
A világjáró tarisznya 

 

   Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király s annak három fia. Sehol sincs országban 

laktak egy kacsalábon forgó palotában. A legnagyobb fiát Csupaszemnek hívták. Egy napon a 

király nagyon beteg lett s a bajára nem találtak semmilyen gyógyírt sem. Azt mondta egyszer 

a király:  

- Elég okos, idős, bátor, daliás, erős vitézzé neveltelek benneteket, ideje lenne 

megházasodnotok. Hisz kitudja meddig élek. 

A király összehívta tanácsosait, hirdessétek ki, annak adom a királyságomat, aki elhozza 

nekem a halhatatlanság vizét. Csupaszem elhatározta világgá megy és addig vissza nem tér, 

míg  bármi áron is, de megszerzi apjának a halhatatlanság vizét. Másnap reggelre a király az 

útra egy felnyergelt fehér paripát, három nyilat és nyílvesszőt, egy kardot, egy tőrt, és 

élelemmel valamint arany pénzzel megrakott tarisznyát ajándékozott a fiának.  

- Eredj fiam Isten hírével! Szerencse kísérje utadat! 

   Fölkerekedett, hegyeken-völgyeken, árkon-bokron keresztül járt. Hét nap, hét éjjelen át 

ment, mire megpillantott egy elvarázsolt erdőt. Nagyon éhes és fáradt volt. Elővette 

tarisznyáját és evett pár falatot. Gondolta ideje lenne megpihenni. A fák közül a sűrűben egy 

kis fény szűrődött ki. A feje fölött lévő faágon egy kísérteties hangon megszólaló 

madárhangra lett figyelmes.  

- Hol jársz erre, amerre a madár se jár? 

- Keresem a halhatatlanság vizét.  

- Az Üveghegy túloldalán lakik a hét forrás mellett lévő kilenc termű tölgyfában a Jóság 

Tündérkisasszonya, Ő tudna neked segíteni. De ahhoz, először a gazdámat az 

elvarázsolt erdőt uraló  púpos, vén boszorkányt kell hogy legyőzzed.  

Bekopogtatott. 

- Adjon Isten Öreganyám! 

- Mi járatban vagy? Hogy mersz betörni a birodalmamban?  

- Keresem a halhatatlanság vizét. 

Hangosan nevetett.  

- Segíthetek neked, amennyiben kiállod a három próbát és nekem adod a tarisznyádat. 

- Ám, legyen. Életem-halálom kezedbe ajánlom. 

- Első próba: Az erdő legfiatalabb, legszebb, legkecsesebb szarvasát ejts el és a szívét 

vágd ki, hozd el nekem!  Második próba: Járj túl, az eszemen! Harmadik próba: 

Üveghegyen túl találsz egy aranyerdőt, vágd ki annak összes fáját, szántsd fel a földet, 

vess bele búzát és holnapra hozzál belőle friss, meleg kenyeret! 

Másnap kora reggel elindult a királyfi vadászni. Egy  tisztást vett észre, mely tele volt 

bikákkal, szarvasokkal, őzekkel, vaddisznókkal. Itt aztán, volt mire vadászni.  

Csorda közepén kiszemelt egy csodaszép szarvast, amelyet még emberi szem nem látott. Két 

ágas-bogas szarv összefonódva lebegett a feje fölött, mint egy koszorú. Két szeme ragyogott 

mint a gyémánt, a dereka karcsú, járása kecses, lábai nádszál vékonyak voltak. Gondolta, ez 

jó lesz és üldözőbe vette. 

- Szaladj, szaladj édes lovam! Nyíllal eltalálta, súlyos sebet ejtett rajta 

- Drága királyfi ne bánts engem, hagyd meg kérlek az életem. Gonosz boszorkány 

elvarázsolt engem és csak az életvíz menthet meg. 

Királyfi elszomorodott.  

- Mit tettem veled? Egyet se félj, megmentelek! 

Elindult vissza a boszorkány házához és útközben elejtett egy szarvast és annak a húsát és 

szívét vitte el. Vacsorára elkészítette a húst, de a királyfi nem evett belőle.  

 



Eltette későbbre, hogy az éjszaka kellős közepén a vacsorára kínált vadhússal, szabadságának 

visszaszerzésével, aranypénzzel  megvesztegethesse a boszorkány éhezésre ítélt madarát és 

szövetkezni tudjon vele. Míg aludt, a madár álomport szórt a szemére, szájára mérget 

csepegtetett, amitől valószínűleg többé nem ébred fel, az elrejtett tarisznyát pedig kicsente a 

ládából. Visszaadta a királyfinak és együtt útnak indultak. Útközben felvették és magukkal 

vitték a megsebzett szarvast. Hét nap, hét éjszakán át mentek, míg az üveghegyen túl az 

aranyerdőben a hét forrás mellett lévő kilenc termű tölgyfában élő Jóság Tündérkisasszonyára 

nem leltek. 

- Áldás, békesség Tündérkisasszony! Segíts rajtunk! Az élet vizét keressük. 

- Isten hozott benneteket. Gyertek be! 

Elővette kancsóját és kupicával öntött belőle.  

- Gyorsan itasd meg a szarvassal, míg nem lesz késő.  

Abban a pillanatban egy gyönyörűséges királylánnyá változott. Rögtön egymásba szerettek.  

- Ásó, kapa, nagyharang válasszon el benneteket! 

     Tündérkisasszony varázspálcájának legyintésével haza varázsolta a királyfit és a 

királylányt egy kancsó életvízzel. A király meggyógyult. Hetedhét országra szóló lakodalmat 

csaptak. 

Máig is élnek, ha meg nem haltak. 
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