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A veteményeskert lakóinak története
– Milyen szépen alakult a sorsod, valóban új életet nyertél hosszú-hosszú időre – 

zsizsegtek a borsószemek a tálkában.
– A mi életünk nagyon rövid, és valóságos ajándék, hogy itt lehetünk a karácsonyi 

asztalon.
Itt születtünk a ház melletti veteményeskertben. János gazda ásta fel számunkra 

a földet, ahogy a fagy kiengedett. Takaros kis ágyásokra osztotta a veteményest, és 
simára gereblyézte a földet. Magda asszony pedig kapával kis fészkeket készített az 
ágyásokban. Belemarkolt a vászonzsákba, amelyben a kamrában teleltünk, és nyolc-tíz 
szemet szórt közülünk a kis gödrökbe. Ott ültünk ijedten, egymáshoz bújva, mert nem 
tudtuk, mi fog történni velünk. Hamarosan súlyos sötétség borult ránk, ahogyan Magda 
asszony a gereblyével visszaigazította a földet. Semmit sem láttunk, de mégsem volt 
félelmetes. Éreztük egymás közelségét, és az anyaföld ölelő szeretetét. Puha álomba 
ringatott minket ez a biztonság. Napok vagy talán hetek teltek el, amikor a föld mele-
ge felébresztette a bennünk szunnyadozó életet. Gyökereket növesztettünk, amelyek 
egymásba fonódva erősen kapaszkodtak a talajba.  Aztán hamarosan kibújtunk bizton-
ságos fészkünkből, és száracskáinkon apró leveleket küldtünk a fölső világra. 

Szikrázóan sütött a nap, és az ég kék sátrat borított a világra.  Alkonyatkor langyos 
eső permetezett.  A föld, a nap, a tavaszi eső és a friss levegő minden erejét 

magunkba szívtuk. Hatalmasat nyújtóztunk, és szinte szemmel láthatóan nö-
vekedni kezdtünk. Magda asszony kétszer is megkapálta körülöttünk a föl-
det. Ilyenkor légiesen könnyűnek éreztük magunkat, és még gyorsabban 
fejlődtünk a tiszta és a szellős ágyásokban. 

Két hét múlva már erős bokrok voltunk, és hófehér virágokat bonto-
gattunk. 

– Mi akkor kerültünk a földbe, amikor ti virágoztatok – szólaltak meg a 
babszemek. Magda asszony a kerítés mellé szórt el bennünket.  Ahogyan a 
földbe hulltunk, még láttuk virágzó bokraitokat. Fehér és sárga pillangók 

kergetőztek fölöttetek, és mi nagyon irigyeltük szépségeteket. Nem 
is töltöttünk sok időt a lenti sötétségben, hamarosan visszakí-

vánkoztunk a napvilágra.  Az első csöndes eső után vékony 
száracskáinkon küldtük leveleinket a föld felszínére. 
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– Amikor megjelentetek a kerítés mellett, akkor érett be az első termésünk – vették 
át ismét a szót a borsószemek. Fehér virágainkból zöld csövecskék fejlődtek, ame-
lyekben szép sorban üldögéltek a gömbölyű borsószemek. Magda asszony boldogan 
szedte tele a tálat a zsenge, édes borsóval, és ízletes levest főzött belőle ebédre. 

Háromszor érleltünk még termést, de az utolsó csöveket már a bokrainkon hagyta 
megszáradni gazdasszonyunk. Éppen csak ébredezett a nyár, amikor mi már bevégez-
tük küldetésünket. Hamarosan kifogyott belőlünk az élet.  A száraz bokrokat Magda 
asszony tövestől tépte ki a földből. A csöveket leszedte és kibontotta. Bennünket, 
megszáradt borsószemeket egy vászonzacskóba tett, és bevitt a kamrába.  A szárunkat 
pedig a malacok elé dobta, amit azok vidáman elropogtattak. 

– Mi akkor már a kerítésbe kapaszkodva futottunk egyre feljebb – folytatták a bab-
szemek. Piros és fehér virágokat bontottunk, és szinte egész nyáron át virítottunk. 
A lehullott virágok helyén megjelenő csövecskékben nevelgettük termésünket, a tarka 
babszemeket. Magda asszony csak a nyár végén gyűjtötte be a száraz csöveket. Leterí-
tett az udvar közepére egy nagy hamvast, rászórta a babhüvelyeket, és egy hosszú bot-
tal kicsépelt bennünket, babszemeket. Így kerültünk mi is a kamrába. Magda asszony 
éppen egy nagy fokhagymafüzér mellé akasztotta fel a zsákunkat.

– Én is abban a füzérben voltam egészen a mai napig – szólalt meg a fokhagyma. 
De már régebbről ismerjük egymást. Nemcsak a kamrában találkoztunk, hanem a vete-
ményeskertben is. János gazda még ősszel ásott egy keskeny ágyást a kert szélén. Száz 
fokhagymagerezddel együtt engem is elduggatott a földbe.  A hó még egészen el sem 
olvadt, amikor kicsi zöld lándzsáinkkal már átdöftük földtakarónkat. 

Én az ágyás széléről jól láttalak benneteket. De nemcsak a virágzó bor-
sóbokrok és a futóbab növekedésében gyönyörködhettem. Láttam azt is, 
hogyan érleli pirosra terméseit a paradicsom, és naponta hozza világra 
gyermekeit a bőtermő uborka. Minden növény kedves ismerősöm lett. 
Együtt örvendeztünk, amikor Magda asszony kihúzgálta mellőlünk a 
fojtogató gyomokat, és bekapálta a megtisztított talajt. Egy-egy for-
ró, száraz nap után együtt lélegeztünk fel, amikor alkonyatkor a 
locsolókannából friss víz enyhítette szomjúságunkat. Együtt fe-
jeztük be életünket az őszi betakarításkor, amikor hálából az 
egész nyári gondoskodásért átadtuk gazdasszonyunknak 
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termékenységünk minden gyümölcsét. A sorstól az élet fenntartását kaptuk feladatul, 
akár úgy, hogy az embereket tápláljuk, akár úgy, hogy jövőre új növény sarjad majd 
belőlünk. Rövid az életünk, de nagyszerű a hivatás, amelyet betöltünk.

– Milyen szépen mondtad! – hatódott meg a dió. – A lelkemből szóltál egészen. 
Én a nyári konyha előtt álló nagy diófán születtem, éppen akkor, amikor a sárgarigó 

visszatért hosszú útjáról.  A fa középső, legerősebb ágára szállt, és a zölden bólogató 
lombba rejtőzve kiáltott az utcán hancúrozó gyerekeknek: „Kell-e dió, fi ú?”. Erre a 

messzire hangzó trillára dugtam ki a fejem egy megrepedt levéltőből, 
és még láttam az aranyló tollaival tovaröppenő madarat.

Fa anyácskám legmagasabb ágán ültem, onnan elém tárult az egész 
veteményeskert.  Ahogyan nőttem, úgy növekedtetek ti is. Szinte 
testvéreimnek éreztelek benneteket. 

Nagyon szerettem a nyári estéket. Miután Magda asszony meglocsolta a 
kertet, bement a nyári konyhába, és melegíteni kezdte az ételt. Mire feljött 
az esthajnalcsillag, János gazda is megérkezett a mezőről. Olyankor kihoz-

ták az asztalszéket a nagy diófa alá. Leültek, és csendben megvacsoráztak. 
Amíg Magda elpakolta és elmosta az edényeket, addig János pipára gyújtott. 

Az illatos füst felbodorodott a fa tetejéig, megriasztva a levelek közt dünnyögő 
szúnyogokat. Később Magda is kiült az ura mellé. Halkan váltottak egy-két szót, hogy 
mi is történt aznap, mit kell elvégezni a következő napon. De leginkább hallgattak, és 
hagyták, hogy a bársonyos estében egyre erősödő tücsökzene kimossa testükből a 
fáradtságot, és elzsongítsa a lelküket. 

Így telt nap, nap után. Miközben nappal a kertet fi gyeltem, este a tücsökzenét hallgat-
tam, éjjel pedig a csillagokban gyönyörködtem, észrevétlen egyre nagyobb és erősebb 
lettem. Ősz elején már zöld burkomat is megrepesztettem, és éreztem, hamarosan 
megválok anyámtól. Egy októberi szép napos délutánon János gazda egy hosszú póz-
nával végigütögette a diófa ágait. Mi, akik addig még nem hagytuk el önként anyánkat, 
az ütésektől kihullottunk felrepedt burkunkból. Magda asszony mind egy szálig felsze-
dett minket a földről. Egy nagy kosárba gyűjtött, és a padlásra vitt, ahol a mai napig 
száradtunk. 

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy én is a kezébe kerültem, amikor ma dél-
után kimarkolt közülünk néhány szemet, és behozott ide a karácsonyi asztalra. Valóban 
csodálatos nap ez a mai, hogy együtt lehetek a sok kedves régi ismerősömmel. 




