
Az angyalok vezére 
Szent Mihály hatalmas kard-
jával minden gonoszt legyőz. 
Angyalszárnyakkal és a le-
győzött sárkánnyal szokták 
ábrázolni. A sárkány a gonosz 
jelképe. Szent Mihályt neve 
napján, szeptember 29-én ün-
neplik. Innen származik a hó-
nap egyik régi neve is: Szent 
Mihály hava.

MAGAZIN
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Tisztelt Szülő!

Gyermeke nem egy tündér!  
Jobb, ha tudja,  
gyűröttek a szárnyai,  
kiöntötte a hajnali harmatot,  
verekszik a varázspálcával,  
itt csak egy csoda segíthet. 
 Így a vasorrúbába-képzőbe 
se veszik fel.  
Tündérelje meg magát!  
Nahát!…

Tündértanító néni!

Csak tessék szigorúan  
hátrakötni a sarkát!  
Minket is így neveltek.  
Azért jár iskolába,  
legyen tündér a talpán. 
További tisztelettel…

Tündériskola – részlet

Szent-Györgyi Albert 
orvos, kutató,  
a C-vitamin felfedezője

Puskás Tivadar  
mérnök, a telefon-
hírmondó  feltalálója

Tamási Áron  
erdélyi  magyar író

Széchenyi István gróf 
politikus,  
„a leg nagyobb magyar”

Benedek Elek 
 író, újságíró,  

„a nagy mesemondó”

SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER

DECEMBER JANUÁR FEBRUÁR

MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS

SZEPTEMBERI 
SZÜLETÉS
NAPOSOK

Rigó Béla
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Felelj, ha tudsz! 
    Miért szeptember táján hajtják be az ólakba, istállókba a szabadon tartott 
állatokat?

   Az Alföldön hagyományosan szeptember 29-én kezdődött a szüret. Más területeken, 
pl. Tokaj-Hegyalján később. Szerinted miért?

 
    Miért nem ajánlatos szeptember utolsó napjától kint szellőztetni az ágyneműt?
    Miért hívják vajon szeptember 8-át fecskehajtó napnak?
    Miért mondják, hogy Szent Mihály napja után ne menj halászni?
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NYELVELŐ
Nemcsak az időre vagy egy 
időszakra, hanem élőlényekre 
is mondhatjuk azt a szót, hogy 
szeles. Ilyenkor a szeles sza-
vunk gyors, de meggondolatlan, 
kapkodó, szeleburdi értelmet 
nyer. Szél úrfi is ilyen: nemcsak 
fújni, de rosszalkodni is tud ám! 
Összevissza képes száguldoz-
ni, lesodorja a kalapunkat és 
a faleveleket, szemünkbe fújja 
a port, és becsap ajtót, ablakot.



SZEPTEMBER 8. 

Az írástudatlanság elleni  
küzdelem nemzetközi napja
Európában szinte mindenki tud olvasni és írni. 
Vannak azonban a világban olyan országok, 
ahol a lakosok fele írástudatlan. Ezen a napon 
arra szólítanak fel min denkit, hogy tegyen 
azért, hogy a világon mindenki megtanulhas-
son olvasni és írni.

SZEPTEMBER 30. 

A népmese napja  
Benedek Elek, „a nagy mesemondó” szü le tés-
napját választotta a Magyar Olva sástársaság 
a népmese napjának megünneplésére. Ezen 
a napon felolvasásokat, országos rendezvé-
nyeket szerveznek, hogy a népmesék a most 
felnövekvő gyermekekhez is eljussanak.

A lakosság fele
nem tud írniolvasni

Mindenki tud 
írniolvasni
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Könyvajánló 
Berg Judit Rumini című könyvét az Év 
Gyermekkönyve Díjjal tüntették ki. Rumi-
ni és barátai számos kalandban vesznek 
részt. Izgalmas a könyv, ahogy a felnőttek 
mondják: letehetetlen. Neked is ajánljuk, 
kezdd el olvasni!

 Gondoltad volna? 
A 7 latinul: septem [ejtsd: szeptem]. Innen 
kapta kilencedik hónapunk a nevét. Kilence-
dik? Hogyan lett a 7-ből 9? A szeptember a 
régi római naptárban valóban a hetedik hó-
nap volt. A rómaiak 10 hónapra osztották fel 
az évet. Ennek emlékét őrzi mostani, 12 hó-
napos naptárunk utolsó 4 hónapjának neve: 
szeptember (VII.), október (VIII.), november 
(IX.) és december (X.). A januárt és a februárt 
később toldották be a naptárba.
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1.  Szerinted mely szavak, szókapcsolatok jellemzik a macskákat? 
Válaszd ki a felsoroltak közül! 

2.  Gyűjtsetek adatokat a két gondolattérképhez a füzetetekbe kü-
lön-külön csoportokban! 

a) Kiselőadás formájában adjátok elő, amit a valóságos macská-
ról és a kitalált macskaszereplőről összegyűjtöttetek!

b) Készíts gondolattérképet egy általad látott vagy olvasott mese-
beli macskáról a füzetedbe! Mondd el összefüggően!

3.  Mit jelentenek az alábbi közmondások? Beszéljétek meg!

A szerencse forgandó. 
Sötétben minden macska fekete. 

A macska is tejjel álmodozik. 
Aki mer, az nyer. 

Bolond, aki mindent elhisz, és bolond, aki semmit nem hisz el.

A macskát háziállatként és meseszereplőként is ismerheted. Most 
bővítheted tudásodat! A valóságos macskákról a mesék után érde-
kességeket olvashatsz. No de mit tanulhatsz a mesék macskahősé-
től? A most következő meséből például azt, hogyan lesz egy otthon-
talan, üldözött macskából király.

lustakíváncsi 

kényelmes

hűséges

éjszakai állat

bátor

hízelkedő

jó házőrző

háziállat

BARÁTAI

TÖRTÉNETEI

ELLENSÉGEI

FILMEK

OLVASMÁNYOK

Kacor király

TESTFELÉPÍTÉSE

ÉLŐHELYE

TÁPLÁLKOZÁSASZAPORODÁSA
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Kacor király
(1. rész)

Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak volt egy macská-
ja. Ez a macska olyan kajtár,1 olyan falánk volt, hogy minden fazék-
ba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte 
a macska kajtárságát, s egyszer, mikor a macska a tejeslábast egészen 
kiürítette, fogta a seprűt, jól megverte, s mondta neki:

– Kitakarodj a házamból, fel is út, le is út, többet ide be ne tedd a lá-
badat!

No, szegény macska mehetett világgá. Elindult nagy búsan, kiment 
a faluból, bódorgott2 erre-arra, mindenfelé, aztán egy hídhoz ért, ott le-
ült, s dorombolt magában nagy búsan. Amint ott üldögélne, látja, hogy 
ott üldögél egy róka  is. Szépen odasettenkedik, s elkezd a róka farkával 
játszani. Megijed a róka, visszafordul, nézi a macskát, nem tudja elgon-
dolni, mi az isten teremtése lehet, ilyen állatot még nem látott. Visz-
szahőköl egy kicsit, de vissza a macska is, mert még ő sem látott rókát 
világon való életében. Mind a kettő megijedt a másiktól.

No, hanem mégis a róka szólalt meg 
először. Kérdi a macskától nagy szepegve:

– Ki légyen az úr?
„Ahá! – gondolja magában a macska.  

– Úgy látszik, fél tőlem.”
Mindjárt nekibátorodott, s mondotta is 

nagy büszkén:
– Mit, hát te nem ismersz engem? Tudd 

meg, hogy én Kacor király vagyok. Nincs 
az az állat, aki ne félne éntőlem.

– Ejnye, ejnye – mondotta a róka –, iga-
zán szégyellem, hogy még a híredet sem 
hallottam.

 Miért kergette el az asszony a macskát?

 Mi történt a macskával?

 Milyennek ismertétek meg a mesében szereplő macskát? 

1    kajtár: falánk, torkos, nyalánk
2    bódorgott: cél nélkül járkált, ment ide-oda; kószált, csavargott, csatangolt, kóborolt
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Kacor király
(2. rész)

Egyszeribe meghívta nagy tisztelettel Kacor királyt: legyen szeren-
cséje, látogassa meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús, récehús, lúd-
hús vacsorára, s minden, ami kitelik tőle.

– Jól van – mondotta Kacor király –, hát elmegyek veled.
Elmennek a róka házába, de bezzeg a róka sürgött-forgott, felvetette 

a konyhát, sütött mindenféle pompás pecsenyét, kínálta Kacor királyt:
– Egyék felséged, egyék, ne éhezzék, mint otthon.
Mikor aztán az ebédnek vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, puha 

ágyat, s Kacor király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy 
valaki megháborítsa az ő nyugodalmában. Kiment a róka a háza elé, ott 
járt fel s alá, vigyázott, nehogy valaki bemenjen, de még a háza felé se 
közelítsen.

Egyszer jön arra egy nyúl, s a róka már messziről rákiáltott:
– Szaladj innét, te szerencsétlen, nem tudod, hogy nálam alszik Kacor 

király? Ha felébreszted, vége az életednek!
Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak, uccu neki, szaladt árkon-bokron 

által, mintha szemét vették volna. 
Amint szaladt, szembejő vele egy medve, s kérdi:
– Hát te hova szaladsz, talán bizony a kopók kergetnek?
– Jaj, ne is kérdezze, medve bátyámuram! A róka koma háza előtt jöt-

tem el, s azt mondta róka koma, hogy szaladjak, mert Kacor király van 
nála szálláson, s ha felébresztem, vége az életemnek.
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– Hm, hm – mondja a medve –, na hallod-e, öcsém, sok országot s vi-
lágot bejártam, de Kacor királynak még a színét sem láttam, de még 
a hírét sem hallottam. No, csak azért is meglátogatom róka komát, hadd 
lám, ki az a Kacor király!

Elmegy a medve róka komához, s hát róka koma még mindig ott jár-
kel a háza előtt, s amint meglátja a medvét, kiált neki:

– Jaj, lelkem medve komám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor királyt fel-
ébreszti, vége az életének, vége az enyimnek is!

De bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s futott keresztül az er-
dőn, mintha szemét vették volna, meg sem állott, míg a nyulat utol 
nem érte. Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül mindenféle állatok, 
szárnyasok és szárnyatlanok. A nyúl beszélt nekik Kacor királyról, s az 
állatok rémüldöztek.

– Jaj, Istenem, mi lesz velünk, ha Kacor király felébred, s elindul az 
erdőben?!

Volt ott mindenféle állat: farkas, szarvas, őz, varjú, sas, holló, s mind 
szörnyen meg voltak ijedve, nem tudták, hogy mit csináljanak. Azt 
mondta egyszer a nyúl:

– Mondok én valamit. Álljunk össze, ahányan vagyunk, csináljunk 
nagy vacsorát, s hívjuk meg Kacor királyt; ha róka komához eljött va-
csorára, eljön mihozzánk is.

– Biz az jó lesz – mondotta a varjú –, én, ha megbíztok bennem, elme-
gyek róka komához, s meghívom Kacor király őfelségét.

 Szerinted miért viselkedett így a róka?

 Miért akarta meglátogatni a medve a rókát?

 Mi okozta a riadalmat, félelmet az állatok körében?

 Mit terveltek ki az állatok?

4.  Meséld el az eddig történteket! Segítenek a kártyák.
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Kacor király
(3. rész)

Bezzeg hogy megbízták, hogyne bízták volna, hadd menjen a varjú. 
Elmegy a varjú róka komához, köszön illendőképpen, mondja, hogy mi 
jóban jár.

– Jól van – mondja róka koma –, mindjárt bemegyek, megnézem, hogy 
felébredt-e, s elémondom a kívánságotokat.

Bemegy róka koma, s hát éppen akkor dörzsöli a szemét Kacor király, 
nagyokat nyújtózkodik, hogy ropog belé a csontja.

– No, mi hír, barátom? – kérdi Kacor király.
– Felséges királyom – mondja róka koma –, itt van egy varjú. Min-

den rendű és rangbéli állatok küldték ide, hogy meghívják felségedet 
vacsorára.

Kacor király megpödörte bajuszát, s mondta róka komának:
– Jól van, mehetsz. Mondd a varjúnak, hogy elmegyek.
Visszarepül a varjú nagy örömmel a többi állathoz, s jelenti Kacor 

király üzenetét. Hej, uram teremtőm, egyszeribe nagy tüzet raknak az 
erdő közepén! A medve hozott ökörhúst, a farkas lóhúst, a sas minden-
féle apró madarat; a nyúl felcsapott szakácsnénak, forgatta a nyársat, 
sütötte a drága pecsenyéket; a többiek körülállták a tüzet, úgy várták 
Kacor király őfelségét.

Közben Kacor király is nekikészülődött, jó hegyesre kipödörte a ba-
juszát, s elindult róka komával a vendégségbe. Elejükbe jött a varjú, s úgy 
mutatta az utat, de a világ minden kincséért sem mert volna leszállni a 
földre, hanem repült egyik fa tetejéről a másikra, s úgy károgta:

– Erre, erre!
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Egyszer meglátják Kacor királyt, amint jő róka komával. Hát, uram 
teremtőm, ahány állat ott volt, mindannyinak inába szállt a bátorsága!

– Jaj, jaj – kiabált a nyúl –, ott jő Kacor király, még felszúr a bajuszára!
– Szaladjon, ki merre tud! – kiáltott a medve, s azzal nekiiramodtak, 

szaladtak, ahányan voltak, annyifelé.
Hogyha azok a bolond állatok el nem szaladtak volna, az én mesém 

is tovább tartott volna.

 Szerinted elmegy Kacor király a vacsorára? Válaszodat indokold!

 Milyen finomságokkal várták Kacor királyt az állatok?

 Hogyan folytatódna a mese, ha nem ijedtek volna meg az állatok 
a macskától? 

5.  Gondold végig újra a mesét, és egészítsd ki szóban a vázlatkört!

Sze
replők

Pro
bléma 

megoldása
Probléma

Helyszín
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Neked melyik szín tetszik? A világos vagy a sötét? Hallottál arról, 
hogy vannak hideg és meleg színek? Tudod-e, hogy milyen esemé-
nyeken illik fekete ruhát viselni? Mi lenne akkor, ha mindig feke-
tében járnál?

1.  Olvassátok fel az alábbi madárneveket! 

a) Hallottatok már ezekről a madarakról? Mit tudtok róluk?
b) Próbáljátok meg emlékezetből elmondani ezeket a madárne

veket!
c) Mondjátok egy levegővétellel, egyre gyorsabban!

2.  Játsszunk csoportban! 
 A csoport tagjai felváltva bökjenek az olvasmányban egy helyre. 

Amelyik betűre mutat a soron következő, azzal a betűvel kezdő
dő madárnevet mondjon. Írjátok le! Melyik csoport írta a leg
többet?

A fekete rigó és a sárgarigó  
A fekete rigót külön, a sárgarigót egybe kell írnunk. 

A  két énekesmadár ugyanis – nevük ellenére – nem 
ugyanabból a családból való. A fekete színű rigó a rigó
félék családjába tartozik, mint az énekes rigó. Ezek a ma
darak áttelelő madaraink. 

A sárgarigó (vagy másik nevén az aranymálinkó, 
aranybegy) a sárgabegy vagy málinkófélék családjának 
egyetlen Magyarországon is honos költöző madara. A szí
ne ugyan aranysárga, de nem valódi rigó.

papagáj

szőriszarka

szalakóta

barázdabillegető

gólya

fekete rigó

búbos vöcsök

gyurgyalag

kanalasgém

bölömbika macskabagoly varjú

A nagyravágyó fekete rigó
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A nagyravágyó fekete rigó
(1. rész)

A fekete rigó1 a ligetben élt. Sárga csőre volt, ragyogó ci
pőgomb szeme – és persze fekete volt, mint a szurok. Azért 
is hívják fekete rigónak.

Nem tudom, ki hogy van ezzel a fekete színnel. Nyilván 
van, akinek nem tetszik, mert hiszen a narancssárga sokkal vidámabb, 
a türkizkékről és a meggypirosról nem is beszélve. De aki jobban odafi
gyel, annak a fekete is tetszik, ebben bizonyos vagyok. Hiszen annyiféle 
fekete van. Kékesen fénylő fekete, puha fekete, éjfekete, játékos fekete, 
meleg fekete és ki tudja, még hány.

A fekete rigó fénylő fekete volt.
És nem tetszett neki a fekete szín.
Se fénylőn, se puhán. Dühösködött. Egy darabig 

még csak nem is fütyörészett – mert még vidámnak 
gondolná valaki. Azt mondogatta mérgesen: „Csk, 
csk, csk!” Olyan szép piros tollakat akart, mint a 
vörösbegyé, zöldeket, mint a gyurgyalagé, fehéret, 
mint a kócsagé, s olyan cifrát, mint a papagájé.

Ezért volt dühös. Úgy hitte, ő a legrútabb madár a ligetben.
Bánata akkor vált mégis szívbe markolóvá, amikor a kisfiú eljött a li

getbe, és azt mondta a madaraknak:
– Kellene nekem egy barát. Egy madár barát. 

Aki reggelenként megkocogtatná az ablako
mat, és mindennap megajándékozhatnám 
kenyérmorzsával meg kölessel. 

– Aha – mondták a madarak.
Egyedül az uhu mondta, hogy „uhu”. 

Talán azért, mert nem szereti a kölest meg 
a kenyérmorzsát, de az is lehet, azért, mert 
mást nem tud mondani.

1   fekete rigó: az eredeti műben egybeírva szerepel
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A barátság nem könnyű dolog. Mert jó, 
a kisfiúnak szüksége volt egy madár ba
rátra. Csak hát olyan madár nélkül, 
akinek viszont éppen egy kisfiú ba
rátra lenne szüksége, ez nem meg
oldható. 

A madarak legtöbbjének volt már 
barátja. A barázdabillegetőnek a sző
riszarka, a gyurgyalagnak a szalakóta, 
a gólyának a kanalasgém, a búbos vöcsök
nek a bölömbika. Csak a macskabagolynak 
meg a szürke varjúnak nem volt barátja, de ők igen 
mogorvák, nincs is szükségük barátra.

Na és persze a fekete rigónak sem volt barátja, mert szégyellte a szí
nét, s emiatt fönn hordta az orrát. Furcsa dolog, de így volt. Mással is 
megesik: szégyell valamit, és azt hiszi, csak úgy tudja elviselni a szé
gyenét, ha fönn hordja az orrát.

Így aztán nem talált barátra a kisfiú. Pedig ott lapult a fűben a fe
kete rigó, és azt gondolta magában: „Én szívesen lennék barátja ennek 
a kisfiúnak. Nagyon szeretem a kenyérmorzsát meg a kölest. – S kis 
szünet után még azt is hozzágondolta: – És a kisfiút is nagyon szeretem. 
– De mégsem mert előbújni. – Éppen én kellenék neki – morfondíro
zott –, amikor ilyen csúnya vagyok! Fekete!”

Barát nélkül ment el a kisfiú, igaz, majdnem sírva fakadt, de meg
próbálta a liget széléig visszatartani. Nem szeretett mások előtt sírni. 
De azért a madarak észrevették, hogy lefelé görbül a szája, és nagyon 
megsajnálták. Tulajdonképpen szerették a kisfiút. Akik barátokra vágy
nak, és elgyalogolnak érte a ligetbe, azokat szeretni kell. Egyikük utána 
kiabált:

– Gyere vissza egy hét múlva!

 Mit gondolsz, elfogadja-e barátjának a kisfiú a fekete rigót?

a)   Szerinted mit kell azon érteni, hogy „A barátság nem könnyű 
dolog”?

b) Miért nem tetszett a rigónak a fekete szín? Csoportban közösen 
gyűjtsetek ötleteket!

c) Miért pont egy madár barátot keresett a kisfiú?
d) Csoportokban játsszátok el az utolsó bekezdést! Közösen döntsé

tek el, mit válaszol a kisfiú a madaraknak!
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5.  Válasszatok egyet az alábbi tulajdonságokból, és jelenítsétek 
meg néma játékkal! A többi csoport találja ki, melyik tulajdon-
ságot játszottátok el!

 

6.  Párokban készítsetek egy hirdetést, amelyben barátot kerestek! 
Az elkészült írásokat mutassátok be egymásnak!

A nagyravágyó fekete rigó
(2. rész)

Talán, ha az öreg festőművész nem lakik 
a közelben, minden másképpen alakul. 
De ott lakott a liget mellett. Nagyon 
vidám, mosolygós öregúr volt, csak 
éppen a szakálla volt furcsa, ezer
színű – mert abba szokta törölgetni 
az ecsetjeit. A fekete rigónak eszébe 
jutott a tarka szakállú festő meg a sok 
szép festék, röppent egyet, s már ott 
is volt a festékesdoboz mellett. „Majd 
ragyogok én egy hét múlva” – gondolta, 
s mivel a zöld festékestubus volt legközelebb, 
kifestette magát zöld küllőnek. Hát elég furcsa zöld küllő volt, azt meg 
kell hagyni! Mert a zöld küllő nem egyszínű zöld – és a csőre meg kü
lönösen nem az, de a kis fekete rigó nagy buzgalmában még a csőrét is 
zöldre mázolta. „Na, most jöhet a kisfiú” – gondolta, s úgy óvta magán 
a zöld festéket, hogy egy hétig enni is elfelejtett.

Eltelt a hét, semmi különös nem történt, csak a tarka szakállú festő 
pingált lila fákat meg lila mezőt – mivelhogy szőrénszálán eltűnt a zöld 
festéke.

Megjött a kisfiú, köréje sereglettek a madarak, biztatták:
– Ne félj, most lesz valaki!
– Én szívesen lennék a barátod – mondta ekkor 

elváltoztatott hangon a zöldre festett fekete rigó, és 
elősétált egy bokor mögül.

Hirtelen szóhoz sem jutott a sok madár, tátva ma
radt a csőrük. 

jószívűsegítőkészbarátságos udvarias vidám
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A fekete rigó (azazhogy zöld rigó, nem is tudom, hogy nevezzem) meg 
nagy peckesen sétált a tisztáson, abban a hitben, hogy ő a legszebb 
madár a ligetben.

A vándorsólyom ocsúdott fel elsőnek.
– Nicsak – mondta –, egy uborkamadár.
Nevettek, ahogy a torkukon kifért.
– Vagy netántán egy nagyra nőtt szöcske – toldotta a búbos banka, 

s szegény fekete rigó legszívesebben elsüllyedt volna szégyenében.
A kisfiú is mosolygott, és szelíden, nehogy megbántsa ezt az uborka

madarat vagy kicsodát, azt mondta:
– Ne haragudj, de én nem ilyen madárra gon

doltam.
Huss – elröppent gyorsan a fekete rigó.
„Cskcskcsk – korholta magát mérge

sen –, mert ostoba módon színtiszta 
zöldre kentem magam, pedig a zöld 
küllő nem is egyforma zöld. Két
féle zöld is van rajta (mert a zöld 
sem egyforma, éppen úgy, mint a fe
kete), a feje teteje meg piros, a szárnya vége meg fehér pettyes fekete. 
Na de majd legközelebb. A jövő héten ügyesebb leszek!”

Hát nem sokkal lett ügyesebb! Hogy, hogy nem, az jutott eszébe, hogy 
gólyának festi magát. Sok fekete meg fehér festéket kent magára, és a 
lábát meg a csőrét pirosra festette. Eszébe sem jutott, hogy a gólya leg
alább tízszer akkora, mint ő. Ki látott már ilyen pici gólyát, rövid lábút, 
rövid csőrűt? (Arról nem is beszélve, hogy a hátán átütött a zöld festék 
a fehéren!)

Ritkán látott a liget olyan viháncolást, mint amikor a gólyának álcá
zott fekete rigó odaállt a kisfiú elé.

– Te meg miféle szerzet vagy? – kérdezte a kisfiú.
– Nem látod, gólya vagyok – mondta kicsit ijedten a fekete rigó, mert 

akkor már sejtette, nem nagyon sikerült ez a gólyává alakulás.
– Még hogy gólya! Talán golyhót2 akartál mondani – mondta a gólya, 

és olyan nevetőgörcsöt kapott, hogy ki kellett hívni a mentőket.
Bizony ez a gólyahistória is csúfos véget ért, mert a kisfiú nagy saj

nálkozva megint azt mondta:
– Ne haragudj, nem ilyen madárra gondoltam.

2    golyhót: együgyűt, ostobát
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A nagyravágyó fekete rigó
(3. rész)

A fekete rigó fél évre elbujdosott bánatában. Hiába jött a kisfiú, hiába 
keresett madár barátot.

A fekete rigónak meg fájt a szíve: „Hej, csak szebb madár lennék, ak
kor biztosan barátjává fogadna a kisfiú!”

A kisfiú egyre szomorúbb lett.
– Most már az uborkamadár sem akar velem barátkozni – mondta.
A madarak vigasztalni próbálták, de neki barát kellett volna. Hogy 

lehetne megvigasztalni azt, aki nem talál barátra!
A fekete rigó legalább olyan bánatos volt, mint a kisfiú, ha nem bána

tosabb. Magát is sajnálta, meg a kisfiút is. Magát talán egy kicsit jobban.
Ezért aztán fél év elteltével elhatározta: újra próbálkozik. De most 

már nagyon gondosan látott munkához. Egy teljes napig tanulmányoz
ta a sárgarigót. A sárgarigó a legszebb madár – gondolta –, még a latin 
neve is a legszebb a madárnevek közül, úgy hívják, hogy Oriolus Orio
lus (mert minden madárnak van latin neve is). Eszébe sem jutott, hogy 
őt meg Turdus Merulának hívják latinul, s az semmivel sem csúnyább, 
mint az Oriolus Oriolus. Talán még szebb is.

És elkezdte magát sárgarigónak festeni. Egy hétig tartott a festés, de 
ez aztán tökéletesen sikerült. A fekete rigó olyan lett, mint egy igazi 
sárgarigó. Talán csak az alakja különbözött kicsit a sárgarigóétól, de 
ahhoz igazán jó szem kellett, hogy ezt észrevegye valaki.

Azon a héten is eljött a kisfiú barátot keresni. Nem csüggedhetett, 
tudta, barátra kell találnia.

A sárgarigónak festett fekete rigó elősétált a bokrok közül. A mada
raknak elállt a lélegzetük a gyönyörűségtől.

7.  Mit gondolsz, hogyan folytatódik a mese? 

8.  Miért akarta mindig átfesteni magát a fekete rigó?

9.  Szerinted mit gondolnak a madarak a fekete rigóról? Indokold 
is a véleményedet!

10.  Csoportban készítsetek állóképet arról a pillanatról, amikor 
a fekete rigó gólyának álcázva a kisfiú elé áll!
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11.  Hogyan fejeznéd be a mondatokat?

– A fekete rigó azért festette magát zöld küllőnek, mert…
– A fekete rigó azért festette magát gólyának, mert…
– A fekete rigó azért festette magát sárgarigónak, mert…

A nagyravágyó fekete rigó
(4. rész)

– Nicsak, egy csodálatos sárgarigó – mondták.
A kisfiú is elbámulva nézte a szép madarat, a szíve hangosan dobo

gott. Csak az igazi sárgarigó gyanakodott. „Valami nagyon furcsa ezen 
a madáron” – gondolta, és oda is szólt neki:

– Füttyents egyet!
– Nem füttyentek – mondta nyeglén a fekete rigó.
Persze, hiszen a sárgarigó azt is ki tudja fütyülni, hogy „Huncut 

a bíró”, meg „Fütyül a rigó”, a fekete rigó meg csak annyit tud: „Tiutu.” 
Ez legalább olyan szép, mint a sárgarigó éneke, de mégis más. Én biz
tos vagyok benne, hogy a sárgarigó nagyon szeretné néha azt fütyülni, 
hogy tiutu, de nem megy neki. Ő csak azt tudja: „Huncut a bíró.”

Csakhogy megszólalt a kisfiú:
– Ne haragudj – mondta elszomorodva –, te valóban csodálatosan szép 

madár vagy, de én egy másik barátra gondoltam. Láttam valamikor egy 
nagyon kedves madarat. Nem volt ilyen tarka, mint te, de nekem ő kel
lene barátnak. Az a madár fénylő fekete volt, csak a csőre volt sárga. 
Azt hiszem, úgy hívják, fekete rigó. Megértheted, hogy ki kell tartanom 
mellette, hátha egyszer megjön, és akkor ki lesz a barátja?

A fekete rigó keserves sírásra fakadt, 
hullottak a könnyei, mint a zápo
reső. A kisfiú nagyon megsaj
nálta.

– Miért sírsz? Ne sírj! – mond
ta neki.

– Azért sírok – zokogta a ma
dár –, mert a fekete rigó én va
gyok. 

Ámulva néztek rá, nem akarták 
hinni, de akkor a madár  könnyei 
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már lemosták a melléről a sárgarigó sárga, a gólya fehér és a zöld küllő 
zöld színét – előtűnt az igazi fekete.

– Istenem, de buta madár vagy te – mondta boldogan a kisfiú, föl
kapta, és sokáig mosdatta a fekete rigót a patakban. De a sok szín nem 
egykönnyen jött le róla; amikor hazaindultak, még akkor is zöld, sárga 
meg fehér foltok éktelenkedtek a madáron. Nem is volt olyan, mint egy 
igazi fekete rigó.

– Mit gondolsz, lekopik? Leszek én még igazi szép fekete? – kérdezte 
a madár.

– Biztos – mondta a kisfiú, azután elszomorodott; arra gondolt, hogy 
már fél éve lenne barátja, ha ez a szamár fekete rigó nem pingálja  magát.

Lázár Ervin: A hétfejű tündér - részlet

 Szerinted most végre barátok lesznek?

 Miért nem akarta a kisfiú a sárgarigót sem barátnak?

 Miért nem jó idegen tollakkal ékeskedni? Fogalmazd meg rövi-
den a történet tanulságát!

12.  Milyen hasonlóságot veszel észre a csókai csóka és a nagyravá-
gyó fekete rigó között? 

13.  Miközben a kisfiú mosdatta a rigót, miről beszélgethettek? Tár-
saddal alkossatok párbeszédet! Mutassátok be a többieknek!

14.  Van olyan tulajdonság, ami miatt valakit nem tudnál a barátod-
nak elfogadni? 

15.  Mennyire ismered magad? Van olyan tulajdonságod, amit nem 
szeretsz? 

Különféle színek

Az egyik ember piros. A másik fekete. Vannak sárga emberek. Vannak 
barnák, okkerbarnák, sőt, még kék színűek is! Vannak rózsaszínű embe
rek! De ha összegyűlnek ezek a mindenféle színű emberek, mindannyian 
emberszínűek.

Darvasi László: A 3 emeletes mesekönyv – részlet




