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A Nap és a Hold 
 

A gyermekek összegyűlnek, s közülük a két legügyesebb és leg-
erősebb gyermek félrevonul, összebeszél, és az egyik a „Nap”, a má-
sik a „Hold” nevet veszi fel. Ha ez megtörtént, zsebkendőjükből 
zászlót csinálnak, és azt magasra tartva a gyermekcsoport elé men-
nek. 

– Ki megy a Naphoz? Ki megy a Holdhoz? – kérdezik egyszer-
re. (A gyermekeknek nem szabad tudni, hogy melyikük a Nap és 
melyikük a Hold, mert könnyen megeshetik, hogy az egyik népsze-
rűbb, mint a társa, és a játszó közönség, ha tudná, hogy melyik mi-
lyen nevet visel, hozzá pártolna.)  

– Akik a Naphoz mennek, vonuljanak balra, akik a Holdhoz 
mennek, vonuljanak jobbra!  

Ha ez is megtörtént, akkor a két fiú kijelenti, hogy ők királyok, 
éspedig ellenfelek, a hozzájuk pártolt fiúk pedig katonák. Ezután lé-
pésekkel kimérnek egymás között egy távolságot, legyen ez 16 lépés, 
majd a középpontban, mely 8–8 lépésre lesz a két tábortól, mindket-
ten leszúrják a zászlójukat, egyik jobbra, másik balra úgy, hogy a két 
zászló között a futó katonák kényelmesen elférjenek. A zászlóktól 
jobbra, 8 lépés távolságra az egyik király üti fel táborát, ezt egy na-
gyobb kővel jelzi, a középponttól balra pedig, szintén 8 lépésre  az 
ellenfél üt tábort, ő is egy kővel jelzi a rezidenciáját. 

A katonák a választott királyuk köré csoportosulnak, és most 
megkezdődik a tulajdonképpeni játék. 

Az egyik király kijelöli a leggyorsabb gyermeket kengyel-
futónak, aki híreket visz az ellenkirályhoz. A kengyelfutó elindul, és 
amikor a határt jelző zászlókhoz ér, méltóságosan meghajol, mintegy 
szabadságot kérve a határátlépéshez, ezzel továbbindul, s a másik 
királyhoz érkezve másodszor is meghajtja magát. A király kezét 
nyújtja a kengyelfutónak, és kérdi: 

– Mit üzent a királyod? 
– Királyom őfelsége – mondja a küldött – három rétest küld fel-

ségednek: az egyik húsos, a másik túros, a harmadik böjtös (vagy: az 
egyik kovászos, a másik kovásztalan, a harmadik íztelen; vagy: az 
egyik sós, a másik sótlan, a harmadik epés). Midőn ezeket elmondta, 
vissza akar futni a királyához, de ez a király utána indul, és ha sike-
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rül őt a maga határán, a két zászlón innen elfogni, akkor fogollyá te-
szi, és szolgálatába fogadja. 

Ezután a másik király küld követet a társához, és az szintén 
igyekszik a kengyelfutót fogollyá tenni.  

A játék addig tart, míg az egyik királynak sikerül a másik kato-
náit mind elfogni. Mikor ez sikerült, akkor a katonáitól megfosztott 
király személyesen visz híreket az ellenfél táborába, majd dolga vé-
geztével igyekszik vissza a székhelyére, miközben a győztes fél arra 
törekszik, hogy a királyt magát ejtse fogságba. 

Ha ez is sikerült, akkor a győztes király katonáit egymással 
szemben két sorba állítja, hogy közöttük kényelmesen el lehessen 
menni, a bukott királynak pedig födetlen fővel háromszor kell átvo-
nulnia a győztesek között. Ezek után a katonáira is sor kerül, egyikük 
kezébe adják a pálcát, amelyikre a kendőt kötötték, azt köteles ma-
gasra tartani, és előre indul, társai pedig födetlen fővel követik, így 
vonulnak keresztül a győztesek sorain. 

 


