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Volt egyszer egy molnár s annak egy fia. Az apa nem hagyott mást a fiára csak egy 
macskát. Ez a macska azonban nem akármilyen macska volt, mert tudott beszélni.

– Gazdám, ha adsz nekem egy kalapot, egy pár csizmát és egy zsákot, gazdaggá 
teszlek – mondta egy nap.
A macska felhúzta a kalapot meg a csizmát, és elment az erdőbe nyulat fogni. 

Fogott is egyet, betette a zsákjába, és elindult vele a királyi palotába. Ahogy 
odaért, bement egyenesen a trónterembe, és azt mondta:
– Felség, ezt az ajándékot Carabas márki küldi neked – azzal mély meghajlás 

kíséretében átnyújtotta a királynak a nyulat.
– Habár nem ismerem a gazdádat, hálásan köszönöm az ajándékát – felelte 

a király, aki nagyon szerette a vadhúst.
A macska ugyanígy tett másnap és harmadnap is. Egészen addig, amíg végül már 

bejáratos lett a királyi palotába. Egy nap meghallotta, hogy a király ki akar kocsizni 
a lányával. Gyorsan hazaszaladt, és azt mondta a gazdájának:
– Fuss, és fürödj meg a folyóban!

A legény megbízott benne, és engedel meskedett. Ami-
kor a királyi hintó elhaladt a folyó mellett, 

a macska hangosan nyávogni kezdett:
– Segítség, segítség! Carabas 
márki ruháit ellopták, őt 
magát pedig behajították 
a folyóba! Mindjárt 
megfullad!
– Gyorsan húzzátok 

ki! – parancsolta a király 
a testőreinek, akik kihúzták 

a legényt, és nemesúrhoz méltó 
öltözéket adtak neki.

10

Csizmáskandúr
Ch. Perrault meséje



16 17

– Márki uram, engedje meg, hogy viszonozzam 
nagylelkű ajándékait és hazavigyem – mondta a király 
az ifjúnak, aki az egészből egy mukkot sem értett. 
Attól pedig még nagyobb zavarba jött, hogy 
a hintóban a királylány mellé ültették, akibe 
első látásra beleszeretett. Eközben a macska 
elrohant annak a szörnyetegnek a kastélyába, 
aki az egész környék ura volt.
– Ki merészel zavarni engem? – mennydörögte 

a szörnyeteg.
– Csak én, uram, aki nagy csodálója vagyok. 

Tényleg igaz, amit beszélnek, hogy akármilyen állattá 
át tud változni? – kérdezte hízelegve a macska.

– Hát persze! – vágta rá a szörny, és oroszlánná változott.
– Akár olyan icike-picike állattá is át tudna változni, mint egy 

egér? – faggatózott tovább a kandúr.
– Mi sem könnyebb annál! – bömbölte a szörny.
Ám alighogy egérré változott, a macska rávetette magát, és bekapta. Aztán 

kirohant a királyi hintó elé, és elkiáltotta magát:

– Isten hozta fenségteket Carabas márki kastélyában!
Így történt, hogy a macska ravaszságának köszönhetően a molnár fia gazdag 

ember lett, és ráadásképpen feleségül vehette a király leányát.




