
1 rajz: A szerencsepróbáló királyfi (Cím, háttérszínek, motívumok)

2 rajz: Egyszer egy királyfi azt mondja az édesapjának: 
- Felséges apámuram! Én elmegyek szerencsepróbálni, de engedje meg, hogy 
elvigyem magammal az én öreg szolgámat is. 
Azt feleli erre az öreg király: 
- Én nem bánom, édes fiam, menj el, s vidd a hűséges szolgádat is, csak az 
életedre ügyelj! Felkészülődik a királyfi, s jó hajnalban elindulnak.

3 rajz: Mennek, mendegélnek, s hát egyszer egy nagy rengetegbe érnek. Abban a 
rengetegben találnak egy forrást, mellé megtelepednek, s eléveszik a tarisznyát, 
hogy egy kicsit falatozzanak. Hát amint az ebédet elköltenék, jő egy kicsi emberke, 
akinek hétsinges a szakálla, s a vállán egy mázsás botocskát cipel. 

4 rajz: Ez a kicsi emberke csak belészökik a forrásba, s eltűnik.  - No - mondja a 
királyfi -, megyek utána, mert ez bizonyosan Tündérországba ment. Te pedig öreg 
szolgám, menj vissza, s mondd meg az édesapámnak, hogy hová mentem, s ha 
egy esztendő múlva vissza nem kerülök, csináltasson nagy temetést az 
emlékezetemre, mert akkor, tudom istenem, nem leszek az élők között.

 
5 rajz: Azzal bészökik a forrásba, nagy hirtelen lemerül…

6 rajz: … s hát egy szempillantásra egy gyönyörűséges szép réten találja magát. 
Elindul a réten megy-mendegél nagy örömmel, hogy rábukkant a titokzatos 
Tündérországra.

7 rajz: Amint az ösvényen ballag a távolban meglát egy aranyvárat. Arrafelé veszi 
az útját s hát amint közelebb ér látja, hogy az egész fekete gyásszal van bévonva. 
-- Valaki meghalt a királyi palotában – gondolta, s tovább gyalogol.

8 rajz: Még be sem ér a városba észrevesz egy tavat, s abban  egy hétfejű 
sárkányt. akinek épp egy leányt adnak ebédre. – No, ennek a végére járok – 
gondolta magában. Elbújik a fák között. Hát másnap délben megint egy lányt 
visznek a sárkánynak ebédre. – Ennek fele se tréfa – hökken meg a királyfi. 
Elhatározza, hogy bemegy a városba

9 rajz: El is indul. Ahogy beér látja, hogy az egész város  gyászban van. 
Megszólítja az első arra járót: - Bátyámuram, miért adnak mindennap egy lányt a 
sárkánynak? – Hej – sóhajt az ember – egy nap felbukkant a hét fejű sárkány a 
tóból és azt mondta, ha nem adunk neki minden nap egy lányt elpusztítja az egész 



várost még a föld színéről is. Sok vitéz próbált megküzdeni vele, de mindet 
megölte. Már csak mi öregek maradtunk. És holnap éppen a király leányára kerül a 
sor. Ha valaki legyőzné, a sárkányt, király  neki adná feleségül a lányát, s melléje a 
fele királyságát. 
Gondolja a királyfi, hogy ő bizony szerencsét próbál. Egy élete, egy halála, ha 
addig él is nem engedi, hogy a király lányának bántódása essen..

 
10 rajz: Hát csakugyan másnap vonul a királykisasszony fekete gyászruhában, 
mellette a porkoláb. Sem a várból, sem a városból nem mert senki lélek velük 
menni, csak úgy messziről húzta tizenkét rezes-banda a szomorú indulót. 

11 rajz: A hétfejű sárkány már ott hemmedezett a tó partján, szörnyű hét száját 
tátogatva, s úgy várja az ártatlan leányt. 

12 rajz: De odaszökik ekkor nagy hirtelen a királyfi, felöleli a királykisasszonyt, egy-
két lépést odébb teszi, s neki a sárkánynak! Szegény világ - lett itt verekedés! 

13 rajz: Csurog a verejték mind a kettőről, mint a patakfolyás. Egymást csapják a 
földhöz, hogy csak úgy nyekkennek belé és reng a föld a nagy birkózástól. Hanem 
a királyfi nem hagyja magát, mikor szuszhoz jut kirántja a kardját  s levágjaa a 
sárkány hat fejét. - Aj, hagyd meg ezt az egy fejem - könyörög a sárkány.

 
14 rajz: A királyfi bizony nem enged, a hetedik fejét is levágja.  Mikor ezzel készen 
van, odafordul a lányhoz, s azt mondja neki: 
- Felséges királykisasszony, most menjünk haza apádhoz, hadd örüljön! 

15 rajz: No, lett hét országra szóló esküvő! 
Olyan kedve volt minden léleknek, hogy csupa gombostűkön táncoltak. 
Aközben eltelt egy esztendő, s a királyfinak eszébe jut, hogy neki haza kéne menni.

16 rajz:  Hatlovas hintóba ül feleségestül, s úgy kihajt a forráson, hogy meg se 
vizesedik senki, semmi. 

17 rajz: Hát mikor kiérnek, az apja ott várja az egész udvarnéppel. Van öröm!... 
Hazamennek, nagy vendégséget csapnak. Azután tojáshéjba kerekednek, a 
Küküllőn leereszkednek. Holnap legyenek a ti vendégeitek! 


