
A VARÁZSLATOS DISZNÓBŐR ÉS A 
KÁLYHA PUSZTÍTÓ TÜZE

– Megérkezett a leány a vőlegény házába; tetszett neki a 
palota, s anyóssal, apóssal hamar meg is barátkozott. Amikor 
aztán a vőlegényt meglátta, sóbálvánnyá meredt, de későbben 
így szólt, a vállát vonogatva:
— Ha szüleim így akarták, s az Isten így rendelte, hát így 
legyen! — S hozzálátott a házi teendőkhöz.
A malac szokása szerint egész áldott napon bóklászott a 
házban; de este lefekvéskor csak ledobta magáról a disznóbőrt 
s olyan szépséges királyfiúvá változott, hogy gyönyörűség volt 
ránézni! Nem is telt bele sok idő, és az ifjú asszony szépen 
összeszokott vele; nem olyan szemmel nézte már mint eleinte.
Egy hétre-kettőre rá hazamegy a császár leánya apját-anyját 
meglátogatni; az urát otthon hagyta, nem engedte meg neki, 
hogy véle menjen... 
–Örvendeztek a császári szülők, hogy meglátták, s elkezdték 
faggatni hogy és mintlétéről, az uráról, ő pedig elmondott 
mindent, amit tudott.(…)
— Micsoda élet lesz az, édes leányom, hogy ki ne mozdulhass 
az uraddal a világ szeme elé?! Tanácsom ez: úgy rendezd, hogy 
a kályhában örökkön nagy tűz lobogjon; és amikor egyszer az 
urad elalszik, a disznóbőrt vesd belé, s megszabadulsz tőle.
— Be jól mondja, édesanyám! Lám, ez nem járta meg az 
eszemet.
S mihelyt a fiatal királyasszony hazatért, parancsba adta, hogy 
rakjanak nagy tüzet a kályhába. Es amikor az ura a legjobban 
aludt, elé a disznógúnyát, s be a tűzbe vele. Pattogott is a 
szőre, sírt a parázson a bőr, és támadt olyan bűz, hogy az ura 
menten fölébredve talpra ugrott, s nagy szomorúsággal nézett 
a kályha tüzébe.

Ez a történet első része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet:
Gondolattérkép
Táblázat
Rajz, stb.
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S ha valamikor szükséged lenne reám, tudd meg: Szép Vitéz a 
nevem, és ott találsz a Tömjénes-kolostorban.
S ahogy ezt kimondta, hatalmas vihar támadt, s vad forgószél 
kapta fel, és vitte magával a király vejét. S azon nyomban a 
csodálatos híd is összeomlott, megsemmisült, eltűnt a föld 
színéről. És minden kincsével, pompájával a palota is, melyben 
az öregek laktak a menyökkel; visszaváltozott a hajdani 
szegényes kunyhóvá

Ez a történet első része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet:
Gondolattérkép
Táblázat
Rajz, stb.

S8
T1

L2 P2
DISZNÓMESE


