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Fragmentumok Tolsztojról és meséiről 

„Mit érdekel bennünket Tolsztoj? Polgári irodalmárok bizonyára 

„mély értelműen” bájologni kezdenének Tolsztoj világnézetéről, 

vallásáról, szeretetről és részvétről, „az emberről” stb. Mindez – 

tisztesség ne essék szólván – szart sem érdekel bennünket. 

Tolsztoj úgynevezett tanítása, a tanítás, hogy ne állj ellent a 

gonosznak a hanyatló, a társadalmi fejlődés kereke által 

tehetetlenül elsodort, erőtlenül tiltakozó rétegek ősrégi 

bölcsessége. Az őskereszténységtől a harcos újrakeresztelő 

szektákon át máig újra és újra fölbukkan ez a tan. Ha korábban 

csupán a harcra való objektív képtelenség jele volt (mint például a 

kvékereknél a nagy angol forradalom után), ma – amikor a 

proletariátus harcra kész – pusztán ellenforradalmi ideológia. 

Miért érdekeljen hát Lev Tolsztoj mégiscsak bennünket?” 

 Ezeket a telitalálatokat dobta a köztudatba hajdaná Lukács az  

általa (általunk) igen nagyra becsült Jasznaja Poljana-i nagy 

emberről, de nem ragad a bírálat fenemód elítélő felszínén, hisz  

így folytatja:  

 „Tolsztojnál mindenkor éppen ezen alapszik alakjainak 

jellemrajza. Polgári tömjénezői szüntelenül alakformálásának 

érzéki gazdagságáról, ábrázolásai csodálatos plasztikusságáról 

locsognak, de természetesen nem látják, hogy az a nagyszerű 

elfogulatlanság, világosság és mindenoldalúság, mellyel Tolsztoj a 

maga alakjait látja és ábrázolja, épp azon nyugszik, hogy 

elfogulatlanul annak látja és úgy ábrázolja őket, amik valójában: 

kizsákmányolóknak és kizsákmányoltaknak, uraknak és 

alávetetteknek; hogy soha nem az úgynevezett lelki problémákból 



indul ki, hanem fordítva, alakjai minden lelki problémáját 

materiális létfeltételük kísérőjelenségének tekinti.” 

Olvassuk el idepironkodott meséinek egyikét rögvest, pupillánk 

táguljon mint ama világegyetem amit bevenni igyekszik a Vörös 

Kacaj Forradalma. Tolsztoj a Farkas és a kutya meséjében nem 

fogadja el a szolgaságot, sem a rabságot, megelégszik azzal, hogy 

a szabad lény (létezése) az élet eszenciája, így annak formuláját a 

rácsok felé hajítja. Neki ennyi elég(vajon mi következik ebből egy 

olyan ketrec-világban, amelyben az egyén szabadsága az állam/ 

világpolgár osztálymeghatározottságoktól vemhes szabadsága a        

kapitalizmus börtönének falai közt cirkulál?). 

 A proletárok e forradalomban csak láncaikat veszíthetik. Cserébe 

egy egész világot nyerhetnek, ordította, kinyilatkoztatta, 

horizontra lökte Marx, a „vörös démon” pár ezer kilométerrel 

odébb, pár évtizeddel korábban.  

Tolsztoj egyik fülére süket volna? „Teljes világossággal látja 

mindazt, ami értelmetlen az ember életében, látja és meg tudja 

jeleníteni az olyan pillanatokat, melyekben az ember meglátja az 

élet értelmét, azonban kritikája puszta kritika marad, és nem tud 

irányt mutatni az élet számára.” 

Vegyünk egy másik sziluettet... 

 

   ...a hangya és galamb fabuláját! 

 

Ez a röpke mese hasonló húrokat pendít meg mint Kropotkin 

Kölcsönös segítségének főbb ritmusai. Tolsztoj rokonszenvvel, de 

kritikusan követte Kropotkin tevékenységét, meséje előbb 

született meg mint Kropotkin műve, de nem a könyvek, eszmék, 

ideológiák hatástörténetét akarjuk nyomon követni, inkább az 



egyháztalanított, államellenes keresztény Tolsztoj és Kropotkin 

történelmi és természettudományos következtetéseinek más-más 

úton „felismert” de lényegi azonosságára akarunk rámutatni. Az 

élővilág szeretete, tisztelete, az „isteni harmónia” és a   

szociáldarvinizmus elutasítása, a kölcsönös segítség kifejeződése   

tör felszínre Tolsztoj meséje által (a jótett helyébe jót várj etikai 

parancsára), Kropotkin „természetes korporációja” pedig a  

természeti világban és az osztálytörténelemben, amely a herceg  

szerint a jövő anarchizmusának záloga. 

 De csakugyan?  

Paul Mattick, a „kekeckedő” írta: 

„Habár tudni kell azt, hogy a kölcsönös segítség legalább annyira, 

vagy még inkább jelen van az állatvilágban és az emberi 

társadalomban, mint a verseny, ez kevés ahhoz, hogy 

megváltoztassa az emberek viselkedését, és hogy 

megváltoztassák a társadalmi viszonyokat. A helyzet 

haszonélvezői számára nem jelent problémát, hogy a fajok 

túlélésének módja „természetes”, vagy „nem természetes”, „jobb” 

vagy „rosszabb”. Az emberi faj nem képzi aggodalmuk tárgyát. 

Azok számára, akik a javakat előállítják, kellemes lehet tisztában 

lenni azzal, hogy az általuk egymás közt gyakorolt kölcsönös 

segítség törvénye emelkedett etikai felfogásukat és természetes 

viselkedésükről tanúskodik, de nem vet véget a 

kizsákmányolásuknak.” 

Kezdünk elszontyolodni? Ifjúságunk bálványa nem ígér 

Forradalmat? 

A kismadár tanmeséje a szabadság felismert szükségszerűség 

tézis meséje, nem remek kombináció, ábrázolása majdhogynem  

üti a giccset, a szentimentálist, mondandója mégis lényeglátó, 



elevenbe vágó. Tolsztojnál a szabadság erkölcsi kategória, az élni 

és élni hagyni frázisa mentén. A felismerés centrális. A történet itt 

meg is áll. Saját lábán. Értjük a gyermekkor dilemmáit…. ott 

kezdődik minden a protoplazmánál… 

 Tudnivaló a tolsztoji „világmegváltás” nem vált (mert nem 

válhatott, teljesedhetett), kerekedhetett forradalmi magatartássá,  

gyakorlattá. Tolsztoj az ellen nem állás pozíciójába ágyazta magát. 

Lukács imént elemezte mit is jelent ez általában, olvasó barátunk 

gördülj vissza vagy egy oldalt. 

 Lenin jegyezte le, hogy az 1905-1906-os katonai felkelések 

sokszor Tolsztoj szellemiségét követve azért nem radikalizálódtak, 

mert a katonák tétováztak, tárgyaltak, szabadon engedték a 

parancsnokokat! S vert hadként újra igába álltak(vagy kivégző 

osztag elé) 

Íme a Jasznaja Poljana-i próféta világnézeti pacifizmusának  

csődhalmazának közvetlen eredménye (a Szef meg a Ligetvédő 

demokrata kövületek ihletett pillanataikban megmerítkeztek 

ugyanebben a  Scientia Sacra óceán moslékában. A bohózat 

kontinuuitást nyert.)  

   Lukács írja: 

„Valamely erkölcsnek az értékét, így a Tolsztojét is az fogja 

megadni, hogy mennyire lehet az illető erkölcs alapján élni. 

Azonban nagyon lehetséges egy olyan erkölcsi felfogás is, mely 

szerint a külső következményeket nem szabad figyelembe venni. 

Viszont kérdés az, hogy lehet-e következetes életet élni, mely 

emberi erőkkel keresztülvihető. És itt van az az Achilles-sarok, 

ahol a Tolsztojánusokat megfoghatjuk. Ugyanis Tolsztoj elvei 

szerint még nem élt senki, még maga Tolsztoj sem. Legfeljebb 

egy-két lépést tett afelé az élet felé. Például Tolsztoj szerint nem 



lehet senkinek sem tulajdona, mert a tulajdon fogalma egy elvont 

jogszabály, és mindig végig kell gondolnunk, hogy annak számára, 

aki a tulajdont el akarja venni, az a tény, hogy elvesz valamit, 

börtönt, rendőrt stb. jelent. 

Aki tehát ezt az elvont jogszabályt nem a társadalom 

megváltoztatásával akarja megváltoztatni, annak először is magát 

kell kitépni a társadalomból. Tolsztoj főnemesi családból 

származott, egész életén keresztül igyekezett a születés adta 

előnyöktől szabadulni. De mit tehetett, ha a vagyonát eldobja 

magától és a szegénységbe megy, az elveivel megegyezően csak 

akkor történhetik meg, ha sikerül feleségét meggyőzni, hogy 

önként, sőt örömmel vegye magára szegénységet, mert ellenkező 

esetben a felesége ellenére cselekedett, és neki ezzel 

kellemetlenséget okozott. 

Tolsztoj nem is tudott egész életén keresztül Tolsztoj szerint élni. 

A 70. esztendőn felüli öregember megszökött hazulról, hogy 

bemeneküljön egy kolostorba, meghalni. Azt mondhatná valaki, 

hogy hiszen a Tolsztoj esete megtalálható a középkori aszkétáknál 

is. Azonban a Tolsztoj-féle tanítás és a kereszténység tanítása 

között lényeges különbség van. Ugyanis a kereszténység számára 

a földi lét csak előkészület az istenhez méltó túlvilági élet 

számára, míg a Tolsztoj életfelfogásából a túlvilág ki van 

kapcsolva, az élet értelmét a földi léten belül kell keresni. Tehát 

megkérdezhetjük Tolsztojtól, hogy hogyan csinálta ezt az életet, s 

akkor nem mindegy az, hogy kolostorba ment-e vagy sem, mert 

így a kolostorba menekülés – menekülés a csatatérről. Helytelen a 

társadalomból egy darabot elkeríteni akkor, amikor emberek 

között kellene megvalósítani az igazi emberi életet, aki pedig 

otthagyja az embereket, és kimegy az emberek közösségéből, az 

még csak meg sem kíséreli az igazi emberi életet megvalósítani. 

Vagyis Tolsztoj felfogása kivezet az emberi társadalomból.” 



A Vadszamár meséje rímel a farkas mesére, sorozatgyártás. 

A TYÚKTOJÁSNYI ROZSSZEM a paraszti lét idealizálásának meséje.  

Tolsztoj tudtában volt, hogy élnek, robotolnak a munkások  

(akikkel kevésbé foglalkozott) és a szegényparasztok. Tisztában 

volt tudatlanságukkal, de ezzel is milyen robusztus potenciális  

kreatív erő, szellem birtokában vannak.  

 Lukács írja: 

„Nem tőkéseket és munkásokat lát, hanem parasztokat és 

földesurakat. A szemében a földjáradék az alapvető 

kizsákmányolási viszony. Tolsztoj a jobbágyság megszüntetése 

előtti Oroszországból származik. Átélte ugyan Oroszország 

kapitalizmushoz vezető fejlődését. De soha nem értette. A 

kapitalistában is, a proletárban is a puszta széthullás jelenségét 

látta. És amilyen éles szemű és kíméletlen megfigyelője a 

kizsákmányolásnak általában (és különös formájának, a 

földjáradéknak), éppoly utópikusak és reakciósak a jobbítást célzó 

javaslatai. A Proudhon népszerűvé tette mondást, hogy „a 

tulajdon lopás”, Tolsztoj primitív, romantikus, utópikus módon 

fogja föl: az őskommunizmushoz akar visszatérni. A 

magántulajdonnal együtt, amelyet gyűlöl, amelyben  minden rossz 

forrását benne véli megpillantani, az egész emberi civilizációt 

akarná kiirtani. 

Paraszt gyerekek (számukra iskolát hoz létre) Jasznaja 

Poljanában (meséit nekik szánva). Tolsztoj 1871 őszétől 1872-ig 

írta az ÁBÉCÉS könyv meséit. 1875-ben átdolgozta és még ebben 

az évben megjelent. Új ábécés könyvet adni a gyermekek kezébe, 

nevelő célzatú didaktikus mesék formájában, „a nevelőt is 

nevelni” kell alapon, önmaga számára is fontos mesesorozat 

születik. Népmesék, Grimm testvérek, Andersen, az 



Ezeregyéjszaka meséi, Aesopus és a parasztgyerekektől hallott 

történetek fő forrásai. 

 

Sklovszkij Tolsztoj könyvében feleleveníti a gyermek Tolsztoj 

egyik titkát: „A tizenkét éves Nyikolenka közölte a 

többiekkel,hogy van egy titka, amelyet ha egyszer föltár, 

minden embert boldoggá tesz: nem lesznek többé sem 

betegségek, sem bajok, senki nem fog senkire haragudni, 

mindenki szereti a másikat, mindenki morva testvér lesz. 

Valószínű,hogy Nyikolenka hallott vagy olvasott valamit apja 

könyvtárában a morva testvérekről,akik igaz életet éltek, 

mert minden tulajdonuk közös volt”. 

Muzsik gyerekeket oktatott, nevelt, tanított (írni-olvasni), szembe 

ment korával, zseniális részkritikái vannak, kritikai dolgok,  

felismerések, lázak, töredékek az állam, a hatalom, a 

magántulajdon civilizációjával szemben. Azt is felismeri, hogy a 

tömeg maga az elementáris alakító erő, a történelem kerekének  

gördítője, nem a nagy ember a kiválasztott, hérosz, cár, király, 

hadvezér (a Háború és Béke elementárisan tanúskodik erről,  

gigantikus regény/folyam). 

 A vándor motívumra konstruált A CÁR ÚJ RUHÁJA leköp, kifiguráz    

hierarchiát, színjátékot , képmutatást, hazugságot , hatalom előtti   

hódolatot, a cár vagy király meztelen, az emancipációs egyenlőség 

sarja ez a történet. Ehhez nem kell a pandémia halál kacaját dalba 

foglalni. 

 Nem vesszük végig meséinek sorát. Dallamai könnyen 

lekottázhatóak, szintetikusan beolvaszthatóak Leviatán s Moloch  

univerzumával szembeni-elleni küzdelmünkbe. Olyan meséket 

válogattunk, amelyek ellenmondásokkal terheltek, de esetükben is  

igaz amit Lukács így fogalmazott meg: 



Tolsztoj az egyéni jó cselekedet tanát hirdeti, a bűn egyéni 

elutasítását és egyéb ilyeneket. És sok olyasmit írt, amiben a  

részletek nagyszerű realizmusa ellenére a valóság el van torzítva, 

s ezért írta, hogy ezzel bebizonyítsa az egyéni jó cselekedet 

lehetőségét és hatékonyságát….. De a kései Tolsztoj költői 

nagysága éppen abban fejeződik ki, hogy ha művészileg ábrázol, 

akkor a tényleges élet összefüggéseit, könyörtelen gazdagsággal 

ábrázolja, nem törődve azzal, megfelelnek e kedvenc világnézeti  

eszméinek, vagy egyenesen leleplezik és megcáfolják őket. 

Lám-lám ezért organikus ihletőnk Lev Tolsztoj.    

  

    „Az élet jelenlegi berendezését le kell rombolni. Meg kell  

semmisíteni a versengésre alapított berendezkedést és 

kommunizmussal kell helyettesíteni, meg kell semmisíteni a 

kapitalista rendszert, és szocialistával kell helyettesíteni, meg kell 

semmisíteni a militarista rendszert, és leszereléssel, 

döntőbíráskodással kell felváltani, meg kell semmisíteni a szűk 

nacionalista szeparatizmust, kozmopolitizmussal általános 

testvériséggel kell felváltani, meg kell semmisíteni mindenféle 

vallásos babonát és ésszerű valláserkölcsi tudattal kell felváltani, 

meg kell semmisíteni a despotizmus minden fajtáját, és 

szabadsággal kell felváltani. Egyszóval meg kell semmisíteni az 

erőszakot. És az emberek szabad szerető egyesülésével kell  

felváltani” 

                                                                                  Lev Tolsztoj   

 

Éppen ezt szem előtt s nem pórázon tartva távol áll ül tőlünk 

Tolsztoj tevékenységének kizárólagos, csakis árnyoldalainak  



feltárása. Meséiből átsüt vág terpeszkedik pofon (pofán) vág az 

állam, az egyház, a magántulajdon elvetése, amiképpen zseniális 

regényeiben úgy ezekben is lázít ellenük. Fontos ismerni életét, 

látni miként hasonult meg kora társadalmával, önnön 

személyiségével és életvitelével hogyan nem tudott kibékülni. 

Látta, átélte ellenmondásait, ugyanakkor prófétai hevülete 

elvakította s hiába akarta otthagyni az egész kócerájt, a 

kizsákmányoló univerzum erkölcsét, gazdaságát, kultúráját. 

Menekülése halálba torkolt. Testamentuma a Rilke által (is)  

hangoztatott „Változtasd meg élted” manifesztációjában  

gömbölyödött elementárissá. 

 Ő maga prófétább szeretett, akart lenni az általa gyártott 

prófétánál, ennek nonszensz mivoltát nem ismerte fel, de mi 

tisztában vagyunk, kell hogy legyünk azzal, hogy a „Változtasd 

meg élted” nem a próféta hithű követését, hanem a következetes  

forradalmi élet s harc mind totálisabb összeolvadását, egységét, 

szintézisét kell, hogy alkossa, jelentse. 

De Te Fabula Narratur Kommunista Kör / Kiadó 2020 év 

vége felé  

LEV TOLSZTOJ 

A CÁR ÚJ RUHÁJA 

Egy cár nagyon szerette a szép ruhákat. Legtöbbet azon tűnődött, hogyan 

öltözhetnék minél szebben. 

Egyszer két szabómester ment hozzá, így szóltak: - Olyan csinos ruhát tudunk 

varrni, amilyent még soha senkinek sem varrtunk. Csakhogy ha valaki ostoba s 

nem állja meg helyét a hivatalában, az a mi ruhánkat nem láthatja szemmel. Aki 

okos, látni fogja, de aki ostoba, ha mellette áll is, nem látja a ruhát, amelyet mi 



szabtunk. - A cár megörvendett a szabóknak, s megparancsolta nekik, hogy 

varrják meg a ruhát. Kijelöltek a szabóknak a palotában egy szobát, adtak nekik 

bársonyt, selymet, aranyat, mindent, ami egy ruhához kellett. 

Mikor egy hét eltelt, odaküldte a cár a miniszterét, hogy megtudja, elkészült-e az 

új ruha. A miniszter el is ment és megkérdezte. A szabók azt mondták, hogy 

kész, s reá mutattak egy puszta helyre. A miniszter tudta, hogy aki ostoba s nem 

állja meg helyét a hivatalában, nem láthatja az új ruhát; színlelte, hogy látja, s 

dicsérgetni kezdte. A cár azt parancsolta, hogy vigyék hozzá az új ruhát. El is 

vitték s mutattak egy puszta helyet; de a cár is azt színlelte, hogy látja azt az új 

ruhát, le is vetette a régit, s azt parancsolta, hogy adják fel az újat. 

Mikor a cár az új ruhájában kiment a városba sétálni, mindenki jól látta, hogy a 

cáron nincsen ruha, de félelemből senki sem mondta ki, hogy nem látja a ruhát, 

mert azt hallották, hogy aki buta, az nem is láthatja. És mindenki csak magáról 

gondolta azt, hogy nem látja, s azt hitte, hogy mindenki más látja, így sétált 

végig a cár a városon, s minden ember dicsérte az új ruháját. 

Egyszer csak meglátta a cárt egy félbolond és elkiáltotta: - Nézzétek csak, hogy 

jár a cár az utcákon: nincsen rajta ruha! - Ekkor a cár megszégyellte magát, s 

minden ember látta: mezítelenül jár. 

FARKAS ÉS A KUTYA 

 

A sovány farkas kerülgette a falut, s találkozott a kövér kutyával. Kérdi a 

kutyától a farkas: 

- Mondd, te kutya, honnan szerzed te az ételt? - Az emberek 

adják - felelte a kutya. 

- Bizonyosan fáradságos munkával szolgálod meg az emberek- Nem, nem 

fáradságos a mi szolgálatunk - felelte a kutya. - A mi dolgunk éjszakánként 

őrizni az udvart. 

- És csak azért etetnek ilyen jól? - kérdezte a farkas. - Hiszen akkor magam 

is azonnal vállalnám ezt a szolgálatot, mert hát nekünk, farkasoknak, nehéz 

megszerezni az ennivalónkat. - Akkor gyere velem! - biztatta a kutya. - 

Neked is ad majd enned a gazdám. 



Örvendett a farkas, elment a kutyával, hogy szolgáljon az embereknek. Már-

már be is lépett a kapun, mikor észreveszi, hogy a kutyának a nyakán ki van 

a szőr kopva. Mondja neki: 

- Hát ez mitől van itt a nyakadon, te kutya? - Hát csak úgy - 

felelte a házőrző. 

- No de mondd meg, mitől! 

- Hát csak úgy, a lánctól. Mert hát nappal láncra kötnek, s a lánc egy kicsit 

kikoptatta a szőrt a nyakamon. 

- Akkor hát áldjon meg az isten, kutya! - szólt a farkas. - Nem megyek én az 

emberek közé. Ne legyek én olyan kövér, mint te, soha, de maradjak 

szabad! 

A HANGYA ÉS A GALAMB  

 

A hangya lement a patakhoz, hogy a szomjúságát csillapítsa. Jött egy hullám, 

elsodorta s majdnem el is merítette. A galamb ágat vitt csőrében, meglátta, hogy 

merül a hangya, s ledobta az ágat neki a patakba. A hangya ráült az ágra s meg-

menekült. 

Nemsokára jött egy vadász és madárfogó hálót vetett a galambra Mát készült 

is a hálóját összecsapni, de a hangya felmászott a lábára s megcsípte: nyögött 

egy nagyot ,a vadász és a hálót leejtette. A galamb meg kirepült és messze 

szállott. 

 

A KISMADÁR 

Igaz történet 

Szerjozsának neve napja volt, sok mindenféle ajándékot kapott: búgócsigákat, 

lovacskákat, képecskéket. De mindegyiknél értékesebb ajándékkal örvendeztette 

meg a nagybátyja: egy hálót vett neki, hogy madarat fogjon vele. 



A hálót úgy szerelik fel, hogy a keretéhez kis deszkalapot erősítenek és a hálót 

visszahajtják. Magvakat szórnak a deszkalapra s kiteszik az udvarra. Odarepül a 

madár, rászáll a deszkalapra, az megbillen s a háló összecsapódik. Megörvendett 

Szerjozsa, odafutott az édesanyjához, hogy megmutassa neki a hálót. Az anyja 

ezt mondta: 

- Nem jó játékszer ez. Minek neked a madár? Miért akarod kínozni? 

- Kalitkába teszem. Énekel majd, én meg etetem. 

Szerjozsa magot szerzett, reászórta a deszkalapra, s elhelyezte a hálót a 

kertben. Aztán csak állt, csak állt és várta, hogy odaszálljanak a madarak. De a 

madárkák féltek tőle s nem szálltak a hálóra. Elment Szerjozsa ebédelni s 

otthagyta a hálót. Megnézte ebéd után, hát a háló összecsukódott, s alatta egy 

kis madár vergődik. Szerjozsa megörvendett neki, megfogta a madarat s vitte 

haza. 

- Mama! Nézze csak, madarat fogtam, mégpedig fülemülét! Hogy dobog a szíve! 

Az anyja így felelt: 

- Ez csíz. Vigyázz, ne kínozd, inkább ereszd el. 

- Nem eresztem, etetgetem, itatgatom. 

Betette Szerjozsa a csízét egy kalitkába, két napig szórta neki a magot, vízről 

gondoskodott s kitakarította a kalitkát. A harmadik napon elfelejtkezett a csízről, 

s nem adott neki friss vizet. Anyja figyelmeztette: 

- Látod, megfeledkeztél a madaradról, jobb lesz, ha elereszted. 

- Nem eresztem én el, nem feledkezem meg róla, rögtön friss vizet adok neki s 

kitakarítom a kalitkáját. 

Bedugta Szerjozsa a kezét a kalitkába s elkezdte tisztogatni, de a csíz megriadt s 

vergődni kezdett a kalitkában. Szerjozsa kitakarította, azután elment vízért. Az 

anyja látta, hogy elfelejtette bezárni az ajtót s utána kiáltott: 



- Szerjozsa! Zárd be az ajtócskát, különben kirepül a csízed s összetöri magát! 

Alighogy kimondta, a kis csíz meglelte az ajtónyílást, megörvendett, szétnyitotta 

szárnyát s átrepült a szobán az ablakig, de nem látta meg az üveget, nekiütődött 

s leesett az ablakpárkányra. Odafutott Szerjozsa, megfogta a madarat s vitte 

vissza a kalitkába. A kis csíz élt még, de a begyén feküdt, leeresztette két kis 

szárnyacskáját s nehezen lélegzett. Szerjozsa nézte, nézte és sírva fakadt. 

- Mama! Most már mit tegyek? 

- Most már semmit sem tehetsz. 

Szerjozsa egész nap nem mozdult el a kalitka mellől, csak nézte a csízét, a csíz 

pedig csak feküdt a begyén, mint addig, s nehezen és gyorsan lélegzett. Mikor 

Szerjozsa aludni ment, a csíz még élt. Szerjozsa sokáig nem tudott elaludni; 

valahányszor behunyta a szemét, mindig a csízét látta; hogy fekszik ott és hogy 

piheg. Reggel, mikor Szerjozsa odament a kalitkához, látta, hogy a csíz a hátán 

fekszik, felhúzta a lábát s megmerevedett. Ettől kezdve többé nem fogott 

madarat Szerjozsa. 

  

A HÁZI SZAMÁR MEG A VADSZAMÁR 

 

A vadszamár meglátta a házi szamarat, odament hozzá és magasztalni kezdte a 

házi szamár sorsát: - Lám, milyen szép sima a teste és milyen édes eledelt eszik. 

- De később, amikor felmálházták a házi szamarat, és a hajcsár bottal csapkodta 

hátát, a vadszamár így szólt: - Nem, testvér, dehogyis irigyellek most már. 

Látom, hogy keservesen megszenvedsz ezért az életért. 

 

 

 



A TYÚKTOJÁSNYI ROZSSZEM 

A gyerekek a vízmosásban tyúktojásnyi fura holmit találtak, vágás volt a 

közepén, gabonaszemhez hasonlított. Meglátta egy arra járó kereskedő a 

gyerekeknél, megvette tőlük egy petákért, elvitte a városba, és eladta a cárnak, 

mint ritkaságot. 

Összehívta a cár a bölcseit, megkérdezte tőlük, mi lehet a fura micsoda: tojás-e 

vagy gabonaszem? Összedugták fejüket a bölcsek, de nem tudtak rá felelni. Ott 

feküdt az a micsoda az ablakpárkányon, az ablakon beszállt egy tyúkocska, 

csipegetni kezdte, lyukat ütögetett belé a csőrével, s akkor mind meglátták, hogy 

gabonaszem. A cár elé járultak akkor a bölcsek és kinyilvánították: 

- Rozsszem az, felség. 

Elámult a cár. Meghagyta a bölcseinek, tudják meg, hol és mikor termett az a 

rozsszem. Összedugták a fejüket a bölcsek, lapozgattak a tudós könyveikben, de 

mindhiába - nem találtak semmit. A cár elejébe járultak és azt mondták: 

- Nem tudunk felelni a kérdésedre, felséges urunk. A könyveinkben semmi sincs 

feljegyezve erről a magról. Meg kell kérdezni a parasztokat, nem látta-e, 

hallotta-e valaki az öregek közül, hogy mikor, hol vetettek ilyen rozst. 

Szétküldte a cár az embereit, hozzanak elébe egy vénséges vén parasztembert. 

Kerestek, találtak egy vénséges vén parasztot s vitték a cárhoz. Sárga arcú, 

fogatlan aggastyán volt, két mankón vánszorgott be nagy nehezen a cárhoz. 

Megmutatta neki a cár a rozsszemet, de nagyon meggyengült már a szeme az 

öregnek, nagy nehezen félig meglátta, félig kitapintotta valahogyan. 

Megkérdi tőle a cár: 

- Nem tudod-e, nagyapó, hol termett ez a rozsszem? Nem vetettél-e valaha ilyet 

a magad idejében, vagy nem vásároltál-e valahol ilyen gabonát? 

Süket volt az öreg, mint az ágyú, nagy nehezen megértette végre a kérdést, és 

ekképpen válaszolt: 



- Nem, a magam földjén ilyen gabonát sem nem vetettem, sem nem arattam, 

egyebütt sem vásároltam. Amit vásároltunk, az a gabona mind rendes, 

aprószemű volt. Hanem - azt mondja - kérdezzük meg apámat, hátha ő tudja, 

hol terem az ilyen mag. 

Elküldött a cár az öreg paraszt apjáért, magához hívatta. Megtalálták az emberei 

az öregnek az apját, vitték a cár elejébe. Megjött az öreg egy mankón bicegve. 

Megmutatja neki a cár a magot. Jól lát az öreg, alaposan szemügyre veszi a 

rozsszemet. Akkor megkérdi tőle a cár: 

- Nem tudod-e, bácsikám, hol termett ez a rozsszem? Nem vetettél-e valaha ilyet 

a magad idejében, vagy nem vásároltál-e valahol ilyen gabonát? 

Bár nagyot hallott az öreg, de azért jobban megértette a kérdést, mint a fia. 

- Nem - azt mondja -, a magam földjén ilyen gabonát sem nem vetettem, sem 

nem arattam, vásárolni pedig nem vásároltam, mert az én időmben nem volt 

még divat a pénz. Mindenki a maga gabonáját ette, ha megszorult, a 

szomszédjától kért. Nem tudom, hol termett ez a rozsszem. A mi időnkben 

nagyobb szemű volt a gabona s bővebben termett, mint mai napság, de azért 

ekkora rozsszemet mióta élek, nem láttam. Hanem az apámtól hallottam, hogy 

az ő idejében bővebben termett a gabona, s nagyobb szemű volt, mint az én 

fiatalságomban. Őt kell megkérdezni: 

Elküldött hát a cár az öregnek az apjáért; megtalálták s a cár elejébe vitték. 

Mankó nélkül, frissen jött be a nagyapó, a szeme sugárzik, jól hall, tisztán, 

érthetően beszél. Megmutatja neki is a cár a rozsszemet. Szemügyre veszi a 

nagyapó, ide-oda forgatja. 

- Rég nem láttam már ilyent - azt mondja. 

Leharapott belőle egy morzsányit, megrágta. 

- Igen, ez az - mondotta. 

- Mondd meg nekem, nagyapó, hol és mikor termett ilyen gabona? Nem vetettél-

e valaha a magad idejében, vagy nem vásároltál-e valahol ilyen gabonát? 



Azt mondja erre az öreg: 

- Az én időmben mindenütt ilyen gabona termett. Ilyennel táplálkoztam 

világéletemben, s a házam népét is ilyennel etettem. Világéletemben ilyet 

vetettem, ilyet arattam, ilyet csépeltem. 

Megkérdi a cár: 

- Mondd meg nekem, nagyapó, vásároltál-e ilyen gabonát, vagy a magad földjén 

termelted? 

Elmosolyodik az öreg a kérdésre: 

- Az én időmben - azt mondja - senki sem vetemedett akkora bűnre, hogy 

gabonát adjon, vegyen, a pénzt sem ismerték; gabonája meg mindenkinek 

termett, amennyi kellett. 

Megkérdi tőle a cár: 

- Akkor hát mondd meg nekem, nagyapó, hol vetettél ilyen gabonát, hol volt a te 

földed? 

Az öreg így felelt rá: 

- Az én földem Isten földje volt; ahol szántottam, ott volt a földem. Az én 

időmben szabad volt a föld. Senki sem mondta a magáénak, magáénak csak a 

munkáját mondta mindenki. 

- Most még kettőre felelj nekem - mondta a cár. - Az egyik kérdésem: miért 

termett régen ilyen gabona, s mért nem terem ma? A másik pedig: mért jár az 

unokád két mankón, a fiad egy mankón, te meg mankó nélkül, fürgén jöttél 

elibém; a szemed tiszta, a fogad hibátlan, a beszéded világos, érthető? Felelj 

meg nekem, nagyapó, mind a két kérdésemre! 

Azt felelte rá az öreg: 

- Megfelelek mind a két kérdésedre. Azért van ez így, mert az emberek ma nem 

a saját munkájukból élnek, hanem másokra támaszkodnak. Régen nem így 



éltünk, hanem Isten rendelése szerint: a magunkéval gazdálkodtunk, a másét 

nem kívántuk. 

 

 JEMELJAN ÉS A DOB 

Volt egyszer egy béres, úgy hívták, hogy Jemeljan. Egy napon kiment dolgozni a 

mezőre, hát nicsak - béka ugrándoz előtte, kicsi híja, hogy el nem taposta. 

Átlépte. Egyszer csak hallja, hogy valaki nevén szólítja. Hátranéz - uramfia, mit 

lát: szépséges szép leány áll ottan s azt mondja neki: 

- Mért nem házasodol meg Jemeljan? 

- Hogyan házasodnék, kedves szép leányzó? Hátamon a házam, keblemen 

kenyerem, ki megy feleségül az ágrólszakadt szegényemberhez! 

Azt mondja a leányzó: - Végy el engem feleségül! 

Jemeljannak erősen megtetszett a leány. 

- Szíves-örömest - azt mondja. - De hol fogunk lakni? 

- Kisebb gondod is nagyobb legyen annál! - feleli rá a leány. - Dolgozz sokat, 

aludj keveset, akkor sose látunk szükséget. 

- Jól van - mondja Jemeljan. - Próbáljuk meg. Hová megyünk lakni? 

- A városba. 

Felment hát Jemeljan a városba. A leány elvezette egy kis házikóba a város 

szélén, összeházasodtak, éltek, éldegéltek. 

Egyszer a cár kikocsizott a városból. Elhaladt Jemeljan portája mellett, s 

Jemeljan felesége kijött a házból, hogy megnézze a cárt. Mikor a cár meglátta, 

eltátotta a szemét-száját: "Hol termett ez a szépasszony?" 

Megállította hintaját, odaintette Jemeljan feleségét, kérdezgetni kezdte: 



- Ki vagy te? 

- A Jemeljan paraszt felesége - mondja a szépasszony. 

- Ilyen szépasszony, mint te, hogy mehetett paraszthoz feleségül? Hiszen te 

cárnénak születtél. 

- Köszönöm a szíves szót - mondta az asszony. - De én paraszti sorban is jól 

érzem magam. 

Még egy keveset elbeszélgetett vele a cár, aztán továbbkocsizott. Hazatért a 

palotájába. De Jemeljan felesége nem ment ki a fejéből. Egész éjszaka nem 

aludt, egyre azon törte a fejét, hogyan kaparinthatná meg Jemeljan feleségét. 

De sehogy sem tudta kisütni. Magához hívta az udvarnokait, rájuk parancsolt, 

találjanak ki valamit. És az udvarnokok ezt tanácsolták uruknak: 

- Fogadd magadhoz Jemeljant a palotádba szolgának. Majd adunk neki olyan 

munkát, hogy belepusztul, a felesége elözvegyül és akkor a tiéd lehet. 

A cár megfogadta a tanácsot, elküldött Jemeljanért, hogy jöjjön fel hozzá a cári 

palotába szolgának, lakjék nála feleségestül. 

Elmentek a cár küldöncei Jemeljanhoz, átadták a cár üzenetét. Azt mondja az 

asszony a férjének: 

- Eredj csak. Nappal dolgozzál, éjjel meg gyere haza hozzám. 

Elment hát Jemeljan. Megérkezik a palotába, megkérdi tőle a cári kulcsár: 

- Hogyhogy egyedül jöttél, feleséged nélkül? 

- Mért hoznám magammal - feleli Jemeljan. - Van neki elég dolga odahaza a ház 

körül. 

Jemeljannak annyi munkát adtak a palotában, hogy kettőnek is sok lenne. Nem 

is hitte Jemeljan, hogy elvégzi, de csudák csudája: még rá sem esteledett s már 

elvégzett mindent. Mikor a kulcsár meglátta, hogy elvégezte, másnapra négyszer 

annyit rótt ki rá. 



Mikor Jemeljan hazaért, házát szépen kiseperve, kitakarítva találta, az asszony 

tüzet rakott a kemencébe, sütött-főzött neki jó vacsorát, s most a szövőszéknél 

ült, szövögetett, úgy várta haza az urát. Kedvesen fogadta, menten asztalt 

terített, megetette, megitatta, azután a munkája felől kérdezgette. 

- Azzal baj van - feleli Jemeljan. - Négyszer annyit adnak, mint amennyit az 

ember szépszerével elvégezhet, a végén, félek, belehalok. 

Azt mondja neki az asszony: 

- Ne törődj semmivel, ne nézz se előre, se hátra, ne légy kíváncsi, mennyit 

végeztél és mennyi van még hátra. Csak dolgozzál, s meglesz minden idején. 

Jemeljan lefeküdt aludni. Reggel megint elment a cár udvarába. Nekiveselkedett 

a munkának, nem nézett se előre, se hátra, s uramfia! - estére mindennel 

elkészült, még be sem sötétedett, s már ment haza aludni. 

Egyre több és több munkát adtak Jemeljannak, de mindennel elkészült idejében, 

s ment haza aludni a feleségéhez. Eltelt egy hét. Látták a cár udvarnokai, hogy 

közönséges cselédmunkával nem fogják meg Jemeljant; attól fogva mindenféle 

furfangos munkát bíztak rá. De azzal sem sikerült elveszejteni. Akármit róttak 

rá: ácsmunkát, tetőfedést, kőművesmunkát - mindennel elkészült idejére, s 

ment haza aludni a feleségéhez. Eltelt megint egy hét. Magához citálta a cár az 

udvarnokait és azt mondja nekik: 

- Minek etetlek benneteket, ingyenélők? Elmúlt két hét, és még mindig semmit 

sem végeztetek. Munkával akartátok elveszejteni Jemeljant, én meg az ablakból 

látom, hogy minden este dalolva megy haza. Talán bizony csúfot űztök belőlem? 

Az udvarnokok nagy mentegetőzésbe fogtak. 

- Előbb megpróbáltuk őt cselédmunkával elveszejteni, de hiába. Elvégez 

mindent, mint a karikacsapás, a fáradtságot nem ismeri. Akkor furfangos 

munkákat adtunk neki, azt hittük, nem éri fel ésszel s beletörik a bicskája - de 

nem, azzal se sikerült elveszejteni. Valóságos ezermester! Mindent elvégez, 

mindenre ráér. Nem is lehet ennek más magyarázatja: vagy ő maga varázsló, 

vagy a felesége boszorkány. Már mi is torkig vagyunk vele. Most aztán olyan 



munkát akarunk neki kieszelni, hogy lehetetlenség legyen elvégezni. Azt 

fundáltuk ki, hogy megparancsoljuk neki, építsen templomot egyetlen nap alatt. 

Hívasd ide Jemeljant és parancsold meg neki, hogy egyetlen nap alatt építsen 

templomot a palotáddal átellenben. Ha nem végzi el, akkor az engedetlenségéért 

fejét vesszük. 

Elküldött a cár Jemeljanért. 

- Halld a parancsom - azt mondja neki. - Építs új templomot a palotámmal 

átellenben a téren, holnap estére kész legyen. Ha elkészülsz, megjutalmazlak, ha 

nem, fejedet veszem. 

Meghallgatta Jemeljan a cár parancsát, azzal sarkon fordult s hazament. "No - 

gondolja -, ütött a halálom órája." - Hazaér a feleségéhez s azt mondja neki: 

- Készülj, asszony, fussunk, amerre látunk, másképp ütött a halálom órája. 

- Ugyan mi ütött beléd - azt mondja az asszony -, hogy így inadba szállt a 

bátorságod? 

- Már hogyne szállt volna - azt mondja - inamba a bátorságom! Azt parancsolja a 

cár, építsek neki templomot egy nap alatt. Ha nem építem fel, fejemet veszi. 

Nincs más hátra, fussunk, meneküljünk, míg nem késő. 

De a felesége csak a fejét rázta. 

- A cárnak tenger katonája, akárhová mész, utolérnek. Úgyse menekülsz előle. A 

parancsot pedig teljesíteni kell, amíg csak győzöd erővel. 

- De ha nem győzöm, hogyan teljesítsem? 

- Ejnye, édes párom, ne ereszd búnak a fejed, vacsorázz meg, feküdj le aludni, 

holnap reggel kelj fel korán, mindenre jut időd. 

Jemeljan lefeküdt. Hajnalban fölkelti az asszony: 

- Eredj - azt mondja -, fejezd be hamar a templomot, nesze szög meg kalapács; 

éppen egy napra való munkád maradt rajta. 



Bemegy Jemeljan a városba, s uramfia - mit lát: újdonatúj templom áll a tér 

közepén. Csak egy kevés munka maradt rajta elvégezetlen. Nekilátott Jemeljan, 

hogy befejezze; estig éppen elkészült vele. 

Mikor a cár fölébredt, kinézett az ablakon: hát látja, ott a templom, Jemeljan 

meg szorgoskodik, imitt-amott bever egy-egy szöget. Egy cseppet sem örült a 

cár az új templomnak, hanem búsult, hogy nincs miért fejét venni Jemeljannak, 

nem lesz övé az asszony. 

Megint magához hívatja az udvarnokait. 

- Jemeljan ezt a parancsot is teljesítette, nincs miért fejét vennem. Ez is kevés 

volt neki. Nehezebbet kell kieszelni. Törjétek a fejeteket, másképp a tiétek hull a 

porba. 

Akkor azt találták ki az udvarnokai, hogy parancsolja meg a cár Jemeljannak, 

csináljon folyót, amelyik megkerüli a palotát és hajók úsznak rajta. Maga elé 

citálja Jemeljant a cár és megparancsolja neki mindezt. 

- Ha egyetlen éjszaka templomot tudtál építeni - azt mondja -, akkor ezt is el 

tudod végezni. Holnap estére minden kész legyen parancsom szerint. Ha nem 

készülsz el, fejedet veszem. 

Jemeljan még jobban elbúsult, lógó orral ment haza a feleségéhez. 

- Miért vagy olyan búvalbélelt? - kérdi a felesége. - Talán bizony megint új 

feladatot eszelt ki a cár? 

Elbeszélte Jemeljan. 

- Most aztán igazán nincs más hátra - mondja -, szöknünk kell. 

Azt mondja rá a felesége: 

- A cár katonái elől úgysem menekülsz, mindenütt utolérnek. Teljesíteni kell a 

parancsot. 

- De hogyan teljesítsem? 



- Ejnye, édes párom, ne ereszd búnak a fejed. Vacsorázz meg, feküdj le aludni, 

holnap reggel kelj fel korán, meglesz minden. 

Jemeljan lefeküdt aludni. Hajnalban felébreszti az asszony: 

- Eredj a palotához - azt mondja -, minden készen van. Csak a palota előtt, a 

kikötőben maradt egy kicsike halom; vidd az ásót, egyengesd el. 

Elindult Jemeljan a városba, megérkezik a palotához, s uramfia - mit lát: a palota 

körül folyó hömpölyög, hajók úsznak rajta. Odaért a kikötőbe, a palota kapuja 

előtt, látja, van ott egy kis halom, fogja az ásót s elegyengeti. 

Mikor a cár fölébred, hát látja: folyó folyik ott, ahol este még nem volt, a folyó 

hajókat visz a hátán, Jemeljan pedig az ásójával egy kis halmot egyenget el. 

Megijedt a cár, egy cseppet sem örült sem a folyónak, sem a hajóknak, csak 

azon búsult, hogy nincsen miért fejét venni Jemeljannak. Azt gondolja magában: 

"Nincsen olyan feladat, hogy el ne végezné. Mitévő legyek?" 

Magához hívta az udvarnokait, együtt törték a fejüket. 

- Találjatok ki nekem olyan feladatot - azt mondja a cár -, hogy ne tudja 

elvégezni Jemeljan. Mert amit eddig kifundáltatok, mindet elvégezte, és nem 

kaparinthatom meg a feleségét. 

Addig-addig törték a fejüket az udvarnokok, amíg kifundáltak valamit. A cár 

elejibe járultak és azt mondják: 

- Hívasd magadhoz Jemeljant és parancsold meg neki: menj el oda-sehova, és 

hozd el a semmit-valamit. Akkor aztán nem menekülhet, mert akárhová megy, 

azt mondod majd, hogy nem oda ment, s akármit hoz, azt mondod, nem azt 

hozta, amit kell. Akkor fejét veheted és tied lesz a felesége. 

Megörült a cár. 

- Ezt jól kifundáltátok! 

Maga elé citálta Jemeljant és azt mondja neki: 



- Menj el oda-sehova, hozd el a semmit-valamit. Ha nem hozod el, fejedet 

veszem. 

Hazament Jemeljan a feleségéhez és elpanaszolta neki, amit a cár parancsolt. Az 

asszony gondolkodóba esett. 

- Ejnye - azt mondja -, úgy látom, megokosították a cárt. Most aztán legyünk mi 

is okosok. 

Ült, ült, töprengett az asszony, végül így szólt a férjéhez: 

- Messze útra kell menned, amíg el nem érsz jó öreganyámhoz, katonák, 

parasztok vénséges nagyanyjához, az ő segítségét kell kérned. Tőle majd 

megkapod azt, ami kell, s eredj egyenest a palotába, én is ott leszek. Most már 

nem menekülök tőlük, erővel visznek el, csakhogy nem hosszú időre. Ha mindent 

úgy teszel, ahogy öreganyám mondja, hamarosan megszabadítasz. 

Felkészítette Jemeljant az útra, feltarisznyázta, s adott neki egy orsót. 

- Ezt add oda öreganyámnak. Ebből megtudja, hogy a férjem vagy. 

Aztán megmutatta neki az utat. Elindult Jemeljan, kiért a városból, hát látja, a 

város szélén katonák gyakorlatoznak. Odaáll Jemeljan, nézi a katonákat. Aztán 

befejezték a katonák a gyakorlatozást, leültek pihenni. Odamegy hozzájuk 

Jemeljan, megkérdi: 

- Nem tudjátok-e megmondani, testvéreim, merre van az oda-sehova, s hogy 

kell onnét elhozni a semmit-valamit? 

Elcsodálkoztak a katonák, mikor ezt meghallották. 

- Ki parancsolta neked - kérdik -, hogy ezt elvégezd? 

- A cár - feleli Jemeljan. 

Azt mondják rá a katonák: 

- Mi magunk is a katonaságtól éppen indulunk oda-sehova, de nem találjuk, s 

keressük a semmit-valamit, de azt sem leljük. Nem tudunk rajtad segíteni. 



Elüldögélt Jemeljan a katonákkal, aztán bandukolt tovább. Addig ment, 

mendegélt, míg rengeteg erdőbe nem ért. Az erdőben kicsi kunyhóra lelt. A 

kunyhóban százesztendős anyóka, katonák, parasztok vénséges nagyanyja 

üldögélt, fonogatott, s közben sírdogált; ujját nem száján, nyálával nedvesítette, 

hanem a szemén, a könnyével. Mikor meglátta Jemeljant, rákiáltott: 

- Mit keresel itt? 

Jemeljan átadta neki az orsót, s megmondta, hogy a felesége küldte. Mindjárt 

megszelídült az anyóka, kérdezgetni kezdte. Jemeljan elbeszélte rendre, hogyan 

vette feleségül a szépséges leányzót, hogyan költözött fel a városba, hogyan 

fogadták fel a cári udvarba, hogy-mint dolgozott, hogyan épített templomot, 

csinált folyót hajókkal a hátán, most pedig a cár azt parancsolta, menjen el oda-

sehova és hozza el a semmit-valamit. 

Az anyóka végighallgatta, elhagyta a sírást: 

- Úgy látszik, elérkezett az idő - mormolta. - Ülj le, fiam, egyél-igyál. 

Evett-ivott Jemeljan, s amikor jóllakott, azt mondja neki az öregasszony: 

- Nesze egy gombolyag. Gurítsd magad előtt s menj, amerre gurul. Nagy utat 

kell megtenned, egészen az Óperenciás tenger partjáig. Ha elérkezel a 

tengerpartra, nagy várost látsz magad előtt. Menj be a városba, s a legelső 

házba kérezkedj be éjszakára. Ott majd megtalálod, amire szükséged lesz. 

- De honnét fogom tudni, hogy mi az, ami kell, nagyanyó? 

- Majd meglátod, mi az, aminek jobban szót fogadnak az emberek, mint apjuk-

anyjuk szavának: az lesz az, amire szükséged van. Fogd meg s vidd a cár 

elejébe. Azt fogja mondani, hogy nem azt hoztad, ami kell. Akkor csak annyit 

mondj: "Ha nem az, akkor dirib-darabra törjük" - azzal csapj rá, aztán vidd ki a 

folyóhoz, törd dirib-darabra és dobd a vízbe. Akkor a feleségedet is 

visszaszerzed, meg az én könnyeimet is felszárítod. 

Jemeljan elbúcsúzott a vénasszonytól s elgurította a gombolyagot. Gurult, gurult 

a gombolyag, s elvezette egészen az Óperenciás tengerig. A tengerparton nagy 



várost pillantott meg. A város szélén nagy magas ház. Bekérezkedett Jemeljan a 

házba éjszakára. Beengedték. Lefeküdt aludni. Hajnalban fölébredt, s hallja, 

fölkelt az öreg, költögeti a fiát s küldi az udvarra, fát vágni. De a fia nem fogad 

szót, azt mondja: 

- Még korán van, ráérek. 

Meghallja az anyja, leszól a kemence tetejéről: 

- Eredj, fiam, apádnak fáj a dereka, nem bírja elvégezni. 

De a fiú csak cuppantott egyet s a másik oldalára fordult. 

De mihelyt elaludt, az utcán nagy dübörgés, ropogás támadt; a fiú felpattant, 

felöltözött és kiszaladt. Jemeljan is felugrott és kiszaladt utána, hogy megnézze, 

mi dübörög, s mi az, aminek a fiú jobban szót fogad, mint apjának-anyjának. 

Kiszalad Jemeljan, hát látja: az utcán egy ember megy végig, a nyakában kerek 

holmi lóg s két bottal veri. Az a kerek valami dübörög, s annak 

engedelmeskedett a fiú. Odament Jemeljan, szemügyre vette s látta: kerek, mint 

a csöbör, mind a két oldala bőrrel van bevonva. Megkérdi, minek híják. 

Azt mondják neki: 

- Dobnak. 

- És mi van benne? 

- Semmi sincs benne, üres - mondják. 

Elámult Jemeljan és kérte, adják neki a dobot. De az ember nem adta. Akkor 

már nem kérte, csak ment szépen a dobos után. Egész nap követte, s mikor a 

dobos lefeküdt aludni, elcsente tőle a dobot és elszaladt vele. Addig-addig futott, 

míg hazaért a saját városába. Azt hitte, otthon találja a feleségét, de az asszony 

már nem volt ott. Másnap, hogy Jemeljan elment, elvitték a cár emberei. 

Bement Jemeljan a palotába és beüzent a cárnak, hogy megjött: elment - azt 

izente - oda-sehova és elhozta a semmit-valamit. Megjelentették a cárnak. A cár 



azt üzente, jöjjön el másnap. De Jemeljan nem tágított, kérte, hogy újra 

jelentsék meg a cárnak. 

- Megjöttem - azt mondta -, meghoztam, amit kívánt, jöjjön ő hozzám, vagy én 

megyek be. 

Kijött a cár, azt kérdi Jemeljantól: 

- Hol jártál? 

Jemeljan előadta. 

- Nem ott voltál, ahová küldtelek - mondja a cár. - És mit hoztál? 

Jemeljan meg akarta mutatni, de a cár oda se nézett. 

- Nem azt hoztad, amit kellett volna - azt mondja. 

- Ha nem az - mondja rá Jemeljan -, akkor dirib-darabra törjük, vigye el az 

ördög. 

Kiment Jemeljan a dobbal a palotából és belecsapott. Hát a dobpergésre a cár 

egész hadserege Jemeljan köré gyűlt, tisztelgett neki, s tőle várta a parancsot. A 

cár rákiáltott a katonáira az ablakból, hogy ne kövessék Jemeljant, de a katonák 

nem hallgattak a cárra, mentek Jemeljan után. Mikor ezt meglátta a cár, kiküldte 

Jemeljanhoz a feleségét, s kérve kérte, adja oda neki a dobot. 

- Nem adhatom - feleli Jemeljan. - Az a parancsom, hogy dirib-darabra törjem és 

a vízbe dobjam. 

Kiérkezett a folyópartra, s nyomában a cár egész hadserege. A víz partján dirib-

darabra törte Jemeljan a dobot, a szilánkjait a folyóba dobta - és széjjelszaladtak 

a katonák. Jemeljan pedig fogta a feleségét, hazavitte. 

Attól a naptól fogva nem háborgatta többé a cár. És Jemeljan vígan élte világát, 

tán még ma is él, ha meg nem halt. 
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