
Das heilige Bergveilchengras 

Fiołkowa lecznicza trawa 

Pewnego razu zachorowała piękna królewna. Jej ojciec - król – ogłosił, że 

odda swoją córkę za żonę temu, kto ją wyleczy. Młodzieńcy próbowali znaleźć 

lekarstwo na jej chorobę, lecz żadnemu się to nie udało. Pewien książę postanowił 

pomóc księżniczce. W pobliżu zamku napotkał starszą kobietę, która, w zamian za 

pomoc, powiedziała mu, gdzie szukać lekarstwa na chorobę królewskiej córki. 

Królewicz długo szukał wskazanego lekarstwa. Gdy wrócił z lekarstwem na zamek, 

królowa kazała naparzyć ziół. Królewna napiła się wywaru z fiołkowej trawy i od razu 

poczuła się lepiej. 

Król dał księciu swoją córkę za żonę i do tego połowę królestwa. 

 

Die geretteten Mädchen 

Uratowane dziewczyny 

Pewien człowiek miał dwóch synów. Jeden z nich postanowił wyruszyć w świat 

i spróbować szczęścia. Niestety trafił na złą czarownicę, która zamieniła go w żabę. 

Pod postacią żaby spotkał dobrą czarownicę, która jednak nie mogła zdjąć złego 

czaru. Wpadła na pomysł, że może kiedy uwolni jej siostrę pilnowaną przez smoka, 

czar pryśnie. Żaba tak długo walczyła ze smokiem, aż go pokonała. Siostra została 

uwolniona i poślubiła żabę. I jeśli nie umarli, to żyją po dziś dzień. 

 

Das Zalakaroser Thermalwasser 

Wody termalne w Zalakaros 

Niedaleko Balatonu znajdował się zamek, który nazywał się Karosburg. 

Pewnego dnia król otrzymał list ostrzegający przed Turkami. Zwołał swoich żołnierzy 

oraz poprosił władców z sąsiednich królestw o pomoc. Ponieważ wszyscy walczyli                  

z Turkami, król został sam i obmyślał plan walki. 

Żołnierzy węgierskich było mniej niż tureckich, ale nie dawali za wygraną. Przywódcą 

wojsk węgierskich był Pista Buza. Widząc, jak Turcy pogrążają Węgrów, wbił swój 

miecz w ziemię, skąd trysnęła gorąca woda. Turcy przestraszyli się tego zjawiska, 

myśleli, że jest to woda z niebios. W taki sposób wygrali żołnierze z Karosburg wojnę 

z Turakami, a Turcy bojąc się Węgrów nigdy więcej się nie pojawili. 

 

Der Schmied und seine drei Söhne 

Kowal i jego trzej synowie 



  

Pewien kowal miał trzech synów. Pewnego dnia najstarszy z nich wyruszył                   

w świat. W lesie spotkał starca, który poprosił go o wodę, a chłopiec mu odmówił. 

Starzec był złym czarodziejem i zamienił chłopca w kamień. Z drugim synem stało się 

to samo. Najmłodszy syn również wyruszył w świat, ale wcześniej poprosił ojca                       

o miecz i wodę. Poszedł do lasu, gdzie zabił czarodzieja i uratował braci. Synowie 

wrócili do domu, gdzie czekał na nich ojciec. Wkrótce cała trójka znalazła wybranki 

swojego życia i żyli długo i szczęśliwie. 

 

Die Mihálder Kirche 

Kościół w Mihald 

Pewnego zimowego dnia do wioski, do domu bogatego pana, przybył kurier. 

Przekazał mu wiadomość, iż lord zaprasza go do siebie do Kanisza. Konnym 

powozem pan udał się w odwiedziny do lorda. W drodze powrotnej, w miejscowości 

Miháld, powóz doznał poważnego wypadku. Jedyną osobą, która przeżyła był on 

sam, ponieważ wpadł w tuje, które uratowały mu życie. Pan postanowił na tym 

miejscu wybudować kościół i z gałęzi drzew postawić wielki krzyż jako wotum za 

ocalenie. 

 

Galambok 

Galambok 

  

W małej wsi mieszkał stary farmer Bela Galamboki. Pewnego dnia zauważył, 

że do sąsiedniego domu wprowadzają się nowi sąsiedzi. Poszedł przywitać się                        

z nimi. I tak za każdym razem stary wujek witał wszystkich  nowych mieszkańców 

wsi, z którymi bardzo się zaprzyjaźniał.  

W wieku 90 lat ciężko zachorował i leżał w łóżku. Pewnego dnia sąsiadka 

zastała go umierającego w łóżku. Wszyscy mieszkańcy zebrali się wokół niego. 

Potem wspólnie zdecydowali, że ich wieś będzie nosiła nazwę Galambok – na cześć 

zmarłego Bela. 

 

Sankt Orbán 

Święty Urban 

W małej wiosce Zalakaros panowała ogromna susza. Ludzie byli załamani ze 

względu na brak urodzaju. Modlili się o deszcz. Pewnego dnia nadciągnęły wielkie, 

ciemne chmury. Jednakże nawałnica zniszczyła doszczętnie wszystkie winogrona.           

W niedzielę na mszy wszyscy modlili się do świętego Urbana o pomoc. Tego 

wieczoru właścicielowi winnicy przyśnił się święty Urban, który udzielił mu pewnej 



rady. Miał wsadzić winogrono z powrotem do ziemi i podlać je starym winem, a 

zobaczy jak urośnie i jaki wyda obfity plon.  

Tak też zrobili. Tydzień później winogrono wydało wielki plon. Na znak 

wdzięczności postawiono świętemu Urbanowi pomnik, a w dzień świętego Urbana 

winorośl jest polewana starym winem. 

 

Die Legende der hundertsten Stufe 

Legenda setnego stopnia 

Miejscowość Karos była znana z lasów, które zamieszkiwały wiedźmy, 

krasnoludki i smoki. W wiosce mieszkała bogata rodzina, w której pracowała śliczna 

dziewczyna o imieniu Ilona. Pewnego dnia Ilona została wysłana do lasu na grzyby. 

Będąc w lesie usłyszała przeraźliwy krzyk smoka. Przerażona dziewczyna uciekając 

natknęła się na schody i szybko na nie wbiegła. Była to pułapka i Ilona spadła                       

w przepaść. Kilka dni później Jonas, jej ukochany, znalazł koszyk Ilony  przed 

schodami i od razu domyślił się, co się wydarzyło. 

Ponieważ schody miały 99 stopni, mężczyzna dobudował setny stopień na 

pamiątkę swojej ukochanej. A wszystkie wiedźmy, czując ludzką obecność, uciekły                

z lasu na zawsze. 

 

Galambok (deutsch: Tauben) 

Galambok 

Pochodzący z Bezimiennej wioski ojciec z synem wypasali owce. Syn 

zauważywszy skradającego się wilka, przepędził go, a następnie położył się spać.  

Kiedy rano obudzili się słysząc pianie koguta, zobaczyli, że na łące, na której 

wypasali owce znajduje się mnóstwo białych gołębi. Zmagali się z gołębiami cały 

dzień, aż w końcu udało im się je przegonić. Następnego dnia jeszcze więcej gołębi 

pojawiło się nie tylko na łące, ale w całej wiosce. Sędzia wydał rozkaz, że należy je 

wszystkie zabić.  

Nazwa wioski z Bezimiennej została zmieniona na Galambok. 

 

Der schlimme Kater 

Zły kocur 

Dawno temu na końcu miasta w małej chatce mieszkała staruszka ze swoim 

kocurem. Bardzo go rozpieszczała, a on wykorzystywał to i był bardzo niewdzięczny. 

Pewnego dnia pani wypędziła kota z domu. 



Kot włóczył się długo po wiosce, aż zalazła go córka króla i zabrła ze sobą na 

zamek. Księżniczka zauważyła, że kot z biegiem czasu jest coraz bardziej smutny. 

Staruszce też brakowało kocura. Szukała go wszędzie. Była również u króla, ale nic 

nie wskórała. Gdy rozpaczała w domu, zobaczyła swojego kocura siedzącego na 

progu. Bardzo się ucieszyła, że kot wrócił. 

 

Die zwei Bärenjungen und der Fuchs 

Dwa niedźwiadki i lis 

Dwa niedźwiadki podczas zabawy znalazły duży kawałek sera. Chciały go 

podzielić między siebie, jednak im bardziej się starały, tym bardziej im to nie 

wychodziło. W końcu zaczęły się kłócić. 

Lis, który tamtędy przechodził, postanowił rozwiązać problem. Połknął ser, a 

niedźwiadki widząc, że już nie mają  o co się kłócić, zaczęły zabawę. 

 

Käthes neue Freundin 

Nowy przyjaciel Käthe 

Pewnego dnia Käthe spacerując spotkała na łące kozę. Podeszła do niej, 

nakarmiła ją i postanowiła zabrać ze sobą do domu. W drodze Käthe spotkała wujka 

Stefana. Okazało się, że koza należała do niego. Kiedy koza ujrzała go, nie chciała 

już dalej iść z dziewczynką. Chciała wrócić do swojej koziej rodziny. Käthe nie 

rozdzieliła jej ze swoją matką i ucieszyła się, że będzie mogła odwiedzać kozę                       

u wujka. 

Käthe wracając do domu była szczęśliwa, ponieważ znalazła nową 

przyjaciółkę. 

 

Schwank 

Zabawna historyjka 

Młody kochający zwierzęta mężczyzna, miał ich dużo w swoim otoczeniu. Miał 

między innymi konia i psa, którzy pewnego razu uciekli, ponieważ chcieli złapać 

motyla. Mężczyzna wszędzie szukał zwierząt i dopiero, kiedy usłyszał rżenie, 

odnalazł zguby i przyprowadził je do domu. Po powrocie zwierzęta opowiedziały 

swoim przyjaciołom o miłej wycieczce. 

 

 


