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Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma 
Magyar népmese 

Illusztrációk: Szabó Enikő  
 

Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és 
mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik a 
királyhoz ment, és azt mondá neki: 

– Fölséges király, szerelmes atyám, már én tizennyolc esztendős 
vagyok, és a napfényt mégsem láttam, azért könyörgök felségednek, 
hogy hadd mehessek sétálni. 

Felel a király: 
– Édes leányom, az meglehet, hanem hogyha kimégy, többet 

vissza nem jöhetsz. 
A leány nem gondolt azzal, hanem elment a tó mellé sétálni. 

Egy nagy sárkány kijött a vízből, s a leányt elvitte. 
A király várta a leányát, de az csak nem jött. Azután a középső 

is, mikor tizennyolc esztendős volt, az atyjához ment, és azt mondja 
neki: 

– Fölséges király, édes 
atyám, azért könyörgök, hogy 
hadd mehessek sétálni. 

Az atyja azt mondotta: 
– Édes leányom, nem bá-

nom, hogyha elmégy is, de majd 
te is odaveszel. 

A leány nem gondolt vele, 
csak elment az is ahhoz a tóhoz, 
amelynél a nénje elveszett. Mikor 
odaért, egy irtóztató sárkány a 
vízből kijött, a leányt elvitte. A 
király ezen igen nagy búnak esett. 
Azután nemsokára a legkisebbik 
is az atyjához ment, és mondá: 



 2

– Fölséges király, szerelmes atyám, könyörgök, eresszen sétálni, 
én már tizennyolc esztendős vagyok, a napot mégsem láttam: akar-
nék sétálni. 

A király megengedte. A lány elment tehát a tóhoz, ahol a nénjei 
elvesztek. Mikor odaért, őt is elvitte a sárkány. Ekkor a király rettene-
tes nagy búnak esett. 

Abban a városban volt egy vénasszony, akinek három fia volt. 
Az egyik volt Este, a másik Éjfél, a harmadik Hajnal. Amikor a király 
kihirdettette, hogy aki a leányairól hírt tud mondani, annak fele ki-
rályságát nekiadja, a vénasszony mindjárt gondolta magában: „Az én 
fiaim sokat járnak-kelnek, talán valamelyik tud hírt mondani felő-
lük.” Mikor aztán az Este hazament, enni adott neki, azután így szólt: 

– Fiam, már régen nem voltál itthon, azért maradj, feküdj le és 
aludjál. 

De az Este azt mondta, hogy ha az Éjfél hazaér, nem jó lesz; 
mégis az anyja szavára maradt és elaludt. Azután az Éjfél is hazajött: 
annak is enni adott az anyja, és annak is azt mondotta: 

– Fiam, már régen nem voltál idehaza, feküdj le és aludjál. 
De az is azt mondotta, hogy ha a Hajnal hazaér, rosszul lesz a 

dolga. Anyja szavára mégis lefeküdt és elaludt. Végre a Hajnal is ha-
zajött, az is evett és lefeküdt. Mikor már kialudták magukat, mind a 
hárman felkeltek, és mikor meglátták egymást, mind a hárman meg-
ijedtek. Az anyjok pedig azt mondotta nekik: 

– Látjátok, fiaim, mind a hárman az én fiaim vagytok, ezért mit 
féltek egymástól! Hanem azt kérdem inkább, nem láttátok-e a király le-
ányait? Mert aki híreket hoz a leányokról, megkapja a fele királyságot. 

 Felel az Este: 
– Én nem láttam! 
– Én sem láttam sehol! – mondta az Éjfél. 
Azután felel a Hajnal: 
– Én láttam, és nemhogy hírt tudnék felőlük mondani, de még 

haza is hozom őket! Hanem menjen kend, anyám, a királyhoz, és 
mondja meg neki, hogy csináltasson egy háromszáz öles láncot és a 
végibe hétmázsás karikát. 



 3

Az anyjok elment a királyhoz, és elbeszélte, hogy az ő Hajnal fia 
mit mondott. A király gyorsan valamennyi kovácsot és lakatost ösz-
szehívta, és megparancsolta nekik, hogy minél hamarabb csinálják 
meg a láncot; meg is lett. Azután elment az erdőbe mind a három 
testvér. A Hajnal azt mondja az Estének: 

– Eridj, vidd fel a fára ezt a láncot, s kösd meg. 
Az Este nem bírta felvinni a láncot. Azután az Éjfélnek is mond-

ja, hogy vigye föl és kösse meg. Az Éjfél felvitte s meg is kötötte, azu-
tán lejött a fáról. A végén mind a hárman megesküdtek, hogy míg 
egy csöpp vér lesz bennük, addig egymást el nem hagyják. Azután 
az Estének mondja a Hajnal, hogy menjen le a lyukba, de az félt le-
menni. Ezután Éjfélen lett volna a sor, de ő sem mert leereszkedni. 
De mindketten megesküdtek Hajnalnak, hogy míg ő föl nem jön a 
lyukból, addig ott maradnak. 

Végre a Hajnal lement a föld alá, és ott egy rézvárra bukkant. 
Abba bement, hát a király legidősebb leánya ott volt. Mondja a leány: 

– Jaj, kedves Hajnalom, mi hozott ide? Menj hamar, mert ha a 
sárkány hazajön, ezer lelked lesz is, összeszaggat. 

Felel a Hajnal: 
– Ő engem nem szaggat, hanem 

mondd meg azt nekem, hogy milyen 
erős az a sárkány? 

Felel a leány: 
– Amikor hazajön, egy buzogányt 

bevet a várba: hogyha az udvarba veti, 
akkor odaveszel, de ha nem tudja be-
vetni, akkor nem lesz olyan erős. Egy-
egy icce pálinka az itala, és egy kenyér 
az étele.  

Mondja a legény: 
– Add nekem a pálinkát és a ke-

nyeret! 
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A leány odaadta, a Hajnal megette. Mikor a sárkány megérke-
zett, egy nagy buzogányt vetett a vár felé nagy haraggal, hanem be 
nem tudta a várba vetni. Kimegy a legény a sárkány elébe, összemen-
tek, de a Hajnal a földhöz vágta a sárkányt, és levágta mind a hat fe-
jét. Azután bement a leányhoz. A leány nagy örömmel fogadta, a 
nyakába esett, megcsókolta, s azt mondta: 

– Már édes Hajnalom, én a tied vagyok, te pedig az enyém. 
Azután a Hajnal megkérdezte: 
– Hát ezt a rézvárat nem lehetne-e elhozni velünk? 
– Itt van egy rézvessző – felelt a lány –, azzal vágd meg a várat, 

és olyan lesz, mint egy alma. 
És csakugyan, rézalma lett belőle. Azután elmentek a másik 

várhoz, az meg mind csupa ezüst volt. Ott élt a középső leány. Az is 
megijedt, hogy mi hozta oda őket, mondá: 

– Menj el, édes Hajnalom, mert ha ezer lelked lesz is, megöl az 
uram! 

– Mit eszik az urad? 
– Egy icce pálinkát és két kenyeret. 
– Add nekem azt a pálinkát! 

A leány neki adta. Hajnal a kenye-
ret megette, a pálinkát megitta. Egyszer 
jön ám a sárkány!  A ház falához hajítot-
ta a buzogányt, a Hajnal pedig kiment, 
és ezt a sárkányt is megölte. Azután 
megütötte a várat egy ezüstvesszővel, 
mire a vár mindjárt ezüstalmává lett. 
Végre elindultak a harmadik királykis-
asszonyhoz. Az nagyon megijedt. 

– Menj el, édes Hajnalom, mert az 
én uram oly erős, mint a másik kettő 
együtt véve, az téged megöl, ha ezer 
lelked lesz is! 
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Kérdi a Hajnal:  
– Mit eszik a te urad? 
Felel a leány: 
– Egy icce pálinkát és három kenyeret. 
– Add ide a pálinkát és a három kenyeret! 
Ezt megette, amazt megitta, azután várta a sárkányt nagy ha-

raggal. Egyszer látja, hogy jön az iszonyú sárkány, akinek tizenkét 
feje van. Már messziről megérezte, hogy valaki van a házánál. Azért 
nagy haraggal rontott be, de a Hajnal sem volt rest! Fölugrott, és úgy 
földhöz vágta a sárkányt, hogy csak úgy nyekkent. Azután kirántotta 
a kardját, levagdalta mind a tizenkét fejét. Volt is nagy öröm! Végre 
az aranyvesszővel megcsapta Hajnal a várat, s az mindjárt aranyal-
mává változott. Azután együtt elmentek a lyukhoz. Elsőbben a leá-
nyokat húzták fel a testvérek, utoljára Hajnal ment föl a felvilágra. 
A királyi vár mellett feldobta az 
almákat, azokból három vár lett: 
arany, ezüst és réz. Azután min-
degyik testvér a maga várába 
ment lakni, ki-ki a maga párjá-
val. Reggel, hogy a király fölkelt, 
csak elálmélkodott rajta, hogy 
micsoda szép várak épültek az ő 
vára mellett. Mindjárt odament, 
és hogy meglátta leányait, mind-
járt nagy örömmel kezdtek ké-
szülni a lakodalomra. Annak 
megtörténte után most is élnek, 
ha meg nem haltak.  

 


