énekeltek a Bűvös tengerben, hogy a legény 

legszívesebben órákig hallgatta volna őket, de erőt vett magán, és folytatta az útját. Nagy 

sokára, hosszú evezés után megtalálta a vízesést. Bemászott mögé, és valóban a hétfejű sárkány 

fogságában volt a királylány. Gondolkodott a fiú, hogy mit tegyen. Egyedül nem győzheti le a 

sárkányt. Tovább gondolkozott, hogy hogyan mentse meg. Eszébe jutott, hogy nála van a 

tarisznyája ami segíthet neki. Volt is benne egy furulya. Hirtelen elkezdte fújni és a szép 



dallamával elálmosította a sárkányt. A királyfi szép csendesen meg tudta menteni a királylányt. 

Ezután Jancsi hazavitte a királylányt. A király rögtön feleségül adta Jancsihoz az egyszem 

lányát. A két szerelmes boldogan élt, míg meg nem halt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A BŰVÖS TENGER” 

 

Írta: PAP ALEX 3.o. 

Emlékiskola, Zenta, Szerbia 
         

 

   Egyszer volt, hol nem volt, volt egy bűvös tenger. 

   A legény elment fürödni és megpillantott egy hullócsillagot. Azt kívánta, hogy 

a boszorkány változzon át vizi pitty puttyá. A királylány becsöngetett vizi pitty 

puttyékhoz. A sánta medve nyitott ajtót. A boszorkány aranycsengettyűjét 

megkereste és a hetvenhét ladikkal átjutott a bűvös tengeren, hogy a legény 

felesége legyen. 

   Itt a vége, fuss el véle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„MESE EGY ÁLOMRÓL” 
 

Írta: REMETE RÉKA 3.o. 

Emlékiskola, Zenta, Szerbia 
 
                           
   Egy csodálatos napon elmentünk táborozni az unokatestvéremmel, Sárával. Néztük az eget, 

hátha meglátunk egy hullócsillagot. Néztük-néztük, egyszer csak láttunk egyet. Azt kívántuk, 

hogy nagy kalandban legyen részünk. A tábortűz mellett megsütöttük a szalonnát és azt ettük 

vacsorára. Amikor megettük, bementünk a sátorba és elaludtunk. 

   Alvás közben egy álomba keveredtünk és hirtelen megszólalt egy hang: 

- Ti ketten meg kell, hogy szerezzetek egy kristályt! 

- Miiit? 

- Egy kristályt, mert csak akkor mehettek innen haza, ha megszerzitek! 

Elindultunk egy úton és megpillantottunk egy kastélyt. Próbáltuk kinyitni az ajtaját. Ütöttük-

vertük, húztuk-toltuk, de nem nyílt ki. Egyszer csak odajött egy sánta medve, aki kilökte a 

kaput, majd szó nélkül elment. A kastélyban hetvenhét kiskatona volt. A kiskatonák 

befogadtak minket és megengedték, hogy ott aludjunk. Másnap reggel tovább mentünk. 

Elérkeztünk a Bűvös tengerhez. Gondoltuk, hogy iszunk a vízből. De amikor ittunk belőle, 

átváltoztunk sellővé. Tudtuk, hogy így a víz alatt is tudunk lélegezni. Így hát bementünk a 

vízbe, ahol találkoztunk egy hableánnyal. Megkérdeztük tőle, hogy hogyan változhatnánk 

vissza emberré, erre ő azt mondta: 

- Ahhoz, hogy visszaváltozzatok, meg kell ennetek egy vizi pitty-puttyot! 

Tovább úsztunk, majd találtunk két vizi pitty-puttyot. Megettük és gyorsan felúsztunk a 

felszínre, nehogy megfulladjunk. Kiúsztunk a partra és továbbindultunk. Lassan odaértünk egy 

útelágazáshoz. Az út mellett ott állt egy legény, aki a juhokra vigyázott. Odamentünk a 

legényhez és megkérdeztük, hogy hallott-e a kristályhoz vezető útról? Erre a legény azt felelte: 

- Elmondom nektek, hogy merre van, de kérek érte cserébe egy szívességet! 

- Halljuk! 

- Hozzatok nekem egy királylányt! 

Elindultunk, hogy keressünk a legénynek egy szép királylányt. Megláttunk egy tornyot, oda 

felmentünk, ahol szerencsénkre egy királylány lakott és éppen egy legényt keresett magának. 

Elindultunk vissza a királylánnyal. Mikor odaértünk a legényhez, átadtuk neki a lányt, aki 

cserébe elmondta, hogy merre menjünk. Az mondta: 

- Középen menjetek tovább! 

Elindultunk, de beleütköztünk egy csapat trollba. Épp időben odaért a vízen egy ladikban ülő 

boszorkány, csengő-bongó aranycsengettyűvel a kezében. Megcsengette csengőjét és a trollok 

mind elfutottak. Mikor a partra értünk, megkértük a boszorkányt, hogy keverjen nekünk egy 

bájitalt. Miután a boszorkány elkészült a főzettel, megittuk és bementünk a barlangba. Bent 

megláttuk a kristályt. Megérintettük és abban a pillanatban a sátorban ébredtünk. 

- Hát ez nagyon furcsa volt! – mondtuk, majd összepakoltunk és elindultunk haza. 

   Azóta is reménykedünk, hogy máskor is lesz részünk hasonló kalandban. 



„AZ ELVARÁZSOLT HERCEGNŐ” 
 

Írta: PRIBIĆEVIĆ TARA BLANKA 3.o. 

Emlékiskola, Zenta, Szerbia 
 

   Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, aki a Csengő-Bongó Királyság uralkodója 

volt. Ennek a híres királynak volt egy csodaszép lánya, Aranyka. Sokan irigyelték a lányt 

szépségéért. 

   A gyönyörű Aranyka, mikor kint játszott a labdájával, előbukkant egy förtelmesen rusnya 

boszorkány, aki az égből érkezett egy hullócsillaggal. A gonosz banya is megirigyelte a lány 

szépségét. Megszólította a szép leányt: 

- Szép kisasszony, add nekem a szépséged felét és cserébe kérhetsz bármit! 

A királykisasszony erre azt felelte: 

- Nem adom én! Szerezz magadnak máshol! Ez az enyém! 

Erre a boszorkány feldühödött, nagy forgószelet csapott és elrabolta Aranykát. 

   A királyra és udvarára nagy bánat telepedett. Kihirdette a király, hogy annak a daliás 

legénynek, ki megtalálja egyetlen szépséges leányát, annak adja a fele királyságát és Aranyka 

kezét is. Jöttek szerencsét próbálni a szebbnél szebb daliák, de mind odavesztek, vagy 

szégyenükben, hogy nem találták meg a királykisasszonyt, elbujdostak. A király már kezdett 

belebetegedni, hogy kislányát többet nem látja, mikor nagy sokára megjelent egy szegény, de 

annál eszesebb legény, Zénó. Ő is szeretett volna szerencsét próbálni. Bele is egyezett a király, 

de nem sokat jósolt a legénynek. 

   Megindult Zénó, ment, mendegélt, már az Üveghegyen is túljutott, mikor leheveredett 

pihenni. Majd hirtelen mellette termett egy öregasszony, ki az orrát a földön húzta, annyira vén 

volt és megszólította a fiút: 

- Kedves legény, a nagy utamon nagyon megéheztem, tudnál-e nekem adni elemózsiát? 

- Hát persze! Van elég kolbászom és cipóm is! Gyere, ülj mellém és a felét neked adom! 

Jóízűen eszegettek és beszélgettek. Zénó elmesélte, hogy mi járatban errefelé. 

- Egyet se búsulj, majd én segítek neked! Jó tett helyében jót várj!- mondta az öreg nénike. 

A fiú kezébe nyomott egy aranycsengettyűt, ami nem akármilyen volt, hanem varázslattal bírt. 

Ha megcsörrentette és azt mondta, hogy vizi pitty-putty, megmutatta a helyes utat. A fiú 

megköszönte és elbúcsúztak egymástól. Az öreg néne, amilyen gyorsan jött, olyan 

hirtelenséggel el is tűnt. 

   Tovább baktatott a legény, mikor elérkezett a Bűvös-tengerhez. Innen már látta a szigetet, 

ahol a boszorkány romos kastélya volt. De sehogy sem tudott a kastélyhoz eljutni. Ekkor eszébe 

jutott az aranycsengettyű. Megcsörrentette és pitty-putty ott termett egy kis ladik. Avval 

áthajózott. Mikor megérkezett, egy óriás sánta medve állta útját. Nagyon megijedt, hogy most 



mitévő legyen. Még mindig a kezében tartotta az aranycsengettyűt a legény, ezt a medve 

észrevette és rögtön jámbor jószággá változott. 

 

   Zénó belesett a kastély ablakán és meglátott egy rusnya boszit, aki épp müzlit evett. Mivel a 

boszorkány azt olvasta a Banya Lapban, hogy ettől szebb lesz az arcbőre és a bibircsókok is 

leesnek, ha megízesíti egy kis macskagyökérrel. A fiú ezen jót szórakozott magában és elindult 

a nagy vaskapu felé. Halkan beosont, de nem találta a lányt, csak egy gyönyörű vörös rókát.  

   A rókalány megszólította: 

- Én vagyok a hercegnő, Aranyka! Ha értem jöttél, csak úgy tudsz átváltoztatni és 

megmenteni, ha felmész a hetvenhetedik szobába. Ott megleled a gonosz boszorkányt. 

Úgy tudod legyőzni, ha fogod az aranycsengettyűt és a lábához gurítod. Akkor nyomban 

elpusztul. 

Zénó felment a hetvenhetedik szobába és sikeresen legyőzte a boszit. Aranyka visszaváltozott 

és szebb lett, mint valaha. Nagy volt az öröm, és erősen megtetszettek egymásnak. Ahogy 

hazaértek, a boldog öreg király nagy lakodalmat csapott a fiataloknak és a fele királyságát is 

nekik adta. 

   Máig is élnek boldogan, ha meg nem haltak. Itt a vége, fuss el véle! Még el nem felejtem, az 

új király Zénó kihirdette, hogy minden nőnek müzlit kell ennie, hogy minél tovább szépek 

maradjanak!                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Az útmutató hullócsillag” 

 

Írta: Nánási Gréta Georgina 6.o. 

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola  

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
     

 

Amit most mesélni fogok, igen nagyon régen történt. Olyan régen, hogy a legöregebb ember 

sem emlékszik már rá. Neki is az öregapja mesélte. Annak meg az apja. Olyan régen történt, 

hogy az állatok az emberi nyelvet értették. 

Történt egy napon, hogy a szépséges Örök Nyár Ország erdejében Jancsi, a vadász legény, csak 

úgy mint máskor vadászni indult felséges királyának ebédjéhez. A főszakács hírét vette, hogy 

az erdő túlsó fertályán lehet a legízletesebb, fácánhúsra szert tenni, éppen ezért kiadta Jancsi 

legénynek, hogy onnan hozza a zsákmányt. A legény szót fogadván, el is indult. Egész sűrű lett 

az erdő ahogy egyre távolodott a megszokott vadász területtől. Minden zajra kifeszítette az íját, 

hátha megpillantja a fácánt. Amint így haladt előre, zajt hallott, a sűrű levelek között úgy látta, 

ott a kiszemelt préda és már repült is a nyílvesszője. Ám mikor közelebb ért látta, hogy nem 

fácán az elejtett vad, hanem egy fiatal barna medve. 

– Ne haragudj édes egy komám! Nem akartalak én téged megsebezni! 

– Húzd ki a nyiladat a lábamból és hozz nekem rozmaringot, morzsold össze és tedd a sebemre. 

Ha ezt megteszed, megbocsájtom a tévedésedet. 

El is ment sebbel-lobbal a legény rozmaringot szedni, gyorsan vissza is tért és úgy tett ahogyan 

a medve kérte. A nap már lemenőben volt, Jancsi úgy döntött, hogy nem hagyja magára a sánta 

medvét amíg jobban nem lesz, így tábort vert. Leheveredett és bámulta az eget,  megpillantott 

egy hulló csillagot. A medve így szólt: 

– Te legény! Tudod-e, hogy minden éjjel lehullik ám egy hullócsillag, ugyanabban az időben, 

ugyanarra a helyre mutatva? 

– Honnan is tudhatnám szegény sánta medve barátom? Nah de mond el nekem, mit mutat a 

hullócsillag? 

– A Bűvös tenger fölött alszik ki a fénye a hullócsillagoknak minden éjjel. A tenger mélyén 

van egy birodalom, melyet egy hiú boszorkány ural. Hiúsága oly hatalmas, hogy bármire képes 

azért, hogy szépségét senki ne szárnyalja túl. Mikor meghallotta, hogy az Örök Tavasz Ország 

királyának legkisebb leányának szépsége káprázatosabb mint az övé, elhatározta, hogy 

elrabolja a királylányt, és egy sötét tömlöcbe veti a Bűvös tenger mélyén. A felragyogó 

hullócsillagokat minden éjjel a királylány tündér keresztanyja küldi, abban bízva, hogy utat 

mutat egy jóravaló legénynek és megmenti az ő szépséges keresztlányát. 

– Ha tényleg olyan szép a királylány én bizony megmentem! Hazaviszem a királynak, aki 

biztosan jutalmul hozzám adja szépséges leányát. Mond csak medve, hogy jutok el a víz alatti 

birodalomba? 

– A birodalom kapuja csak a csengő-bongó aranycsengettyűvel nyílik, melyet hetvenhétszer 

kell megráznod. Ezt a csengő-bongó aranycsengettyűt egy vérszomjas fenevad őrzi egy közeli 

barlangban. Vigyél magaddal egy furulyát jó legény, sokan nem tudják, de ha muzsikát hall a 

fenevad olyan mély álomba szenderül, hogy vérontás nélkül megszerezheted a csengettyűt. 

Majd menj el a Bűvös tenger partjához, ott találsz egy régi halász házat, a házban egy ladikot, 

azzal menj be a tenger közepébe, és mondd ki a varászszót „ vízi pittyputy” ahogy ezt 

kimondod megnyílik a tenger és te egyszeriben a mélység birodalmában leszel. 

A legény megköszönte a sánta medvének a segítséget, és mindent úgy tett ahogy a medve 

mondta. A birodalom olyan volt, mint egy hatalmas buborék. Nem kellett attól tartania, hogy 

vízbe fullad. Csodálkozva látta, hogy a víz alatt a boszorkánynak számtalan ember 



rabszolgaként dolgozik, az egyik ruhát hímez, a másik cipőt var neki, odalépet hát az egyikhez 

és ezt kérdezi tőle: 

– Tudod-e te suszter ember, hogy hol tatja foglyul a boszorkány a királylányt? 

– Tudom én, de azt csak akkor mondhatom meg, ha megszabadítasz bennünket is a rabságból. 

– Rendben! Mondd meg mit kell tennem? És azt is hol a királylány! 

– Nézz csak oda fel, látod ott úszkálni azt az aranyhalat? Nah azt a halat csak az tudja megfogni 

aki ide önszántából jött le. Te pedig pont így érkeztél. Fogd meg hát, és a szájából vedd ki a 

gyémántkövet, ha ezt megtetted siess a birodalom déli pontjába, ott találod a tömlöcbe vetve a 

királylányt, ha ez is meg van, mondd ki a varászszót „vízi pityputy” és egyszeriben mind 

visszakerülünk az otthonunkba a boszorkány birodalma pedig elpusztul, mert ha a gyémánt már 

nem lesz a tengervízben a boszorkány hatalma megszűnik, a gyémánt pedig elporlad. 

Jancsi legény a suszter minden útmutatójának eleget tett, és csodák csodájára megmenekült a 

királylány, és az összes ember aki a gonosz boszorkány fogságába esett. 

A boszorkány dúlt-fúlt mérgében, hogy túl jártak az eszén, a gyémánt nélkül a szépsége is  

elillant, ráncos vénséggé változott és elvesztette minden varászlatos hatalmát. 

A legény a tenger parton csak gyönyörködött a szépséges királylányban, aki olyan elbűvölő 

volt, hogy álmában sem hitte, hogy létezik ilyen leány a földön. A legény hazavitte a királylányt 

édesapjához aki örömében azonnal feleségül adta Jancsihoz leányát és neki adta fele 

királyságát. A lakodalomban olyan ebédet főztek, hogy máig is emlegetném, ha megkóstoltam 

volna, de hát engem nem hívtak meg a lakodalomba. 

Nah de a mesének itt még nincs vége, mert Jancsi nem felejtette el a sánta medvét, aki nélkül 

soha nem lelt volna élete párjára. A medvét hálája jeléül az udvarába vitette és minden nap friss 

mézzel megetette. Nah most van vége a mesémnek, itt a vége fuss el véle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„A legény szerencséje” 

 

Írta: Varga Viktória 4.o. 

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola  

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 
 

 

  Egyszer volt hol nem volt,élt egyszer egy szegény legény. Egy szép napon, úgy gondolta hogy 

elmegy szerencsét próbálni. 

  Ment-mendegélt hetvenhét országon keresztül, míg egy rengeteg erdőbe ért, ahol csilingelésre 

lett figyelmes. Egy bokor tövében rátalált egy aranycsengőre, ami hangosan csengett-bongott. 

Felvette és a zsebébe tette. "Jó lesz ez még valamire!"-gondolta magában, és tovább ballagott. 

Már majdnem besötétedett amikor egy tóhoz ért. 

A víz tetején egy vízi pittyputty lebegett, amin egy béka ült. 

-Hallod-e te legény!-szólította meg a béka. 

-Látom nagy a te gondod-bajod! Se szállásod, de még betevő falatod sincs. Én segíthetek neked! 

-Hogyan tudnál nekem segíteni? Hiszen csak egy béka vagy!-felelte a legény. 

-Ha jól tudom, találtál egy csengő-bongó aranycsengettyűt. Ez teljesíti a kívánságaidat. De 

egyre vigyázz! Ne legyél telhetetlen! Kívánj mértékkel, mert elveszik a szerencséd! 

Azzal nagy brekegve tovább ugrándozott. A legény csodálkozva nézett utána. 

Éjszakára egy faluba ért, de sehol nem talált szállást. Eszébe jutott a csengő. Elővette a 

zsebéből, és kívánt magának egy takaros kis házat. Mikor látta hogy teljesült a kérése, egyre 

többet és többet kívánt, elfelejtve amire a béka figyelmeztette. 

A csengő ugyanis egy boszorkányé volt, amit elhagyott és régóta keresett. Ha valaki sokat 

kívánt a csengőtől, a boszorkány megtudta hol van és visszavette tőle .Aki pedig ellenszegült 

azt elvarázsolta. 

A legény éppen aludt, mikor a boszorkány megtalálta, és kivette zsebéből a csengettyűt, majd 

visszatért a sötét palotájába az üveghegyen is túlra. 

Reggel a legény keresni kezdte a csengettyűt, de sehol nem találta. Ekkor jutott eszébe mit 

mondott neki a béka "Ne legyél telhetetlen, kívánj mértékkel". Ahogy így szomorkodik 

megjelenik előtte a béka. 

-Látod-látod én előre figyelmeztettelek ,de te nem hallgattál rám! Azzal elmesélte hogy a 

boszorkány miért és hova vitte el a csengőt. 

-Mit kell tennem hogy visszakapjam?-kérdezte 

-Menj a Bűvös-tengerhez. A parton egy ladikban ül egy ember, ő segít neked átevezni a 

túlpartra! A többit majd elmondja ő maga. 

Mikor odaért, megkérdezte a ladikban ülő embert, tudna -e segíteni neki, átérni a túloldalra? 

-Segítek neked, de fizetségül kérnék tőled valamit. Van egy  királylány, akinek barna hajában 

van egy aranytincs. Ezt vágd le és hozd el nekem. 

-Merre keressem?-kérdezte. 

-A hegyen túl a Bűvös-völgyben lakik a sánta medve, aki segíteni fog eljutni Csodapalotába. 

Ott lakik a királylány, akinek hajában az aranytincs van. A völgybe úgy juthatsz el, ha követed 

a hullócsillagokat. 

Még egy nagyon fontos dolgot jegyezz meg: ha a medve bántani akar, akkor hangosan kiabáld 

a varázsszót, csengő-bongó aranycsengettyű! 

     A sötét égbolton hullócsillagokat látott, ennek irányába indult el, míg el nem ért a Bűvös 

völgyhöz, ahol találkozott a sánta medvével. Minden úgy történt ahogy a ladikban ülő ember 



mondta. Először a medve nekirontott a legénynek, aki összeszedte minden bátorságát és 

hangosan kiáltotta" csengő-bongó aranycsengettyű"! A medve megszelídült és így szólt: 

.-Mit kívánsz tőlem? 

-Szeretnék eljutni a Csodapalotában élő királylányhoz. 

A medve nem szólt semmit, nyakába vette a legényt és pár pillanat múlva már ott is voltak. 

A királylány mélyen aludt mikor a szobába léptek. A legény közelebb lépett hozzá. Olyan 

gyönyörűségesen szép volt, hogy azonnal beleszeretett. 

Ahogy nézte-nézegette, meglátta az aranytincset, levágta és a zsebébe tette. Amilyen gyorsan 

jutottak a palotába, olyan gyorsan jutottak vissza a Bűvös völgyhöz. 

Megköszönte a segítséget, amikor is a medve a legény kezébe adta egyik szőrszálát. 

-Ezt tedd el, és ha a segítségemre van szükséged, vedd elő, fújj rá 3-szor és megjelenek bárhol 

is vagy. 

Megköszönte és a zsebébe tette. Azzal visszament a Bűvös-tengerhez. 

A ladikos embernek átadta az aranytincset, aki átvitte a túloldalra, majd kezébe adott egy sípot. 

-Erre szükséged lehet, majd elevezett. 

  Most már  csak az üveghegyet kellett megmásznia. Nagyon magas és meredek volt. Indákba 

kapaszkodva jutott át a túloldalra, a boszorkány palotájához. A kaput egy tűzokádó sárkány 

védte. A legény nem ijedt meg, elővette a sípját, és megfújta. Abban a pillanatban a sárkány 

elaludt. 

Gond nélkül jutott be a palotába, és a csengő keresésére indult. A boszorkány észrevette, és el 

akarta varázsolni a legényt, aki elővette zsebéből a medve szőrszálát és 3-szor ráfújt. Megjelent 

előtte a medve. 

-Mit kívánsz tőlem? 

-A boszorkány el akar varázsolni, segíts nekem! 

Hatalmas mancsával megragadta a boszorkányt és a mély szakadékba taszította. Többé 

senkinek sem tudott ártani. 

  A boszorkány varázsládájában megtalálta a csengettyűt. Mikor megemelte, hangosan csengett-

bongott. Abban a pillanatban a sötét palota gyönyörű palotává változott. Az ajtón pedig belépett 

a királylány, akinek hajából levágta az aranytincset. Kiderült, hogy a boszorkány varázsolta őt 

mély álomba. 

Mivel a gonosz megsemmisült, megtört minden varázsa. 

Azonnal egymásba szerettek. Hétországra szóló lakodalmat csaptak, és még máig is éltek, ha 

meg nem haltak. 

 

 

 

 

 


