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Három kis hetyke szív

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy barlang 
valahol a nagy hegyek és fenyőerdők között , olyan 
magasan, hogy semmiféle emberi lárma nem ért 
odáig. Öreg-öreg varázsló lakott  benne, olyan öreg, 
hogy látt a, mikor először keltek fel a vizek a holdvi-
lág bűvös sugarának parancsszavára. 

Ez az öreg varázsló minden este kilépett  a bar-
langja elé, feltartott a a két tenyerét, és valami va-
rázsszót mormogott . Erre egyszerre suhogással 
telt meg az erdő mindenfelől, mintha fecskerajok 
érkeztek volna, piros szívek szálltak elő a mélység-
ben feketéllő föld irányából. Némelyek a varázsló 
jobb tenyerére szálltak, mások a bal tenyerére. És 
innen, a tenyeréből továbbröpített e a varázsló vala-
mennyit a barlangba, ahol két tárt ajtajú szekrény 
állott . Egyik fekete bársonnyal volt bélelve, a másik 
hóhérpirossal. Ide repültek be a szívek, jobb tenye-
réről a fekete szekrénybe, bal tenyeréről a vörösbe. 

Mikor aztán ritkulni kezdett  a szívek raja, és csak 
elvétve, elkésve jött  még egy-egy libegő repüléssel 
a sötétségben, visszament a barlangjába a varázsló, 
feltett e nagy szemüvegét, kezébe vett e fi nom mű-
szereit, és hozzálátott , hogy éjszaka megjavítsa a 
szíveket, amelyeknek a szerkezetén hiba esett  vala-
hol. Mert csupa-csupa olyan szív volt ez, amely a 
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nap folyamán vagy fájdalmat adott , vagy fájdalmat 
kapott  mástól. A sok könnytől rozsdafolt támadt 
a pici-pici óraművön, att ól pedig, hogy fájdalmat 
okozott  egy másik szívnek, apró kis kemény kavics 
akadt a kerekei közé s ezt ki kellett  szedni, hogy 
másnapra eltűnjön s elfeledje, mi történt… máskü-
lönben sohasem tudta volna nyugodtan élni tovább 
az életét, úgy gyötörte volna az a kis kavics a szívé-
ben. Jobban talán, mint a megbántott  szívet a bánat. 

Reggelre el kellett  készülni a varázslónak a javí-
tással, legalább úgy-ahogy. Volt szív, amelyik estére 
újra visszajött , hogy folytassa a gyógykezelést. Az 
első hajnali sugárnál azonban kitárta a két szekrény 
ajtaját az öreg varázsló, s kiállt a barlang elé, feltar-
tott  két tenyerével, a szívek pedig repesve röpültek 
vissza a földre. 

Történt, hogy az öreg varázsló nagyon is gyakran 
látott  egy szívet a fekete szekrényben. Nehéz, gyen-
gén zakatoló szív volt, fáradt és megviselt, gyakran 
csóválta a fejét: érdemes-e még egyáltalán dolgozni 
rajta? A vörös szekrényben pedig ugyancsak gyak-
ran három vidám kis szív került egymás mellé, há-
rom hetyke gőgös, kemény kis szív, és mindenikben 
ott  volt az apró kis kavics… 

Ez a három hetyke kis szív volt az oka, hogy a 
fáradt nehéz, beteg szív úgyszólván minden éjszaka 
ott  feküdt a varázsló fekete szekrényében. 

A varázsló türelmes volt. Sokáig nem szólt sem-
mit. Majd dörmögni kezdett  magában. Végül pedig 
egyszer jobban sietett  a munkájával, korábban ha-
zaengedte a szíveket, és maga is lerepült ócska, kis 
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szőnyegére telepedve, az emberek közé, hogy utá-
nanézzen a dolognak. Repült a három kis hetyke 
szív, meg a fáradt, fájó szív után. Egy útjuk volt. Le-
szálltak hamarosan egy városban, ahol tárt ablakok 
mögött  három leány aludt mélyen, jóízűen, egészsé-
gesen és kipirult arccal. És aludt ott  egy asszony is, 
a három leány anyja. Övé volt a negyedik szív. 

Az öreg varázsló gyöngéd kézzel tett e helyére a 
nehezen zakatoló szívet, de az anya rögtön felérzett , 
és felült. Nyugtalan álma sohasem volt mély. 

– Azért jött em – mondta az öreg varázsló –, hogy 
megmondjam, ez nem megy így tovább. Tönkre-
megy ez a kis, gyenge gép idő előtt . Segíteni kell a 
dolgon. Ha még egyszer úgy történik, hogy ott  lá-
tom a három hetyke leányod szívét a vörös szekré-
nyemben, nem veszem ki egyikből sem a kavicsot. 
Akkor majd megtanulják, hogy ne okozzanak fáj-
dalmat neked máskor. 

Az asszony megĳ edt, és könyörögni kezdett : 
– Kedves, jó varázsló úr, ne tedd ezt, kérlek ne 

tedd. Hiszen olyan vidámak, kedvesek, boldogok 
és egészségesek… Sohasem akarnak ők megbántani 
engem, és csak az én hibám, hogy sok minden fáj, és 
hogy egyre gyötör értük az aggodalom. Észre sem 
veszik, ha sírok… 

– Nekem az mindegy – mondta a varázsló. – Mond-
hatom, sokféle szív van a vörös szekrényemben éj-
szakánként, vannak ott  gyilkos szívek, olyanoknak a 
szíve, akik igazán embert öltek és olyanoké, akik va-
lakinek a lelkét ölték meg. Rendesen azonban vagy 
a másik szív is ott  fekszik köztük, mert nem egészen 
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ártatlan, vagy legalább egyszer s mindenkorra meg-
szabadult a fájdalmaktól. Egyikre sem tudok ezek 
közül úgy haragudni, mint erre a három kis hetyke 
szívre. Azt hiszik, semmi sincs a világon, csak az ő 
örömük és mulatságuk, azt hiszik, ők csak azért él-
nek, hogy nevessenek és táncoljanak, és te dolgozz 
és szenvedj. Ez nem megy így tovább. 

Az asszony a kezét tördelte. 
– Nem veszed észre – kérdezte –, hogy most még 

jobban fáj a szívem, mint az előbb? Nem veszed ész-
re, hogy ha nekik valami bánatuk vagy fájdalmuk 
lenne, százszorosan átérezném? Így nem gyógyít-
hatsz meg engem. 

– Akkor hát mit csináljak? – morgott  a varázsló. 
– Minden munkámat tisztességesen végzem, értek 
a mesterségemhez, de világéletemben sokat bosz-
szankodtam az ilyen szívek miatt , mint a tiéd. Át-
kozott  érzékeny valami az. Szinte félek a kezembe 
venni, hozzányúlni. Megpróbáltam vele mindent, 
amit csak lehetett , megnéztem egyszer nagyítóval 
is: hiába. Egyik nap tisztára, csillogóra tisztított am 
minden könnytől, másnap újra ott  feküdt a fekete 
szekrényben. Nincs hát neked egyetlen napod sem 
gond és fájdalom nélkül? 

– Nincs – mosolygott  az anya –, és örülök addig, 
amíg nincs. 

– Micsoda beszéd ez? – haragudott  a varázsló. 
– Amíg él az én gondom és aggodalmam, addig 

hetykék és vidámak és boldogok ők odaát – mondta 
az anya. – Amikor az én fájdalmam és aggodalmam 
nincs többé, akkor nem lehet olyan könnyű az ő szí-
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vük, mint mostanáig. Ha nagyon imádkozik valaki, 
akkor magára veheti a gyermekei bánatát is egy ide-
ig, ez olyan titok, amit csak kevesen tudnak, varázs-
ló úr, és még kevesebben hisznek. De én hiszem és 
tudom és teszem. 

– Sejtett em, hogy ilyenféleképpen áll a dolog – 
morogta a varázsló –, mert soha meg nem történt 
még velem, hogy meg ne találtam volna a hibát és 
a baj okát valami szívben, éppen csak a te szíved, 
meg még néhány anyáé ilyen. Miért űzöl ilyen kép-
telenül oktalan bűvöletet, és miért imádkozol ilyes-
miért? A természetes az, hogy viselje mindenki azt, 
ami az ő része. Ebből is látom, hogy igazam van: 
holnap bennehagyom a kavicsot abban a három kis 
hetyke szívben. Hadd gyötrődjenek. 

– Kérlek szépen, varázsló úr, könyörülj rajtam, és 
ne tedd. Látod, én elviselem mindennap a gondot 
és fájdalmat, a gyötrődést és a terhet. Ezt el bírom 
viselni, mert értük viselem. De azt nem tudnám el-
viselni ezzel a beteg, legyengült szívemmel, ha őket 
kellene szenvedni és gyötrődni látnom. Ez már sok 
lenne. Akkor meghalnék. 

– De hiszen akkor rajtad nem lehet segíteni! – ki-
áltott  fel haragosan a varázsló, és mérgesen indult, 
hogy visszarepüljön a barlangjába. 

Hanem az asszony megfogta a kabátja ujját, és 
visszatartott a még: 

– Ne haragudj rájuk, varázsló úr, és ne haragudj 
rám sem. Hamar eltelik az idő. Egy-két nap még… 
vagy egy-két hét, egy-két hónap még vagy egy-két 
esztendő… aztán betelik a mérték, és az én szívem 
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megáll, ők pedig kirepülnek innen, és nemsokára 
nekik is lesz kis szívecskéjük a maguké mellett , kis 
gyermekszívecskéjük, amely rájuk van bízva. Meg-
látod, akkor milyen sebes, bánatos, gondtelt és ne-
héz lesz hamarosan ez a három szegény kis hetyke 
szív. Nem emlékszel már az enyémre, milyen volt? ...  
A leghetykébb, a legvidámabb, a legkönnyelműbb 
valamennyi között … 

A varázsló maga elé tekintett , és íme… valóban… 
emlékezni kezdett  egy hetyke, gőgös, kemény kis 
piros szívre, amely éjszakáról éjszakára ott  feküdt 
minden szégyenkezés nélkül a vörös szekrényben 
legelöl, és amint kivett e belőle a kis kavicsot, huss… 
repült vissza, hogy tovább élje a maga gondtalan és 
gondatlan vakmerő pillangó-életét. 

Megcsóválta a fejét csendesen a varázsló, és meg-
csóválta elmerengő, bánatos mosolygással az asz-
szony is. Aztán szólt: 

– Köszönöm, hogy eljött él hozzám varázsló úr. 
Legalább megkérhetlek: légy majd nagyon jó, na-
gyon gondos, nagyon kíméletes az ő szívük iránt, ha 
a vörös szekrényből átkerülnek a fekete szekrény-
be. Vigyázz rájuk, és… és vigyázz az én szívemre is, 
hogy minél tovább bírja a fájdalmat. És sajnáld azt a 
három hetyke kis szívecskét… 

A varázsló mormogott  valamit a szakállába, az-
tán legyintett , és a hajnali felhők közt elszállott  ha-
zafelé. 

Odaát a három kis hetyke kis piros szívecske vi-
dáman és gondtalanul ketyegett . Ami tegnap tör-
tént, amit tegnap mondtak, ami tegnap érte őket, 
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úgy elfeledték, mintha nem is lett  volna… mintha a 
fürdő illatos vize ma reggel új életet, egészen friss, 
új szívet és lelket adott  volna nekik. 

– Éhesek vagyunk, reggelit kérünk! – kiáltott ák, 
holmi kis fecskefi ókák módjára. 

És az anya, mialatt  sietve főzte meg nekik a kávét, 
megsajduló szívvel arra gondolt: 

– Nem lenne szabad ennyire elkényeztetnem 
őket… nekik kellene megfőzni a reggelit… 

De nagyon jól tudta, hogy az ő édesanyja is így 
tett , és amikor rákerült a sor, megfőzte ő is a regge-
lit, és megfőzi majd, ki tudja, milyen sötét konyhá-
ban, ki tudja, milyen hidegben, ki tudja, milyen sze-
gény embernek való kávéból valamikor az ő hetyke 
és vidám három kislánya is. 

Mert ha hetyke is, mégha gőgös is, ha kemény is: 
van szívük. 

Amit nem is olyan sokan örökölnek anyjuktól, 
apjuktól, őseiktől. 

A többi: sohasem látt a a varázsló barlangjának tá-
ját sem, éli az életét halálig, anélkül, hogy egyetlen 
tündérmeséről tudna, ami van a világon…


