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ELSŐ FEJEZET

amely elmondja, hogyan reggelizett
a királyi família

XXIV.  Dalia,  Pafflagónia  királya  a  királynéval  és  egyetlen 
gyermekével  éppen  a  reggelizőaszlalnál  ült,  s  azt  a  levelet 
olvasta,  mely  tudatta  őfelségével,  hogy  Tatárország  uralko-
dójának, Térdkalácsnak a trónörököse, Hagyma királyfi láto-
gatóba készül hozzájuk. Látványnak is szép, milyen gyönyö-
rűség ömlik el királyi vonásain. Olyannyira belemerült Tatár-
ország királyának a levelébe, hogy még a tojások is kihűltek 
előtte, és vajas zsömléjét kóstolta meg.

– Micsoda?  A  huncut,  merész,  pompás  Hagyma  királyfi!  – 
kiáltott fel Angyalka királykisasszony. – A csinos, a tökéletes, 
az elmés! Dirrdurrbele meghódítója, ahol tízezer óriást terített 
le egymaga!

– Ki mesélt róla neked, drágaságom? – firtatta őfelsége.
– Egy kis madár – válaszolta Angyalka.
– Szegény Liliom! – jegyezte meg a mama, és kitöltötte a teát.
– Törődöm is Liliommal!  –  kiáltotta Angyalka,  s  felkapta a 

fejét, csak úgy zizegett hajában az ezernyi hajcsavaró papír.
– De  szeretném...  –  morogta  a  király  –,  de  szeretném,  ha 

Liliom...
– Megjavulna?  De  hát  drágám,  Liliom  megjavult  –  vágott 

közbe  a  királyné.  –  Angyalka  kis  szolgálólánya,  Beléndek  is 
megmondta ezt, amikor ma reggel behozta a szobámba a teát.



– Te  örökösen  csak  teázol.  –  jegyezte  meg  morcosan  az 
uralkodó.

– Mégiscsak  jobb,  mint  ha  portóit  vagy  pálinkát  innék.  – 
vágott vissza a királyné.

– Persze,  persze,  drágaságom,  én  csak  azt  mondtam,  hogy 
szeretsz teázni. – mondta nagy önuralommal Pafflagónia kirá-
lya, megfékezve indulatát. – Angyalka! Remélem, van elég új 
ruhád; a kalapszámláid is csinos összegre rúgnak. Drága ki-
rályném, most rajtad a sor, néhány estélyt kell rendezned. Én 
jobban kedvelem a vacsorákat, de te persze a bálokra szavazol. 
Már unom azt az özönvíz előtti kék bársonyruhádat, s szeret-
ném,  szerelmem,  ha  lenne  egy  új  nyakláncod  is.  Rendelj 
magadnak. De ne kerüljön többe száz-százötven fontnál.

– És mi legyen Liliommal, drágám? – kérdezte a királyné.



– Liliom mehet a...
– De  felség!  –  sikoltott  fel  a  felséges  asszony.  –  A  tulajdon 

unokaöcséd! Megboldogult királyunk egyetlen fiacskája.
– Liliom mehet a  szabóhoz,  és küldesse a számlákat Morc-

fihoz, az majd kifizeti. Vigye el az ördög! Vagyis hogy az isten 
áldja meg nemes szívét. Ne szenvedjen hiányt semmiben sem, 
adj  neki  néhány  aranyat  zsebpénznek,  drágám,  és  rendelj 
magadnak  egy  karperecet  is  a  nyaklánccal  együtt,  Bankóné 
asszonyság.

A királyné őfelsége, vagyis Bankóné asszonyság, ahogyan az 
uralkodó  mókából  hívta  (mert  még  a  királyi  családnak  is 
megvannak a maga hóbortjai, s a fenséges famíliának volt is 
elég),  megölelte  férjét,  majd lánya dereka köré fonva karját, 
kivonult  a  reggelizőszobából,  hogy  mindent  elrendezzen  a 
fenséges vendég érkezéséig.

Amikor eltávoztak, a férj és apa tekintetében bujkáló mosoly 
kialudt – a király büszkesége tovaszállt, és egyedül maradt az 
ember.  Ha  G.  P.  R.  James  tollával  bírnék,  most  a  legválasz-
tékosabb szavakkal írhatnám le Dalia kínjait;  ecsetelhetném 
szikrázó  szemét,  kitágult  orrlikát,  köntösét,  zsebkendőjét  és 
cipőjét. Ám fölösleges megjegyeznem, hogy nem büszkélked-
hetek a fent említett regényíró képességeivel, elég hát annyit 
mondanom: Dalia egyedül volt.

Az  asztalról  felkapott  egy  tojástartó  pohárkát,  melyben  a 
fejedelmi  früstököt  felszolgálták,  a  pohárszékhez  sietett,  s 
elővett egy palack pompás akóvitát, azaz konyakot.

Több ízben megtöltötte és kiürítette poharát,  majd vissza-
tette  a  helyére  és  rekedtes  hangon  mindannyiszor  megje-
gyezte:



– Hahaha, Dalia ismét ember lett!
– Mikor még nem hívtak uralkodónak – folytatta (s be kell 

vallanunk, közben tovább kortyolgatta a nedűt) –, e mérgező 
italokat  nem  ittam,  tüzes  vizek  helyett  a  természet  forrása 
volt éltető nektárom. Szökelltem a sziklacsúcsokon, sarum a 
hajnaloknak harmatát tapodta, s puskavégre kaptam fogoly-
madárt,  szalonkát  és  agancsok  urát!  Mily  igazul  mondta 
Anglia  drámaírója:  „A  koronás  fej  fekhelye  keményebb!”1 
Miért  is  loptam  meg  én ifjú öcsémet?  Liliom!  Megloptalak? 
Nem  én!  E  gyűlöletes  szót  elutasítom.  A  pafflagón  koronát 
fejemre tettem, jogarát szorítja bátran kezem, az ország almá-
ját  markolom  erősen.  Egy  nyafka-locska  fiú,  ki  sírt,  cukrot, 
papit nyivákolt még a minap is, vajon viselhetné-e az ország-
alma  s  koronám  súlyát?  Kemény  tatár  sereg  ellen  csatába 
mint mehetne ő? Hogyan kötné fel őseim kardját?

Így érvelt tovább az uralkodó, bizonygatva, hogy amit megs-
zerzett, azt kötelessége megtartani. S ha néha foglalkozott is a 
jóvátétel gondolatával, a remény miatt, hogy házasság révén 
egyesíti  a két koronát,  a véres és költséges háborúkba keve-
redett  pafflagón  és  tatár  népet,  egyszóval  e  remény  miatt 
szóba sem jöhet a trón visszaszállása Liliomra; sőt, ha édes-
testvére, Filozóf király élne, bizonyára elvenné a koronát saját 
fiától, hogy létrehozza ezt a kívánatos egyesülést.

Ily  könnyedén  becsapjuk  magunkat!  Ilyképpen  képzeljük 
azt, hogy amit kívánunk, helyes! A király összeszedte bátor-
ságát, elolvasta az újságokat, elfogyasztotta vajas zsömléjét és 
a tojásokat, s miniszterelnökéért csengetett.

A  királyné,  miután  eltöprengett,  felmenjen-e  megnézni  a 
beteg Liliomot, azt gondolta: „Most nem. Első az üzlet, aztán 

1 Shakespeare: IV. Henrik 2. III. 1. (Vas István fordítása)



jöhet  a  szórakozás,  a  kedves  Liliomot  majd  délután  nézem 
meg; most nyomban az ékszerészhez hajtatok, s kiválasztom a 
nyakláncot meg a karperecet.”

A királykisasszony a szobájába ment, és megparancsolta Be-
léndeknek, hozza elébe minden ruháját. Ami pedig Liliomot 
illeti,  őróla mindnyájan elfeledkeztek, mint ahogyan már én 
sem emlékezem, mit ettem ebédre tegnapelőtt kiskedden.



MÁSODIK FEJEZET
amely elmondja, hogyan szerezte meg Dalia király a koronát, 

és miképpen maradt hoppon Liliom királyfi!

Tíz  vagy  húszezer  esztendővel  ezelőtt  Pafflagónia  egyike 
lehetett azon birodalmaknak, ahol nem szabályozták az örö-
kösödés  rendjét.  Így  amikor  Filozóf  király  meghalt,  miután 
öccsét  tette  meg  régensnek  és  a  fia  gyámjának,  a  hűtlen 
régens semmibe vette az elhunyt uralkodó végakaratát; XXIV. 
Dalia  néven  önmagát  kiáltotta  ki  Pafflagónia  egyedural-
kodójává,  fényes  koronázást  csapott,  s  elrendelte,  hogy  a 
királyság valamennyi nemese neki hódoljon. Minthogy Dalia 
számtalan  bált  rendezett  az  udvarban,  töméntelen pénzt  és 
jövedelmező tisztségeket adott a nemesuraknak, a pafflagón 
nemesség  nem  törődött  azzal,  ki  ül  a  trónon,  ami  pedig  a 
népet illeti, azokban a hajdani időkben igencsak közömbösen 
viselkedett.  Liliom királyfi oly zsenge korú volt királyi atyja  
halálakor, hogy nem érdekelte koronája és királysága elvesz-
tése. Minthogy rengeteg játékszere és cukorkája volt, s hetente 
öt  nap  ünnepe;  lova  és  puskája  is  lett,  mire  felcseperedett, 
hogy vadászhasson; kedves unokatestvérének, a király egyet-
len gyermekének a társasága is elégedetté tette, szegény Lili-
om  tökéletesen  boldog  volt;  nagybátyjától  nem  irigyelte  a 
királyi  palástot  és  jogart,  a  nagy  és  kényelmetlen,  meleg 
uralkodói széket meg az ormótlan, súlyos koronát, melyet a 
király reggeltől estig viselt. Ránk maradt Dalia király arcképe, 
s úgy vélem, megegyeztek velem abban, hogy bizonyára sok-
szor belefáradt kissé a bíborba, gyémántjaiba, a hermelinbe és 



pompába.  Én  egyáltalán  nem  szeretnék  ilyen  fullasztóan 
meleg palástban üldögélni és egy ilyen izét viselni a fejemen.

A  királyné  minden  bizonnyal  bájosan  festett  ifjúkorában, 
bár később vaskos termetű lett, de mint arcképén is látható, 
vonásai tetszetősek. Kedvelte ugyan a hízelgést, a pletykát, a 
kártyát és a szép ruhákat, ám bánjunk tapintatosan gyengé-
ivel,  amelyek  végül  is  nem  elítélendőbbek,  mint  a  mieink. 
Kedvesen  bánt  unokaöccsével,  s  ha  olykor  lelkiismeret-fur-
dalás gyötörte, amiért férje elorozta a fiatal herceg koronáját, 
azzal a gondolattal vigasztalta magát: bár a király trónbitorló, 
mégiscsak igen tekintélyes férfiú, és halála után a trón úgyis 
visszaszáll Liliom királyfira, aki megosztja majd az uralkodást 
hőn szeretett unokatestvérével.

A  miniszterelnök  Morcfi volt,  a  vén  állam férfiú,  aki  igen 
vidáman  esküdött  hűséget  Dalia  királynak,  s  akire  az  ural-
kodó  rábízta  királyságának  minden  ügyét.  Dalia  mindössze 
rengeteg pénzt akart, rengeteg vadászatot, rengeteg hízelgést 
és minél  kevesebb gondot.  Az uralkodónak megvolt  a maga 
szórakozása,  s  keveset  törődött  azzal,  mit  fizet  ezért  a  nép: 
többször is háborúba keveredett,  s a pafflagón lapok termé-
szetesen  arról  adtak  hírt,  hogy  tüneményes  győzelmeket 
aratott; szobrot emeltetett magának birodalma minden váro-
sában, és persze arcképét mindenhol kifüggesztették, minde-
nekelőtt  a  képkereskedésekben:  ő  volt  Dalia,  a  Nagylelkű; 
Dalia,  a  Diadalmas;  Dalia,  a  Nagy  és  így  tovább,  mert  már 
ezekben  a  hajdani  időkben  is  tudták  az  udvaroncok  és  a 
közemberek, hogyan kell hízelegni.

A  királyi  párnak  egyetlen  gyermeke  született,  Angyalka 
királykisasszony,  aki  ebben  biztosak  lehettek  példaképként 
tündökölt az udvaroncok, a szülei és saját maga szemében is. 



Azt mondták róla, neki van a leghosszabb haja, a legnagyobb 
szeme,  a  legkarcsúbb  dereka,  a  legparányibb  lába  és  a  leg-
bársonyosabb bőre Pafflagónia valamennyi ifjú hölgye között. 
Azt állították, hogy tehetsége még szépségét is felülmúlja, s a 
nevelőnők  azzal  pirítottak  rá  lusta  tanítványaikra,  hogy 
beszámoltak Angyalka királykisasszony képességeiről. A leg-
nehezebb  zenedarabokat  lapról  játszotta,  minden  fejtörő 
kérdésre  hibátlanul  válaszolt.  Tudta  Pafflagónia  és  minden 
más  ország  történelmének  valamennyi  évszámát.  Beszélt 
franciául, angolul, olaszul, németül, spanyolul, héberül, görö-
gül, latinul, ismerte Kappadócia, Szamothrákia, az Égei Biro-
dalom és a tatárok nyelvét. Egyszóval ő volt a legtökéletesebb 
ifjú  teremtés;  nevelőnője  és  udvarhölgye  pedig  a  szigorú 
Házsárt grófnő volt.



Ugye, el sem képzelnétek, hogy Házsárt grófnő nem a leg-
előkelőbb  születésű  hölgy?  Oly  dölyfösnek  látszik,  hogy  én 
legalábbis  hercegnőnek  vélném,  akinek  a  családfája  még  az 
özönvíz  előttről  származik.  Ám ez  a  hölgy egy cseppet  sem 
előkelőbb  születésű,  mint  más  hölgyek,  akik  csak  adják  a 
bankot:  minden  jóérzésű  ember  csupán  nevetett  képtelen 
gőgjén. A helyzet az, hogy amikor a királyné még csak király-
kisasszony  volt,  Házsárt  asszonyság  a  szobalányaként 
szolgált,  a  férje  pedig  főlakájként,  akinek  a  halála  vagy 
eltűnése után  –  amiről  hamarosan  hallani  fogtok  –  Házsárt 
asszonyság hízelkedéssel, talpnyalással, tettetéssel a királyné 
kegyeibe férkőzött, aki őt rangra emelte, és a királykisasszony 
nevelőnőjévé tette.

Most pedig hadd számoljak be a királykisasszony tudomá-
nyáról  és  képességeiről,  amelyekről  oly  híres  volt.  Az  vitat-
hatatlan, hogy Angyalka okos volt, de a lehető leglustább is. 
Még hogy lapról játszotta a zenét! Csak egy vagy két darabot 
tudott játszani, s azt színlelte, hogy korábban még soha nem 
látta azokat; vagy fél tucat találós kérdésre ismerte a helyes 
választ, ám ügyelni kellett, hogy csakis azokat kérdezzék tőle. 
Ami a nyelveket illeti, rengeteg tanító sürgölődött körötte, de 
én kétlem, hogy ő egy-két mondatnál többet tudott ezekből a 
nyelvekből, mindez csak hivalkodás volt, s ami a hímzést meg 
a rajzolást illeti,  csodálatos dolgokat mutatott, az igaz, de ki 
csinálta mindezt?

Elmondom az igazságot, ám eközben vissza kell gombolyí-
tanom az események fonalát, s beszélnem kell Ébentündérről.



HARMADIK FEJEZET
amely elmondja, ki az az Ébentündér és még számos jelentős 

személyiség

Pafflagónia és Tatárország között élt egy titokzatos személy, 
akit ezekben az országokban csak úgy emlegettek, hogy Ében-
tündér,  mivel  ébenfából  készült  varázspálcát  hordott  magá-
val:  ezen lovagolt időnként fel a Holdba, vagy tett  más uta-
zásokat,  s  ezzel  művelte  a  csodáit  is.  Amikor  fiatalkorában 
varázsló apja megtanította a bűbájosság mesterségére, gyak-
ran  kipróbálta  ügyességét,  egyik  királyságból  a  másikba 
repült ébenfa botján, s tündéri kegyeiben részesítette ezt vagy 
azt a királyfit. Töméntelen királyi keresztgyereke volt; szám-
talan  gonosz  embert  változtatott  vadállattá,  madárrá,  ma-
lomkővé,  órává,  kúttá,  fakutyává,  esernyővé vagy más lehe-
tetlen tárggyá – egyszóval a tündérgyülekezet egyik legtevé-
kenyebb és legbuzgóbb tagjának számított.

Ám két-három ezer évnyi efféle szórakozás után, úgy vélem, 
Ébentündér belefáradt a dologba. Néha így füstölgött magá-
ban:  „Ugyan  mi  jót  cselekszem  azzal,  ha  ezt  a  királylányt 
néhány  száz  évre  elaltatom?  Vagy  ennek  az  oktondinak  az 
orrához  növesztek  egy  véres  hurkát?  Vagy  gyémántokat  és 
gyöngyöket  potyogtatok  ki  valamelyik  kislány  szájából? 
Lassan látom, épp annyit ártanak, mint használnak a csele-
kedeteim. Legjobban tenném, ha felhagynék bájolásaimmal, 
és hagynám, menjen minden a maga útján!  Volt nekem két 
keresztlányom,  Filozóf  király  felesége  és  Térdkalács  herceg 
felesége;  mindkettőnek  ajándékot  is  adtam,  minek  követ-
keztében férjük szemében elbájolóak lettek, és életük végéig 



megőrizték  uruk  vonzalmát.  Vajon  mi  jót  szerzett  az  én 
rózsám  és  gyűrűm  ennek  a  két  asszonynak?  Az  égvilágon 
semmit.  Férjük  eltűrte  minden  hóbortjukat,  s  ezért  szeszé-
lyesek lettek, lusták, fancsaliak, lehetetlenül hiúk, sandák és 
tunyák,  ám  ellenállhatatlan  szépségnek  képzelték  magukat, 
pedig valójában egészen elaggottak és förtelmesek voltak ezek 
a  nevetséges  teremtések!  Vállonveregetően  kezeltek,  vala-
hányszor csak meglátogattam őket –  engem, az Ébentündért, 
aki  ismeri  a  bűbájolás  minden  csínját-bínját,  s  aki  botja 
egyetlen  suhintásával  majommá  tudná  őket  változtatni  s 
valamennyi gyémántjukat hagymafüzérré!”

Ekkor aztán elzárta könyveit az almáriumba, s elhatározta: 
felhagy  a  varázslataival,  s  ébenfa  botját  is  csak  sétabotnak 
használja.

Így aztán amikor Térdkalács herceg feleségének kisfia szü-
letett (a herceg volt az idő tájt Tatárország egyik főnemese), 
Ébentündér,  bár  hivatalos volt  a  keresztelőre,  nem ment el, 
csupán jókívánságait  küldte meg a kicsinek egy ezüst  pem-
pőstálal,  ami  valójában  két  aranyat  sem  ért.  Körülbelül 
ugyanebben  az  időben  Pafflagónia  királynéja  fiúval  ajándé-
kozta meg őfelségét, ágyúdörgés köszöntötte a trónörököst, a 
főváros  fényárban  úszott,  nem  volt  se  vége,  se  hossza  az 
ünneplésnek,  amely  az  ifjú  királyfi születését  köszön tötte. 
Mindenki úgy vélte, a tündér, akit keresztanyának kértek fel, 
legalábbis  egy  láthatatlanná  tevő  mellénnyel  ajándékozza 
meg,  vagy  egy  repülő  paripával,  avagy  Fortunátus  kifogy-
hatatlan  eszével  vagy  kegyének  más  értékes  bizonyságával, 
ám Ébentündér ehelyett a gyermek Liliom bölcsőjéhez lépve 
miközben mindenki csodálta a csecsemőt, és bókokkal árasz-
totta el a papát és mamát, csak ennyit mondott:



– Ó,  szegény  gyermekem,  a  legjobb,  amit  neked  ajándé-
kozhatok, egy csipetnyi balszerencse!

Mindössze ennyit szólt, Liliom szüleinek legnagyobb elször-
nyedésére,  akik nem sokkal  ezután elhunytak,  ekkor Liliom 
nagybátyja  elfoglalta  a  trónt,  mint  azt  az  első  fejezetben 
olvastuk.

Ugyanez  történt,  amikor  Karfiol,  Tatárország  királya  tar-
totta  egyetlen  leánya,  Rózsahajnalka  keresztelőjét.  Ében-
tündér, akit meghívtak, egyáltalán nem volt nyájasabb, mint 
Liliom királyfi esetében. Miközben mindenki a gyermek szép-
ségéről áradozott, s a szülőket dicsérte, Ébentündér rendkívül 
szomorúan tekintett le a kicsire meg az anyjára, és így szólt:

– Jóasszony – Ébentündér rendkívül közvetlenül viselkedett, 
és nem számított neki többet a királyné, mint egy mosónő –, 
jóasszony, ezek az emberek, akik most a híveid, ők fordulnak 
majd  ellened  elsőként;  s  ami  a  kisasszonyt  illeti,  a  legjobb, 
amit neki kívánhatok, egy csipetnyi balszerencse!

És fekete pálcájával megérintette Rózsahajnalkát, szigorúan 
végigmérte  az  udvaroncokat.  a  királynénak  istenhozzádot 
intett, s a nyitott ablakon lassan kivitorlázott. Amikor eltűnt, 
az  udvari  embereknek,  akik  a  jelenlétében ijedten hallanak, 
egyszeriben megjött a hangjuk:

– Micsoda  utálatos  tündér  –  mondták  –,  szép  kis  tündér, 
mondhatom!  Lám,  Pafflagónia  királyához  is  ellátogatott  a 
keresztelőre,  s  úgy  tett,  mintha  mindenre  kész  lenne  a 
családért; s mi történt? A királyfit, a keresztfiát, a nagybácsi 
letaszította  a  trónról.  Vajon  megengedhetjük-e,  hogy  a  mi 
drága  királykisasszonyunkat  megfossza  jogától  bármely 
ellenség? Soha, soha, soha, soha!



És kórusban kiáltozták:
– Soha, soha, soha, soha!
Nos,  vajon  hogyan  bizonyították  hűségüket  ezek  a  finom 

udvaroncok? Karfiol király egyik hűbérese, az előbb említett 
Térdkalács  herceg  fellázadt  a  király  ellen,  aki  hadba  szállt, 
hogy megfenyítse lázadó alattvalóját.

– Ki  merészel  szeretett és fenséges uralkodónk ellen lázad-
ni?! – kiáltozták az udvaroncok. – Ki merészel ellenállni  neki? 
Piha!  Hiszen  ő  legyőzhetetlen,  ellenállhatatlan!  Fogolyként 
hurcolja majd haza Térdkalácsot,  szamár farkához kötözteti, 
úgy vonszolja majd körbe a városban, ezt kiáltozva: „Így jár 
mindenki, aki a nagy Karfiol ellen lázad!”

A  király  nekivágott  legyűrni  Térdkalácsot,  s  a  szegény 
királyné,  igen  félénk  és  aggodalmaskodó  teremtés  lévén, 
olyannyira megrettent és belebetegedett ebbe a dologba, hogy 
sajnos ki kell mondanom – bele is halt; de meghagyta udvar-
hölgyeinek, viseljék gondját drága kis Rózsahajnalkájának. Ők 
természetesen megígérték, mindent megtesznek érte. Meg is 
esküdtek rá,  inkább meghalnak,  mint hogy baja essék a kis 
királylánynak.  Aztán  a  Tatár  Udvari  Harsona  először  azt 
közölte:  a király győzelmet aratott az arcátlan lázadó fölött; 
aztán bejelentették:  menekülnek az alávaló Térdkalács sere-
gei; majd hírül adták: a királyi seregek csakhamar végeznek az 
ellenséggel – végül... végül jött a hír: Karfiol király legyőzetett, 
elesett őfelsége I. Térdkalács király kardjától!

Erre a hírre az udvaroncok fele rohant hűségéről biztosítani 
a győztest, a másik fele pedig elmenekült, és magával vitte a 
palota legértékesebb kincseit.  Szegény kis Rózsahajnalka ott 
maradt  egy  szál  maga,  teljesen  egyedül,  egyik  szobából  a 
másikba totyogott, és ezt kiáltozta:



– Grófnő! Hercegnő! – Persze úgy mondta, gjófnő, hejcegnő, 
mivel  még  nem  tudott  tisztán  beszélni.  –  Hozzátok  ide  a 
tejbepapit, kijályi fenszégem éhesz! Gjófnő! Hejcegnő!

És  a  magánlakosztályból  áttipegett  a  trónterembe,  ám 
senkit  nem talált  ott;  aztán ment  a bálterembe,  de ott  sem 
talált  senkit,  majd  az  apródok  szobájába,  ám  ott  sem  talált 
senkit, aztán letotyogott a hatalmas lépcsőn az előcsarnokba, 
s ott sem talált senkit – és mivel az ajtó nyitva állt, kisétált az 
udvarra,  a  kertbe,  ki  a  park  elhagyatott  részébe,  onnan  az 
erdőbe,  ahol  a  vadállatok  élnek,  s  ettől  kezdve  senki  nem 
hallott felőle!

Köntösének  egy  darabját  és  egyik  cipőjét  megtalálták  az 
erdőben két oroszlánkölyök szájában, ezeket Térdkalács király 



és királyi vadászkísérete lőtte le mivelhogy most már ő volt a 
király, és Tatárország fölött uralkodott.

– Íme, mivé lett szegény királykisasszony – mondta. – Nos, 
ami  megtörtént,  megtörtént,  azon  már  nem  segíthetünk. 
Urak, menjünk ebédelni!

Az egyik udvaronc felkapta a cipőt, és a zsebébe dugta. Így 
végződött Rózsahajnalka históriája.



NEGYEDIK FEJEZET
amelyben Ébentündért nem hívják meg Angyalka királykis-

asszony keresztelőjére

Amikor Angyalka királykisasszony született,  szülei nemcsak 
hogy  nem  hívták  meg  a  keresztelőre  Ébentündért,  hanem 
megparancsolták  az  ajtónállónak,  be  ne  engedje,  ha  mégis 
megjelenne.  Az  ajtónállót  Házsártnak  hívták,  s  erre  a 
tisztségre  a  királyi  fenségek  szemelték  ki,  minthogy  igen 
magas  és  ádáz  férfiú  volt,  aki  házalónak  vagy  kellemetlen 
látogatónak egyaránt azt tudta mondani: „Nincsenek itthon”, 
mégpedig oly nyersen, hogy a legtöbben elrettentek. Ő volt a 
férje  annak  a  grófnőnek,  akinek  az  arcképét  már  láttuk  az 
előbb,  s  akivel  amíg  együtt  éltek,  szüntelenül  veszekedtek. 
Nos,  ez  a  fickó  a  kelleténél  többször  kimutatta nyerseségét, 
mint  ezt  hallani  fogjátok.  Amikor  ugyanis  Ébentündér 
megjelent,  hogy meglátogassa a herceget és hercegnét,  akik 
éppen a  társalgó nyitott  ablakánál  üldögéltek,  Házsárt  nem 
csak  letagadta  őket,  hanem  be  akarta  csapni  az  ajtót  Ében-
tündér orra előtt!

– Takaroggy innét, te Ébentündér! – förmedt rá. – Mondtam 
mán neked, hogy neked nincs itthon a gazda meg az asszony! 
–  és  mint  már  említettük,  be  akarta  csapni az  ajtót  az  orra 
előtt.

Ám  a  tündér  a  varázspálcáját  az  ajtónyílásba  dugta,  mire 
Házsárt dühödten ismét kirontott, a leggyalázatosabb módon 
szitkozódva érdeklődte a tündértől, vajon „egy álló napig akar 
itt álldogálni az ajtó előtt?”.



– Te fogsz itt álldogálni az ajtó előtt egész nap és egész éjjel 
hosszú-hosszú évekig – válaszolta a tündér rendkívüli méltó-
sággal,  mire Házsárt,  szétvetve vaskos lábát,  megállt  az ajtó 
előtt, felkacagott, s így kiáltott:

– Hahaha! Ez aztán döfi! Hahaha... mi történt?! Tegyél le! Ó-
ó-ó... – és menten megnémult.

Amint  a  tündér  megsuhintotta  fölötte  a  varázspálcáját, 
Házsárt érezte, hogy felemelkedik a padlóról, nekicsapódik az 
ajtónak,  s  majd  mintha  dugóhúzó  csavarodna  a  gyomrába, 
szörnyű fájdalmat érzett, és odaszegeződött az ajtóhoz; karja a 
feje fölé emelkedett, lába pedig vad rúgkapálás után a törzse 
alá  gyűrődött,  nagy-nagy  hidegség  szállta  meg,  mintha 
fémmé  változott  volna,  s  csak  ennyit  mondott:  –  Ó-ó-ó!  – 
Többet nem bírt szólni, mert megnémult.

illusztráció egy angol kiadásból

Érccé  lett  az  arcátlan!  Berezelt,  de  már  későn –  előbb  vált 
rézzé tetőtől talpig. Közönséges ajtókopogtatóvá változott! És 
ott maradt az ajtóhoz szögezve a rekkenő nyári napokon, amíg 
majdnem  vörösen  izzott,  ott  maradt  az  ajtóhoz  szögezve  a 
keserves  téli  éjeken,  amíg  rézorráról  jégcsapok  nem  lógtak. 
Jött a postás, és megmarkolta, jött a rongyos küldöncgyerek 
holmi levéllel, és nekiütötte az ajtónak. Mikor a király meg a 



királyné (akkor még hercegné és herceg) hazajöttek a sétából 
aznap este, kérdezte is a király:

– Hohó,  drágám,  új  kopogtatót  szereltettél  az  ajtóra?  Nos, 
szakasztott olyan, mint az ajtónállónk képe. Mi is lett avval a 
korhely semmirekellővel?

Kijött a szobalány, és a kopogtató orrát dörzspapírral fénye-
sítgette,  és  amikor  Angyalka  királykisasszonynak  kis  húga 
született, a kopogtatót egy ócska glaszékesztyűbe dugták; egy 
másik éjszaka holmi mókás ifjoncok megpróbálták letépni, s 
egy csavarhúzóval a leggyötrelmesebb kínoknak vetették alá. 
S  amikor  a  királynénak  kedve  támadt,  hogy  befestesse  az 
ajtót,  a  mázolók  bekenték  szemét-száját,  majdnem  meg-
fojtották, miközben borsózöldre pingálták. Kezeskedem érte, 
volt ideje megbánni, amiért oly gorombán viselkedett Ében-
tündérrel!

Ami  a  feleségét  illeti,  egyáltalán  nem  hiányolta  a  férjét, 
mivel  az  állandóan  a  kocsmában  vedelte  a  sört,  és  szünet 
nélkül pörölt a nejével, s adósa volt már majd minden keres-
kedőnek.  Úgy  vélték,  meglépett  ezen  veszedelmek  elől,  s 
Ausztráliába  vagy  Amerikába  szökött.  Amikor  a  herceg  és 
hercegné király meg királyné lett, s elköltöztek régi házukból, 
már senki nem gondolt többé az ajtónállóra.



ÖTÖDIK FEJEZET
amelyben Angyalka királykisasszony egy kis szobalányt 

szerez

Egy napon,  amikor Angyalka  királykisasszony  még  egészen 
picinyke  kislány  volt,  éppen  a  palota  kertjében  sétálgatott 
Házsárt  asszonysággal,  a  nevelőnőjével,  aki  a  feje  fölé  nap-
ernyőt tartott, hogy megóvja bársonybőrét a szeplőktől, An-
gyalka pedig egy kalácsot vitt magával, hogy a királyi tóban 
úszkáló hattyúkat és kacsákat megetesse.

Még nem érték el a kacsaúsztatót, amikor elébük totyogott 
egy  furcsa  kisleány.  Rengeteg  nagy  haja  belelógott  piros-
pozsgás orcájába, s úgy rémlett, ősidők óta nem mosakodott, 
nem fésülködött. Ringyes-rongyos köpenyt viselt,  és csupán 
egyik lábán hordott cipőt.

– Te kis szerencsétlen, ki engedett be ide? – kérdezte Házsárt 
asszonyság.

– Kéjem azt a kalácsot – szólalt meg a kislány. – Nadon éhesz 
vadok.

– Éhes!  Mit  jelent  ez  a  szó?  –  kérdezte  Angyalka  királykis-
asszony, és odaadta a kalácsot a kislánynak.

– Ó, királykisasszony – mondta Házsárt asszonyság –, milyen 
jóságos, milyen nyájas, mennyire valóban angyali vagy! Néz-
zék csak,  felségtek –  szólította meg a  királyt  és  a  királynét, 
akik éppen arra sétáltak unokaöccsükkel, Liliom királyfival –, 
milyen nyájas lelkű a királykisasszony! Találkozott a kertben 
ezzel  a  kis  szurtos  boszorkával,  nem  is  tudom,  hogy  kerül-



hetett ide, miért nem puffantották le az őrök a kerítésnél! S a 
mi  kedves  királykisasszonyunk  odaadta  neki  az  egész  kalá-
csot.

– Nekem úgysem kellett – szólt közbe Angyalka.
– Mégiscsak kedves kis angyal vagy – dicsérte a nevelőnő.
– Igen,  tudom,  hogy  az  vagyok  –  mondta  Angyalka.  –  Te 

szurtos kisleány, mit gondolsz, ugye szép vagyok? – Valóban a 
legszebb ruháját és kalapját viselte,  a  haja gondosan ki  volt 
bodorítva, igazán pompásan festett.

– Pejsze, pejsze, szép vagy – felelte a kislány ide-oda szökdé-
cselve, nevetve és táncolva, s közben tömte magába a kalácsot. 
Ette,  ette,  és  dalra  fakadt:  „Ó,  mily  pompász  ez  a  szilvász 
kalács! Bárcsak lenne még szok-szok falász!

Erre aztán a furcsa kiejtése miatt Angyalka, Liliom, a király 
és a királyné igen vidám nevetésre fakadt.

– Tudok táncolni meg énekelni isz – válaszolta a kislány. – 
Tudok táncolni meg énekelni, meg minden ilyeszmihez értek. 
–  Ezzel  odarohant  egy  virágágyáshoz,  leszakított  néhány 
tubarózsát,  havasszépét és más virágokat,  s  piciny koszorút 
font magának, majd oly bohókásan és kecsesen lejtett táncot a 
király és a királyné előtt, hogy mindenkinek kedve telt benne.

– Ki volt az anyád, kik a rokonaid, te kislány? – érdeklődött a 
királyné.

A kisleány megmondta:
– Ojoszlánkölyök  volt  a  bátyám,  nagy  ojoszlán  a  mamám, 

mászról szoha nem hallottam, nem ám.
Tovalejtett  fél  pár cipőjében, s  mindenki pompásan mula-

tott.



Mondta is Angyalka a királynénak:
– Mama, tegnap megszökött a papagájom a kalickájából, nem 

is  kell  nekem  már  más  játékszer,  úgy  gondolom,  ez  a  kis 
szurtos  lányka  jól  elszórakoztat  majd.  Hazaviszem,  és  neki-
adom egypár ócska ruhámat.

– Ó,  micsoda  nagylelkű  drágaság!  –  jegyezte  meg  Házsárt 
asszonyság.

– Amit  már  többször  viseltem,  és  egészen  meguntam  – 
folytatta Angyalka. – Ő lesz az én kis szobalányom. Hazajössz 
velem, te szurtos kislány?

A kislány összecsapta a kezét, és így válaszolt:



– Hazamenjek veled? Ó, igen! Szépszégesz királykiszasszony! 
Lesz jó ebédem, lesz új luhám!

Mindenki  ismét  csak  nevetett,  és  hazavitték  a  palotába  a 
kisleányt, ahol megmosdatták, megfésülték, ráadták a király-
kisasszony egyik ruháját, és a kislány pontosan olyan csinos 
lett, mint maga Angyalka, azazhogy majdnem. Nem mintha 
Angyalka  is  ezt  gondolta  volna,  ő  soha  nem  hitte,  hogy  a 
világon bárki más lehet olyan csinos, olyan jóságos és olyan 
okos, mint ő.  Nehogy a kislány túlságosan büszke legyen és 
elbizakodott,  Házsárt  asszonyság  fogta  az  ócska  rongyos 
köpenyt  meg  a  fél  pár  cipőt,  belerakta  mindezt  egy  üveg-
dobozba,  egy cédulát  tett  rá,  amelyen ez  állt:  „Ezek azok az 
ócska ruhák, amelyekben Beléndeket találtuk, amikor Angyal-
ka királykisasszony királyi fenségének csodálatos jószívűsége 
és nagy-nagy jósága magához emelte e kis csavargót.” Ráírták 
a keltezést is, és a dobozt lezárták.

Egy  ideig  a  kis  Beléndek  nagy  kegyben  állt  a  királykis-
asszonynál: táncolt, énekelt, mondta a maga kis mondókáit, 
elszórakoztatta  úrnőjét.  Ám  amikor  a  királykisasszony  egy 
majmot kapott, utána pedig egy kiskutyát és utána egy babát, 
már  rá  sem  hederített  Beléndekre,  aki  ugyancsak  nekikese-
redett, s ezentúl már nem énekelt mókás dalokat, hiszen senki 
sem figyelt rá. Aztán amikor jobban felcseperedett,  a király-
kisasszony  kis  komornája  lett;  s  bár  semmi  fizetséget  nem 
kapott,  dolgozott,  foltozgatott,  javítgatott,  újságpapírba csa-
vargatta  Angyalka  haját,  és  soha  nem  duzzogott,  ha  kor-
holták,  mindig  készséggel  szolgálta  úrnőjét,  mindig  korán 
kelt,  későn  feküdt,  kéznél  volt,  ha  kellett,  s  tökéletes  kis 
szobalány lett belőle. Így nőtt fel a két lány, s amikor a király-
kisasszonyt  bevezették  a  társaságba,  Beléndek  soha  nem 



fáradt  el  a  kiszolgálásában;  a  legjobb  varrónőnél  is  szebben 
varrta meg a ruháit, és száz meg százféleképpen hasznosította 
magát.

Amíg a királykisasszonyt a tanítók oktatták, Beléndek rend-
szerint ott ült és figyelt; ily módon aztán rengeteg tudományt 
szívott magába; mivelhogy mindig ébren volt,  bár az úrnője 
szunyókált, ásítozott, vagy a következő bálon törte a fejét, ő 
hallgatta a bölcs professzorokat. Amikor a táncmester jött, Be-
léndek együtt tanulta a lépéseket Angyalkával; amikor a zene-
mester jött, Beléndek leste a szavát, s ő maga is gyakorolta a 
királykisasszony zeneleckéjét, amíg az a bálokon és a vendég-
ségekben  mulatott;  amikor  a  rajzmester  jött,  megjegyezte 
minden szavát, és meg is csinált mindent; ugyanaz történt a 
franciával,  az  olasszal  és  a  többi  nyelvvel  –  mindent  meg-
tanult a tanítóktól, akik Angyalkához jártak. Amikor a király-
kisasszony esténként elment szórakozni, rendszerint így szólt:

– Kedves Beléndekem, ha akarod, befejezheted, amit elkezd-
tem.

– Igenis,  kisasszony – mondta mindig Beléndek,  és nekiült 
nem  befejezni, amit  Angyalka  elkezdett,  hanem  megcsinálni 
elejétől a végéig.

Például  a  királykisasszony  elkezdte  megrajzolni,  mondjuk, 
egy harcos fejét, s amikor elkezdte, valahogy így nézett ki:



Ám amikor a harcos feje elkészült, ez lett belőle:

(csak még csinosabb, ha lehet), és a királykisasszony csupán 
odaírta a rajz alá a nevét, s az udvar, a király és a királyné s 
mindenekfelett szegény Liliom bámulta a mindenféle rajzot, 
és így szólt:

– Hát van a mi Angyalkánkhoz fogható zseni?
S  ez  volt  a  helyzet,  sajnos,  be  kell  vallanom,  a  királykis-

asszony kézimunkájával és más képességeivel is; ám Angyalka 
igazándiból elhitte, hogy mindezeket a dolgokat ő maga csi-
nálta teljesen egyedül s elfogadta az udvar hízelgését, mintha 
minden szavuk igaz volna. Így aztán már-már azt gondolta, 
hogy  nincs  a  föld  kerekén  hozzá  hasonló  fiatal  hölgy,  és 
egyetlen  fiatalember  sem  érhet  fel  hozzá.  Ami  Beléndeket 
illeti, mivel ő egyet sem hallott ezekből a dicséretekből, egyál-
talán nem lett  pöffeszkedő, s  igen hálás,  jó természetű lány 
lévén,  nagy  buzgón  mindent  elkövetett,  hogy  úrnőjének  a 
kedvében járjon. Most már ti is láthatjátok, hogy Angyalkának 
is  megvoltak  a  maga  hibái,  s  egyáltalán  nem  volt  olyan 
csodálatra méltó, mint amilyennek az emberek vélték.



HATODIK FEJEZET
amelyben fény derül Liliom királyfi magaviseletére

És  most  essék  szó  Liliom  királyfiról,  Pafflagónia  uralkodó-
jának unokaöccséről. Már említettem, hogy ameddig a király-
finak volt csinos kabátja, jó hátaslova, a zsebében pedig pénze, 
addig  az  ifjú  királyfi nemigen  törődött  koronája  és  jogara  
elvesztésével,  s  gondtalan  ifjú  lévén,  nem  nagyon  hajlott  a 
politikára vagy a tudományokra. Így aztán a tanítójának sem-
mi dolga nem akadt. Liliom nem volt hajlandó tanulmányozni 
sem a klasszikus irodalmat, sem a matematikát; Pafflagónia 
főkancellárja, Kockafej pedig igen fancsali képet vágott, mert 
a királyfi nem bújta a pafflagón törvényeket és alkotmányt. A 
király  vadőrei  és  vadászai  azonban  fogékony  tanítványnak 
találták a királyfit; a táncmester kijelentette, a királyfi a legke-
csesebb  és  leglankadatlanabb  tanulója;  a  Biliárdasztal  Első 
Lordja  pedig  hízelgőn  nyilatkozott  a  királyfi ügyességéről,  
mint ahogyan a Teniszpálya Kamarása is, ami pedig a Gárda 
Kapitányát és Vívómesterét illeti, a vitéz és veterán Bölömbéri 
Hajbók  gróf  kinyilvánította:  amióta  ledöfte  a  tatárok  gene-
rálisát,  a  félelmetes  Galuskát,  soha  nem  találkozott  Liliom 
királyfihoz hasonlóan képzett vívóval.

Remélem, nem hiszitek, hogy bármiféle illetlenség történt, 
miközben  a  királyfi és  a  király kisasszony  együtt  sétált  a 
palota kertjében, mert Liliom igen udvariasan csókolta meg 
Angyalka  kezét.  Először  is  ők  unokatestvérek,  meg  aztán  a 
királyné  ott  sétálgatott  a  kertben,  s  őfelsége  mindig  is  azt 
szerette  volna,  ha  Angyalka  és  Liliom  összeházasodik;  erre 
gondolt  Liliom,  sőt  gondolt  erre  Angyalka  is  néhanapján, 



mert úgy vélte, az unokatestvére igen jóképű, bátor és jólelkű; 
de hát  ti  tudjátok,  Angyalka  milyen okos volt,  és  mennyire 
értett mindenhez, szegény Liliom pedig tudatlan volt, társal-
gónak is ügyetlen. Egyik nyájas estén kint álltak az erkélyen, a 
csillagokat  nézték,  de  ugyan  mit  konyított  Liliom  az  égi-
testekhez? Angyalka így szólt:

– Ott a Nagymedve.
– Hol? – kérdezte Liliom. – Ne félj, Angyalka! Ha egy tucatnyi 

medve  jönne,  azt  is  megölöm,  de nem  hagyom,  hogy bánt-
sanak.

– Ó, te buta fiú! – mondta a lány. – Nagyon jóságos vagy, de 
nem vagy valami bölcs.

Liliom  pocsékul  értett  a  növénytanhoz  is,  és  hírét  sem 
hallotta Linnének. Ha pedig egy pillangó röppent fel előttük, 
Liliom semmit sem tudott  róla,  mert  annyit  értett  a  rovar-
tanhoz,  mint  én  az  algebrához.  Így  aztán  Angyalka,  bár 
nagyon  kedvelte  Liliomot,  meg  is  vetette  a  tudatlansága 
miatt.  Én  úgy  vélem,  Angyalka  bizonyára  a  saját  tudását 
értékelte túl nagyra; ám minden korú és nemű ember gyar-
lósága az, hogy túl sokat képzel magáról. Végül is, mivel nem 
akadt más, Angyalka eléggé kedvelte unokatestvérét.

Dalia király törékeny egészsége ellenére sem vetette meg a jó 
ebédeket (amelyeket francia szakácsa,  Marmelád Tóni készí-
tett neki), ezért feltételezték, nem él sokáig. A gondolat, hogy 
valami  baj  történhet  a  királlyal,  rémülettel  töltötte  el  a 
fortélyos  miniszterelnököt  és  az  ármányos  udvarhölgyet. 
Morcfi és  a  grófnő  úgy  okoskodott,  hogy  „amikor  Liliom  
királyfi feleségül veszi unokahúgát, és trónra lép, ugyancsak 
kutyaszorítóba kerülünk mi, akiket a királyfi utál, mert nem 
bántunk vele nyájasan. Egy szemvillanás alatt kipenderítenek 



bennünket.” Házsárt asszonyságnak be kell majd szolgáltatnia 
a gyémántjait, csipkéit, burnótosszelencéit, gyűrűit, valamint 
óráit,  Liliom  anyjának  hajdani  tulajdonait;  Morcfit  pedig 
kényszeríteni  fogják,  hogy  fizesse  vissza  a  kétszáztizenhét-
millió-kilencszáznyolcvanhétezer-négyszázharminckilenc 
font  tizenhárom  shilling  hat  és  fél  pennyt,  amit  Liliom 
királyfi örökölt szegény jó édesapjától. Ezért aztán az udvar -
hölgy és a.  miniszterelnök gyűlölte Liliomot, s ezek az aljas 
emberek  száz  meg  száz  kegyetlen  történetet  eszeltek  ki 
szegény királyfiról, hogy ellene hangolják a királyt, a királynét 
és a királykisasszonyt: a királyfi tudatlanságában a leghétköz-
napibb szavak helyesírását  sem ismeri.  Daliát  Dáliának írja, 
Angyalkát pedig két l-lel; ebédnél túl sok bort vedel, s állan-
dóan  az  istállókban  lődörög  a  lovászfiúkkal;  meg  rengeteg 
adóssága van a cukrásznál és a rőfösnél; a templomban rend-
szerint  szunyókál,  s  kedves  időtöltése  a  kártyázás  az  apró-
dokkal.  A  királyné  ís  szeretett  kártyázni,  a  király  is  elszu-
nyókált  a  templomban,  és  szintén  sokat  evett-ivott;  s  ha 
Liliom tartozott is egy-két garassal tortákért, szeretném tud-
ni,  vajon  ki  tartozott  neki  kétszáztizenhétmillió-kilencszáz-
nyolcvanhétezer-négyszázharminckilenc  font  tizenhárom 
shilling hat és fél  penny-vel? Szerény véleményem szerint a 
becsmérlők és hírharangok inkább saját portájuk előtt seper-
jenek.  Mindez  a  szapulás  és  rágalmazás  megtette  a  magáét 
Angyalka  királykisasszonynál,  aki  mind  kimértebben  visel-
kedett unokatestvérével, majd gyakran kinevette és korholta 
oktondiságáért, később pedig lefitymálta közönséges pajtása-
iért;  az  udvari  bálokon,  vacsorákon  és  más  ünnepségeken 
pedig  olyan barátságtalanul  bánt  vele,  hogy szegény Liliom 
egészen belebetegedett, ágynak esett, és orvosért szalajtott.



Őfelsége Dalia királynak, mint már láttuk, megvolt az oka, 
hogy ne kedvelje unokaöccsét. Nagynénje pedig, a felséges, de 
oktondi királyné, ha épp nem volt a szeme előtt, arról is meg-
feledkezett, hogy unokaöccse a világon van. A királyné foly-
ton-folyvást  csak  kártyázott,  és  estélyekre  járt,  semmi  más 
nem érdekelte.

Meg  merészelem  kockáztatni  azt  a  kijelentést,  hogy  két 
gazfickó, akinek neve ne említtessék, azt kívánta, hogy doktor 
Purgó, az udvari orvos tegye el láb alól Liliomot, ám a doktor 
csupán  megköpölyözte  és  kúrálta,  aminek  következtében  a 
királyfi néhány hónapig nyomta az ágyat, és nádszálvékonyra 
fogyott.

Amíg  ilyetén  módon  ágyban  feküdt,  a  pafflagón  udvarba 
tévedt  egy  híres  festőművész,  név  szerint  Tomaso  Lorenzo, 
Pafflagónia szomszédjának, a tatár királynak állandó festője.

Tomaso  Lorenzo  lefestette  az  egész  udvart,  s  mindenki  el 
volt  ragadtatva  a  festményeitől;  a  képeken  még  Házsárt 
grófnő is fiatalnak és Morcfi is kedélyesnek látszott.

– Nagyon hízelgő a kép – mondták egyesek.
– Egyáltalán nem! – jelentette ki Angyalka királykisasszony. 

Én fölötte állok minden hízelgésnek, és szerintem a festő nem 
festett elég csinosra. Ám nem tűrhetem, hogy valakit igazság-
talanul ócsároljanak, s remélem, a papácskám az Uborka-rend 
lovagjává üti Lorenzót.

Bár az udvaroncok megesküdtek rá, hogy Angyalka király-
kisasszony oly csodálatosan rajzol, hogy még maga a gondolat 
is  elképesztő,  miszerint  leckéket  kell  vennie,  ám  ő  mégis 
tanulni akart Lorenzótól. Különös volt, hogy amíg Angyalka 
királykisasszony Lorenzo műhelyében festett, elbűvölő képeket 



csinált.  Egynémely  teljesítményét  megörökítették  A  szépség  
könyvében,  másokat  hihetetlen  összegekért  a  jótékonysági 
vásáron  értékesítettek.  A  királykisasszony  mindegyik  rajzra 
odaírta a nevét,  de úgy vélem, tudom, ki készítette ezeket a 
festményeket – a furfangos festő, aki nemcsak azzal a szán-
dékkal érkezett, hogy festeni tanítsa Angyalkát.

Egy ízben a királykisasszonynak Lorenzo egy fiatal  harcos 
képét mutatta meg, az ifjú szőke és gyönyörű kék szemű volt, 
arckifejezése egyszerre búbánatos és érdekes.

– Kedves Signor Lorenzo, ki ez az ifjú? – kérdezte a királykis-
asszony.

– Még soha nem láttam ilyen csinos fiatalembert – mondta 
Házsárt grófnő (a vén szédelgő).



– Ez  az  ifjú,  ez  az  ifjú,  asszonyom  –  válaszolta  a  festő  –, 
fenséges  ifjú  gazdámnak,  Hagyma  őfelségének,  Tatárország 
trónörökösének,  Illíria  hercegének,  Félicce  márkijának,  az 
Úritök-rend  lovagjának  a  képmása.  Mellén  az  Úritök-rend 
Nagykeresztje csillog, amelyet felséges atyjától, I. Térdkalács 
királytól  kapott  a  dirrdurrbelei  csatában  tanúsított  vitéz-
ségéért,  amikor saját  hercegi  kezével vágta le az emberevők 
királyát és kétszáztizenegy óriást a kétszáztizennyolcból, akik 
a királyi testőrséget alkották. A többieket a bátor tatár sereg 
semmisítette meg elkeseredett küzdelemben, melynek során 
a tatárok súlyos veszteségeket szenvedtek.

„Ez  aztán  a  királyfi!  –  gondolta  Angyalka.  –  Milyen  bátor, 
milyen higgadt, milyen ifjú – valóságos hős!”

– Éppen olyan tehetséges, mint amilyen bátor – folytatta az 
udvari  festő.  –  Tökéletesen  ismer  minden  nyelvet,  kelleme-
tesen énekel,  minden hangszeren játszik, operákat is szerez, 
amelyeket  ezer  este  játszottak  Tatárország  Birodalmi  Szín-
házában, egy balettban táncolt is a király és a királyné előtt, s 
ebben oly bájos volt,  hogy unokatestvére,  Cserkeszföld kirá-
lyának szépséges leánya belehalt az érte való epekedésbe.

– Miért  nem  vette  feleségül  a  szegény  királykisasszonyt? 
kérdezte sóhajtva Angyalka.

– Mert  édes  unokatestvérek  voltak,  hölgyem,  s  az  egyház 
tiltja az ilyen házasságot – mondta a festő. – Azonkívül a fiatal 
királyfi másnak adta szívét.

– Vajon kinek? – kíváncsiskodott a királyi fenség. Nem hatal-
maztak  fel  rá,  hogy  eláruljam  a  királykisasszony  nevét  – 
felelte a festő.



– De  igazán  megmondhatná  a  kezdőbetűjét!  –  lihegte  a 
királykisasszony.

– Királyi  fenségednek  módjában  áll  találgatni  –  válaszolta 
Lorenzo.

– Z-vel kezdődik? – firtatta Angyalka.
A festő azt felelte, hogy nem z-vel kezdődik, aztán Angyalka 

megpróbálta az ipszilont,  aztán az ikszet,  aztán a w-t,  s  így 
ment sorba visszafelé majdnem az egész ábécén.

Amikor  elérkezett  a  d-hez,  és  a  név  nem  d-vel  kezdődött, 
nagyon izgatott lett, amikor elérkezett a c-hez, és a c sem volt 
az igazi, még idegesebb lett, amikor elérkezett a b-hez, és a  b 
sem volt a helyes válasz, így szólt:

– Ó, kedves Házsártom, add kölcsön a repülősós üvegcsédet! 
– S a grófnő vállára hajtva fejét, elhaló hangon így suttogott: – 
Ó, signor, talán csak nem az a?

– De  bizony  az  a, s  bár  királyi  gazdám  rendeletére  nem 
árulhatom el  fenségednek a királykisasszony nevét,  akit  oly 
mélységesen,  mérhetetlenül,  a  rajongásig  és  mámorosan 
imád, mégis megmutathatom neked a leány arcképét – mond-
ta  a  ravasz  kópé,  s  a  királykisasszonyt  odavezette  egy  ara-
nyozott képkerethez, s félrevonta a képet takaró függönyt.

Teremtőm! A keretben egy tükör volt, s Angyalka a tulajdon 
arcát pillantotta meg!



HETEDIK FEJEZET
amelyben Liliom és Angyalka összevész

Őfelsége a tatár király udvari festője visszatérve az uralkodó 
birodalmába,  rengeteg  vázlatot  vitt  magával,  amelyeket  a 
pafflagón fővárosban készített (persze, kedveseim, ti tudjátok, 
hogy  a  fővárost  Blablavárnak  hívják;  és  ezek  között  is  a 
legbájosabb  Angyalka  királykisasszony  arcképe  volt,  amely-
nek  megcsodálására  összesereglettek  a  tatár  nemesurak.  A 
királynak olyannyira megtetszett ez a munka, hogy a festőt 
kitüntette a hatodosztályú Úritök-renddel, s a művészt ettől 
fogva az Úritök lovagjának, Sir Tomaso Lorenzónak hívták.

Dalia  király  is  elküldte  Sir  Tomasónak  a  maga  Uborka-
rendjét,  azonkívül  egy  csinos  kis  összeget,  mivelhogy 
megfestette a királyt, a királynét és a főnemeseket, amíg Bla-
blavárban  tartózkodott,  s  Pafflagóniában  szokásba  jött,  a 
művészek  legnagyobb  mérgére,  hogy  a  király  rámutatott 
Hagyma királyfi arcképére, amelyet Sir Tomaso hagyott hátra, 
és megkérdezte:

– Melyikőtök tud ilyen képet festeni?
A kép a királyi szalonban függött, a királyi pohárszék fölött, 

s  Angyalka  királykisasszony  teázás  közben  állandóan  rajta 
pihentette a tekintetét. Az arckép napról napra szemrevalóbb 
lett,  és a királykisasszony egyre nagyobb kedvteléssel nézte, 
úgyhogy a teát gyakran kilöttyintette a terítőre, minek láttán 
az  atyja  és  anyja  összehunyorított,  a  fejüket  ingatták,  s  így 
szóltak:

– Aha! Fejlődnek ám a dolgok!



Időközben szegény Liliom a szobájában feküdt igen betegen, 
pedig engedelmes fiatalemberhez illően szorgalmasan beszed-
te  a  doktorok  minden  rettenetes  kotyvalékát,  mint  ahogy 
remélem, ti is teszitek, kedveseim, amikor betegek vagytok, és 
a mama az orvosért küld. Az egyetlen ember, aki meglátogatta 
Liliomot (barátján, a testőrség kapitányán kívül, aki azonban 
majdnem  mindig  szolgálatban  volt,  vagy  pedig  lekötötte  a 
díszszemle), a kis Beléndek volt, a szobalány, aki kitakarította 
a hálószobáját meg a nappaliját, feltálalta neki a zabkását, és 
megmelegítette az ágyát. Amikor a kis szobalány reggel-este 
felkereste, Liliom királyfi mindig megkérdezte:

– Beléndek, Beléndek, hogy van Angyalka királykisasszony?
Beléndek pedig minden alkalommal ráfelelte :
– Köszönöm  kérdését,  uram,  a  királykisasszony  nagyon  jól 

van.
Liliom pedig mindig felsóhajtott, s azt gondolta, ha Angyal-

ka volna beteg, ő bizonyára nem lenne nagyon jól. Aztán pedig 
ezt kérdezte Liliom:

– Beléndek, ma nem érdeklődött felőlem Angyalka királykis-
asszony?

S Beléndek minden alkalommal így felelt:
– Nem, uram, ma nem.
Vagy:
– Amikor láttam, egészen belemerült a zongoragyakorlatba.
Vagy:
Az  estélyre  szóló  meghívókat  írta,  és  egy  szót  sem  szólt 

hozzám.



Vagy  pedig  valami  más  kifogást  mondott,  amely  nem 
mindig felelt meg az igazságnak, mert Beléndek, jó lélek lévén, 
mindent elkövetett, hogy Liliom királyfit megóvja a kellemet-
lenségektől, még sült csirkét és gyümölcszselét is vitt fel neki 
a konyhából (amikor az orvos már engedélyezte, és Liliom is 
jobban érnie magát), s azt füllentette, hogy a királykisasszony 
sajátkezűleg  készítette  a  gyümölcszselét  vagy a  zsemlemár-
tást Liliomnak.

Amikor Liliom ezt hallotta, a szíve megdobbant, és nyomban 
javulni kezdett az állapota, a zselét kikanalazta, a csirkehúst 
az utolsó morzsáig felfalta – a cubákot, a mellét, a szárnyát, a 
hátát,  a  püspökfalatot  és mindent –,  és áldotta a drága An-
gyalkát;  s  másnap  már  annyival  jobban érezte  magát,  hogy 
felöltözött,  és  lement  a  földszintre,  ahol  kit  láttak  szemei: 



Angyalkát, amint éppen a szalonba megy. A székekről le volt 
szedve  a  huzat,  a  kandeláberekről  is  levették  a  burkot,  a 
damasztfüggönyöket kibontották, a kézimunkákat elpakolták, 
és a legszebb albumok ott hevertek az asztalon. Angyalka haja 
papírba  volt  csavarva,  egyszóval  minden  jel  arra  mulatott, 
hogy estélyre készülődnek.

– Te jó ég, Liliom! – kiáltott fel Angyalka. – Miféle öltözékben 
vagy? Hogy nézel ki?

– Igen,  drága  Angyalka,  lejöttem,  és  ma  olyan  jól  érzem 
magamat, hála a baromfinak és a zselének.

– Mi közöm nekem a baromfihoz és a zseléhez, amire ilyen 
közönséges módon célozgatsz? – válaszolta Angyalka.

– Hát...  hát  nem  te  küldted  nekem,  drága  Angyalkám?  – 
ámuldozott Liliom.

– Még  hogy  én  küldtem!  Drága  Angyalkám!  Nem,  drága 
Liliom – mondta Angyalka csúfolódva. –  Nekem más dolgom 
volt, rendbe tettem a szobákat, mert a tatár király jön, és meg-
látogatja apám udvarát.

– A tatár királyfi! – tört fel a kiáltás Liliomból.
– Igen,  a  tatár  királyfi –  felelte  csúfon dárosan  Angyalka.  – 

Lefogadom,  nem  is  hallottál  még  erről  az  országról.  Egyál-
talán, miről hallottál te valamit is? Le merem fogadni, azt sem 
tudod,  Tatárország  a  Vörös-tenger  vagy  a  Fekete-tenger 
partján fekszik-e.

– De igenis tudom, hogy a Vörös-tenger mellett van Tatár-
ország – mondta Liliom, mire a királykisasszony hahotázott 
egyet, és így szólt:



– Ó,  te  tökfej!  Olyan  ostoba  vagy,  hogy  nem  való  vagy  jó 
társaságba. Csak a lovakhoz és kutyákhoz értesz, és csak arra 
vagy érdemes, hogy királyi apám legdurvább dragonyosaival 
ebédelj  együtt  a  kantinban.  Ne  bámulj  rám  olyan  meg-
lepetten, jó uram; menj, és vedd fel legszebb ruhádat, s abban 
köszöntsd a királyfit, s hagyd, hogy rendbe hozzam a szalont.

Liliom így válaszolt:
– Ó,  Angyalka,  Angyalka,  nem  gondoltam  én  ezt  terólad! 

Nem így szóltál hozzám, amikor ezt a gyűrűt adtad nekem, és 
én neked adtam a gyűrűmet ott a kertben, s te adtad... azt a 
cs...

Ám  hogy  ezután  mi  következett  volna,  soha  nem  tudjuk 
meg, mert Angyalka mérgesen ráförmedt:

– Takarodj  innen,  te ripők,  faragatlan fickó!  Hogyan mersz 
faragatlanságodra  emlékeztetni!  És  ami  a  hitvány  krajcáros 
gyűrűdet illeti, jó uram, itt van!

És kihajította az ablakon.
– Anyám jegygyűrűje volt! – kiáltott fel Liliom.
– Fütyülök rá, kinek volt a jegygyűrűje! – kiáltotta Angyalka. 

– Vedd feleségül azt, aki megtalálja a gyűrűt, ha egyáltalán nő 
az illető. Engem te nem fogsz feleségül venni! És add vissza az 
én  gyűrűmet!  Nem  állhatom  az  olyanokat,  akik  az  ajándé-
kaikkal kérkednek. Én tudom, hogy kitől kapok majd sokkal 
pompásabb  dolgokat,  mint  amilyeneket  te  valaha  is  adtál. 
Nem ilyen hitvány gyűrűt, ami egy fabatkát sem ér!

Angyalka nem is sejtette, hogy a gyűrű, amelyet Liliomtól 
kapott, varázsgyűrű, ha férfi hordta, minden asszony szerel-
mes  lett  bele,  ha  nő  viselte,  minden  férfi bolondult  érte.  
Liliom anyját, a királynét, akinek a külseje egészen hétköznapi 



volt, szörnyen imádták, amíg a gyűrűt hordta, s férje kétség-
beesett, ha az asszony megbetegedett. Ám miután a királyné 
magához  hívatta  a  kis  Liliomot,  és  ujjára  húzta  a  gyűrűt, 
Filozóf király szemmel láthatóan nem törődött többé a fele-
ségével,  hanem  minden  szeretetét  a  kis  Liliomra  pazarolta. 
Így  aztán  mindenki  szerette  Liliomot,  amíg  csak  viselte  a 
gyűrűt,  de  miután  még  gyerekkorában  Angyalkának  aján-
dékozta, az emberek már Angyalkát szerették, és őt csodálták; 
s mint mondani szokás, Liliom csak a másodhegedűs szerepét 
töltötte be.

– Igen,  én már tudom, kitől  kapok sokkal  értékesebb aján-
dékokat,  mint  a  te  vacak  kis  gyöngyös  gyűrűd  –  folytatta 
Angyalka a maga bolondos és hálátlan modorában.

– Így  is  jól  van,  kisasszony!  Tessék,  itt  a  te  gyűrűd  is!  – 
mondta Liliom, és a szeme szikrát szórt, majd mintha hirtelen 
hályog  hullott  volna  le  a  szeméről,  ezt  kiáltotta:  –  Ó,  mit 
jelentsen  ez?  Ezt  a  nőt  szerettem  én  életre-halálra?  Ilyen 
mamlasz voltam én, hogy terád tékozoltam az érzelmeimet? 
Ejnye... ahogy így elnézlek... hiszen te egy kicsit púpos vagy!

– Te bitang! – kiáltotta Angyalka.
– Lelkemre mondom, te... te kancsal vagy!
– Ejha!
– És a hajad is vörös, és himlőhelyes is vagy... és még mi? Van 

három  hamis  fogad...  és  az  egyik  lábad  rövidebb,  mint  a 
másik!

– Te durva, durva fickó! – visítozott Angyalka, s fél kezével 
megragadta  a  gyűrűt,  majd  egy,  kettő,  három  pofont  adott 
Liliomnak, és kitépte volna a haját is, ha Liliom közben el nem 
kezd nevetni és kiáltozni:



– Ugyan,  ugyan,  Angyalka,  ne  tépd  ki  a  hajamat,  ez  fáj! 
Amint látom, a magadéból nagyobb csomót is kitéphetsz olló 
nélkül, csak meg kell húzni. Haha-haha! Hehehehe!

És szinte fuldokolt a kacagástól,  Angyalka pedig a dühtől, 
amikor mély meghajlással és udvari díszöltözékben megjelent 
Gazellaláb gróf, az első kamarás, és jelentette:

– Királyi  fenségek!  Őfelségéék  a  Rózsaszín  trónteremben 
várják fenségteket, ahová mindjárt belép a tatár királyfi!



NYOLCADIK FEJEZET
amelyben Házsárt asszonyság megtalálja a tündérgyűrűt,

és Hagyma királyfi az udvarba érkezik

Hagyma  királyfi megérkezése  az  egész  udvart  felkavarta:  
mindenkinek  megparancsolták,  öltse  fel  legszebb ruháját:  a 
lakájok  a  gálalibériát,  a  lordkancellár  az  új  parókáját,  a 
testőrök a vadonatúj zubbonyukat, és biztosak lehettek afelől 
is: Házsárt grófnő szintén megörült az alkalomnak, hogy idős 
személyét a legpompásabb ruhával díszítheti. Átsétált a kirá-
lyi palota udvarán, hogy fogadja őfelségééket, amikor valami 
fényes tárgyat pillantott meg a kövezeten. Megparancsolta az 
inasfiúnak,  aki  az  uszályát  vitte,  ugorjon,  és  kapja  fel  azt  a 
fényes  micsodát.  Az  inas  csúnya  kis  gézengúz  volt,  a  meg-
boldogult ajtónálló ócska ruháját szabták rá, szűk is volt neki; 
ennek ellenére, amikor felkapta a gyűrűt (mert bizony az volt 
a  fényes  tárgy),  és  odavitte  úrnőjének,  Házsárt  asszonyság 
valóságos kis Cupidónak nézte a fiút. A fiú átadta a gyűrűt, 
eléggé vacak kis valami volt,  de túl  kicsiny az asszony öreg 
ujjaira, ezért aztán zsebrevágta.

– Ó,  asszonyom!  –  mondta  a  fiú  az  asszonyra  bámulva.  – 
Milyen csudaszép vagy máma, asszonyom!

– Te is, Jankó fiam – akarta válaszolni Házsárt asszonyság, de 
lenézett a fiúra, és ez már nem látszott egyáltalán jóképűnek, 
csak egy vörös fejű Jankónak. Ennek ellenére a dicséret jólesik, 
mondja azt a legcsúnyább férfi vagy fiú, és Házsárt asszonyság 
ráparancsolt  az inasra,  kapja fel  uszályát,  így vonult tovább 



nagy  jókedvében.  A  testőrök  különleges  tisztelettel  köszön-
tötték. Hajbók kapitány az előszobában ezzel fogadta:

– Kedves asszonyom, ma olyan, mint egy angyal.
És Házsárt asszonyság hajlongva és mórikálva magát lépett 

be, s foglalta el helyét királyi gazdája és úrnője mögött, akik 
már a trónteremben várakoztak a tatár királyfira.  Angyalka 
királykisasszony a lábuk előtt ült, a király széke mögött pedig 
Liliom királyfi állt, rendkívül vad ábrázattal.

És  a  tatár  királyfi megjelent  Slambuc  báró,  a  kamarás  
kíséretében, követte őket egy szerecsen apród, s a  világ leg-
gyönyörűbb koronáját hozta! A királyfi az úti ruháját viselte, 
és a haja kissé kócos volt.

– Háromszáz mérföldet  nyargaltam reggel  óta –  mondta.  – 
Olyannyira rohantam, hogy lássam a királyki...  az udvart és 
Pafflagónia  fenséges  uralkodó  famíliáját,  s  nem  várhattam 
egy percet sem, rögtön felségetek elé siettem.

A trón mögött álló Liliom fergeteges hahotában tört ki: ám 
az egész királyi társaság annyira zavart volt,  hogy meg sem 
hallották ezt a kis kitörést.

– Királyi  fenségedet  bármilyen  ruhában  szívesen  látjuk  – 
mondta a király. – Morcfi, széket a királyi fenségnek!

– Amilyen ruhát visel a királyi fenség, az az illendő ruha az 
udvarnál  –  mondta a  bájosan mosolygó Angyalka királykis-
asszony.

– Csak látnátok a többi ruhámat! – folytatta a királyfi. Fel is 
venném,  de  ez  az  ostoba  fuvarosom  nem  hozta  el  őket.  Ki 
nevet?

Liliom nevetett.



– Én nevettem – szólalt meg –, mert az előbb azt mondtad, 
hogy  olyannyira  rohantál  a  királykisasszonyhoz,  hogy  nem 
válthattál  ruhát,  most  meg  azt  mondod,  hogy  azért  jöttél 
ebben a ruhában, mert nincs másik.

– És te ki vagy? – kérdezte Hagyma királyfi igen harciasan.
– Az atyám volt ennek az országnak a királya, és én vagyok 

az ő egyetlen fia, a királyfi! – vágott vissza Liliom éppen olyan 
rátartisággal.

– Hah! – kiáltott fel a király meg Morcfi, és igen zavartnak 
látszottak, ám a király hamar észbe kapott, és így szólt:

– Kedves  Hagyma  királyfi,  elfelejtettem  bemutatni  királyi 
felségednek kedves unokaöcsémet, Liliom királyfi őfenségét!  
Ismerkedjetek  meg!  Öleljétek  meg  egymást!  Liliom,  add  a 
kezed a királyi felségnek!



És  Liliom  kezet  fogott  Hagymával,  s  úgy  megszorította  a 
kezét,  hogy  szegénynek  még  a  könnye  is  kicsordult,  Morcfi 
pedig széket hozott a királyi vendégnek, és a dobogóra tette, 
ahol a király, a királyné és a királyfi ült, de a szék az emelvény 
szélére  került,  s  amikor  Hagyma  helyet  foglalt,  a  szék  fel-
billent,  s  vele  együtt  Hagyma  királyfi is,  aki  tova henger-
gőzött,  és  bőgött,  mint  egy  bika.  Liliom  még  hangosabban 
kacagott, s ezt tette az udvar is, amikor Hagyma királyfi fel-
tápászkodott:  mert  amikor  belépett  a  trónterembe,  nem 
látszott  nevetségesnek,  de  amikor  felkecmergett  az  esésből, 
egy  pillanatig  oly  hallatlanul  csúnyának  és  mulatságosnak 
tetszett,  hogy  mindenki  hahotázott.  Amikor  belépett,  min-
denki  látta,  hogy  egy  rózsaszálat  tart  a  kezében,  s  amikor 
felbukfencezett, a rózsa messze repült.

– A rózsám! A rózsám! – kiáltotta Hagyma, s kamarása előre-
ugrott, felkapta a rózsát, és átadta a királyfinak, aki a mellé-
nyébe dugta. Aztán mindenki csodálkozott, miért is nevettek; 
a  királyfin  nem  volt  semmi  nevetséges.  Egy  kissé  alacsony 
termetű volt ugyan, egy kissé köpcös, egy kissé vörös hajú, de 
végül is királyfinak megjárta.

Így üldögéltek ott és társalogtak a királyi személyek, a tatár 
és  a  pafflagón tisztek –  Liliom pedig  kényelmesen elhelyez-
kedett Házsárt asszonysággal együtt a trón mögött. Liliom oly 
gyengéden nézett rá, hogy az asszonyságnak a szíve repesett.

– Ó,  kedves  királyfi –  szólt.  –  Hogyan  is  beszél hettél  ilyen 
dölyfösen őfelségéék jelenlétében? Meg kell  mondanom,  azt 
hittem, mindjárt elájulok.

– Felfogtalak volna karomban – válaszolta Liliom, és elragad-
tatva pillantott rá.



– Miért  voltál  oly  goromba  Hagyma  királyfival,  kedves 
királyfi? – kérdezte Házsártka.

– Mert gyűlölöm – mondta Liliom.
– Féltékeny  vagy  rá,  mert  még  most  is  szereted  szegény 

Angyalkát – kiáltott fel Házsárt asszonyság, és zsebkendőjét a 
szeméhez emelte.

– Szerettem, de most már nem szeretem! – kiáltotta Liliom. – 
Megvetem! Még ha húszezer trón várna is rá, én megvetném, 
és  semmibe  venném.  De  miért  is  beszélek  trónokról?  Én  a 
magamét  elveszítettem.  Gyenge vagyok hozzá,  hogy vissza-
szerezzem. Egyedül vagyok, nincsenek barátaim.

– Ó,  ne  beszélj  így,  kedves  királyfi!  –  mondta  Házsárt 
asszonyság.

– Meg  aztán  én  olyan  boldog  vagyok  itt  a  trón  mögött  – 
folytatta a királyfi – hogy a világ minden trónjáért sem cserél-
ném el a helyemet!

– Miről  társalogtok  ott  ti  ketten?  kérdezte  a  királyné,  aki 
inkább jólelkű volt, mint bölcs. Itt az ideje, hogy átöltözzünk 
az  ebédhez.  Liliom, mutasd meg Hagyma királyfinak a  szo-
báját.  Királyfi,  ha  nem  érkeztek  meg  a  ruháid,  mi  így  is 
nagyon szívesen látunk, ahogy vagy.

Ám amikor Hagyma királyfi felért hálószobájába, a poggyá-
sza már ki  volt  pakolva;  s  jött  a  hajmester,  és a legnagyobb 
megelégedésére  vágta-csavarta  a  haját;  s  amikor  a  csengő 
ebédhez  szólította  őket,  a  királyi  társaságnak  alig  huszonöt 
percet kellett várakoznia, és Hagyma megjelent. Ez idő alatt a 
király, aki nem bírta a várakozást, egyre mogorvább lett. Ami 
pedig Liliomot illeti,  egy pillanatra sem hagyta magára Há-
zsárt asszonyságot, ott állt mellette egy ablakmélyedésben, és 



egyre  csak  bókolt  neki.  Végül  aztán  a  királyi  főkomornyik 
bejelentette  őfelségét,  a  tatár  királyfit,  s  a  nemes  társaság 
átvonult a királyi ebédlőterembe. Nagyon szűk körű társaság 
gyűlt össze: csak a király és a királyné, a királykisasszony, akit 
Hagyma  vezetett  asztalhoz,  a  két  királyfi,  Házsárt  grófné, 
Morcfi, a miniszterelnök és Hagyma királyfi kamarása. Bizo-
nyosak lehettek afelől, hogy finom ebédet kaptak – no, fiúk, 
lányok, gondoljatok csak arra, mit szerettek legjobban, és kép-
zeljétek magatok elé az asztalra!

Ebéd közben a királykisasszony szünet nélkül a tatár király-
fival  csevegett,  aki  mérhetetlen  mennyiségű  ételt  tömött 
magába, és soha nem emelte fel a tekintetét a tányérról, csak 
amikor libaszeletelés közben Liliom nagy rakás tölteléket és 
hagymaszószt  fröccsentett  a  szemébe.  Liliom  csak  akkor 
nevetett  fel,  amikor a tatár királyfi az  ingmellét  és az  arcát  
illatos zsebkendőjével letörölte. Nem kért bocsánatot Hagyma 
királyfitól. S amikor a királyfi rápillantott, Liliom nem nézett 
rá.  Amikor  Hagyma  királyfi megkérdezte:  „Liliom  királyfi,  
megtisztelsz-e azzal,  hogy megiszol velem egy pohár bort?”, 
Liliom még csak nem is válaszolt. Minden szava és tekintete 
Házsárt grófnénak szólt,  s  ennek a hiú vén csoroszlyának – 
ebben bizonyosak lehettek –  igencsak tetszett  Liliom figyel-
messége.  Liliom,  amikor éppen nem  udvarolt  Házsárt  gróf-
nénak,  Hagyma  királyfit  gúnyolta,  oly  hangosan,  hogy  Há-
zsárt asszonyság mindig meg is csapkodta legyezőjével, és így 
szólt:

– Ó, milyen csúfondáros vagy te! Ejnye, ejnye! Még meghallja 
a királyfi!

– Hadd hallja, nem törődöm vele – felelt még hangosabban 
Liliom.



Szerencsére a király és a királyné nem hallotta meg, mivel 
őfelsége  a  királyné  egy  kissé  süket  volt,  a  király  pedig  oly-
annyira belefeledkezett az evésbe, és olyan pokoli zajt és csám-
csogást csapott, hogy semmi mást nem hallott. Ebéd után a 
király és a királyné félrevonult, hogy szunyókáljanak egyet a 
karosszékükben.

Liliom pedig éppen akkor kezdte kipróbálni fortélyait Hagy-
ma királyfin, szorgalmasan töltögette a fiatalúrnak a portóit, 
a sherryt, a madeirát, a pezsgőt, a marsalát, a cherry brandyt 
meg a sört, amit az ifiúr minden mennyiségben be is nyakalt. 
Ám  vendége  itatása  közben  Liliomnak  magának  is  kortyol-
gatnia kellett,  és  sajna,  többet  ivott  a  kelleténél,  úgyhogy a 
fiatalemberek  igen  lármásak,  kötekedők  és  ostobák  lettek, 
amikor az ebéd után csatlakoztak a hölgyek társaságához, és 



drágán  fizettek  az  oktondiságukért,  mint  ezt,  kedveseim, 
hallani fogjátok!

Hagyma  letelepedett  a  zongora  mellé,  amelynél  Angyalka 
játszott és énekelt, és ő is rázendített nagy hamisan, aztán fel-
borította  a  kávét,  amit  az  inas  felszolgált,  és  ha  kellett,  ha 
nem,  nevetett,  összevissza  fecsegett,  majd  elaludt,  és  rette-
netesen hortyogott.  Ejha, a szemtelen disznó! Ám amint ott 
hevert elterpeszkedve a rózsaszínű kereveten, Angyalka még 
akkor  is  a  legszebb  lénynek  vélte.  Semmi  kétség,  a  varázs-
rózsa,  amelyet Hagyma viselt,  az okozta Angyalka elvakult-
ságát; de vajon ő az első fiatal nő, aki elbűvölőnek tart vala-
mely kelekótya fickót?

Liliomnak  oda  kellett  ülnie  Házsárt  asszonyság  mellé, 
akinek öreges arcát egyre bájosabbnak találta. A legmerészebb 
bókokkal halmozta el:  Még soha nem látott ily kedves nőt – 
hogy öregebb nála? Lári-fári! Feleségül veszi, csak ő kell neki!

„A trónörökös felesége lenni!  Micsoda szerencse!” A fifikás 
némber  előkotort  egy  papírlapot,  és  ráfirkantotta:  Ezennel  
kijelentem, hogy én, Liliom, Pafflagónia királyának, Filozófnak  
egyetlen fia megígérem, miszerint feleségül veendem az elragadó  
és erényes Barbara Griseldát, Házsárt grófnőt, a megboldogult  
Jenkins Házsárt uraság özvegyét.

– Mit írsz, elragadó Házsártkám? – kérdezte Liliom, aki az író-
asztalnál a kereveten heverészett.

– Csupán egy aláírni való parancsolat, kedves királyfi, ebben 
a  hideg  időben  szén  és  takarók  adományozására  a  szegé-
nyeknek. Nézd! A király és a királyné elszunnyadt, és királyi 
fenséged parancsolatja érvényes lesz!



Így  aztán  Liliom,  rendkívül  jólelkű  lévén,  amit  Házsártka 
nagyon jól tudott, tüstént aláírta a parancsolatot; s amikor az 
asszonyság  már  a  zsebében  érezte  az  írást,  elképzelhetitek, 
hogyan pöffeszkedett. Már-már kiviharzott a teremből, még-
pedig  maga  a  királyné  előtt,  mivel  ő  már  Pafflagónia  jog 
szerinti királyának volt a hitvese. Már nem is mutatott hajlan-
dóságot szóba állni Morcfival, akit goromba fráternak tartott, 
mivel  az  ő  kedves  férjecskéjét  megfosztotta  a  koronától. 
Amikor  behozták  a  gyertyákat,  segített  levetkőzni  a  király-
nénak és a királykisasszonynak, majd bement a szobájába, és 
elpróbálta egy papírlapon: Pafflagóniai Griselda meg Barbara 
Regina vagy Griselda Barbara, Pafflagónia királynéja és tudom 
is  én,  miféle  más  aláírásokat,  már  arra  a  napra  kacsintva, 
amikor minden bizonnyal királyné lesz!



KILENCEDIK FEJEZET
amelyben Beléndek egy parazsas ágymelegítőt szerez

A  kis  Beléndek  nekikészült,  hogy  papírba  csavarja  Házsárt 
asszonyság haját,  s  a  grófnőt  olyannyira jókedvében találta, 
hogy az, a legnagyobb elképedésére, még hízelgett is:

– Beléndek! –  szólt.  –  Ma igen csinosan elrendezted a haja-
mat. Egy kis ajándékot ígértem neked. Tessék, itt van öt shil... 
nem, itt van egy nagyon csinos kis gyűrű, amit utáltam, már 
jó ideje megvan nekem. – És odaadta Beléndeknek a gyűrűt, 
melyet az udvaron talált. Pontosan a lány ujjára illett.

– Pontosan olyan, mint a királykisasszony gyűrűje – mondta 
a leányzó.

– Szó  sem  lehet  róla  –  válaszolta  Házsárt  asszonyság.  Már 
régóta viselem. Takarj csak be még kényelmesebben, így ni, s 
mivel  nagyon  hideg  az  éjszaka,  elmehetsz,  és  megmelegít-
heted  Liliom  királyfi ágyát,  ahogy  jó  kislányhoz  illik,  aztán  
pedig szétfejtheted a zöld selyemruhámat, aztán csinálhatsz 
nekem  egy  kis  reggeli  főkötőt,  aztán  befoltozhatod  azt  a 
lyukat a selyemharisnyámon, aztán lefekhetsz, Beléndek! Ne 
felejtsd el, hajnali ötkor kérem a teámat.

– Azt  hiszem,  legjobb  lesz,  ha  mindkét  ifiúr  ágyát  meg-
melegítem, asszonyom – mondta Beléndek.

Válaszul Házsárt asszonyság így felelt:
Ha-ha-hó! Gru-hu-hó! – Voltaképpen már hortyogott.
Mint tudjátok, a szobája a király és a királyné szobájával volt 

szomszédos,  utána  pedig  a  királykisasszony  szobája  követ-



kezett. Egyszóval Beléndek elvonult a konyhába faszénért, és 
megtöltötte a királyi parazsas ágymelegítőt.

Igen nyájas, vidám, udvarias, csinos kislány volt; ám ezen az 
estén  nyilván  valami  rendkívül  vonzó  báj  sugárzott  belőle, 
mivel  a  cselédek  szobájában  minden  asszony  lehordta  és 
sértegette.  A  kulcsárnő  azt  mondta,  hogy  pökhendi  és  fel-
fuvalkodott;  a  főszobalány  megkérdezte,  hogyan  merészel 
ilyen  hajfürtöket  és  pántlikákat  viselni,  ez  igazán  teljesen 
ízléstelen!  A szakácsnő (mert nemcsak férfiszakács volt,  ha-
nem nő is) azt mondta a konyhalánynak, hogy ő aztán nem lát 
semmit ebben a naccságában, hanem ami a férfiakat illeti, a 
kocsis  Jancsi,  az  apród  és  Monsieur,  a  tatár  királyfi komor -
nyikja egyszerre kornyikálta:

– Mit látnak szemeim?
– Ez aztán igen!
– Ó, egek! Milyen gyönyörű ez a Beléndek!
– El a kezekkel, ti közönséges, otromba emberek, elég volt a 

pimaszságból!  –  mondta  Beléndek,  és  továbbállt  a  faszenes 
serpenyővel.

Az emeletre menet hallotta, hogy a fiatalurak biliárdoznak. 
Először  Liliom  királyfi ágyát  melen gette  meg,  aztán  indult 
Hagyma királyfi szobájába.

A királyfi éppen akkor lépett be, amikor Beléndek elvégezte 
az ágymelegítést, s nyomban fel is kiáltott:

– Ó-ho-ho-ho-hó! Milyen csodaszép teremtés vagy te!  Való-
ságos  angyal!  Tündér!  Rózsabimbó!  Hadd  legyek  a  hattyú-
madarad, a te Hagymácskád! Röpülj velem a sivatagba, röpülj 
velem! Még soha nem láttam ily gazellát, amelynek sötétkék 
szeme van, mint neked. Te szépség nimfája, vedd, itt az ifjú 



szívem.  Nemesebb szívet  nem takart  még egy harcos vértje 
sem. Légy az enyém! Légy Tatárország hercegasszonya! Királyi 
atyám  helyeselni  fogja  frigyünket!  S  ami  a  kis  rőt  hajú 
Angyalkát illeti, mostantól fogva fittyet hányok rá.

– Távozz  tőlem,  királyi  fenség,  feküdj  be  szépen  az  ágyba, 
kérlek! – mondta Beléndek.

De Hagyma nem tágított!
– Nem,  soha!  Amíg  meg  nem  ő  esküszöl,  hogy  enyém 

leendsz, te szépséges, piruló, isteni komorna! Lábad előtt, ím, 
itt  hever  a  királyi  Hagyma,  Beléndek  szemének  reszkető 
foglya.

És így folytatta tovább, oly képtelenül és oly nevetségesen, 
hogy  Beléndek,  aki  majd  kipukkadt,  megbökte  a  faszenes 
serpenyővel, mire Hagyma királyfi, biztosíthatlak benneteket, 
dallamos hangon jó nagyot ordított: Óho-ho-hó!

Hagyma királyfi olyan lármát csapott, hogy Liliom királyfi 
meghallotta a szomszéd szobából,  és átjött,  hogy megnézze, 
mi a baj. S amint megpillantotta, miről van szó, nagy dühösen 
rárontott Hagymára,  a leggorombábban felöklelte egészen a 
mennyezetig, és egészen addig rugdosta, amíg hajából ki nem 
jött minden csiga.

Szegény  Beléndek  nem  tudta,  mitévő  legyen,  sírjon  vagy 
nevessen;  a  rugdalás  bizonyára  fájt  a  királyfinak,  de  azért 
mégis olyan mulatságos volt  e jelenet!  Amikor Liliom végre 
megelégelte a rugdalást, és Hagyma visszavonult a sarokba, s 
dörzsölgette fájó tagjait, mit gondoltok, mihez kezdett Liliom? 
Letérdelt Beléndek elé, megfogta a kezét, és esdekelt, fogadja 
el a szívét, majd kérte, hogy azon nyomban esküdjenek meg. 
Képzeljétek  el  Beléndek  lelkiállapotát,  aki  már  gyermek-



korában első látásra beleszeretett a királyfiba, a királyi palota 
kertjében.

– Ó, isteni Beléndek! – szólt a királyfi. – Hogyan is éltem én 
tizenöt  évig  a  társaságodban,  és  nem  vettem  észre  tökéle-
tességedet?!  Hogyan  is  lehetne  hozzád  hasonlítani  Európa, 
Ázsia, Afrika és Amerika, sőt bár még nincs felfedezve, Auszt-
rália asszonyait? Piha! Házsárt asszonyság? Pfuj! A királyné? 
Haha-ha! Te vagy az én királyném! Te vagy az igazi Angyalka, 
mert te vagy igazán angyal!

– Ó,  királyfi!  Én  csak  egy  szegény  szobalány  vagyok!  – 
mondta Beléndek, de azért nagyon tetszett neki a dolog.

– Hát nem te ápoltál  engem az én betegségemben,  amikor 
mindenki cserbenhagyott? – folytatta Liliom. – Hát nem a te 
gyengéd kezed egyengette a párnámat, és hozta a gyümölcs-
zselét meg a sült csirkét?

– De igen, kedves királyfi, én tettem – válaszolta Beléndek. – 
És  én  varrtam  fel  királyi  felséged  inggombjait  is,  ha  nincs 
ellenére királyi felségednek! – kiáltotta a jámbor leányzó.

Amikor  a  szegény  Hagyma  királyfi,  aki  most  már  eszeve-
szetten szerelmes volt Beléndekbe, meghallotta ezt a kijelen-
tést,  amikor  észrevette,  hogy  Beléndek  milyen  félreérthe-
tetlen pillantásokat vet Liliomra, keservesen sírva fakadt, és 
csomókban tépdeste ki a haját, olyannyira, hogy az végül az 
egész szoba padlóját elfödte, mint megannyi szösz.

Beléndek  a  padlón  hagyta  a  faszenes  serpenyőt,  amíg  a 
királyfiak  társalogtak,  s  mivel  most  már  nagyon  belemele-
gedtek a vitába, és igen acsarkodtak egymásra, a leányka úgy 
vélte: illendő, ha elfut.



– Te ormótlan nagy nyafka fajankó, aki ott téped a hajad a 
sarokban,  persze  hogy  elégtételt  adsz  nekem,  amiért  meg-
sértetted Beléndeket. Te merészelsz letérdelni Liliom herceg-
né térdéhez és ajkaddal illetni a kezét!

– Ő nem Liliom hercegné! – bömbölte Hagyma. – Ő Hagyma 
hercegné lesz, ő lesz Hagyma hercegné, senki más!

– Te már eljegyezted az unokahúgomat! – ordította Liliom.
– Gyűlölöm az unokahúgodat! – jelentette ki Hagyma.
– Elégtételt  követelek,  amiért  megsértetted!  –  vetette  oda 

dühödten Liliom.
– Elvágom a torkodat!
– Kiloccsantom az agyvelődet!
– Lecsapom a fejedet!
– Reggel elküldöm hozzád a segédemet!
– Délután beléd eresztek egy golyót!
– Mi  még  találkozunk!  –  mondta  Liliom,  és  Hagyma  orra 

előtt  rázta  az  öklét,  majd  felkapta  a  faszenes  serpenyőt,  és 
megcsókolta,  mert  az  előzőleg  Beléndek  kezében  volt,  s  le-
sietett a lépcsőn. Vajon milyen látvány tárult elébe a lépcső-
fordulón?  Őfelsége  csevegett  Beléndekkel,  és  mindenféle 
kedveskedő névvel becézgette. Őfelsége valami éktelen lármát 
hallott az épületben, megszimatolta, hogy valami ég, s elő is 
jött, hogy megtekintse, mi történt.

– Talán ez az ifjú ember füstöl – jegyezte meg Beléndek.
– Elbájoló kis szobalány – mondta a király (mint mindenki 

más).  – Sose törődj te ifjú emberekkel!  Fordítsd tekintetedet 
egy  középkorú  egyeduralkodóra,  aki  igen  szemrevaló  volt  a 
maga idejében.



– Ó,  uram,  és  mit  szól  majd  hozzá  a  királyné  őfelsége?  – 
kiáltott fel Beléndek.

– A királyné őfelsége? – nevetett az uralkodó. – Őfelségét a 
királynét vigye el az ördög. Vagy nem én vagyok Pafflagónia 
egyeduralkodója?  Nincsenek-e  vérpadjaim,  akasztófáim, 
bárdjaim és hóhéraim, mi? Nem veszi-e körül a palotám falait 
a folyó? Nincsenek-e zsákjaim, hogy belevarrassam a felesé-
geket? Csak mondd ki,  hogy az enyém leszel,  úrnődet máris 
belevarrják egy zsákba,  s  veled osztom meg a szívemet és a 
trónomat.

Amikor Liliom meghallotta ezeket a kegyetlen érzelmeket, 
elfeledkezett a királynak általában kijáró tiszteletről, felkapta 
a faszenes serpenyőt, s úgy kupán vágta a királyt, hogy csak 
úgy  nyekkent.  Ezek  után  Liliom  úrfi a  nyaka  közé  szedte  a  



lábát,  és  elinalt,  Beléndek  pedig  sikoltozva  elrohant,  s  a  ki-
rályné,  Házsárt  asszonyság  meg  a  királykisasszony  és  min-
denki kitódult a szobájából. Képzeljétek el, mit éreztek, amikor 
férjüket, atyjukat, uralkodójukat ebben a helyzetben megpil-
lantották!



TIZEDIK FEJEZET
amelyben Dalia királyt szörnyű szenvedély gyötri

Mihelyt  a  faszén  perzselni  kezdte,  a  király  magához  tért  és 
felpattant.

– Hahó!  Testőrkapitány!  –  kiáltotta  őfelsége,  és  királyi 
lábával dühödten dobbantott. Ó, micsoda szánalmas látvány 
volt.  A  király  orrát  majdnem  horgasra  görbítette  Liliom 
királyfi ütése! Őfelsége dühödten csikorgatta a fogait.

– Hajbók!  –  mondta,  és  házikabátjának  a  zsebéből  előha-
lászott  egy  halálos  ítéletet.  Hajbók,  jó  Hajbókom,  fogd  el  a 
királyfit! A szobájában találod, két emelettel feljebb. Szentség-
törő  kezével  megütni  merészelte  a  királyi  szent  hálósipkát, 
Hajbók, földre terített engem a faszenes serpenyővel! El vele, 
nem  habozom  többé,  a  gazfickó  halál  fia!  Gondoskodj  róla, 
hogy meglegyen, mert különben, hm, hm, megiszod a levét! – 
mondta a király, és a hölgyek koszorújában, felemelve házi-
kabátja uszályát, bevonult a lakosztályába.

Hajbók kapitány nehéz helyzetbe került, mivel igen kedvelte 
Liliomot.

– Szegény,  szegény  Liliom!  –  mondta,  s  könnyek  peregtek 
férfias arcán, átáztatták a bajszát is. Én nemes ifjú királyfim, 
az én kezem okozza halálodat?

– Okozza  ám a fityfenét,  Hajbók!  –  kiáltotta  egy női  hang. 
Házsárt  asszonyság  szólt,  aki  hálóköntösben  szaladt  elő, 
mikor  a  lármát  meghallotta.  –  A  király  azt  mondta,  hogy 
akaszd föl a királyfit. Tehát akaszd föl a királyfit!



– Nem  értelek  –  felelte  Hajbók,  aki  nem  volt  valami  okos 
ember.

– Te fajankó! A király nem mondta, hogy melyik királyfit! – 
válaszolta Házsárt asszonyság.

– Nem, persze hogy nem mondta, melyiket – állapította meg 
Hajbók.

– Nos, akkor fogd el Hagymát, és őt akaszd fel!
Ennek hallatán Hajbók kapitány örömében nyomban táncra 

perdült.
– Az  engedelmesség  a  katona  erénye  mondta.  –  Hagyma 

királyfi feje is kapitális zsákmány lesz. S másnap reggel rögtön 
elindult, hogy letartóztassa a királyfit. Kopogtatott az ajtaján.

– Ki  az?  –  kérdezte  Hagyma.  –  Hajbók  kapitány?  Lépj  be, 
kérlek,  jó  kapitányom,  de  örülök,  hogy  látlak,  éppen  terád 
vártam!

– Valóban? – kérdezte Hajbók.
– Slambuc kamarásom képvisel majd – jelentette ki a királyfi.
– Felséged  bocsánatát  kell  kérnem,  de  most  magadat  kell 

képviselned, és kár felébreszteni Slambuc bárót.
Hagyma királyfit szemlátomást továbbra is hidegen hagyta 

az ügy.
– Persze,  persze,  kapitányom – folytatta.  –  A Liliom király-

fival való bonyodalom miatt jöttél.
– Pontosan  azért  –  válaszolta  Hajbók.  A  Liliom  királyfival 

való bonyodalom miatt.
– Pisztoly vagy penge lesz a fegyver,  kapitányom? – érdek-

lődött Hagyma. – Mindkettőt igen remekül forgatom, s el  is 



intézem  Liliom  királyfit,  ebben  olyan  biztos  vagyok,  mint 
ahogyan Hagyma őfelségének hívnak.

– Uram, egy kis félreértés van a dologban – világosította fel 
Hajbók kapitány. – Bárddal intézzük el az ügyet.

– Bárddal? Az igen éles szerszám – mondta Hagyma. – Hívd 
elő  a  kamarásomat,  ő  lesz  a  segédem,  és  meg  vagyok  róla 
győződve, Liliom úrfi feje tíz percen belül leröpül szemtelen  
nyakáról. Vért szomjazok. Ho-ho-hó! és olyan vadul forgatta a 
szemét, akár egy emberevő óriás.

– Bocsánatodat  kérem,  uram,  de  íme,  itt  ez  a  parancs, 
amelynek értelmében foglyom vagy, s át kell adnom téged a... 
a... hóhérnak.

– Piha, piha, jóember! Várj csak! Azt mondtam, ho-ho-hó! – a 
szerencsétlen királyfi mindössze ennyit tudott kinyögni, mert 
Hajbók  testőrei  megragadták,  zsebkendővel  bekötötték  a 
szemét-száját, és máris hurcolták a kivégzőhelyre.

A király éppen Morcfival társalgott, amikor megpillantotta 
Hagymát. Elővett egy csipetnyi tubákot, és kijelentette:

– Hát  ezzel  Liliomot  elintéztem.  Most  akkor  menjünk 
reggelizni.

A testőrség kapitánya átadta a foglyot a rendőrfőnöknek a 
halálos ítélettel:

Nyomban csapjátok le a fickó fejét!
XXIV. Dalia

– Tévedés!  –  tiltakozott  Hagyma,  aki  szemlátomást  nem 
értette, mibe keveredett.

– Piha! – válaszolta a rendőrfőnök. – Bakó Janó jöjjön hamar! 
Bakó Janó álljon elő!



És  a  szegény  Hagymát  a  vérpadra  vonszolták,  ahol  egy 
hóhér  tőkével  és  félelmetes bárddal  állandóan készenlétben 
állt, hátha hívatják.

De most térjünk vissza Liliomhoz és Beléndekhez.



TIZENEGYEDIK FEJEZET
amelyből kiderül, mit művelt Házsárt asszonyság Liliommal 

és Beléndekkel

Házsárt  asszonyság,  aki  szemtanúja  volt,  mi  történt  a  ki-
rállyal,  s  tudta,  hogy  Liliom  előbb-utóbb  pórul  jár,  másnap 
kora hajnalban felkelt,  s  azon törte a fejét,  miképpen ment-
hetné  meg  drágalátos  uracskáját  –  a  bolondos  csoroszlya 
ragaszkodott ehhez a megszólításhoz. Lent a kertben talált rá, 
ahol  le  s  fel  sétált,  és  olyan  szavakon  töprengett,  amelyek 
rímelnek a Beléndekre (csak a szelindek meg a tekintet jutott 
az eszébe), és egészen elfelejtkezett az előző este történtekről, 
csak azt tudta, hogy Beléndek a világ legszebb teremtménye.

– Nos, kedves Liliom – üdvözölte Házsártka.
– Nos, kedves Házsártka – válaszolta Liliom eléggé csípősen.
– Éppen azon töröm a fejemet, drágám, hogyan mászhatsz ki 

ebből a csávából. Egy időre el kell tűnnöd az országból.
– Miféle csávából? Eltűnni az országból? Grófnő, egy tapodtat 

sem teszek meg anélkül, akit szeretek – mondta Liliom.
– Persze hogy nem, kedves királyfi, ő veled megy – válaszolta 

Házsárt asszonyság a leghízelgőbb hangon. – Először is meg 
kell  szereznünk  királyi  szüleid  drágaköveit  meg  a  jelenlegi 
felségek  ékköveit.  Itt  a  kulcs,  galambom,  minden  a  tied, 
hiszen tudod, te vagy Pafflagónia királya, s feleséged lesz a jog 
szerinti királyné.

– Valóban? – kérdezte Liliom.



– Igen, persze, s ha a kezedben lesznek a drágakövek, menj 
Morcfi lak osztályába,  ahol  az  ágya  alatt  találsz  egy  csomó 
zsákot, mindegyik dugig van pénzzel, összesen kétszáztizen-
hétmillió-kilencszáznyolcvanhétezer-négyszázharminckilenc 
font tizenhárom shilling hat és fél penny lesz benne, mind a 
tiéd, mert Morcfi a te királyi atyád szobájából vitte el, a halála 
napján. Ennek segítségével elmenekülünk.

– Elmenekülünk? – álmélkodott Liliom.
– Igen,  te  és  az  arád,  a  te  szerelmetes  jegyesed,  a  te  Há-

zsártkád! – mondta a grófnő epekedő pillantással.
– Te az  én  arám?  kérdezte  Liliom.  –  Te  förtelmes  vén  szi-

pirtyó!
– Ó,  te  gazfickó!  Hát  nem  te  adtad  nekem  ezt  a  papírt, 

amelyen házasságot ígérsz? – kiáltotta Házsártka.
– Félre  az  utamból,  te  vén  liba!  Én  Beléndeket  szeretem, 

csakis Beléndeket! – És hirtelen rémülettel oly gyorsan, ahogy 
csak tudott, elrohant.

– Hé, hé, hé! – sikoltozott Házsártka. Az ígéret szép szó, ha 
megtartják, úgy jó! Vannak még törvények Pafflagóniában! És 
ami  azt  a  szörnyeteget  illeti,  azt  a  boszorkát,  azt  a  sátán-
fajzatot,  azt  a  ronda  kicsi  sárkányt,  azt  a  jöttmentet,  azt  a 
hálátlant, azt a bestia Beléndeket, Liliom úrfi, nem fogja egy-
könnyen megtalálni. Jól kimeresztheti a szemét, amíg rátalál, 
erre  megesküszöm.  És  fogalma  sincs,  hogy  Beléndek  kis-
asszony hol...

Hol? Nos, majd meglátjátok. Szegény Beléndek hajnali ötkor 
kelt, a hideg téli hajnalon, hogy felszolgálja a teát kegyetlen 
úrhölgyének; ahelyett hogy jó hangulatban találta volna, igen 
harapós kedvében volt. Öltözködés közben a grófnő legalább 



fél tucatszor megpofozta Beléndeket,  de a szegény lány már 
megszokta ezt  a  bánásmódot,  s  nem sejtett  semmi  különös 
veszélyt.

– És most, ha a királyné őfelsége csengője kétszer megszólal – 
mondta neki Házsárt asszonyság –, méltóztassék a kisasszony 
rohanni!

Így aztán, amikor a csengő kettőt szólt, Beléndek a királyné 
elé járult,  és csinos kis pukedlit  csinált  előtte.  A királyné,  a 
királykisasszony  és  Házsárt  asszonyság  mind  ott  voltak  a 
szobában, és amikor megpillantották Beléndeket,  rá is kezd-
ték:

– Te kis boszorka! – mondta a királyné.
– Te  kis  közönséges  perszóna!  –  jelentette  ki  a  királykis-

asszony.
– Te bestia! – förmedt rá Házsárt asszonyság.
– Tűnj el a szemem elől! – így a királyné.
– Tisztulj a házból! – tódította Házsárt asszonyság.
Fájdalom! legnagyobb bánatomra, igen siralmas események 

vártak  Beléndekre  ezen  a  reggelen,  és  mindezt  a  faszenes 
serpenyővel  esett  előző esti  végzetes  bonyodalom  okozta.  A 
király megkérte a kezét, őfelsége a királyné persze hogy félté-
keny lett;  Hagyma is szerelmes lett belé,  persze Angyalka is 
dühöngött; Liliom imádta, és Házsártka rettenetesen mérge-
lődött!

– Vedd le azt a főkötőt, amit tőlem kaptál!
– Vedd le magadról azt az alsószoknyát, amit tőlem kaptál!



– Vedd le azt a ruhát, amit tőlem kaptál! – mondták mind-
nyájan egyszerre, és kezdték lerángatni a ruhákat szegény Be-
léndekről.

– Hogy  merészeltél  szemet  vetni  a  királyra?!  –  kiáltozta  a 
királyné.

– Hogy  merészeltél  szemet  vetni  Hagyma  királyfira?!  – 
kiáltozta a királykisasszony.

– Hogy  merészeltél  szemet  vetni  Liliom  királyfira?!  –  kiál-
tozta a grófnő.

– Adjátok vissza a rongyokat, amelyeket viselt, mikor idejött 
a házhoz, és rúgjátok ki! – kiáltotta a királyné.



– Ügyelj,  nehogy elvigye az én cipőmet,  amit oly kegyesen 
kölcsönadtam neki – szólt a királykisasszony, akinek a cipője 
igencsak nagy volt Beléndeknek.

– Gyere velem, te undorító némber! – mondta a kíméletlen 
Házsárt  asszonyság,  és  felkapva  a  királyné  piszkavasát,  a 
szobájába kergette Beléndeket.

A  grófnő  az  üvegdobozhoz  lépett,  amelyben  Beléndek 
köpenyét és cipőjét őrizte már annyi ideje, és így szólt:

– Itt  vannak  a  rongyaid,  te  kis  koldus,  és  most  vesd  le 
magadról a becsületes emberek minden holmiját,  és menj a 
dolgodra! – Rögtön le is ráncigálta a szegény törékeny kislány-
ról  majdnem  minden  ruháját,  és  megparancsolta,  hogy 
takarodjék.

Szegény Beléndek a vállára terítette a köpenyét, amelyre a 
következő betűk voltak ráhímezve: Rózsa... királyki... s ezután 
egy  nagy  szakadás  következett.  Ami  a  cipőjét  illeti,  ugyan 
mihez kezdhetett egyetlen pirinkó szandáljával? A szalag még 
rajta lógott, így aztán annál fogva a nyakába kötötte. 

– Nem adna egy pár cipőt,  asszonyom, hogy kimehessek a 
hóba, asszonyom? – siránkozott a szegény gyermek.

– Nem!  Te  beste  lélek!  –  tajtékzott  Házsárt  asszonyság,  és 
kergette kifelé a lányt a piszkavassal, le a jéghideg lépcsőkön, 
át a hideg előcsarnokon, ki a fagyos utcára, még az ajtókopog-
tató is megkönnyezte szerencsétlent.

Ám egy kedves tündér megmelegítette a puha hótakarót a 
piciny lábak előtt. Beléndek beburkolózott köpenyébe, s útnak 
indult.



– És  most  lássunk  hozzá  a  reggelihez!  –  szólt  a  falánk 
királyné.

– Milyen ruhát vegyek fel, mami, a rózsaszínt vagy a borsó-
zöldet?  –  nyafogott  Angyalka.  –  Mit  gondolsz,  a  királyfinak 
melyik tetszik majd jobban?

– Bankóné  asszonyság!  –  fuvolázta  a  király  az  öltöző-
szobájából.  –  Együnk kolbászt reggelire!  Ne felejtsd el,  hogy 
Hagyma királyfi is velünk tart!

És mindnyájan felkészültek a reggelire.
Jött a kilenc óra, és mindnyájan a reggelizőteremben voltak, 

ám Hagyma királyfi sehol. A teáskanna sípolt és zümmögött, 
a pirítóskenyerek már füstölögtek – mekkora halom pirítós! –, 
a tojások elkészültek, volt egy köcsög málnalekvár meg kávé 
és  mosolygó  csirkesült  és  marhanyelv  a  tálalón.  Marmelád 
Tóni, a szakács felszolgálta a kolbászt is. Ó, milyen pompásan 
illatozott!

– Hol késik Hagyma? – kérdezte a király. – Jankó, hol van a 
királyi felség?

Jankó  azt  válaszolta,  hogy  ő  kikészítette  őfelsége  borot-
válkozóvizét,  ruháit  meg  holmijait,  de  őfelsége  nem  volt  a 
szobájában, kiment.

– Reggeli  előtt  kiment a  hóba? Lehetetlen!  –  jelentette ki  a 
király, és villáját beleszúrta a kolbászba.

– Kedvesem,  vegyél  egyet  te  is.  Angyalka,  nem  kérsz  egy 
szafaládét?

A királykisasszony kivett egy szafaládét, mivelhogy szerette, 
és ebben a pillanatban Morcfi lépett be, Hajbók kapitánnyal az 
oldalán, s mindketten zavartnak látszottak.



– Attól tartok, felség...! – kiáltotta izgatottan Morcfi.
– Reggeli előtt semmi hivatalos ügyet, kedves Morcfi – vágott 

közbe  a  király.  –  Először  a  reggeli,  aztán  jön  a  kötelesség. 
Bankóné asszonyság, kérek még egy kis cukrot!

– Felséges uram, attól  tartok,  hogy ha megvárjuk a reggeli 
végét, akkor elkésünk – jelentette Morcfi. – Fél tízkor fe-fe-fel-
akasztják.

– Ne beszélj most itt akasztásról, ne rontsd el a reggelimet, te 
tapintatlan,  közönséges  ember!  –  kiáltott  fel  a  királykis-
asszony. – Jankó, még egy kis mustárt. Könyörgök, kit akasz-
tanak fel?

– Felséges uram, a királyfit – súgta Morcfi a királynak.
– Majd  reggeli  után  foglalkozunk  a  hivatalos  ügyekkel, 

mondtam már! – förmedt rá őfelsége egészen mogorván.
– Felséges uram, ebből háború kerekedik – mondta a minisz-

ter. – A királyfi édesatyja, Térdkalács király...
– Az  édesatyja,  milyen  király?  –  tátotta  el  a  száját  az 

uralkodó. – Térdkalács király nem Liliom édesatyja. Fivérem, 
Filozóf király volt Liliom édesatyja.

– Hagyma királyfit fogják felakasztani,  felséges uram, nem 
pedig Liliom királyfit – közölte a miniszterelnök.

– Azt mondtad nekem, felséges uram, hogy akasztassam fel 
a királyfit, és én a csúnyábbikat vittem el jelentette Hajbók. – 
Persze eszembe sem jutott, hogy felséged saját húsát és vérét 
akarja megöletni.

Válasz helyett a király Hajbók fejéhez röpítette a kolbászos 
tányért. A királykisasszony összefüggéstelen szavakat kiálto-
zott és elájult.



– Eressz vizet a teáskannából királyi őfelségére – mondta a 
király, s a forró víz lassacskán magához térítette a királykis-
asszonyt. Őfelsége az órájára nézett, összevetette a szalonban 
álló  órával  meg  a  szemben  lévő  templom  toronyórájával, 
aztán felhúzta az óráját, aztán ismét megnézte.

– Az itt a kérdés – kezdte – hogy siet-e avagy késik. Ha késik, 
akkor megreggelizhetünk. Ha siet, nos, akkor talán megment-
hetjük Hagyma királyfit. Csúnya kis tévedés, nem mondom, 
és  szavamra,  Hajbók,  igen  nagy  kedvem  lenne  téged  is  fel-
akasztatni.

– Felséges uram, én csak a kötelességemet tettem; egy kato-
nának egyebe sincs, mint a kapott parancs, és negyvenhét évi 
hűséges  szolgálat  után  igazán  nem  vártam,  hogy  fenséges 
uralkodóm az árulók halálát szánja nekem!

– Százezer pestis essen belétek! Hát nem veszitek észre, hogy 
amíg  társalogtok,  az  én  Hagymácskámat  felkötik?!  –  sikol-
tozott a királykisasszony.

– A  teremburáját!  Ez  a  lány  mindig  fején  találja  a  szöget, 
persze, megint olyan szórakozott vagyok – mondta a király, és 
ismét az órájára pillantott. – Hah! Hallga csak, már peregnek a 
dobok! Csúnya kis tévedés, nem mondom!

– Ó,  papa,  micsoda  mamlasz  vagy!  Írd  meg  a  kegyelmi 
parancsot,  és  hadd  rohanjak  vele!  –  kiáltotta  a  királykis-
asszony, s felragadott egy papírlapot, tollat, tintát, és a király 
elé rakta.

– Ejnye, bejnye! Hova tettem a szemüvegemet? – kiáltott fel 
az uralkodó.  –  Angyalka!  Menj  a hálószobámba, nézd meg a 
párnám  alatt,  nem  a  mamád  párnája  alatt,  ott  vannak  a 



kulcsaim.  Hozd  ide  nekem,  és...  no!  No!  Micsoda  szélvész-
kisasszony!

Angyalka  már  elrohant,  zihálva  fölszaladt  a  hálószobába, 
megtalálta a kulcsokat, és vissza is tért, mielőtt a király vég-
zett egy vajas pirítóssal.

– Nos, drágaságom mondta a király –,  most menj vissza az 
éjjeliszekrényemig,  abban van a szemüvegem. Ha végighall-
gattál  volna...  Vigyen  el  az  ördög!  Már  megint  elrohant. 
Angyalka! Angyalka!

Amikor őfelsége ilyen hangosan hívta, Angyalka tudta, hogy 
engedelmeskednie kell, és vissza is tért.

– Kedvesem, ha kimégy a szobából, már hányszor mondtam 
neked, hogy csukd be az ajtót. Ahogy jó kislányhoz illik. Csak 
ezt akartam mondani.

Végül  megkerült  a  kulcs,  az  éjjeliszekrény,  a  szemüveg,  a 
király is kihegyezte a tollát, odakanyarította nevét a kegyelmi 
parancsra, és Angyalka szélsebesen futott az írással.

– Jobban  tennéd,  drágaságom,  ha  nem  rohannál,  hanem 
megennéd a vajas pirítóst.  Felesleges sietned, légy nyugodt, 
már úgyis elkéstél. Add ide, légy szíves, a málnalekvárt – szólt 
az uralkodó. – Bim-bam! Most üti a fél tízet. Tudtam, hogy így 
lesz.

De Angyalka futott, rohant, szaladt, száguldott. Végigrepült 
a Felső utcán, aztán a Fő utcán és a Piactéren, majd lekanya-
rodott  balra,  át  a  hídon,  majd fel  a zsákutcába,  aztán ismét 
vissza, körbe a vár körül,  végig jobbról a rőfösüzlet mentén, 
szemben a lámpaoszloppal, körbe a téren, és ekkor végre kiért 
a  kivégzőhelyre,  ahol  megpillantotta  Hagymát,  aki  éppen  a 
tőkére  hajtotta  a  fejét!  A  hóhér  már  felemelte  a  bárdját, 



amikor a királykisasszony lélekszakadva odaért, és kegyelmet 
kiáltott.

– Kegyelem! – sikoltotta a királykisasszony!
– Kegyelem! – kiáltotta mindenki.
Angyalka felugrott a vérpad lépcsőjére, oly fürgén, akárcsak 

egy  lámpagyújtogató;  Hagyma  karjaiba  vetette  magát,  és 
minden teketória nélkül így kiáltott:

– Ó, kedves királyfim! Uram! Szerelmem! Én kedves kis Hagy-
mácskám! A te Angyalkád idejében érkezett, hogy megmentse 
drága életedet, gyönyörű rózsabimbóm, megmentett, nehogy 
virágodban  tépjenek  le!  Ha  leszakasztottak  volna,  a  te 
Angyalkád  is  utánad  halt  volna,  és  örült  volna  a  halálnak, 
amely összekötötte volna az ő Hagymácskájával.



– Hm!  Az  ízlésről  nem  lehet  vitatkozni!  –  jelentette  ki 
Hagyma, és rendkívül értetlennek és nyugtalannak látszott, 
úgyhogy  a  királykisasszony  a  leggyengédebb  hangnemben 
megérdeklődte háborgásának okát.

– Megmondom én neked, miről van szó, Angyalka – mondta 
Hagyma. – Mióta megérkeztem ide, itt olyan hercehurca, zűr 
és  perlekedés  folyik,  meg  tusakodás  és  fejeknek  lecsapása  s 
balszerencsék sorozata, hogy elhatároztam: visszatérek Tatár-
országba.

– De velem mint a menyasszonyoddal, drága Hagymácskám! 
Mert  bárhol  fekszik  is  Tatárország,  én  veled  tartok,  szép, 
büszke Hagymám!

– Nos,  azt  hiszem,  össze  kell  házasodnunk  –  jelentette  ki 
Hagyma. – Tiszteletes, azért jöttél, hogy elvégezd a temetési 
szertartást, nos, lennél szíves az esketési szertartást elvégez-
ni? Jöjjön, aminek jönnie kell. Ez majd boldoggá teszi Angyal-
kát,  és  utána  a  béke  és  nyugalom  nevében  visszatérhetünk 
reggelizni.

A gyászos ceremónia alatt Hagyma egy rózsaszálat tartott a 
szájában.  Tündérrózsa  volt  az,  s  az  anyja  meghagyta  neki, 
soha meg ne váljék tőle. Ezért aztán a foga közé szorította még 
akkor is,  amikor szegény fejét a tőkére hajtotta, mert halvá-
nyan  azt  remélte,  hogy  a  bajból  még  valami  szerencse 
kirántja.  Amikor  Angyalkához  kezdett  beszélni,  megfeled-
kezett a rózsáról, és persze kiejtette a szájából. A romantikus 
lelkületű királykisasszony nyomban lehajolt és felkapta.

– Édes, szép kis rózsaszál! – kiáltott fel. – Az én drága Hagy-
mácskám  ajkán  nyíltál,  soha,  soha  nem  válok  meg  tőled!  – 
mondta,  és  keblére  tűzte.  És  Hagyma  igazán  nem  kérhette 
vissza, ezt ugye belátjátok! Így aztán elvonultak reggelizni, s 



amint bandukoltak, Hagymának úgy tetszett, hogy Angyalka 
minden pillanattal elragadóbban szép lesz.

Amíg  el  nem  érkeztek  az  esküvőig,  majd  megőrült,  most 
pedig,  furcsa  módon,  épp  Angyalka  volt  az,  aki  rá  sem 
hederített!  Hagyma letérdelt,  megcsókolta kezét,  esdekelt és 
könyörgött,  elragadtatva  bókolt;  Angyalka  azonban  kijelen-
tette, hogy szerinte várhatnak még; úgy vélte, Hagyma most 
már nem elég jóképű, sót egyáltalán nem az, hanem épp ellen-
kezőleg: nem is elég okos, nem, hanem igencsak ostoba, meg 
nem is olyan jól nevelt, mint Liliom; nem, ellenkezőleg, rette-
netesen közön ...

– Nem  tudhatjuk,  mit  akart  mondani,  mert  Dalia  király 
szörnyű hangon elbődült:

– Ugyan,  ostobaság!  Elegünk  van  ebből  a  huzavonából! 
Hívjátok az érseket, és azon nyomban adja össze a királyfit és a 
királykisasszonyt!

Így  aztán  összeházasodtak,  s  egészen  bizonyos  vagyok 
benne, hogy boldogok is lesznek.



TIZENKETTEDIK FEJEZET
amelyben Beléndek menekül, és megtudjuk, mi történt vele

Beléndek pedig ment, mendegélt, míg ki nem jutott a város-
kapun,  onnan  pedig  a  nagy  Tatár  útra,  amelyen  Liliom  is 
végighaladt.

„Ó, bárcsak én is rajta lehetnék!” – gondolta Beléndek, mikor 
egy delizsánsz zörgött el mellette, s a kocsis csodaszépen fújta 
a kürtjét. Ám a kocsi és a csengettyűs lovak csakhamar tova-
iramlottak.  Beléndek  még  csak  nem  is  sejtette,  ki  ül  a 
delizsánszban, bár minden bizonnyal egész idő alatt Liliomra 
gondolt.

Aztán  üres  kordéval  találkozott,  amely  éppen  a  piacról 
igyekezett hazafelé,  s a kocsis,  jó lélek lévén, s látván, hogy 
egy ilyen csinos lány mezítláb bandukol az úton, a legnagyobb 
szívélyességgel  helyet  szorított  neki.  Úgy  mondta,  az  erdő-
szélen lakik,  ahol  öreg  apja  favágó,  s  ha Beléndeknek nincs 
ellene  kifogása,  odáig  nagyon  szívesen  elviszi.  A  kis  Belén-
deknek minden út egy forma volt,  ezért aztán igen hálásan 
fogadta az ajánlatot.

A kocsis kendőbe csavarta a lány meztelen lábát, adott neki 
egy kis kenyeret meg szalonnát, és igen szívélyesen bánt vele. 
Ennek  ellenére  Beléndek  nagyon  fázott,  és  nagyon  szomor-
kodott. Közben csak mentek előre, s eljött az este, s a fekete 
fenyők  meghajoltak  a  hó  súlya  alatt,  végül  aztán  hívogató 
fény  csillant  meg  a  favágó  kunyhójának  ablakában.  Meg-
érkeztek,  és  beléptek  a  kunyhóba.  A  házigazda  már  öreg 
ember volt,  rengeteg gyerek vette körül;  éppen vacsoráztak, 



finom friss kenyeret meg tejet, amikor bátyjuk megérkezett a 
kordéval.  Felugrottak,  és  összecsapták  a  kezüket,  s  mert  jó 
gyermekek voltak, a bátyjuk ajándékokat hozott nekik a vá-
rosból.  Amikor megpillantották a szépséges idegen kislányt, 
odafutottak hozzá,  a tűz mellé tessékelték,  megmelengették 
szegény kis lábát, kenyérrel és tejjel kínálták.

– Nézd  csak,  apám!  –  mondták  az  öreg  favágónak.  –  Nézd 
csak  ezt  a  szegény  kislányt,  és  nézd,  milyen  szépséges 
lábacskája van! Olyan fehér, mint a tej. És nézd csak, milyen 
fura köpenyt visel, éppen olyan, mint az a bársonydarab, ami 
a szekrényünkben lóg, s amit azon a napon találtál, amikor a 
kis oroszlánkölyköket megölte Térdkalács király az erdőben! 
És nézd csak, nohát, még ilyet! A nyakában éppolyan fél pár 
cipellőt  hord,  mint  amilyet  te  hoztál  haza,  és  oly  gyakran 
mutogattál nekünk, egy piciny kék bársonycipőt!

– Mit  mondtok?  –  szólt  a  vén  favágó.  –  Mit  fecsegtek  itt 
cipőről meg köpenyről?

Beléndek elmondta, hogy még kisgyermek korában ebben a 
köpenyben  és  cipőben  hagyták  magára.  És  akik  mostanáig 
gondját  viselték,  nagyon-nagyon  megharagudtak  rá,  de 
reméli, nem az ő hibájából.

És elkergették ócska ruhájában, s most itt van. Emlékszik, 
hogy  valami  erdőben  járt,  talán  csak  álmodta,  de  minden 
olyan  furcsa  és  különös  volt,  egy  barlangban  lakott  orosz-
lánokkal együtt; azelőtt pedig egy nagyon-nagyon gyönyörű 
házban élt, éppen olyanban, mint amilyen a királyé a város-
ban.

Amikor a favágó mindezt meghallotta, igen elálmélkodott. 
Odalépett  a  pohárszékhez,  elővett  az  erszényéből  egy  öt-
shillinges pénzdarabot, amelyen Karfiol király képe díszelgett, 



s megesküdött rá,  hogy pontosan olyan,  mint az ifiasszony. 
Ezután pedig előszedte a cipellőt meg a bársonydarabot, amit 
oly  régóta  őrzött,  s  összehasonlította  azzal,  amit  Beléndek 
viselt. Beléndek parányi cipőjére az volt írva: Pattancs mester,  
a  királyi  család  szállítója, s  ugyanez  állt  a  másik  cipőn  is: 
Pattancs  mester,  a  királyi  család  szállítója. Beléndek  köpe-
nyének  belsejébe  ez  volt  belehímezve:  Rózsa...  királyki... a 
köpeny másik darabjába pedig: hajnalka... isasszony.

Ezeket  látván,  a  kedves  öreg  favágó  térdre  hullott,  és  így 
szólt:

– Ó,  drága királykisasszony!  Ó,  kegyes királyi  hölgy!  Tatár-
ország jóságos királynéja! Üdvözöllek, felismerlek, tisztelettel 
fogadlak!

És hűsége jeléül tiszteletreméltó orrát háromszor a padlóhoz 
koppintotta, s a fejére helyezte a királykisasszony lábát.

– Nos, jó favágóm – mondta Beléndek –, királyi atyám udva-
rában bizonyára nemesember voltál!

Mert  Beléndek  néven  való  alávetettségében  is,  őfelsége 
Rózsahajnalka,  Tatárország  királynője  ismerte  a  külföldi 
udvarok és nemzetek szokásait.

– A kutyafáját! Bizony az voltam, kegyes hűbérúrnőm, Lord 
Paraj,  aki  tizenöt  év  óta  szegény  favágóként  élek.  Mióta  a 
zsarnok Térdkalács (hogy a kolera csapjon bele az ármányos 
gazfickóba!) elbocsátott az első lordi tisztségből.

– A Fogpiszkáló első lordja és a Burnótszelence őre? Emlék-
szem! Ezeket a tisztségeket viselted királyi atyám uralkodása 
alatt.  Visszahelyezlek jogaidba, Lord Paraj!  A másodosztályú 
Úritök-rend lovagjává ütlek. – (Az első osztály csupán koronás 
főknek járt.)



– Kelj  föl,  Paraj  márki!  –  És  mivel  nem  akadt  kard  a  keze 
ügyébe, utánozhatatlan fenséggel meglengette a pléhkanalat, 
amellyel  a  tejes  kenyeret  ette,  az  agg  nemesember  tar  feje 
fölött, akinek a könnyeiből már egész pocsolya gyűlt össze a 
padlón,  s  akinek a gyermekei  ezen az estén már úgy tértek 
nyugovóra, mint Parajfalvi Spenótok: Lord Bartolomeo, Lord 
Ubaldo, Lady Catarina és Lady Ottavia!

Kiderült,  hogy őfelsége pompásan ismeri birodalma törté-
netét és a nemes famíliákat.

– A Laska-ház bizonyára hűséges marad hozzánk – jelentette 
ki.  Mindig  szívesen  láttuk  őket  az  udvarban.  Az  Articsóka 
család  nem  fordult-e  szokása  szerint  a  Felkelő  Nap  felé?  A 
Káposzta  család  is  minden  bizonnyal  velünk  tart,  mindig 
kedvesen fogadták őket Karfiol király palotájában. És imígyen 



sorolta  fel  Tatárország  főnemességének  és  nemességének 
majdnem teljes listáját, száműzetésének idején ily pompásan 
gyarapította tudását.

A vén Lord Paraj azt válaszolta, hogy ő mindegyikért kezes-
kedik,  hogy  az  egész  birodalom  nyögi  Térdkalács  zsarnok-
ságát,  és  visszasóvárogja  jogos  uralkodóját,  és  bármilyen 
későre járt is az idő, elküldte gyermekeit, akik jól ismerték az 
erdőt,  hogy  kerítsék  elő  ezt  meg  amazt  a  nemesembert,  s 
amikor legidősebb fia aki már éppen lecsutakolta és megetette 
a  lovát –  belépett  a  házba,  hogy megvacsorázzék,  apja  szólt 
neki: húzza fel csizmáját, nyergelje meg a kancát, és vágtasson 
el sorra ehhez meg ehhez a nemeshez.

Amikor  a  fiatalember  értesült  róla,  hogy  kinek  a  társa-
ságában utazott a kordén, szintén letérdelt, a fejére helyezte a 
királyi  lábacskákat,  s  ő  is  könnyeivel  áztatta a  padlót;  esze-
veszetten  imádta  őfelségét,  mint  mindenki,  aki  csak  meg-
pillantotta, ifjú Lord Bartolomeo és Lord Ubaldo is, akik félté-
kenységükben beverték egymás kobakját;  a Lord Paraj  felhí-
vására keletről és nyugatról egybegyűlt tatár lordok is mind, 
akik  a  mai  napig  hűségesek  maradtak  a  Karfiol-uralkodó-
házhoz. Zömükben oly elaggott nemesemberek voltak, hogy 
őfelsége nem is gyanította képtelen szenvedélyüket, még csak 
nem  is  sejtette,  micsoda  zűrzavart  okozott  köztük  szépsé-
gével,  míg  aztán  egy  vén  vak  lord,  aki  őfelsége  mellé 
szegődött, el nem kottyantotta az igazságot; ezután azonban, 
nehogy  túl  sokan  beleszerelmesedjenek,  őfelsége  állandóan 
fátylat  hordott.  Nagy  titokban  bejárta  az  országot,  egyik 
nemesember  kastélyától  a  másikig  utazott,  s  azok  is  meg-
meglátogatták  egymást,  gyűléseket  tartottak,  felhívásokat 
szövegeztek meg ellenfelhívásokat, felosztották maguk között 



a  királyság  legzsírosabb  falatjait,  s  kiszemelték,  kit  kell 
kivégezni az ellenzék tagjai közül, ha majd a királynő vissza-
szerzi jogait.

Így telt el körülbelül egy év, míg végül tettre készen álltak.
A Hűségpárt voltaképpen zömében igen roskatag vén mara-

diakból  állt;  járták  az  országot,  és  ósdi  pengéjükkel  hado-
násztak,  meg  zászlóikat  lobogtatták,  s  egyre  azt  ismételték: 
„Isten óvja a királynőt!” Mivel Térdkalács király éppen hábo-
rúzott, egy darabig azt tehették, amit akartak, annyi bizonyos, 
hogy a nép rendkívül fellelkesedett, ha meglátta a királynőt; 
egyébiránt a köznép igen nyugodtan fogadta a változást, mi-
vel  azt  mondogatták,  hogy  amennyire  vissza  tudnak  emlé-
kezni,  Karfiol  idejében is  jócskán megadóztatták őket,  akár-
csak most, Térdkalács alatt.



TIZENHARMADIK FEJEZET
Rózsahajnalka királynő felkeresi a büszke Ártány Kelevéz gróf 

kastélyát

Őfelsége  a  királynő  valóban  semmi  mást  nem  adhatott 
híveinek, mint az Úritök lovagjának a címét, márki,  grófi és  
bárói rangokat, akik aztán egy kis udvart formáltak körülötte, 
csináltak  neki  egy  kis  aranypapír  koronát  meg  egy  pamut-
bársony palástot, és egyre azon civakodtak, kinek milyen hely 
jut az udvarban, miféle rang, előny és méltóság – el sem tud-
játok képzelni, mennyire marakodtak! A szegény királynő egé-
szen  belefáradt  tisztségébe.  Még  azt  a  kijelentést  is  meg 
merem  kockáztatni,  hogy  néha  azt  kívánta,  bárcsak  ismét 
komorna volna. De hát kinek-kinek helyzete szerint kell telje-
sítenie  a  kötelességét,  így  aztán  a  királyné  is  beletörődött 
abba, hogy neki is tennie kell a dolgát.

Már elmondtuk, miként történt az, hogy a bitorló csapatai 
nem vették fel  a harcot a Hűségpárt e seregével:  oly fürgén 
baktattak  előre,  ahogyan  csak  a  fővezér  köszvénye  megen-
gedte; a sereg kétszer annyi tisztből állt,  mint közkatonából; 
végül  is  elérkeztek  az  ország  egyik  leghatalmasabb  nemes-
emberének  a  birtokához,  aki  ugyan  nem  csatlakozott  a 
királynőhöz, de akiben a királynő pártja mégis reménykedett, 
mivel mindig perlekedett Térdkalács királlyal.

Amikor a sereg odaért a birtok kerítéséhez, a nemesember 
kiüzent,  hogy tiszteletét teszi  őfelsége előtt.  Igen félelmetes 
harcos volt, a neve Ártány Kelevéz gróf, a sisakját két izmos 
szerecsen hordozta. Letérdelt a királynő elé, és így szólt:



– Úrhölgyem  és  hűbérúrnőm!  A  tatár  birodalom  főneme-
seinek illik tisztelegniük a korona viselője előtt, bárki legyen 
is  az.  Saját  nemességünket  tanúsítjuk,  amikor  elismerjük  a 
tiédet. A büszke Ártány Kelevéz térdet hajt az ország főnemes-
ségének a feje előtt.

Rózsahajnalka így válaszolt:
– A büszke Ártány Kelevéz gróf rendkívül kedves.
Ennek ellenére kissé tartott tőle, még akkor is, amikor a gróf 

előtte  térdelt,  és  szeme  mogorván  meredt  bozontos  pofa-
szakálla közül a királynőre.

– A birodalom első grófja  üdvözli  uralkodóját  –  folytatta a 
gróf. – A herceg a legnemesebb hölgyhöz fordul. Úrhölgyem, a 
kezem szabad, és én felajánlom, éppúgy, mint a szívemet és a 
kardomat  is,  a  szolgálatodra!  Három  feleségem  nyugszik  az 
ősi családi kriptában. A harmadik alig egy éve hunyt el, és a 
szívem  társra  vágyik!  Kegyeskedj  enyém  lenni,  és  én  eskü-
szöm, hogy a menyegzői asztalra leteszem neked Térdkalács 
király  fejét  és  fiának,  Hagyma  királyfinak  szemét  és  orrát, 
valamint Pafflagónia trónbitorlójának a jobb kezét és a füleit. 
Mától  fogva  ez  az  ország  a  te...  a  mi koronánk járandósága! 
Mondj  igent,  Ártány  Kelevéz  nincs  hozzászokva  a  vissza-
utasításhoz. Nem is vehetem figyelembe a visszautasítás lehe-
tőségét,  mivel  szörnyűséges  lesz  az  eredmény:  félelmetes 
gyilkolás, őrjöngő pusztítás, rettenetes zsarnokság, elképesztő 
kínzatás, gyötrelem, adóztatás, ami a birodalom népének jut 
osztályrészéül, ha Ártány Kelevéz haragja felkél! Felséged szép 
szemében beleegyezést látok, tekintete szenvedéllyel tölti el a 
lelkemet!

– Ó, uram! – válaszolta Rózsahajnalka, és nagy rémületében 
visszavonta a kezét. – Lordságod végtelenül kedves, de sajnos 



el  kell  mondanom,  hogy  már  elígértem  a  kezem  egy  ifjú 
embernek,  akinek  a  neve...  Liliom...  királyfi...  és  soha-soha 
nem lehetek másnak a felesége, csakis az övé.

Ki  volna  képes  leírni  Ártány  Kelevéz  haragját  erre  a  ki-
jelentésre? Felpattant a földről, a fogát csikorgatta úgy, hogy 
szikrákat hányt a szája, amelyből ezzel egyidőben patakzottak 
a megjegyzések, mégpedig olyan hangosan, hevesen és illet-
lenül, hogy e toll soha nem fogja ismételni őket!

– V-v-v-visszautasítva!  Ezer  ördög  és  kárhozat!  Ártány 
Kelevézt  visszautasították!  Az  egész  világ  hallani  fog  hara-
gomról, és te, úrhölgy, te bánod meg ezt a legkeservesebben!

Ezzel maga előtt rugdosva a két szerecsent, elrohant, hogy 
pofaszakálla csak úgy lobogott a szélben.

Őfelsége  koronatanácsa  rettenetes  pánikba  esett,  amikor 
látták,  Ártány  Kelevéz  milyen  tomboló  dühvel  távozik  a 
királynő  színe  elől,  és  futball-labdának  használja  a  szegény 
szerecseneket – s a pánikot az események igazolták is. Elszon-
tyolodva vonultak el Ártány Kelevéz kastélyának parkjából; és 
egy félóra múltán már szembetalálták magukat a vérszomjas 
főúrral  és  néhány  hívével,  akik  hadakoztak,  kaszaboltak, 
rohamoztak,  püföltek,  agyabugyáltak,  lazsnakoltak,  majd 
foglyul ejtették a királynőt, s nem is tudom, hová kergették a 
Hűségpárt seregét.

Szegény királynő! Legyőzője,  Ártány Kelevéz nem is eresz-
kedett le odáig, hogy látni kívánja.

– Elő egy szekérrel! – adta ki a parancsot lakájainak. – Dobjá-
tok rá ezt a némbert, és vigyétek el jókívánságaimmal együtt 
Térdkalács őfelségének.



Szép  foglyával  egyetemben  Ártány  Kelevéz  egy  levelet  is 
küldött,  tele  szolgalelkű  üdvözletekkel  és  undorító  hízelke-
désekkel,  amelyek  Térdkalács  királynak  szóltak,  akinek  az 
életéért, valamint a királyi család életéért ez az álszent szél-
hámos  a  legmézesmázosabb  imádságokat  ajánlotta  fel 
álnokul.  Ártány  Kelevéz  sietve  biztosította  legalázatosabb 
tiszteletéről a trón fenséges urát,  s arra kérte, sorolja a trón 
leghűségesebb és leghívebb védelmezői közé. Ám Térdkalács 
király is  volt  olyan ravaszdi róka,  hogy nem dőlt be Ártány 
Kelevéz uraság mesterkedéseinek, és mindjárt meg is halljuk, 
hogyan bánt el a zsarnok ezzel a senkiházi hűbéressel. Nem, 
nem,  mérget  vehetünk  rá,  két  ilyen  lator  nem  bízik  egy-
másban.

Egyszóval  a  szegény  királynőt  szalmára  fektetve,  éjnek 
idején  elhurcolták  az  udvarba,  ahová  Térdkalács  király  már 
megérkezett,  miután eltiporta minden ellenségét:  legtöbbjét 
legyilkolta,  s  a  gazdagabbját  fogságba  ejtette  azzal  a  céllal, 
hogy  megkínozza  őket,  s  kicsikarja  belőlük  pénzük  rejtek-
helyét.

Rózsahajnalka hallotta sikolyaikat és nyögésüket a várbör-
tönben,  ahová vetették:  egy igen rettenetes fekete lyukban, 
tele  denevérrel,  patkánnyal,  egérrel,  varangyos  békával  és 
mindenfajta szörnyűséggel.  Fény nem sütött be oda,  külön-
ben a foglárok még meglátták volna Rózsahajnalkát, és bele-
szerettek volna, mint az a bagoly, amelyik a torony fedele alatt 
tanyázott, valamint egy macska, aki, mint tudjátok, a sötét-
ben is lát, s amikor zöld szemét Rózsahajnalkára vetette, soha 
többé  nem  volt  hajlandó  visszatérni  a  foglár  feleségéhez,  a 
gazdasszonyához.  És  a  várbörtönben  a  varangyos  békák  is 
odaugráltak hozzá, a lábát csókdosták, a viperák a nyaka meg 



a  karja  köré  tekerőztek,  de  nem  bántották,  balszerencséje 
kellős közepén is oly elbájoló volt a szegény királykisasszony.

Végül,  amikor  már  időtlen  idők  óta  ott  sínylődött  ezen  a 
helyen,  feltárult  a  várbörtön  ajtaja,  és  belépett  a  rettentő 
Térdkalács király.

Ám hogy mit mondott, azt majd egy másik fejezetből tudjuk 
meg, minthogy most visszatérünk Liliom királyfihoz.



TIZENNEGYEDIK FEJEZET
amelyből megtudjuk, mi történt Liliommal

Liliom királyfi olyannyira visszarettent az ötlettől, hogy egy 
olyan vén banyát vegyen feleségül, mint Házsárt asszonyság, 
hogy felrohant a szobájába, csomagolta a holmiját, előkerített 
két hordárt, és szempillantás alatt lent termett a delizsánsz-
állomáson.

Jól  tette,  hogy ilyen gyorsan  intézkedett,  nem  piszmogott 
sokáig a csomagjaival, és elérte a korai kocsit, mert alighogy 
kiderült  a  Hagyma  királyfival  esett  tévedés,  a  vérszomjas 
Morcfi két rendőrt szalajtott fel Liliom királyfi szobájába azzal 
a paranccsal, hogy hurcolják az Újkapu elé, és mire az óra elüti 
a tizenkettőt, a feje hulljon porba. Ám a kocsi két órára már 
elhagyta Pafflagónia birodalmának felségterületét,  s  merem 
állítani,  hogy  a  fullajtár,  akit  Liliom  királyfi után  menesz -
tettek,  nem  lovagolt  nagyon  gyorsan,  mert  Pafflagóniában 
igen  sokan  kedvelték  Liliomot  mint  a  régi  uralkodó  fiát,  a 
királyfit,  aki  minden  gyarlósága  ellenére  sokkal  jobb  volt, 
mint nagybátyja,  a  trónbitorló.  A lusta,  könnyelmű, indula-
tos, zsarnok uralkodó csak a bálokkal törődött, az ünnepekkel, 
vadászatokkal meg más effélékkel, amelyeket illendőnek vélt 
megrendezni  abból  az alkalomból,  hogy lánya férjhez megy 
Hagyma királyfihoz; s bízzunk benne, nem bánkódott túlsá-
gosan, hogy bátyja fia megmenekült a vérpadtól.

Rendkívül  hideg  volt,  már  hó födte a  tájat,  és  Liliom,  aki 
egyszerűen  Mr.  Lilkó  néven  utazott,  nagyon  örült,  mert 
kényelmes helyet kapott a delizsánsz belsejében, ahol a kocsi-



főnökkel és egy másik úriemberrel ült. Blablavár után az első 
állomásnál, ahol lovat váltottak, felszállt egy igen egyszerű és 
hétköznapinak látszó asszonyság, hóna alatt egy táskával, és 
helyet keresett. Bent a kocsiban már minden hely foglalt volt, 
s  közölték  az  asszonnyal,  hogy  ha  utazni  óhajt,  fel  kell 
másznia a tetőre. A Liliom mellett ülő utas (minden bizonnyal 
otromba személy) kikukucskált az ablakon, és közölte:

– Szép idő van a szellős utazáshoz. Kellemes utazást kívánok, 
kedvesem!

A szegény asszony nagyon köhögött, s Liliom megszánta.
– Átadom neki a helyemet – jelentette ki –, ha ilyen borzal-

masan köhög, nem szabad a hideg szélben utaznia.
Erre aztán az otromba fráter kijelentette:
– Majd maga megmelengeti, ebben biztos vagyok, ha olyan 

pokróc, mint amilyet ez az asszonyság kíván!
Mire Liliom orrba vágta, megpofozta, a szeme közé csapott, 

és figyelmeztette a közönséges fickót, hogy ne merészelje őt 
még egyszer pokrócnak hívni.

Aztán vígan felmászott a delizsánsz tetejére, és igen kényel-
mesen elhelyezkedett a szalmában. A közönséges viselkedésű 
utas csak a következő állomáson szállt le, akkor Liliom ismét 
elfoglalhatta  a  helyét,  és  társalgásba  kezdett  a  mellette  ülő 
utassal,  akiről  kiderült,  hogy  igen  kellemetes,  tájékozott  és 
szórakoztató asszonyszemély. Egészen estig együtt utaztak, és 
az asszonyság sok apróságot halászott elő a táskájából Liliom 
részére. Úgy tetszett, a táskában a legcsodálatosabb készletek 
lapulnak. Liliom megszomjazott – előkerült egy pint világos 
sör  meg  egy  ezüstkancsó!  Megéhezett  –  az  asszony  hideg 
szárnyast vett elő meg néhány szelet sonkát, kenyeret, sót és 



egy  igen-igen ízletes  hideg  mazsolás  pudingot  és  mindezek 
után egy parányi pohár konyakot.

Utazás közben a fura asszony különféle témákról társalgott 
Liliommal,  a  szegény  királyfi oly  járat lanságot  tanúsított 
ezekben a témákban, mint amennyi jártasságot az útitársnője. 
A királyfi sűrű pirulások közepette beismerte, mily tudatlan, 
mire a hölgy megjegyezte:

– Kedves Lili...  kedves Mr. Lilkó, maga még fiatal ember, és 
rengeteg  ideje  van.  Semmi  egyebet  nem  kell  tennie,  mint 
képeznie magát. Ki tudja, milyen hasznát veszi majd egyszer a 
tudományának.  Ha  majd...  ha  majd  szükség  lesz  magára 
otthon, mint ez egyesekkel előfordulhat.

– Te jó ég, asszonyom! – kiáltott fel Liliom. – Hát maga ismer 
engem?

– Sok  fura dolgot  ismerek  én –  válaszolta  a  hölgy.  –  Egye-
seknek  a  keresztelőjén  részt  vettem,  másoknak  az  ajtajából 
elkergettek.  Már tapasztaltam, hogy egyeseket megront a jó 
szerencse, másokat, remélem, megedzenek a viszontagságok. 
Azt  tanácsolom  neked,  szállj  meg  abban a városban,  ahol  a 
kocsi  éjszakára  megáll.  Maradj  ott,  és  foglalkozz  a  tudo-
mányokkal,  és  ne  felejtsd  régi  barátodat,  akihez  oly  kedves 
voltál.

– És ki az a régi barátom? – érdeklődött Liliom.
– Ha bármire szükséged van – folytatta a hölgy –, nézz bele 

ebbe  a  táskába,  amit  itthagyok  neked  ajándékba,  és  légy 
hálás...

– Kinek, asszonyom? – kérdezte Liliom.



– Az  Ébentündérnek  –  válaszolta  útitársa,  és  kirepült  az 
ablakon. S amikor Liliom megtudakolta a kocsifőnöktől, nem 
tudja-e, ki volt a hölgy, ezt a választ kapta:

– Miféle hölgy? Ebben a kocsiban nem utazott egyetlen hölgy 
sem, csak egy vénasszony, aki az előző állomáson ki is szállt.

Liliom úgy vélte, hogy csak álmodott. De ölében ott hevert a 
táska,  amelyet  Ébentündértől  kapott,  s  amikor  beértek  a 
városba, fogta a táskát, és bement a vendégfogadóba.

Igen  csúnya  hálószobát  adtak  neki,  s  amikor  reggel  fel-
ébredt, azt hitte, otthon van a királyi palotában, s így szólt:

– Jankó,  Karcsi,  Tomi!  A  csokoládémat...  a  köntösömet...  a 
papucsomat!

Ám senki sem ugrott. Csengőt sem talált a szobában, ezért 
aztán  kiment  a  folyosóra,  és  a  lépcső  tetejéről  a  pincérért 
kiáltott.

Előcsoszogott a fogadósné, és így nézett rá:

– Mit üvöltözöl és követelőzöl itt, fiatalúr? – kérdezte.
– A  szobában  nincs  meleg  víz,  egy  szolgát  sem  látok,  és  a 

csizmámat sem tisztították ki.



– Haha! Pucold ki te magad! – felelte a fogadósné. – Mit meg 
nem engednek maguknak ezek az ifjú diákok! Soha életemben 
nem hallottam ekkora szemtelenséget.

– Nyomban itthagyom a vendégfogadót! – vágta rá Liliom.
– Minél előbb, annál jobb, fiatalember. Fizesd ki a számládat, 

és  kívül  tágasabb.  A szobáimért  nemesemberek tülekednek, 
nem affélék, mint te.

– Jól vezetheted a Medve fogadót – mondta Liliom. – Ráfest-
hetnéd magadat a cégérre.

A  Medve  fogadó  gazdasszonya  morogva  távozott,  Liliom 
pedig visszatért a szobájába, ahol elsőként az asztalon heverő 
csinos kis táskát pillantotta meg, amely, úgy tetszett, a belé-
pésekor egy kissé felugrott.



– Remélem,  találok  benne  valami  reggelit  –  reménykedett 
Liliom –, mert már igen kevés pénzem maradt.

Ám  amikor  kinyitotta  a  táskát,  mit  gondoltok,  mi  volt 
benne?  Egy  suvikszos  kefe  meg  egy  tégely  fekete  Schmoll-
paszta és rajta az írás:

Szegény ifjú ember, a cipődre itt a paszta!
Rajta!
Kend a csizmád fürgén, de aztán csukj vissza!

Liliom nagyot nevetett, és kisuvikszolta a csizmáját, aztán a 
kefét meg a tégelyt visszarakta a táskába.

Amikor felöltözött, a táska ismét felugrott a helyéről, mire 
Liliom ismét odalépett,  belenyúlt,  és a táskából a következő 
dolgok kerültek elő:

1. Egy abrosz és egy szalvéta
2. Egy cukrospikszis, tele finom süvegcukorral
4., 6., 8., 10. Két villa, két teáskanál, két kés, egy cukorfogó, 

egy vajvágó kés, mindegyiken rajta az L monogram
11.,  12.,  13.  Egy teáscsésze,  egy csészealj  és egy maradék-

gyűjtő tálka
14. Egy köcsög, tele finom tejszínnel
15. Egy pléhdoboz fekete és zöld teával
16. Egy hatalmas teáskanna és forró víz
17.  Egy  nyeles  serpenyő,  benne  három  mosolygósra  sült 

tojással
18. Egy negyed font kiváló minőségű dán vaj
19. Egy barna cipó.
És ha ez sem lett volna elég neki reggelire, akkor kérdem én: 

ugyan ki reggelizett jobban valaha is?



Elköltvén reggelijét, minden holmit visszasöpört a táskába, 
és elindult szállást keresni. El is felejtettem mondani, hogy ezt 
a híres-nevezetes egyetemi várost Ökörváradnak hívták.

Szerény  szállást  bérelt,  szemben  az  iskolával,  rendezte 
számláját a vendégfogadóban, s átcipelte szállására a bőrön-
döt,  az  útitáskáját,  s  nem  feledkezett  el,  ebben  bizonyosak 
lehetünk, a másik táskáról sem.

Amikor kinyitotta a bőröndjét, amelybe előző nap belerakta 
legszebb ruháit, csupán csak könyveket talált benne. És ahány 
könyvet kinyitott, ez állt az első oldalán:

Ruha kell a testnek, a könyv meg a fejnek:
Olvasd ezeket, és soha ne felejtsd el!

Ahogy  jobban  belenézett  a  táskába,  felfedezett  egy  diák-
sapkát meg talárt, egy jegyzetfüzetet, tintatartót, tollakat és 
egy  helyesírási  szótárat,  amelynek  nagy-hasznát  vette, 
hiszen, elég sajnálatos módon, hadilábon állt a helyesírással.

Egyszóval  Liliom  nekiült  tanulni,  és  igen  keményen  dol-
gozott egy évig.  Mr. Lilkó példaképül szolgált  az Ökörváradi 
Egyetem diákjainak. Soha nem keveredett sem mulatozásba, 
sem  csendháborításba.  A  professzorok  igen  kedvezően 
nyilatkoztak róla, a tanulótársai is kedvelték; úgyhogy amikor 
a vizsgán elnyert minden díjat, azaz:
a helyesírási díjat
a szépírást díjat
a történelemdíjat
a kátédíjat
a francia nyelv díját
a matematika díját
a latin nyelv díját



a jó magaviselet díját,
minden diáktársa így kiáltott:

– Hurrá! Éljen Lilkó! Lilkó elméje a diákok öröme! Éljen Lilkó!
És  Liliom  rengeteg  érmet,  koszorút,  jutalomkönyvet  és 

kitüntetést cipelt haza a szállására.
A  vizsgák  után  egyik  nap,  amikor  éppen  egy  kávéházban 

szórakozott  két  barátjával  együtt  (ugye  említettem  már:  a 
táskában  minden  szombat  este  annyi  pénzt  talált,  hogy 
kifizethette a számláját,  sőt még egy aranyat ráadásul zseb-
pénznek! Vagy nem mondtam? Nos, egyszóval olyan biztosan 
megtalálta ezt a pénzt mindig, mint kétszer kettő öt), s éppen 
az Ökörváradi krónikát lapozgatta (mivel ismerte a helyesírást, 
még a leghosszabb szavakat is el tudta olvasni és le tudta írni), 
s ebben egészen folyamatosan ezt olvasta:

ROMANTIKUS TÖRTÉNET

A  szomszédos  Tatárországban  nagy  izgalmat  keltett  az  a 
rendkívüli  kaland,  amelyhez  foghatót  még  soha  nem 
hallottunk.

Még jól  emlékezünk rá,  hogy amikor Tatárország  jelenlegi 
nagyrabecsült  uralkodója,  őfelsége  Térdkalács  király  elfog-
lalta a trónt, miután a megboldogult Karfiol királyt a szörnyű-
séges  mordályfalvi  csatában  legyőzte,  az  uralkodó  egyetlen 
gyermekét,  Rózsahajnalka  királykisasszonyt  nem  találták  a 
királyi palotában, amelyet Térdkalács király elfoglalt, s a hírek 
szerint a lányka elbolyongott az erdőségben (mivel gondozói 
magára hagyták), ahol felfalták azok a vérszomjas oroszlánok, 



amelyek  utolsó  példányait,  mivel  már  több  száz  személyt 
széttéptek,  nemrégiben  foglyul  ejtették,  és  a  Towerba 
szállították.

Őfelsége Térdkalács király, a világ legnyájasabb szívű ural-
kodója búsult a szerencsétlenség miatt, amely a gyámoltalan 
kis  királykisasszonnyal  esett,  akit  őfelsége  jól  ismert  jóin-
dulata bizonyára megfelelő ellátásban részesített volna. Ám a 
királykisasszony  halálát  bizonyosra  lehetett  venni.  Egy  kö-
peny széttépett foszlányait meg egy parányi cipőt találtak az 
erdőben vadászat alkalmával, amikor is Tatárország rettent-
hetetlen  uralkodója  a  lándzsájával  szúrt  le  két  oroszlán-
kölyköt.  Az  ártatlan  kicsiny  leányzó  érdekes  maradványait 
hazavitte  és  megőrizte  megtalálójuk,  Paraj  báró,  aki  annak 
idején Karfiol háza népének a tisztje volt.  A báró azonban a 
régi  uralkodóhoz  való  hűsége  miatt  kegyvesztett  lett,  és  jó 
ideig mint egyszerű favágó élt  a Tatárország szélén elterülő 
erdőben.

Múlt hét keddjén Paraj báró és az előző uralkodói ház néhány 
híve  fegyveresen  megjelent,  és  így  kiáltozott:  „Isten  óvja 
Rózsahajnalkát,  Tatárország  első  királynőjét!”  s  egy  hölgyet 
fogtak  közre,  akiről  a  jelentés  elmondja,  hogy  „rendkívüli 
szépség”. A történet talán igaz, de minden bizonnyal felettébb 
romantikus.

A magát Rózsahajnalkának nevező személy azt állítja, hogy 
tizenöt évvel ezelőtt került elő az erdőből, mégpedig egy hölgy 
hozta  ki  sárkány  vontatta  hintón  (ez  a  beszámoló  minden 
bizonnyal  alig  hihető),  és  Blablavár  királyi  palotájának  a 
kertjében hagyta, ahol őfelsége Angyalka királykisasszony, aki 
most  Hagyma  királyfinak,  Tatárország  trónörökösének  a 
hitvese, megtalálta a gyermeket, és azzal a nemes jóindulattal, 



amely  mindig  is  oly  jellemző  volt  Pafflagónia  trónörökös-
nőjére, a kis számkivetettnek menedéket és otthont adott! Mivel 
származását  nem  ismerték,  és  az  öltözéke  nagyon  szerény 
volt,  a  lelencet  Beléndek  néven  cselédsorban  nevelték  a 
palotában.

Ám  nem  váltotta  be  a  hozzá  fűzött  reményeket,  elbocsá-
tották, és minden bizonnyal kiadták neki köpenyének darab-
ját  meg  egy  fél  pár  cipőt,  amelyet  akkor  viselt,  amikor 
rátaláltak. Állítása szerint körülbelül egy évvel ezelőtt hagyta 
el Blablavárt, s azóta a Paraj családnál él.

Pontosan ugyanezen a reggelen Liliom királyfi, Pafflagónia 
királyának  az  unokaöccse,  egy  ifjú  királyfi,  akinek  híre 
tehetség és rang dolgában, az igazat megvallva, egyáltalán nem 
volt  a  legnagyszerűbb, szintén  elhagyta  Blablavárt,  és  azóta 
semmi hírt nem hallani felőle!

– Milyen különös história! – jegyezte meg Smith és Jones, két 
fiatal diák, Liliom két jóbarátja.

– Hah! És ez mi? – kiáltott fel Liliom, és tovább olvasott.
Második kiadás! Rendkívüli közlemény.
Értesüléseink szerint Paraj  báró csapatait  körülzárta és  az 

utolsó emberig lemészároltatta gróf Ártány Kelevéz generális, 
s  az  állítólagos királykisasszonyt  fogolyként  a  fővárosba 
vitték.



EGYETEMI HÍREK

Tegnap az iskolában a kiváló ifjú tanuló, Mr. Lilkó latin nyelvű 
beszédet mondott,  amelyért az Ökörváradi Egyetem kancel-
lárja,  dr.  Könyvmoly  a  legmagasabb  egyetemi  kitüntetést 
adományozta neki, a Fakanalat.

– Szót  sem  érdemel  ez  a  zagyvaság!  –  jelentette  ki  Lilkó 
rendkívül izgatottan. – Gyerünk haza, barátaim! Vitéz Smith! 
És  rettenthetetlen  Jones!  Barátaim  a  tudományban,  el  kell 
nektek  mondanom  valamit,  ami  igencsak  meglepi  majd 
becsületes elméteket.

– Rajta, öregfiú! – biztatta a türelmetlen Smith.
– Pakolj ki, öregem! – mondta Jones, az örökmozgó pajtás.
És  Liliom  utánozhatatlan  méltósággal  lehűtötte  termé-

szetes, de most már nem helyénvaló bizalmaskodásukat.
– Jones, Smith! Jó barátaim! – mondta a királyfi. – Mostantól 

fogva mit sem ér az álruha! Már nem vagyok az egyszerű diák, 
Lilkó, királyi család leszármazottja vagyok.

– Atavis  edite  regibus2,  tudom  én,  öreg  cimbo...  –  kiáltotta 
Jones; azt akarta mondani, öreg cimbora, de a királyi pillantás 
torkára forrasztotta a szót.

– Barátaim! – folytatta a királyfi. – Én vagyok az a Liliom, és 
valójában Pafflagóniából jöttem. Kelj fel, Smith, ne térdelj itt 
az  utcán.  Jones,  te  hű  szívű  barát!  Hitszegő  nagybátyám, 
amikor még kisgyermek voltam, megfosztott jogos koronám-
tól,  amelyet  atyám  hagyott  rám,  de  felnevelt,  s  amíg  fiatal 

2 Atavis edite regibus – Ősi királyok sarja (Horatius)



voltam,  nem  törődtem  jogaimmal,  mint  a  boldogtalan 
Hamlet, a dán királyfi; s ha eszembe vettem is szerencsétlen-
ségemet, megnyugtatott a közeli orvoslás reménye. Feleségül 
kellett volna vennem nagybátyám leányát, az ifjú Angyalkát; 
mi  ketten  uralkodtunk  volna  Pafflagóniában.  Ám  szava 
csalárd volt – csalárd, akárcsak Angyalka szíve, hamis, mint 
Angyalka haja-színe és fogsora! Kancsal szemét az ifjú Hagy-
mára  vetette,  Tatárország  oktondi  örökösére,  s  neki  aján-
dékozta  szívét.  Ekkor  aztán  észrevettem  Beléndeket,  vagy 
ahogyan most nevezik, Rózsahajnalkát. És megláttam szende 
lényében  a  tökéletességet,  a  szűzi  szemérem  pírját,  azt  a 
nimfát, akiről mindig is álmodtam és a többi és a többi.

(Nem részletezem a beszédet, amely igen szépen hangzott, 
de igen hosszúra sikerült; s bár Smith meg Jones semmit sem 
tudott  a  körülményekről,  a  kedves  olvasó  mindenről  igen 
tájékozott, tehát folytatom.)

A királyfi és barátai hazasiettek Liliom lakására, rendkívüli 
módon  fellelkesülve  a  hallottakon,  semmi  kétség,  a  királyi 
mesemondó  csodálatos  stílusa  is  közrejátszott  ebben,  és 
együtt  felrohantak  a  szobába,  ahol  Liliom  oly  keményen 
birkózott a könyveivel.

Íróasztalán  olt  hevert  a  táskája,  amely  időközben  oly 
hosszúra  nyúlt,  hogy  a  királyfinak  feltétlenül  észre  kellett 
vennie.  Odalépett  hozzá,  kinyitotta,  és  mit  gondoltok,  mit 
talált benne?

Egy  ragyogó,  aranymarkolatú,  vörös  bársonyhüvelyű, 
vagdalkozó  hosszú  kardot,  amelynek  a  tokjára  rá  volt  hí-
mezve: Éljen Rózsahajnalka!

Liliom  kivonta  a  pengét,  amely  felvillant,  és  fénye  meg-
töltötte  az  egész  szobát,  majd  így  kiáltott  fel:  „Éljen  Rózsa-



hajnalka!” Smith és Jones követte példáját, ám most már igen 
tisztelettudóan és kellő illendőséggel.

A bőröndje is felpattant nagy csattanással, és előbújt három 
strucctoll  egy  aranykoronában,  amely  egy  gyönyörű  acél-
sisakot övezett, egy mellvért, egy pár sarkantyú, végül pedig 
egy teljes páncélruha.

Liliom polcairól eltűntek a könyvek. Ahol a vaskos szótárak 
álltak, Liliom barátai két pár lovaglócsizmát találtak, rajtuk a 
felírás:  Smith hadnagy –  Jones nagyságos  úr, és  ezek hajszál-
pontosan rájuk illettek. Ezenkívül voltak ott sisakok, elülső és 
hátulsó vértek, kardok és más egyebek, úgyhogy aznap este 
Ökörvárad kapuján három lovag lépett ki, akikben a hordárok 
és  koldusok  és  a  többiek  bizony  fel  sem  ismerték  az  ifjú 
királyfit és két barátját.

Lovakat fogadtak egy béristállóban, és egyszer sem húzták 
meg lovuk zabláját, míg el nem értek a Tatárország határán 
fekvő városig.  Ott,  mivel állataik kifáradtak,  és a lovagok is 
megéheztek,  megálltak,  és kipihenték magukat egy vendég-
fogadóban. Ennek leírására egy egész fejezetet szentelhetnék, 
ha  némely  íróhoz  lennék  hasonlatos,  de  szeretem  rövidre 
fogni  mondanivalómat,  mint  látjátok:  egyszóval  Liliom  és 
társai  haraptak  valamit,  és  kortyintottak  egy  kis  sört  a 
vendégfogadó erkélyén.

Kortyolgatás  közben  hallják  ám,  hogy  egyre  közelebb  ér 
holmi dobpergés, trombitaszó, a piactér megtelik katonákkal, 
s ő királyi felsége, amint jobban odanéz, felismeri ám a paff-
lagón  lobogót  és  a  pafflagón  nemzeti  himnuszt,  amit  a 
rezesbanda játszott.

A csapatok a kocsma felé irányították lépteiket,  és amikor 
Liliom megpillantotta vezérüket, felkiáltott:



– Kit látnak szemeim? Igen! Nem! De igen, igen! Hejhó! Nem, 
ez lehetetlen! De mégis! Barátom, a vitéz és hűséges veterán, 
Hajbók kapitány! Hahó, Hajbók! Meg sem ismered királyfidat, 
a le Liliomodat? Jó káplárom, ha jól tudom, hajdan jó barátok 
voltunk. Hé, őrmester, ha nem csal az emlékezetem, sok csatát 
vívtunk a vívóbottal!

– Meghiszem azt, jó uram, de még mennyit! – válaszolta az 
őrmester.

– Mondssza: mit jelent ez a hatalmas fegyverzet? – kérdezte ő 
királyi  felsége az erkély magasából.  Hová vonulnak az én jó 
pafflagón híveim?

Lehorgadt ám Hajbók teje.



– Uram – felelte –,  mint a dicső tatár uralkodónak,  a nagy 
Térdkalácsnak a szövetségesei vonultunk be ide.

– Tatárország  bitorlójának,  vitéz  Hajbókom!  Tatárország 
ádáz  zsarnokának,  derék  Hajbókom!  –  mondta  a  királyfi az  
erkélyről egészen csípősen.

– Királyfim,  a  katona  köteles  engedelmeskedni  a  parancs-
nak:  én  azt  a  parancsot  kaptam,  segítsem  Térdkalács  őfel-
ségét. Meg hogy elkapjam (és sajna, hogy azt kell mondanom!) 
bárhol rábukkanok...

– Ne  igyál  előre  a  medve  bőrére,  hé,  Hajbók!  –  kiáltotta  ő 
királyi felsége.

– ...  Pafflagónia hajdani királyfijának, Liliomnak a testére – 
folytatta Hajbók leírhatatlan felindulással. – Királyfim, add át 
a  kardodat  minden  teketória  nélkül.  Nézd!  Harmincezren 
vagyunk egy ellen!

– Átadjam a kardomat?! Liliom átadja a kardját?! – kiáltotta a 
királyfi,  majd  előrelépett  az  erkélyen,  s  minden  előkészület 
nélkül  oly  kiváló  beszédet  vágott  ki,  hogy  semmiféle 
beszámoló nem érhet nyomába. Az egészet ötös jambusokban 
mondta el (egyébként ettől kezdve szüntelenül csakis ebben 
beszélt, mivel ez jobban illeti a méltóságához). Három nap és 
három éjjel patakzott belőle a beszéd, s ezenközben a hallga-
tóság  közül  senki  sem  fáradt  el,  és  senki  sem  vette  észre  a 
különbséget a nappal  és az éjszaka közölt.  A katonák ferge-
tegesen  éljeneztek,  ha  nagy  néha,  minden  kilenc  órában 
egyszer  a  királyfi szünetet  tartott,  hogy  elszopo gasson  egy 
narancsot,  amelyet  Jones  vett  elő  a  táskától.  Beszédében 
Liliom kifejtette az előzményeket –  mi azonban tolmácsolá-
sunkban  nem  vetekedhetünk  a  kifejezéseivel  –  és  abbeli 
elszántságát,  hogy  nemcsak  át  nem  adja  kardját,  hanem 



visszaszerzi jogos koronáját is; úgyhogy e különös, e valóban 
óriási  teljesítmény  hatására  maga  Hajbók  kapitány  is  a 
levegőbe dobta sisakját, és így kiáltott:

– Hurrá! Hurrá! Soká éljen Liliom király!
Ily  következményekkel  járt,  hogy  Liliom  helyesen  gazdál-

kodott idejével a kollégiumban!
Amikor a lelkesedés kissé elcsitult, a királyfi sört rendelt az  

egész seregnek, és még ő maga sem vetette meg az italt! Most 
már csak az okozott egy kis riadalmat, hogy Hajbók kapitány 
közölte  vele:  hadosztálya  csupán  előretolt  őrse  a  pafflagón 
armadának,  amely  Térdkalács  király  segítségére  sietett.  A 
főerők egynapi  járóföldre közelednek Hagyma királyfival  az 
élen.

– Itt várjuk meg hadát, jó barátaim, s ha térdre kényszerítve 
porba  hull,  majd  futni  fog  királyi  atyja  is  –  jelentette  ki 
őfelsége.



TIZENÖTÖDIK FEJEZET
amelyben visszatérünk Rózsahajnalkához

Térdkalács király hasonló ajánlatokat tett Rózsahajnalkának, 
mint amilyeneket a különféle királyfiak, akik,  mint ezt már 
láttuk,  szerelmesek  lettek  bele.  Özvegy lévén őfelsége,  azon 
nyomban  megkérte  tündérszép  foglya  kezét,  aki  szokott 
udvarias  és  nemes modorában  visszautasította,  kijelentvén, 
hogy  az  ő  szerelme  Liliom  királyfi,  és  semmiféle  más  frigy 
szóba  sem  jöhet.  Miután  hiába  ontotta  könnyeit,  és  hiába 
esdekelt  ez az indulatos uralkodó, végül kínzásokkal és más 
effélékkel  fenyegette  meg,  de  Rózsahajnalka  kijelentette: 
inkább  elszenvedi  mindezeket,  semmint  atyja  gyilkosának 
nyújtsa a kezét. Térdkalács király végül is a legrettenetesebb 
szidalmak  közepette  magára  hagyta,  miután  felszólította, 
készüljön fel: másnap reggel kivégzik.

A király egész éjszaka azon törte a fejét, hogyan szabadul-
hatna meg a megátalkodott ifjú teremtéstől. A lefejezést túl 
könnyű  halálnemnek  tartotta,  az  akasztás  oly  gyakori  volt 
őfelsége  birodalmában,  hogy  már  nem  lelte  benne  kedvét; 
végül  aztán  eszébe  jutott  az  a  két  vérszomjas  oroszlán, 
amelyeket ajándékba kapott  a közelmúltban,  s  úgy döntött, 
ezeket  a  vad  bestiákat  uszítja  rá  Rózsahajnalkára.  A  kastély 
mellett volt egy amfiteátrum is, ahol a királyfi bikaviadallal, 
patkányvadászattal  és  más efféle  vérszomjas sporttal  szóra-
kozott.  A  két  oroszlánt  az  amfiteátrum  alatt  egy  ketrecben 
őrizték,  bömbölésüket  hallani  lehetett  az  egész  városban, 
amelynek  lakói,  sajnos,  azt  kell  mondanom,  tömegestül 



tódultak, hogy lássák: a két fenevad miként marcangolja szét 
a szegény fiatal hölgyet.

A  király  elfoglalta  helyét  a  királyi  páholyban,  körötte  ott 
voltak  az  udvar  tisztjei,  oldalán  Ártány  Kelevéz  gróf,  akire 
őfelsége  szemlátomást  igen  vadul  pillogott.  Az  igazság  az, 
hogy a királyi kémek jelentették az egyeduralkodónak Ártány 
Kelevéz viselkedését, a leánykérését Rózsahajnalkánál s aján-
latát,  hogy  kész  küzdeni  a  koronáért.  Térdkalács  király 
vészjóslóan meredt büszke nemesére, miközben a színház első 
sorában ültek, s várták a tragédiát, amelynek a szegény Rózsa-
hajnalka lesz a hősnője.

Végül  a  királykisasszonyt  előhozták:  hálóköntöst  viselt, 
gyönyörű szép haja leomlott a vállára, s oly elbűvölően festett, 
hogy  láttára  még  az  alabárdosok  és  a  fenevadak  őrei  is 
keservesen sírtak. Aztán szegény pici lábával (merő szerencse, 
hogy  az  arénát  fűrészpor  borította)  előretipegett,  és  neki-
támaszkodott  egy  hatalmas  kőnek,  amely  az  amfiteátrum 
közepén  állt,  ekörül  helyezkedett  el  az  udvar  és  a  nép 
páholyokban, melyeket korlát választott el a küzdőtértől, oly-
annyira  rettegett  mindenki  a  vörös  sörényű,  fekete  torkú, 
hosszú farkú, üvöltő, bömbölő, száguldozó, óriási vad orosz-
lánoktól.  És  íme,  a  kapukat  már  ki  is  nyitották,  és  a  két 
hatalmas,  ösztövér,  éhes,  ordító oroszlán morogva kirontott 
odújából, ahol három hétig csak pirítóskenyeret és vizet kap-
tak,  s  egyenesen a kő felé száguldoztak,  ahol  Rózsahajnalka 
várt  rájuk.  Bízzátok  most  Rózsahajnalkát  a  védszentekre, 
nyájas olvasók, mert Rózsahajnalka igen félelmetes helyzetbe 
került...



Az egész nép morajlott  és zúgott,  még a vérszomjas Térd-
kalács  királyt  is  elfogta  egy  kis  szánakozás.  Ám  Ártány 
Kelevéz gróf, aki őfelsége mellett ült, felüvöltött:

– Hurrá!  Rajta!  Így ni!  –  mivel  a nemesember még most  is 
rendkívüli módon neheztelt Rózsahajnalkára a visszautasítás 
miatt.

Ó, micsoda furcsa eset! Miféle nevezetes pillanat! Ó, különös 
véletlen,  amelyet  s  ebben bizonyos vagyok – egyikőtök sem 
tudott  volna  kitalálni!  Amikor  az  oroszlánok  Rózsahajnal-
kához értek, nem marcangolták szét óriási fogaikkal, hanem 
csókokkal  halmozták  el!  Megnyalogatták  csinos  kis  lábát, 
orrukat  az  ölébe  fektették,  elméláztak,  mintha  mondták 
volna: „Drága, drága testvérünk, hát nem emlékszel erdőbeli 
fivéreidre?”  És  a  királykisasszony  formás  kis  fehér  karjával 
átölelte a vadállatok rőt nyakát, és csókokkal halmozta el őket.

Térdkalács  király  felettébb  meglepődött,  Ártány  Kelevéz 
gróf rendkívül felháborodott.

– Piha!  –  kiáltotta  a  gróf.  –  Micsoda  idétlenség!  Ezek 
Hagenbeck  vagy  Barnum  cirkuszának  szelídített  állatai. 
Szégyenletes  dolog  ily  módon  átejteni  az  embereket. 
Szerintem ezek lábtörlőbe bújtatott  kisfiúk.  Egyáltalán nem 
oroszlánok.

– Hah! – mondta a király. – Azt merészelted mondani, hogy 
„idétlenség”,  az  uralkodó  jelenlétében?  És  hogy  ezek  egyál-
talán nem oroszlánok? Hahó! Alabárdosok! Hahó! Testőrség! 
Ragadjátok meg ezt az Ártány Kelevéz grófot,  és vessétek az 
arénába!  Adjatok  neki  egy  kardot  meg  egy  kerek  pajzsot, 
magán  tarthatja  páncélzatát,  húzza  le  sisakrostélyát,  és 
küzdjön meg ezekkel az oroszlánokkal!



A  fennhéjázó  Ártány  Kelevéz  letette  színházi  látcsövét,  és 
morcosan tekintett a királyra és kíséretére.

– Hozzám ne nyúljatok, ti kutyák! – ordította. – Mert Szent 
Mikulásra  mondom,  kardélre  hánylak  benneteket!  Felséged 
azt hiszi, Ártány Kelevéz megijedt? Nem, nem, még százezer 
oroszlántól  sem!  Gyere  velem,  le  a  cirkuszba,  Térdkalács 
király,  és  mérkőzz  meg  azon  fenevadak  egyikével!  Nincs 
merszed  hozzá.  Akkor  hát  jöjjön  mindkét  bestia!  –  Ezzel 
kinyitotta  a  páholy  rácsozatát,  s  könnyedén  lehuppant  az 
arénába.

Hrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!
És két percen belül
Ártány Kelevéz grófot
felfalták



az oroszlánok 
szőröstül-bőröstül, 
és
ez lett a vége.
Akkor így szólt a király:
– Megérdemelte a sorsát ez a rebellis cenk! És most, mivel az 

oroszlánok nem akarják megenni ezt a fiatal hölgyet...
– Engedd szabadon! Engedd szabadon! – ordította a sokaság.
– Nem!  –  mennydörögte  a  király.  –  Menjenek  le  az  alabár-

dosok,  és  kaszabolják  a  lányt  ízekre!  És  ha  az  oroszlánok  a 
védelmére  kelnek,  az  íjászok  nyilazzák  őket  halálra.  Ez  a 
némber a kínok kínjával fog meghalni.

– Óóó! – kiáltott a tömeg. – Szégyen! Szégyen!
– Ki merészel itt szégyent emlegetni? – üvöltötte az őrjöngő 

nagyúr  (ily  kevéssé  tudják  fékezni  szenvedélyüket  a  zsar-
nokok).  – Aki egy szót is mer szólni,  vessétek az oroszlánok 
elé!

Biztosíthatlak benneteket, hogy síri csönd támadt, amelyet 
csak valami csörömpölő hang tört meg, és egy lovag meg egy 
hírnök  kocogott  elő  az  aréna  túlsó végéből.  A talpig  páncé-
lozott  lovagnak  fel  volt  csapva  a  sisakrostélya,  és  lándzsája 
hegyén egy levelet hozott.

– Hah!  –  kiáltott  a  király.  –  Az  áldóját!  Hiszen  ez  Elefánt-
torony,  pafflagóniai  testvérem  hírnöke,  a  lovag  pedig,  ha 
emlékezetem nem csal, a vitéz Hajbók kapitány! Mi újság Paff-
lagóniában,  vitéz  Hajbók?  Elefánttorony,  az  ördögbe  is,  a 
trombitálástól bizonyára megszomjaztál. Mit kíván inni az én 
hűséges hírnököm?



– Mindenekelőtt  menlevelet  kérünk  lordságodtól  –  szólt 
Hajbók kapitány. – S mielőtt bármit is innánk, engedd meg, 
hogy átadjuk királyunk üzenetét.

– Lordságom! Hah! – mondta szörnyű mód fintorogva Tatár-
ország királya. – Ez a megszólítás sérti felkent királyi fülemet. 
Hadd halljuk az üzenetet, lovag és hírnök!

Hajbók  kapitány,  igen  kecses  módon  a  király  páholya  alá 
kormányozva csatalovát, a hírnökhöz fordult, és felszólította, 
kezdje el mondókáját.

Elefánttorony  a  vállára  akasztotta  kürtjét,  a  kalapjából 
előhalászott egy ív papírt, és olvasni kezdte:

– „Mindenkinek!  Mindenkinek!  Mindenkinek!  Ezennel 
tudatom  mindenkivel,  hogy  mi,  Liliom,  Pafflagónia királya, 
Kappadócia hercege, Törökország és a Kolbász-szigetek egyed-
uralkodója,  visszaszerezvén  jogos  trónunkat  is  címünket, 
melyet hosszú ideig bitorló nagybátyánk elorozva viselt, Paff-
lagónia királyának kiáltván ki magát...”

– Hah! – hördült fel Térdkalács.
– „... ezennel felszólítjuk Térdkalácsot, a gaz árulót, aki Tatár-

ország királyának nevezi magát...”
A király félelmetesen átkozódott.
– Folytasd  csak,  Elefánttorony!  –  szólt  a  rettenthetetlen 

Hajbók.
– „...  hogy  engedje  szabadon  gyáván  bebörtönzött  hűbér-

úrhölgyét  és  jogos  egyeduralkodóját,  Rózsahajnalkát,  Tatár-
ország  királynőjét,  és  helyezze  vissza  a  trónra.  Ellenkező 
esetben mi, Liliom a fent nevezett Térdkalácsot alattomosnak, 
árulónak,  csalónak,  bitorlónak  és  gyávának  nyilvánítjuk. 



Felszólítom,  mérje  össze  velem  erejét  vagy  pisztollyal,  hadi 
szekercével  avagy  pengével,  mordállyal  avagy  vívóbottal, 
gyalogosan  avagy  lóháton;  és  én  bebizonyítom  szavaimat 
gonosz, ocsmány testén!”

– Isten óvja a királyt! – mondta Hajbók kapitány, s az udvari 
etikett ideillő szabályai szerint bókolt egyet, kettőt, hármat.

– Ez  minden?  –  kérdezte  növekvő  dühöngésének  szörnyű 
nyugalmával Térdkalács.

– Uram,  ez  volt  a  gazdám  üzenete.  Itt  van  őfelsége  levele 
saját  kézírásával,  és  itt  a  kesztyűje,  és  ha  Tatárország  vala-
melyik nemesembere kivetnivalót találna őfelsége szavaiban, 
én, Bölömbéri Hajbók testőrkapitány, állok a rendelkezésére – 
és lándzsáját meglegyintve körbetekintett az összegyűlteken.

– És  mit  szól  pafflagóniai  jó  testvérem,  az  én  kedves  fiam 
apósa mindehhez a badarsághoz? – kérdezte a király.

– A  király  nagybátyját  megfosztották  a  jogtalanul  bitorolt 
koronától – jelentette ki komoran Hajbók. – Ő és volt minisz-
tere, Morcfi most börtönben várja királyi gazdám ítéletét.  A  
bummbummbelei ütközet után...

– Mi után? – kérdezte meglepetten Térdkalács.
A  bummbummbelei  ütközet  után,  ahol  jelenlegi  felséges 

uralkodónk  csodálatos  hőstetteket  vitt  volna  véghez,  ám 
nagybácsijának  egész  serege  a  mi  oldalunkra  állt  át,  kivéve 
Hagyma királyfit.

– Ó,  az én fiam, az én fiam, az én Hagymácskám nem lett 
áruló! – kiáltotta Térdkalács.

– Hagyma  királyfinak  esze  ágában  sem  volt  csatlakozni 
hozzánk,  hanem  elmenekült,  de  én  elkaptam.  A  királyfit 



seregünk  tartja  fogságban,  és  a  legrettenetesebb  kínzások 
várnak rá, ha Rózsahajnalka királykisasszonynak egy hajszála 
is meggörbül.

– Valóban?!  –  horkant  fel  a  dühöngő  Térdkalács,  aki  már 
egészen  elkékült  dühében.  –  Valóban  meg  mernék  tenni? 
Annál  rosszabb  Hagymának!  Húsz  olyan  fiam  is  van,  aki 
legalább oly kedves a szívemnek, mint ő. Mindegyikük éppoly 
alkalmas az  uralkodásra,  mint  Hagyma.  Korbácsoljátok,  bo-
tozzátok, vesszőzzétek meg, éheztessétek, vonjátok kínpadra, 
büntessétek,  gyötörjétek  meg  Hagymát,  morzsoljátok  össze 
minden csontját, perzseljétek vagy nyúzzátok meg elevenen, 
verjétek ki minden fogát egyenként! Nincs kedvesebb nekem 
Hagymánál, szemem fényénél, lelkem kedvenc kincsénél! Ha! 
De  a  bosszú  még  kedvesebb  nekem.  Hajhó,  hóhérlegények, 
kínzómesterek,  bakók,  szítsátok  fel  a  tüzet,  és  tüzesítsétek 
meg  fogóitokat!  Készítsétek  elő  a  forró  olajat!  Hozzátok  elő 
Rózsahajnalkát!



TIZENHATODIK FEJEZET
amelyben Hajbók visszavágtat Liliom királyhoz

Amikor  Térdkalács  király  elharsogta  kegyetlen  parancsát, 
Hajbók  kapitány  elvágtatott,  hiszen  megtette  kötelességét; 
kézbesítette  az  üzenetet,  amelyet  királyi  gazdája  rábízott. 
Természetesen  nagyon  sajnálta  Rózsahajnalkát,  de  hát  mit 
tehetett?

Így  aztán  visszatért  Liliom  király  táborába,  ahol  az  ifjú 
uralkodót felzaklatott lelkiállapotban találta,  a királyi sátor-
ban  egyre-másra  szívta  a  szivarokat.  Őfelsége  izgatottságát 
nem csillapította a követe által hozott hír sem.

– Kegyetlen gazfickó, királyi cenk! – kiáltotta Liliom. – Mert 
Angliában így dalolnak: „Ki nőre kezét emelné, férfi, ha nem 
simogatja: gazember.” Ugye, Hajbók?

– Az bizony, felség – válaszolta a hadsegéd.
– Olajba mártva látta-e szemed? Jó Hajbókom, cirógató olaj 

tudott-e  forrni,  hogy  e  tünde  lányt,  világ  ékét  örökre 
elcsúfítsa?

– Hitemre mondom, jó uram, nem volt szívem végignézni, 
hogyan forr a gyönyörű szép hölgy az olajban; átadtam királyi 
üzenetedet Térdkalácsnak,  és  hoztam vissza az  övét.  Mond-
tam neki, hogy Hagyma királyfi lakol majd mindenért. Ő erre 
csak azt felelte, hogy van neki húsz olyan jó fia, mint Hagyma, 
és nyomban munkára biztatta a durva bakókat.

– Szerencsétlen fiú, kegyetlen az atyád! – kiáltotta a király. – 
Hozzátok elém a királyfit!



Előhozták a bilincsbe vert Hagymát, aki, amikor a király érte 
küldött, éppen az őreivel golyózott.

– Szegénykém, Hagyma! – kezdte őfelsége végtelen együtt-
érzéssel. – Híreket kaptunk. – Mint látjátok, Liliom kímélete-
sen  akarta  közölni  a  dolgot  a  királyfival.  –  Atyád,  a  bősz, 
halálba küldi a bájos lányt, a szép Rózsahajnalkát!

– Micsoda?  Megölte  Beléndeket?  Brühühühü!  –  kiáltott  fel 
Hagyma. – Beléndek! Szépséges Beléndek! Drága Beléndek! Ő 
volt a világ legdrágább leánya! Húszezerszer jobban szerettem, 
mint Angyalkát – és oly szívből jövően és őszintén öntötte ki 
bánatát, hogy a király egészen elérzékenyült, s kezet szorítva 
vele,  kijelentette,  sajnálja,  hogy  nem  ismerte  jóval  előbb 
Hagymát.



Hagyma  egészen  öntudatlanul,  a  legjobb  szándéktól  vezé-
reltetve  felajánlotta,  hogy  őfelsége  mellé  ül,  elszív  vele  egy 
szivart,  és  megvigasztalja.  Királyi  őkedvessége  szivarral 
kínálta  Hagymát  aki  azóta  nem  szívott  egyet  se,  mióta 
fogságba esett.

És most elképzelhetitek,  mit érezhetett a legkegyelmesebb 
uralkodó, amikor arról tájékoztatta foglyát,  hogy Térdkalács 
király kegyetlen és galád viselkedése miatt Hagyma királyfit 
menten  kivégzik!  A  nemes  Liliom  nem  bírta  visszatartani 
könnyeit, a gránátosok is sírtak, a tisztek is, sőt maga Hagyma 
is, amikor az ügyet elmagyarázták neki, és meg kellett értenie, 
hogy őfelsége ígérete természetesen fölötte áll mindennek, és 
Hagyma  kénytelen  engedelmeskedni.  Így  aztán  szegény 
Hagymát  elvezették,  Hajbók  próbálta  vigasztalni,  kifejtve 
neki,  hogy  ha  megnyerte  volna  a  bummbummbelei  csatát, 
akkor most ő akasztatná fel Liliom királyfit.

– Igen! De ez most nem vigasztal! – felelte szegény Hagyma.
Közölték,  hogy  másnap  reggel  nyolckor  végeznek  vele,  s 

visszavitték  tömlöcébe,  ahol  mindenféle  figyelmességgel 
kedveskedtek neki. A foglár felesége teát küldött, a börtönőr 
lánya megkérte, írja be a nevét az emlékkönyvébe, ahol már 
sok úriember neve sorakozott hasonló alkalomból.

– A pokolba azzal az emlékkönyvvel! – mondta Hagyma.
A  temetkezési  vállalkozó  is  beállított,  és  a  legcsinosabb 

koporsóhoz  vett  mértéket  róla,  amelyet  csak  pénzért  kap-
hatott – ám Hagymát ez sem vigasztalta meg. A szakács olyan 
fogásokat hordott elébe, amelyeket hajdan szeretett, hozzájuk 
sem nyúlt; leült,  és búcsúlevelet írt Angyalkának, miközben 
az óra egyre ketyegett,  és a mutatók egyre közelebb értek a 
másnap reggelhez. Éjszaka jött a borbély, s felajánlotta, hogy 



szépen  megborotválja  másnapra.  Hagyma  királyfi kirúgta a  
borbélyt, és tovább írta levelét Angyalka királykisasszonynak, 
miközben az óra egyre ketyegett, s a mutatók egyre közelebb 
értek,  közelebb  ugrottak  a  másnap  reggelhez.  Aztán  felmá-
szott  egy  kalapdoboz  tetejére,  egy  szék  tetejére,  az  ágya 
tetejére,  az  asztal  tetejére,  és  kikukucskált,  nem  tudna-e 
valahogy elmenekülni, miközben az óra egyre csak ketyegett, 
s  a  mutatók  egyre  közelebb,  közelebb,  közelebb  értek  a 
másnap reggelhez.

De más dolog volt kukucskálni, és más dolog leugrani; s a 
toronyóra hetet ütött. Így aztán Hagyma lefeküdt, hogy még 
szunyókáljon egyet, de jött a foglár, és felébresztette:

– Szíveskedjék királyi felséged felkelni,  tíz perc múlva nyolc  
óra!

Szegény  Hagyma  felkelt:  ruhástul  feküdt  le  (a  lusta  fiú), 
megrázta  magát,  s  kijelentette,  köszöni  szépen,  ma  nem 
törődik az öltözködéssel, reggelit sem kér, és látta, hogy már 
jönnek is érte a katonák.

– Indulhatunk!  –  mondta,  és  a  mélységesen  megindult 
katonák kivezették.  Előbb az udvarra értek,  majd ki  a  térre, 
ahol Liliom király kívánt elbúcsúzni tőle, őfelsége a legnyája-
sabban kezet rázott vele, s a gyászos menet elindult, amidőn – 
hallga csak, hallga!

Hrrrrrrrrrrrrrrrrrr!
Fenevadak ordítása hallatszott! És ki lovagolt be a városba, 

megrémítve a lurkókat, sót még a sekrestyést és rendőröket 
is? Maga Rózsahajnalka!

Az  történt,  hogy  amikor  Hajbók  kapitány  belovagolt  az 
Oroszlánszáj-kastély kapuján, és Térdkalács királlyal tárgyalt, 



az oroszlánok kiosontak a  nyitott  kapun,  egy szempillantás 
alatt felfaltak hat alabárdost, s egyikük a hátára vette Rózsa-
hajnalkát, majd elszáguldottak, loholtak és röpültek, amíg el 
nem értek a városhoz, ahol Liliom királyfi serege táborozott.

Amikor a király értesült a királynő megérkezéséről, elképzel-
hetitek,  mint  rohant  ki  a  reggelizőszobából,  hogy  lesegítse 
őfelségét  az oroszlán hátáról!  Az oroszlánok kövérek voltak, 
akárcsak  manapság  a  disznók,  mivel  már  felfalták  Ártány 
Kelevézt  meg  az  alabárdosokat,  és  oly  szelíden  viselkedtek, 
hogy bárki megsimogathatta őket.

Amíg Liliom kecsesen ott térdelt, és lesegítette a királykis-
asszonyt, Hagyma is odarohant, és megcsókolta az oroszlánt. 
Karjával  átölelte  az  állatok  királyának  nyakát,  magához 
szorította, nevetett, és így kiáltozott örömében:



– Ó,  te  drága  vén  fenevad,  ó  mennyire  örülök  neked  és  a 
drága Belén... azaz Rózsahajnalkának.

– Micsoda,  te  vagy  az,  szegény  Hagyma?  –  kérdezte  a 
királynő. – Ó, mennyire örülök, hogy láthatlak! – mondta, és 
csókra nyújtotta a kezét.

Liliom király nyájasan hátba vágta Hagymát, és így szólt:
– Öregem, Hagyma, el vagyok ragadtatva, már csak miattad 

is, hogy őfelsége megérkezett!
– Én is, én is – hagyta rá Hagyma. – És te tudod, miért.
Ekkor jött Hajbók kapitány.
– Felséges uram, fél kilenc van, kezdhetjük a kivégzést?
– Miféle kivégzést? – kérdezte Hagyma.
– Egy  tiszt  csak  a  parancsnak  engedelmeskedik  –  felelte 

Hajbók  kapitány,  és  megmutatta  az  írásos  végzést,  mire 
Liliom ő királyi felsége csak mosolygott.

– Hagyma királyfinak ezúttal megkegyelmeztünk! – és a leg-
kegyelmesebben reggelihez invitálta Hagymát.



TIZENHETEDIK FEJEZET
amelyben szörnyű csatát vívnak, és az is kiderül, ki nyeri meg

Mihelyt Térdkalács király értesült arról, amit mi már tudunk, 
hogy  áldozata,  a  szépséges  Rózsahajnalka  megszökött  tőle, 
őfelsége dühe nem ismert határt,  s  a  lordkancellárt,  a  lord-
kamarást  és  minden  tisztet  és  aki  csak  a  szeme  elé  került, 
bedobatta  a  királykisasszony  számára  előkészített  forró 
olajba. Utána kivezényelte az egész hadsereget, a huszárokat 
és  tüzéreket,  s  élére  állt  a  töméntelen  armadának,  továbbá 
körülbelül húszezer dobosnak, trombitásnak és síposnak.

Liliom király előőrse, erről kezeskedem, gondoskodott arról, 
hogy az uralkodó tudomást szerezzem az ellenség hadmozdu-
latairól; Liliom király egyáltalán nem esett zavarba. Ahhoz túl 
udvarias volt, hogy szép vendégét, a királykisasszonyt bármi-
féle  harci  hírrel  zavarja;  ellenkezőleg,  mindent  elkövetett, 
hogy szórakoztassa és felvidítsa: igen finom reggelit szolgál-
tatott  fel  meg  ebédet  meg  vacsorát,  s  tiszteletére  este  bált 
rendezett, amelyen minden egyes táncnál felkérte.

Szegény  Hagyma  ismét  visszakerült  a  királyi  kegyekbe,  s 
most  már  egészen  szabadon  járt-kelt.  Új  ruhákat  kapott, 
őfelsége „kedves jó kuzinomnak” szólította, s mindenki meg-
különböztetett  tisztelettel  övezte.  Ennek  ellenére  nem  volt 
nehéz  észrevenni,  hagy  igencsak  búbánatos.  Az  igazság  az, 
hogy  az  elegáns  új  ruhába  öltözött  Beléndek  felettébb 
elbájolta Hagymát. Most már eszébe sem jutott Angyalka, akit 
már Hagyma hercegnének hívtak,  s  akit  otthon hagyott,  és 
aki – mint tudjuk – nem sokat törődött Hagymával.



A  király  már  a  huszonötödik  polkát  lejtette  Rózsahajnal-
kával,  amikor csodálkozva észrevette  a  lány ujján a  gyűrűt, 
ekkor  Rózsahajnalka  elmondta,  hogyan  kapta  Házsárt 
asszonyságtól, aki minden kétséget kizáróan akkor kapta fel a 
gyűrűt, amikor Angyalka kidobta az ablakon.

– Igen, igen – jegyezte meg erre Ébentündér, aki eljött meglá-
togatni  a  fiatalokat,  mivel  minden  bizonnyal  mindenféle 
tervet szövögetett velük kapcsolatban. – Ezt a gyűrűt én ad-
tam a királynénak, Liliom anyjának, aki,  tisztesség ne essék 
szólván, nem volt valami bölcs asszony. Ez egy varázsgyűrű, s 
aki  az ujjára húzza,  a  világ szemében a leggyönyörűbb lesz. 
Szegény Hagyma királyfinak pedig egy rózsát ajándékoztam a 
keresztelőjére,  ettől  aztán,  amíg  magánál  tartotta,  mindig 
jóképűnek látszott, de odaadta Angyalkának, aki azon nyom-
ban  ismét  tündérszéppé  változott,  Hagyma  pedig  vissza-
süllyedt született csúnyaságába.

– Rózsahajnalkának  nincs  szüksége  semmiféle  gyűrűre, 
ebben bizonyos vagyok – állította Liliom mély meghajlással. – 
Az én szememben elég szép ő minden varázsszer nélkül is.

– Ó, uram! – sóhajtott fel Rózsahajnalka.
– Vedd le  ujjadról  a gyűrűt,  és próbáljuk meg – javasolta a 

király,  és  határozott  mozdulattal  lehúzta  a  gyűrűt  Rózsa-
hajnalka  ujjáról.  És  az  ő  szemében  Rózsahajnalka  válto-
zatlanul olyan szép maradt, mint annak előtte.

A király már-már arra gondolt, hogy eldobja a gyűrűt, mivel 
az olyan veszélyesnek mutatkozott,  és minden embert bele-
szerelmesített Rózsahajnalkába; de mivel a király jó humorú, 
sőt jókedvű volt,  kiszemelt egy szegény ifjút,  aki nagyon el-
szontyolodottnak látszott, és így szólt:



– Hagyma,  te  szegény  fickó!  Gyere,  és  próbáld  fel  ezt  a 
gyűrűt. Rózsahajnalka királykisasszony neked ajándékozza.

A  gyűrű  varázsereje  rendkívül  erősnek  bizonyult,  mert 
alighogy  az  ujjára  húzta  Hagyma,  íme,  máris  megnyerő 
külsejű, kellemes ifjú lett belőle – az arcbőre bársonyos, a haja 
szőke,  igaz,  a  termete  inkább  köpcös  és  dongalábú,  ám  ezt 
senki nem vette észre, mert a lábán csodálatosan szép sárga 
szattyánbőr csizma feszült.

Hagymának  is  felderült  a  kedve,  alighogy  a  tükörbe 
tekintett,  őfelségéékhez  a  legnyájasabb  és  legkellemetesebb 
modorban  beszélt,  s  a  királynéval  szemközt  az  egyik  leg-
csinosabb udvarhölggyel  táncolt,  majd a királyné őfelségére 
pillantva, kiszaladt a száján:

– Milyen  furcsa,  a  királyné  nagyon  csinos,  de  nem  olyan 
rendkívüli szépég.

– Ó, nem, nem, egyáltalán nem! – tiltakozott az udvarhölgy.
– Mit törődöm én azzal, kedves uram – szólt oda a királyné, 

aki  meghallotta  a  beszélgetést,  Liliomnak  –,  ha  te  úgy 
gondolod, hogy elég csinos vagyok.

Egyetlen  festő  sem  örökíthetné  meg,  milyen  pillantással 
válaszolt  őfelsége  erre  a  gyöngéd  megjegyzésre.  Megszólalt 
Ébentündér is:

– Áldásom  rátok,  drága  gyermekeim!  Most  már  egymásra 
találtatok, és boldogok vagytok, s most már láthatjátok, mire 
gondoltam, amikor azt mondtam, hogy egy kis balszerencse 
mindkettőtöket boldoggá tesz.  Te, Liliom, ha jólétben nevel-
kedtél volna, alig tanultál volna meg írni és olvasni; tunya és 
szertelen lettél volna, s nem lett volna belőled olyan jó király, 
mint amilyen így leszel. Téged, Rózsahajnalka, úgy elkényez-



tetett volna a hízelgés,  hogy a fejed éppen olyan lett  volna, 
mint Angyalkáé, aki úgy vélte, Liliom nem elég jó neki.

– Mintha bárki is megfelelne neki! – kiáltotta Rózsahajnalka.
– Ó,  te,  te,  drágaságom!  –  suttogta  Liliom.  És  már  éppen 

emelte  a  karját,  hogy  átölelje  ott  az  egész  társaság  szeme 
láttára, amikor egy hírnök rontott be, és jelentette:

– Uram, az ellenség!
– Fegyverbe! – ordította Liliom.
– Ó,  irgalom!  –  pihegte  Rózsahajnalka  és  természetesen 

elájult.
Liliom  még  rabolt  egy  csókot  az  ajkáról,  majd  elsietett  a 

csatamezőre!

A tündértől Liliom kapott egy páncélruhát, amely nemcsak 
vakítóan csillogó drágakövekkel ékeskedett, hanem vízhatlan 
is  volt  meg  golyó-  és  pengeálló,  úgyhogy  őfelsége  a  leg-
hevesebb  csata  kellős  közepén  is  olyan  nyugodtan  séta-
fikálhatott,  mint  valami  brit  gránátos  a  promenádon.  Ha 
nekem harcolnom kellene a hazámért, Liliom királyfi vért jé-
hez hasonló páncélzatot szeretnék viselni; persze ti tudjátok, 
hogy  ő  csak  egy  tündérmesebeli  királyfi,  s  az  ilyeneknek 
mindenféle csodálatos holmijuk van.

A  bűvös  páncélzaton  kívül  a  királyfinak  csodaparipája  is 
volt,  meg  egy  varázskardja,  amely  egy  egész  ellenséges 
regimentet  átdöfött  egyvégtében.  Ilyen  fegyver  birtokában, 
legnagyobb  csodálkozásomra,  Liliom  király  mégis  kivezé-
nyelte a seregét.  Előléptettek katonái pompás új egyenruhá-
jukban;  Hajbók  és  a  királyfi két  tanuló társa  egy-egy  had-



osztályt vezetett, őfelsége pedig mindenek élén személyesen 
táncoltatta a lovát.

Ó, kedves barátaim, ha Sir Archibald Alison tollával dicse-
kedhetnék,  most a  legiszonyatosabb összecsapásnak a  leírá-
sával szórakoztatnálak benneteket!

Finom kis ütések zuhognának, véres sebeket vágnának, az 
ég elsötétedne a nyílvesszőktől, ágyúgolyók vágnának rendet 
a zászlóaljakban, a huszárok nekirontanának a gyalogságnak, 
a  gyalogság  belegabalyodna  a  huszárokba,  a  kürtök  rikolta-
nának,  a  dobok  peregnének,  a  lovak  nyihognának,  a  sípok 
sikoltanának,  a harcosok ordítanának,  szitkozódnának,  hur-
ráznának,  a  tisztek  kiáltoznának:  „Előre,  emberek!”  „Erre, 
fickók,  erre!”,  „Üsd,  vágd,  nem apád!”  „Liliom királyért,  igaz 
ügyünkért!”  „Éljen  Térdkalács  király!”  Hát  nem  leírhatnám 
mindezt a legválasztékosabb nyelven? Ám szerény tollamban 
nincs meg a kellő jártasság, hogy érzékeltessem a csatát. Egy-
szóval Térdkalács király serege vereséget szenvedett, az ember 
még  esküdt  ellenségének  sem  kívánhatta  volna,  hogy  így 
összezavarodjanak és megsemmisüljenek.

Ami pedig a bitorlót illeti,  sokkal vitézebb tetteket hajtott 
végre,  mintsem  egy  királyi  bitorlótól  és  gazfickótól  várni 
lehetett volna, akit oly aljas célok vezéreltek, s aki oly kegyet-
lenül  bánt  a  nőkkel  –  tehát  ami  Térdkalács  királyt  illeti, 
amikor serege megfutamodott, a király is meglógott, főtábor-
nokát, Serfőző herceget kibuktatta a nyergéből, és elvágtatott 
a herceg lován, miután őalóla már huszonöt-huszonhat lovat 
kilőttek. Amikor Hajbók odaérkezett, és a földön fekve találta 
Serfőzőt,  elképzelhetitek,  milyen  fürgén  végzett  vele.  Ezen-
közben Térdkalács király oly vadul nyargalt, ahogyan a lova 
lába bírta.  De bármilyen fürgén vágtatott  is,  nekem elhihe-



titek,  hogy valaki  még  fürgébben ügetett:  s  mint  bizonyára 
tudjátok, a királyi Liliom eredt a nyomába. ezt üvöltözve:

– Állj  meg,  te  áruló!  Fordulj  vissza,  te  pogány gaz,  és  védd 
magad!  Állj  meg,  te  zsarnok,  gyáva,  haramia,  királyi  cenk, 
hadd csapjam le ocsmány fejed bitorló nyakadról!

És  varázskardjával,  amelyet  tetszés  szerint  meghosszab-
bíthatott,  őfelsége  addig  szúrta-piszkálta  Térdkalács  hátát, 
amíg a gonosz uralkodó gyötrelmében üvöltözni nem kezdett.

Amikor párviadalra kényszerült, Térdkalács megfordult, és 
Liliom  királyfi kobakjára  elké pesztő  csapást  mért  harci 
szekercéjével, ezzel az óriási fegyverrel, amely nem is tudom, 
hány regimentet terített  le aznap délután. Csakhogy a min-
denségit  neki!  Bár  az  ütés  pompásan  ült  őfelsége  sisakján, 
nem érzett  többet,  mintha Térdkalács egy kis vajgombóccal 
hajította  volna  meg:  a  harci  szekerce  elgörbült  Térdkalács 
kezében, és Liliom gúnyosan nevetett a galád bitorló hiába-
való erőlködésén.

A  félresikerült  csapás  láttán  a  tatár  uralkodó  jogosan  fel-
bőszült.

– Ha  csodaparipán  ülsz  –  mondta  Liliomnak  –,  és  csoda-
páncélt  viselsz,  akkor  mi  a  fenének  püföllek  téged?  Akár 
nyomban meg is adhatom magamat. Felséged csak nem olyan 
hitvány, feltételezem, hogy rátámad egy szegény fickóra, aki 
képtelen visszavágni?

Térdkalács megjegyzésének igazsága lesújtotta a nagylelkű 
Liliomot.

– Foglyul adod-e magad, Térdkalács? – kérdezte tőle.
– Persze – felelte Térdkalács.



– Elismered jogos királynődnek szép Rózsahajnalkát? A jog 
szerint őt illető koronát s a kincseket átadni néki készen állsz?

– Ha muszáj,  akkor muszáj  –  válaszolta Térdkalács,  termé-
szetesen nagyon mogorván.

Időközben  Liliom  király  hadsegéde  is  előkerült,  aki  őfel-
ségétől megkapta a parancsot, hogy kötözze meg a foglyot. A 
kezét hátrakötötték, a lábát meg szorosan a lova hasa alá, de 
előbb arccal a ló farka felé ültették; ily módon vezették vissza 
Liliom király szálláshelyére, s vetették ugyanabba a vártöm-
löcbe, ahol annak idején az ifjú Hagyma sínylődött.

Térdkalács  (aki  nyomorúságának  kellős  közepén  igencsak 
különbözött  a  másik  Térdkalácstól,  a  tatár  korona  büszke 
viselőjétől) most nagyon szenvedélyesen és komolyan kérte, 



hadd lássa a fiát – kedves legidősebb magzatát –,  drágalátos 
Hagymácskáját;  a  jólelkű  ifjú  egyetlenegyszer  sem  hányta 
szemére dölyfös atyjának előző napi rideg viselkedését, ami-
kor szánalom nélkül hagyta volna agyonlövetni,  hanem fel-
kereste  börtönében,  s  az  ajtórácson  át  elbeszélgetett  vele  – 
beljebb nem eresztették; és néhány szendvicset is hozott neki 
arról a nagy vacsoráról, amelyet őfelsége adott az emeleten a 
most aratott ragyogó győzelem tiszteletére.

– Nem maradhatok sokáig veled,  uram – mondta Hagyma, 
aki  legszebb  díszruháját  viselte,  miközben  átadta  neki  az 
elemózsiát.  –  A következő négyest elígértem őfelsége Rózsa-
hajnalka királynőnek, és már hallom is a hegedűket.

Egyszóval Hagyma visszatért a bálterembe, a gonosz Térd-
kalács pedig sírva ette kenyerét ágya szélén.

Liliom  király  környezetében  teljes  volt  az  öröm.  Egymást 
követték  a  táncok,  lakomák,  tréfálkozások,  mulatságok  és 
mindenfajta  dáridók.  Az  útjukba  eső  falvak  lakói  parancsot 
kaptak,  hogy  világítsák  ki  éjszakára  a  kunyhójukat,  nappal 
pedig szórjanak virágokat az útra. Arra is felkérték őket, s meg 
kell  adni,  végre  is  hajtották,  hogy  a  csapatokat  bőségesen 
lássák  el  ennivalóval  és  borral.  Ezenkívül  a  sereg  bőséges 
hadizsákmányt  ejtett,  amelyet  Térdkalács  király  táborában 
találtak és katonáitól vettek el, akiknek (miután mindenüket 
átadták)  megengedték,  hogy barátkozzanak a  győzőkkel.  Az 
egyesített  haderők  kényelmes  meneteléssel  megindultak 
vissza  Liliom  király  fővárosa  felé,  s  a  király  lobogóját  meg 
Rózsahajnalka  királynő  zászlaját  ott  vitték  a  csapatok  élén. 
Hajbókból herceg lett  és tábornagy. Smith-t és Jonest gróffá 
léptették elő, s a felségek bőkezűen osztogatták a seregben a 



tatár  Úritök-rendet  és  a  pafflagón Uborka-rendet.  Rózsahaj-
nalka királynő a lovaglóöltözékén viselte az Uborka-rend sza-
lagját, Liliom király pedig egyszer sem jelent meg az Úritök-
rend nagy szalagja nélkül. És hogy éljenezték őket az emberek, 
miközben egymás oldalán tovalovagoltak! Kikiáltották őket a 
valaha  is  látott  legcsinosabb  párnak.  Őfelségéék  boldogok 
voltak,  egy  percre  sem  váltak  el  egymástól,  mindig  együtt 
reggeliztek,  ebédeltek,  vacsoráztak,  egymás  mellett  lovagol-
tak, választékos bókokat váltottak, és igen kellemetes társal-
gást folytattak. Este pedig jöttek a királyné udvarhölgyei, és 
az előre elkészített lakosztályba vezették, Liliom király pedig 
udvaroncai  kíséretében  visszavonult  királyi  termeibe.  Meg-
egyeztek abban, hogy összeházasodnak, mihelyt elérik a fő-
várost,  és  már  el  is  küldték  a  parancsolatot  Blablavár  érse-
kének,  hogy  készüljön  fel  a  látványos  szertartásra.  Hajbók 
herceg vitte az üzenetet,  s utasításokat is adott,  hogy búto-
rozzák újra fényesen a királyi palotát,  és fessék ki.  A herceg 
elcsípte  Morcfit,  a  volt  miniszterelnököt,  is  visszafizettette 
vele azt a hatalmas összeget, amelyet a vén csirkefogó tulaj-
donított  el  a  néhai  király  kincstárából.  Daliát  is  tömlöcbe 
vetette (akit, hogy el ne felejtsem, már jóval előbb megfosz-
tottak a tróntól), s amikor a hajdani uralkodó bágyadtan tilta-
kozott, Hajbók kijelentette:

– Uram,  a  katona  csak  a  kötelességét  ismeri;  én  azt  a  pa-
rancsot  kaptam,  rakjalak  lakat  alá  Térdkalács  volt  királlyal 
egyetemben, akit őrizet alatt hoztam ide fogolyként.

Aztán ezt a két exkirályi személyt egy évre a javítóintézetbe 
küldték, s utána fel kellett csapniuk a legszigorúbb önsanyar-
gató rend  barátai  közé,  amely  állapotukban böjttel,  virrasz-
tással, vesszőzéssel (amit egymáson hajtottak végre alázato-



san, de elszántan) kétségtelenül megbánták hajdani ballépé-
seiket, bitorlásukat, nyilvános és titkos bűneiket.

Ami pedig Morcfit illeti, a gazfickót gályarabságra vetették, 
így nem volt többé alkalma lopni.



TIZENNYOLCADIK FEJEZET
amelyben mindenki visszaérkezik a fővárosba

Ébentündér,  akinek  segítségével  az  ifjú  király  és  királynő 
visszanyerte az  őket  megillető koronát,  elég  gyakran elláto-
gatott hozzájuk – miközben diadalmenetben Liliom fővárosa 
felé vonultak –, mert varázspálcáját póni lóvá változtatta, és 
ott  baktatott  őfelségéék  mellett,  a  legbölcsebb  tanácsokkal 
látva el  őket.  Nem vagyok benne biztos,  Liliom királyt nem 
untatta-e a tündér meg a sok tanács, s nem képzelte-e, hogy a 
saját  érdeme  és  tehetsége  ültette  trónra,  és  győzte  le  Térd-
kalácsot;  egyszóval  attól  tartok,  kissé  gőgösen  viselkedett 
legjobb barátjával és támogatójával. Ébentündér arra intette, 
hogy igazságosan bánjék alattvalóival, ne sújtsa őket kemény 
adókkal,  soha ne szegje meg ígéretét és minden tekintetben 
legyen jó király.

– Legyen  jó  király!  Kedves  tündér!  –  kiáltott  fel  Rózsa-
hajnalka.  –  Hát  persze  hogy  az  lesz.  Megszegni  ígéretét!  El 
tudod  képzelni  az  én  Liliomomról,  hogy  valaha  is  ennyire 
kivetkőzzék önmagából, és ilyen illetlen legyen?! Nem! Soha! – 
És kedvtelve szemlélte Liliomot, akit a tökély mintaképének 
tekintett.

– Ébentündér miért  osztogat  nekem állandóan tanácsokat, 
és miért magyarázza, hogyan kormányozzam a birodalmat, és 
miért figyelmeztet rá, hogy tartsam meg a szavamat? Talán 
azt feltételezi, hogy nem vagyok jóérzésű, tisztességes ember? 
–  érdeklődött  Liliom  zsémbeskedve.  –  Szerintem  kissé  túl-
becsüli a fontosságát.



– Pszt!  Kedves  Liliom  –  mondta  Rózsahajnalka  –,  hiszen 
tudod,  Ébentündér  nagyon  nyájas  volt  hozzánk,  és  nem 
szabad őt megsértenünk.

Ám  a  tündér  oda  sem  fülelt  Liliom  sértődött  megjegy-
zéseire;  egy kissé  elmaradt,  és  a  pónival  most  Hagyma  úrfi 
oldalán trappolt,  aki  egy öszvéren poroszkált,  és  a seregben 
közkedveltségnek örvendett jó kedélye, nyájassága és jóindu-
lata  miatt.  Égett  a  vágytól,  hogy  minél  előbb  viszontlássa 
drága Angyalkáját.  Úgy vélte,  nála nincs bájosabb teremtés. 
Ébentündér  nem  árulta  el  neki,  hogy  mindezt  a  varázs-
rózsának köszönheti, az tette számára oly elbűvölővé Angyal-
kát. A tündér igen kedvező hírekkel szolgált Hagyma asszony-
kájáról, akit balszerencséje és megaláztatása valóban nagyon 
megnemesített.  A tündér varázspálcáján egyetlen perc alatt 
száz mérföldet is képes volt száguldani, s még vissza is ért, így 
vitte-hozta az udvarias üzeneteket Hagymától Angyalkának 
és  Angyalkától  Hagymának,  így  vigasztalva  a  fiatalembert 
utazása közben.

Amikor a királyi társaság elérkezett Blablavár előtti utolsó 
szálláshelyére,  ugyan ki  várakozott egy hintóban oldalán az 
udvarhölgyével?  Maga Angyalka királykisasszony!  Férje kar-
jaiba futott, s csak egy pillanatra torpant meg, hogy pukked-
lizzen a királynak és a királynőnek. Nem is látott mást, csak 
Hagymát, akit végtelenül szépnek talált, a varázsgyűrű miatt, 
amelyet most viselt; Angyalka viszont a varázsrózsát hordta a 
főkötőjén, így aztán tökéletes szépségnek tetszett az elragad-
tatott Hagyma szemében.

Pompás villásreggelit szolgáltak fel a királyi társaságnak, s 
ezen részt vett az érsek,  a kancellár,  Hajbók herceg,  Házsárt 



grófnő  és  minden  barátunk,  s  Ébentündért  Liliom  király 
baljára ültették, Hagyma és Angyalka mellé.

A  fővárosban  csengtek-bongtak  a  harangok,  dörögtek  az 
ágyúk, így köszöntötték az állampolgárok őfelségét, a királyt 
és a királynőt.

– Mi  az ördög ütött  ebbe a csúf vén Házsártba,  hogy ilyen 
lehetetlen ruhát vett fel! Megkérted, hogy legyen a nyoszolyó-
lányod,  drágám?  –  kérdezte  Liliom  Rózsahajnalkától.  –  Mi-
csoda maskara!

Házsárt asszonyság szemben ült őfelségéékkel, az érsek és a 
lordkancellár  között,  és  valóban  mulatságosnak  látszott, 
mivel  mélyen  kivágott  fehér  selyemruhát  viselt,  fölül  csip-
kével, parókáján fehér rózsakoszorút meg egy pompás csipke-
fátyolt,  s vén, elsárgult nyakát gyémántok borították. Olyan 
szerelmes pillantásokat vetett a királyra, hogy őfelsége haho-
tában tört ki.

– Tizenegy  óra!  –  kiáltott  Liliom,  amint  Blablavár  nagy 
székesegyházának harangja elütötte a tizenegyet. – Hölgyeim 
és uraim, elkezdjük. Érsek úr, úgy gondolom, tizenkettőre ott 
kell lennie a templomban.

– Tizenkettőre ott kell  lennünk a templomban – sóhajtotta 
Házsárt asszonyság epekedő hangon, és vénséges vén arcát a 
legyezője mögé rejtette.

– És akkor én leszek a legboldogabb ember a birodalomban! – 
kiáltotta  Liliom,  és  könnyedén  meghajolt  az  iruló-piruló 
Rózsahajnalka felé.

– Ó,  én  Liliomom!  Én  drága  felségem!  –  kiáltotta  Házsárt 
asszonyság.  –  Hát  lehetséges,  hogy  végre  elérkezett  az  a 
boldog pillanat?...



– Persze hogy elérkezett – felelte a király.
– Amikor  végre  az  én  imádott  Liliomom  elragadtatott 

hitvese  leszek!  folytatta  Házsárt.  –  Nyújtson  ide  valaki  egy 
repülősós üvegcsét! Az örömtől mindjárt elájulok.

– Te az én hitvesem?! – ordított fel Liliom.
– Te leszel az én királyfim hitvese?! – kiáltotta a szegény kis 

Rózsahajnalka.
– Piha! Esztelenség! Ez az asszony megőrült! – háborodott fel 

a király. És mindegyik udvaronc nyomban kifejezésre juttatta 
ábrázatán  a  meglepődést,  a  nevetségességet  vagy  hitet-
lenséget, valamint a csodálkozást.

– Tudni szeretném, ugyan ki más lenne a felesége, ha nem 
én?!  –  sikoltozott  Házsárt  asszonyság.  –  Tudni  szeretném, 
hogy Liliom király tetőtől talpig úriember-e, és van-e igazság 
Pafflagóniában?  Lordkancellár!  Érsek  uram!  Méltóságotok 
képesek  itt  ülni  és  nézni,  hogyan  szednek  rá  egy  szegény 
szerető  szívű,  jóhiszemű  és  gyenge  teremtést?  Hát  Liliom 
király nem ígérte meg, hogy feleségül veszi Barbaráját? Hát ez 
nem  Liliom  aláírása?  Hát  nem  arról  tanúskodik  ez  az  írás, 
hogy ő az enyém, csak az enyém? – És átnyújtotta az érsek úr 
őkegyelmességének  az  okiratot,  amelyet  a  királyfi azon  az  
estén  írt  alá,  amikor  Házsárt  asszonyság  viselte  a  varázs-
gyűrűt, és Liliom fölöttébb sok pezsgőt benyakalt.

Az agg érsek elővette pápaszemét, és a következőket olvasta:
„Ezennel  kijelentem,  hogy  én,  Liliom,  Pafflagónia  királyá-

nak,  Filozófnak egyetlen fia megígérem,  miszerint feleségül 
veendem  az  elragadó  és  erényes  Barbara  Griseldát,  Házsárt 
grófnőt, a megboldogult Jenkins Házsárt uraság özvegyét.”

– Hm – jegyezte meg az érsek –, ez az okirat valóban… okirat.



– Piha! – vágta rá a lordkancellár. – Az aláírás nem őfelsége 
keze írása.

S  valóban,  mióta  Ökörváradban  tanult,  Liliom  szépírása 
hallatlanul fejlődött.

– Ez  a  te  kézírásod,  Liliom?  –  kiáltott  fel  szörnyű  szigorú 
ábrázattal Ébentündér.

– I-i-igen  –  nyögte  ki  szegény  Liliom.  –  Egészen  megfeled-
keztem erről az átkozott írásról. De hát csak nem képzeli ez a 
nő, hogy ezzel a markában tart? Te vén boszorka, mi vehet rá, 
hogy  felments  ígéretem  alól?  Segítsetek  a  királynőn,  jöjjön 
már valaki, őfelsége elájult.

– Csapjátok le a fejét!
– Fojtsátok meg a vén boszorkányt!



– Lökjétek  a  folyóba!  –  kiáltotta  a  lobbanékony  Hajbók,  a 
heves Smith és a hűséges Jones.

De Házsárt asszonyság már átölelte az érsek nyakát, és így 
üvöltözött:

– Igazságot, igazságot, jó lordkancellárom! – S oly hangosan 
bömbölt,  hogy átható rikácsolása mindenkibe belefojtotta a 
szót. Ami Rózsahajnalkát illeti, őt élettelen állapotban szállí-
tották el a hölgyek; és elképzelhetitek, Liliom milyen gyötrődő 
pillantást vetett a szépséges teremtés felé, mivelhogy minden 
reménye,  öröme, egyszóval mindene ezennel füstbe ment, s 
Rózsahajnalka  helyére  az  ocsmány  vén  Házsárt  asszonyság 
telepedett, aki még egyszer felsikoltott:

– Igazságot! Igazságot!
– Nem  fogadnád  el  azt  a  pénzt,  amit  Morcfi eldugott?  –  

érdeklődött Liliom. – Kétszáztizennyolcmillió vagy körülbelül 
ennyi. Csinos kis összeg.

– Azt  is  megkapom  meg  téged  is!  –  jelentette  ki  Házsárt 
asszonyság.

– És  ráadásul  odaadjuk  a  koronaékszereket  is!  –  pihegte 
Liliom.

– Az én Liliomom oldalán fogom őket viselni – jelentette ki 
Házsárt asszonyság.

– Beéred,  grófnő,  a  birodalmam  felével,  háromnegyedével, 
öthatodával, tizenkilenchuszadával? – kérdezte reszkető han-
gon az uralkodó.

– Mit  érek  én  egész  Európával,  tenélküled, én  Liliomom?  – 
kiáltotta Házsártka, és Liliom kezét csókdosta.



– Én nem akarom, én nem bírom, én nem fogom feleségül 
venni, inkább lemondok a trónról! – kiáltotta Liliom, és elrán-
totta kezét, de Házsártka belekapaszkodott.

– Van  mit  a  tejbe  aprítanom,  szerelmem  –  válaszolta.  –  S 
veled még egy kunyhóban is boldog lesz a te Barbarád.

Ezenközben Liliom már majdnem megőrült a dühtől.
– Nem veszem feleségül – jelentette ki. – Ó, tündér, tündér, 

adj  nekem tanácsot!  – És szavai közben vadul meredt Ében-
tündér szigorú arcára.

– „Ébentündér miért osztogat nekem állandóan tanácsokat, 
miért figyelmeztet rá, hogy tartsam meg a szavamat? Talán 
azt feltételezi, hogy nem vagyok tisztességes ember?” – idézte 
Liliom dölyfös szavait a tündér. S Liliom meghunyászkodott a 
tündér ragyogó tekintete előtt; úgy érezte, nem menekülhet e 
rettenetes vallatás elől.

– Nos, rendben van, érsek uram – mondta rettenetes hangon, 
ami  őkegyelmességét  megriasztotta.  –  Mivel  a  tündér  eljut-
tatott a boldogság tetejére, és utána letaszított az elkeseredés 
örvényébe, mivel el kell veszítenem Rózsahajnalkámat, hadd 
őrizzem  meg  legalább  a  becsületemet.  Rajta,  grófnő,  háza-
sodjunk  össze,  én  megtartom  szavamat,  de  utána  bele  is 
halok.

– Ó,  drága  Liliomom!  –  kiáltotta  Házsárt  asszonyság  fel-
pattanva. – Tudtam, tudtam én, hogy bízhatom benned, tud-
tam,  hogy  az  én  királyfim  maga  a  becsület!  Ugorjatok  be  a 
hintókba, hölgyek és urak, és siessünk azonnal a templomba; 
s ami a halált illeti, kedves Liliom, nem, nem, te mindörökre 
elfelejted  majd  a  királyné  jelentéktelen  kis  cselédjét,  meg-



vigasztal  majd  a  te  Barbarád!  Aki  királynő  akar  lenni,  nem 
pedig özvegy királyné, kegyes uram!

Ezzel a szegény Liliom karjába csimpaszkodva s a legundo-
rítóbb módon az arcába kacsingatva és vigyorogva a vén bo-
szorka tovatipegett fehér szaténcipőjében, s fürgén beugrott 
pontosan abba a hintóba, amely azért állt elő, hogy Liliomot 
és  Rózsahajnalkát  a  templomba  vigye.  Az  ágyúk  ismét  fel-
dörögtek, a harangok ünnepélyesen csengtek-bongtak, az em-
berek kitódultak az utcára, és virággal hintették fel az utat a 
királyi ara és vőlegénye előtt. Házsárt asszonyság ki-kihajolt 
az  aranyhintóból,  és  köszöngetett,  mindenkire rávigyorgott. 
Piha! A szörnyű vén boszorka!



TIZENKILENCEDIK FEJEZET
amelyben elérkezünk az utolsó jelenethez

Életének  viszontagságos  hányattatásai  bámulatosan  meg-
edzették  Rózsahajnalka  királykisasszony  lelkét,  s  ez  a  fedd-
hetetlen  fiatal  nő  hamarosan  felocsúdott  ájulásából.  Ében-
tündér  ébresztette  fel  egy  becses  gyógyír  segítségével, 
amelyet  a  tündér  állandóan  a  zsebében  hordott.  Rózsa-
hajnalka nem tépte a  haját,  nem sírt-rítt,  nem nyögdécselt, 
nem ájult el újfent, ahogyan sok fiatal leány cselekedett volna, 
hanem eszébe vette, hogy alattvalóinak példát kell mutatnia 
az erőslelkűségből; s bár életénél is jobban szerette Liliomot, 
szentül eltökélte, s ezt meg is mondta a tündérnek, hogy nem 
áll  Liliom  és  az  igazság  közé,  s  nem  kényszeríti  arra,  hogy 
megszegje királyi adott szavát.

– Nem lehetek a felesége, de örökké szeretni fogom – mondta 
Ébentündérnek  Rózsahajnalka.  Megyek,  és  én  is  ott  leszek, 
amikor feleségül veszi a grófnőt, s aláírom az anyakönyvet, s 
teljes szívemből boldogságot kívánok majd neki. És hazatérve 
törni fogom a fejemet, miféle csinos ajándékkal lephetem meg 
az  új  királynét.  Tatárország  koronagyémántjai  hallatlanul 
szépek, de soha nem lesz szükségem rájuk. Hajadon maradok, 
mint Erzsébet királynő, és természetesen Liliomra hagyom a 
koronámat,  ha  eltávozom  e  világról.  Menjünk  hát,  nézzük 
meg, hogyan adják össze őket, kedves tündérem, hadd mond-
jak neki még egy utolsó istenhozzádot, aztán, ha úgy tetszik, 
visszatérek birodalmamba.



A  tündér  különleges  gyengédséggel  megcsókolta  Rózsa-
hajnalkát, és varázspálcáját egyszeriben átbűbájolta egy igen 
kényelmes  négylovas  hintóvá,  egy  biztos  kezű  kocsissal  a 
bakon és két tekintélyes lakájjal hátul, s a tündér meg Rózsa-
hajnalka beszállt a hintóba, utánuk pedig Angyalka és Hagy-
ma.  Ami  a  becsületes  Hagymát  illeti,  ő  a  legszánalmasabb 
módon pityergett, egészen megrendítette Rózsahajnalka bal-
sorsa.  Rózsahajnalkát  meghatotta a becsületes fickó együtt-
érzése,  és  megígérte,  hogy visszaadja neki  atyja,  Térdkalács 
herceg elkobzott  jószágait,  és  még  ott  a  hintóban kinevezte 
hercegnek  és  a  tatár  birodalom  Első  Grandjának.  A  hintó 
elindult,  és  tündérhintó  lévén,  csakhamar  utolérte  a  nász-
menetet.

A templomi ceremónia előtt, pafflagón szokás szerint, de így 
járja  ez  más  országokban  is,  az  ara  és  a  vőlegény  aláírja  a 
házassági  szerződést,  amelyet  tanúként  ellát  kézjegyével  a 
kancellár, a miniszter, a polgármester és a legtöbb fő állam-
férfi.

Mivel  a  királyi  palotát  frissen  festették,  és  újonnan  búto-
rozták, még nem volt alkalmas a király és menyasszonya foga-
dására,  aki  azt javasolta, először a királyfi palotájában száll-
janak meg, amelyet Dalia lakott, midőn bitorló módon meg-
kaparintotta  a  trónt,  még  amikor  Angyalka  született.  Így 
aztán a násznép a palotához hajtatott: a méltóságok kikászá-
lódtak  a  hintókból,  és  félreálltak;  szegény  Rózsahajnalka  is 
kiszállt  a hintajából,  oldalán Hagymával,  és ismét majdnem 
elalélva támaszkodott neki a rácsos kerítésnek, hogy még egy 
utolsó pillantást vethessen drága Liliomjára. Ami pedig Ében-
tündért illeti, szokása szerint kifürkészhetetlen módon kiröp-
pent a hintó ablakán, és máris ott állt a palota ajtajában.



Liliom felfelé lépkedett a lépcsőn szörnyűséges jegyesével a 
karján,  oly  halványan,  mintha  saját  kivégzésére  menne. 
Összevonta szemöldökét, úgy nézett Ébentündérre – haragu-
dott  rá,  és  arra  gondolt,  hogy  a  tündér  csupán  azért  jelent 
meg, hogy gúnyolódjék az ő szomorúságában.

– Kérlek,  menj  az  utamból  –  szólt  rá  a  tündérre  dölyfösen 
Házsárt asszonyság. – Kíváncsi vagyok, miért ütöd az orrodat 
folyton mások dolgába!

– Eltökélted,  hogy  szerencsétlenné  teszed  ezt  a  szegény 
fiatalembert? – kérdezte Ébentündér.

– Férjhez  megyek  hozzá!  De  mi  közöd  van  ehhez?  Kérlek, 
asszonyom,  ne  tegezz  egy  királynét!  –  kiáltotta  Házsárt 
asszonyság.

– Nem fogadod el a felkínált pénzt?
– Nem.
– Nem adod vissza a szavát, pedig tudod, hogy csellel írattad 

alá vele a papírt?
– Pimaszság!  Rendőrök,  kergessétek  el  innen  ezt  a  nősze-

mélyt! – kiáltotta Házsárt asszonyság.
A rendőrök már elő is rontottak,  de a tündér varázspálcá-

jának  egyetlen  mozdulatával  megdermesztette  őket,  úgy 
álltak ott, mint megannyi szobor.

– Semmit  sem  fogadsz  el  cserében  a  szerződésért,  Mrs. 
Házsárt? – kiáltotta a tündér borzalmas komolyan. – Utoljára 
kérdezlek.

– Nem!  –  sikoltotta  a  Házsárt  asszonyság,  és  dobbantott 
egyet a lábával. – Nekem a férjem kell, a férjem, a férjem!



– Megkapod a férjedet! – kiáltotta Ébentündér, és előrelépve 
kezét a kopogtató orrára helyezte.

Amint megérintette, a bronzorr szinte megnyúlt, a nyitott 
száj még szélesebbre tárult, és üvöltés tört elő belőle, amitől 
mindenki hátrahőkölt. A kopogtató szeme vadul kidülledt, a 
keze  és  lába  kiegyenesedett,  összevissza  tekergett,  és  szem-
látomást  minden  egyes  rúgkapálással  hosszabb  lett:  sárga 
libériás,  hat  láb  magas  alakká  nyúlt  meg:  a  csavarok,  ame-
lyekkel az ajtóhoz volt erősítve, önmaguktól meglazultak, és 
Jenkins  Házsárt  ismét  letottyant  a  küszöbre,  amelyről  több 
mint húsz évvel ezelőtt emelkedett magasba!

– A gazdám nincs itthon – jelentette Jenkins, pontosan a régi 
hangján, és Mrs. Jenkins iszonyú sikolyt hallatva összeesett, 
de már senki nem törődött vele.

Mindenki azt kiáltozta:
– Hurrá, éljen!
– Hip-hip-hurrá!
– Sokáig éljen a király és a királyné!
– Hát láttatok már ilyet?
– Nem, soha, soha, soha!
– Éljen sokáig Ébentündér!
Kétszeres erővel csengtek-bongtak a harangok, az ágyúk is 

igen  hangosan  dörögtek  és  bömböltek.  Hagyma  mindenkit 
megölelt,  a  lordkancellár  feldobálta  a  parókáját,  és  esze-
veszetten kiabált. Hajbók derékon kapta az érseket, és öröm-
táncot lejtettek; ami pedig Liliomot illeti, rátok bízom, hogy 
elképzeljétek, mit csinált, és ha egyszer, kétszer, húszezerszer 



megcsókolta  Rózsahajnalkát,  bizonyos  vagyok  benne,  nem 
tette rosszul.

Egyszóval Jenkins Házsárt mély meghajlással kinyitotta az 
előszoba  ajtaját,  ahogyan  mindig  is  tette,  s  mindenki  betó-
dult,  hogy aláírják az anyakönyvet,  aztán elmentek a temp-
lomba, és megtartották az esküvőt, majd Ébentündér elvitor-
lázott sétapálcáján, és Pafflagóniában soha többé még a hírét 
sem hallották.
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