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BREKEKE ÉS ZSÁKRÁGÓ ÚRFIAK UTAZÁSA

A béka összebarátkozott az egérrel.
Eszükbe jutott egyszer, hogy be kellene járni a 

világot. Tapasztalni, látni, tanulni akartak, hogy az
után később hasznát vegyék.

A béka úszónadrágot és kulacsot vitt az útra, 
az egér pedig esőköpönyeget és egy tarisznya 
kenyérmorzsát.

Megindító volt a búcsúzás. Az öregbékák és 
az öregegerek egymás keblére sírták a könnyeiket. 
A kiskorú békatestvérek keservesen vartyogtak, az 
egértestvérek pedig szívre hatóan cincogtak.

A falu határán még egyszer visszanéztek. Onnan 
integettek utolsó búcsút a falujuknak.

A nap melegen sütött. Két papsajtlevelet szakí
tottak le napernyőnek. Hanem a békának ez nem 
volt elég. Fürödni szeretett volna.

-  Pajtás -  szólt az egérhez - ,  fürödjünk.
-  Nem vagyok hozzászokva -  felelt az egér.
-  Nem tudsz úszni?
-  Bizony, hallod, én sohasem jártam úszó

iskolába.
-  Nem tesz semmit -  biztatta a béka az ege

ret - ,  az én apám úszómester volt a lencsés tó
ban, magam is úgy úszom, mint a hal.



Az egér végre is hallgatott a szép szóra. A 
patakhoz ballagtak, ahol a béka letette a kulacsát, 
az egér pedig az esőköpönyegét.

-  No, ide vigyázz! -  szólt a béka. -  Ahogy 
én csinálom, te is úgy csináld, mindjárt az első 
látásra megtanulhatod.

Nagyot ugrott a partról a levegőbe, s a hátul- 
só lábát hosszan kinyújtva, fejjel a vízbe ugrott. 
A víz fölcsapott. A béka eltűnt a habok között, 
de már a következő pillanatban ott fickándozott a 
víz színén. Szeme csillogott a gyönyörűségtől. Szór
ta, fújta maga előtt a vízgyöngyöket.

-  Láttad? -  kérdezte az egértől.
-  Láttam -  felelte az egér.
-  No, hát csináld utánam! Ne félj semmit!

Nem hideg a víz? -  kérdezte az egér sze-
pegve.

-  Dehogy hideg -  felelt a béka. -  Olyan me
leg, mintha katlanban melegítették volna.

És vígan lubickolva csalogatta az egeret.
Az egér belenyújtotta az első lábát a vízbe: 

a víz csakugyan meleg volt.
Nekifutott hát ő is a partról, és egy nagy ug

rással a vízbe vetette magát.
Lemerült A víz felvetette. Fuldokolva kapko

dott jobbra-balra. Bizony bele is fulladt volna, ha 
a béka el nem kapja hirtelen a nyakánál.

-  Látod -  szólt az egér - ,  majd belefullad
tam. Nem való nekem az efféle mulatság, mert 
én szárazföldi életre születtem.





Nem is ugrott többé a vízbe, csak a parton 
ülve nézte, micsoda figurákat csinál a béka a 
vízben.

Másnap egy lyukhoz értek. A lyukból egy öreg 
szürke egér pislogott kifelé.

-  Adjon isten jó napot! -  köszöntötte a ván
dorló egér az öreget.

-  Fogadj isten. Mi járatban vagytok? -  felelt 
amaz vissza.

-  Vándorúdon vagyunk, tapasztalásokat szer
zünk.

-  Mi a nevetek?
-  Az enyém Zsákrágó, a barátomé pedig 

Brekeke.
-  Én Lyukszögi vagyok -  szólt az öregegér. 

-  Az apád jó cimborám volt; egy tarisznyában 
ismerkedtem meg vele. Hát szívesen látlak mind
kettőtöket. Forduljatok be.

-  Jaj, pajtás -  súgta a béka - ,  nem szoktam 
én efféle egérúton járni. Hajós vagyok, tudod, 
veszedelem nekem a szárazföld.

-  Csak gyere utánam -  súgta az egér - ,  ne 
félj semmitől.

Sokáig másztak a hosszú és szűk lyukban. 
Elöl az öreg Lyukszögi ment, s egy szentjános
bogárral világított a vendégeknek.

Egyszer aztán kiértek a lyukból. Egy sötét kis 
kamrába léptek, amely tele volt mindenféle en
nivalóval.



-  Legyetek vendégeim! -  szólt Lyukszögi. 
-  Van itt karalábé, hagyma, töpörtő, sajt, lekvár,
kenyér és még sok mindenféle. Egyetek. Nem 
sajnálom tőletek.

Volt ott egy drótból készített, gömbölyű kis 
ház is. A közepén szalonna illatozott.

-  Te, Zsákrágó -  szólt a béka a barátjának - ,
de szeretnék én egy ilyen kis házban lakni! Éppen
jó lenne a lencsés tó partjára, különösen, mikor
a gyerekek kövekkel hajigáinak.

-  Vigyázzatok, bele ne menjetek! -  szólt az 
öreg Lyukszögi. -  Rossz ajtaja van annak a ház
nak. Ha egyszer becsapódik, nem lehet kinyitni. 
Szegény megboldogult feleségem is abban a ház
ban veszett el.

Zsákrágó hallgatott is az öreg szavára, de a 
szeles béka nem nyughatott: beugrott a házba, be
ugrott éppen a ház közepére.

Abban a pillanatban becsapódott az ajtó. A 
béka fogva volt.

A két egér megrémült. A béka kétségbeeset
ten ugrált jobbra-balra, úgyhogy a fejét egész össze
verte a drótok között. Hiába, nem nyílt ki töb
bé az ajtó.

Az egerek megkísértették szétrágni a házat. 
Nem lehetett. Hát csak sírtak ott mind a hárman: 
az egerek kívül, a béka meg belül.

Egyszer csak kinyílt a kamra ajtaja. Belépett 
egy asszony. A két egér elsurrant.



Mikor az asszony meglátta a békát, fel- 
sikoltott:

-  Jaj, hogy kerül ide ez a kecskebéka! -  kiál
totta. -  Soha hírét nem hallottam, hogy a béka 
szalonnát evett volna.

A kiáltásra befutottak többen is, és egy bátrabb 
fiú kinyitotta az egérfogó ajtaját.

A béka egy óriási ugrással menekült a sa
láták közé.

-  Meg kell fogni! -  kiabálták a gyerekek, de 
a béka szerencséjére megtalálta az egérlyukat, ame
lyiken bejöttek, és eszeveszetten menekült.

Most már otthon vannak mind a ketten. A 
béka feje be van kötözve méntalevelekkel. Éjjel 
a holdvilágnál hosszan beszélik a kalandjaikat. 
Magam is tőlük hallottam.

*

UGRI MEG BUGRI

Túl a rónán van egy nagy erdő. Abban él 
két mókus.

Az egyik neve: Ugri.
A másik neve: Bugri.
Ezek a mókusok édestestvérek volnának. Csak

hogy mi történt?



Mikor az apjuk, az öregmókus meghalt, a 
temetés után Ugri beült az odúba, és így szólt:

-  Kedves öcsém, Bugri, eredj, és keress ma
gadnak más hajlékot; én itt maradok.

-  Adj legalább az útra egy-két bükkmakkot
-  mondotta Bugri szomorúan.

-  Ej, édes öcsém -  felelt Ugri - ,  nagy az 
erdő, sok a bükkfa, szedegess az úton.

Azzal kihozott az apja kamrájából egy bükk
makkot, és jó étvággyal megebédelte az ajtó előtt.

Az öccsének egy falatot sem adott.
Bugri elindult nagy búsan a vadon erdőben 

hajlékot keresni.
Az első odút egy tölgyfán találta. Csakhogy, 

amint fölfutott a fára, és bekukkantott az odúba, 
kiszólt onnan a sárga szemű fülesbagoly:

Ihi-uhu, hókuszpókusz,
Mit akarsz itt, Bugri mókus?

-  Csak jó napot kívánok, bagoly ténsasszony
-  felelte Bugri ijedten.

Azzal továbbugrott.
Egy másik odúból meg a kígyó sziszegett rá:

Szikra csípje meg a lábad,
Elmenj innen, mert megváglak!

Egy harmadik odúból meg a sündisznó utasí
totta vissza:



Nini, hát kend itt mit kémlel?
Majd megbököm a tüskémmel!

Egy helyen meg félig sem mászott föl a fára, 
a vadgalamb nekiesett a páijával, és úgy össze
csipkedte a szegény mókust, hogy azt sem tudta, 
melyik lábára sántítson.

Nagyon búsult a kis mókus.

-  Hiába járom az erdőt -  szólott búsan. -  
Nincs itt üres lakás. Mi lesz belőlem? Eső meg
ver, szél megfúj, aztán meg majd jönnek a téli 
fagyok: gyönge kis bundámban bizony megvesz 
az isten hidege.

Hát amint így töprenkedik a faágon, egyszer 
csak kidugja a fejét a kéreg alól egy szarvasbogár.

-  Jó napot, mókus úr -  ígyen szól tisztelettel 
hozzája - ,  miben fő a feje?

-  Nagy az én bajom, szarvasbogár pajtás -  
feleli a mókus. -  Vándorúton vagyok, hajlékot ke
resek. Csakhogy épp az a bajom, hogy az egész 
erdőben nincs üres- odú.

-  Bizony -  felelt a szarvasbogár - ,  sok a lakó 
az erdőben, hanem azért, ha dolgozni nem restell, 
mókus úr, ajánlok én szívesen egy alkalmatos odút.

-  Előre is köszönöm -  felelt a mókus - ,  
mondhatom, nagyon jót cselekszik velem.

-  Hát csak jöjjön utánam -  mondotta a 
szarvasbogár.



Azzal repülésnek indult, és repült, repült jóságos 
dongással sok fán keresztül, míg végre elérkezett 
egy öreg tölgyfához.

A mókus, bár megizzadt, de azért csaknem 
egy időben ért oda vele.

-  No -  szólott a szarvasbogár itt tessék 
dolgozni. Olyan pompás odú van itt, hogy egy 
medve is ellakhatnék benne.

Azzal be sem várta a mókus köszönetét, jó 
napot kívánt, és továbbrepült a vadcseresznyefára.

A mókus örvendezve szaggatta le az öreg kér
get, amely az odút borította, és csakugyan jó lakást 
talált ott magának.

Persze hetekig tartott, míg rendbe tudta szed
ni. Mert ágyat, polcot, ajtót mind egymaga csinált 
Hanem aztán nagy is volt a gyönyörűsége, mikor 
az első zsák mogyorót beszállította a kamrába.

-  Nem félek most már -  szólott -  sem hó
tól, sem esőtől, sem a téli nagy hidegtől.

És egész nyáron hordta be szorgalmasan 
a télrevalót

Hát Ugri mit csinált ezalatt?
Bizony nem csinált az sem m it Még arra is 

rest volt, hogy eljárt volna a szomszéd völgyben 
levő diófákra ebédelni: egész nyáron, egész őszön 
otthon eszegette, amit az apja hagyott neki a kam
rában. Nagyokat heverészett, táncolt is hébe-korba. 
Esténként pedig kiült a hajlék elé, és vígan 
furulyázott.



Még csak arra sem gondolt, hogy a rozzant 
ajtót meg kellene igazítani. Lassanként megromlott 
az, úgyhogy utoljára már csak egy szeg tartotta 
az odú előtt.

Azonközben elmúlt a nyár. A zöld erdő las
sanként átváltozott sárga erdővé. A falevelek le
hulltak. A hideg szél lerohant a havasok tetejé
ről, és haragos zúgással rázta le a fáknak meg
maradt lombjait. A rozoga ajtót is leszakította.

Akkor szállta csak meg a félelem Ugrit.
-  Jaj, istenem -  szólott - ,  itt a tél a nyaka

mon, és én még nem is gyűjtöttem.
Szaladgált, kapkodott jobbra-balra ennivaló 

után, de már akkor a makkot, mogyorót fölették a 
vaddisznók; a diót pedig betakarította a borz. Ami 
kis hulladék volna még a földön a haraszt között, 
azt a hó egy éjjel vastagon betakarta.

A mókus ínségre jutott. Behúzódott a legbel
ső rejtekszobába, és ott bánkódott a nyomorú
sága fölött.

Csakhogy a téli szél ott sem hagyott neki 
nyugtot: besuhogott az ajtótlan odún, és meghábor
gatta kegyetlen hidegével Ugri urat.

Ekkor jutott eszébe az öccse.
Vajon mi lett abból? Hátha annak jó meleg 

hajléka van, s tele a kamrája?
-  Bizony rosszul bántam vele -  szólt aztán 

könnyezve - , de annak mindig jó szíve volt, talán 
az megkönyörül rajtam.

Éhesen és dideregve nekiindult a zúzmarás 
erdőnek. Sehol egy falevél, sehol egy bogár, sehol



egy pillangó. Csak a vaddisznó turkál a hóban, 
s a vaijak kárognak a száraz faágakon.

Bekopog az első odún, amelyet talál.
Semmi felelet
Kopog erősebben.
A fülesbagoly fölébred a sok kopogásra, és 

mérgesen kirobban. Megcsapkodja a szárnyával, 
megcsipkedi a szájával:

Adta kóborló mókusa!
Kendnek ide semmi jussa!
Mit zavar itt, ilyen-olyan, 
az én csöndes lakásomban?

Megy odább a nyomorult mókus. Kezelába 
reszket a hidegben. A fülei különösen fáznak.

Bezörget a másik odún. Zörget itt sokáig.
-  Ki az? Mi az? -  szól a kígyó, az álmot 

kidörzsölve a szeméből. -  Ki mer engem háborgatni?
-  Kérem alássan -  kiabál be Ugri - ,  nem lakik 

itt egy Bugri nevű mókus?
-  Micsoda! -  szól mérgesen a kígyó. -  Hát 

tudakozóintézet az én házam?
Azzal kiugrik, és akkorát csíp a mókus lába 

szárán, hogy ez visítva menekül.
Megy dideregve és éhezve tovább.
Megint talál egy odút.
Ide már nem mer bekopogni. Megváija az éj

szakát. A csikorgó hidegben aztán bekukucskál a 
hasadékon; de sötét van: nem lát semmit. Kinyitja 
a zárat, hogy beljebb nézhessen, eközben megcsú
szik a lába, és zsupsz! -  beesik az odúba.



A sündisznó odúja volt az.
A sündisznó nehéz álomban, összeguborodva 

feküdt az odúja fenekén. Égnek állott minden tüs
kéje. Jaj, a mókus de megjárta: ezer tüske közé 
esett. Alig tudott vissza kimászni az odúból.

Végre hetekig való keserves kóborlás után rá
akadt az öccse hajlékára.

Kopogtatott alázatosan.
-  Ki az? -  kérdezte Bugri.
-  Én vagyok, a te szerencsétlen bátyád.
Bugri kinyitja az ajtót, és a nyakába borul 

a bátyjának.
-  Isten hozott; no, szép tőled, hogy meg

látogattál.
-  Hát nem haragszol rám? -  kérdezte Ugri 

sírva.
-  Hogy haragudnám rád, mikor látom, mi

csoda siralmas állapotban vagy. Beteg voltál, .édes
bátyám? No, gyere a meleg taplókanapémra, takard
be a lábad mohapaplanommal, aztán egyél is valamit, 
mert látom, éhes vagy; aztán mondd el, mi 
történt veled.

Hogy miképpen beszélte el Ugri mókus az becsé
nek a nyomorúságát, azt már én nem tudom.

Hanem azt láttam, egy hét múlva, hogyan sie
tett haza egyik zúzmarás fáról a másikra ugrálva. Pe
dig ugyancsak meg volt terhelve, egy ajtónak való 
fenyőfadeszkát cipelt meg egy meleg pokrócot meg 
egy zsák mogyorót





A LÓ MEG A KUTYA

-  Jó napot, ló pajtás.

-  Adjon isten, kutya pajtás.

-  Talán bizony megijedtél tőlem?
-  Bizony, csaknem megijedtem, hogy ilyen hirte

len ideugrottál. Egy kicsit szundikáltam. Fáradt va
gyok. Könnyű neked. Én egész nap kocsit húztam.

-  Ne gondold, ló pajtás, hogy az én életem 
könnyebb. Egész nap ugattam.

-  Mit ugattál?
-  Őriztem az udvart Annyit szaladgáltam, hogy 

minden porcikám elfáradt belé.
-  Mégiscsak jobb neked. Annyit szaladgálsz, 

amennyit akarsz. De én meg annyit szaladok, ameny- 
nyit a gazdám akar. Ha megállók, egyszerre a háta
mon táncol az ostor.

-  Engem csak akkor sodrófáz meg az asszo
nyom, ha valami elvész az udvaron. Neked, ló pajtás, 
nem kell vigyáznod semmire. Ha elvégezted dolgodat, 
a fejedre akasztják az abrakos tarisznyát, és úgy jól- 
lakol, mintha húsvét volna vagy karácsony. Bezzeg 
nekem még az ebédre is vigyáznom kell. Ha ott 
nem ugrálok folyton az ajtó előtt, hát a macska 
meg a kakas minden falatot elcsíp az orrom elől.



-  Csakhogy te ebéd után lefekszel, és úri mó
don alszol, én pedig pihenés nélkül dolgozom.

-  Ejnye, ló pajtás, de irigyled a sorsomat! Tu
dod, mit, cseréljünk: te maradj itthon ugatni, én 
pedig beállók a helyedre, és végezem a te dolgodat.

-  Az bizony jó volna, de adnak-e itthon abrakot 
a kutyának?

-  Bizony azt nem adnak, hanem jó ízletes 
csontot kapsz eleget.

-  Csontot? Hallod, a csontot én nem szeretem. 
Hát vizet adnak-e?

-  Minek adnának? Ott a csirkevályú, ihatol 
abból.

-  Csirkevályú? Hiszen egy hörpentésre kiiszom 
az egész csirkevályút.

-  Aztán meg arra figyelmeztetlek, ló pajtás, hogy 
ha beállasz kutyának, hát éjjel nem szabad ám aludni. 
Egész éjjel szaladgálnod kell fel és alá az udvaron. 
Őrizned kell a csirkéket, hogy a róka el ne vigye; 
a disznókra is vigyáznod kell, hogy ki ne törjenek 
az ólból, és el ne szökjenek.

-  Micsoda? Hogy én még éjjel is szaladgáljak? 
De már azt nem teszem, kutya pajtás. Inkább ma
radok, ami vagyok. Elvégre is, ha van munkám, 
van pihenésem is. A gazdám is szeret, és ha felül 
a hátamra, még táncolok is jókedvemben.

-  No hát, ló pajtás, ezt a jókedvedet őrizd meg, 
akkor nem kívánkozol soha kutyának.



A KUTYA MEG A NYÚL

Valamikor réges-régen, 
a világnak kezdetén, 
minden állat békességben 
éldegélt a föld színén.
Ki volt akkor nagyobb úr, 
mint a kutya meg a nyúl!

Erdőn, mezőn együtt jártak, 
együtt ettek, együtt háltak!

Megosztották, amit fogtak, 
szóval: jó barátok voltak. 
Egyszer, hogy a tél beállt, 
és a hideg hó leszállt, 
azt mondja a füles nyúl:
-  Rakjunk tüzet, kutya úr!

-  Rakjunk tüzet, aki lelke!
Ne reszkessünk a hidegbe! 
Nosza hamar gallyat szednek, 
tüzet raknak, melegszenek, 
melegítik bundájukat, 
általfázott irhájukat.



Hej, de jó a meleg télen 
a havas-zord erdőszélen!
Azt mondja a vidám nyúl:
-  Játsszunk egyet, kutya úr!

-  Mit játsszunk? Tán lakodalmat?
-  Jó lesz: játsszunk lakodalmat: 
cincogjunk meg brummogjunk, 
ugrándozzunk, táncoljunk.

Felszökken hát a víg nyúl, 
szembe véle kutya úr; 
ugrándoznak, bokáznak, 
keringélnek, cicáznak.
S hogy a táncot szebben jáiják, 
egymást -  hopp, hopp!
-  átugrálják.

Hanem íme, mi történik!
Az állatok így regélik:
Ahogy ottan ugrándoznak, 
nevetgélnek, bolondoznak, 
meglökte a kutyát a nyúl, 
s tűzbe ugrott a kutya úr.

-  Vaú! -  üvölt a kutya. -  
Mit csináltál, te buta!
S hogy így rája kurjantott, 
a farkába kaffantott.



A nyúl uccu, vesd el magad, 
farka nélkül tovaszalad.

Nem kergeti a kutya: 
leégett a papucsa!

Azóta csepp a nyúl farka, 
s meztelen a kutya talpa; 
s azóta van, hogy a nyúl 
fut, ha jön a kutya úr.

*

A KÉT NYÚL

Két nyúlról mondok mesét. Az egyik neve Nyifi, 
a másik neve Nyafi.

Testvérek. Nyifi nyúlúrfi, Nyafi pedig nyúl- 
kisasszony.

Tudjátok azt, hogy a nyulaknak se házuk nin
csen, se olyan lassú ballagásokkal nem járnak, hogy 
mindig egy helyen lehetne őket találni. így megért
hetitek, hogy Nyifi és Nyafi három évig se látták 
egymást, annyit szaladgáltak.

Hanem egyszer mégiscsak találkoztak.
Ez a káposztásföldek mellett történt.
-  Te vagy az, Nyifi? -  kérdezte Nyafi.
-  Én vagyok, Nyafi -  felelte Nyifi.
Azzal úgy összecsókolóztak, majd lekopott a 

bajuszuk.





-  Hát hogy vagy, kis húgom? -  kérdezte Nyifi.
-  Köszönöm -  felelte Nyafi mióta a káposztát 

nem őrzik, minden nap pompásan ebédelek. Hát te
hogy vagy?

-  Én nagy utat tettem; bejártam a világot; tudok 
mindent.

-  Mit tudsz, ugyan mondd meg!
-  Tudok bukfencet vetni.
Azzal mindjárt olyan bukfencet vetett a húga 

előtt, hogy majd kirúgta ennek a szemét.
-  Ejnye, de nagy tudomány! -  szólott Nyafi 

elcsudálkozva. -  Hát még mit tudsz?
-  Tudok táncolni is.
-  Azt én is tudok.
-  No hát táncoljunk.
Összekapaszkodtak, és prücsök-hegedűnél, da- 

rázs-brúgónál úgy eljárták a kállai kettőst, hogy a 
leveli béka majd megszakadt nevettében.

Amint javában táncolnak, egyszer csak megzör- 
ren a távolban a haraszt.

-  Hopp -  mondja Nyifi - ,  lapuljunk.
-  Lapuljunk ám -  mondja Nyafi - ,  mert ez 

ember.
-  Az ember ellenségünk.
-  Kivált ha vasbottal jár.
-  Olyan vasbottal, amelyik villámlik.
-  Ej, talán nem is erre jön az az ember.
Két lábra állva lestek a domb felé.
Egyszer csak fölemelkedik a dombon egy kalap; 

a kalap alatt egy ember.



-  Mit csináljunk? -  kérdezte reszketve Nyafi. 
-  Szaladjunk vagy lapuljunk?

-  Szaladjunk -  kiáltotta Nyifi te jobbra, 
én balra!

Annyi idejük se volt, hogy egymástól elbúcsúz
zanak. Egyik jobbra, másik balra rúgta a port.

Ugyanabban a pillanatban fülsiketítő durranás 
hallatszott; s a völgyben nem látszott egyéb, mint 
egy nagy fehér felhő.

-  Én élek -  szólott magában Nyafi, míg a szél
nél is sebesebben nyargalt - ,  vajon szegény bátyám 
él-e még?

-  Én élek -  szólott magában ugyanekkor Nyifi 
- ,  de vajon szegény húgom él-e még?

Többet aztán ijedtükben nem gondoltak. Szalad
tak, szaladtak; most is szaladnának, ha a föld göm
bölyű nem volna.

De mert a föld gömbölyű, egynéhány hónap 
múlva megint csak összetalálkoztak.

-  Te vagy, Nyifi? -  kérdezte Nyafi.
-  Te vagy, Nyafi? -  kérdezte Nyifi.
-  Jaj, aranyos húgom, bizony azt hittem, hogy 

régen megettek már.
Örömükben bukfencet hánytak, pompás ká

posztát ettek disznóhús nélkül.
Most is odajárnak a káposztásföldre. Ha éjjel, 

mikor a holdvilág süt, szép csendesen odasurrantok, 
meglátjátok a két nyulat, amint a prücsök-hegedűnél, 
darázs-brúgónál járják a kállai kettőst.



A NYUSZI KALANDJA

Az öregnyúlnak két fia volt. Mindig mondo
gatta nekik:

-  Vigyázzatok. Mellettem maradjatok. Én mesz- 
sziről megérzem a vadászt, aztán futhatunk, de ti 
még tapasztalatlanok vagytok, nem tudjátok, hogyan 
őrizkedjetek a vadásztól. Az aztán lepuffant.

-  Milyen az a vadász? -  kérdezte az egyik 
kisnyúl.

-  Nagy -  felelte nyúlanyó. -  Akkora, mint a 
fa dereka, többnyire zöld a ruhája, és egy vasbotot 
hord a hóna alatt. Az a vasbot villámlik és menny
dörög. Jaj annak a nyúlnak, akit elér ez a villám.

-  Hány lába van a vadásznak?
-  Kettő.
-  Csak kettő! -  kiáltott fel csodálkozva a kisnyúl. 

-  Hiszen akkor könnyen elszaladok tőle, mert nekem 
meg négy van.

-  Lábon nem is ér utol -  felelte nyúlanyó - ,  
de a villáma utolér, és eltalálhat.

-  Hol él az a vadász? Az is bokorban lakik?
-  Nem, az kövekből rakott lyukakban él. Azokat 

a kövekből rakott lyukakat házaknak hívják. Sok ház 
van egymás mellett. Annak a helynek a neve: falu.

-  Szeretném a falut látni -  mondotta a kisnyúl 
elgondolkozva.



Éjjel, mikor az anyja aludt, elszökött tőle. Gyor
san, mint a szél, futott át az erdőn, a dombon, 
egyszer csak megpillantotta a falut.

Megdöbbenve állott meg. Ilyen nagynak nem 
gondolta a falut.

-  Éjszaka van -  mondotta magában - , az em
berek is alusznak; megnézem a falut közelről.

Beosont a faluba. Lábujj hegyen futkosott ide s 
tova a házak között, és bámulta a kutat, a kocsit, 
ásót, kapát, mindent, amit látott.

Az egyik udvarnak nem volt kapuja, a kisnyúl 
oda is befutott.

Hát egy ketrecben, uramfia, mit lát?
Nyulakat.
-  Honnan jössz ide? -  kérdi az öregnyúl.
-  A mezőről. Nem is gondoltam, hogy itt is 

rokonokat találok.
-  Mi házinyulak vagyunk.
-  És miért vagytok ketrecben?
-  Azért, mert a gazdánk attól tart, hogy el

szökünk.
-  Hát szeret benneteket?
-  Bizony szeret.
-  Hogyan szeret?
-  Szószban és nyárson.
Amint ezt meghallotta a kisnyúl, uzsgyé, vesd 

el magad, úgy megiramodott, hogy az árnyéka is 
alig tudott vele szaladni.

Meg sem állott volna a világ végéig, ha a falu 
közepén levő pocsolyába bele nem futott volna.



A kutyák akkor észrevették, hogy valami fekete
ség ugrál a pocsolyában, körülfogták a kisnyulat, és 
nyakon csípték.

Bizony úgy megrázták, hogy máig is sántít mi
atta.

Ha édesapátok valamikor sánta nyulat lő, hát 
az volt az a nyúl, aki a faluban járt.

*

A HÁLÁTLAN KÍGYÓ

Egy szép tavaszi napon az erdőben heverésztem. 
Ott beszélgettek a madarak fölöttem, egy galagonya
bokor ágain. Ezt a mesét- beszélték, hallgassatok 
csak ide!

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, 
aki az erdőn át akart ballagni.

Hát, amint ott ballag a nagy árnyékos fák alatt, 
egyszer csak keserves jajgatás, nyöszörgés üti meg a 
fülét.

Arrafelé sietett, ahonnan a hang jött, hát egy 
sötét barlanghoz ért. A barlang előtt egy nagy tarajos 
kígyó feküdt, a kígyó derekán pedig egy akkora már
ványkő, mint a Zsuzsika ágya.

Az a kígyó jajgatott olyan keservesen.
Mikor meglátta az embert, örömtől csillogott 

a két szeme.



-  Jaj, szeretve tisztelt jó ember -  így szólt a 
kígyó csak te szabadíthatsz meg a kínjaimtól. Amint 
éppen a gyűlésre akarok menni ide a barlangba, 
leszakad ez a nagy márványdarab, és éppen a de
rekamra esik. Légy szíves, emeld le.

-  Félek ám tőled -  felelt az ember - ,  mert 
rossz a híre a te nemzetségednek. Azt mondják, hogy 
hálátlanok vagytok.

-  Ne hidd el, áldjon meg az Isten! Még úgy 
nem háláltak meg jótettet, mint én fogom a tiedet, 
szívembe foglallak, ha kiszabadítasz.

Megesett a szíve az embernek, hogy olyan ke
servesen rimánkodott a kígyó: megfogta a nagy követ, 
és félig fölemelte, úgyhogy a kígyó kihúzhatta alóla 
a derekát.

A kígyó meghempergőzött a fűben. Helyremoz
gatta a derekát, azután így szólt az emberhez:

-  Köszönöm, jó ember, hogy kiszabadítottál, 
hanem biz én most megeszlek.

-  Ejnye -  szólt ijedten is, haragosan is az ember 
- ,  hát ez a köszönet, hát a jótettemért ezt ígérted 
nekem?

-  Persze hogy ezt ígértem -  felelt kacagva a 
kígyó - ,  hát nem azt mondtam-e, hogy még úgy 
nem háláltak meg jótettet, mint én fogom a tiedet, 
és hogy a szívembe foglallak.

-  De már ez nem igazság -  szólt a szegény 
ember.



-  De bizony igazság -  felelt a kígyó szóbeli 
megegyezés, bíró is elítélne, mert te sem tagadod, 
hogy így alkudtunk.

-  Hát gyerünk a bíróhoz.
-  Jól van -  szólt a kígyó - , a mi bíróságunk 

éppen itt van a barlangban.
Azzal megindult szívtelen kacagással befelé. Az 

ember meg szomorúan ballagott utána.
A barlangnak csak az eleje volt sötét. Beljebb 

már gyönge világosság áradt szét, s később egy nap
fényes, kerek térségre érkeztek, ahol éppen országos 
törvényt tartott az állatok királya.

Az oroszlán a főhelyen ült. Mellette félkörben 
ültek a főtisztjei. Ott volt a tigris, a királyi testőr; a 
róka, belső titkos tanácsosa a királynak; az elefánt, 
királyi főtrombitás; a majom, a hopmester; a gólya, 
az íródiák és a rák, az udvari szabó.

Mikor a kígyó belépett az emberrel, mindnyájan 
arra fordították a fejüket.

-  Felség -  súgta a róka - ,  sejtem, hogy a kígyó 
megint rosszban töri a fejét.

-  Halljuk a panaszt -  szólt az oroszlán.
Csönd lett. A gólya belemártotta az orrát a kala

márisba.
A kígyó beszélt először:
-  Nagyságos Királyi Tanács! -  szólott alázatosan 

hajlongva. -  Furcsa ügyet hozunk ítélet elé. Engem 
egy kődarab rabbá tett. Ez az ember arra jött, és azt 
kérdezte, hogy mi történik, ha megszabadít. Azt ígér
tem neki, hogy úgy hálálom meg, amint még soha





jót meg nem háláltak, és hogy a szívemben fogom 
hordani. Én azt értettem ez alatt, hogy meg fogom 
enni. Nem tudom, ő mit értett alatta, de megsza
badított.

-  Ugye, mondtam? -  súgta a róka az orosz
lánnak.

-  Jaj de csalárd ez a kígyó! -  kiáltott vígan a 
majom, és a hasát fogta nevedében.

A király összeráncolta a szemöldökét, és inted 
az embernek.

-  Beszéld el te is, mi történt, hogyan történt.
-  A kígyó jajgatott -  kezdte sóhajtva az ember - ,  

és könyörgött, hogy segítsek rajta. Megindult a 
szívem, és fölszabadítottam a kő alól. Mármost ő 
meg akar enni, és azt mondja, hogy ez az igazság, 
ítélj az ügyben, nemes király! Ám legyen az ő gyomra 
a koporsóm, ha vétettem valamit.

Az állatoknak suttogásán észre lehetett venni, 
hogy mindegyiknek más a véleménye.

A király sorra kérdezte valamennyit.
-  A kígyónak igaza van -  szólt a tigris. -  Ha 

az ember nem értette meg az ajánlatát, annak nem 
a kígyó az oka.

-  Az ember jó volt -  mondta az elefánt - ,  a 
jóért nem szabad rosszal fizetni.

-  Körmönfont tréfa -  rikácsolt a majom - ,  én 
bizony inkább még egy követ tettem volna a kígyóra.

A gólya kelepeit:
-  Uraim, lassabban beszéljenek, nem győzöm

írni.



A rák az ollóit csattogtatva szólott:
-  Felség, hadd egye meg a kígyó az embert, 

csinálok a szűréből felségednek ünneplő nadrágot
A szamár is hozzászólott a vitához:
-  Én úgy látom -  mondta mind a kettőnek 

igaza van, hát mivelhogy annak okáért. . .
A szamárnak ezen az érthetetlen véleményén 

mindnyájan nevettek.
Az ökör meg azt mondta, hogy ha nem a kő 

feküdt volna a kígyón, hanem a kígyó a kövön, hát 
az ember nem szabadította volna föl a kígyó alól a 
követ, miért is tegyen a kígyó tetszése szerint.

Ez a vélemény általános pisszegésben részesült.
Végre a róka állott fel.
-  Zavarosnak találom az egész históriát -  úgy

mond - ,  legjobb lenne, ha odamennénk a hely szí
nére, és előttünk csinálnák meg az egészet, ahogy 
történt.

A király helyeslőleg bólintott a fejével.
A kígyó eleinte vonakodott a próbától, de ezután 

mégiscsak megindult. Az állatok a király intésére 
fölkerekedtek, és mentek mindnyájan a kígyó és az 
ember után.

Mikor a hely színére értek, az ember rátette a 
követ a kígyóra. Ez éppen olyan jajgatást vitt véghez, 
mint előbb. Könyörgött, hogy ne sokáig csinálják a 
próbát, mert még az előbbitől is fáj a dereka.

Azután elkezdte, mint előbb:
-  Jaj, szeretve tisztelt jó ember, csak te szaba

díthatsz meg a kínjaimtól. Amint éppen a gyűlésre



akarok menni ide a barlangba, leszakad ez a nagy 
márványdarab, és éppen a derekamra esik. Légy szí
ves, emeld le.

-  De bizony nem emelem én -  felelt most ki
pirult orcával az ember - ,  nem vagyok bolond.

-  Az nem jáija -  kiáltott a kígyó - ,  úgy kell 
csinálnunk a dolgot, ahogy történt.

A róka közbeszólott:
-  Azt hiszem, elég ennyi is. Ugye, felséges 

királyom?
A király helyeslőleg bólintott fejével.
Éjjel, mikor a zúgó szél is alszik mély szikla

ágyán, s az erdő csöndes, a messzeségben fölhangzik 
olykor a kígyó nyöszörgése, éles jajgatása. De nincs 
senki, aki leemelné róla a követ. Kerüli ember, állat 
azt a tájékot. Még a madarak is, akik ezt a mesét 
mondták, elköltöztek arról a vidékről, és le sem 
néznek, ha fölötte elrepülnek.



A PONTY MEG A PINTY

Ponty úrfi vígan lubickolt a vízben. Nagyokat 
iramlott, meg felszökött a víz színére. Pinty mindezt 
egy aláhajló ágról leste, s egyszer csak leszólt hozzá:

-  Ejnye, ejnye, Ponty úrfi, tán bizony vesztét 
érzi, hogy így ész nélkül ficánkol!

-  Mi közöd hozzá, ha ficánkolok is! Végezd 
a magad dolgát, s ne avatkozz a máséba.

-  Az én dolgom, hm, már mind elvégeztem. 
Kiporolgattam, kisöpörgettem a fészkemet. Ki is szel
lőztettem. Most már csak az ebédet várom.

-  És éppen a vízben. Tán bizony neked is tálal
nak.

-  Itt nem. De néha innen is. Az ilyen felfu- 
valkodott pontyok fejét, mint a kegyelmedé is, sok
szor odavetik a pintyeknek.

-  Válogasd meg a szavadat, hallod-e, mert föl- 
ugrok hozzád, s úgy leverlek onnan az ágról, mintha 
ott se lettél volna.

Pinty meghimbálta az ágat, s megvetően nevetett 
Pontyra:

-  Ugyan, ugyan, még mit nem képzel, szedte- 
vedte hada. Tán bizony még repülni is tudna, ha 
akarna.

-  Bizony tudnék. Elvégre is téged Pintynek hív
nak, engem meg Pontynak. Nem olyan nagy a kü
lönbség közöttünk.



-  Csak egy o betű! -  csicseregte vissza Pinty, 
aki valószínűleg már elvégezte a pintygimnáziumot, 
hogy ilyen okos. -  De nekem mégiscsak szép szürke 
a ruhám, és aranysárga a kötényem.

-  Hát az enyém?
-  No, arról jobb, ha nem is beszélünk. Messze 

van annak a színe az aranytól.
-  Messze? Még annál is különb! Úgy csillog, 

mint a gyémánt.
-  Csillog ám a víz rajta! Az én ruhám csupa 

selymes tollpehely. Ide nézzen!
És illegette-billegette magát a faágon.
-  No, most már kotródj, míg szépen vagy!
-  Nem kotródok biz én! De ha még tovább 

bosszant, a nyakára küldöm a csukát. No, annak a 
gyomrában aztán ficánkolhat.

-  Én meg rád küldöm a sast.
-  A sast? -  nevetett Pintyőke. -  A sas szóba 

se áll ilyen sárgombóccal.
-  Mit mondtál? Sárgombóc? No, ezért meg

lakolsz!
A ponty összehajlította derekát, amennyire csak 

bírta, és hirtelen kirugódott. Föl a pintyőke felé. 
Persze nem érte el a pintyőkét. Kiesett a partra. Csak 
úgy cuppant belé.

A pinty jóízűt kacagott, mikor a ponty odapoty- 
tyant a szárazra.

-  Vond vissza, amit mondtál -  lihegett a ponty 
a víz partján.



-  Visszavonom. Visszavonom. Sajnálom, ha 
akaratlanul megbántottam.

A partról a ponty hasztalan igyekezett a tóba 
vissza. A lélegzete egyre fogyott, egyre csökkent.

-  Látja, kár ez az izgalom -  sajnálkozott tovább 
a pinty. -  Még évekig eléldegélhetett volna a vízben 
nyugodtan.

-  De a jó hímevem! -  lihegett alig hallhatóan 
a ponty. -  Legalább a pontyok becsületéért halok 
meg.

-  Ugyan, jelent az valamit a világ folyásában, 
ha egy kis pinty azt mondja egy nagy pontynak, hogy 
sárgombóc?

*

MI ÚJSÁG, MALAC ÚRílAK?

Szép tavaszi nap volt Azt mondja az öregdisznó 
a cocáknak:

-  No, malac úrfiak, röf-röf, ma kisétálunk a me
zőre, röf-röf.

Azzal fölkerekedett az egész család, és kisétáltak 
a mezőre.

Tetszett a mező a malac úrfmknak.
-  De jó itt lenni, ui-ui! -  mondották. -  Virágos 

szép asztal a mező, ui-ui! A fű gyönge, porcogós, 
ui-ui! A virágok pedig édesek, mint a cukor, ui-ui!

Játszottak, legelésztek.



Egyszer csak szél kerekedik, de olyan erős, nagy 
szél, hogy a vén fűzfák is meghajladoztak előtte, 
mintha a földre akarnának feküdni. Persze, mikor 
szél fú, jó a földön lenni. A malacokat sem érte a 
szél erősen; csak az öregdisznó sertéjét borzolta fel 
egy kicsikét

Hát egyszer lebeg ám valami fekete csodadolog 
a magasságban, és leereszkedik a mezőre.

-  Mi lehet az, ui-ui? -  kérdik a malacok.
-  Nem tudom, röf-röf -  felel az öregdisznó.
A fekete kerek valami megáll egy helyen. Oda

futnak hozzá a malacok, és egymást kérdezgetik:
-  Mi lehet ez, ui-ui? Egy a lába, kerek a háta, 

feketék a bordái, ui-ui! Feje meg nincs, ui-ui! Csak 
orra van, egy hosszú, az is rézből, ui-ui!

-  Madár ez, ui-ui -  mondja egy másik - ,  mert 
repülni tud, ui-ui!

-  Ha madár volna, lépkedni is tudna, röf-röf -  
mondja az öregdisznó.

-  Hátha holt madár, ui-ui! -  mondja ismét egy 
malac.

Pedig hát nem volt az se holt madár, se eleven, 
hanem esernyő volt, valami nagyságos úrnak az eser
nyője. Hintóból kapta el a szél.

-  Én megkóstolom ezt a madarat -  szólt ismét 
egy malac - , meglehet, hogy jó.

-  Hozzá ne nyúlj, röf-röf -  szólt az öregdisznó - ,  
hátha harap, röf-föf. Én is meg akartam kóstolni 
egyszer a bundás kutyát, röf-röf, aztán harapott, röf- 
röf.





Amint ott tanakodnak, egyszer csak új szélroham 
jön, és megmozdítja, és gurítja az esernyőt.

Az öregdisznó leült ijedtében, a malacok pedig 
visítva futottak előtte.

-  Jaj, végünk van, ui-ui! Megesz bennünket, 
ui-ui!

-  Itt a világ vége! Szaladjunk! -  kiáltották a 
malacok.

Persze az esernyő nem ette meg a malacokat. 
Gurult, gurult a mezőn, azután ismét fölemelkedett 
a szélnek szárnyain, és repült, repült, ki tudja, hova, 
talán éppen oda, ahol esett már az eső, és egy szegény 
öreg koldus esernyő nélkül ballagott az országúton.

*

MIT BESZÉL A CSIRKE?

Holnapután, kiskedden, bomyúnyúzó pénteken 
történt, tehát jól tudjátok, mikor a tyúkanyó kivezet
te a csirkéit.

Akkor voltak először sétálni a csirkék.

Az udvaron sokféle csirke járt, különféle tyúka- 
nyóknak különféle csirkéi.

Egy fahéjszínű csirke fölállott egy virágcserépre, 
és így csipogott:



-  Tisztelt csirkék! Ti fiatalok vagytok. Látom, 
hogy nemrég keltetek ki a tojásból. Én tegnap keltem 
ki, tehát már sokat tudok.

Ne csipogjatok hát. Hallgassatok ide!
Csirkének születni szép mulatság. Nincs a vilá

gon nálunknál szebb kétlábú teremtés. Miénk az ud
var, miénk a mező, miénk az egész világ.

Nekünk terem magot a virág, nekünk érik a búza, 
a köles, a rizskása. Nekünk bugyog a víz a kútból; 
nekünk főz a gazdasszony; nekünk süt a nap.

Ne csipogjatok! Ide hallgassatok!
Tudjátok-e, miért jöttetek a világra?
-  Csip-csip, nem tudjuk.
-  Azért, hogy felnövekedjetek, és pecsenye le

gyen belőletek. Tudjátok-e, mi az a pecsenye?
-  Csip-csip, nem tudjuk.
-  Az, hogy levágják a nyakatokat, forró vízbe 

tesznek, megebédelnek az emberek. Tudjátok-e, mi 
az a forró víz?

-  Csip-csip-csip, nem tudjuk.
-  A forró víz olyan víz, amely forró. Most már 

tudjátok?
-  Most már tudjuk.
-  No hát, a tyúkanyám beszélte, hogy a forró 

víz után a megsütés következik. Tudjátok-e, mi a 
megsütés?

-  Csip-csip-csip, nem tudjuk.
-  A megsütés nem egyéb, mint megsütés. Most 

már tudjátok?
-  Most már tudjuk.



-  A megsütés különben tűzön történik. Azt 
ugye, tudjátok, mi a tűz?

-  Csip-csip, nem tudjuk.
-  Csip-csip, én sem tudom. Csak annyit tudok, 

hogy az nekünk nem egészséges. Azért hát csak annyit 
mondok, szaladjunk, szaladjunk, soha ide vissza ne 
jöjjünk!

Éppen akkor lépett ki a gazdasszony az udvarra.
Csalános korpát szórt a csirkéknek.
A csirkék se láttak, se hallottak, nekiestek a csa

lános korpának. A beszélő csirke is jóllakott.
Elfeledtek tüzet, vizet, mert olyan ám a csirke 

esze, hogy mindent hamar elfelejt.
Holnapután, kiskedden rántjuk ki az első csirkét. 

Aki ezt nem felejti el, eljöhet hozzám ebédre.

*

TYÚKANYÓ MOSTOHAGYEREKEI

Tavasz felé egy szép napon megfogták tyúkanyót 
az udvaron, és bevitték a szobába.

-  Jaj, jaj -  kiabált a tyúkanyó - ,  segítség, kaka
sok, pecsenyének visznek!

De hiába volt a nagy ijedtség: a tyúkanyót nem 
pecsenyének vitték, hanem rátették egy szakajtókosár
ra, tizenöt tojásnak a tetejébe.



-  Ezt már szeretem -  szólott tyúkanyó moso
lyogva.

És jókedvűen teijesztette szét meleg, puha szár
nyait, és betakarta a szép fehér tojásokat a szakajtóban.

A harmadik hét végén így szólott:
-  No, holnap kikelnek az én kis csibéim.
Hallgatódzött, hogy mozognak-e.
Nem mozogtak.
-  Ejnye, de furcsa -  szólott tyúkanyó a fejét 

csóválgatva.
A negyedik héten már annyira türelmetlen volt, 

hogy leugrott a fészekről, és megnézte a kalen
dáriumot.

Hát csak ott állt egy darabig a kalendárium mel
lett, és eltűnődve nézett ki az ablakon a fényes ta
vaszi napsugárra.

-  Tavasz van -  mondta - ,  ibolyaszagot érzek a 
levegőben.

Azután visszaült a tojásokra.
A negyedik hét végén mozgolódás és kopogtatás 

hallatszott a tojásokból.
Az egyik tojás egyszer csak fölroppant, és egy 

kis sárga fej pislogott ki belőle.
-  Sáp, sáp! -  mondotta. -  Jó napot, édesanyám.
-  Nini -  felelt a tyúk elcsodálkozva - ,  de furcsa 

csirke vagy te.
Aztán fölroppant a másik tojás is, és abból is 

kimászott egy aranyos kis sárga apróság.
-  Sáp, sáp, jó reggelt! -  szólott rápislogva tyú- 

kanyóra.



És kikeltek a tojások egymás után mind.
-  No -  szólott ekkor a tyúkanyó azt látom, 

hogy nem az én gyermekeim vagytok, hanem valami 
kacsáé, de mindegy: az én szívem melegénél nőttetek 
eddig, nőjetek tovább is, fölnevellek benneteket sze
retettel.

A kiskacsák hálálkodva sápogták körül. Jaj de 
ügyetlenek voltak! Csak billegtek a lábukon, nem tud
tak mindjárt megállani.

Péterke akkor egy kis tányér vizet tett eléjük, 
meg csalánnal kevert korpát.

De a kiskacsák először a vízhez szaladtak. Ittak 
belőle, és csak azután fordultak a korpához.

A korpa ízlett. Úgy habzsolták, mint Péterke 
szokta habzsolni a túrós csuszát.

Azután ismét ittak a kiskacsák. Belementették 
a kanál formájú kis szájukat a vízbe, a fejüket meg 
az égnek emelve mondogatták:

-  Sáp, sáp, jaj de jó ez a víz. Sáp, sáp, jaj de 
kitűnő ivóvíz!

Az egyik kacsa bele is mászott a tányérkába, és 
megfurdött benne.

-  Ejnye, te illetlen -  szólt rá tyúkanyó - ,  nem 
szégyelled magadat bevizezni! Milyen lesz a ruhád, 
ez a szép kis sárga pehelybundácskád?!

-  De mikor ez olyan jólesik! -  felelt a kiskacsa 
megrázva a bundácskáját, amelyről lefutottak a fényes 
vízgyöngyök.

A víztől meg a korpától erőre kaptak a kiskacsák.
-  Gyerünk sétálni -  mondogatták esenkedve a 

tyúkanyónak.





-  Majd holnap -  felelt az - ,  most még gyön
gék vagytok. Bújjatok a szárnyaim alá. Aludjatok 
egyet.

A kiskacsák bebújtak az anyjuk szárnya alá.
-  De jó meleg van itt -  modogatták ásítozva.
Aztán elaludtak.
Másnap meleg tavaszi nap volt. Aranyos napsu

garak omlottak az égből.
A tyúk kivezette a kiskacsákat az udvarra. A kis

kacsák ott szaladgáltak; bogarásztak a fű között; néha 
fél szemmel fölpislogtak az égre, és így beszélgettek:

-  De gyönyörű idő van, de szeretnénk kijjebb 
is menni az udvarból.

Addig-addig rimánkodtak, míg végre tyúkanyó 
engedett a kérésüknek. Kivezette őket az udvarból 
a rétre.

A rét tele volt fűvel és virágokkal. A közepén 
egy patak csörgedezett.

Amint a kiskacsák meglátták a patakot, egyenesen 
arra futottak.

-  Szent isten! -  kiáltott a tyúkanyó. -  Vigyáz
zatok, hogy a vízbe ne essetek!

De a kiskacsák se nem láttak, se nem hallottak. 
Beleugráltak a vízbe, és vígan bugyborékolva úszkál
tak a hullámok fölött.

Tyúkanyó rémülten szaladgált fel és alá a parton.
-  Segítség! -  kiáltozta. -  Mindjárt belefulladnak 

a kacsák a vízbe!
A bundás kutya odaszalad a nagy kiáltozásra, de 

mikor meglátja, hogy mi a baj, így szól nagy nevetve:



-  Nemhiába, hogy nem értesz az ábécéhez: tud
hatnád, hogy a kacsa nem fullad a vízbe, mert mi
helyst a világra jön, mindjárt tud úszni.

Tyúkanyó aztán lassankint megszokta, hogy any- 
nyira szeretik a kacsák a vizet. Csak arra intette a ka
csáit, hogy meg ne hűljenek. Mihelyt kijöttek a víz
ből, mindjárt a szárnya alá vette, és melengette őket.

Fel is nevelte valamennyit szépen. Derék, göm
bölyű kacsák lettek.

Ha eljöttök hozzám, megláthatjátok az udva
romon, micsoda szép kacsákat nevelt nekem a 
tyúkanyó. Most már nagyok, és a maguk esze után 
járnak az udvaron. De azért, mikor a vízbe mennek, 
tyúkanyó még mindig elégedetlenül csóválja a fejét, 
és így szól:

-  Nem értem, hogyan lehet örökkön-örökké 
fürdeni!



A KISKACSÁK

Még javában tartott a tél, mikor Kácsa anyó ráült 
a tojásaira. Kilenc tojása volt összesen. Tudta azt 
Kácsa anyó, hogy abból kilenc kiskacsája lesz.

Mikor a hó elment, Kácsa anyó fülelni kezdett 
a tojásokra.

-  No, melyiktek él már? Amelyik él, zörgessen.
Egyszer csak megkoppan az egyik tojás. Gyönge

kopogtatás hallatszik belőle.
Kácsa anyó behorpasztotta az orrával a tojást, 

hát kibukkan ám egy kis sárga, ostoba fejecske a to
jásból, és azt mondja vékony gyerekhangon:

-  Sáp, sáp!
Ami bizonyosan annyit tesz:
-  Jó reggelt kívánok!
Kácsa anyó visszafelel erre vastag, öreg hangon:
-  Sáp, sáp!
Ami meg valószínűleg annyit jelent:
-  Isten hozott! Bújj csak elő!
A kiskacsa előkecmereg a tojásból, ügyetlenül, 

ostobán. A nagykacsa meg fölemeli a szárnyát, és 
azt mondja:

-  Bújj csak ide, itt jó meleg van.
Persze ezt is sáp szóval mondta.
A kacsa nyelv csak ebből az egy szóból áll, de 

ezzel ők mindent meg tudnak mondani.
Aztán még aznap előbújt valamennyi.



Olyan sárgák voltak, mint a tojás sárgája, és olyan 
gyöngék, hogy alig tudtak a lábukon állani.

Kácsa anyó akkor nagyot kiáltott a konyha felé:
-  Sáp, sáp!
Ott meghallották. Hamar a vizes korpát meg a 

vágott csalánt! Odahintették a szakajtókosár elé, és 
kirakták a kiskacsákat.

Azok eleinte kedves butasággal néztek a vizes 
korpára: nem tudták, mire való. De Kácsa anyó 
megint sápogott nekik, és megmutatta, hogyan kell 
felnyitni azt a kis lapátforma kacsaszájat, és hogyan 
kell belevenni a vizes korpát.

No, belaktak ott mindjárt úgy, hogy félreállott a 
bögyük is a vizes korpától.

Hanem akkor nagy sírás következett az evés után.
-  Mi bajotok van? -  kérdezte az öreg Kácsa.
-  Szomjasak vagyunk -  felelték az aprók.
Akkor az öreg Kácsa a vizes tányérhoz billegett,

és ivott.
-  így igyatok.
A kiskacsák bámulva nézték, hogyan kell inni. 

Nem nehéz az, csak bele kell dugni a kis lapátot, 
aztán fölnézni a gerendára: víz leszalad a gégén.

Ittak mind a kilencen. Mikor ezt elvégezték, az 
öreg Kácsa azt mondta nekik: -  Aludjatok, gyerekek!

A szárnya alá szedte őket. Az egyik olyan ostoba 
volt, hogy csak a fejét dugta be az anyja tollai közé, 
azt gondolta, hogy egészen benne van.

-  Jaj, de ügyetlen vagy! -  mondotta az öreg 
Kácsa.







Egy üres hordó állott a kamra közepén. Arra 
ugrott az egér.

Hopp, utána a cica!
Kergetőznek, szaladgálnak a hordó körül.
Mikor a cica megfordul, hogy szembeütközzék, 

a kis egér átugrik a cicán, úgyhogy a cica csak a 
levegőbe kap, de nem fog semmit.

-  Ejnye, kópé!
Most egyúttal tovább is bújna az egér, az üve

gek közé.
-  Rejtsetek el, üvegek! -  így cincog a kis egér.
-  Rejtsetek el engem! Nyomomban van a cica! 

Be akar ám kapni.
Az üvegek sűrű csoportban állottak, de nem tud

ták elrejteni az egeret, mert átlátott a cica a derekukon.
Oda is ugrott. Szétrúgta az üvegeket.
Az egér ugyanabban a pillanatban az üres kosár

ba surrant.
-  Takaij el, takarj el! -  így szól az egér a kosár

hoz. -  Nyomomban a cica, és be akar kapni.
A kosárnak nem volt ideje eltakarni az egeret. 

A cica beugrott a nyílásán, és meghemperedett a ko
sárral együtt.

De az egér ezalatt kiugrott egy kis lyukon, és -a 
tojásos kosár mellé rejtőzött.

-  Jó tojásos kosár -  így szólott remegve - ,  sar
kamban a cica. Takarj el, takarj el!

A tojásos kosár el is takarta az egeret.
Hej, de a cica megérezte a pecsenye szagát!





. .

■





BUKSI

Volt egyszer az istállóban egy kisboijú. Nem volt 
nagyobb, mint a vadászkutya, pedig az sem volt nagy, 
és mindig éhes volt.

A kisboijú is éhes volt mindig, és Buksinak 
hívták.

Egy kócmadzaggal volt odakötve a jászolhoz, és 
mindig rángatta a nyakát. Nem szeretett odahaza len
ni. Mindig panaszkodott, hogy neki nem adnak mást, 
csak tejet, tejet meg tejet. Pedig már őneki fű kellene: 
friss zöld fű, odakint a legelőn, ahol az ő boíjútest- 
vérei járkálnak, és jóízűen legelésznek reggeltől 
estéiig.

A Buksinak a mamája pedig egy szép svájci te
hén volt, aki szintén éppen olyan tarka volt, mint a 
Buksi. Neki is szép fehér csillag volt a homlokán. 
Csakhogy a mamájának nagy szarva is volt, amivel 
döfni is tudott, ha bántotta valaki. A Buksinak pedig 
semmi szarva nem volt még, és nem tudott döfni...

Ezt mesélte a nagyapa egy nagy könyvből a kis 
Andorkának, akinek szintén nem volt szarva, de a 
homlokán sem volt csillag.

Az Andorka pedig ott ült a mamája ölében, és 
hallgatta a mesét, mivel a Buksi borjút ő is jól ismerte. 
A nagyapa pedig tovább mesélt a nagy könyvből.



. . .  Hát egyszer a kis Buksi boíjú maga maradt 
odahaza. A mamája korán reggel kiment a legelőre 
a többi tehenekkel meg nagy borjúkkal. Mikor elin
dult, visszanézett az ajtóból, és azt mondta a Buk
sinak:

-  Bú, bú, bú, Buksi fiam, jól viseld magadat, és 
ki ne menj az istállóból, mert megesznek a farkasok. 
Estére hazajövök, akkor kapsz friss tejet meg jó puha 
szalmát ágynak. Értetted?

A Buksi azt mondta, hogy értette. Csakhogy mást 
gondolt magában. Azt gondolta, hogy bárcsak jönne 
valaki, aki a jászoltól eloldaná, hogy ő is kimenjen 
a legelőre, mert azt hallotta, hogy az nagyon szép, és 
ott van az erdő mellett, pedig ő még sohasem látott 
erdőt. Sírni kezdett, hogy ő nem mehet ki az erdőbe.

Délfelé bejött a vadászkutya az istállóba, és meg
kérdezte a kisborjútól:

-  Miért sírsz, Buksi?
-  Hogyne sírnék, mikor még nem láttam erdőt, 

és nagyon szeretnék kimenni.
-  Hát gyere velem. Éppen oda készülök én is, 

vadászni. Bizony, nagyon szép hely az. Csupa fa meg 
virág. Tele van őzikékkel, nyulacskákkal, madárkák
kal. Hát gyere!

-  De mikor nem mehetek, mert meg vagyok 
kötve egy kócmadzaggal.

-  Baj is az -  mondja neki a vadászkutya - , 
mindjárt segítek én rajta.

A vadászkutya azzal odament a jászolhoz, és el
rágta a kócmadzagot. Kilesték, mikor a kastélyban









AZ OKOS KUTYA







Annál nagyobb volt az örömünk, mikor másnap 
reggel már állva találtuk a ketrecben. Búsan kelepelt 
ott, és mikor közel mentünk hozzá, nagyokat ugrott. 
Félt tőlünk.

De csakhamar észrevette, hogy jóakarói vagyunk. 
Néhány nap múlva már annyira megszelídült, hogy 
kíváncsian kukucskált ránk, mikor ennivalót vittünk 
neki, sőt a kezünkből is elvette a cserebogarat.

Akkor kibocsátottuk.
Megmaradt az udvaron, és átvette ott az ural

kodást. A macskát kivéve minden háziállat úrnak 
tekintette. Rendet teremtett a verekedő kakasok kö
zött. Elűzte a szomszéd kutyákat az udvarról, és amit 
kapott a konyháról, abból jószívűen juttatott a barom
fiaknak is.

Ma is magam előtt látom, amint ott áll komolyan 
és méltóságosan a konyhaajtó előtt, éspedig rendesen 
egy lábon, mintha a másik lába fölösleges volna. Ha
nem mikor kirepül egy darab hús az udvarra, egy
szerre odaugrál ahhoz, és egy erős csípéssel elűzi a 
cicát, felkapja a jó falatot, és elnyeli.

A cica eliramodik, és a kapufélfa tetejéről lesi 
haragos szemhunyorgatással, hogy a gólya mennyi jó 
ennivalót elkaparint előle.

Mikor künn vacsorázunk az eperfa alatt, akkor 
is ott ugrál körülöttünk, és a kezünkből fogadja el a 
kenyérdarabokat.

Megszokott jó barátunk lett a gólya. Ahogy a 
kutya őrzi más helyen az udvart, úgy őrizte a gólya



a mienket. Idegen tyúk, liba be nem jöhetett hozzánk. 
Haragos kelepeléssel elverte azonnal.

De jött az ősz. Az eperfa levelei megsárgultak, 
lehullottak.

A magasban utazó gólyacsoportok szálltak el 
fölöttünk. A mi gólyánk fél szemmel felnézett rájuk.

És szomorú volt.
Az utazó gólyák lekelepeltek hozzá.
Ő visszakelepelt.
Vajon mit felelt nekik ezen a különös gólya

nyelven?
-  Elrepülne a mi gólyánk is, ha tudna -  mon

dotta az apám.
Alighogy ezt kimondja, a gólya megcsattogtatja 

szárnyát, és egy kereket fordulva az udvar közepén, 
föl repül.

Nyakát hosszan előrenyújtja, s lábait hátraereszt
ve repül a magasban. Ott csak olykor-olykor lebbenti 
meg a szárnyát, mintha úsznék a levegőben. Darabig 
a házunk fölött szállongott, mintha búcsúznék tőlünk. 
Aztán elrepült dél irányában, s egy gólyacsoport után 
eltűnt a levegőben.

Hát ezt kelepelték gólyanyelven.
Mindnyájan kedvetlenek voltunk. Én sírtam is.
-  Ejnye, csúnya gólya -  mondottam - ,  nem szép 

tőle, hogy itthagy bennünket.
Az udvar puszta és elhagyott volt utána. Még 

a decemberi hóban is kerestem a lába nyomát; gon



doltam, hogy tán megbánta tettét, és visszajött. De 
csak tyúknyomok voltak a hóban.

Hanem mikor a tél elmúlt, egy tavaszi reggelen 
ismerős kelepelés ébresztett föl bennünket.

-  Kelep, kelep! Itt vagyok!
Megjött a gólyánk.
Büszkén és vidáman ugrált föl és alá az udvaron. 

Köszöngetett a tyúkoknak, libáknak, kacsáknak, kaka
soknak. Még a cicának is.

Aztán nem is egyedül volt, hanem egy másik 
gólyával. Elhozta valami jó pajtását.

Az új gólya bátortalanul álldogált az udvaron. 
Fölugrott a kút kávájára, mikor az apám kilépett hoz
zájuk. Látszott rajta, hogy idegennek érzi magát.

Hanem bezzeg a mi gólyánk nem félt az apámtól. 
Olyan gólyatáncot járt körülötte, hogy színházban le
hetne mutogatni.

-  Jól van, jól, bolondos gólyánk -  szólt az apám. 
-  Már vártunk. Készíts itt a pajtásoddal fészket, s 
megleszünk jó barátságban.

Egy rossz kereket cipelt föl a Gyuri inas az eperfa 
tetejére. Megkötözte fönn. Meg is drótozta gondosan, 
hogy le ne essék. A két gólya azonnal elkezdte a 
fészekrakást. Olyan szép boglyas fészket raktak, hogy 
egy királysas is meglakhatott volna benne.

A nyár közepén már gyönyörű kis piros orrú 
gólyák kandikáltak le a fészekből, s a két öreggólya 
buzgón hordta nekik a rétről az ennivalót.. .





CSORDÁS ANDRIS

Ahogy a kapuban ácsorogtam, egy gyerek jött 
velem szembe. Mezítláb volt, térdig érő gatyácskában; 
a mellén pitykés posztómellényke; a fején legyűrt 
szélű kalap. De furcsa gyerek! Mért nem jár cipőben?

Hogy hozzám ért, ő is megállóit, és nézett engem.
Akkora volt, mint én. Az arca piros és szeplős. 

A szemei kékek. Az orra gömbölyű és piciny, mint 
a mogyoró.

Megállt és nézett. Az egyik kezében leveles fűz
favessző. A másik kezét betette a lajbizsebbe.

Ha megüt, gondoltam, beleragaszkodom a hajá
ba. Hosszú haja volt a gyereknek, a nyakáig ért.

De a gyerek nem ütött meg. Bámészkodva nézett 
rám. A cipőmre is nézett, a ruhámra is.

Akkor tetszeni kezdett nekem. Láttam, hogy nem 
akar bántani.

Ő is közelebb lépett hozzám, és megszólalt:
-  Tudok egy fészket.
-  Micsoda fészket?
-  Madárfészket.
-  Madár van benne?
-  Az.
-  Meg lehet fogni?
-  Meg lehetne.
-  Hogyan lehetne megfogni?



-  Ha benne van, megfogjuk.
-  Hát hol az a fészek?
-  Jöjjön, megmutatom.
A szívem repesett az örömtől. Micsoda érdekes 

gyerek ez! Ismeri a madarak titkait. Ha akaija, meg
fogja a kismadarat!

A kőfal mellett mentünk. Ő elöl, én utána.
A falon át gesztenyefák látszottak a kertből. 

A fal tövében csalán zöldellett, s itt-ott egy szürke 
pásztortáska, sárga pitypangvirág.

-  Itt van -  súgta a gyerek, ahol a fal beszögellett 
- , lassan menjünk!

Lábujjhegyen ment előttem. A kalapját a kezébe 
fogta. A fal behajlásánál megállóit, és merőn föl
felé nézeti.

-  Ott van -  súgta - ,  az a lyuk. Emeljen csak fel! 
csak fel!

Átfogtam a térdénél, és fölemeltem.
Hallottam, hogy a kalapját rácsapja a falra. 

Egy percnyi csend. Nem láttam, mit csinál. Az ő 
testi súlya foglalkoztatott erősen, s közben érez
tem, hogy a ruhájának tehénszaga van.

-  Emeljen feljebb! -  mondja izgatottan.
Nagy ínnal-kínnal feljebb emeltem. Meztelen

lábujjaival támaszkodni igyekezett. A vakolat hul
lott előttünk, de az erőm is kimerült.

-  Emeljen!
-  Nem bírom!
-  No, csak egy kicsit!
Lerogytam, és ő meg végighuppant a fal mellett.



-  A madár nincs benne -  szólott feltápászkodva. 
A homloka vérzett. Attól tartottam, hogy elbődül.

De nem sírt. Füvet tépett a fal tövéről, és 
letörölgette vele a homlokát.

Különös fickó ez -  gondoltam rábámulva - ,  
nem sír, mikor vérzik!

*

AZ OKOS KUTYA

Sokféle okos kutyáról hallottam már beszélni, 
de olyan okos egy sem volt, mint a Sajó.

Sajó a városban élt, s egy öreg nyugalmazott 
kapitánynak volt a kutyája.

A kapitánynak valamikor a háborúban elhordta 
egy ágyúgolyó mind a két lábát a térden alól, azért 
hát a kapitány falábon járt. Bizony nehéz ezt meg
szokni. Nem is lehet annyit járni falábon, mint 
amennyit saját lábunkon járunk.

A kapitánynak sem volt senkije, csak egy 
kutyája, a Sajó.

Ez a kutya hordott neki a boltból mindent, amit 
akart. A kapitány felírta egy cédulára, mit kíván, és 
azt táskába vagy kosárba tette a pénzzel együtt. Aztán 
megmagyarázta a kutyának, hogy hova, melyik 
boltba menjen.



A kutya vidáman és fürgén rohant el, hogy a 
megbízást elvégezze.

Az emberek megálltak az utcán, s utána néz
tek a villámként elsuhanó kutyának.

-  A kapitány kutyája -  magyarázta egyik em
ber a másiknak.

És hozzátette:
-  Többet ér sok szolgánál.
Persze visszafelé már vigyázatos lassúsággal jött 

a Sajó, hogy kár ne essék a portékában.
Egy hideg őszi napon így szólt a kapitány a 

kutyájához:
-  Kedves négylábú szógám, nincs kedvem ma 

ahhoz, hogy elmenjek ebédelni a vendéglőbe. El 
tudnád-e hozni az ebédemet?

A kutya vidám ugrálással és csillogó szemek
kel felelt.

A kapitány elővett egy nagy kosarat. Beletette 
a fehér asztalkendőt, és abba a levelet, amelyben 
megírta, hogy micsoda ételeket adjanak a kosárba, 
és hogy az egészet bízzák rá a hű és okos kutyára.

A vendéglőben ezt meg is tették.
Sajó a fogai közé vette a nehéz kosarat, és 

elindult vele hazafelé.

Hanem mi történik?
A finom pecsenyeszagot megérzik ám más



kutyák is az utcán. Körülfogják Sajót, és bizonyosan 
azt mondják neki kutya nyelven:

-  Osztozzunk, pajtás!
Sajó mérgesen morog. Leteszi a kosarat, és 

jobbra is, balra is kaffant egyet a kutyákra. Bizo
nyosan azt mondja:

-  Elmenj innen, mert leharapom a füledet!
Azután, hogy tért kap, újra fölveszi a kosarat, 

és cipeli tovább hazafelé.
A kutyák szaporodnak. Sajónak már minden 

tizedik lépésnél meg kell állania. De vitézül védi a 
gazdája ebédjét.

Már közel van a házajtóhoz, midőn az egyik 
kutya hátulról kirántja az asztalkendőt. A kendőt a 
gonosz kutyák megragadják és húzzák. Sajó ugrik, 
és harap jobbra is, balra is, de az ételeket többé 
meg nem mentheti. Csirke, kalács, kolbász, lencse, 
minden martalékul esett a kutyáknak.

Sajó pedig keservesen vonítva állott az ajtónál. 
Sírt, hogy ilyen szégyen érte.

Hanem a kapitány látta az ablakból az esetet, és 
bizony nevette is.

Bebocsátotta az ajtón a kutyáját, és megdicsérte. 
Azután pedig magával vitte a vendéglőbe, és olyan 
finom ebédet fizetett neki, aminőt még a király 
kutyája sem evett soha!





MEGJÁRTA JANCSI

Jancsi kapált az apjával. Nem könnyű dolog a 
kapálás: Jancsi elfáradt.

Meleg volt. A Maros kutya ott feküdt a hűsön, 
a körtefa alatt.

Jancsi megtörölte a homlokát, és így szólt:
-  Hej, édesapám, de jobb volna, ha kutya 

volnék!
-  Hát csak légy -  felelt az apja - , próbáld meg.
Jancsi letette a kapát. A Marost elkergette

a körtefa alól, s maga feküdt oda. Onnan nézte, 
hogy az apja hogyan kapál.

Az idő már délfelé járt. Jancsinak a szeme 
majd kiesett az éhségtől.

Végre nagy nehezen megérkezik az ebéd. Az 
apa leteszi a kapát, és odaül a fa alá.

-  Lássuk -  mondja - , mi a leves!
-  Bableves -  mondja örömmel Jancsi.
-  Csitt -  szól rá az apja - ,  a kutya nem 

beszélhet!
S enni kezd.
-  Hát én nem kapok? -  kérdi Jancsi.
-  Hol hallottad azt, hogy a kutyának leves jár? 

Mondtam már, hallgass, mert te beálltál kutyának: 
kutyának nincs szava!



Hallgatott Jancsi, de szomorúan.
Következett a főzelék. Abban volt hús is. Az 

apa megette a főzeléket, a húst is. A csontot oda
dobta Jancsinak.

Akkor már Jancsi sírva fakadt.
-  Nini -  mondja az apa - ,  hát mi bajod?
-  Édesapám -  feleli Jancsi - ,  nem kívánok 

tovább kutya lenni, mert ha még tovább is kutya 
vagy()k, a tésztából se jut.

így került ki aztán Jancsi a kutyaságból.

*

SÜNANYÓ

Van egy nagyon nagy kertem. Ez a kert az 
én külön országom. Úgy uralkodók én itt, mint a 
tündérkirályságban.

Különösen alkonyatkor szeretem ezt a kertet. 
Ilyenkor körüljárogatom. Megnézegetem benne is
merőseimet: a bokrokat, virágokat, fákat. Mindennap 
látok valami újat rajtuk. Legtöbbször valami új ruhát. 
Ilyenkor szebbek. És látom rajtuk, hogy örülnek, 
hogy én gyönyörködöm bennük.

Egyszer, ahogy elgondolkozva ballagok az úton, 
valami megzörren előttem. Látom, hogy egy külö
nös alakú kis állat menekül lépéseim elől. Kis fe
kete gömbölyűség.

Pali éppen belesett a ken'tésem vasrácsán:



-  Ni! Mi fut ott a járdán!
A szomszédék Irénkéje is ott volt mellette. 

Ráfelelte:
-  Mi? Tüskésdisznó. Hát még azt se ismered? 

A bácsi nem látta?
-  Én bizony nem láttam pontosan, az-e.
A következő pillanatban a kis állat már el is 

tűnt. Kerestem kövek között. Bokorban. Levelek 
alatt. Mintha a föld nyelte volna el.

A gyerekek bekéredzkedtek hozzám a kertbe. 
Együtt keresgéltük tovább. De hiába.

-  Válj csak, tüskés barátom, azért is megles
lek! -  mondottam Palinak, Irénnek.

-  Mi is! -  kiáltották a gyerekek.
Csöndben várakoztunk.
Mozdulatlanul.
Bizony már jól ránk sötétedett, mikor végre 

előbújt a kis alattomos.
Óvatosan megindultunk a nyomába. Figyeltük, 

merre jár.
A sün lassanként megszokta, hogy utána járunk.
-  Keressük meg, hol lakik! -  mondottam a 

gyerekeknek.
-  Nincs is ennek lakása -  felelte Pali.
-  Már hogyne volna -  feleltem Palinak. -  

De még mennyire, hogy van! Minden rendes tüskés
disznó háztulajdonos.

-  Keressük meg! -  susogta Irénke kíván
csiságában.



-  De akkor nagyon óvatosan jáijunk!
Rá is akadtunk a lakására az orgonabokor alján. 

Ott volt a tüskés lakásának a bejárata. No nem 
aranykapu. Se nem fehér festésű, finom ajtó. Egy 
jókora lyuk. Csak akkora, amelyen át őkigyelme 
a bundájával együtt befér. A lyuk belseje ki volt 
tömve száraz falevelekkel, maroknyi szalmával 
és gizgazzal.

-  Hát tüskésék ilyenben laknak? -  csodálkozott 
megörvendve Pali.

-  Ilyenben. Ez a nyaralójuk. És ez a téli 
palotájuk is. Ez a lyuk nekik a hálószobájuk, ebéd
lőjük, nappalijuk, konyhájuk, spejzük, fürdőszobájuk, 
szóval minden.

Irén is csodálkozott.
Másnap megkerestük tüskés barátomat nappal is.
Otthon találtuk.
Egyedül lakott.
Éppen heverészett. Szunyókált. Gondolta:
„Elég, ha éjszakánként ébren vagy<Dk és dol

gozom. Éjjel keresem a kenyeremet. Én vagyok 
a kert éjjeliőre. Jaj a tolvajoknak!”

Hát jó dolga van a sünnek, az bizonyos. Se 
nem süt, se nem főz, hanem amit talál, azonmód 
elcsemegézi. Tömérdek sok kártékony bogárra rá
mondhatja:

-  No, ihol egy jó  bécsi szelet!
Vagy:
-  Ihol egy tál nagyszerű töltött káposzta!



A szaglása olyan, hogy az orrával tíz lépésről is 
megérzi, ha valami jó falat tartózkodik a közelben. 
A kisegereket is ügyesen elfogdossa, de ha éhes, 
még a nagyobbakkal is megbirkózik. A svábbogarak 
se szökhetnek meg előle. Emiatt sok háziasszony
nak dédelgetett állata a tüskés. Hej, ha nem szúrna 
annyira a bundája, bizonyára a szobába is be
eresztenék, s éppúgy a díványpárnán kapna helyet, 
mint a cirmos cica.

No, nagyot is nézne a cica, ha egyszer ilyen 
tüskést ott találna maga mellett. Lehet, hogy ijed
tében nekiugrana az ablaküvegnek. Volna nagy 
csörömpölés!

-  Hátha még egyszer a te ágyadba Feküdne, 
Palika! Oda melléd. Nem tudnád, jaj, mi szúija az 
oldaladat! Oda nyúlnál, és ott lelnéd a tüskés 
gömböcöt.

Néha egész este nyomában jártunk a sündisz
nónak később is a gyerekekkel.

Hova megy?
Mit csinál?
Nehéz volt szemmel tartanunk, mert sötét a 

színe, és olyan nesztelenül fut, mintha bársony
papucsban szaladgálna mindenfelé.

Még a munkája is csendes. A lábával úgy 
kapar, akár a vakondok. Kikapaija az éjszakára el
rejtőzött bogarat a földből.

-  Tőlem nem szöksz meg, koma -  szól rá a 
földrepedésbe bújt tücsökre.



-  Cirip, cirip, kegyelmezz! -  sivalkodik ilyen
kor a tücsök.

-  Nincs kegyelem, barátom! -  szól rá a sün
disznó. -  Minek rágtad meg a Palikáék sárgaré
páját? Most meglakolsz érette.

-  Jaj, többet sose nyúlok hozzá -  eseng tovább 
a tücsök.

-  így bizonyosabb, hogy nem bántod -  mondja 
rá a sündisznó, s bekapja a hegedűjével együtt

Az egeret meg az orrával túija ki a lyukból.
-  No, cincogó, jaj neked! -  és azt is bekapja.
Nincs kímélet.
Sokszor elkísértük a vadászatára.
Néha egy pillanat, és úgy eltűnt, mintha leve

gővé vált volna. Ilyenkor bizonyosan megrettent 
valami zörgéstől. A lábunk zajától. Ilyenkor, ha utána 
kutatunk, élettelennek látszó, tüskés gömb kerül elénk 
valamelyik mélyedésből, bokor tövéből vagy fa aljáról.

No, nagy öröm, mikor fölfedezzük.
-  De hol a feje? -  keresi kíváncsian Irénke.
-  Hova lett? -  érdeklődik Pali is.
A tüskés bizony úgy behúzza a fejét a gombo

lyagba, hogy semmi se látszik belőle. Csupa tüske és 
tüske körös-körül.

-  Próbáld meg egyszer, Pali, te is, gömbölyödj 
így össze a télikabátodban. Tudnál-e? Látod, a 
tüskésdisznónak micsoda könnyű mesterség ez!

Néha megcselekedte velünk azt is, hogy neki
fordult az istálló sarkának, s ott megállt mozdulat
lanul tán egy óráig is. Ilyenkor mi sem mozdulhat-



tünk. Még csak a fülünket se vakarhattuk meg.
Ha meg szúnyog orgonáit ott az orrunk körül, 

tűrnünk kellett.
El nem gondolhatta az a szúnyog, mi lelt 

bennünket, hogy olyan türelmesek vagyunk vele 
szemben. Máskor meg olyat csapunk feléje, hogy 
azzal a mozdulattal egyszerre száz szúnyogot is ki 
lehetne végeznünk.

Mintha a sündisznó mindezt érezte volna. Ott 
állt egy helyben.

-  Vajon mit akarhat itt? Mit töpreng? Csak nem 
azon tépelődik, hogyan szökhetne ki ebből a kert
ből? No, az igazán kár volna. Mivel szórakoznék 
én esténként Palikával és Irénkével?

Annyi bizonyos, hogy a sün barátunk a rá
következő este eltűnt. Napokig nem láttuk. Bizony 
búsultunk utána. Az meg eszünkbe se jutott, hogy 
nappal látogassuk meg a lakásán.

Eltelt így egy hét is.
Palika egyszer megszólal:
-  Hát megszökött a disznónk!
Ebben a pillanatban nem messze tőlünk, a kő

padnál megzörren a bokor. A gyerekek pillanat 
alatt ott termettek. Félrehajlítjuk az ágakat óvatosan. 
Hát csakugyan ott a sün barátunk. De nem is egy, 
hanem három kis apró gömbölyeg. És mekkorák! 
Nem sokkal nagyobbak, mint egy jókora tyúktojás.

-  Kistüskések! -  táncol örömében Irénke. -  
Jaj de aranyosak!



És hozzányúlt az egyikhez, hogy felvegye.
Rögtön el is kapta tőle a kezét.
Hohó, ez még jobban szúr, mint az anyja.
Várakoztunk kissé. Az öregtüskés dugta ki el

sőnek a fejét. Körülpillantott. Meglátott bennünket. 
Valamit morgadozott. Bizonyára ezt:

-  A fiaim. Mit szóltok hozzá? Ugye, gyö
nyörűek?

Hát szépeknek nem voltak szépek. De Tüske
országban azért lehettek bájosak is. Csak a ruhájuk 
ne volna olyan barátságtalan. Azonban ők nem 
tehetnek róla. ha egyszer arrafelé ez a divat.

Még mindig jobb ez a bunda, mint a rókáé. 
Lám, a róka bőrére ravaszul néz az ember. Nyak- 
bavető készül belőle. Szép, díszes. Védi a nőknek 
a torkát a hidegtől.

-  No, meg is érdemli ezt a sorsot a róka! 
-  meséli el üres óráiban a tüskés a fiainak. Sok 
bajt okoz az nekünk. Egyetlen állat, akitől igazán 
félnetek kell. Úgy cselekszik veletek, hogy mikor 
összegömbölyödtök, elgurít a patak partjára vagy a 
forrásvízhez, s belelök a vízbe. Erre ti kigöm- 
bölyödtök. A gonosz állat meg elkapja az orroto
kat, és felfal jóízűn. Utána iszik is rá jó néhány 
kortyot a forrásvízből vagy a patakból. Vigyázzatok 
hát magatokra nagyon, kedves kicsinyeim!

De a kicsinyek nem nagyon hallgathattak az 
anyjukra. Az anyjuk még csak a fejét dugta ki, az 
aprók máris kigömbölyödtek, és uccu neki, elkezdték



egymást kergetni. Futkostak összevissza, olyan vesze- 
kedettül, hogy a Bodri kutya is megsokallta, s oda
toppant közéjük, hogy rendet teremtsen.

Irénke azonban magához intette Bodrit. Be
vezette a szobába, és rázárta az ajtót.

A kissünök ezután guruldozásba fogtak. Föl- 
kapaszkodták a domboldalra, összegörbültek, és úgy 
guruldozták lefelé a mélységnek. Az anyjuk meg 
komolyan figyelte őket, nem történik-e valami bajuk.

Mikor ennek a játéknak vége volt, akkor egy
másnak rontottak, és tépázták, cibálták egymást. Majd 
ugyanezt végezték az anyjukkal is.

Hirtelen egy kisgyíkocska jelent meg a kövön.
Nosza, utána valamennyien.
De bizony a kisgyík eliszkolt előlük.
-  Szégyellhettek magatokat! -  szólt rájuk meg- 

botránkozva az anyjuk. -  Ilyen nagy kissünök vagy
tok már, és egy ilyen jó falatot elengedtek. Mikor 
komolyodtok már meg?

Erre egy cserebogár pottyant le eléjük a kör
tefáról.

Nyomban háromfelé tépték.
-  Ezt ügyesen megcsináltátok -  mormogott 

rájuk büszkén az anyjuk. S nyomban elfelejtette 
nekik a gyíkkudarcot.

Ettől a dicsérettől kedvet kaptak a kissünök 
a további vadászathoz. Indultak is mindjárt bogarakat 
fogdosni.

így telt el a nyár. A kicsinyek megtanulták, hogy 
élhet meg egy sündisznó ezen a világon.



Egyszer csak megsárgult a kert. Az őszi szelek 
megtépdesték az ágak leveleit. A kicsinyek közül 
mindennap más sündisznócska indult világgá. El
búcsúzott az anyjától:

-  Isten áldja meg, édesanyám!

És ment, ment a maga sorsára, maga kenyerére.

Mikor aztán az öreg maga maradt, elrendezte 
a lakását. Behúzódott a legbelső szobába. Kipil
lantott egy utolsót a hidegedő, szeles világra, s le
feküdt, hogy majd akkor kel föl megint, ha a tavasz 
új leveleket bontogat az ágakon, és a mező új virá
gokat nyit a föld színén. Milyen jó is a sünnek: 
nem kell neki se téli bunda, se kandalló, se pala
tábla, se képeskönyv. Igaz, hogy nem kap fenyőfát 
se, mint a Palika meg az Irénke.

*

MUCI

Egy rókafiút kaptam ajándékba Kovács Gergely 
uramtól.

Csak akkora volt, mint egy macska; okos, eleven; 
a szőre puha és finom, mint a selyem. A tekintete 
ártatlan volt.

-  Ezt a kisrókát megszelídítem -  így szóltam 
otthon - ,  úgy kísér majd ez engem, mint a kutya.



Elneveztem a kisrókát Mucinak.
Muci eleinte tejjel élt. Hempergett, játszott egész 

nap. Megkergette az öregmacskát is, és nagyon cso
dálkozott, hogy ez haragosan a szeme közé fúj.

Barátságos kis jószág volt. Nem félt senkitől. A 
tenyeremből evett. Ha azt mondták neki: -  Muci, 
gyere ide! -  fürgén odafutott, és a szeme csillogott 
az örömtől.

Néhány hónap alatt szépen kifejlődött. Örömöm 
telt benne, mikor magammal vittem. Úgy követett, 
mint a kutya.

Hanem egy napon azt a panaszt hallom, hogy 
a faluban ugyancsak fogynak ám a csirkék.

-  Ha fogynak, úgy jó -  feleltem - , a csirkének 
az a dolga, hogy fogyjon. Inkább a csirke fogyjon, 
mint az ember. Tojik a tyúk elég tojást.

-  Az ám -  felelték - ,  csakhogy nem ember 
fogyasztja a csirkét, hanem a Muci.

Bizony az történt, hogy Muci rákapott a szár
nyasokra, és éjjelenként vígan pecsenyézett az 
udvarokban.

-  Ejnye, gézengúz -  szóltam megfenyegetve - , 
hát te ilyen kópé vagy? Majd lesz rád gondom!

Karikát csináltattam a nyakára, és láncra kötöttem.
Az első éjjel vonított, de nem is veszett el 

azon az éjjelen egy csirke sem.
A második éjjelen csöndesen viselte magát, 

hanem másnap már reggel ott volt egy asszony az





ajtómon, és jelentette, hogy a tyúkjának csak a tolla 
van meg.

Kimegyünk az udvarra.
Muci ott ül. A nyakáról a karika nem hiányzik.
Muci eszerint ártatlan.
A következő éjjeleken hol egyik, hol másik 

háznál tűnt el ismét egy-egy szárnyas.
Az asszonyok mind nálam panaszkodnak.
De az én rókám minden reggel ott fekszik 

nyugodtan az udvaron; a nyakán a karika. És tán
col örömében, mikor a láncról leoldom.

Egy reggel keserves panasszal állít be Kovács 
Gergely:

-  Uram -  mondja a fejét vakarva - ,  elvitte 
a Muci a récémet!

-  Nem lehet az, Gergely barátom, hiszen nézze, 
ahol a róka; nyakán a karika.

-  No pedig mégis ez volt: rá is vágtam a 
botommal, és amint a kerítés között kibújt, egy 
marok szőre ott maradt a léceken.

Megnézzük a rókámat, hát a két combján 
csakugyan ott van két kerek, csupasz folt

Mármost világos, hogy ő a csínytevő. De ki 
oldotta le a nyakáról a láncot? És ki kötötte vissza? 
Ezt meg kell lesni.

A következő éjjel tiszta, teljes holdvilág sütött
Az ablakhoz állottam, és figyelemmel néztem a 

szobámból a rókámat.
Nem kellett sokáig vámom.



Egyszer csak látom, hogy óvatosan körülnéz, 
azután nekiveti a két lábát a karikának, és kihúzza 
belőle a fejét.

Azzal vesd el magad, eltűnik.
Hát eddig jól van, de ki húzza vissza a karikát?
Ott maradtam az ablaknál, és türelmesen vártam, 

hogy visszaérkezzék.
Körülbelül egy óra hosszáig várakoztam.
A rókám visszaugrott a kerítésen, és egyenesen 

a karikájához m ent
Hát bizony nem segített annak senki; addig-addig 

forgatta a karikát míg végre a fejére tudta húzni. 
Akkor aztán a gonosz kópé elaludt, mint aki a 
legjámborabb.

-  Ebből látható, uram -  mondotta Kovács 
Gergely - ,  hogy amint a kutyából nem lesz szalonna, 
a rókából meg kutya nem lesz soha.

*

MAJOM ÚR GONDOLKOZIK

Az uraságnak volt egy majma. Makszi volt a 
neve. Makszit láncra kötve tartották, mert ha szaba
don volt, mindig nekiugrott a tükörnek, és be
törte az orrát.

Nem tudta, mi az a tükör. Azt gondolta, egy 
másik szobának az ajtaja, és hogy abban a másik



szobában is van egy majom. Szeretett volna azzal 
a másik majommal pajtáskodni.

Egy reggelen véletlenül kikapcsolódott a lánca. 
A szobában nem volt senki. Makszi egyenesen a 
tükörhöz futott, és a pajtás nyakába akart ugrani. 
Persze betörött a tükör is meg az orra is.

-  Az orvos írni szokott, mikor gyógyít -  mon
dotta magában - ,  én is írok, bizonyos, hogy az 
írástól meggyógyul az orrom.

Azzal belemártotta az ujját a tintába. Az asz
talon egy drága könyv feküdt. Abba írt minden
féle ákombákomot.

Végül arra gondolt, hátha inni is jó a tinta. 
Egyet nyelt belőle, de hanyatt is esett ijedtében 
a széken.

Mikor feltápászkodott, véletlenül az ablakra 
nézett.

-  Kimegyek a kertbe -  mondotta - , megkeresem 
azt a fát, amelyiken a túrós rétes terem.

Mert a túrós rétes volt a kedves étele.
Csakhogy siettében nem gondolt arra, hogy 

az ablakot ki kellene nyitni. Úgy ugrott ki az ab
lakon, hogy az üveget is magával ugrottá.

-  Ejnye, de furcsa! -  mondotta az oldalát nyo
mogatva. -  Ki hitte volna, hogy a semmi üveg
ből van.

Mindenfelé keresgette a túrósrétesfát, de persze 
nem találta. Eközben elvetődött a baromfiudvarra.



-  Megnézem -  mondá melyik ketrecben 
lakik a kirántott csirke.

Bement egy ketrecbe. A homloka vérzett egy 
kicsit az üvegcseréptől.

-  Ejnye -  szólt magában kilyukadt a hom 
lokom. Dugok a fejembe szalmát, mint ahogy a 
kárpitos dugott a díványba. A dívány azért szép, 
mert szalma van benne. Hadd legyen szép az én 
fejem is.

Aztán, ahogy a szalmát bele akarta dugni a 
fejébe, akkor pillantotta meg őt az öreg házinyúl.

-  Gyere csak hamar, fiam -  mondotta az öreg 
házinyúl - ,  nézd, micsoda furcsa állat. Ni, hogyan 
gondolkozik. A majom úr ez a kastélyból. Nagyon 
töri a fejét valamin. Istenem, istenem, látszik rajta, 
hogy nagyon okos állat.

És félelemmel, csodálkozással nézegették a 
majmot a nyulacskák.

*

MAKI PIPÁZIK

Maki Gergely bácsinak a majma. Egy állat
kerti sorsjátékon nyerte, és azóta ott van a házánál.

Maki eleinte olyan komolynak mutatta magát, 
mintha legalábbis generális lett volna a majmok 
között, később azonban kitűnt, hogy Maki alat
tomos majom.



Mikor nem látták, odahúzott egy széket a tükör 
elé, és ott nézte gyönyörködve, hogy micsoda szép 
majomlegénv.

Máskor meg fölmászott az íróasztalra, és amint 
a gazdája szokott írni, belemártotta ő is a szőrös 
ujját a kalamárisba, és majomábécét írt a falra. 
Mikor ezt elvégezte, beletörölte az ujját a hajába, 
a tintát pedig megkóstolta.

Hát egyszer meg mi jutott eszébe ennek a bolon
dos Makinak: elhatározta, hogy ő is megtanul pipázni.

Amint Gergely bácsitól látta, levett egy nagy 
tajtékpipát a pipatartóról, azután ráült a szerecsen
fejű dohányos bögrére, és megtömte a pipát 
dohánnyal.

A tömés sikerült. A pipa jól szeleit.
Sietve gyújtót keresett, és úgy kirántotta az asztal 

fiókját, hogy toll, sipka, papiros, minden kifordult
Akkor megijedt. Körülnézett, hogy látják-e.
Persze hogy látták egy kis ablakon keresztül, 

de azt Maki nem vette észre.
Visszafutott hát a pipához, és gyújtófácskát 

gyújtott a falon. A gyújtófácska meggyulladt, és 
megégette az ujját. Maki bekapta a szájába, és mér
gesen sziszegett.

Elment a kedve a pipagyújtástól. Fölmászott 
a sifonér tetejére, és ott legyeket fogdosott.

Egy légy a befőttesüvegek fölött szállott el. 
Maki a kezével utána kapott.

Persze lefordult a sifonérról, és lerántott egy rakás 
befőttet is.



„Ma rossz napom van” -  gondolta, a befőt
teket összekaparva.

Leszopta ujjáról, ami ráragadt, és meglepetve 
tapasztalta, hogy nagyon jóízű.

„A gazdám így is, úgy is megharagszik a be
főttekért -  gondolta - ,  hát kiveszem a részemet.”

Úgy belakozott a gyümölcsökből, hogy valósá
gos hercegnek képzelte magát.

Erről jutott eszébe újra a pipa.
Most már vigyázva gyújtotta meg a dohányt, 

és erősen szívta a füstöt.
Egyet-kettőt köhintett tőle, de csakhamar rájött, 

hogyan lehet köhögés nélkül pipázni.
A pipa pompásan szeleit. Maki gyönyörködve 

kapkodott a füstkarikák után.
Később aztán végigdőlt a díványon, mint ezt 

a gazdája szokta tenni, és elgondolkozott azon, hogy 
milyen szép dolog lenne, ha valaki belépne a szobá
ba, és őt nézné tekintetes úrnak.

Még vastagabban eregette a füstöt, hogy az ar
cát ne lehessen tisztán látni, és a két lábával a 
pipát, a két kezével pedig a szárat fogva méltó- 
ságosan tartotta magát.

Egyszer csak nagy szédülést érzett. A díványról 
lefordult a pipával együtt, és szomorúan nyögött.

Gergely bácsi akkor érkezett haza.
Maki el akart előle szökni. De ez nem volt 

könnyű dolog. Tántorgott, és az ajtó helyett a sifo- 
nérba nyitott.

Gergely bácsi, amint a szobába lépett, azonnal 
megértett mindent.



-  Mit csináltál, gonosz kópé? -  kérdezte, elő
vonva őt a sifonérból.

Maki a szívére tette a kezét, és a fejét rázta, 
hogy ő ártatlan. Azután meg hanyatt vágta magát, 
mutatva, hogy meg fog halni.

-  Dehogy halsz meg, dehogy! -  szólt Gergely 
bácsi. -  Csak egy darabig nyögni fogsz. De úgy 
kell: tanuld meg, hogy minden majom így jár, aki 
pipázni próbál.

Maki mintegy büntetésül hozzácsapkodta a saját 
szőrös képéhez a tenyerét.



MESÉLEK VALAMIT



'



TAPASZTÓ MATYI KALANDJAI

Mikor Tapasztó Matyi megtanult olvasni, legelő
ször is a Robinson könyvet olvasta el.

Csudálatosán szép dolgok vannak abban a 
könyvben. El van benne mondva, hogy egy Robin
son nevű fiatalember a tenger közepén, egy kis szige
ten lakott. Sok esztendőn keresztül lakott ott, és 
annyi minden szép dolgot látott és tapasztalt, hogy 
egy egész könyvet tudtak róla írni.

Tapasztó Matyi azonnal elhatározta, hogy ő is 
tengeri útra indul, fölfedez egy lakatlan szigetet, ahol 
nincs iskola, és ott él, míg csak meg nem hal.

Mert Tapasztó Matyi nem szeretett iskolába járni.
Belekötött a zsebkendőjébe egy nagy darab ke

nyeret, egy bicskát és egy labdát, és elindult új 
ruhájában az édesapja esernyőjével világgá. Senki sem 
vette észre, hogy kiment a faluból, csak egy tarka 
kutya a faluvégen.

A tarka kutyának feltűnt a nagy esernyő.
„Ugyan hova megy az a nagy fekete micsoda? 

-  így gondolkozott a tarka kutya. -  Sohasem lát
tam én ilyen nagy fekete rézorrú micsodát mozogni.”

Azzal haragosan ugatva megrohanta az esernyőt.
Matyi megijedt.
„Szépen kezdődik az utazásom -  gondolta - , 

még ki sem érek a faluból, máris meg akar enni egy 
vadállat.”



Lehúzódott az esernyő alá, és ott remegett, 
mint a kocsonya, míg a tarka kutya dühös roha
mokat intézett az esernyő ellen.

Rémültében körülforgatta az esernyőt.
Ettől meg a tarka kutya ijedt meg.
Azt hitte, hogy az esernyő most megrohanja őt, 

és a rezes orrával beleszúr a derekába.
Óvatos távolságból ugatta hát az esernyőt.
Az ugatásra a többi kutya is előjött. Körül

fogták az esernyőt, és úgy megugatták, hogy soha 
esernyő úgy meg nem volt ugatva.

Hej, aztán egy kis mogyorószínű kutya észrevette 
ám Matyit az esernyő alatt. Beugrott hátulról az 
esernyő alá, és Matyinak a nadrágjából egy zsebkendő 
nagyságú darabot kiszakított.

Elfutott vele, mint valami zászlóval.
Ekkor ijedt meg csak igazán Matyi! Azt hitte, 

hogy most már darabokra szedik. Fölkapta az eser
nyőt, és futásnak indult.

Erre a kutyák is megfutottak.
Egészen a rétig szaladt Matyi. Itt megállt. Le

törölte a homlokáról az izzadságot. Azután a veszte
ségét vette szemügyre.

-  A lyuk nagy -  szólott a fejét vakarva - ,  
olyan nagy lyuk, hogy vagy én vesztem el a nad
rágot, vagy a nadrág veszít el engem.

Azonban nem volt sok ideje búsulni, mert a 
réten egy kecskét vett észre.

Szép hajlott szarvú kecske volt. Formás szakál
lat viselt, és fehér szőrbundába volt öltözve.



Tetszett Matyinak a kecske.
-  Soha életemben nem láttam ilyen szép álla

tot éppen jó lenne paripának.
Odasétált a legelő kecskéhez, és kíváncsian néze

gette.
-  Tisztelt kecske úr -  szólt aztán a kalapját meg

emelve jó  napot, tisztelt kecske úr!
A kecske fölemelte a fejét.
-  Tisztelt kecske úr -  ismételte Tapasztó Ma

tyi - ,  elvihetne engem a hátán a tengerig. Nagyon 
szeretném, ha olyan szíves lenne, hogy barátságot 
kötne velem. Mindig a legjobb füveket és leg
szebb virágokat szedném kegyednek uzsonnára.

A kecske haragosan nézett Matyira.
Matyi folytatta:
-  Csak arra a szívességre kérném ezért, hogy 

néha a hátára venne. Szeretek lovagolni, tisztelt 
kecske úr, és kecskén lovagolni még nem próbáltam. 
Ó, tisztelt kecske úr, az ön hátán pompás lehet a 
lovaglás.

De már a kecske nem hallgatta ezt a beszédet 
tovább. Lehet, hogy sértette az önérzetét, lehet, hogy 
valami nagyúr volt a kecskék között, én bizony nem 
tudom. Hanem azt láttam a dombról, hogy a szarvait 
előirányozva megrohanta Matyit.

A rohanás erős volt és heves.
Matyi futott. Úgy futott, ahogy csak a lába 

bírta. A kecskének azonban négy lába van, Matyi-



nak csak kettő. A kecske utolérte Matyit, és úgy 
meglökte hátulról, hogy Matyi nagyot repült a levegő
ben.

-  Kecskével nem lehet okosan beszélni -  szólt 
Matyi, mikor feltápászkodott a földről.

És visszatért az esernyőjéhez.
Az esernyő mellett egy szürke szamarat talált.
A szamár a Matyi kenyerét ette a zsebkendővel 

együtt.
-  Hohó, szamár úr! -  kiáltott Matyi. -  Lega

lább a felét ne egye meg, mert magamnak is kell.
Azonban a szamár nem hallgatott rá. Megette a 

batyut egészen.
Szép szürke szamár volt ez különben. Nagy 

szőrös füleit hol előre, hol hátra billegette, és olyan 
okosan nézett, mintha legalábbis ő találta volna 
fel a puskaport.

„Hej -  gondolta Matyi - ,  ez a szamár jobb 
lenne alám, mint az a goromba kecske. De vajon ez is 
olyan haragos állat-e, mint amaz?”

A szamár éppen nem látszott haragosnak, sőt 
jókedvűen ette a salátát, persze ecet és olaj nélkül, 
amint az a réten megtermett.

* „Rámászok szép lassan a nyakán föl a hátára” 
-  így gondolkozott Matyi.

Rá is ült a szamár nyakára, és mászni akart 
fölfelé.

Azonban a szamár fölkapta a fejét a fűről, és 
Matyi ismét repült.



-  Ezt nem okosan tettem -  szólott Matyi föl
egyenesedve a keserűlapuk közül, ahova esett.
-  Hátulról kell felülni a szamárra.

A szamár egy fa alatt állott.
Matyi rámászott a fára, onnan pedig a szamár 

hátára ereszkedett.
A szamár nagyon meg volt lepve.
Egy pillanatig maga elé nézett, azután hirtelen 

fölugrott a hátulsó lábaival.
Matyi ismét repült.
Ezúttal valamivel tovább feküdt a gyepen, mint 

szokott.
A sok repülés megviselte.
-  Nem vagyok hozzászokva a röpködéshez -  

szólott a derekát dörzsölgetve. -  De nini! Hol a 
kalapom?

Szép szalmakalapja volt, kék pántlikás, csinos kis 
kalapja.

Hát bizony csak a pántlikát találta meg. A 
kalapot is megette a szamár.

-  No, már ez sok -  szólott ekkor bosszúsan.
-  Mikorra a tengerhez érek, engem is megesz vala
ki. Mielőtt ez azonban megtörténnék, magam is 
szeretnék valamit harapni.

Éhes volt.
Távolból látszott még a torony. Hej, ahol az a 

torony van, éppen most ebédelnek. Talán éppen túrós 
rétest esznek, olyan illatos, cukros, mazsolás túrós 
rétest.



Amint erre gondolt Matyi, így sóhajtott fel:
-  No, ezt ki nem állom!
Arra gondolt aztán, hogy megfürdik.
Odaballagott a tó partjára, és levetkezett.
A víz partján békák ültek. Amint meglátták Ma

tyit, egymás után beleugráltak fejjel a vízbe, és on
nan kukucskáltak ki Matyi ra.

Matyinak tetszett ez a vízbe ugrás.
Ő is fejjel ugrott a tóba.
Kár volt pedig, Matyi, hogy meg nem mérted 

előbb a lábaddal a vizet. Azt tapasztaltad volna, 
hogy alig arasznyi mély az, és hogy a víz alatt mély, 
puha sár van.

Matyi a sárba hullott fejjel, és beleragadt.
Úgy állott ki a két lába a vízből, mint az Y két

ága.
Az első pillanatban azt gondolta, hogy valami 

nagy lekváros fazékba esett, de mikor kinyújtotta a 
nyelvét, és megkóstolta, mindjárt megérezte, hogy 
bizony nem lekvár az.

Sűrű fekete sár volt. Bajjal tudott benne meg
fordulni.

Amint éppen a szemét törülgeti, arra megy egy 
ember, és így kiált: -  Fürdik az ördög!

Afféle babonás ember volt az. Azt gondolta, 
minden ördög, aki fekete.

Lesbe állt.
Megvárta, míg Matyi kimászott a partra. Ott 

kötelet vetett a nyakába, és húzta, húzta maga után.



Hiába könyörgött Matyi:
-  Miska bácsi! Eresszen el, Miska bácsi!
Az így felelt vissza:
-  Beszélhetsz nekem! Ördög vagy. Nem hiszek 

az ördögnek, csak gyere velem!
Végighúzta a falun.
A kutyák ugattak. A gyerekek kiáltoztak. Az em

berek és asszonyok mind kicsődültek, hogy az ör
dögöt megnézzék.

Matyi megismerte végre az édesapját, és annak 
kiáltott:

-  Édesapám, édesapám!
-  Nini -  szóltak a falubeliek - ,  kit szólít az 

ördög apjának?
De már akkor a Matyi apja megismerte a jeles 

csemetét.
-  Eresszék el -  szólott - ,  hát nem látják, hogy 

ebben a fekete sárban az én fiam mozog?
Matyit végigöntötték egy dézsa vízzel.
Bezzeg úgy remegett, mint az ürge, amelyet 

vízzel kiöntenek a lyukból.
De még jobban remegett, mikor a sártól meg

tisztulva és megtörülközve, be kellett számolnia arról, 
hogy hol járt, hova tette az új ruháját, hol hagyta 
a kalapját, az esernyőt és a zsebkendőjét.

Komolyan mondom, nem tudom, miket felelt 
Matyi ezekre a kérdésekre, hanem azt hiszem, nem 
szerettem volna akkor abban a nadrágban lenni, amit 
otthon adták rá.



ISKOLÁBAN

Mikor elmúltak a nyári forró napok, egy szép 
reggelen megszólalt az iskola csengettyűje:

Csiling, giling, irka, tábla, 
fiúk, lányok iskolába!

A csengettyű hangja bejárta a házakat, minden 
ablakon beszólott:

Csiling, giling, ébredjetek!
Iskolába siessetek!

A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz 
futottak; úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengety- 
tyűje.

Csiling, giling, irka, tábla, 
gyertek, gyertek iskolába!

A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a ta
risznyát, táskát, palatáblát, irkát, plajbászt és tollat.

Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik 
onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak:

-  Jó reggelt, Miska!
-  Adjon isten, Jancsi!
-  De megnőttél!
-  Te is, pajtás!
A padok megtelnek. A tavalyi tanulók hátrább 

ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak.
Mennek a helyükre újak.
Ni, éppen most vezetik be az ajtón Gergely
Miskát meg a húgát, a kis Juliskát.



Az anyjuk vezeti őket
A tanító úr az asztal előtt ül.
-  Ne féljetek -  mondja nekik szeretem én 

a gyerekeket.
De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha 

ilyen helyen, ahol mindent tudnak.
Hogyisne félnének, mikor ők nem tudnak sem

mit. Jaj, ha a tanító úr azt találná kérdezni, melyik 
az á betű!

Pedig a kérdéstől nem menekülnek meg.
A tanító megsimogatja a Miska fejét, és azt 

kérdezi tőle:
-  Hogy hívnak, édes fiam?
Miska félénken felel:
-  Úgy hívnak, hogy: gyere ide, Miska!
A gyerekek nevetnek a padban.
-  Csitt! -  mondja a tanító úr. -  Mit nevet

tek? Jól felelt a Miska. Őt csakugyan úgy hívják: 
gyere ide, Miska!

Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekin
teni a pajtások közé. Alig váija, hogy ő is beülhes
sen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt
paripázott egész nyáron.

Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud léleg- 
zeni. Érzi, hogy Miska után rá kerül a kérdés. Hátha 
őtőle azt kérdi a tanító úr, hogy hány csillag van az 
égen, vagy ráparancsol, hogy tüstént olvasson el egy 
egész könyvet.

A tanító úr csakugyan meg is szólal:
-  Mondd meg te is a nevedet, lányom.



Juliska tudja a nevét, jaj, de nem meri meg
mondani. Hátha nem tetszik az a tanító úrnak. Hátha 
nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem 
valahogy másképpen.

Odasimul az édesanyjához. Irul-pirul zavarában. 
Pedig a tanító úr olyan jóságosán néz rá.

-  Néma ez a jó leány? -  mondja az anyjának.
-  Dehogy néma -  feleli az anyja - ,  hallaná 

csak tanító úr, milyen nótázást csap néha. Beszélj, 
no, lányom, mondd meg a nevedet, különben azt 
hiszi a tanító úr, hogy néma vagy.

Juliska összeszedi magát, és így suttog:
-  Juliska.
-  No, végre -  mondá a tanító úr - ,  bizony meg

ijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, 
hogy hány lába van a tyúknak?

-  Három -  felelt nekibátorodva Juliska.
Az iskolás gyerekek nevetnek. A tanító úr is 

nevet. Juliska is nevet.
-  Jó is volna -  mondja a tanító úr - ,  te 

bizonyosan szereted a combját.
Azzal az új tanulók is helyre ülnek.
Majd meglátjátok tíz hónap múlva a vizsgálaton, 

milyen bátran beszél mind a kettő!



BÜNTÁRGYALÁS

Marci új irkát vett. A kezében hozta, hogy össze 
ne gyúródjék. Az irka sárga volt, mint a citrom. 
A keze piros volt, mint a mályva. Az orra is piros 
volt: kicsípte a hideg.

Már közel járt az idő a két órához, mikor 
Marci az iskolába ért. Bizonyosan az irkavétellel 
töltötte el az időt. Sietve jött pedig. A nagy vászon
tarisznya ide-oda lóbálódott a térdén; s az új csizmács- 
ka szaporán kopogott. A dombon csúszka van. Hogy 
hamarabb leéljen, nekifutott. A végén egyet hempe- 
redett a havon, s bizony a levegőbe rúgott. De az 
irkának szerencsére nem esett baja.

Az iskolában halk zajgás van, mikor Marci be
lódul. Mindig így szokott lenni a tanítás előtt. A 
gyerekek beszélgetnek, mint az emberek, komolyan, 
tréfásan, a dolguk szerint. Mindenki beszélhet a 
körülötte ülőkkel, csak kiáltania nem szabad. Aki 
kiált, annak a nevét Istenes Imre fölíija a táblára.

Marcinak a második padban van a helye, Kószó 
Jancsi mellett. Jancsi is hétesztendős fiú. Eleven, kis 
barna gyerek. Mindig licseg-locsog a szomszédjaival, 
hol az előtte ülővel, hol a mögötte ülővel. Még mikor 
csendesen kell ülnie, akkor is könnyebb a lelkének, 
ha a lábát rázhatja, vagy ha a rátekintőnek a szeme 
közé kaffanthat, mint a kutya szokott kaffantam a 
légyre.

De éppen azért is ül Marci mellett. Marci ko
moly és nyugodt vérű. Ha sohase szólna, azt lehetne



vélni hogy mindent tud. Nem tud pedig szegény 
semmit, csak éppen a szeme okos.

Hát Marci beül a padba. A nagy báránybőr 
satyakot begyűri maga elé. A kis zömök tintásüveget 
leoldja a madzagról, és a padra állítja. Oda állítja 
az új sárga borítékú irka fölé. Aztán belenyúl a 
vászontarisznyába, s kiemel onnan egy táblát, egy 
nagy fanyelű bicskát, egy könyvet, egy birsalmát és egy 
tekercs madzagot. Végül már könyékig nyúl a tarisz
nyába, s még az ottmaradt szerszámok közül egy 
tollszárat kotor elő.

A tollszár vasában farral kifelé áll a réztoll. Ki
rántja, és rátűzi a vasra.

E készülődések alatt hárman is elkapják előle az 
új irkát, és megnézik. Ilyen Zrínyi Miklós-os irka 
van elég az iskolában, de azért megnézik. Zrínyi 
Miklóst is megnézik, az egyszeregyet is megnézik. 
Megolvassák, hány a levél az irkában, pedig soha 
sincs se kevesebb, se több hatnál.

Marci mind a háromszor visszarántja az irkát. 
Utoljára kapja a nagy birsalmát, ráteszi. A birsal
mához már nem mer senki se nyúlni. Az már haragot 
keltene. Annak nebántsd a neve.

Marci a foga közé veszi a tintásüveg dugóját, 
és egyet csavar az üvegen.

A szomszéd mindeddig a pádon térdelt, s a 
mögötte ülő leánykával valami palavessző cseréjét 
tárgyalta. A csere elvégződött. Jancsi megfordult. 
Hirtelen fordult, ahogy szokott. A dugó éppen akkor 
cuppant ki az üvegből. Jancsi megtaszította Marcit.

A tinta kilottyant.
Marci visszahőkölt, és kikerekedett szemmel, 

szinte dermedten bámult az irkára, az almára meg a



tarisznyára. Az üveg tartalma azon a három tárgyon 
folydogált. Az irkán fekete Balaton, az almán fekete 
gyöngy. A tarisznyán fekete Tisza, Duna, Dráva, 
Száva. Csöpög mind a négy folyó a padlóra.

A következő pillanatban lobbot vetett a Marci 
szeme, s úgy teremtette képen Jancsit, hogy az sze
gény majd kiesett a pádból.

Én éppen akkor léptem be az iskolába.
A gyerekek fölkeltek. Az arcokon a káröröm 

ragyogása, izgalom és kérdés látszott Hátul egy 
leány a szájára tette a kezét, hogy a mosolygását 
eltakarja.

Mert a pofont mindnyájan látták. S azt is lát
ták, hogy az én két szemem a két gyerekre szege- 
ződik.

Marci sápadt, Jancsi piros. Az iskola csöndes a 
visszafojtott izgalomtól.

A szavamat lesték.
A pofozkodás nagy bűn. Az emberi arc szent. 

A pofozkodás polgári szentségtörés.
-  Spongyát! -  szólaltam meg végre hideg nyu

galommal.
Istenes Imrének mondtam ezt. Istenes a tábla 

mellett ül. Legközelebb őhozzá van a spongya.
-  Töröld le a tintát arról a fiúról.
Istenes nagy csöndességben letörölgette az irkát, a 

padot, a tarisznyát. A birsalmán is végighúzta a 
spongyát. Aztán meglátta, hogy a Jancsi homlokán 
is van egy babszemnyi folt A spongyával odatörült.



Több rákenődött, mint amennyi ott volt, de ez az 
ügynek komolyságán és ünnepiségén mit sem változ
tatott.

Akkor újra megszólaltam:
-  Ez a két fiú a tanítás után itt marad. Most 

nincs idő arra, hogy tárgyaljuk a cselekedetüket. 
Értetted, Nagy Márton? Értetted, Kószó János?

-  Értettem -  felelte búsan a két bűnbeesett.
Komoly és szófián maradt mind a kettő egész 

délután. A kezüket soha buzgóbban nem fonták 
össze a mellükön a magyarázat alatt, és soha jobban 
nem figyelmeztek. Mindössze egyszer történt a szá
molás ideje alatt, hogy Marci belenyúlt a tarisznyá
jába, és kivette a birsalmát. Megnézte komoly szem
mel, és ugyanoly komolyan megnyalta. Aztán visz- 
szadugta a tarisznyába.

Estefelé elbocsátottam a gyerekeket. Csak a két 
bűnös maradt ottan, meg két leányka. A két leány
nak az iskolát kellett megsöpörnie. Sorrendben söp- 
rik mindennap az iskolát.

A kapuban útnak eresztettem a gyerekeket, s egy
két percig ott maradtam: beszélgettem Miklósné- 
val. Harasztot hozott az asszony a hátán az erdőről, 
szalmazsákban. Azt kérdeztem meg, hogy mire való.

Az asszony elmondta, hogy a haraszt ló alá kell. 
Nincs szalmájuk. Minden héten kell ennyi a ló alá.

-  Hát a maguk ágyába hányszor tesznek friss 
szalmát?

-  Csak aratáskor -  felelte az asszony.



Aztán egy másik asszony is jött: Harmaciné, egy 
fiatal gazdának a felesége. Korán hervadt arcú, fekete 
szemű asszony.

Az is megállóit egy percre, s arra kért, hogy 
a kisfiát fogadjam be az iskolába.

A fiúcska csak most múlt ötesztendős, és hát én 
csak azért is megtettem kérését, mert az asszony 
mindig szomorú. Mért szomorú? Nem tudom. Az 
ura jó ember, és békességben élnek. Szegényeknek se 
szegények. Azt mondják, hogy leánykorában valami 
úrfélébe volt az asszonyka szerelmes, és hogy arra 
bánkódik. Az asszony szomszéd vármegyéből való, jó 
négy óra járás ide a faluja. Lehet, hogy csak azért 
mondáznak így róla, mert nem ide való.

Hát kis ideig ott beszélgettem a két asszonnyal, 
aztán magukra hagytam őket.

Mikor bemegyek a szobámba, s pipára gyújtok, 
akkor jut eszembe, hogy két rabom is van.

Nézek az iskolába, hát ott ül a két bűnös a 
padlásig kavargó porban, tárt ablak, tárt ajtó között, 
hajadonfővel. Mind a kettő a helyén. Ülnek szót
lanul, a kezüket a mellükön összefonva. Az arcukon 
gondolkodás és aggodalom.

-  Gyertek be a szobámba!
Bekocognak. Mind a kettőn a térdig érő vászon

tarisznya. A Marci tarisznyájában ott dudorodik még 
a birsalma is.

Leülök egy székre. A két gyerek egy intésemre 
elém áll. Állanak előttem olyan arccal, mint a latrok 
szoktak az akasztófa alatt.



-  Hát, Nagy Márton, te beszélj először.
Nagy Márton hebegve elmondja, hogy új irkát

vett, és hogy Jancsi meglökte a tintásüveget.
Azzal megáll.
-  Tovább. Még nincs vége.
-  Hén aztán . . . ,  hén aztán. . .  pofon h . . .  vág

tam . . .  h.
-  No, most már beszéljen Kószó János.
Kószó János valamivel nyugodtabb. Csak az orra

mozog meg a szemöldöke. Már bizonyára sokszo
rosan átfontolgatta az esetet, s a maga bűnét sokkal 
kisebbnek tudja, mint a Marciét.

-  Nem láttam, hogy izé . . .  mit csinál Marci -  
mondja ártatlankodva. -  Csak ahogy megfordultam, 
meglökődött

-  Ha tudtad volna, hogy tinta van a kezében, 
meglökted volna-e?

-  Dehogy.
-  No, Nagy Márton! Bűnösnek vádolod-e még 

Jancsit?
-  N e m .. .h.
-  Jól tetted-e, hogy pofon vágtad?
Erre nem felelt azonnal. Egyet nyelt, aztán 

megint egyet nyelt.
A szó nem jön.

-  No?
Könnyező szemmel feleli:
-  N e m .. .h.
-  Tudod-e te azt, hogy nagy bűnt cselekedtél? 

Hogy az ember arca a lélek virága! Aki az arcot 
megüti, a lelket üti meg!



A fiú szeméből könnyek görögnek.
A szavakat aligha értette; de a hangnak is van 

értelme, mikor a hang a szívhez szól.
-  Bánod-e, hogy ezt cselekedted?
-  Bánom, . . .  h.
-  Hát ha bánod, csókold meg ott, ahol megü

tötted.
Jancsi odafordítja az arca jobb felét. Marci bűn

bánattal megcuppantja. Aztán megint állnak várakozó 
szemmel, de most már nyugodtabban.

-  Haragszol-e még, Jancsi, Marcira?
-  Nem haragszok -  feleli a fiú csöndesen.
-  De ennek most nincs tintája. Megfelezed-e vele 

a magad tintáját?
-  Meg.
-  Hát akkor elmehettek.
Az ablakon utánuk néztem. Kint a havas ko- 

csiúton csöndesen ballagtak egymás mellett. A dom
bon Marci megállt. Belenyúlt könyékig a tarisz
nyába. Jancsi is megállt, s várakozón nézte a munká
latot.

Marci előmunkálta a tarisznya aljából a nagy 
birsalmát meg a bugylibicskát. Az almát kettévágta. 
Odanyújtotta a felét Jancsinak.



A MINDENTUDÓ KALAP

Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű, 
fekete kalapja.

Sokszor meséltek arról. Azt mondták, hogy aki 
azt a kalapot fejére teszi, mindent tud.

Lám nagyapó is milyen okos, mindenhez ért: 
tud olvasni az újságból; szépen szóló fűzfa sípot 
farag; malmot csinál a papirosból, sőt azt is meg 
tudja mondani, hogy hányat mutat az óra.

És mindez a sok tudomány, tudjátok-e, hol van?
A nagy fekete kalapban.
Sokszor szerette volna a fejére tenni Pista ezt 

a mindentudó kalapot, de sohasem adták oda. Azt 
mondták neki, hogy még nem tud eléggé vigyázni 
a drága kalapra; majd ha nagyobb lesz!

Pista csudálkozva nézte a nagy fekete kalapot. 
Néha megesett, hogy a saját fejére álmodta, és ilyen
kor annyi mindent tudott, hogy maga is bámult 
rajta; házat, hajót épített könnyűszerrel, meg tudott 
számlálni egy zsák diót, sőt egyszer repülni is tudott 
a kalappal, mint a madarak.

Egy délután a díványon aludt a nagyapó. Olyan 
mélyen aludt, hogy arra sem ébredt föl, mikor 
Pista kinyitotta az ajtót.

A mindentudó kalap a kisasztalon feketéllett, s 
egy széken ott voltak a nagyapó felsőruhái is.





Pistának a szeme szikrázott örömében. Lábujj- 
hegyen osont a kisasztalhoz, és a fejére nyomta a 
mindentudó kalapot.

A kalap nagy volt. Az egész feje beleszaladt 
Legelőször is azt tapasztalta, hogy sötétség van a ka
lapban, és hogy ha a kalap mindent tud is, azt az 
egyet nem tudja, hogyan kell a Pista fülén megállni.

Végre a tarkójára támasztotta a kalapot, és így 
az arca szabad lett

-  No, lássuk h á t mit tudok? -  kérdezte Pista.
Fölvett egy újságot, és olvasni próbált, de nem 

tudott arról egyebet olvasni, mint amit maga kigon
dolt.

-  Bizonyosan rossz az újság -  szólt a gyerek - ,  
nem jól van szerkesztve.

Megpróbálta a kártyákat: tud-e belőle magas 
tornyot építeni?

Az sem sikerült.
-  Rossz kártyák -  szólt bosszankodva - ,  nagyapó 

sokszor mondta úgy kártyázás után, hogy rossz kár
tyák is vannak a világon. Próbáljunk hát repülni.

Megfogta a kezével a kalap szélét, s a két lábát 
emelgette.

Persze nem tudott repülni egy arasznyit sem.
Pista ekkor gondolkodóba esett: hol lehet a hiba?
-  Most már látom -  úgymond - ,  hogy a kalap 

egymagában nem elég, bizonyosan a többi ruha is 
kell, hogy mindent tudjon az ember.

Lassan, óvatosan magára vette a nagyapó ka
bátját, azután felhúzta a cipőjét, és hogy a siker 
teljes legyen, a görbe végű botot is a kezébe vette.



-  No, hát most legelőször is repüljünk, mint a 
ludak. Hogy bámul majd a nagyapó, ha fölötte fogok 
röpködni!

Nekiszaladt a repülésnek, mint a ludak szoktak, 
de ekkor jött csak a váratlan.

Ahelyett, hogy felrepülhetett volna, megbotlott a 
nagy cipőkben, és úgy elvágódott, hogy még a tenye
rét is odacsapta a padlóhoz.

A kalap ropogva gurult el a szobában. A bot 
nagyot csattant a padlón, és a cipők is leestek a 
lábáról.

Nagyapó fölébredt.
-  Mit csinálsz, Pistika? -  kérdezte a hasonfekvő 

kis polgártól.
-  Mindent akarok tudni -  felelt síró hangon.
-  Hogyan akarsz te mindent tudni?
-  Hát a mindentudó kalappal.
-  Jaj, kis barátom -  szólt nevetve a nagyapó - ,  

a kalap csak akkor mindentudó, mikor az én fejemen 
van.

*

A MADÁRTEJFÜ

A gyerekek künn jártak az erdőn. Szép az erdő 
májusban. A fák akkor bocsátják ki a levelüket. A 
fű tiszta- gyönge zöld. Imitt-amott a szelíd sárga 
szentgyörgyvirág aláhajló fürtökkel váija a méheket:

Gyertek, gyertek, méhecskék!
Adok nektek mézecskét.

A méhek oda is mennek. Körülmuzsikálják. Ez 
tetszik a szentgyörgyvirágnak.



De persze nincs pénze. Ha pénze volna, az nem 
is kellene a méhecskének. Jobb a méz. Igaz-e, gye
rekek?

Ahogy javában szedik a szentgyörgyvirágot, egy
szer csak fölkiált a Pista gyerek:

-  Nini, mi van itt, milyen szép fehér virág! 
Olyan fehér, mint a tej!

A nagyapó megállott a virág mellett, és így szólt:
-  Jól mondod, fiam, hogy olyan, mint a tej, 

mert úgy is hívják, ezt, hogy madártejfű. Érdekes 
virág ez. Csak délben nyit. Máskor bezáija a virágát. 
Úgy is hívják, hogy úri virág, mert régente 
az urak ezzel gyógyították a zúzódásból keletkezett 
sebüket. Meg úgy is hívják, hogy vadhagyma, mert 
a gyökere olyan, mint a vereshagyma, és az íze is 
hasonlít hozzá. A pásztorok meg a vadászok, ha nincs 
hagymájuk, ezt főzik bele a levesbe. Ássátok csak ki 
vigyázva, gyökerestül, majd otthon mutatok valamit.

A fiúk kiásták a szép fehér virágot, és otthon cse
répbe tették. Persze dél már elmúlt, és a virág zártan 
maradt

-  Ha akarom, kinyílik a virág -  szólt a nagyapó.
-  Magától?
-  Magától, anélkül, hogy hozzányúlnék -  felelte 

a nagyapó.
Édesanya éppen vasalt. A nagyapó elkérte tőle 

a meleg vasalót, és odatartotta kétujjnyira a virághoz.
És íme, a bolondos kis fehér virág lassan-las- 

san fölnyitotta a szirmait; egy perc múlva nyitva állott 
minden virága.

Azt gondolta, hogy dél van.



BOLOND ISTÓK UTAZÁSA

Egyszer, hogy sok gyermek volt látogatóban 
nagyapóéknál, olyan játékot kértek nagyapótól, hogy 
mindnyájan játszhassák.

Nagyapó kiválasztotta a legidősebb fiút, és azt 
mondta neki:

-  Állj ide a középre, a többi meg körös-körül. 
Hallottad-e ezt a közmondást? -  Bekukkantott, mint 
Bolond Istók Debrecenbe.

-  Hallottam.
-  No hát, gondold el, hogy az a Bolond Is

tók szabólegény. Ahogy varr, eszébe jut, hogy jó 
lenne, ha megnézné Debrecent. Feltarisznyáz, meg is 
indul. Útközben sok a baja: hol vízen kell átúsznia, 
hol a hortobágyi bikák elől kell fára másznia, hol a 
jégeső szakad rá, és ő reszket a hidegtől. Szóval, 
beszélj egy történetet, amit magad találsz ki elmondás 
közben. Áz a fő, hogy sok mozdulattal beszéljen az 
Istók. Mert a játéknak éppen az a mulatsága, hogy 
akik téged hallgatnak, minden mozdulatodat utánoz
zák.

A fiú aztán ezt a történetet mondta el. (Ahol a 
gyermekeknek utánozniuk kellett, kövér betűk van
nak.)

Hol volt, hol nem volt, még a Hortobágyon is



túl volt egy büszke szabólegény, név szerint: Bolond 
Istók. Azért hívták úgy, mert az utcán mindig ilyen 
sietősen sántikálva já rt Egyszer az az Istók, ahogy ott 
öltögeti a tűt a műhelyben, meg nyirkába a posztót 
az ollóval, igen megéhezik.

-  Jaj -  azt mondja a hasára tapintva —, de 
szörnyű éhes vagyok, édesanyám!

-  Hát fiam, itt a káposzta, egyél. Belekóstol 
Istók a káposztába, de nagyon savanyú! Brr, be na
gyon savanyú!

No le is csapja a villát:
-  Elmegyek Debrecenbe!
Kapja a tálat: mosdik. Kapja a törülközőt: tö

rülközik. Nézi a tükröt, fésülködik.
-  No, isten áldja meg, édesanyám!
Avval elindul. Alighogy kiér a faluból, látja, hogy 

kiöntött a patak. Istók azonban nem tért vissza. 
Beleveti magát a vízbe, és úszik. Nagy a víz, még 
mindig úszik. Akkora is van tán, mint a Balaton -  
sokat kell úsznia. Mikor átért a vízen, a ruhája csupa 
víz volt.

Levetette a kabátját, és a vállára vette, hogy szá
radjon. De még meg se száradt a kabát, nagy 
vihar kerekedett Hullott a jégeső. Istóknak nem volt 
hova menekülnie: kopogott fején a jég, ő meg fázott, 
reszketett, a foga vacogott.

Hogy a jég elmúlt, Istók egy száraz bokrot 
talált az úton. Gondolta, tüzet rak. Letördelte hát a 
bokor ágait, és összerakta, azután gyújtót rántott végig 
a combján. A tűz nehezen éledt Istók hát fújta,



fújta, fújta. A tűz azért éledt nehezen, mert szét- 
álltak a gallyak. Gondolta Istók: ráülök, akkor jobban 
meggyullad. Hát rá is ült, de mivelhogy fáradt volt, 
elbóbiskolt, elaludt A tűz meg ezalatt nekiéledt. 
Bezzeg nem aludt Istók negyedóráig se, hanem föl
ugrott

a Hortobágy nagy síkság. Ott legel Debrecennek 
ménese, gulyája. Istókot meglátja egy bika. Uccu, ne- 
kiszegzi a szarvait. Istók is megretten. Fut a bika 
elől. Fut, fut, meg se áll Debrecenig. Mikor a debre
ceni Nagyerdőhöz ér, a bika régen elmaradt.

-  No -  azt mondja Istók a fejét vakarva - ,  ha 
Debrecenig annyi volt a bajom, mennyi lesz még 
Debrecenben!

Hát nem is mert bemenni, felmászott egy fára, 
aztán csak onnan kukucskált be Debrecenbe.



-  No, gyerekek -  szólott nagyapó hát ti 
tegnap szépen megköszöntöttetek, most, mert ilyen 
jók voltatok, elmondok nektek egy igen-igen cifra 
mesét.

Hol volt, hol nem volt, élt valahol hetedhét 
ország határán belül egy kakaslépéssel egy icipici 
szűcsöcske. Ez az icipici szűcsöcske annyira icipici 
volt, hogy bizony alig lehetett meglátni. Pedig 
nagyon híres emberke volt szegény, mert arról 
volt nevezetes, hogy olyan jó pecsenyét tudott 
sütni, amilyenhez fogható jó a világon sehol sem 
találkozott. Egyszer egy éhes versírónak eszébe 
jutott ez a sült húst sütő kis szűcs, s elment, hogy 
meglátogassa. Arra gondolt: hátha megkínálja őt 
azzal a világhíres, jó pecsenyével. Ment, ment, 
mendegélt, egyszer csak előtalálja a sült húst sütő 
kis szűcsöt. De hiába találta elő, mert akkor már 
ketten is várakoztak rá, hogy a pecsenyéjéből él
vezhessenek.

-  No, megálljatok -  mondotta a versfaragó - , 
megbosszulom magamat rajtatok, írok én rólatok





olyan verset, hogy aki egyszer megtanulja, sohasem 
felejti el! -  És ezt írta:

Két szép 
két pék 
és két 
kék pap 
két nap 
leste,
mit süt kis szűcs 
ezüst üstön, sütőn.
-  Sült húst sütsz-e, szűcsöm? -  
kérdi két pék s kék pap.
Szép sípszóval sípol 
sült húst sütve kis szűcs:
-  Kék pap! Kék pap! Kék pap!
Két pék! Két pék! Két pék!
Húst süt kis szűcs sütőn, 
nektek süt öt sült húst,
két pék, kék pap -  két nap.

-  Hát, gyerekek -  mondotta mosolyogva nagy
apó - ,  aki ezt megtanulja, és nekem gyorsan el
mondja, azt az icipici szűcsöcske két nap múlva 
szívesen látja az éhes versíróval együtt a jó sült 
pecsenyére, mert még két nap csak, a két pék 
s kék pap lakmározhatnak.



MIRE JÓ?

A háznál sok vendég volt. A gyerekek a rossz 
idő miatt nem mehettek ki játszani. Kérték a nagy
apót, hogy mondjon nekik valami jó játékot.

-  Hányán vagytok? -  kérdezte nagyapó.
-  Tizenketten.
Nagyapó adott nekik tizenkét kis papirosszeletet.
-  No -  szólott üljetek le sorba egymás 

mellé. Egyik íijon egy kérdést a papirosára, a szom
szédja pedig arra a kérdésre íijon feleletet a maga 
papirosára. A kérdés azzal kezdődjék: -  Mire jó?

Az írás hamar megtörtént. A gyerekek fel is 
olvasták. Ez volt a hat kérdés és a hat felelet:

1. Mire jó az éjszaka?
Arra, hogy aludjunk.

2. Mire jó a könyv?
Arra, hogy olvassunk belőle.

3. Mire jó a rétes?
Arra, hogy megegyük.

4. Mire jó a rét?
Arra, hogy sétáljunk nyta.



5. Mire jó a köpönyeg?
Arra, hogy beletakarózzunk.

6. Mire jó a cipő?
Arra, hogy a lábunkra húzzuk.

-  No, most keverjétek össze a cédulákat. 
Akinél kérdés van, kérdezzen. Akinél hozzá leg
közelebb felelet van, az olvassa rá a feleletet.

No, lett aztán sok nevetés, mikor a kérdések 
és feleletek így találkoztak:

1. Mire jó a rétes?
Arra, hogy a lábunkra húzzuk.

2. Mire jó a könyv?
Arra, hogy aludjunk.

3. Mire jó a köpönyeg?
Arra, hogy sétáljunk rajta.

4. Mire jó az éjszaka?
Arra, hogy beletakarózzunk.

5. Mire jó a cipő?
Arra, hogy megegyük.

6. Mire jó a rét?
Arra, hogy olvassunk belőle.

Ahányszor másképpen álltak a gyerekek, annyi
féleképpen keveredett a kérdés a felelettel.

Próbáljátok meg ti is ezt a játékot, de más 
kérdésekkel és más feleletekkel is!



NAGYAPÓ BEÁLL BÍRÓNAK

Hogy a nagyapó kisétált a gyerekekkel a birka
legelő felé, veszekedésben találta a juhászokat.

-  Mi a baj? -  kérdezte.
-  Az -  felelte a juhász hogy nem tudunk 

osztozkodni.
-  Min akartok osztozkodni?
-  Hát -  felelte a juhász -  meghalt az édes

apánk, aztán hagyott ránk tizenhét birkát. Hárman 
vagyunk hozzá. Az édesapánk azt mondta, hogy a 
legidősebbé legyen a tizenhét birka fele, a közép
sőé a harmada, a legkisebbé a kilencede. Hát ezen 
nem tudunk megegyezni.

-  Semmi se könnyebb ennél -  szólt a nagy
apó - ,  vegyetek ide még egy birkát kölcsönbe az 
uraság nyájából.

A juhászok hamar előhoztak még egy birkát.
-  No -  mondotta a nagyapó - , most tizen

nyolc birka van itt Fele ennek kilenc, a harmada 
hat, a kilencede kettő, összesen tizenhét; -  a köl
csönkért birkát vigyétek vissza.

A juhászok meg voltak elégedve az ítélettel.



E kötetben Gárdonyi Géza meséit és történeteit talál
hatja meg a kedves olvasó.

Az író több évig tanítóskodott, jól ismerte a gyerme
keket, megfigyelte tanítványai életét, számtalan mesével és 
színes történettel kedveskedett a kisiskolásoknak.

Fiatal korában szorgalmasan járta a falvakat, gyakran 
meglátogatta tanítványainak a szüleit, elbeszélgetett velük, 
tanácsokkal látta el őket ügyes-bajos dolgaik elintézésében. 
Esténként vagy szabad idejében az idősebb emberektől me
séket és mondákat hallgatott, szorgalmasan lejegyezte őket, 
és az olvasó elé tette. Összegyűjtött meséit és mondáit több 
kötetben adták ki.

E könyv állatmeséiben találkozunk a kutyával, a bé
kával és az egerekkel, megismeijük a mókustestvérek erdei 
kalandját, a nyúlúrfi és a nyúlkisasszony lakmározását a 
káposztásföldeken, megtudhatjuk, hogyan menekültek el a 
vadász elől.

Hasznos és tanulságos történeteket olvashatunk továbbá 
a gyermekekről és a felnőttekről: Csordás Andrisról, Tapasztó 
Matyiről, Bolond Istókról és másokról.

A mesék és a történetek mellett vidám gyermektréfákat 
és gyermekjátékokat is írt Gárdonyi Géza. E műveivel kel
lemes szórakozást, hasznos időtöltést és foglalkozást biztosí
tott a gyermekeknek.
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