
Rippl Rónai József: A kalitkás nő 
 
 

Réges-régen egy elhagyatottnak vélt kastélyban, élt egy gonosz hercegnő, férjével és 

fiával. 

A hercegnő, akit Iránnak hívtak, annyira gonosz volt, hogy fiát, Diégót rendszeresen 

kizárta a kastélyból. Egy ilyen alkalommal olyan hideg volt, hogy Diégó tüdőgyulladást kapott, 

amibe bele is halt.  

Irán férje, Arnold herceg nagyon szenvedett felesége rosszindulata miatt s hogy elveszítette 

imádott fiát is élete még keservesebb lett. Egy szép napon nyomtalanul eltűnt a palotából. 

Irán magára maradt az óriási kastélyban, senki nem maradt a közelében, akivel 

gorombáskodhatott volna. Éjjelente bejárta az üres szobákat, termeket, mert nem tudott 

aludni. Egy ilyen álmatlan éjszakáján kiment a kastélyt körülvevő erdőbe sétálni s talált egy 

beteg madarat. Megfogta és elvitte haza. A kastélyban volt egy kis kalitka, abba zárta. Árva kis 

madár...sem enni sem inni nem adott neki. Így kínlódott a kis madárka öt napig, aztán 

megnyíltak neki a mennyország kapui.  

- Átkozott madár, nyugodj békében! - mondta Irán röhögve,  

Másik este megint elment az erdőbe és fogott egy másik madarat. Neki nem volt jobb sorsa, 

ép úgy éheztette, mint az elsőt. Amikor a harmadik madár haldokolt, egyszerűen kidobta az 

ablakon. A madárból egy szőke hajú, gyönyörű lány lett. Ettől fogva a boszorkát minden este 

ki sértették a madarak és az ablakában rendszeresen megjelent a szőke lány is. Irán beleőrült 

a gonoszságába. A völgyben lévő falu emberei megsajnálták. Bezárták a kastély egyik termébe, 

de minden nap ételt-italt vittek neki. 

Az aranyhajú lányról, Olvidóról, pedig kiderült, hogy nem más, mint Irán és Arnold herceg 

lánya. Őt is az anyja a halálba akarta kergetni, ám Arnold ifjúkori szerelme megmentette a 

haláltól s madárrá változtatta. A varázslatot csak a végtelen gonoszság tudta feloldani. 

Olvidó érezte, hogy az édesapja még életben van, ezért a keresésére indult. Csakhamar meg 

is találta Arnold herceget. Nagy volt az öröm, hiszen az apa azt hitte, hogy gyengesége miatt 

veszítette el mindkét gyermekét. Még nagyobb volt a megkönnyebbülés, amikor megtudtak, 

hogy Irán meghalt. Apa és lánya visszatért a kastélyba és tisztességgel eltemették a gonosz 

hercegnőt. A kastélyt felújították, hetedhét országból a csodájára jártak, olyan pompás 

otthont teremtettek maguknak. 



Olvadó férjhez ment apja hűséges, öreg szolgájának a fiához, Dávodhoz. Sokáig egyetértésben, 

szeretetben éltek, míg Arnold herceg megöregedett és meghalt. Olvadó édesapját a park 

legnaposabb szögletébe temetette s a sírt teleültette piros rózsával. 

Egy nap, amikor öntözni ment, nagy csodálkozására a pirosak közt volt egy gyönyörű fekete 

rózsa is. Odahajolt, hogy megszagolja s megrettent, mert az beszélt hozzá. 

-Engem nem lehet ilyen könnyen megsemmisíteni. Én nem halok meg soha. Nem engedem, 

hogy boldogok legyetek. Kísérteni foglak benneteket életetek végéig! 

Olvadó szörnyen megijedt. Rohant a palotába, hogy elmesélje férjének a történteket. Dávid 

talpraesett fiú volt, sejtette, hogy nagy baj van. Elment tanácsért a falu legbölcsebb 

emberéhez. Az öreg azt a javaslatot adta, hogy a fekete rózsát különös figyelemmel és 

szeretettel gondozzák, mert a gonoszságot csak megértéssel és szeretettel lehet legyőzni. 

A házaspár megfogadta az öreg tanácsát és valóban szűnni kezdtek az átkozások és a 

fenyegetések. Nem sok idő telt el és a fekete rózsából a legcsodálatosabb piros rózsa lett, 

amilyent emberi szem még nem látott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


