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Székely Győző 

Öt cipó 
Illusztrációk: Szabó Enikő  

 
Fönt, a havasok között, ahol a fellegek naphosszat az égbe törő 

fenyőfák csúcsán pihennek, gerendából ácsolt házacskáival megbújt 
egy kis falu. Ebben a falucskában – sövénnyel elválasztott házaikban 
– élt két jó szomszéd, fiatal, házasulandó legények, az egyiket Péter-
nek nevezték, a másik a Pál névre hallgatott. Mindketten szorgalmas 
emberek voltak, akik kétkezi munkával keresték a kenyerüket. Ősz-
szel fát vágtak, abból deszkát és gerendát készítettek, és azt a vásá-
rokban adták el. Tavasszal sem henyéltek, megragadták a kaszanye-
let és füvet kaszáltak, amit a réten favillával kiterítve és megforgatva 
szárítottak, majd amikor a széna megszáradt, egy tartórúd köré kaz-
lakba rakták, hogy az állatoknak legyen téli eledele. Nyáron az ara-
tók közé álltak, a munkájuk béreként kapott búzát pedig a ma-
lomban lisztté őröltették, a lisztet ácsolt ládákba tették, és gondosan 
beosztották, hogy elegendő kenyerük legyen a következő nyárig. 

                                                 
 Ion Creangă Cinci pâini című történetének felhasználásával 
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Az egyik nyáron, nem sokkal a nevezetes Péter és Pál nap 
előtt, amikor az alföldön már beérett a búza, a két legény újra elin-
dult hosszú útjára, munkát vállalni egy aratóbandában. Otthon, ahol 
már nagy volt az ínség, mindkettőjük édesanyja összekaparta a lisz-
tesláda aljából a maradék lisztet, és kenyeret sütött ki-ki a maga fiá-
nak. Péternek két, Pálnak három cipó került a tarisznyájába. 

Hajnalban, az első kakasszóra indultak útnak, hegyen-völgyön 
át mentek szaporán, ám miközben a fejük fölött a nap mind maga-
sabbra hágott, nagyon megéheztek. Az erdőben kerestek egy árnyas 
tisztást, és egy forrás mellé telepedtek, hogy elverjék az éhüket. Még 
ki sem pakolták a cipókat a tarisznyából, mikor a fák között, az ös-
vényen egy vándor tűnt föl. 

– Adjon isten jó napot! – emelte meg szalmakalapját tisztelettel 
a jövevény, és elmondta, hogy hosszú út van mögötte, és nagyon 
megéhezett, de az ő tarisznyájában még egy morzsa sem maradt.  

– Hozott Isten, vándor! Jöjj és tarts velünk, az öt cipó elegendő 
lesz mindhármunk számára – hívták jó szívvel a szomszédok az 
éhes embert. 
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A jövevény nem sokat kérette magát, letette vándorbotját, kö-
zéjük telepedett, és a legényekkel együtt jó étvággyal falatozott. Mi-
kor az öt cipó elfogyott, friss forrásvízzel szomját oltotta, majd elő-
vett öt tallért poros köpenye zsebéből, és annak a legénynek nyújtot-
ta, akinek három cipója volt: 

– Fogadjátok mindketten köszönettel a harapnivalóért, amit 
testvériesen megosztottatok velem! – búcsúzott, és útjára indult. 

Pál, akinek a tallérokat adta, rövid gondolkodás után két tallért 
a társának nyújtott: 

– Fogjad, testvér, ez a te részed, használd tetszésed szerint. Két 
cipód volt, nekem három, így az öt tallérból kettő téged illet. 

– Nem oda Buda! – utasította vissza Péter, miközben a zsebé-
be csúsztatta a feléje nyújtott pénzt – az öt tallért mindkettőnknek 
szánták, így neked is, nekem is két és fél tallér jár. Az idegentől nem 
kértünk pénzt a cipókért, amit adott tehát, azt ajándékként adta, és 
annak a fele nekem jár.   

– Ebben nem értünk egyet, ám ne veszekedjünk, hanem fordul-
junk bíróhoz, döntse el ő, hogy melyikünknek mennyi jár az öt tal-
lérból – ajánlotta a másik legény. 

Úgy is tettek: ahogy beértek a legközelebbi faluba, megkeres-
ték a bírót, és előadták mindketten, hogyan osztanák meg a kapott 
pénzt. A bíró, miután figyelmesen végighallgatta a két felet, rövid 
gondolkodás után egyet koppintott az asztalon, és így szólt Péter-
hez: 

– Mivel kevesled a társad által felajánlott pénzt, és igazságos 
döntést szeretnél, halld hát a döntésem: neked, akinek két cipója 
volt, egy tallér jár, a társadnak pedig, akinek három cipója, négy tal-
lér a része. 

A meglepett legények láttán a bíró megindokolta a döntését: 
                                                 
 Nem oda Buda! – Toldi Miklós mondása, mikor szénarúddal a kezében mutatta meg az elté-
vedt katonáknak az utat. Mai jelentése: – Nem úgy van az! Nem úgy lesz, ahogy te akarod! 
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– Hárman ettétek meg az öt cipót, ezért gondolatban vágjuk 
mindegyiket háromfelé, így tizenöt (5 cipó x 3 = 15) cipószeletünk 
lesz. Ebből hat szelet lett a te két cipódból (2 cipó x 3 = 6), kilenc (3 
cipó x 3 = 9) pedig a társad három cipójából. Egyformán ettetek, öt-
öt részt mindegyikőtök, magad is a te hat szeletedből ötöt, tehát eb-
ből csak egy maradt az idegennek (6 – 5 = 1), a társad kilenc szeleté-
ből viszont négy darab (9 – 5 = 4), miután ő is megevett ötöt a maga 
kilenc darabjából. A vendég 5 tallért adott nektek összesen a tőled 
kapott egy részért és a társadtól elfogyasztott négy szeletért. Ezért, 
ha igazságos elosztást szeretnél, adj vissza társadnak a kapott két 
tallérból egyet. 

A két cipóval útnak induló és két tallérjával elégedetlenkedő 
Péternek nem volt mit tennie, szégyenkezve visszaadott egy tallért a 
társának, majd mindketten megköszönték a bírónak a munkáját, és 
egymással megbékülve sietve folytatták az útjukat.   

 
 
 
 


