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Az eltáncolt cipellők

Volt egyszer egy királylány, aki minden éjjel be volt zárva a  
szobájába, de reggelre a cipője mégis teljesen el volt szakad-

va. A király bőséges jutalmat ígért e titok megfejtőjének. Sokan  
próbálkoztak, de mindhiába.

Egy nap olyan fiatalember érkezett a palotába, akinek 
volt egy csodálatos palástja. Ezt a palástot a kereszt-
anyja ajándékozta a fiúnak, aki tündér volt. A palást alatt 
bárki láthatatlanná vált. A palást segítségével az ifjú este 
elrejtőzött a királylány ágya mellé.

Éjjel a lány felkelt, és mint egy alvajáró eltűnt egy titkos 
ajtó mögött, amely a falból nyílt. Az ifjú azonnal utána 
sietett. Útjuk keresztülvezetett egy parkon. A fasor végén, 
egy csodálatos kastélyban várt a királylányra az éj her-
cege. Amint a lány megérkezett, elkezdődött a tánc.

Hajnalban, mire a leány hazaért, az édesapja már 
mindent tudott, és az ifjúval várt a lányára. Ekkor 
megérkezett a tündér is, az ifjú keresztanyja, aki 
feloldozta a lányt az átok alól, ami miatt minden éjjel 
táncolni járt, és megajándékozta őket szeretettel.

A fiatalok összeházasodtak, és boldogan éltek, míg meg nem haltak.

The Worn-Out Dancing Slippers

Once there lived a princess who was locked in her room every night, but every morning her 
slippers would be worn through. The king promised a generous reward to anyone who could 

solve the mystery. Many tried, but to no avail.
One day, a young man arrived at the palace with a cape that had 

been given to him by his fairy godmother. Anyone who put on that 
cape became invisible. Using his cape, the young man hid by the 
princess’s bed that night. 

In the middle of the night, the girl rose and, as if walking in her 
sleep, disappeared behind a secret door that opened in the wall. 
The young man followed. They passed through a park and, at the 
end of the row of trees, the Prince of Night awaited the princess 

in a palace like no other. As soon as the princess arrived there, the 
dancing started.

At dawn, when the girl got home, the king knew everything and 
was expecting her together with the young man. His fairy godmother 

also showed up, she released the girl from the power of the curse that 
made her go dancing every night, and gave the two the gift of love for 
each other.

The two young people got married and lived happily ever after.



5

A hűséges barátok

Volt egyszer egy szolga, aki nagyon szerette az  
állatokat. Olyan szépen gondozta a lovát is, 

hogy a róka megirigyelte, és arra vágyott, hogy neki is 
ilyen gazdája legyen. Egy napon meg is kérdezte, nem 
állhat-e a szolgálatába. A fiú befogadta a rókát, és  
ugyanolyan szeretettel és odafigyeléssel viselte  
gondját, mint a lónak. 

Később jött a medve, a farkas, míg végül az erdő 
összes állata a fiú szolgálatában állt. Az állatok elha-
tározták, hogy keresnek a gazdájuknak egy feleséget. 
A választás a király leányára esett. 

A találkozás csodásan sikerült, a lány meg is szerette 
a fiút, de a király elégedetlen volt leánya választásával, és 
büntetésből bezáratta a toronyba. 

Az állatok kieszelték, hogyan szabadíthatnák ki a királylányt. A macs-
ka kicsábította a lányt az erkély re, a héja pedig felkapta, és meg sem állt vele az erdőig. 

A király dühbe gurult, és háborúra készült az erdő állatai ellen. Az állatok azonban összegyűjtötték a 
többieket is. Amikor a király meglátta a hatalmas és félelmetes állatsereget, megadta magát. Megbocsá-
tott a lányának, és áldását adta a frigyre. 

Azóta is boldogan élnek az erdő állataival együtt.

Loyal Friends

Once there lived a servant boy who loved animals very much. He took such good care of his 
horse that the fox grew envious and wanted to have such a good master herself. One day she 

asked the servant boy if he would take her in his service. The boy agreed and he took care of her with as 
much love and thoughtfulness as he did the horse. After a while the bear came, and then the wolf, and 
so on, until all the animals in the forest ended up serving the boy. At some point, the animals decided 
to look for a wife for their master. Their choice fell upon the king’s daughter. 

The meeting of the two went wonderfully, and the girl fell in love with 
the boy. But the king wasn’t happy with his daughter’s choice and, as 

punishment, he locked her in the tower. 
The animals came up with a plan to free the princess. The cat 
lured the girl on the terrace, and then the hawk stole her and 

took her straight to the forest. 
The king got furious and prepared for war against the 

forest animals. But the animals called for help. When the 
king saw the huge and frightful army of the animals, he 
surrendered. He forgave his daughter and gave his blessing 
to the union of the two. 

And they lived happily ever after, together with all the 
animals in the forest.
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Mindenki azt találja, amit keres!

Egy ember üldögélt egy vár mellett. Egy vándor haladt 
el mellette, megállt és megkérdezte:

— Jó ember, meg tudná mondani, milyen emberek laknak 
ebben a várban? Ahonnan most jövök, azok rosszak, gonoszak, 

irigyek voltak, ezért is hagytam el őket.
— Akkor tudd meg, hogy ebben a várban is ilyen emberek 

laknak!
A vándor, amint ezt meghallotta, gyorsan továbbállt. Kis idő 

múlva egy másik vándor jött erre.
— Jó ember, nem tudja, milyen emberek lakják ezt a várat? – 

kérdezte ő is.
— Te milyen embereket hagytál magad mögött?
— Kedves, barátságos, segítőkész embereket. Nehéz szívvel 

hagytam el őket – ismerte be a vándor.
— Akkor tudd meg, hogy ebben a várban is ilyen emberek laknak!
A vándor ekkor betért a várba. A beszélgetést hallotta egy kislány is, aki épp vízért indult a for-

ráshoz. Megkérdezte az embert, miért válaszolt különbözőképpen a két vándornak.
— Kedvesem – magyarázta –, mindenki azt találja, amit keres. Az első vándor eddig sehol sem talált 

egyetlen barátot sem magának, ezután sem fog. A második vándor viszont bárhol barátra fog találni, 
amerre csak jár.

Everybody Finds What They Are Looking For!

A man sat down by the gates of a city. A wanderer passed by, he stopped and asked him:
“Good man, could you tell me what kind of people live in this city? Those in the city I left 

behind were bad, false and envious, which is why I left.”
“Then you should know that the people living in this city are exactly the same!”
Upon hearing this, the wanderer left quickly. A little while later,  

another wanderer came by.
“Good man, do you happen to know what kind of people live in this 

city?” he also asked.
“What kind of people did you leave behind where you came from?”
“Good, friendly and helpful people. It was with a heavy heart that I 

left them,” admitted the wanderer. 
“Then you should know the same kind of people live in this city!”
The wanderer entered the city. A girl who had come to the spring 

for water overheard the conversations. She asked the man why he 
had given such different answers to the two wanderers.

“My dear,” he explained, “everybody finds what they are looking 
for. The first wanderer couldn’t find a friend until now and he won’t 
find one from now on, either. While the second wanderer will find 
friends wherever he goes.”


