
 

 

Barna-Szodorai Nándor 5.c. osztályos tanuló meséje 

A lusta királyfi 

   Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl élt egyszer egy öreg király. Hej, 

nagy bánata volt szegény királynak, mert az egyetlen fia olyan lusta volt, hogy egész nap csak 

a palota kertjében heverészett. Hiába korholta az öreg király, hiába kérlelte a királyasszony 

édesanyja, minden hiába volt. Még akkor sem volt hajlandó megmozdulni, amikor tűz ütött ki 

a palotában. Szörnyen dühös lett erre az öreg király, s országszerte kidoboltatta, hogy aki 

igazi, szorgalmas, lelkiismeretes emberré formálja a fiát, neki adja fele királyságát.  

   Jöttek tudósok, kisasszonyok, grófkisasszonyok, hogy hátha jó hatással lesznek a királyfira. 

A királyfi csak unottan hallgatta a sok ember szavait. Okos volt ő, csak gondolta, minek is 

csináljon valamit, ha úgyis annyi szolga van. Mindent megcsinálnak helyette. 

   Egy reggel megjelent egy csodaszép leány, aki nagyon szegény volt, és Csodaszép Annának 

hívták. Abban a pillanatban János királyfi beleszeretett. Anna arra kérte János királyfit, hogy 

menjen el vele, nézze meg, hol lakik, mit dolgozik. Miközben mentek, a lány sokszor 

hátranézett, de a királyfi hiába kérdezte, mi a baj, nem felelt semmit. A királyfi úgy látta, 

hogy a lány valamitől fél. De mitől? 

   A lány bemutatta a beteg édesanyjának és a kishúgának. Elmondta, hogy ő egész nap varr, 

hogy legyen pénzük ennivalóra. A királyfi elszégyellte magát, hogy ő eddig milyen lusta volt, 

és nem tudott arról, hogy mások milyen szegénységben, éhínségben élnek. János királyfi 

elhívta Annát, hogy maradjon a palotában egy pár napot. Másnap reggel Annának nyoma 

veszett. Mindenki őt kereste. Hol lehet?  

   A királyfi bejárta a palotát, és ahogy kiment a kertbe, talált egy óriási nyomot. Rögtön tudta, 

hogy az a tizenkét fejű sárkányé. A királyfi rögtön felugrott Pejkó lovára, és ellovagolt a leány 
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falujába. Ott mindenkitől kérdezősködött, hogy hol lehet a sárkány, s miért rabolta el a lányt, 

de senkitől nem kapott választ. Ellovagolt az erdő széléig, hátha ott megkapja a választ. Hej, 

de örült, amikor meglátott egy öregasszonyt csipkebogyót szedni! 

   – Adjon Isten, öreganyám! Hátha segíthet az én nagy bajomon! 

   – Jó napot, fiatal legény! Mit segíthet egy öregasszony egy királyfinak, akinek mindene 

van? 

   – Nagyon sokat! 

   És azzal elmesélte a szomorú históriáját. Az öregasszony ismerte a lány történetét. 

Elmondta a királyfinak, hogy a sárkány azért rabolta el a lányt, mert feleségül akarja venni. 

Adott Jánosnak egy sípot, azzal el tudja kergetni a sárkányt. Azt is elmondta Jánosnak, hogy 

hol van a sárkány barlangja. János megtalálta a barlangot, megfújta a sípot. A sárkány 

elkezdett menekülni Annával, de János eléjük ugrott, és elkezdett harcolni Annáért. A végén 

levágta a sárkány egyik fejét. 

   A sárkány elmenekült. János hazavitte Annát a palotába. Nagy esküvőt rendeztek, az egész 

falu ott volt. Itt a vége, fuss el véle. Még most is élnek, ha meg nem haltak. 


