
1 rajz: A lusta és a dolgos lány (a cím felírása, egy-két motívum, háttérszín) 

2 rajz: Volt egyszer egy özvegyember és egy özvegyasszony. Előző házasságukból volt nekik 
egy-egy lányuk. De az öregasszony nem kedvelte mostoha lányát. Addig-addig míg egy nap 
sütött neki hamuból sült pogácsát és elküldte szolgálni. 

3 rajz: A lány el is ment. Ahogy ment nagy szomorúan odaért egy szőlőbokorhoz. A szőlőbokor
azt mondta neki: - Hova mész, te leányocska? - Megyek szolgálatra. Akkor azt mondta a 
szőlőbokor neki: - Gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metsszél meg s kapálj meg, mikor 
visszafordulsz, meglásd, jó tettedért jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, 
megkapálta s továbbment.

4 rajz: Ment, ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence összevissza volt omladozva, olyan
rossz volt. Azt mondta neki: - Gyere ide, leányocska, sikálj meg engem, meglásd, mikor 
visszafordulsz, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta és 
továbbment. 

5 rajz: Elért egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt.
Azt mondja a kutacska neki: - Hova mész, te leányocska? - Megyek hosszú útra, szolgálatra. - 
Gyere ide, takaríts ki engem szépen, meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért jót kapsz. Akkor a 
leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és továbbment.

6 rajz:  Ment, ment, s egyszer csak megérkezett egy szép nagy házhoz. Egy öregasszony 
lakott  benne. - Milyen útban vagy? – kérdezte  - Megyek szolgálatot keresni – mondta a lány. 
- Maradj nálam. Itt van hét szoba. Hatot seperj ki, de a hetedikbe be ne menj.

7 rajz:  A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt,
és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az 
öregasszonyhoz: - Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, 
hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony: - Na, most gyere velem, meghallgattál
szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. 

8 rajz: Akkor az öregasszony benyitott a hetedik szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz s egy 
rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak: - Most hengergőzz meg ebben, ami 
reád ragad, az a tied. 

9 rajz: Mikor a leányocska felállott tele volt a ráragadt arany és ezüst pénzzel. Megköszönte 
illendően s nagy örömmel elbúcsúzott.  Ment az úton visszafelé.



10 rajz: Addig ment, míg odaért a kutacskához. Az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, 
csészikék, kancsócskák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. – Gyere ide leányocska, 
meríts és igyál és vigyél magaddal csészikét, amelyik tetszik, mert jó tett helyébe jót várj. S a 
leányocska merített, egyet ivott s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s ment hazafelé. 

11 rajz: Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence: - 
Gyere ide, egyél, amennyi jólesik, mert jó tett helyébe jót várj . Evett az ízletes kalácsból, 
majd elindult. 

12 rajz: S ahogy ment hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, mint a 
mesékben, bor poharakban kitéve . – Gyere ide leányocska, egyél-igyál amennyi jól esik és 
vigyél magaddal, amennyit csak kívánsz, mert jó tett helyébe jót várj. A bélesre éppen 
jólesett. 

13 rajz:  Tovább gyalogolt hazafelé.  Még jókora távolságra volt a házuktól, mikor a  a kakas 
meglátta. Felszállt a kapu tetejére, és kukorékolni kezdett: - Kukuriku, jön az én nénikém 
ezüstösen, aranyosan. Az öregasszony azt kiabálta: - Elég sokat kaptál, de most elmegy az én 
leányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál! Akkor az asszony sütött neki is hamuba sült
pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő lánya is. 

14 rajz: Odaért a szőlőbokorhoz. A szőlőbokor tőle is megkérdezte: - Hová mész te 
leányocska? – Megyek szolgálatra. – mondta a lány. A szőlőbokor őt is kérte: - Gyere, tisztíts 
meg a száraz vesszőktől, metsszél meg s kapálj meg, mikor visszafordulsz, meglásd, jó 
tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta neki: -  Nem szurkodom össze  az én a csecsebecse
lábacskáim, vacsavacsa kezecskéim ha akármi is lesz. Akkor továbbment. 

15 rajz: Odaért a kemencéhez. A kemence azt mondta neki: - Gyere ide, te leányocska, gyúrjál
földet,  sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta: - Én a  
csecsebecse lábacskáimat, vacsavacsa kezecskéimet nem mártom a sárba, ha akármi is lesz. 
Akkor továbbment.

16 rajz: Elérte a kutat, és a kút azt mondta: - Gyere ide, te leányocska, merd ki ezt az állott 
vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány neki is azt mondta: - Én a csecsebecse 
lábacskáimat, vacsavacsa  kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz.

17 rajz:  Akkor továbbment és elérte ő is a szép nagy házat. Tőle is megkérdezte az 
öregasszony: - Milyen útban vagy? - Megyek szolgálatot keresni – mondta a lány. - Maradj 
nálam. Itt van hét szoba. Hatot seperj ki, de a hetedikbe be ne menj. A leány ottmaradt 
szolgálni. Mindennap kiseperta a hat szobát s a hetedikbe sem ment be - egy darabig. 

18 rajz: De egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. 
Akkor látta csak, hogy mi van odabenn:  kígyók, békák, amik rá ragadtak. Mikor kijött onnan, 
odament a gazdasszonyhoz, aki mikor meglátta így szólt: - A kígyók, békák a fizetséged amiért
nem fogadtál szót. Immár elmehetsz. 



19 rajz:  A lányt csípték marták a kígyók, békák. Mit volt mit tenni,  keserves kínok közepette 
hazafele indult. Amint ment, útközben odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni 
egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút: - Menj el innen, 
mert sajnáltad a kezedet s a lábadat. Semmit sem kapsz! 

20 rajz: Továbbment  szomjasan, éhesen. Odaért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, 
kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, az sütötte a kezét, nem tudott 
venni. Azt mondja a kemence: - Menj el innen, nem érdemled, hogy jót egyél, mert sajnáltad, 
hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat s a vacsavacsa kezecskéidet.

21 rajz:  Akkor továbbment. Elérte a szőlőbokrot, azon szőlő, ott a bor, csak enni s inni kellett 
volna. Odament, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár bort. Akkor a szőlőbokor 
eltaszította a kezét, s azt mondta neki: - Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem 
akartál megkapálni. Most nem érdemled meg.

 22 rajz: Mikor a házhoz közeledett, a kakas felszállt a kapu tetejére, és kukorékolni kezdett: - 
Kukuriku, jön az én nénikém kígyóstól, békástól. Az öregember azt mondta: - Látod, az én 
leányom jobban szolgált, mint a tied! Ezen összevesztek.

23 rajz: Az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a leánya, ha meg nem 
haltak, ma is élnek.


