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]ancsíés juliska-

egg szd.I ingben pitgeregne indaltak birodalmuk, 0' kongha felé.

GYSZER volt, hol nem volt; *ég az'r operenciás tengeren is tríl, *ég
az tiveghegyen is tríl, volt egysze&"egy derék iizvegy agszony, a ki

két keze rnunkájával taÉotta el kétgyermekét Az egyike! a firiq Jancsi-
nak hívtálq a leányt pedig Juliskának. J kis gyerekek lettek volnq
csak az volt a bajuk, hogy egyre lehetetlen dolgokon to*ék a fej ket.
Mikor reggel édes anyjuk velment, hogy munka után nézzen, így sz lt,
hazzajuk:

Délben hazaj vi}k, az altmáriomban lágy kenyeret és piros almát
hagytam nektek, egyétek meg, ha éhesek lesztek, de azután jríl visel-
kedjetek. Te Jancsi, szedj galyat az erd ben, hogy t zet rakhassak az
ebédlrez, te Julcsa pedig itasd és etesd meg a baromfit az udvaron.

Jancsi és Julis egyszerre mondották:

Úgy lesz édes anyám, ,így tesztink, a hogy kivánja.
mi t rtént,? Alig hogy a derék asszony elment' uccrí neki,
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'(l Jancsi és Ju]iska beszaladtak az erd be, mert házik juk ott állott épeii

fi a szélén, és mit gond'oltok, mit csináltak ott? Persze, azt hiszitek, hogy
galyat szedtek? Esztikágában sem volt. Szaladtak, szaladtak, míg el nem
értek egy kicsike kunyhríhoz, melyben egy iireg asszony lakott. olyan
Öreg volt, hogy a hamut is mamunak mondta, ijregebb volt a na$}- .:--

toronynál, de még az regharangnál is.

Naphosszat ott tilt a krínyhríja el tt és várta, hogy valami ember
vet djék arta. Ez aztán nem egyk nnyen szabadult t le. Mert az reg
asszonynak ezer kérdezni val ja volt. Kiiltin sen mondani valrija. Az
iikapján kezdte és a dédunokáján végezte, azután meg el lr l kezdte.
Mert tireg volt az asszonynak keze, lába, csak a nyelve nem. Ez gy
ptirg tt mint az orsrí, rígy forgott, mint a piirgettyií, de rnég enn l is
jobban.

Ehhez szaladt Jancsi meg Juliska. Az reg asszon) meg szivesen

látta ket' Mert ha nem akadt feln tt ember, rnegelégedett aprríbbakkallll '*""- \r^oul lllcl rj u.! uUlÍl i'li.tJ(l U lElIlUl.U e.{u Uer, lnegeregeae[Ú aproDDakkal
i

ll| is' Ezeket tartotta sz yal. Jancsikának meg Juliskának mesét mondott.

ilil Reggelt l délig: mesét. De milyen meséketl Olyan nagyurak tettek_vettek

lill benniik, hogy hozzájuk képest az aft'éle kisebb herceg meg se kottyant.

iit
i lt

Nem ám. Legalább hét ország királyának kel]ett annak lennie, a kir l
a százesztend s Márta -- így hívták az reg asszonyt a k rnyéken 

-
llll mesét m'ndott. Alább nem adta. Ha hercegekr l, gr fokr l, bárr5kr l

]|l! mondott meséjében egy_két sz t, megvet leg bigyesztette ajkát. De még

|lil a szolgabir t. meg a megyei haj<lrit sem tartotta valami nagy rírnak.
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l\ ern csoda lrát, }rogy Jancsikának rneg Julískának egy ben sem

járt aZ esztik' rnint kirátryokon meg kinálynélronr.
lll i ., , r ' -- ----D -----'r "-----.

llll Így esett, hogy mikor édes anyjuk hazaérkezett, nem volt se híriik,

lil| se poruk. A ty kok éhesen futkostak az udvaron, fának pedig nyoma
llll -^* -,^r. ^ L,{-L-* a-^^.r--- ----:,r ' i rr ,.. r ,,,sem volt a házban. Szegény asszony majd kiadta a tiidejét, mig a g;'er-

|j!.J rnekei meghallván ki;íltozását, megérkeztek végre. Ekkor aztán ssze_

.E hordtak hevet-havat a mentségiikre. De azért másnap ríjra kezdték.
nn
l|N Megint csak százesztend s Márta mes it hallgatták reggelt l délig.
ilIN-Uo_-o.)----._---o't'|lllgE EÉ'
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ER
A sok mese annyira a fejükbe szállott végre, hogy sehogy sem érezték 

\

jól magukat egyszerű otthonukban. Jancsi királyságról, Jtrliska pectig

királynéi méltóságról álmodozott. Másról sem beszéltek, ha egyedül voltak.

flffi,n'SzÉP reggelen, mikor ódtls anyjuk megint kiadta nekik a
Eilgt parancsot, hogy gondoskodjanak a tyúkokról és hozzanak galyat

az erdőből, Jancsi durcásan felelte az ágyból

_- É" nem hozok bizony galyat, mert én király akarok lenni.

- Tyüh, a firkantyújá! szedte-vette rongyosa, mi akarsz te

lenni? Király akarsz lenni? Na majd ailok ón'neked királyságot. Mars
a konyhába. ott fogsz guggolni ilélig a kemence megett. Eát te Julcsa,
talán te seÍn akarod gondozni az apró jószágot?

- Nem biz én, f'elelte a pöttöm leány, mert én meg királyné
akarok lenni?

- Úgy, királyné? No majtl királyné leszel. Mars a konyhába
és .ki ne merj mozdulni délig, mert ha megtudom, hogy tulléptel a
küszöbön, a bőröclből cserzem ki a királynői palástoilat. Egy-kettő
indulj ! Most délig együtt uralkodhattok. Kemence-trónuson. Ilamu_ország-
ban. Egzecircztalhatjátok a fazekakat, meg a lábasokat, meg a főző-

kanalakat.

Minthogy Jancsi király úr és Julieka királynéasszony még minilég
nem mozdult, anyjuk haragosan toppantott lábával. Bezzeg most már
neki rugaszkotltak a felkelésnek. Felüípászkodtak és egy szál ingben,
pityeregve inilultak birodalmuk, a konyha felé.

Ed", auyjuk feloltoztette óket, elhelyezte őket a kemence mögött,
azatá,n elindult.

Jancsi meg Juliska egy

csak. abba hagyta .Iancsika a

Ifailod-e Juliska ?

ideig csendesen pityeregtek, de egyszerre,

sírást és így sz lott:
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- Hát én nem akarok még se galyat szedni többé, én elmegyek
királynak.

- É" meg királynénak, felelte pöttöm Juliska.
Akkor inrluljunk Juliska.

- Induljunk Jancsika, de mit szól majd az édes anyánk, ha nem
talál bennünket

- Majil csak megvigasztalódik, mondotta szeppegYe Jancsika,
mert valami ktilöntis fájclalmat érzett a szive tájékán, de azután össze-

szedte magát és Íolytatta:

_- Ktrlonben sem lesz soká egyednl, ha én király leszek, te meg
királyné, érte jovtink és aranyos hintón visszttk el birodalmunkba.

- Aranyos hintón, hat fehér lóval, tódotta Juliska.

- De merre menjünk, hogy megtaláljuk királyságunkat? kérdezte
félig magától Jancsika.
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- Maid megmondja százesztendős Mát,la néni, felelte Juliska. \
t-lu r'

L.J t_,1 I ---rE:l Ef

otr!tr - Tytih, be okos vagy, t bb eszed van mint a birrínak, ujjongta
Jancsi és mindjárt el is indult Juliskával az erd be.

De el bb te]eraktak egy kosarat almával, szalonnával és friss
kenyérrel, hátha megéheznek, míg ráakadnak a királyságukra.

ffi ulrvr befelé indultak az erd beo egyszerre szembe j n veltiká/lxW
e4-seqp_s egy raYago.

- Hát ti hová mentek? kérdi a gyerekekt l.

- Százesztenil s Márta nénihez.

- |{6, ugyan ahboz hiába mentek, mert az latogatba ment
nénjéhez, a vasorrri bá,bához.

_ Akkor utána megytink, majd csak megtaláljuk, m ond otta Jancsika

- Hát csak menjetek egyenesen az orrotok utrín és akkor tán
még eléritek. Mert az imént találkoztam vele.

:iiil Úgy is tett Jancsi és Juliska. Mentek az orruk után' Addig
illll mentek, nríg el nem fáradtak.

Lllll - Valjon messze van-e még Márta nénio meg a királyság? kér-Y orJuu IrrUB!'z van-e meg lama nenr' meg a k'rályság ! kér.
ilezte Juliska.

- Azt nem tudom, de az bizonyos, hogy megeheztery felelte
Jancsika.

llll í" *, mondotta Juliska. 
l

llll - Akkor hát uljtink Ie és ebétleljnnk. 
l

ftlll Úgy Ís tettek. Fttek, míg j l nem laktak, azut n lefekndtek ég l

'llll 
aludta\ míg fel nem ébredtek. De még egy perccel sem tovább. Ekkor l

llll azfuín kid rzs ltek az á,|mot szemÍikb l és elindultak. liil! ;":il,,1*:T#:":: ::-i":::"T:"::::::::i:'::.. ilE Jauosika álmosan nézett az ég Íelré és kissé meg 
'eppenve 

mondotta, H
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Messzildt jdra tdmaszkodatt, tiga bamult m q eIé.
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uW Juliska nem szóIt semmi! tle kozelebb hÉzoctott Jancsikáboz. Mi \
HE tűrés-tagadás' félt kissé, rle nem is kissé, hanem isten-igazában.

tlll - Monaa csak Jancsika, kérdezte végre halkan, a királyoknak

llll sok lámpájuk van?

llii - Yan némelyiknek három, de talán még négy is.

llll - Juj csak itt volna a jtivendőbéli lámpáink koztil csak egy is.

llll Jancsika felelni akart valamit, de hirtelen elállott még a lélegzete 
]

illi is, úgy megijedt' Néhány lépésnyire tőltik meggörnyedt anyóka tipegett 
l

llll előre és sárgafényií lámpással világitotta meg maga előtt az atat. 
l

lll] - Nézd csak Juliska, súgta reszketve és az oldalvást ballagó 
|

llll nénikére mutatott' 
l

illí De ki irja le csodálkozásáto mikor Juliska, a helyet! hogy holtra l
llll rémült volua, tapsolni kezdett örtlmében: '-'/ 

l

llll - Nini, százesztend'ős Márta nénil 
l

llll És máris szaladt feléje. Százesztendős Márta is úgy megörült az 
l

lll| ő kedves Jancsikájának és Juliskájának, hogy majd elejtette a lámpát. 
l

llll - trát titeket miféle szél hozott erre felé? 
l

líll Király akarok lenni, felelte Jancsika és utánad jöttem, hogy 
l

llll rfflTi:íem' 
merre van itt egy királyság, melyben megüresedett. 

l

illl - Én meg királyné, folytatta Juliska, mondd hát meg nekünk, ll

llll Márta nér,i, merre menjürrk, mit csináljunk? ll

llll -- Mit csináljatok? Csak gyertek velem és majcl meglátjátok, ll

lll nincsen annál könnyebb, mint királylyá vagy királynévá lonni. Tudjátok ll

llll me$l hog'y uénémhez, a rnindent-tudó, mindentJátó vasorrúbábáhozmegyek ll

llll épen látogatóba. Van annak egy messzilátója, ha abba bele néz, minden, ll

llll meglát ós így azt is látja, hol van valami királytkereső királyság. Lát- ll

llll játok ezt a régi várat előtttink? Száz esztendeje csak maga lakik benne ll

ill] Szép, 
1illagos 

eetéken felmegy a legócskább torony tetejére és úgy néz 
llr

;H messzilátóján át a messzeségbe. Nézzetek csak fel, most is ott áll épen.

l[\ 
A gyerekek felnéztek az ócska toronyra' hát csakugyan ottan állott nlllEE.- ,*|#ll



Jancsi és Juliska att dllott o' kirdlg baktera



EO:}E!Éi:Ed oo.-.-------.--_l

fliWavlllltrE EEIl|yn írr]

ilYl a vasorrú bába. Ránca sok v<rlt, de foga annál kevesebb, messzilátójára \ta
támaszkodott és úgy bámult maga elé. E

- Asszony-szagrrt érzek. gyerek_szagot érzek, rikácsolta egyszerre

élesen, úgy, hogy Jancsin és Juliskán vógig futott a libabőr'

- Én vagyok, a lrrrgod, szíLzeszt'endiie Márta, látogatóba jövök,

kiáltotta fe]' hozzá Márta.

- Hát azok a gyerekek mit akarnak, moruogta kissé lecsillaprldva,

Százesztendős Márta Janesikával és Juliskával, kik a szoknyája
mogé bújtak, felkapaszkodott a torony tetejóre és miután megcsókolta
nénjét' így szólott:

- Ez itt Jancsika meg a huga Juliska. Mindketten királyságot
keresnek.

A Yesorrrí bába sz

miután

sz lott:

figyelmesen nézett

nélktil a szeme elé ernelte messzilát ját és

beléje vagy egy negyed ríráig' vegre így

ln
rtr

- Szerencs tek van gyerekek. A nagyotalv királyi pár épen
holnapra hirdetett királyválasztrí napot. olyau tlreg már a király is
meg a felesége is, hogy azázesztendeje egyebet se tesznek, mint alusznak.
A'zétt bívják tlket nagyotalvtíknak és minthogy gyerekhk nincs, más
gyerekét akarják királynak és királynénak megválasztani. Holnap k t
országbríl gytilnek ssze kastélyukban azok, kik meg akarják kapni a
királyi állást. Induljatok mindjár| hogy el ne k ssetek. A kis ujjam
azt srigia nekem, hogy rátok esik nagyotalvríék vá'lasztása. A királyi
kaetély csak egy ugrásnfra van innen. Csak rnenjetek az orrotok után,
míg meg nem érkeztek. A kapu el6tt ott áll a király baktere. Ne
féljetek t le. Ea kérdezi, mit akartok, mondjátok ezt:

Lári, fari, ákom, bákonr,

Keresenr a királyságom !

Erre mindjárt beereszt a kapun.

lN=
^Al



-,._i.n

- -á>-*'ll 'i!i!r

r-
I
láR

t=-

b
Ir
,!*

Az tjreo kirdluné urG. udildra huitotta feÍét.
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GY Is YOLT. Jarlcsi és Jrrliska egy fél ra mulva már ott állott a királl
ba,ktel'e el tt. A 'vasorrrí bába rnond kájának hallatára azonnal

beeresztette ket. A kapun tul már várt rájuk az els királyi szolgál ,

a ki átadta a második szolgálrínak, az meg a kisebbik inasnak, ez meg
a nrrgyobbnak, kit l egy piros csizmás szép leány vette át ke! a ki
nem volt más, mint a vendegvát száz szobaleánynak legfiatalabbja. Ez
bevezette iiket egy -uyÍlnyilríí sz p szobába, melynek tiik riiveg volt a
fala, meg a menyezete is, rígy, hogy Jancsika meg Juliska a nagy
fényt l nem tudott addig elaludni" míg el nem oltották a szobának mind
a lrarminchárom lámpását'

De ha már meg rkezésiikkor csrrdálkoztak, még jobban e|ámultak
másnap, mikor bevezették ket a királyi terembe. Szazesztendiis Márta
sokat beszelt nekik a királyi kast lyok pompájárril, de ilyen kápráza-
tosnak még sem képzelték. Ha szá,z szám és ezer nyelvem volna, akkor
se tudnám elmondani, rni mindent láttak ott. Bele se kezdek hát, csak
annyit mondok, hogy az ajt k utols rézkilincse ie aranyb l késziilt. Á sok
udvari dáma és rtállrí katona ruhája pedig rígy csillogott_villogott. hogy
a napsugír is szédiil sen ugrándozott á,z ablakokon.

Csak az a kár, hogy felsége uagyotalv király és nagyotalvrí
királyné nem sokat láttak ebb l a pompábríl. {ik biuony most is b biskoltak
királyi tr nusukon. Az reg királyn ura vállára lrajtotta fejét .- és
mit szépitsem a dolgot - felségessége olyan nagyokat hortyogott'
hogy az utols udvari moslékhord -asszony sem kiil nben' Az udvari
dámák és udvari urak pedig olyan csendben és áhitattal hallgatták ezt
a hortyogást, mintha a legszebb muzsika lett volna. Csak rígy ragyogott
aZ arcuk a gy ny riíségt l.

gE
loll-6lb'*N
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Mert maga a király,az öreg nagyotalvó már *gy jó félóra multán ébredezni ll
látszott és reszkető kézzel igazgatta pápaszemét 

llAz uclvari bolond, ki piros ruhában csörgő sapkával a fejéu, ott ll
nlt a trónusnak lépcsőjén, hátra fordult erre a ne.zre és oda szólt ll

il

- Csiklandozzam-e fel álmából a felséges asszonyt? 
ll

- Ceiklanalozd szógálru. t{e ne feledkezz meg rólam sem, mert én lll
is mindjárt újra elalszom. 

lll
* Bizil csak rám felséges királyom, felelte a boloud és a kezében lll

lévő hosszúszárú csik'landozó pálcával olyan jól csikland azta a felséges lll
párt, hogy mind a kettőnek nem csak kiment az á|omaszeméből, deolyan lll
nagyokat nevettek, hogy öklömnyi könnyek potyogtak a szemükbőI. lll
Persze, hogy az ud'vari ilárnák és udvari urak velük nevettek és hogy lll
a jókedv ráragadt Jancsikára és Juliskára is. Egy Bzerencge' hogy a lll
nagyurakon és dámákon drága ruha volt, mert ktilonben a foldon hem- lll
peregtek volna nevettökben. 

lll
Mikor a királyi pár már oldalnyillalást kapott a kacagástól ós lll

ugrándozástól és nagyotalvó ő felsége nyögve könyörgött a bolondnak, lll
hogy hagyja már abba, ez végre letette a csiklantlozót és újra leült lll
a lépcsőre. Megvárta, míg elhallgatott a nagy nevetés, mikor aztán csend lll
lett, ő kezdett vigyorogni. Áz jutott eszótre, hogy egy bolond százat csináL lll1

Nagyotalvó ő felsége még kuncogott egyet-kettőt, azutá,n meg- llll
törülte a pápaszemét és ránézett a trón előtt álló gyerekekre. 

llll

- Nini, mit látok? szólalt meg nagyotalvó ó felsége, az iménti llll
álmomban ép ez a két gyerek jelent'meg előttem és őket választottuk llll
utódainkul. Ez isten ujjmutatása. Nem is nózem meg a többi pályázót. llllik lesznek hét országom'uralkodói. I{o jertek ide, üljetek helytrnkre. 

H.. Mi meg megytink aludni és olykor-olykor, ha felébredtinl

trlöl\..- 

k aludni és olykor-olykor' ha felébredtink' megnózziik 
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hogyan uralkodtok. I[iszem, hogv majd j l csináljátok dolgotokat. Isten,
áldjon meg benneteket. Pá . . '

- Pá, mondotta a királyné nagyot ásitva és már indultak is
hál termtik felé. . . .

I

ANCSIKA MEG JUIISKA pedig *ég csak nem is felellrettek, nnikor
a f -tr naito rnár is lébe kapta ket és odaiiltette a tr nusra.

f cimerhord pedig el kerített két viseltes arany koronát s egy ujdona_
piros zász| val egytitt letette a tr n zsárnolyána.

f koro náz pedig rohant és -*l rátette a koronákat Jamcsika

és .juliska fej re, de rnivej

nagyon is rn lyen a

homlokukra nyo-

rn dtak
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. e r. mikar aztd.n csend lett, kezdett uiggaragni.
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ból újakat. Mikor ez is megvol! a fr5ceremóniás-mester a trón elé lépett EE

ós mélyen meghajolva így szólt: 
lll

- Keztljétek meg az uralkodást! lll

- Kezdjétek, kiáltott álk az udvarj dámák és urak. 
lll

- Igenieo megkezdjtik mondotta Juliska. Azután odahajolt Jancsi- 
lll

kához és súgva kérdezte: 
lll

- Te Jancsi, hogyan kell kezdeni az ura|kodást? lll

- Én bizouy nem tudom, Juliskám, de megpróbálom. 
lll

A"ztán köhintett egyet és így szólt: lll

- Hozzatok nektink Iekváros gombócot' 
lll

Erre a trón elé ugrott a főkonyhamesterés mélyen meghajolvajelentette: 
l ll

- Felséges királyom, az ebdd, mint rendesen, estére lesz készen. 
lll]

- Hát ebéd idején mit csináltok? llli

- Akkor reggelizünk. lll|

- É. Yacsora idején? llll

- Már bátorkodtam jelenteni, akkor ebétleltink. llll

- É. nrikor vacsoráztok? llll' - ---'Éjrolkor, ha vége van az udvari komédiának 
llil_ No ez furcea világ, mondotta Janceika Juliskához hajolva, de llll

már bele kell nyugodnunk, mert tígy látszik, királyéknál igy szokták. llll
De mit csináljak most? Irogyan tblytassam az uralkodást? llll

Jancsi újra köhintett egye! tle már mondani való nem jutott eszébe. llll
Az udvari népség várt. Á bolond vigyorgott. Jancsika és Juliska llll

meg lesütötte a szemét. llll

- Úgy Htszik, ti is álrnosak vagytok, trín csiklandozzalak ben- llll
neteket? kérdezte végre a bolond. 

llll

- |tJgm, nem, kiáltotta Jancsi és Juliska egyszerre' mert hát llll
mindketten nagyon csiklandósak voltak. Csak gondolkozunk kissé, aztán 

l]ilfolytatjuk az uralkodást. 
E"'

De nem vort sok ' ejrik a gondorkozasra, mert egysze*e -- 
.=flil
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. . . . hajil ftÍ, piros uirágok kiizt sz,aladtak az erd felé, , , .

kinyilott a naeY ezárnyas ajt és az orczág f binája lépett a terembe.

olyan hossz volt a fehér szakála, hogy minduntalan rálépett és ilyen-

kor felszisszent fájilalrnában. De azért mégis csak elbotorkált a tr nusig,

a hol mélyen meghajolt és így sz lt:

- Felséges királyi pár ! Irjátok alá Gonosz Pistának a halálos itéletét
_ É' mi lesz, ha aláirjuk? kérilezte Jancsi.

- Ákkor holnap reggel felakasztjuk kelmét' felelte a Í birrí.

Már minden rendben van, csak a ti aláirástok hiányzik
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r De azértjó volt az a Dagy,általános nevetés. Jancsikának volt $
ÍiillFE trE

HH ideje gondolkoznio hogy mint b jjék ki a halálos itélet aláirása alríl
Me azt nem viselte volna el, hogy a lelkén száradjon a más vére.
Azért hát így sz lt:

- Tekintetes f bir rír! Bolcs ember, miel tt valami nagy dologba
kap, alszik rája egyet No hát mi is rígy fogunk tenni. Egész jjel alig
aludtunk valami6 azért most bemegytink a szobánkba és lepiheuÍink
eb dig,merthát rígy hallom, hogy itt este ebédelnek. Kialusszuk magunkat"

.*tsgr aztán gyere ríjra elébtink és rnajd aláirjuk az itéletet.

- Helyes, zrígták az udvari dámák és az urakkal egytitt kisétáltak
a teremb l.
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ÁNCSII{ÁT ns JULISKÁr pedig hál tenmiikbe vezette a f szobamuto-
gat és miután a f udvari ugybontogat ÍnegYe tette az ágytllrat,

a fáradt testvérpár egyedtil maradt

- Mondok valamit, Juliska, sz lalt meg Jancsi, én nem irom alá
a halálos itéletet.

_- É" serq mondotta Juliska s ríjra elpityeregte magat

- Inkább megsz k m, vélte Jancsi!
En i*, helyeselre Juliska, gyis unom

Már majd kiesik a, gyomrom aB éhségÜ t.

- A'z eny rn is, Juliska. Éo n"* tudok ilélben reggelizni és vaceora-
kor ebédelni. Nézd csak, az ablak nyitva Yan' kertre nyilik, a kerten
tríl vad a rét és azon ril az erd és azon t l " . .

- Lz édes anyánk! kiáltotta Juliska és egyszerre er sen bán-
totta a lelkiismeret.

- oh, istenerh, istenem, istenem, hogy bánkrídhatik szeg ny . . .

Nem tudta Jancsi tovább mondani, mert a konnyek elfojtották a
hangiát

Egymásra borult Jancsi és Juliska és rígy zokogtak, hogy a korona

nnár ez,t', a kiráIyságot'
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csak úgy ugrándozott a fejükiln. De Jancsi csakbamar megemberelte ')]

magát és konnyeit leszárítva, így szólt: :

Most pedig intluljunk.

Egy-kett re felkapaszkodtak az ablakra, leugrottak a kert puha
fiivére, átmásztak a keritésen és hajlrí f , piros virágok k zt szaladtak
az errl felé. . . Sza|adtak, szaladtak, a hogy csak a |ábuk birta. Kozbe-
k zbe pedig ijedten tekintettek hátrafelé:_nem jon-e valalii utánuk,
hogy elvigye ket rijra királynak. Még százesztend s Márta kunyhríja
el tt sem ríllottak meg, csak éperr bekiáltottak hozzá:

- Megyiink vissza anyánkhoz, gyerekeknek, nem kell nekfir*
't bbé s mmiféle királyság.

Az anyjukat ott találták a kicsinyke házuk el tt. om sirt a kapu_
boz tamaszkodva s egyre Jancsika és Juliska nevét s hajtotta.

- Itt vagyunk, des anyám, kiáltották egyszerre. De nem is
sz ltak tt'bbet egy árva sz t sem. Nem tudtak a nagy sirásttíl. Mikot
magukhoz tértek kiss , elbeszélték, hogy mi t rtént veltik' Ddes anyjuk
oda volt a csudálkozástríl, de azért nem kérdeziísk d tt soka! hanem

sietett vacsorát fiizni'

IIej' hogy izlett minden Jancsinak és Juliskának. Mind a tiz
k rmtiket megnyalták a jrí lekváros gomli cz után.

Mfu az ágyban voltak, mikor Ju]iska igy sz lt Jancsiká,hoz:

- Jancsi te, ha ott maradunk, se irtuk volna ám alá a halálos itéletet.

- De muszáj lett volna, Julcsa!

- Még sem irtuk volna alá, Jancsi.
_- É. rnért nem Julcsa?

- Mert még nerlr tudunk irni, Jancsika!

Ezen aztán rígy nevettek, lrogy egy féldlrával kés trben aludtak eI ?

Kora hajnalban ijeclten ébredt fel Jancsika és rémÍilten kapott a
fejéhez.

- Mi bajoil, Jancsika? kérdezte édesanya, ki ott állott már az
á'gyáná,l.
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- Jaj, édes anyám, azt álmodtam, hogy még mintlig király vagyok, \
i^+^--^l- L^--- -:-__ *I- f^-:^-^- _ l-^-^-_ 1^ L^^-..t:__ *^'ll^++^Á lhála istennek, hogy nincs már fejemen a korona és hogy ríjra mellettetl

YAgyok . . .

Jancsika frissen talpna ugrott, s

ment. Juliska még mindig aludt, uísy

királyság fáradalmai.

Az bizonyos, hogy .isy Juliskának mint Jancsí}eának végleg elxmeg}t

a kedve a királyi mélt ságtd'l. Ezután szorgalmasan hordták haza az

ertl b l a galyakat és ugyancsak goudozták az apr j szá,got. Száz-

esztend s Má*ához is csak vasárnaponként mentek el és megkérték,

hogy ne csak királyokr l, hanem szegény emberekr l is mondjon nekik

meséket. Százesztend s Márta egy kissé bigyesztette az ajkát, de azt'á,n

roégis csak megtette a kedv kért.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

.:iii
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anyjával egyfiÉÉ }auga ágyához

látszik, nasysn megvíselték &,
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Juliska Ínég mind"tg aludt. . .



Nagy képes tÍindérmesék.
.:. - - 

\'ersbe_ szecte: G-vula bácsi .i
l] s;:'.ll:brtt:l:rn lappal '. 21 na' y képpel 8._ koTona,

33 cn. magas és 24 cm. szé|es igazán szép, vastag képes-
L'.'nl'r', mely leporell ban és kijnyvalakban is kaphat .

Tartalma: Béka herceg. A két kis testvér. H fehérke és
P:roska. Aranyhaju B ske. Hiivelyk Matyi. Az arany ors .

.A hrtt1_u királyÍiak. Csipker zsa' Sárkány herceg. A kis
vor ssapkás. A varázsos gy ngysor.

Ciroka és l}íÍr: ka
.r a két paikos cica .i
Sziláeyi Géza verseivel (nrqy leporello), 18 képpeI.- Festette Heyer Arthur 5'- korona

Báios cica mesék, remek képekkel. tlatalmas nagy k tet- 
35 cm. magas és 21 cm. széles kenrény lapokkal.

Mindenfélé katoná.
versíkékkel ellátta Hazai Hug . l0 lap. gyony rii k

LePorello-alkban 3.- korona.

Melyik fiugyermek nem szereti a katonásr1it? Ittmet
minden nemzet katonájátía magyar huszátt | az orosz k

Kedves háziáll at- képek,
Kis versekkel, Roboz Áodort t (naey leporello) 10

3l cm. magas és 23 cm. széles 6.- korona

A,11 a,torsz,áE
Pcrényi L. verseir'ei. tleporeiio l l0 i;p!;j 2._ bor

Házi és vadállatok láthat k e szép k nyvben.

Roboz Andor ismert és kec1velt gyermektolla mag:
ez igazán miivészi képeket.

Bonas Peti, K cos Jutka, két kis vásott r0$z l(i
kalandjait, r'isglt dolgát'

versbe szedte Zigány Arpád 3._ korona

Ui oktat
.} Versbe rÓtta

nagy képesk nyv.
0vula bácsi. 5'- korona .i

-14 cm, magas és 24'cm' széles kemény lapokon van itt
1eíestr'e a fálusi és városi élet, télen, nyáron oktat szÖveggel.

Kis
gazd asszony

ABC- je
I korona

Tiindérwixág
crimm után irta: Dezsti bácii.

12 szines képpel 3._ korona

\Za.d,á'L}a,to]l=.
.:. képekben. .}

Szép versekben bemutatja:. Roboz Andor (nagy l_eporello).
12 lapprl 3l c n magas és 24 cm. széles 6.- korona.

Ígazán étethii szép képekben mrrtatja a miivész a nagyfene-
vadakat. Roboz Andor pedig szép versekben ismerteti azokat.

34r. E3C*
osszeállitotta: Gyula bácsi.

Konyvalak 5' - korona

34 cm. magas és 24 cm. széles kemény lapokon élénk
kéoekben vonul el szemiink elÜtt az egész Abc, minden' betíih z találo képet festett a míivész.

^A.nany rrre sekfirtyv.

Csuna r'ís kaland. keor es



i:'p 30 cl-U;liÚlli:i.- korona

'=:i'es lapokon tárul elénk a hazai és kiill ltll
madár-népség.

lr rakoatatÓ sBort-mulatsáuok.

l. Pihencire.
ll. Kicsikéknek

iinnepnapja.
lll. Okos versek

szép képekkel.
lV. Napsugaras

tenger.
V. A gyermek-

szobábol.
Vl. Sziinorák.

r,:ar:,!jirilli,ri::i;j,,.;. teJ 5 puha lap; finom szines
tontls-nyomásu képpel. szép versekkel és
fenyezett cinrképpel. Hosszukás alak.

-féle. Darabja 50 fiIlér.
ilarab egyszerre megréndelve 2 Kor. Sa) fillér.

|Jtazás a7, áll.ot''il'ogb *
Frtibel_képek. 2 korona.

2 korona.

t

i
I

tl

I
i
I

I

I'

I

rcÍ- ' .
Tanuljunk festeni
Áttatvitág
Csicserg madárkák
Tarka_barka képek

-,40
-.40
-.4A
-,40

l(is leporello, 6 íérryszett lapllal
Uj verssztlt'oggsl

l(alonavilág -'50
lllalvilág 

-.50
lligadjunk -.50
J gyerekek

képesktinyve 
-.50

Á 4-Íéle egyslere

meqrendelve csak

1 kor. l0 fíllér.

Gica.kalandok

EzenléltettÍ [' ép eskÍiny v.

Averscket iría RotrozAndor. 2 korona.

USAK

elore
kis versekkcl,
nagy leporello,

l2 lappal,
Bloch N.
rajzai val

ir. - korona

34 cm. ntagas és
24 cm. széles

kemény táblájLr
mely gyermekeink kii-
mutatja be.

puha lapokkal

$és versekkel'

firvendjiink -.50
Képek az állat.
világbil _.50
A, B, C, -,50
Rajia kicsík,

-l rnulassunk -.50A 4-féle egyszerre ntegrendelve'csak
1 korona S0 fillér.

Magyar
ABC.

7 szakithatatlan

lappal 1 k. 60 filIér

Ezen krjnyvet
szívescn forgatják
apr shgaink, mert

sok szép képet
lírtnak benne.

Tarka wi.lág.
Versekkel ínagy leporello) l8 kéínel.

Festette Heyer Arthur. ^'

34 cm. magas és 24 cm. széles il._ korcna

Képek az év nrinden'. szakábol b1rjos jelcne1ek
h ozzái]Íj versik ékk el.

Hosseu['ás ala[.u
$zép képehkel e$

leporell k
YBTSBKhGI.

Víg paitások képeskiir,yve
Játsz társak.
Mulatságos délutánok
Uton-utfélen

A 4-féle eg}'sZerre megr.endeIr.c cslk

I.-
l.-
1.-
1.-

ij korona 60 fillér.

[Lgt{Vt;E UI AT
\-ersekkel ellitta Roboz Andor.

Nagl' alak. {.- liorona

30 cm. magas és 23 cn. széles.

$ 6ta aT,
(10 lapos leporello).

[Icrofény. Gyerureljárékok. 1u
lapos ieporello. Versekkel . . IJ gyermekeknelr. (10 laposleporello) . . f,Fíuk, lányok ide jertek. Vel..
sekkel. 110 lapos leporello; . I

Szép játekok képesktjnyy
Apr versekkel (nagy leporello), i2 ,pt

Festette: Bloch Nelly.
31 cn' magas és 24 cm. széles. .- kcron

iíllatkgrthe

Bloch Nelly hirneves fest miil'észn ecsetelj
k nyvben aproságaink mulatságaít.

[**ffi:1ry6i46-'

W 5 szakithatatla
lappal. (tlosszukás

kiinyvalak).

Beríis percek

Tavaszi verr)síény

l(i a srahadba

Boldog rak

4 darab cgvjz_.Íre
niegrcndelve csak

:! kor. S0 fill.

Az itt felsgrolf képes-k nyveÍ' minden k nyv és papir-
kercsked nél kaphat k.


