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A kis hableány

Volt egyszer az óceán kéklő mélyén egy pompás palota. Itt 

élt a Tenger királya a lányaival, öt szépséges hableánnyal.

A legfiatalabb, a kis hableány nemcsak a legszebb volt 

közülük, de gyönyörű hangja is volt, a halak mindenhon-

nan odasereglettek, hogy hallhassák. A kis hableány sze-

retett énekelni, és ilyenkor mindig felfelé tekintett, a víz 

mélyére leszűrődő napfényt fürkészte. 

– De szeretnék feljutni, hogy végre lássam az eget, hall-

jam az emberek hangját, és érezzem a virágok illatát! – só-

hajtotta.

– Túl kicsi vagy még – felelte erre az anyja. – Pár év múl-

va, amikor betöltöd a tizenötöt, a király neked is megengedi 

majd, hogy felmerülj a tengerből, ahogy a nővéreidnek.
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A kis hableány tehát tovább ábrándozott az emberek 

világáról. Végre elérkezett a hőn várt születésnap. Az apja 

magához hívatta, és így szólt hozzá:

– Most már megnézheted, mi van a vízen túl. De ne fe-

lejtsd el, hogy az nem a mi világunk!

Mihelyt az apja a mondandója végére ért, a kis hableány 

már siklott is felfelé, könnyedén úszott a hullámok között. 

Amikor felért, körülnézett, és elragadtatottan kiáltott fel:

– Micsoda gyönyörűség!

Életében először látta az eget, amelyen már 

7

legszebb001-232.indd   7 01/11/18   18:30



feltűntek az első csillagok, merthogy esteledett. De még job-

ban elámult, amikor egy szirten megpihenve körbenézett, 

és megpillantott egy közeledő hajót. Szemlátomást nagy 

volt az izgalom a fedélzeten. Kisvártatva színes fények bo-

rították be az eget, és tűzijáték durranásai visszhangoztak 

az éjszakában.

– Éljen a kapitány! Isten éltesse huszadik születésnapján! 

Éljen! Éljen! – hallatszott a vidám kiáltozás.

A kis hableány kíváncsian közelebb ment a hajóhoz. Ha-

marosan meglátta a parancsnoki hídon az ünnepelt ifjút. 

Magas volt, a haja barna, a tartása királyi, és boldog mo-

soly ült az arcán. A kis hableány le sem tudta venni róla a 

szemét.
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Az ünnepség folytatódott, bár a tenger már korántsem 

volt olyan nyugodt, mint az előbb. Jeges szél korbácsolta a 

hullámokot, időnként félelmetes villámok hasították keresz-

tül az elfeketült eget, és végül rettenetes vihar tört ki. A ha-

jót felkészületlenül érte az orkán, és egy baljós reccsenéssel 

elsüllyedt.

A kis hableány egy villám fényénél meglátta, hogy az 

ifjú kapitány a tengerbe zuhan. Úszni kezdett, hogy meg-

mentse, és hamarosan oda is ért hozzá. A karjába vette az 

ájult ifjút a tomboló viharban, és minden erejét latba vetve 

úszott, hogy kimentse a biztos halálból.

A szárazföld közelébe érve lefektette a parti homokba. 

De amikor közeledő hangokat hallott, ijedten visszabújt a 

vízbe.

9
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– Gyertek gyor-

san, itt egy férfi! – 

 kiáltott fel döbbenten egy 

hölgy.

Amikor a szerencsésen megmenekült 

ifjú kinyitotta a szemét, első pillantása 

a segítségére siető fiatal nő elragadó 

arcára esett.

– Köszönöm, hogy megmentettél… – suttogta az 

ismeretlen szépségnek.

A kis hableány a vízből figyelte, amint a férfi, akit 

kimentett a tengerből, elindul a kastély felé, és szemlá-

tomást nem is sejti, hogy ő a megmentője. Visszatért hát 

víz alatti birodalmába, és hosszú napokon keresztül látni 
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sem akart senkit, bezárkózott a szobájá-

ba. Tudta, hogy az ifjú kapitány iránti 

szerelme reménytelen. Annyira kétségbe 

volt esve, hogy úgy határozott, felkeresi a 

Mélység boszorkányát, mert tudta, hogy csak ő 

segíthet rajta.

– Gondolom, olyan szeretnél lenni, mint a földi nők, hal-

farok helyett két lábbal. Igazam van? – kérdezte gúnyosan 

a rémisztő banya. – De jól vigyázz! Minden lépésnél gyötrő 

fájdalom hasít majd a lábadba, és a varázslatért cserébe 

nekem kell adnod a szép hangodat, te pedig örökre néma 

maradsz! És azt is jegyezd meg, hogy ha a szeretett férfi 

másik nőt vesz feleségül, soha többé nem leszel hableány, 

és a tested úgy porlad szét, mint a hullámok hátán táncoló 

tajték!

– Nem bánom – mondta erre a kis hableány, mert a ka-

pitányért bármilyen áldozatra kész volt.

Miután megtudta, hogy az ifjú valójában királyfi, 

elúszott a kastélyához, és megitta a boszorkánytól kapott 

varázsfőzetet. A következő pillanatban éles fájdalmat ér-

zett, elvesztette az eszméletét, és amikor magához tért, a 

szeretett arcot pillantotta meg, amely mosolyogva hajolt 

fölé. A boszorkány bűvös itala csodát tett: a herceget egy ti-

11
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tokzatos erő pont akkor von-

zotta a tengerpartra, amikor 

a kis hableány odaért.

– Ne félj! Jó helyen vagy! 

Honnan jöttél? – kérdezte az 

ifjú.

De a kis hableányt megné-

mította a szörnyű varázslat, 

úgyhogy nem tudott felelni. 

Az ifjú ekkor gyengéden 

megsimogatta az arcát, 

és biztatóan így szólt hozzá:

– Elviszlek a kastélyba, és gondoskodom rólad!

A következő napokban új élet kezdődött a kis hableány 

számára. Csodás ruhákat kapott, és sokszor kilovagolt a 

királyfival. Egyik este fényes bált rendeztek az udvarban. 

Oda is meghívták, de ahogy a boszorkány megmondta, 

minden lépésre, minden mozdulatra szörnyű fájdalom ha-

sított a lábába. A kis hableány azonban mindent elviselt, 

beérte azzal, hogy ott lehet a szeretett herceg közelében.

Bár szavakkal nem tudott beszélni vele, a királyfi szívből 

megkedvelte, és elhalmozta kedvességgel. 

Ám az ifjú egy másik nő képét hordozta a szívében: azt 

12
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az ismeretlen hölgyet szerette, akit a hajótörés után pillan-

tott meg. Pedig azóta nem is látta, mert a megmenekülése 

után hazautazott a saját országába. A kis hableány társa-

ságában is mindig a másik nő járt az eszében, és a lány, 

aki megérezte, hogy nem ő az ifjú választottja, ettől csak 

még inkább szenvedett. De a sors még 

egy kegyetlen fordulatot tartogatott 

számára. Egy napon egy nagy 

hajó közeledett a kastély felé, és 

a királyfi a kis hableány kísé-

retében kiment a kikötőbe 

a fogadására. Az isme-

retlen hölgy, akiről 

az ifjú annyit 

ábrándozott, 
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épp ekkor lépett a szárazföldre. Amikor a herceg meglát-

ta, boldogan szaladt felé, hogy végre a karjába zárhassa. 

A dermedten álló kis hableánynak összeszorult a szíve. 

Tudta, hogy örökre elveszti a királyfit.

A hölgy egy pillanatra sem felejtette el a hajótörött ifjút, 

és amikor a herceg feleségül kérte, örömmel igent mondott, 

mert viszonozta a szerelmét. Pár nap múlva meg is tartot-

ták a menyegzőt. Az ifjú házasokat már várta a kikötőben 

egy nagy hajó, és megkezdődött a hosszú nászút, amelyre 

a kis hableány is elkísérte őket.

A lányt keserűséggel töltötte el, hogy örökre elvesztette 

szerelmét. Eszébe jutott a boszorkány jövendölése, és ké-

14
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szen állt rá, hogy feláldozza az életét, és a tengerbe vesszen. 

De egyik éjszaka meghallotta, hogy valaki szólongatja a 

tenger felől, és amikor kinézett a hajó korlátja fölött, a nő-

véreit látta. 

– Kis hableány! Mi vagyunk azok, a nővéreid! Tudjuk, 

mi történt veled! Nézd csak! Látod ezt a tőrt? Ez egy va-

rázstőr, a boszorkánytól kaptuk, a hajunkért cserébe. Vedd 

el, és mielőtt feljön a nap, öld meg vele a királyfit! Ha meg-

teszed, újból hableány leszel!

A kis hableány, mint valami lidérces álomban, a tőrrel 

a kezében odament az ifjú házasok szobájához, de amikor 

meglátta az alvó herceg derűs arcát, csókot küldött felé, és 

visszaszaladt a fedélzetre. Szegény szerelmes hableány nem 
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tudta rászánni ma-

gát, hogy ilyen bűnt 

kövessen el! Amikor 

hajnalodott, bedob-

ta a tőrt a tenger-

be, még egy utolsó 

pillantást vetett a 

világra, amelyet annyira 

szeretett, azután a hullámok közé ugrott, hogy eltűnjön, 

tengeri tajtékká váljon, visszatérjen abba a világba, ahol 

született.

A nap, amely épp ekkor emelkedett a horizont fölé, 

hosszú, sárga sugarat vetett a tengerre, és a kis hableány 

megfordult a jeges vízben, hogy még egyszer lássa a fényt. 

Ám ekkor valami titokzatos erő kirántotta a vízből, és egyre 

magasabbra emelte.

A felhőket rózsaszínre festette a hajnal, a tengert könnyű 

szellő borzongatta, a kis hableány pedig dallamos harang-

kongás közepette ezt hallotta:

– Gyere velünk!

– Kik vagytok? – kérdezte a lány. Csodálkozva vette ész-

re, hogy elmúlt a némasága. – Hol vagyok?

– Ne félj, kis hableány! Velünk vagy, az égben. Mi a le-
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vegő leányai vagyunk. Nincs lelkünk, mint az embereknek, 

de az a dolgunk, hogy segítsünk nekik, és magunk közé 

fogadjuk azt, aki jó volt hozzájuk. És miután te a szenve-

déseid ellenére olyan szeretettel és megértéssel viseltettél a 

herceg iránt, úgy döntöttünk, befogadunk.

A kis hableány meghatottan nézett le a tengerre, a her-

ceg hajójára. Érezte, hogy könnybe lábad a szeme. A leve-

gő leányai azt suttogták:

– Nézd csak! A föld virágai már alig várják, hogy a köny-

nyeinkből harmat legyen!

Így kezdődött a kis hableány új, boldog élete.
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