
 

 

 
 

Ím, egy kaland kezdete… 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ím egy kaland kezdete, 
segítsetek befejezni! 

Egyszer él Yneven valahol egy 
sok-sok gyermekes család, szegények 
voltak, mint a templom egere. A 
szülők igen sokat dolgoztak, hogy 
mind a kilenc gyereknek legyen 
ennivalójuk, de így is alig bírták. A 
kilenc gyerekből hét lány és egy fiú. 

Egyszer csak nagy baj szakadt a 
családra, amikor a családfőt baleset 
érte, s elveszítette egyik lábát. A család 
kilátástalan helyzetében fűhöz-fához 
segítségért fordult, de senki sem 
segített igazán. Egyszer csak megjelent 
egy idős hölgy, aki jómódú volt és 
kedves. Segített a családnak, pénzt 
adott nekik, intézte a család dolgait. Az 
apa mindig becsületes lévén igen 
szégyellte magát, hogy nem tud a saját 
családjának megélhetést biztosítani és 
egy idegen nő segítségére van utalva. 
Egy szép napon megkérdezte a 
hölgyet, hogy mit kér cserébe a 
segítségért, mert ugyan nincs 
semmijük sem, de bármi is legyen az 
amit kér, megteszi. A hölgy nem volt 
szemérmes, a legközelebb születendő 
lánygyermeket kérte cserébe. 

Telt-múlt az idő, s az asszony 
tényleg állapotos lett, s egyszer csak 
megszületett a tízedik gyerek, egy 
lány. 

Az öregasszony meg is jelent 
íziben, s kérte a jussát. Az apa, 
holtsápadt arccal adta oda a gyermekét, 
a hölgy megígérte, hogy a családnak 
ezentúl nem kell nélkülöznie.  

Így is lett. A hölgy soha többé 
nem jelentkezett, az apa és anya 
megöregedtek, meghaltak, a már 
felnőtt gyerekek is eladósorba kerültek. 

A család élete jómódban telt, a 
lányok férjhez mentek, már csak a 
legkisebb fiú élt a család házában. 
Egyszer csak levelet kapott a fiatal 
férfi, hogy egy soha sem látott idős 
rokona meghalt, s mint egyedüli 
fiúgyermek, ő örökölte a vagyont. Az 
elhunyt idős hölgyrokonnak egyetlen 
lánya maradt, akinek szüksége van a 
segítségre. A fiatal férfi 
összecsomagolt és elutazott a birtokra. 
Csodálatos helyen hatalmas kúria, s 
mint később kiderült egy jókora 
szőlészet is jár hozzá. 
Összeismerkedett az elhunyt rokon 
lányával, egyre több időt töltöttek 
együtt, s végül egymásba szerettek. 
Távoli rokonsági kapcsolatuk révén 
nem volt akadálya a frigynek sem, 
összeházasodtak. Békésen éltek a 
birtok bevételéből, távol a férfi 
leánytestvéreitől. Később született egy 
fiúgyermekük, boldogan éltek. 
Huszonöt év telt el, a gyerekük felnőtt 
férfi lett. 

Amikor a szülők egyszer 
elutaztak valahová, a fiú üzenetett 
kapott, hogy a szüleit megölte valami 
rablóbanda, s a nyomokat tűzzel 
próbálták eltűntetni. Az anyjának és 
apjának csak az összeégett tetemét 
találták meg, a fiatal férfi eltemettette 
őket. 
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Hónapok múltán egy összejövetelen 
megismerkedett egy csinos fiatal nővel, aki 
elbűvölte és megigézte, a tökéletes nővel találkozott. 
Valahogy emlékeztette az anyjára, s ez csak növelte 
a szerelmét. Alig ismerte a nőt, de feleségül vette, s 
mint kiderült a nőnek nincsenek rokonai. Telt-múlt 
az idő, fiúgyermekük született, boldogan éltek. 

(Most egyfontos dolog következik:) 
Huszonöt év telt el, a gyerekük felnőtt férfi 

lett.. 
Amikor a szülők egyszer elutaztak valahová, a 

fiú üzenetet kapott, hogy a szüleit megölte valami 
rablóbanda, s a nyomokat tűzzel próbálták eltűntetni. 
Az anyjának és apjának csak az összeégett tetemét 
találták meg, a fiatal férfi eltemettette őket. 

Hónapok múltán egy összejövetelen 
megismerkedett egy csinos fiatal nővel, aki 
elbűvölte és megigézte, a tökéletes nővel találkozott. 
Valahogy emlékeztette az anyjára, s ez csak növelte 
a szerelmét. Alig ismerte a nőt, de feleségül vette, s 
mint kiderült a nőnek nincsenek rokonai. 

(Hoppá!) 
Egyszer csak egy agg öregember – a család 

egyik barátja – felfedezte, hogy az ifjú ara 
furcsamód hasonlít a fiú anyjára. Utánajárt a 
dolgoknak és rájött valamire, de hogy mire is, nem 
tudta ő sem. Annyi bizonyos, hogy a családi 
történelem és a tragikus végkifejlet ismétli önmagát. 

Valahogy érezte, hogy valami természetellenes 
dolog történik abban a házban. 

A lényeg: 
A történet elején szereplő idős hölgy egy 

boszorka, aki nem akart meghalni, s ezért szüksége 
volt egy állapotos nőre, akinek megdelejezte a 
magzatát. Amikor a lány megszületett, érte ment, 

felnevelte. A fiatal lány tudatában elkezdett 
éledezni a banya lelke, s felül is kerekedett a 
lányon. A banya teste meghalt, de a lelke 
tovább élt ebben a testben. Hogy biztosítsa a 
halhatatlanságát, megkereste a lány bátyját és 
feleségül vetette magát. Született egy 
fiúgyermek a vérfertőzésből, aki felnőtt lett. A 
banya ekkor megszervezte, hogy a férje és ő 
látszólag meghalljanak egy rablótámadásban, 
valójában kiszipolyozta a férfi életerejét, hogy 
ebből merítsen erőt. Fiatal lány képében 
megbabonázza a saját fiát, feleségül veteti 
magát, hogy huszonöt év múlva ismét 
megtegye ugyanezt... 

Hogyan folytatódjék a dráma? Miként 
keverednek bele a JK-k? 

A bevezetés megvolt, legyen tárgyalás, 
csúcspont és levezetés. 

Meg találkozunk… 
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