Kedves Tanuló!
Reméljük, hogy a sokféle olvasnivaló között találsz érdekeseket!
Szeretnénk, ha örömöd lelnéd az olvasásban. A feladatok megoldásához bátran kérd a felnőttek segítségét! Jó munkát, eredményes
tanulást kívánunk!
A tankönyv készítői
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HALLGASD MEG A VERSET, MAJD OLVASD EL TE IS!

Kicsi vagyok én
Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból,
kidagadok én.
Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.
Kicsi vagyok én,
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.
Kicsi vagyok én,
bátor leszek én,
óriások palotáit
elfoglalom én.
Kicsi vagyok én,
nagy úr leszek én,
arany szobát adok minden
testvéremnek én.
Kicsi vagyok én,
vezér leszek én,
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!
(Szabó Lőrinc)
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NÉZD MEG A KÉPET! BESZÉLGESSETEK RÓLA! (SEGÍTHETNEK A KÉRDÉSEK.)
MILYEN KISBABA VOLTÁL? MILYEN VOLT ÓVODÁSNAK LENNI? MI SZERETNÉL LENNI?
MILYEN FOGLALKOZÁS TETSZIK? A SZÜLEIDNEK MI A FOGLALKOZÁSA?

5
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Hogyan csőszködött
a róka kertjében a nyúl?
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyúl. Élt ennek a nyúlnak
egy nagy ellensége: a róka. A nyúl nagyon szerette a mogyorót, de
csak ritkán jutott hozzá. Neki csak egy kis földje volt, ahova káposz
tát kellett ültetnie.
MIT SZERETETT NAGYON A NYÚL?

Hanem a rókának egyszer valami nagy ravaszság jutott az eszébe.
Beültette a kertjét mogyoróval. Amikor megérett a termés, azt
mondta a nyúlnak:
– Tudom, hogy te nagyon szereted a mogyorót.
– Ez igaz – válaszolta a nyúl.
– Én sajnos nem szeretem.
– Minek ültetted tele a kertedet vele? – csodálkozott a nyúl.
– Arra gondoltam, hogy megpróbálok leszokni a húsról. Nehéz
megemészteni, és meguntam a vadászatot is. De hiába igyekszem,
csak nem ízlik nekem a mogyoró. Ezért is fogy ilyen lassan.
MIT MONDOTT A RÓKA, MIÉRT ÜLTETTE A MOGYORÓT?

– Pedig finom csemege! – mondta a nyúl, és nagyot nyelt.
– Van a sövényen egy kis kapu. Ha megkívánod a mogyorót, csak
menj be, és egyél nyugodtan – kedveskedett a róka.
– Köszönöm szépen – hálálkodott a nyúl. – Lehet akár most is?
– Persze, menj csak!
MIT ENGEDETT MEG A RÓKA?

A nyúl már futott is a kapuhoz. Belépett a kertbe. Abban a pilla
natban egy hurok a dereka köré szorult. Egy faág pedig felegyene
sedett, és a nyúl máris ott himbálózott a levegőben. Azonnal tud
ta, hogy a róka neki állította a csapdát.
MI TÖRTÉNT A NYÚLLAL?

6
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– Hogy lehettem ilyen hiszékeny! Gondolhattam volna, hogy nem
ok nélkül enged a kertjébe! – dühöngött magában.
Ott mérgelődött a faágon lógva, amikor észrevette a farkast.
KI JÁRT ARRA ÉPPEN?

– Jobbkor nem is jöhetnél – örült
meg a nyúl.
Úgy tett, mintha a saját jókedvéből hintázna a faágon. Közben
énekelgetett, de úgy, hogy a
farkas meghallja:
„Csősznek fogadott a róka:
vigyázzak a mogyoróra,
s minden tolvaj fürjet, varjat
szorgalmasan elzavarjak.”
MIT ÉNEKELT A NYÚL?

– Aztán mit fizet a róka a csőszködésért? – kérdezte a farkas.
Akkorra már ott állt a fa tövénél.
– Nini! Észre sem vettem, hogy itt vagy! –
mondta a nyúl, mintha nagyon meglepő
dött volna. – Mit kérdezel?
– Azt, hogy jó bért kapsz-e ezért a munkáért?
– Hát megjárja. Óránként három fityfirittyet.
– Mennyit ér az a fityfiritty?
– Három fityfirittyért egy bárányt lehet venni.
MIT FÜLLENTETT A NYÚL A FARKASNAK?

– Az nagyon jó! – lelkendezett a farkas. – Kedves nyúl, nem adnád
át nekem egy napra ezt a csőszködést?
– Nem tehetem. A róka engem bízott meg.
– Ugyan, nekem ő a legjobb barátom.
– Nem bánom, de ha megharagszik, én nem tehetek róla.
7
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– Bízd csak rám, nem lesz itt semmi baj! – válaszolta a farkas.
Aztán elkapta a kötelet, és a faágat lehúzta a földre. A nyúl kisza
badította magát a hurokból, a farkast meg belesegítette. A faág a
farkast is felemelte a magasba.
– Szerencsés csőszködést! – mondta a nyúl, és gyorsan elbújt.
HOGYAN SZABADULT KI A NYÚL A CSAPDÁBÓL?

Hamarosan besötétedett. A róka azt látta, hogy valaki himbálózik
a faágon. Hallotta az éneket is:
„Meghálálja majd a róka,
vigyázok a mogyoróra.”
– Ejnye, de jó kedve van a nyúlnak – gondolta. –
Na de nem sokáig!
Azzal fogott egy vastag botot, és odacsapott vele.
– Jajajaj! – ordított fel a farkas. – Mit csinálsz, róka szomszéd?
– Most fizetem a csőszködést – mondta a róka, és ütötte tovább.
MIT GONDOLT A RÓKA, KI VAN A CSAPDÁBAN?

A farkasnak nehezen sikerült elhitetnie: ott már nem a nyúl van.
A róka kisegítette a cimboráját a hurokból.
– Az a furfangos nyúl megint kifogott rajtunk! – csóválta a fejét a
róka. – De ezt most már megkeserüli! – fenyegetőztek dühösen.
Aztán elkezdtek tanácskozni, hogyan álljanak bosszút.
MIÉRT AKAR BOSSZÚT ÁLLNI A RÓKA ÉS A FARKAS?

– Nem járhat még messze. Én megyek, és elkapom! – szólt a farkas,
és már rohant is ki a kertből. Éppen a tó mellett szaladt, amikor
megszólította valaki.
– Kvákkvákkvákkvák! Hová igyekszel, farkas szomszéd? – kérdezte
a nyúl békahangon. Ő bújt el a tó szélén a sűrű fűben. A farkas azt
hitte, hogy a varangyos béka állította meg.
MIT GONDOLT A FARKAS, KI ÁLLÍTOTTA MEG?

8
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– A nyulat akarom elkapni! Nem láttad? – kérdezte a farkas.
– Hogyne láttam volna! Most nyargalt erre! – brekegett a nyúl.
– És tudod, merre futott?
– Arra, a mocsáron át, az erdő felé –
mondta a nyúl békahangon.
A farkas azonnal futott a mocsárhoz.
Kettőt, hármat még tudott lépni, aztán nyakig merült az iszapban.
KI KÜLDTE A FARKAST A MOCSÁRHOZ? MI TÖRTÉNT OTT VELE?

Alig tudott kiszabadulni. Szegény farkas most már nem tudta, kire
haragszik jobban: a nyúlra vagy a varangyos békára.
– A varangyos béka miatt néz így ki a bundám. A nyúl miatt fáj a
hátam, az oldalam – dühöngött még otthon is.
KI MIATT MERÜLT EL A MOCSÁRBAN A FARKAS?
MESÉLD EL A MESÉT A RAJZOK SEGÍTSÉGÉVEL!

9
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A Csizmás Kandúr
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
öreg molnár. Amikor meghalt, a legidő
sebb fia örökölte a malmot, a középső
a szamarat, a legkisebb fiúnak pedig a
macska jutott.
MIT ÖRÖKÖLT A LEGKISEBB FIÚ?

– Ez így nem igazságos! – kesergett szomorúan a legkisebb
fiú. – Mit kezdjek én egy macskával? Hogyan fogok így
megélni?
A macska így szólt hozzá:
– Ne búsulj, kedves gazdám! Meglátod, sok hasznod lesz
még belőlem. Örülni fogsz te még ennek az örökségnek! Hallgass
csak rám! Csináltass nekem egy pár csizmát, és adj egy zsákot!
MIT KÉRT A MACSKA?

A fiú nem hitt a macskának, de azért elkészíttette a csizmát, és adott egy zsákot is.
– Nekem már úgyis mindegy! – gondolta.
A macska gyorsan felhúzta a csizmát.
Vállára vette a zsákot, és elindult a
vadaskertbe.

Új rajz: zsák
kitámasztva,
látszik benne a
korpa is

HOVA MENT CSIZMÁS KANDÚR?

Tudta, hogy ott sok a nyúl. A vadaskertben
letette a zsákot egy bokor mellé. Tett bele
korpát, és kitámasztotta.
– Na, mindjárt belemászik egy buta nyúl –
gondolta vidáman.
Úgy is lett. Egy nyúl hamarosan besétált a zsákba. Csizmás Kandúr
fogta, és vitte a királyhoz.
HOVA VITTE A NYULAT CSIZMÁS KANDÚR?

10
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– Új nevet kell kitalálnom a gazdámnak – törte a fejét útközben. –
Megvan, azt mondom, hogy Karabas grófnak hívják. Ez előkelően
hangzik – gondolta elégedetten.
MILYEN NEVET TALÁLT KI A LEGKISEBB FIÚNAK CSIZMÁS KANDÚR?

Közben odaért a palotához. A szolgák a király elé vezették. Csiz
más Kandúr alázatosan köszönt, és így szólt:
– Karabas gróf megkért, hogy adjam át ezt a nyulat felségednek.
– Mondd meg a gazdádnak, hogy köszönöm az ajándékot. Nagyon
örülök neki – válaszolta a király.
HOGYAN FOGADTA A KIRÁLY AZ AJÁNDÉKOT?

Csizmás Kandúr nagyon büszke volt magára.
Örült, hogy ilyen jól sikerült a terve. A követ
kező alkalommal két fácánt vitt a királynak.
– Karabas gróf küldi felségednek – mondta Csizmás Kandúr.
– Köszönöm szépen, mondd meg a gróf úrnak – válaszolta a király.
MIT MONDOTT CSIZMÁS KANDÚR, KI KÜLDTE A FÁCÁNT?

Így folytatta a macska. Mindig fogott
valamit, és vitte a királynak.
Hamarosan már ismerték Csiz
más Kandúrt. Azt is tudták, hogy
a gazdáját Karabas grófnak hívják.
Egy nap újra ott volt a palotában,
amikor hallotta, hogy a király és
a királykisasszony sétakocsiká
zásra készül.
HOVA INDULT A KIRÁLY ÉS A KIRÁLYKISASSZONY?

Gyorsan szaladt a gazdájához, és mondta neki:
– Gyere azonnal velem a folyóhoz! Mindig azt tedd, amit mon
dok! – A legkisebb fiú beleegyezett.
HOVA HÍVTA CSIZMÁS KANDÚR A GAZDÁJÁT?

11
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Amint a folyóhoz értek, Csizmás Kandúr így szólt:
– Vetkőzz le, és menj a vízbe! – A fiú ledobálta
ócska ruháit, és nyakig elmerült a vízben.
Csizmás Kandúr gyorsan összeszedte a
ruhadarabokat, és eldugta őket.
MIT CSINÁLT A LEGKISEBB FIÚ? HOVA TŰNTEK A RUHÁI?

Amikor odaért a hintó, Csizmás Kandúr kiáltozni kezdett:
– Segítség! Segítség! Karabas gróf a vízbe fullad!
A király kinézett a kocsiból. – Álljatok meg!
Mentsétek ki Karabas grófot a vízből! – kiál
totta szolgáinak.
MIT KIÁLTOTT A KIRÁLY A SZOLGÁINAK?

A szolgák mentek a folyóhoz, Csizmás Kandúr pedig a hintóhoz.
– Míg a gazdám fürdött, tolvaj gazemberek ellopták a ruháit! –
panaszkodott felháborodva. A király megparancsolta egyik szolgá
jának, hogy hozzon ruhát Karabas grófnak a királyi ruhatárból.
HONNAN LESZ RUHÁJA A LEGKISEBB FIÚNAK?

Amint a legkisebb fiú felvette a
szép, díszes ruhát, igazán
csinos legény lett belőle.
A királykisasszonynak rög
tön megtetszett.
– Gyere, kedves Karabas
gróf, ülj a hintóba, és kí
sérj el bennünket sétako
csikázni! – unszolta a ki
rály a legkisebb fiút.
HOVA HÍVTA A KIRÁLY A LEGKISEBB FIÚT?

Csizmás Kandúr látta, hogy a terve nagyon jól alakul. Gyorsan elő
rerohant. A réten kaszásokkal találkozott.
12
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– Nemsokára erre jön egy hintó. A király megkérdezi tőletek, hogy
kié ez a rét. Akkor ti mondjátok azt, hogy Karabas grófé. Különben
nagyon megbánjátok! – parancsolta nekik Csizmás Kandúr.
MIT KELL VÁLASZOLNIUK A KASZÁSOKNAK A KIRÁLY KÉRDÉSÉRE?

Így is lett. A király megkérdezte a parasztoktól:
– Kié ez a szép rét?
– Karabas grófé – felelték.
– Szép örökséged van – mondta a király Karabas grófnak.
Csizmás Kandúr pedig loholt tovább. Aratókkal találkozott. Őket
is megfenyegette.
MIT KELL VÁLASZOLNIUK AZ ARATÓKNAK A KIRÁLY KÉRDÉSÉRE?

– Kié ez a szép búzatábla? – kér
dezte az aratóktól a király.
– Karabas grófé – válaszolták
neki.
– Milyen szép örökséged van! –
mondta a király Karabas grófnak.
Aztán egy hatalmas erdő követ
kezett.
MIT KELL VÁLASZOLNIUK A FAVÁGÓKNAK A KIRÁLY KÉRDÉSÉRE?

– Kié ez az erdő? – kérdezte a favágóktól a király.
– Karabas grófé – válaszolták neki.
Csizmás Kandúr szaladt tovább.
Végül egy kastélyhoz ért.
A kastély az emberevő óriásé volt.
KIÉ VOLT A KASTÉLY?

Az óriás udvariasan fogadta Csizmás Kandúrt.
– Azt hallottam uraságodról, hogy bármikor képes állattá változ
ni – kezdte a beszélgetést Csizmás Kandúr.
MIRE KÉPES AZ EMBEREVŐ ÓRIÁS?
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NT_98724_Jatekorszag_4_TK.indd 13

2019. 05. 17. 8:16

– Bizony igaz – mondta büszkén az óriás. – Meg is
mutatom, hogyan változom például oroszlánná –
szólt az óriás, és a következő pillanatban egy félel
metes oroszlán ordított a szobában. Csizmás Kan
dúr ijedtében a tetőre szaladt. Csak akkor jött
vissza, amikor az óriás visszaváltozott.
MI LETT AZ EMBEREVŐ ÓRIÁSBÓL?

– Ez tényleg igaz – mondta Csizmás Kandúr. – De azt is mesélik,
hogy olyan kicsi állattá is tud válni uraságod, mint például az egér
vagy a patkány. Ezt már nem tudom elhinni – jelentette ki.
MIT NEM TUD ELHINNI CSIZMÁS KANDÚR?

– No akkor figyeljen uraságod! – szólt az óriás, és azonnal
kisegérré változott. Ott cincogott Csizmás Kandúr előtt.
A macska rávetette magát, és gyorsan bekapta.
HOVA TŰNT AZ EMBEREVŐ ÓRIÁS?

14
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Közben a hintó a kastély elé ért. Csizmás Kandúr a kapuhoz sietett.
– Isten hozta felségedet Karabas gróf kastélyában! – köszöntötte
a királyt.
MIT MONDOTT CSIZMÁS KANDÚR, KIÉ A KASTÉLY?

– Hát ez a gyönyörű kastély is Karabas grófé? – álmélkodott.
A királynak nagyon tetszett Karabas gróf és a hatalmas vagyon is.
A vacsora után így szólt:
– Kedves gróf! Örülnék, ha a lányomat vennéd el feleségül. – Kara
bas gróf hálásan megköszönte az ajánlatot. Nagyon tetszett neki a
királylány, így hát azonnal megkérte a kezét.
KINEK A KEZÉT KÉRTE MEG KARABAS GRÓF?

Hamarosan megtartották a lakodalmat. Boldog és gazdag ember
lett a legkisebb fiúból. Csizmás Kandúr is gond nélkül élt ezután.
Csak mulatságból kergette az egereket. Még most is élnek, ha meg
nem haltak.

15
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Miből van a legtöbb?
Mátyás királynál vendégek voltak. Nála vacsorázott a
sok főúr, nemesember. Vacsora közben arról beszélgettek, hogy milyen foglalkozású emberből van
több.
MIRŐL BESZÉLGETTEK AZ URAK?

Mindenki mást mondott. Ott volt a főurak mellett Mátyás király
udvari bolondja is.
– Én tudom, miből van a legtöbb! – mondta hangosan.
– Ugyanmiből? Ha igazad van, tíz aranyat kapsz, ha
butaságot beszélsz, megbotoztatlak! – szólt Mátyás
király.
MIT MONDOTT MÁTYÁS KIRÁLY?

– Hát akkor figyelj! – mondta a bolond. – Mert bizony orvosból
van a legtöbb a világon.
MIT MONDOTT AZ UDVARI BOLOND, KIBŐL VAN A LEGTÖBB?

– Hogyan lenne orvosból a legtöbb? Itt Budán is alig van belőlük.
Azt hittem, ennél okosabbat mondasz! – szólt mérgesen a király. –
Nem akarlak még megbotoztatni. Menj a szobádba! Gondolkozz,
és találj ki ennél jobb választ!
HOVA KÜLDTE A KIRÁLY A BOLONDOT?

Az udvari bolond elment, a vendégek
tovább beszélgettek. Már el is felejtet
ték a bolondot, amikor jajgatásra let
tek figyelmesek. Azonnal szaladtak a
hang irányába. Odaértek az udvari
bolond szobájába. A bolond a földön
feküdt. Nyögött, jajgatott.
MI TÖRTÉNT AZ UDVARI BOLONDDAL?
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– Mi történt veled? Mi bajod van? – kérdezte Mátyás király.
– Jaj, jó uram, azonnal meghalok! Görcsöl a gyomrom, fáj a fejem,
hányingerem van, szédülök, ráz a hideg! Jaj de fáj! Jaj de fáj! – szen
vedett a bolond.
KI LETT BETEG?

Mátyás király látta, hogy itt bizony nagy a baj, és azonnal orvosért
küldte az egyik szolgáját.
MIT CSINÁLT A KIRÁLY?

A főurak nézték a szenvedő bolondot.
– Vizes borogatást kell a fejére tenni –
mondta az egyik.
– Meleg sót kell tenni a hasára – mond
ta a másik.
MIT JAVASOLTAK A BOLONDNAK?

– Nem ér az semmit! Eret kell vágni rajta – mondta
a harmadik.
– Csak az orvosi pióca segít – mondta a negyedik.
– Forró fürdő enyhíthet a fájdalmán – mondta
az ötödik.
MIT MONDTAK A FŐURAK?

És így tovább. Mindegyiknek volt valami gyógymódja, bevált recept
je. A bolond abbahagyta a jajgatást, felállt, és azt mondta Mátyás
királynak:
– Enyém a tíz arany! Ha egy szobában ennyi orvos van, akkor
mennyi lehet a világon?
– Igazad van, tiéd a nyereség – nevetett
a király, s vele a főurak is.
KI NYERTE MEG A FOGADÁST?

NEM MINDEN TANÁCS JÓ TANÁCS.
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MESÉLJ A KÉPRŐL!

MUTASD MEG AZT, AMELYIKNEK A NEVÉT MONDJA A PEDAGÓGUS!
MUTASD MEG AZT, AMELYIKET MÁR NEKED IS HASZNÁLNOD KELLETT!
MUTASD MEG AZT, AMELYIKET NÁLAD IS HASZNÁLT AZ ORVOS!
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AZ ORVOS KEZEL, A TERMÉSZET GYÓGYÍT.
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A békakirály
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak
sok lánya volt. Mindegyik nagyon szép volt, de a legkisebb volt a
legszebb. A királyi palota mellett egy hatalmas erdő
terült el. Ennek szélén, öreg hársfa tövében fakadt
egy forrás.
A legkisebb királylány itt szeretett játszani.
HOL SZERETETT JÁTSZANI A KIRÁLYLÁNY?

Gyakran kijött ide, leült a hűs forrás szélére, és elővette az arany
golyót. Fogta, feldobta, elkapta, feldobta, elkapta, ez volt a kedvenc
mulatsága. Egyszer megint ott ült a királylány a forrás szélén.
Nagyon jól érezte magát, vidáman játszott. Most is az aranygolyót
dobálgatta. Az egyik feldobás után azonban nem tudta elkapni.
A golyó leesett, és a vízbe gurult. Azonnal eltűnt a mélyben.
MI TÖRTÉNT AZ ARANYGOLYÓVAL?

A királylány kereste. Próbálta kivenni a vízből, de nem sikerült.
Végül teljesen kétségbeesett, és sírni kezdett. Sírt keservesen.
MIÉRT SÍRT A KIRÁLYLÁNY?

Amint ott zokogott, valaki megszólította.
– Mi bajod, királylány?
A királylány körülnézett, honnét jön ez a hang.
Egyszerre csak megpillantott egy békát, a forrás szélénél.
– Az aranygolyómat siratom, amelyik belepottyant a forrásba –
válaszolta a lány.
KI SZÓLÍTOTTA MEG A KIRÁLYLÁNYT?

– Nyugodj meg, én segíthetek rajtad. Mit adsz, ha kihozom a játé
kodat a vízből? – kérdezte a béka.
– Amit akarsz, kedves béka. A ruháimat, a gyöngyeimet, még az
aranykoronát is a fejemről – válaszolta a lány.
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– Nekem nem kellenek ezek. Én mást kérek. Ígérd meg, hogy a
társad, a játszópajtásod lehetek. Melletted akarok ülni az aszta
lodnál, enni akarok a tányérodból, inni akarok a poharadból, alud
ni akarok az ágyadban!
MIT KÉRT A BÉKA?

– Rendben van. Megígérek mindent, csak hozd fel az aranygolyót! –
mondta a lány gyorsan.
Magában pedig azt gondolta: – Mit fecseg itt ez az ostoba béka?
Ő úgyis a vízben kuksol egész nap, úgysem lehet embernek a társa.
MIT GONDOLT A KIRÁLYLÁNY?

A béka, amint meghallotta a királylány ígéretét, beugrott a vízbe.
Rövid idő múlva felbukkant. Ott volt a szájában az aranygolyó.
Kigurította a fűre, a királylány elé.
HOGYAN KAPTA VISSZA AZ ARANYGOLYÓT A KIRÁLYLÁNY?

A lány felkapta a golyót, és elszaladt vele.
– Várj! Várj! – kiáltott a béka. – Vigyél magaddal!
Én nem tudok ilyen gyorsan szaladni!
De hiába kiabált a lány után. Az meg sem hallotta.
Hazafutott, és szinte azonnal elfeledkezett a békáról.
MIT CSINÁLT A KIRÁLYLÁNY?

Másnap este vacsorázott a királyi család. Mindenki ott ült az asz
talnál. A legkisebb királylány jóízűen eszegetett az aranytányérká
jából. Egyszer csak furcsa zajt hallottak.
Liccs-loccs, liccs-loccs. Valaki caplat fel a márványlépcsőn. Aztán
kopogtatás következett:
– Legkisebb királylány, engedj be!
A legkisebb királylány odaszaladt az ajtóhoz, és kíváncsian kiku
kucskált. Amint meglátta a békát a földön, rémülten csapta be az
ajtót, és visszaült a helyére.
KI VOLT AZ AJTÓ ELŐTT?
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– Ki keres téged, lányom? – kérdezte a király.
– Csak egy undok béka – válaszolta
halkan a lány.
– Mit akar tőled egy béka?
– A forrásnál játszottam, és az
aranygolyó beleesett a vízbe. A béka kihozta nekem, én megígér
tem neki, hogy a társam lehet.
– Amit megígértél, meg is kell tartanod! Eredj, és engedd be! – szólt
mérgesen a király.
MIT MONDOTT A KIRÁLY?

A királylány beengedte a békát, aki odaszökdécselt a lány székéig.
Ott megállt, és így szólt:
– Királylány, emelj fel magadhoz!
A lány úgy tett, mint aki nem hallott semmit.
– Amit megígértél, meg is kell tartanod! – szólt mérgesen a király.
Alighogy fent volt a széken a béka, máris az asztalra kéredzkedett.
A lány most már nem mert tiltakozni. Amikor az asztalon ült a
béka, így szólt:
– Told közelebb az aranytányérkádat, hogy együtt eszegethessünk!
MIT AKART A BÉKA?

A lány ezt is megtette. A béka jó étvággyal evett, de szegény király
lánynak az a pár falat is megakadt a torkán.
Végül azt mondta a béka:
– Jóllaktam. Fáradt vagyok. Vigyél a szobádba, aludni szeretnék!
MIT AKART A BÉKA?

A királylány sírva fakadt. Erre a király nagyon mérges lett, és azt
mondta:
– Aki megsegített, amikor bajban voltál, azt később se nézd le! Amit
megígértél, meg is kell tartanod!
MIT MONDOTT A KIRÁLY?
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A királylány megfogta a békát úgy, hogy minél kevesebb ujja érjen
hozzá. Felvitte a szobájába, és letette a sarokba. Aztán sírva, szo
morkodva az ágyba bújt. Közben fél szemmel a békát figyelte.
MIT CSINÁLT A KIRÁLYLÁNY?

Amikor a lány lefeküdt, a béka odaugrált az ágy mellé, és így szólt:
– Fáradt vagyok. Emelj fel, és tegyél az ágyba,
különben megmondalak az apádnak!
MIT AKART A BÉKA?

Nagyon dühös lett erre a királylány. Kiugrott az ágyból, felkapta a
békát, és teljes erejéből a falhoz vágta:
– Most aztán pihenhetsz, te undok varangy! – sziszegte mérgesen.
MIT CSINÁLT A KIRÁLYLÁNY?

A béka a falhoz csapódott, de amikor leesett onnan, már nem béka
volt, hanem egy királyfi.
MI LETT A BÉKÁBÓL?

– Ne félj tőlem, királylány! – mondta kedvesen. – Egy gonosz
boszorkány átkozott el. Te megmentettél. Légy a feleségem! –
A királylány boldogan igent mondott. A király is áldását adta az ifjú
párra. Hamarosan megtartották a lakodalmat. A lakodalom végére
odaért a királyfi hintója nyolc fehér lóval. A hintót a királyfi hűséges
inasa, Henrik hajtotta. Az ifjú pár elbúcsúzott mindenkitől, beszáll
tak a hintóba, és mentek a királyfi birodalmába.
HOVA MENT A LEGKISEBB KIRÁLYLÁNY ÉS A KIRÁLYFI?

Mindenki örömmel várta vissza a királyfit, és szeretettel fogadták
szépséges feleségét is. Ott élnek azóta is békében,
szeretetben, hacsak meg
nem haltak.
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Csudatarisznya
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány.
Annyi gyereke volt ennek az embernek, mint a szitán a lyuk. Bizony
sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni.
MI FORDULT ELŐ SOKSZOR?

Egyszer bánatában fogta a fejszéjét, a vállára vette, s elindult. Megy,
és agyonüti az Istent. Miért adott annyi gyereket, ha ennivalót meg
nem ad melléjük?
HOVA INDULT A SZEGÉNY CIGÁNY?

Ahogy megy-mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal.
– Szerencsés jó napot, kedves öregapám!
KIVEL TALÁLKOZOTT A SZEGÉNY CIGÁNY?

– Adjon isten neked is! Hová mégy, te szegény ember?
– Én bizony agyonütni az Istent, hogy annyi gyerekkel áldott meg
az ég. Enni meg nem tudok adni nekik.
– Ejnye, fiam! Ne menj sehová! Itt ez a tarisznya,
neked adom. Ezentúl, ha valamiben szükséget
szenvedsz, szólj a tarisznyának. Mondd azt, hogy:
uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
KITŐL KAPTA A TARISZNYÁT A SZEGÉNY CIGÁNY?

A szegény cigány megköszönte az öreg koldus jóságát, és vissza
fordult. Ment hazafelé. Egyszer csak egy kúthoz ért. Leült mellé
pihenni. Gondolta, kipróbálja a tarisznyát.
– Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
Hát csodák-csodája, annyi enniinnivaló termett előtte, hogy
azt sem tudta, melyikhez nyúl
jon. Régen lakott ennyire jól.
MIT ADOTT A TARISZNYA?
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A maradékot hamar visszarakta a tarisznyába,
aztán sietett haza.
– Hallod, asszony! Nagy szerencse ért! Hívd
össze a gyerekeket! Jöttek is, csak úgy
futottak a porontyok. Amikor mindenki
ott volt, megszólalt a szegény cigány:
– Uccu, édes tarisznyám, add ki a
magadét!
A tarisznya becsületére legyen mondva, annyi ételt-italt varázsolt
elő, hogy mindenki torkig lakott a finomságokkal. Öröm volt néz
ni, ahogy a sok gyerek jó étvággyal eszik-iszik. A szegény cigány és
a családja bőségben élt ezután. A tarisznya ellátta őket.
HOGYAN ÉLTEK EZUTÁN?

Egy szép napon azt mondja a férj:
– Menj, asszony, a királyhoz, és hívd meg ebédre!
KIT AKAR MEGHÍVNI A SZEGÉNY CIGÁNY?

– Jaj, nem kell világgá kürtölni a szerencsénket! – szabadkozott.
MIT MONDOTT AZ ASSZONY?

– De, menj, ha mondom! A király az egyik gyerek keresztapja. Illő,
hogy az ember a komáját vendégül lássa.
KI AZ EGYIK GYEREK KERESZTAPJA?

Nem vitatkozott tovább az asszony. Elment a királyi várba, és udva
riasan meghívta a királyt. Az végül is elfogadta a meghívást.
– Holnap délben ott leszek. Mondd meg a komámnak – üzente.
Másnap tényleg ott volt a király a szegény cigány háza előtt.
HOVA MENT A KIRÁLY?

– Jó napot, komám! Kérésedre jöttem! – köszönt a cigánynak.
– Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, komám. Láto
gatásával megtisztelte a házunkat.
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Betessékelte a királyt a házba.
– Asszony, hozd be a tarisznyát! Megjött a kománk! – kiáltott ki az
ember a feleségének. Szalad is az asszony a tarisznyával.
MIT HOZOTT BE A CIGÁNY FELESÉGE?

Kézbe fogta a cigány a tarisznyát, és büszkén mondta a varázssza
vakat:
– Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét, de úgy, hogy most a
királynak terítesz!
Hát, lett is olyan teríték, hogy olyat még a király sem látott.
HOGYAN LÁTTÁK VENDÉGÜL A KIRÁLYT?

– Add nekem a tarisznyát, édes komám – mondta a király. – Én
mindennap küldök neked mindent, ami a konyhához kell, és még
fel is öltöztetem a gyerekeidet.
MIT ÍGÉRT A KIRÁLY A TARISZNYÁÉRT CSERÉBE?

Addig-addig, hogy a szegény cigány ráállt az
alkura. Odaadta a tarisznyát. A király
megtartotta a szavát. Küldött
ruhát, cipőt, ennivalót. A cigány
boldog volt. Igaz, hogy nincs
tarisznyája, de nem szenved
nek szükséget semmiben.
A király is örült. Ilyen csu
dat arisznyája csak neki
volt a világon. Nap mint
nap vendégeket hívott, és
még a szakácsát is elzavar
ta. Úgysincs most már
semmi dolga.
Kis idő múlva azonban elmaradoztak a szekerek. Nem jött a király
tól semmi.
MIT NEM KÜLDÖTT A KIRÁLY?
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A cigány várt türelmesen egy ideig. Aztán elfutotta a méreg. A fej
szét a vállára vette, és újra elindult az Istenhez.
HOVA INDULT A CIGÁNY? MIÉRT?

Megint találkozott a koldussal.
– Sose búsulj! – mondta a koldus. – Itt van egy másik tarisznya. Ez
ugyanúgy megteszi, mint az első. – Megköszönte a szegény cigány
az ajándékot, és indult hazafelé.
MIT KAPOTT MEGINT A KOLDUSTÓL?

Mikor a kúthoz ért, elkezdett korogni a gyomra. Gondolta, hogy kipróbálja a tarisznyát.
– Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét! – mormolta a varázs
szavakat. Akkor annyi bot ugrott ki a tarisznyából, mint égen a
csillag, és mind a szegény cigányt ütötte-verte.
MI VOLT A TARISZNYÁBAN? MI TÖRTÉNT A CIGÁNY EMBERREL?

Jajgatott is kínjában! Már a földön feküdt, de a botok csak nem
hagyták abba. Végre eszébe jutott, hogy hogyan szabadulhat.
– Uzsgyi, vissza a tarisznyába! – nyöszörögte.
A botok azonnal visszamentek a tarisznyába. Így aztán megmene
kült szegény feje, de alig tudott hazavánszorogni.
MIÉRT TUDOTT CSAK VÁNSZOROGNI A CIGÁNY EMBER?

Otthon aztán azt gondolta:
– Megyek, és meglátogatom a komámat.
Vállára vette a tarisznyát, és elindult a feleségével együtt a palota felé.
HOVA INDULT A CIGÁNY ÉS A FELESÉGE AZ ÚJ TARISZNYÁVAL?

Ott most is mulatságra készültek. Jött a sok díszes hintó. A nagy
nyüzsgésben nem vették észre a szegény cigányt. Bent a palotában
hamar megtalálta a régi tarisznyát. Gyorsan kicserélte az új tarisz
nyával, a régit meg odaadta a feleségének, hogy vigye haza.
MIT CSINÁLT A CIGÁNY A KÉT TARISZNYÁVAL?
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Ő pedig odabújt az egyik ablakhoz, és figyelte, mi történik bent az
ebédlőben. Szólt a zene. Gyülekeztek a királyok, hercegek, grófok,
bárók. Amikor mindenki megérkezett, a király intett a zenészek
nek, hogy hagyják abba a muzsikát, mert szólni akar. Amikor csend
lett a teremben, a vendégek füle hallatára elkiáltotta magát:
– Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
MIT GONDOLT A KIRÁLY, MIT FOG ADNI A TARISZNYA?

Hát az ki is adta. Lett olyan, de olyan haddelhadd, amilyenről még
az öregapám sem hallott. Hogy hány bot ugrott ki a tarisznyából,
senki sem számolta. A sok bot kékre-zöldre verte a vendégeket.
Azok persze ész nélkül menekültek. Aki nem tudott az ajtón kisza
ladni, az ablakon ugrott ki.
MI TÖRTÉNT A KIRÁLYI PALOTÁBAN?

Amikor már egyedül maradt a király az ebédlőben, belépett a ci
gány. Az összes bot éppen most kezdte volna verni a királyt, de a
cigány visszaparancsolta őket a tarisznyába. Nem hagyhatta, hogy
halálra verjék. Mégiscsak a komája, még ha nem is tartotta meg az
adott szavát!
HOVA PARANCSOLTA VISSZA A BOTOKAT A CIGÁNY?

A királyhoz azóta sem megy senki vendégségbe, mert félnek a
veréstől. Igaz, hogy a király sem hív vendégeket nagy szégyenében.
A szegény cigányék pedig a két csudatarisznyával még ma is élnek,
ha meg nem haltak.
MIÉRT NINCS VENDÉGESKEDÉS A KIRÁLYNÁL?
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Diákból tanító
Misztótfalu kicsi, kopottas iskolájában tanult Kis Miklós is, mint a
többi falubeli szegény gyerek. Egy teremben voltak, a nagyobbak
segítettek a kisebbeknek. Rendben, csendben ment a tanulás. Néha
zavarta meg őket egy-egy látogató. Most Horti István, a falu papja
volt ott. A templomi énekléshez keresett jó torkú gyereket.
MILYEN GYEREKET KERESETT A FALU PAPJA?

Halkan beszélgetett a tanítóval. – Kis Miklós tisztán énekel, okos,
szorgalmas, csak nagyon lassan dolgozik – mondta a tanító.
MILYEN TANULÓ VOLT KIS MIKLÓS?

– Délután küldd át hozzám – mondta a pap.
Miklós délután ott volt Horti István lelkész lakásán. A papnak
nagyon tetszett a gyermek hangja, és okos, tiszta tekintete is.
MI TETSZETT A PAPNAK?

Hamar megállapodtak. Miklós ezentúl az
istentiszteleteken a pap mellett énekelt.
HOL ÉNEKELT KIS MIKLÓS?

Három év múlva Horti István bekopogott Kisék ajtaján. Az apa
megilletődve vezette a papot a szegényes házba.
– Miklósról akarok beszélni magával – kezdte
a lelkész. – Ez a gyerek jó is, meg okos is.
Ősszel a nagybányai iskolába kellene beíratni.
– A taníttatására nekünk nem telik – mondta az apa szomorúan.
MIÉRT NEM TUDJÁK A SZÜLŐK TANÍTTATNI MIKLÓST?

– A tandíjra ne legyen gondja. Kérünk mentességet az egyháztól,
és én is segítem, ahogy tudom – mondta a lelkész.
– Hát menjen, tanuljon – válaszolta meghatódva az apa.
HONNAN LESZ PÉNZ KIS MIKLÓS TANDÍJÁRA?
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Kis Miklós ősztől a nagybányai isko
la diákja lett. Itt négy évig tanult.
– Nagyenyeden kell folytatni a tanu
lást – mondta neki Horti István. –
Felvettek a kollégiumba, és a nagyon
jó tanulmányi eredményed miatt
ingyen tanulhatsz ott is.
HOL FOG EZENTÚL TANULNI KIS MIKLÓS? MIÉRT NEM KELL NEKI TANDÍJAT FIZETNI?

Nagyenyeden is szorgalmasan tanult Kis Miklós, tanító lett belőle.
MI LETT KIS MIKLÓSBÓL?

Fogarason kezdett tanítani. Akkor éppen itt dolgozott Horti István
lelkész is.
– Úgy örülök, hogy idekerültél, fiam! – ölelte magához Miklóst.
KIVEL TALÁLKOZOTT KIS MIKLÓS FOGARASON?

– Mik a terveid? – kérdezte a lelkész.
– Gyűjtök pénzt, és kimegyek Hollandiába tanulni – válaszolta.
– Jó gondolat. De miért változtattad meg a nevedet? Miért lettél
Misztótfalusi Kis Miklós?
MI LETT KIS MIKLÓS ÚJ NEVE?

– Az emberek egyből tudják, honnan jöttem. Nem tévesztenek
össze a többi Kis Miklóssal. Én meg, ha hallom a nevemet, rögtön
a szülőfalumra is gondolok. Az ott élő szegény emberekre, akik
nem tanulhattak, és akiken segíteni akarok – válaszolta Misztótfalusi
Kis Miklós.
MIÉRT LETT A NEVE MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS?
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HALLGASD MEG A VERSET, MAJD OLVASD EL TE IS!

Ha én zápor volnék
Ha én zápor volnék,
égig érő zápor,
áztatnám a földet
istenigazából.
Hogyha napfény volnék,
melengető napfény,
minden sugaramat
széjjel teregetném.
Ha én harmat volnék,
minden reggel s este
lábujjhegyen lépnék
bársonyos füvekre.
Hogyha szellő volnék
erdőn, mezőn átal
járnék a virágok
finom illatával.
(Kányádi Sándor – részlet)
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A gólyakalifa története
Egyszer nagyon régen volt egy gazdag kalifa. Haszid volt a neve, és
Bagdadban uralkodott.
HOL URALKODOTT A KALIFA? MI VOLT A NEVE?

Egy szép napon kényelmesen üldögélt az árnyékban, amikor meg
látogatta Manzor, a nagyvezír.
KI LÁTOGATTA MEG A KALIFÁT?

– Uram, a kapud előtt egy kereskedő áll, és nagyon sok szép áruja
van. Megengeded, hogy bejöjjön a palotádba? – kérdezte Manzor.
– Jöjjön csak, leküldöm érte az egyik szolgámat – mondta a kalifa.
KIT ENGEDTEK BE A PALOTÁBA?

Hamarosan megjelent a kereske
dő. Apró, zömök ember volt, a
ruhája kicsit rongyos. Vállán volt
egy kis szekrény, abban cipelte az
árut. Gyűrűk, pisztolyok, fésűk,
serlegek voltak nála.
MIT ÁRULT A KERESKEDŐ?

A kalifa és a nagyvezír mindent alaposan megnézett, végül vettek
maguknak pisztolyt, a nagyvezír feleségének egy szép fésűt.
MIT VÁSÁROLTAK?

– Hát abban a szelencében mi van? – kérdezte a kalifa.
– Valami por, meg egy írás, amit én nem tudok elolvasni. Egy keres
kedőtől kaptam, aki Mekkában találta. Nagy jó uramnak olcsón
odaadom – válaszolta a kereskedő.
A kalifa megvette ezt a szelencét is, aztán elküldték
a kereskedőt.
MI VOLT A SZELENCÉBEN?
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– Nem ismersz valakit, aki el tudná olvasni ezt az írást? – kérdezte
a kalifa a nagyvezírtől.
– A nagymecset mellett lakik egy tudós ember, Szelimnek hívják.
Ő talán el tudja olvasni, és lefordítja neked, nagy jó uram.
KI TUDJA ELOLVASNI A LEVELET?

Egykettőre előteremtették Szelimet. A tudós so
káig nézegette a papírlapot, majd fordítani kezdte
a latin szöveget:

„Ember, aki ezt az írást megtalálod, adj hálát
Allahnak! Nagy kegyben van részed. Aki ebből a porból
szippant, és kimondja a varázsszót, azzá változik,
amivé akar. Bármelyik állat alakját kölcsönveheti.
MI TÖRTÉNIK AZZAL, AKI SZIPPANT A PORBÓL, ÉS KIMONDJA A VARÁZSSZÓT?

Ha vissza akar térni emberi alakjába, hajoljon háromszor kelet felé, és
újra mondja a varázsszót!
HOGYAN LEHET VISSZANYERNI AZ EMBERI ALAKOT?

Ha már állat alakját öltötte, vigyázzon: nehogy elnevesse magát! Akkor
egyszeriben elfelejti a varázsszót, és állat marad mindörökre! A varázs
szó: Mutabor.”
MI TÖRTÉNIK, HA ELNEVETI MAGÁT?

Szelim befejezte a fordítást, a kalifa megeskette, hogy nem mesél
senkinek a levélről. Azután egy szép ruhát ajándékozott a tudós
nak, majd útjára bocsátotta.
MIT KELLETT MEGÍGÉRNIE SZELIMNEK?

– Ez jó vásár volt – mondta a nagyvezírnek. – Holnap reggel gyere
ide, kimegyünk a rétre, szippantunk ebből a porból, és meghallgat
juk, mit beszélnek az állatok.
MIT TALÁLT KI A KALIFA?
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Úgy is lett. Másnap reggel átmentek a réten, le
egészen a tóig, ahol gólyák kelepeltek.
– Hallgassuk meg, mit beszélnek, legkegyelmesebb
uram! – javasolta a nagyvezír.
KIKET FOGNAK KIHALLGATNI?

– Okos beszéd! – felelte a kalifa. – Gondoljuk át még egy
szer! Ha vissza akarunk változni, kelet felé kell fordulni,
háromszor meghajolni, és elmondani a varázsszót:
Mutabor! Nevetni nem szabad!
Ezután mindketten szippantottak a porból, majd mondták
a varázsszót. Pár pillanat múlva két új gólya állt a tóparton.
MI LETT A KALIFÁBÓL ÉS A NAGYVEZÍRBŐL?

– De szép csőre van, nagyvezír úr! – szólalt meg a kalifa.
– Köszönöm az elismerést – felelte a nagyvezír. – Úgy látom, hogy
fenséged szebb gólyának, mint kalifának. De kegyeskedjék odafá
radni velem gólyatársainkhoz. Nézzük meg, értünk-e gólyául!
MIRE VOLTAK KÍVÁNCSIAK?

Odamentek, és legnagyobb meglepetésükre a következő beszélge
tést hallották:
– Jó reggelt, Nyakiglábné asszony!
– Üdvözlöm, kedves Csőrkelep! Parancsol egy
fél gyíkocskát?
– Hálásan köszönöm, de most valahogy nincs étvágyam. Egészen
más okból jöttem ki a rétre.
Apám vendégeket vár ma, és nekem kell táncolnom. Úgy gondol
tam, itt nyugodtan tudok gyakorolni.
MIÉRT MENT CSŐRKELEP A PARTRA?

Ezután a fiatal gólyakisasszony kecsesen emelgetni kezdte hosszú
lábait. Aztán le-fel lejtett a réten. A kalifa és a nagyvezír álmélkod
va bámult utána. Majd Csőrkelep bájosan fél lábra állt, és a szárnyait
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lebegtette. A két, emberből lett gólya nem tudott uralkodni magán,
kitört belőlük a nevetés. Jó néhány perc múlva tudták csak abba
hagyni.
MIN NEVETETT A KALIFA ÉS A NAGYVEZÍR?

– Kár volt elijeszteni ezeket az állatokat! Lehet, hogy még vicce
sebbet is mutattak volna! – mondta a kalifa még mindig nevetve.
– Fenséges uram, nekünk nem szabadott volna nevetnünk! – ijedt
meg a nagyvezír.
MITŐL IJEDT MEG A NAGYVEZÍR?

– Rossz tréfa lenne, ha ezután mindig gólyák maradnánk! – rémült
meg a kalifa is. – Törjük csak a fejünket, mi is a varázsszó?
Kelet felé fordultak, háromszor meghajoltak, és próbálták monda
ni: ma... ma... ma... De a folytatás nem jutott eszükbe.
MIÉRT NEM TUDTAK VISSZAVÁLTOZNI?

A szegény Haszid kalifa és Manzor nagyvezír gólya maradt.
Bánatosan baktattak a réten. Gólyabőrükből nem tudtak kibújni, a
városba sem mehettek vissza. Ugyan, ki hinne egy gólyának? És az
emberek mit szólnának, hogy Bagdad kalifája egy gólya?
MIÉRT NEM MENTEK VISSZA A VÁROSBA?

Napokon keresztül ott bolyongtak a város körül. Éhségüket zöld
ségekkel próbálták csillapítani. Nagyon nehezen
sikerült a hosszú gólyacsőrrel megenni valamit.
Békát és gyíkot foghattak volna – de ehhez vég
képp nem volt kedvük.
MIT CSINÁLTAK? MIT ETTEK?

Egyetlen örömük az volt, hogy tudtak repülni. Fel is szálltak gyak
ran, hogy megnézzék, mi történik a városban.
Az első napokban nagy nyugtalanság volt Bagdadban. Pár nap múl
va ünnepi készülődést és egy díszes felvonulást láttak.
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– Éljen Mizra, Bagdad uralkodója! – kiabálta
a tömeg.
A felvonulás élén, feldíszített elefánt hátán,
arannyal hímzett köpenyben ült Mizra.
KIT ÉLTETETT A TÖMEG?

– Ki ez a Mizra? – kérdezte a nagyvezír.
– Az esküdt ellenségem fia – válaszolta elgondolkozva Haszid kali
fa. – Azt hiszem, már tudom, miért nekem adták el ezt a port. Az
én ellenségem ugyanis Kasnur, a varázsló.
KI A KALIFA ELLENSÉGE?

Egyszer megsértettem, és bosszút esküdött ellenem. Azt a port a
varázsló küldte nekem. Vagy, ami még valószínűbb, ő volt a keres
kedő is – mondta a kalifa.
KI ADTA A VARÁZSPORT A KALIFÁNAK?

– Gyere velem, nagyvezír! Repüljünk el a próféta sírjához, hátha
ott megtörik a varázslat – javasolta reménykedve a kalifa.
HOVA REPÜLT A KÉT GÓLYA?

A két gólya felemelkedett a háztetőről, és Medina felé repültek.
– Jaj, uram – sóhajtott néhány óra múlva a nagy
vezír –, nem bírom tovább! Amúgy is sötétedik,
keressünk valami szállást, és pihenjünk.
– Jól van, pihenjünk – mondta Haszid,
a kalifa.
MIÉRT ÁLLTAK MEG?

A völgyben egy épület romjait vették észre.
– Az biztosan jó lesz – gondolták, és odarepültek. Egy kastély rom
jai voltak. Itt-ott egészen romos volt, máshol meg szinte teljesen
épen maradt az épület.
HOL KERESTEK SZÁLLÁST?
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A két gólya bejárta már majdnem az egész kastélyt, amikor meg
szólalt a nagyvezír:
– Bizonyára ostoba dolog, ha egy nagyvezír fél a kísértetektől. Pon
tosan ilyen ostoba dolog az is, ha egy gólya fél a kísértetektől. Én
nem tehetek róla, de egy ideje sóhajtozást, sírást, nyögdécselést
hallok – mondta, és remegtek a lábai a félelemtől.
MIT HALLOTT A NAGYVEZÍR?

A kalifa megállt, és most már ő is hallotta. Azonnal elindult a hang
irányába. Szegény nagyvezír loholt utána. Csakhamar
egy ajtóhoz értek, ami csak be volt támasztva. A kali
fa a csőrével belökte az ajtót. A romos szoba sarká
ban egy bagoly ült. Nagy, kerek szeméből potyogtak
a könnyek, csőréből rekedt hang tört elő.
HOL VOLT A BAGOLY? MIT CSINÁLT?

Amint meglátta a két gólyát, azonnal megtörölte szemét, és embe
ri hangon megszólalt:
– Üdv nektek, kedves gólyák! Jó jelnek tekintem, hogy itt vagytok.
Talán hamarosan megszabadulok.
MIBEN REMÉNYKEDIK A BAGOLY?

A kalifa, miután magához tért a csodálkozásból, azt mondta:
– Bagoly, a szavaid alapján azt hiszem, sorstársak vagyunk. De mi
sajnos nem tudunk neked szabadulást hozni.
MIT MONDOTT A KALIFA?

– Mi történt veletek? – kérdezte a bagoly.
A kalifa szépen sorban elmesélt mindent, ami velük történt.
Amikor befejezte a történetet, a bagoly így szólt:
– Most ti hallgassatok meg engem! Apám India királya, én pedig az
ő egyetlen lánya vagyok, a nevem Luza. Az a gonosz Kasnur, a va
rázsló döntött engem is a szerencsétlenségbe.
KI VARÁZSOLTA EL A HERCEGNŐT?
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Egy nap felkereste apámat, és megkérte a kezemet fia,
Mizra részére. Apám heves ember, elutasította, és
kidobatta a palotából. Kicsit később a kertemben üldö
géltem, és egy kis frissítőt kértem. A varázsló szolgának
öltözve frissítő helyett varázsitalt adott. Attól a varázs
italtól egyből ilyen csúnya bagollyá váltam.
HOGYAN VARÁZSOLTA EL A LÁNYT?

Aztán idecipelt, és azt ordította:
– Itt maradsz életed végéig! Csak akkor menekülhetsz meg, ha egy
férfi a szabad akaratából ebben a csúf alakodban is feleségül vesz.
Így állok bosszút rajtad és gőgös apádon!
HOGYAN TUD MEGSZABADULNI A LÁNY?

– Azóta sok hónap telt el. Még a szép természet is el van zárva
előlem, mert nappal nem látok. – A bagoly befejezte a történetet,
és újra eleredtek a könnyei. A kalifa elgondolkozva mondta:
– Az már világos, hogy Kasnur tett boldogtalanná bennünket. De
azt továbbra sem tudom, hogyan tudnánk megszabadulni.
KI VARÁZSOLTA EL A HERCEGNŐT, A KALIFÁT ÉS A NAGYVEZÍRT?

– Én talán meg tudom mondani, mit kel
lene tenni – szólt újra a bagoly. –
A varázsló minden hónapban ide
jön a romokhoz. Az egyik terem
ben szokott a társaival lakomázni.
Már többször kihallgattam
őket. Lakomázás közben az
ocsmány tetteikről mesélnek
egymásnak. Megtörténhet, hogy
beszélgetés közben kimondja azt
a varázsszót, amelyet felséged
elfelejtett.
HOGYAN TUDHATNÁK MEG A GÓLYÁK A VARÁZSSZÓT?
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– Ó, drága hercegnő, mondd meg, mikor jön a va
rázsló, és hol van az a terem! – kiáltott fel a kalifa.
– Csak egy feltétellel árulom el – mondta hal
kan a bagoly.
– Drága hercegnő, mi az a feltétel?
Bármi is az, én mindent megte
szek! – ígérte meg azonnal
Haszid, a kalifa.
– Én is szeretnék megszaba
dulni. De ez csak úgy lehet, ha
valamelyikük megkéri a kezemet –
suttogta a bagoly.
MILYEN FELTÉTELLEL SEGÍT A BAGOLY?

A két gólya megdöbbenve nézett egymásra.
A kalifa intett a nagyvezírnek, hogy menjenek ki a folyosóra.
– Nagyvezír – mondta a kalifa –, kérd meg a kezét!
– Én? – kiáltott fel a nagyvezír. – Hogy a feleségem otthon kikapar
ja a szememet? És én öreg vagyok. Te meg nőtlen és fiatal vagy, jó
uram. Nyugodtan megkérheted egy szép és fiatal hercegnő kezét.
MIÉRT A KALIFÁNAK KELLENE MEGKÉRNIE A HERCEGNŐ KEZÉT?

– Honnan tudod, hogy szép és fiatal? Nagyon félek a csalódástól.
Még sokáig vitatkoztak. Haszid, a kalifa látta, hogy a nagyvezír in
kább gólya marad, de nem kéri meg senkinek a kezét, akár szép,
akár csúnya. Erre úgy döntött, hogy feláldozza magát.
– Én szeretnélek feleségül venni, drága hercegnő! – mondta a kali
fa, amikor visszamentek.
KI KÉRTE MEG A HERCEGNŐ KEZÉT?

– Nagyon örülök – mondta a bagoly. – Szerencse, hogy ilyen gyor
san sikerült dönteni – folytatta –, mert valószínűleg ma éjszaka
találkozik a varázsló a vendégeivel.
MIKOR TALÁLKOZNAK A VARÁZSLÓK?
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Aztán a bagoly és a két gólya kilépett a szobából. Mentek-mentek
a hosszú folyosón, míg egy díszes teremhez értek. Ott már világí
tottak a fáklyák. Az asztalokon finomabbnál finomabb ételek voltak.
Az asztal körül nyolc férfi ült. A gólyák rögtön felismerték azt a
kereskedőt, akitől a varázsport vették.
Ő volt Kasnur, a varázsló. A két
gólya és a bagoly elbújt, s figyel
te a beszélgetést.
HOVA MENT ÉS MIT CSINÁLT A KÉT GÓLYA ÉS A BAGOLY?

Éppen a varázslót kérték a többiek, hogy mesélje el legújabb kalandjait. A varázsló elmesélte a kalifa és a nagyvezír történetét.
– És mi volt a varázsszó? – kérdezte egy másik varázsló.
– Egy nagyon nehéz latin szó: Mutabor.
MI VOLT A VARÁZSSZÓ?

Amikor a gólyák ezt meghallották, örömükben majdnem táncra
kerekedtek. Ahogy csak tudtak, siettek ki a szabad ég alá. A bagoly
alig tudta követni őket. Odakint kelet felé fordultak, háromszor
meghajoltak, és hangosan mondták:
– Mutabor! – Abban a pillanatban visszaváltoztak emberré.
MI LETT A KÉT GÓLYÁBÓL?

Aztán azt mondta a kalifa a bagolynak:
– Megmentőnk, fogadd köszönetünket, és
légy a feleségem!
A bagoly eltűnt, és egy szép, fiatal lány állt
előttük gyönyörű ruhában. Mosolyogva
nyújtotta a kezét a kalifának:
– Nem ismeri meg azt a csúf baglyot? –
kérdezte a lány.
– Életem legnagyobb szerencséje, hogy egy
darabig gólya voltam – mondta a kalifa.
MILYEN VOLT A HERCEGNŐ?
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Kétnapi gyaloglás után megérkeztek Bagdad kapuja elé. Mindenki
nagyon csodálkozott, mert azt hitték, hogy a kalifa meghalt. Lett
nagy harag, amikor megtudták, hogy mi történt!
A nép azonnal a palotába tódult, elfogták a varázslót és a fiát. A va
rázslót azonnal megölték.
MI TÖRTÉNT A VARÁZSLÓVAL?

Mizra, a varázsló fia választhatott: vagy meghal, vagy szippant a
varázsporból. Ő az utóbbit választotta. Belőle is gólya lett. A kali
fa készíttetett egy nagy ketrecet, és abba záratta.
MELYIK BÜNTETÉST VÁLASZTOTTA A VARÁZSLÓ FIA?

Haszid kalifa szépséges feleségével, Luza hercegnővel még nagyon
sokáig élt boldogan. Sok vidám órát töltöttek együtt a nagyvezírrel
is. Ilyenkor gyakran beszélgettek arról az időről, amikor mindegyi
kük madár volt.
MIRŐL BESZÉLGETTEK SOKSZOR?
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Trencsén
Jakabnak hívták azt a gazdag parasztembert,
aki itt lakott. Hatalmas szántói, mezői vol
tak. Annyi juha, tehene, disznaja volt, hogy
a számát sem tudta. Nem tudta, mennyi
a juhásza, a csordása, a kanásza.
MILYEN EMBER JAKAB?

Családja is szépen szaporodott, már nem fértek el a faházban.
– Építek egy kőházat – gondolta. Járta a birtokát, és azon tűnődött,
hova építse tornácos kőházát. Addig-addig járkált, amíg egy nagy
sziklát nem talált.
– Erre építem a házam – mondta kevélyen. Gazdagsága miatt
nagyon beképzelt volt. A sziklát is elnevezte magáról Jakab-szik
lának.
HOGYAN NEVEZTE EL A SZIKLÁT?

Aztán megint az eszébe jutott valami.
– Várat építek ide, nem házat. Azt az ördög sem tudja bevenni.
Halljátok, ördögök? Jobb, ha elkerülitek a sziklámat és a váramat! –
ordította dölyfösen. Az ördögök a sziklák alatt csendben hallgatták.
Másnap Jakab hozzáfogott a vár építéséhez.
MIT KEZDETT ÉPÍTENI A SZIKLÁRA?

Tizenkét kőműves és tizenkét ács dolgozott neki. Jakab egész nap
büszkén sétált föl s alá.
– Jakab várat épít, Jakab várat épít – hallgatta az emberek pusmo
gását. Nagyon elégedett volt. A nap véget ért, a kőművesek és az
ácsok abbahagyták a munkát, Jakab is aludni tért. Hanem mi tör
tént az éjszaka? Előjöttek az ördögök. Az ördögök öregapja intett
egyet. Erre az ördögfiókák megfogták a napközben felrakott köve
ket, téglákat. Vitték Trencsén fölé, egy másik nagy hegyre.
KIK VITTÉK EL A TÉGLÁKAT? HOVA RAKTÁK?
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Másnap reggel nem találta Jakab a várát. Nagyon meghökkent, de
aztán nekifognak, és építik megint a várat. Éjszaka eltűnt az aznapi
kő és tégla. Így ment ez tizenkét nap és tizenkét éjszaka. Jakab már
sírt, könyörgött mindennek és mindenkinek, tündérnek is, ördög
nek is. Sehogy sem értette, mi történik. A tizenharmadik napon
egy juhász jött Trencsén vára alól.
– Uram, Jakab uram, minden köved, téglád megvan! Felépült belő
le Trencsén vára! – kiáltotta lihegve.
– Az ördög hordta oda! – motyogta rémülten Jakab.
KI VITTE EL JAKAB VÁRÁT TRENCSÉNBE?

Aztán elindult. Odament a saját sziklája alá. Beköltözött egy szik
labarlangba, és azóta is várja, hogy az ördögök visszahozzák a várát.
MI TÖRTÉNT JAKABBAL?

Trencsén vára tényleg felépült. Érte tűz, támadás, ostrom, csata.
Néha úgy volt, hogy teljesen eltűnik, de aztán mindig vissza-vissza
épült. Egyik magyar király örökölte a másik után. Mátyás király még
az eljegyzését is itt tartotta a cseh király lányával.
KINEK AZ ELJEGYZÉSE VOLT TRENCSÉN VÁRÁBAN?

Legszebb, leggazdagabb akkor volt a vár, amikor Szapolyai István
birtokolta. Abban az időben Magyarország sokszor összecsapott a
törökkel. Az egyik sereg vezére Szapolyai István volt. Egy ilyen
győztes csatából is hatalmas zsákmánnyal, sok rabbal tért haza.
MIT HOZOTT SZAPOLYAI ISTVÁN A GYŐZTES CSATÁBÓL?

Az egyik török fogoly egy gyönyörű, fiatal lány volt. – Hát te ki
vagy? – kérdezte tőle Szapolyai, mikor a lány végre felemelte a
fátylát.
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– Fatime vagyok, Ibrahim pasa lánya – válaszolta a
lány. A szeme csupa keserűség, szomorúság volt.
– Nekiadlak a feleségemnek, Hedvig hercegnőnek –
mondta Szapolyai.
Hedvig hercegnő megszerette a lányt, szinte a saját gyermekének
érezte. Kényeztette, vigasztalta, de Fatime nem lett vidámabb.
KINEK A FOGLYA LETT FATIME? HOGYAN BÁNTAK VELE?

Egy hónap múlva egy török bég jelent meg a várkapunál.
– Omár bég vagyok, és a török foglyokat akarom kiváltani.
– Ha elég pénzed van, viheted őket – mondta Szapolyai István.
Felsorakoztak a török foglyok, a bég megnézte őket.
– Kifizetem értük is a pénzt, de én Fatimét, a jegyesemet keresem.
Őt nem látom közöttük – mondta Omár szomorúan.
KIT KERESETT OMÁR BÉG?

– Fatimét a feleségemnek adtam, őt nem tudod kiváltani – vála
szolta Szapolyai István.
– Ne légy szívtelen, uram! Kérj bármit! Mindent megteszek érte! –
könyörgött a török férfi.
– Jó! Fakassz vizet a sziklából, és viheted a lányt!
– De hát van vizetek elég! A vár tövében folyik a Vág folyó. Job
bágyaid annyi vizet hoznak ide neked, amennyit csak akarsz –
mondta Omár bég.
– Nekem itt kell víz, a várban! Ha kutat ásol, tiéd a lány! – ismé
telte konokul Szapolyai.
MIT KÉRT A LÁNYÉRT SZAPOLYAI ISTVÁN?

Omár bég nem mondott semmit. Sóhajtott egyet, aztán nekiállt
törni a sziklát. Minden török vele dolgozott. Ott segített az egész
kísérete és az összes kiszabadított fogoly.
Vájták, törték, bontották a kemény sziklát. Nagyon sok ember
odaveszett vagy megsérült. Az ezeregyszáztizenegyedik napon
fáradt kiáltás hallatszott a mélyből:
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– Allahnak hála, elértük a vizet!
Felhúzták Omárt a kötélen. A kezében egy tömlőt tartott, benne
a tiszta, hideg víz. Azonnal ment Szapolyai István elé.
– Itt a vized, nagyúr. Álltam a szavam, most rajtad a sor! – mondta,
majd a kimerültségtől ájultan esett össze.
MI VOLT OMÁR BÉG BAJA?

Fatime odarohant, lehajolt Omárhoz, ölébe vette a fejét,
simogatta. Most mosolygott először a trencséni várban.
– Én szerelmem – suttogta –, köszönöm neked!
Omár bég Fatimére támaszkodva felállt.
– Én is köszönöm neked – mondta Szapolyai Ist
ván, és meg akarta ölelni, de Omár ellökte magától.
– A te szíved keményebb a sziklánál Szapolyai Ist
ván! Te örülj a víznek! Most már van a váradban
is! – mondta megvetően.
Fatime és Omár bég még aznap elhagyta Trencsén várát.
A sziklakutat azóta is a Szerelem kútjának hívják.
MIT MONDOTT OMÁR BÉG SZAPOLYAI ISTVÁNNAK?
HALLGASD MEG A VERSET, MAJD OLVASD EL TE IS!

Fekete kenyér
Miért aggódol, lelkem jó anyám,
Hogy kenyeretek barna, e miatt?
Hisz meglehet: ha nincs idehaza,
Tán fehérebb kenyérrel él fiad.
De semmi az! csak add elém, anyám,
Bármilyen barna is az a kenyér.
Itthon sokkal jobb ízü énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.
(Petőfi Sándor)

45

NT_98724_Jatekorszag_4_TK.indd 45

2019. 05. 17. 8:16

A hollók bírája
Élt egyszer réges-régen egy kereskedő a feleségével és a fiával. Egy
Nápoly melletti kis faluban laktak. A fiú értelmes, ügyes legényke
volt. Nagyon szerette a madarakat. Mindig telerakta a tarisznyáját
kenyérmorzsával, magokkal, aztán vitte és szétszórta.
MILYEN VOLT A FIÚ? MILYEN ÁLLATOKAT SZERETETT NAGYON?

A madarak is megszerették a fiút. Odarepültek hozzá, a vállára
ültek, a fülébe csicseregtek. Addig-addig tanítgatták a fiút, amíg
valamennyi madár beszédét megértette.
MIRE TANÍTOTTÁK A MADARAK A FIÚT?

Történt egyszer, hogy egy messzi országba utazott a kereskedő,
és a fiú is vele ment. Már a negyedik napja vitorláztak a tengeren,
amikor észrevettek két sirályt. A hajó korlátjánál vijjogtak hango
san. A fiú figyelmesen hallgatta őket. A kereskedő
kíváncsian kérdezte:
– Miről fecsegnek ezek a sirályok?
– Azt mondják, hogy nekem rövidesen nagy hatalmam
lesz. Megtörténik, hogy te és az anyám a földig hajol
tok előttem – válaszolta halkan a fiú.
MIRŐL BESZÉLGETTEK A SIRÁLYOK?

Éktelen haragra gerjedt a kereskedő. Meglök
te a fiút, az megcsúszott, és a tengerbe esett.
A kereskedő ott hagyta, hogy boldoguljon,
ahogy tud, és mérgében lement a kabinjába.
MIÉRT LETT MÉRGES A KERESKDŐ? MI TÖRTÉNT A FIÚVAL?

A fiú megpróbált visszaúszni a hajóhoz, de nem érte el. Úszottúszott, de kezdett kimerülni. Már félig ájult volt, amikor egy másik
vitorlás hajóról észrevették, és kimentették a vízből.
KI MENTETTE MEG A FIÚT?
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Ezen a hajón is egy kereskedő utazott, aki egy távoli királynak szol
gált. A fiút magával vitte. Amikor megérkeztek, a király nagyon
idegesen fogadta őket.
– Nézzétek! Ez a három holló napok óta a fejem fölött köröz. Nem
tudok megszabadulni tőlük. Egész nap a nyomomban vannak. Éjjel
meg ott kárognak az ablakom alatt.
MIÉRT VOLT IDEGES A KIRÁLY?

A fiú meghallgatta a királyt, majd a hollók károgását figyelte.
– Miért nem hagyjátok békén a királyt? – kérdezte tőlük.
– Mert el kell döntenie, melyikünk legyen a hollók királya. Napok
óta várjuk, hogy döntsön, de nem foglalkozik velünk. A hollók
nemzetsége nem lehet meg király nélkül.
MIT AKARTAK A HOLLÓK?

A fiú mindezt elmesélte a királynak, aki nagyon bol
dog lett, hogy csak ez a baj. Gyorsan eldöntötte a
kérdést.
– A legöregebb és a legtapasztaltabb holló legyen
a király – üzente a madaraknak. A hollók megnyugodva elszálltak.
MELYIK HOLLÓ LETT A KIRÁLY?

– Te meg, fiú, mivel segítettél rajtam, itt élhetsz a palotában.
Volt a királynak egy szép fiatal lánya. A fiatalok hamarosan egymás
ba szerettek. A király boldogan adta áldását rájuk.
– Öreg vagyok én már az uralkodáshoz. Nemcsak a lányom kezét
kapod meg, hanem a királyságot is neked adom. Ezentúl tied az
uralkodás gondja és öröme – mondta a király.
A fiú lett az új király, bölcsen, igazságosan uralkodott.
MI LETT A FIÚBÓL?

Mindenki szerette. A nép biztonságban, nyugalomban élt.
Egyszer két öreg koldus kopogtatott a palota kapuján. A férfi vala
mikor kereskedő volt, de egyszer csak elpártolt tőle a szerencse.
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Teljesen elszegényedett, és évek óta a feleségével vándorol a
világban, hazátlanul, boldogtalanul. Most éppen ebbe az országba
vetődtek.
KIK JÖTTEK A VÁRBA? MI VOLT A KOLDUS RÉGEN?

– Csak egy kis alamizsnát kérünk – mondták az új királynak, és
földig hajoltak előtte.
A fiú azonnal megismerte a szüleit.
– Gyertek velem, meghívlak benneteket vacsorára – mondta.
– Nagyon köszönjük a jóságodat felséges király! – hálálkodott a két
koldus, majd újra földig hajoltak a király előtt.
KIK VOLTAK A KOLDUSOK?

A fiú nem tudta tovább magába fojtani az örömét, hogy újra lát
hatja a szüleit. Boldogan ölelte meg apját, anyját.
Azóta együtt élnek a palotában.
HOL ÉL A KÉT KOLDUS?

A fiú, ha teheti, hallgatja a madarakat. Figyeli, mit mesélnek a világ
dolgairól.
Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
MIVEL SZERETI TÖLTENI AZ IDEJÉT A KIRÁLY?
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HALLGASD MEG A VERSET, MAJD OLVASD EL TE IS!

Kicsi szívem
Kicsi szívem kicsit ér,
mégis minden belefér,
belefér e nagyvilág,
belefér a rügyes ág,
belefér a kerek ég,
sivatagban a tevék,
hajókkal az óceán,
labdával a kisleány,
erdő alján suta nyúl,
a farkas, ha lelapul,
kicsi szívem kicsit ér,
a fájás is belefér,
belefér a temető,
búcsút intő keszkenő,
mély ránc a homlokomon
belefér, ha akarom.
Jaj, hogy is van, hogy te nem
kopogtatsz a szívemen?
Csinálok én ott helyet,
puha ágyat is vetek,
betakarlak felhővel,
elringatlak szellővel,
szegény szívem megdobban,
megcsókollak álmodban.
Kicsi szívem kicsit ér,
neked adom semmiért.
(Szentmihályi Szabó Péter)
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Jancsi szabó meg
a tudós állatok
Valamikor régen egy kicsi faluban élt egy szabó és egy fazekas.
A fazekas kemény szívű, hazug ember, Jancsi, a szabó becsületes,
jámbor legény volt.
MILYEN EMBER VOLT JANCSI SZABÓ? MILYEN VOLT A FAZEKAS?

A fazekasnak sok pénze volt, Jancsinak nem volt egy garasa sem.
MELYIKÜK VOLT A GAZDAGABB?

Volt a faluban egy szép, szorgos lány, Liza. A fazekasnak nagyon
tetszett. Szívesen udvarolt volna neki. De Lizának Jancsi szabó volt
a kedvesebb.
MELYIK LEGÉNY TETSZETT LIZÁNAK?

– Még az kell, hogy ez a koldus
elvegye előlem Lizát! – dühön
gött a fazekas. – Meg kell akadá
lyoznom – határozta el. Törtetörte a fejét, végül aztán kigon
dolt valamit.
MIT AKART MEGAKADÁLYOZNI A FAZEKAS?

– Gyere, próbáljunk együtt szerencsét! – mondta a fazekas.
– Nem lehet, nekem nincs pénzem – válaszolta Jancsi.
MIÉRT NEM TUD JANCSI ELMENNI SZERENCSÉT PRÓBÁLNI?

– Gyere velem, cimbora! Van nekem elég pén
zem! Útközben dolgoznod sem kell! Minden
nap háromszor jóllakhatsz! – ígérgetett a
fazekas. Mindenáron magával akarta csalni
Jancsit.
MIT ÍGÉRT A FAZEKAS?
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Úgy gondolta, hogy útközben valahol majd megöli Jancsit.
MI VOLT A FAZEKAS TERVE?

Addig győzködte a hiszékeny szabót, míg az ráállt
a dologra. Jancsi fogta a tarisznyáját, belerakta a
szabószerszámokat, és elindultak. Kilenc napig
mentek. Nem álltak meg sehol dolgozni. Jancsi
többször talált magának munkát, de a fazekas
mindig lebeszélte.
– Minek akarsz dolgozni? Ellátlak én mindennel! – mondta.
MIÉRT NEM DOLGOZOTT JANCSI ÚTKÖZBEN?

Azzal továbbvándoroltak. Egy nap azt mondja a fazekas:
– Hallod-e, Jancsi, fogytán van a pénzem. Mától fogva napjában csak
kétszer eszünk.
– Ó, jaj nekem! – sóhajtott Jancsi. – Bár ne indultam volna útnak!
MIÉRT ESZNEK EZENTÚL NAPONTA CSAK KÉTSZER?

A fazekasnak persze volt pénze. Néha előresietett, és titokban
jóllakott.
MIÉRT NEM VOLT ÉHES A FAZEKAS?

Jancsinak csak kétszer adott enni, és örült, hogy a szabó
egyre éhesebb. Így vándoroltak megint kilenc napig.
MIÉRT LETT JANCSI EGYRE ÉHESEBB?

A tizedik napon azt mondta a fazekas:
– Jaj, Jancsi, nemsokára egészen elfogy a pénzem. Mostantól csak
naponta egyszer ehetünk!
– Jaj, jaj mi lesz velem! Már olyan nagyon sovány és erőtlen va
gyok! – kesergett Jancsi.
– Ne siránkozz annyit! – ordított rá a fazekas. Hiába szenvedett
Jancsi, a fazekas nem adott neki többször enni.
EZENTÚL HÁNYSZOR ESZIK JANCSI EGY NAP?
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Olyan sovány és sápadt volt már, hogy egyetlen mester se adott
neki munkát.
– Hogy tudnál te szabni, varrni? Nem bírod el a
tűt se, nemhogy az ollót! – mondták neki.
Szegény Jancsi erre sírva fakadt.
MIÉRT NEM KAPOTT JANCSI MUNKÁT?

Továbbvándoroltak. Mentek megint kilenc napig. Jancsi már majd
nem összeroskadt az úton. Akkor így szólt a fazekas:
– Most már teljesen elfogyott a pénzem. Nem adhatok neked töb
bet se enni, se inni.
MIT MONDOTT A FAZEKAS?

– Jaj nekem! Miért jöttem veled? Adj nekem
egy falatot, mert éhen pusztulok! – könyör
gött Jancsi.
– Jól van, elmegyek a pékhez, veszek egy
cipót az utolsó pénzemen, s azt megfelezem
veled – mondta a fazekas, és leültette Jan
csit az út szélére. Vett négy cipót, abból
hármat gyorsan megevett, a negyedikkel
tért vissza Jancsihoz. Szegény szabó farkasét
vággyal tömte magába a fél cipót.
HÁNY CIPÓT VETT A FAZEKAS? MENNYIT ADOTT JANCSINAK?

Aztán tovább vándoroltak. Estefelé beértek egy faluba. A fazekas
megint sietett a pékhez. Ott jól teleette magát, aztán vett még egy
cipót. Jancsi azt hitte, hogy megint kap legalább egy fél cipót, de a
fazekas gyorsan a zsebébe dugta az egészet.
MIT CSINÁLT A FAZEKAS A CIPÓKKAL?

Mentek tovább. Egy erdőben vezetett az út.
– Adj egy kis kenyeret! Nagyon éhes vagyok! – szólt Jancsi.
– Nem adok én! – válaszolta a fazekas.
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– Nem adsz? – nyögte Jancsi. – Szívtelen vagy!
– Egy morzsát sem kapsz, mert szívtelennek neveztél!
– Akkor hát éhen pusztulok – sóhajtotta Jancsi.
MI TÖRTÉNIK JANCSIVAL, HA NEM KAP ENNI?

– Nem kár érted! – felelte a fazekas. – Mennyi pénzem lenne, ha
téged nem kellett volna etetni!
– De hiszen te akartad, hogy veled tartsak! – suttogta Jancsi.
Olyan gyenge volt már, hogy beszélni is alig tudott.
MIÉRT INDULT EL JANCSI A FAZEKASSAL SZERENCSÉT PRÓBÁLNI?

– Te szegény, hiszékeny, buta szabó, boldogulj, ahogy tudsz! Én vissza
megyek a falunkba, és feleségül veszem Lizát – mondta a fazekas.
HOVA MENT A FAZEKAS?

Azzal otthagyta Jancsit az erdőben. Szegény ember botorkált egy
kicsit, aztán a maradék ereje is elhagyta. Leroskadt, és úgy feküdt
ott az úton, mint aki meghalt.
MI TÖRTÉNT JANCSIVAL?

Nemsokára egy medve, egy farkas meg
egy róka ment arra. Meglátták a szabót.
A medve azt dörmögte:
– Ez az emberállat halott. Én nem nyú
lok hozzá.
MIT MONDOTT A MEDVE?

– Én bárányhúst ettem az előbb – szólt a farkas.
MIT MONDOTT A FARKAS?

– Úgy nézem, szabó – mondta a róka. – Én bizony jobban örülök
egy hízott libának, mint egy sovány szabónak. Biztosan nem lőtt
rókát soha. Ne bántsuk!
MIT MONDOTT A RÓKA?
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Szegény Jancsi ott feküdt mozdulatlanul, még levegőt sem mert
venni. A három állat tovább beszélgetett.
– Ha az emberek tudnák azt, amit én, nem
volna több erőtlen, legyengült ember a föl
dön – mondta a róka.
MIT MONDOTT A RÓKA?

– Ha az én titkomat ismernék, akkor nem szomjaznának az embe
rek a király városában – folytatta a farkas.
MIT MONDOTT A FARKAS?

– Én is tudok egy titkot. Ha ti elmondjátok, amit ti tudtok, akkor
én is elmondom, amit én tudok – dörmögte a medve. – De meg
kell fogadnunk, hogy senkinek sem áruljuk el!
A három állat kezet fogott:
– Nem áruljuk el senkinek! – mondták egyszerre.
MIT FOGADTAK MEG AZ ÁLLATOK?

– Én azt tudom – kezdte a róka –, hogy ma hűvös éjszaka lesz, és
égi harmat hull a földre. Ha a legyengült ember megmossa a száját
ebben a harmatban, erőre kap.
MILYEN TITKOT TUDOTT A RÓKA?

– Érdekes titok – mondta a farkas –, de az
enyém még érdekesebb. A király városában
kiszáradtak a kutak. A piactér közepén van egy
nagy szürke kő. Ha azt elmozdítanák onnan,
vastag sugárban törne fel a víz.
MIT TUDOTT A FARKAS?

– Most halljátok, amit én tudok – dörmögte a medve. – A király
lány hét évvel ezelőtt egy aranyat akart a koldus perselyébe dobni.
De az arany a persely mellé esett, és belegurult egy résbe.
HOVA GURULT AZ ARANY?
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Azóta beteg a királylány. Csak akkor gyógyul meg, ha valaki meg
keresi azt az aranyat, és a királylány maga dobja bele a perselybe.
MIT MONDOTT A MEDVE, MIKOR GYÓGYUL MEG A KIRÁLYLÁNY?

Még beszélgettek egy kicsit, aztán a három állat továbbment.
KIKNEK A TITKÁT HALLOTTA MEG JANCSI?

Jancsi ott maradt, és nagyon örült annak, amit hallott. Megmosta
a száját a gyógyító harmatban, és érezte, hogy jön vissza az ereje.
HOGYAN LETT JANCSI ÚJRA ERŐS?
MELYIK ÁLLATTÓL TUDTA MEG A GYÓGYÍTÓ HARMAT TITKÁT?

Reggel továbbvándorolt. Egyenesen a király városába ment.
– Látom, nincs víz a városban. Én a kutak orvosa vagyok. Segítek
rajtatok, csak nevezzetek ki udvarmesternek – mondta Jancsi.
Összeültek az udvari tanácsosok, miniszterek, és úgy döntöttek,
hogy kinevezik Jancsit. Hátha tényleg tud segíteni!
MI LETT JANCSIBÓL?

Jancsi akkor elindult a piactérre, és már messziről meglátta a szürke követ. Azt mondta:
– Fordítsátok ki a helyéről ezt a követ!
A katonák gyorsan elmozdították, és rögtön vastag sugárban tört
elő a víz. Megörült a nép. Jancsit ünnepelte, magasztalta az egész
város. Fényes ruhába öltöztették, és vitték a királyi palotába.
HOGYAN LETT ÚJRA VÍZ A VÁROSBAN?
MELYIK ÁLLATTÓL TUDTA MEG, HOGY A SZÜRKE KÖVET KELL ELMOZDÍTANI?

A király megköszönte Jancsinak, amit tett. Aztán elmesélte neki,
hogy az egyetlen lánya már hét éve betegen fekszik.
– Te talán tudnál rajta is segíteni – mondta bizakodva a király.
– Látnom kell a lányodat! – válaszolta Jancsi. A király bevezette a
szobába. Jancsi, amint meglátta a lányt, azonnal beleszeretett.
KIBE SZERETETT BELE JANCSI?

55

NT_98724_Jatekorszag_4_TK.indd 55

2019. 05. 17. 8:16

Közben tudós képet vágott, és hümmögött, dörmögött komolyan.
– Orvos nem segíthet a lányodon, felséges királyom, csak a csoda.
Vitessük a királykisasszonyt a piactérre! Ott talán meggyógyul!
MIT JAVASOLT JANCSI?

A király beleegyezett. A királykisasszonyt elvitték a piactérre. Jan
csi mindjárt meglátta a koldust. Gyorsan lehajolt, és megkereste
az utcakövek közé gurult aranyat.
MIT KERESETT MEG JANCSI?

Odaadta a királykisasszonynak:
– Dobd a koldus perselyébe! – mondta
a lánynak. A királykisasszony beledobta,
és abban a pillanatban meggyógyult.
MITŐL GYÓGYULT MEG A KIRÁLYLÁNY?
MELYIK ÁLLATTÓL TUDTA MEG JANCSI, HOGY ETTŐL MEG FOG GYÓGYULNI?

Kivirult, és boldogan ugrott apja nyakába. Örült a király, nem győ
zött hálálkodni Jancsinak. Kinevezte királyi fő-fő csodadoktorrá.
Bárói rangra emelte, aztán hercegséget adományozott neki.
MIÉRT KAPOTT ENNYI MINDENT JANCSI A KIRÁLYTÓL?

Jancsi közben teljesen megerősödött, újra egészséges, csinos legény
lett belőle. Hamarosan eljegyezte a szépséges királylányt, s kitűzték
a lakodalom napját.
KI LETT JANCSI FELESÉGE?

A fényes menyegző után a fiatal pár hintóba ült, hogy bejárja az
országot.
HOVA INDULT A FIATAL PÁR?

Eljutottak abba a faluba is, ahonnan a szegény szabó elindult a gaz
dag fazekassal.
MELYIK FALUBA JUTOTT EL JANCSI ÉS A KIRÁLYLÁNY?
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Jancsi az egyik kunyhó előtt meglátta a fazekast és Lizát. Koszos,
rongyos ruhában álldogáltak ott.
KIKET LÁTOTT JANCSI?

Jancsi megállította a hintót:
– Mit parancsolsz, fényes herceg? – kérdezte
alázatosan a fazekas.
– Semmit nem parancsolok – felelte Jancsi. – Csak meg akarom
köszönni, hogy szerencséhez juttattál. Ott találtam meg a szeren
csémet az erdőben. Tudod, ahol erőtlenül feküdtem, és majdnem
éhen haltam!
MILYEN TITKOKAT HALLOTT OTT AZ ERDŐBEN?

Fogadd ezt a zacskó aranyat a legyengült koldustól! Ez a koldus viszszanyerte az erejét, és megbocsátja minden vétkedet! Isten áldjon!
MIT ADOTT A FAZEKASNAK? MIT BOCSÁTOTT MEG NEKI?

A hintó elrobogott, a fazekas meg döbbenten nézett utánuk.
– Ki volt ez? – kérdezte Liza.
– Jancsi, a szabó – felelte a fazekas.
KI ÜLT A HINTÓBAN?

– De hát amikor visszajöttél, azt mondtad, hogy balesetben meg
halt! – sikította sírva Liza. – Te hazug!
– Hallgass, asszony, mert megjárod! – mordult a feleségére.
MIT HAZUDOTT A FAZEKAS LIZÁNAK, AMIKOR VISSZATÉRT A FALUBA?

– Elmegyek én is oda, ahol ő megtalálta a szerencséjét.
HOVA MENT A FAZEKAS?

Azon nyomban útnak is indult, szedte a lábát szaporán. Végre elért
arra a helyre, ahol a társát olyan gonoszul cserbenhagyta. Éppen arra
tartott a róka is. A fazekas megijedt, és felkapaszkodott egy fára.
MIÉRT MÁSZOTT FEL A FÁRA?
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Nemsokára ott termett a farkas és
a medve is.
– Árulók vagytok! – üvöltötte egymásnak a három állat.
MIT GONDOLTAK AZ ÁLLATOK EGYMÁSRÓL?

Aztán nekiálltak verekedni. Csépelték, püfölték egymást, míg az
egyik véletlenül felnézett a fára.
– Ott az áruló! Ő hallgatta ki a titkainkat! – mutatott a fazekasra.
MIT GONDOLTAK A FAZEKASRÓL?

A medve fölmászott a fára, és leráncigálta onnan a gonosz fazekast.
Nekiállt akkor a róka, nekiállt a medve, neki a farkas. Úgy ellátták
a baját, hogy holta napjáig megemlegetheti.
MI TÖRTÉNT A FAZEKASSAL?

Jancsiék pedig bejárták az országot, aztán visszamentek a királyi
palotába. Most is ott élnek boldogságban, szeretetben, békében,
hacsak azóta meg nem haltak.
HOL ÉLT JANCSI ÉS A FELESÉGE?
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Ha az erdő besötétül
Ha az erdő besötétül,
sűrűbe visz be az út,
nem tudjuk, hogy utunk végül
a sötétben hova jut?
Ha az erdő fája ritkul,
nyílik az ég, süt a nap,
látjuk az út merre fordul,
s ami rossz volt, lemarad.
(Tarbay Ede)
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Holle anyó
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony. Volt neki
két lánya. Az édeslánya csúnya és lusta volt, a mostoha szép és
szorgalmas. Az özvegyasszony az édeslányát szerette jobban.
HÁNY LÁNYA VOLT AZ ASSZONYNAK? MELYIKET SZERETTE JOBBAN?

Szegény mostohalány egész nap dolgozott, mégsem kapott soha
egy jó szót sem. Amikor már semmi más munka nem akadt, fonnia
kellett. Ott ült a kút mellett, és csak fonta-fonta a fonalat, míg az
ujjából vér nem serkent.
Történt egyszer, hogy az orsó csupa vér lett.
A lány le akarta mosni. A víz fölé hajolt,
de az orsó kiesett a kezéből, bele
a kútba.
MI TÖRTÉNT AZ ORSÓVAL?

Szaladt a mostohájához, és ijedten mesélte el, mi történt.
– Ha beleejtetted, szedd is ki! – mondta mérgesen a mostoha.
A szegény leány visszament a kúthoz, nem tudta, mitévő legyen.
Végül félelmében beleugrott a kútba.
MIT MONDOTT A MOSTOHA? MIT CSINÁLT A LÁNY?

Amikor magához tért, gyönyörű réten találta magát, ahol sütött a
nap, és nyíltak a virágok. Elindult a réten. Egy kemencéhez ért,
amely tele volt kenyérrel. A kenyerek azt kiabálták:
– Vegyél ki bennünket! Vegyél ki bennünket! Már megsültünk!
A lány a kemencéhez lépett, és a lapáttal szép sorban kivette őket.
HOGYAN SEGÍTETT A LÁNY?

Aztán továbbment. Egy almafához ért, ami roskadozott az almától.
– Rázd meg a fát! Érettek az almák! – kérte az almafa. A lány leráz
ta az összes almát, halomba rakta őket, aztán ment tovább.
HOGYAN SEGÍTETT A LÁNY?
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Egy házikóhoz ért. Az ablakból egy öreg anyóka
tekintett ki. Az anyókának nagy fogai voltak,
szegény lány bizony megijedt.
– Ne félj, gyermekem! – mondta kedvesen
az anyó. – Maradj nálam! Ha elvégzed a
házimunkát, jó dolgod lesz, ne félj!
A lány végül ott maradt.
Holle anyó megmutatta, mit kell a lánynak tennie.
– Minden reggel szorgosan fel kell ráznod a pár
námat, dunnámat! Amikor itt röpködnek a toll
pihék, olyankor havazik a földön – magyarázta
Holle anyó. A lány minden reggel jól felrázta a
párnát, dunnát. Aztán takarítgatott, pihengetett.
MIT MONDOTT AZ ÖREG ANYÓKA? MI VOLT A LÁNY DOLGA?

Holle anyó kedvesen beszélt vele, ennivaló is volt bőven. Ilyen jó
dolga még sohasem volt szegény lánynak. Egyszer mégis úgy érez
te, honvágya van. Csak szomorkodott, búsult, végül odament Holle
anyóhoz:
– Nagyon jó dolgom van itt, mégis hazakívánkozom. Vissza szeret
nék menni az enyéimhez – mondta a lány.
MIÉRT AKART HAZAMENNI A LÁNY?

– Tetszik nekem, hogy hazakívánkozol.
Amiért ilyen lelkiismeretesen végezted
a dolgodat, magam viszlek vissza –
mondta Holle anyó. Kézen fogta a lányt,
a kapuhoz vezette. A kapu kinyílt, és a
lányra aranyeső hullott. Az összes arany
a lányra ragadt, tetőtől talpig bevonta.
– Ez jár neked a szorgalmadért! – mondta
Holle anyó, és visszaadta az orsót is,
ami régen a kútba esett.
MIT KAPOTT A LÁNY JUTALMUL?
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A kapu becsukódott, és a lány máris ott volt a
szülői ház előtt. Amikor belépett az udvarra,
a kakas elkiáltotta magát:
„Kukurikú, kikirű,
aranylányunk hazakerült!”
A mostoha meg a lánya kinézett, és elámult a nagy csillogástól.
– Mi történt veled? – kérdezték kedveskedve. Nagyon szerették
volna tudni, hogyan szerezte ezt a sok aranyat. A lány elmesélt
mindent, ami Holle anyónál történt.
MIRE VOLT KIVÁNCSI A MOSTOHA ÉS A LÁNYA?

– Na, lányom, akkor te is megszerzed azt a sok aranyat! – mondta
az anya, és kiküldte fonni az édesgyermekét a kúthoz. A lusta lány
hamar megunta a fonást, inkább megszúrta az ujját, hogy véres
legyen az orsó. Aztán gyorsan beledobta a kútba, és máris ugrott
utána.
MIT CSINÁLT A LUSTA LÁNY?

Amikor magához tért, ő is egy gyönyörű réten találta magát, ahol
sütött a nap, és virágok nyíltak.
Elindult. Egy kemencéhez ért, ami tele volt kenyér
rel. A kenyerek azt kiabálták:
– Vegyél ki bennünket! Vegyél ki bennünket!
Már megsültünk!
– Bolond lennék, hogy összepiszkoljam magam! –
válaszolta a lány, és továbbment.
MIÉRT NEM SZEDTE KI A KENYEREKET?

Egy almafához ért, ami roskadozott a sok almától.
– Rázd meg a fát! Érettek az almák! – kérte az almafa.
– Hogyisne, hogy egy alma a fejemre essen! – mondta, aztán ment
tovább.
MIÉRT NEM RÁZTA LE AZ ALMÁKAT?
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Egy házikóhoz ért. Az ablakból Holle
anyó tekintett ki. A lusta lány nem félt,
mert már tudta, hogyan néz ki az
anyóka.
Azonnal elszegődött hozzá. Az első
nap még rendesen dolgozott, a
második nap lustálkodott egy ki
csit, a harmadik nap már fel sem
akart kelni. Nem rázta fel rende
sen a párnát, a dunnát sem.
Holle anyó még egy-két napig
eltűrte, aztán felmondott neki.
MIÉRT MONDOTT FEL HOLLE ANYÓ A LUSTA LÁNYNAK?

– Jaj de jó, most jön az aranyeső! – örült a lusta lány.
Holle anyó őt is odavezette a kapuhoz. A kapu kinyílt, és a lányra
szurokeső hullott.
– Ez a szolgálatod jutalma – mondta Holle anyó, és bezárta a kaput.
A fekete szurok tetőtől talpig beborította a lusta lányt.
MIÉRT KAPOTT SZUROKESŐT A LUSTA LÁNY?

Amint belépett az udvarra, a kakas elkiáltotta magát:
„Kukurikú, kikirű,
szurkos lányunk hazakerült!”
Az anyja hiába mosta, sikálta, a szurok nem jött le
róla. Talán még most is otthon ül lustán, szurkosan,
ha azóta meg nem halt.
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A király lustája
Bujkó Kinizsiék molnárlegénye volt. Nagyon hiányzott neki Kinizsi
Pál, a fiatal gazda. Elhatározta, hogy megkeresi. El is indult.
KI VOLT BUJKÓ? HOVA INDULT?

Ment, mendegélt. Hamar elfáradt a gyaloglásban. Leült az út szélé
re, és várta a jó szerencsét. Nemsokára jött arra három kocsi. Az
utolsó megállt, és felvette a poros, lisztes fiút. Bujkónak hamar
fárasztó lett a zötykölődés is. Fogta magát, és leugrott a kocsiról.
MIÉRT UGROTT LE A KOCSIRÓL?

– Éhes is vagyok, fáradt is vagyok. Jobb lesz, ha lefek
szem. Vagy megmentenek, vagy éhen halok – gon
dolta, és ott az erdő szélén elhasalt a fűben.
MIÉRT NEM MENT TOVÁBB?

Már majdnem elaludt, mikor két lovas vágtatott arra, Mátyás király
és Magyar Balázs. Szarvasra vadásztak az erdőben.
KI VOLT A KÉT LOVAS?

– Hát ez meg miféle itt? – kiáltott Mátyás király, amikor meglátta.
– Alszik szegény pára, vagy talán halott – mondta Magyar Balázs.
– A halottak nem szoktak így hortyogni – nevetett a király.
– Hé, legény! – kiáltott Magyar Balázs, és egy nyílvesszővel nagyot
csapott Bujkó hátára. A molnárlegény ruhájából csak úgy szállt fel
a liszt, de Bujkó meg sem mozdult.
– Ugorj fickó, mert mindjárt rosszul jársz! – szólt rá most Mátyás
király. Bujkó erre hatalmasat horkolt.
– Hallod-e ördögfi, állj fel, én vagyok a királyod!
HOGYAN PRÓBÁLTÁK FELKELTENI BUJKÓT?

Bujkó meg sem mozdult, csak álmos hangon ennyit mondott:
– Most álmodom, és álmomban mindig én vagyok a király.
MIT SZOKOTT ÁLMODNI BUJKÓ?
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Mátyás király egyszerre nevetett és bosszankodott ezen.
– No megállj, majd felkeltelek én! – aztán hívta a szolgáit.
– Mérj rá öt botot! – parancsolta a király.
Bujkó megkapta az ütéseket, de meg sem mozdult.
– Ilyet még nem láttam, még csak nem is jajgat! – álmélkodott
Magyar Balázs.
MIN LEPŐDÖTT MEG MAGYAR BALÁZS?

– Ha zajt csapok, elszökik az álom a szememből – magyarázta
nekik álmosan Bujkó.
MIÉRT NEM JAJGATOTT BUJKÓ?

Mátyás király jóízűen nevetett.
– Üsd le ennek az engedetlen legénynek a fejét! Aki ilyen lusta,
nem érdemli meg, hogy süssön rá a nap!
MILYEN BÜNTETÉST TALÁLT KI MÁTYÁS KIRÁLY?

A szolga kihúzta a kardját, és Bujkó fejéhez állt.
– Sikerül így hason fekve az a lefejezés? – kérdezte
Bujkó.
– Éppen a legjobban fekszel – válaszolta a szolga.
– Hála isten! Már megijedtem, hogy fel kell kelnem,
hiszen még olyan álmos vagyok – ásította Bujkó.
MITŐL IJEDT MEG BUJKÓ?

A király is, a vezére is akkorát nevetett, hogy zengett
az erdő.
– Ezt a fickót én magammal viszem – mondta a király.
HOGYAN DÖNTÖTT MÁTYÁS KIRÁLY?

– Ugyan, minek kell neked ilyen haszontalan holmi? – kérdezte
megütközve Magyar Balázs.
– Ez a legény vagy olyan lusta, amilyennek mutatja magát, vagy
olyan elszánt, amilyennel még nem találkoztam. Ha olyan lusta,
65

NT_98724_Jatekorszag_4_TK.indd 65

2019. 05. 17. 8:16

akkor ennél jobb lustája nem lehet egy királynak sem. Ha ennyire
elszánt, akkor nagy hasznát vehetem a hűségének.
MIÉRT LESZ JÓ BUJKÓ MÁTYÁS KIRÁLYNAK?

– Hogy hívnak, fiam? – kérdezte a király.
– Bujkó. Csak ennyi az egész nevem. Bujkó és kész.
– Hát, Bujkó fiam, akarsz-e a szolgálatomba állni?
– Attól függ, mi lesz a dolgom.
– A leglustábbnak kell lenned a világon. Le kell
győzni minden király lustáját.
MI LESZ BUJKÓ DOLGA?

– Elfogadod a hivatalt?
– Elfogadom, felséges királyom. Pedig nehéz szolgálat. Kutya nehéz
szolgálat – válaszolta Bujkó.
– Hát akkor kezet rá!
– Ilyen fárasztó munka nem volt az egyezségben – ásított Bujkó,
és már hortyogott is tovább.
MIÉRT NEM FOGOTT KEZET BUJKÓ MÁTYÁS KIRÁLLYAL?

– Fogjátok, szolgáim! Vigyétek, és jó puha ágyra tegyétek! Hadd
pihenjen! Enni is adjatok neki!
A szolgák megfogták és felemelték Bujkót. Nagyon nehéz volt a mol
nárlegény, szegény szolgák hangosan nyögtek, miközben cipelték.
– Csak csendesen, halkan – mondta Bujkó, a király lustája. – Hadd
aludjam ki magam jól, mielőtt szolgálatba állok.
MIT KÉRT BUJKÓ A SZOLGÁKTÓL?
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Róka-étlap
Rókalyukban nagy a gond,
se kakas, se jérce:
sehol semmi, bár egy comb,
ha volna ebédre,
ha nem is comb, legalább
a combnak a csontja,
bár egy vékony jérceláb,
az is de jó volna.
Ámde semmi, semmi sincs
benn a rókalyukban,
odakint meg kutya egy,
szörnyű egy idő van:
Ólmos eső szúr, sziszeg,
és a szél se jámbor,
még a bőrt is le tudná
húzni a rókáról.
Ezért aztán nem csoda,
hogyha rókáéknak
legszomorúbb olvasmánya
mindennap az étlap:
reggelire Füllentés,
ebédre a párja,
s ami ebédtől marad,
az lesz vacsorára.
(Kányádi Sándor)
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Az aranyláncon függő kastély
Élt egyszer egy halász. Négy gyermeke volt, három lány és egy fiú.
Mind a négy gyerek nagyon szép, kedves és barátságos volt. Amikor
a halász meghalt, a fiú dolgozott tovább. Ő ment ki halászni a
hajócskával, ő tartotta el a nővéreit.
HÁNY GYEREKE VOLT? KI DOLGOZOTT TOVÁBB A HALÁSZ HALÁLA UTÁN?

Egyszer, ahogy indult a tengerre, három előkelő úriembert pillan
tott meg az ajtó előtt.
– Nagyon messziről jöttünk, és bizony elfáradtunk. Hadd pihenjünk
egy kicsit nálad! – kérték a fiatal halászlegényt.
A fiú jó szívvel beengedte a három idegent.
KIK KÉRTEK SZÁLLÁST?

Ők leültek, és amint meglátták a három gyönyörű lányt, az ámu
lattól szólni sem tudtak. A lányoknak is nagyon tetszettek a ven
dégek. Az idegenek pár nap múlva megkérték a lányok kezét. Mind
a három lány igent mondott. Hamarosan összeházasodtak. A leg
idősebb lány a halak királyának a felesége lett. A középső lány a
madarak királyához ment feleségül. A legkisebb lányt az egerek
királya vette el.
KIK VOLTAK A VENDÉGEK?

Mielőtt elhagyták volna a kunyhót, mindegyik király
ajándékot adott sógorának, a fiatal halászlegénynek.
Kapott két erszény aranyat és egy ócska dohány
szelencét.
MIKET KAPOTT AJÁNDÉKBA A HALÁSZLEGÉNY?

A lányok a férjeikkel együtt elmentek, a halászlegény ott maradt
egyedül.
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– Ezzel mit kezdjek? – kérdezte magától, miközben nézegette az
ócska szelencét. Aztán betette halászkabátja zsebébe, és el is feled
kezett róla.
HOVA TETTE A HALÁSZLEGÉNY A SZELENCÉT?

A pénzen vett csinos, divatos ruhákat. Majd vásárolt egy lovat, és
beköltözött a közeli nagyvárosba. Vidáman, gond nélkül élt, szóra
kozott mindennap. Amíg sok pénze volt, sok barátja is volt.
MIVEL TÖLTÖTTE AZ IDŐT A HALÁSZLEGÉNY?

Hanem a pénz egyszer csak elfogyott. Amikor a barátok látták,
hogy már semmi pénze nincs, csak adóssága, otthagyták.
MIÉRT HAGYTÁK OTT A BARÁTAI?

– Most mit kezdjek magammal? – tűnődött szomo
rúan. Aztán eszébe jutott a szülőfaluja, a halászkuny
hó, a kicsi hajó.
– Visszamegyek, és újra halász leszek – hatá
rozta el. Semmi pénze nem volt, így gyalog
ment hazáig. Három napig ment étlen-szomjan, de hazaért végül.
MIÉRT MENT HAZA?

A hajócskát elvitte a tenger. A helyén csak szétázott kötelet és egy
rozsdás horgot talált. A kunyhó még állt, de alaposan megtépázta
a szél, a vihar.
MI TÖRTÉNT A HAJÓVAL ÉS A KUNYHÓVAL?

– Most mihez kezdjek? – gondolta fáradtan, és átkutatta a kunyhót.
Megnézett mindent, hátha talál valami kis pénzt, amin tudna egy
darab kenyeret venni. Megtalálta a régi halászkabátját. Ott volt a
zsebében az ócska dohányszelence, amit még a sógo
rától kapott.
– Hátha van benne egy kis dohány – gondolta, és kinyitotta.
MIÉRT NYITOTTA KI A SZELENCÉT?
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Abban a pillanatban megszólalt egy vékony hangocska:
– Mit óhajtasz, kedves gazdám?
– Hogy mit óhajtok? – nézett nagyot a halász, mert senkit nem
látott. – Hát sok mindent, például kellene egy jó kis vacsora –
mondta a halászlegény.
MIT KÉRT A HALÁSZLEGÉNY?

Abban a pillanatban az asztal ott állt megte
rítve, tele minden finomsággal. Ámult-bá
mult a halászlegény, aztán nekiállt a lak
mározásnak, és jó étvággyal
evett. Amikor jóllakott, újra
elővette a szelencét.
– Mit óhajtasz, kedves gazdám? – kérdezte a vékony hangocska.
– Vigyél a királylány hálószobájába, ott szeretnék aludni – mondta.
MIT KÉRT A FIÚ A SZELENCÉTŐL?

Abban a pillanatban a fiú a levegőbe emelkedett, és már ott is volt
a királylány hálószobájában. A lány békésen aludt a selyempárnái
között. A halászlegény csak állt, és gyönyörködött benne. Hajnal
ban újra elővette a szelencét, és hazavitette magát.
MIKOR VITETTE HAZA MAGÁT?

Ezentúl nappal pihent, evett-ivott, éjszaka pedig az alvó királylány
ban gyönyörködött. Nem merte felébreszteni a lányt, mert félt,
hogy nagyon megijedne.
MIÉRT NEM ÉBRESZTETTE FEL A LÁNYT?

Történt egyszer, hogy az országban alig volt
gabona. A termést elverte a jég, a nép már alig
tudott kenyérhez jutni. A király kihirdette, hogy ahhoz
adja a lányát, aki a legtöbb gabonát szállítja a királyi
udvarba.
MIT HIRDETETT KI A KIRÁLY?
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– Na, most feleségül vehetem azt, akit szeretek – gondolta a halász
legény, aztán elővette a szelencét.
KIT AKART FELESÉGÜL VENNI A HALÁSZLEGÉNY?

– Mit óhajtasz, édes gazdám? – kérdezte a vékony hangocska.
– Ezer meg ezer szekeret akarok tele gabonával. Azt akarom, hogy
senkinek se legyen annyi, mint nekem – mondta a legény.
Abban a pillanatban az utak tele lettek nyikorgó szekerekkel, a sze
kerek megpúpozva zsákokkal.

MIT KÍVÁNT A HALÁSZLEGÉNY A SZELENCÉTŐL?

A halászlegény a palotába irányította őket. Hamar kiderült, hogy
neki van a legtöbb gabonája, így ő kapta feleségül a királylányt.
A lánynak is nagyon megtetszett a halászlegény, és boldogan lett a
felesége. Megtartották a lakodalmat.
KI LETT A HALÁSZLEGÉNY FELESÉGE?

Az esküvő után a fiú újra elővette a szelencét.
– Mit óhajtasz, édes gazdám? – kérdezte a vékony hangocska.
– Azt akarom, hogy a király palotája mellett épüljön egy gyönyörű
kastély, de olyan, amilyen még soha nem volt. Aranyláncokon lóg
jon az égből, a felhők közül. A palota alja ne érintse a földet.
MILYEN KASTÉLYT KÉRT A HALÁSZLEGÉNY?

Kérése nyomban teljesült. A kastély ott csillogott a király palotája
mellett. A halászlegény kézen fogta a feleségét, és egy aranyhídon
át a kastélyba vezette.
– Nagyon szép az otthonunk! – mondta gyönyörködve a királylány.
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Reggel a király kinézett az ablakon, és álmélkodva látta,
hogy egy kastély csillog ott a reggeli napfényben.
– Hogy került ez ide? – kérdezte a halászlegénytől.
– Láthatatlan szolgáim építették az éjszaka – válaszolta
a fiú. Aztán átsétáltak az aranyláncon függő kastélyba,
és a király is megcsodálta. Látta, hogy minden nagyon
szép, és azt is látta, hogy boldog a lánya. Megnyugodva
ment vissza a palotába.
MILYEN LETT A KASTÉLY? MIÉRT VOLT NYUGODT A KIRÁLY?

Egyszer a király vadászni hívta a halászlegényt. A fiú lóra
ült, és ment a királlyal. A szelencét otthon felejtette az
egyik sarokban.
HOVA MENT A HALÁSZLEGÉNY? HOL HAGYTA A SZELENCÉT?

A királylány egyik kérője nagyon irigyelte a halászle
gényt. Most felosont az aranyhídon, és besurrant az
aranyláncon függő kastélyba. Teremről teremre lopako
dott. Az egyik sarokban észrevette a szelencét. Gyorsan
kinyitotta:
– Mit óhajtasz, édes gazdám? – kérdezte a vékony han
gocska.
– Bárcsak ez a kastély négyezer kilométerrel arrébb len
ne – mondta a kérő. Abban a pillanatban a kastély eltűnt
a király palotája mellől.
MIT KÉRT A KÉRŐ A SZELENCÉTŐL?

– Hova tűnt a kastély? Hol van a lányom? – kérdezte a
király, amikor megjöttek a vadászatról.
A halászlegény a zsebéhez nyúlt, és nagyon meg
ijedt, amikor rájött, hogy nincs nála a szelence.
– Azonnal hozd vissza a lányomat, különben meg
halsz! – ordított fenyegetőzve a király.
MIT KÖVETELT A KIRÁLY A HALÁSZLEGÉNYTŐL?
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A halászlegény azonnal útnak indult. Eszébe jutott a három nővére
és a három sógora.
– Talán ők tudnak segíteni – gondolta reménykedve. Először a leg
idősebb nővéréhez ment. Ő a halak királyának volt a felesége.
HOVA MENT ELŐSZÖR A HALÁSZLEGÉNY?

A halászlegény elmesélte, mi történt vele, majd megkérdezte:
– Nem hallottatok egy kastélyról, amely aranyláncon függ?
– Nem, a hírét sem hallottuk – válaszolták.
– Várj egy kicsit, hátha sikerül valamit megtudni róla –
mondta a halak királya. Aztán lemerült a tengerbe, és
minden alattvalóját összehívta a víz alatt. Megkérdezte
az összes állattól, látták-e az aranyláncon függő kastélyt.
HOVA MENT A HALAK KIRÁLYA?

– Nem láttunk semmi ilyesmit. Most hallunk róla először – vála
szolta mind. A halak királya csalódottan úszott vissza, amikor meg
hallotta az öreg tengeri sün hangját:
– Várj egy kicsit, én tudok valamit! – kiabált a király után.
– Te láttad a kastélyt? – kérdezte a halak királya.
– Én nem láttam, de ma találkoztam egy sassal, aki
valami ilyen kastélyról mesélt. Azt mondta, hogy
esküvőre készülődnek.
– És mikor lesz az esküvő?
– Ha jól emlékszem, egy hét múlva.
MIT HALLOTT AZ ÖREG TENGERI SÜN?

A halak királya sietett vissza sógorához. Elmesélte, amit a tengeri
süntől hallott.
– Ugyan, milyen esküvőre készülődnének? – tűnődött a halász
legény. Aztán megköszönte a halak királyának a segítséget. Sze
retettel elbúcsúzott nővérétől, sógorától, és sietett tovább. Most
középső nővéréhez sietett, aki a madarak királyának lett a felesége.
KIHEZ SIETETT A HALÁSZLEGÉNY?
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Ott is elmesélte, mi történt vele. Beszélt a tengeri sün történeté
ről is. A madarak királya is összehívta az alattvalóit, és ő is megkér
dezte, láttak-e egy aranyláncon függő kastélyt.
– Igen, én láttam – mondta egy öreg sas. – Úgy ragyog, mintha az
egész aranyból lenne, és valami esküvőre készülődnek. Annyi húst
hord
t ak már oda, hogy mi is ked
vünk
re ehet
tünk be
lőle.
– Ugyan milyen esküvőre készülődnének? – csóválta a fejét most
is a halászlegény. A sas csak legyintett a szárnyaival.
MIT MESÉLT A SAS?

– Fel tudnál oda vinni valakit? – kérdezte a madarak királya.
– Igen, de előtte sokat kell ennem – válaszolta a sas. A madarak
királya máris hívatta szakácsait, akik egész éjszaka etették a sast.
MIÉRT KELLETT SOKAT ENNIE A SASNAK?

Amikor felkelt a nap, a madár a hátára vette a halászlegényt, és a
levegőbe emelkedett. Órák hosszat repültek a tenger felett, végül
egy pici szigetet pillantott meg a sas.
– Pihennem és ennem kell. Muszáj megállnunk – mondta. A halász
legény leszállt a hátáról, a sas újra a levegőbe emelkedett.
– Várj meg itt! Sietek vissza! – kiáltott, és eltűnt.
MIÉRT REPÜLT EL A SAS?

A halászlegény türelmetlenül várta. Nyugtalanul
sétált fel s alá, és az eget leste. Már sötét volt,
amikor a sas visszatért.
– Ülj fel a hátamra! Most már elég erőt
gyűjtöttem – mondta, és mentek tovább.
Nagyon sokáig repültek, de végül csak
elértek az aranyláncon függő kastélyig. A sas óvatosan letette a
halászlegényt a kastély udvarába. A fiú körülnézett. Tényleg, mint
ha lakodalomra készülődnének. Nagy volt a sürgés-forgás, szólt a
zene.
MIRE KÉSZÜLŐDTEK AZ ARANYLÁNCON FÜGGŐ KASTÉLYBAN?
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Az egyik ablaknál a királylány állt. Nagyon szomorúan nézett maga
elé. Aztán megpillantotta a férjét, és azonnal elmúlt a szomorúsá
ga. Titokban sikerült beszélniük. A királylány elmesélte, mi minden
történt, mióta nem találkoztak.
– Engem akar feleségül venni – panaszkodott a királylány. – Arra
készül hetek óta.
KIT AKAR FELESÉGÜL VENNI A KÉRŐ?

– Majd elbánok én a te kérőddel – mond
ta a halászlegény –, csak azt kellene tud
nom, hogy hol tartja a szelencét.
– Mindig magánál hordja, éjszaka pedig a
párnája alá szokta rejteni – válaszolta
a királylány.
HOL TARTJA A KÉRŐ ÉJSZAKA A SZELENCÉT?

A halászlegénynek eszébe jutott harmadik sógora, az egerek kirá
lya. Gyorsan levelet írt neki, és elküldte hozzá a sast.
KINEK ÍRT LEVELET A HALÁSZLEGÉNY?

Pár óra múlva visszaért a sas, hátán egy vidám, cincogó egérkével
és egy megfontolt, öreg patkánnyal.
KIKET HOZOTT A SAS?

A halászlegény, az egérke és a patkány belopózott a kérő hálószo
bájába. A királylány elbújtatta őket az ágy alá.
KIKET BÚJTATOTT EL A KIRÁLYLÁNY AZ ÁGY ALÁ?

Késő este jött a kérő is. Elővette a szelencét. Paran
csára a láthatatlan ajtók becsukódtak. Akkor lefe
küdt az ágyba, és a szelencét a párnája alá dugta.
Hamarosan horkolni kezdett. Akkor a kisegér előbújt,
és elkezdte csiklandozni a kérő nyakát.
MIT CSINÁLT A KISEGÉR?
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Az egy darabig mocorgott csak, aztán egyet horkantott. A kisegér
ettől nagyon megijedt, és visszafutott az ágy alá. Ekkor a halászle
gény elengedte a patkányt. Az odament az alvó férfi fejéhez, és
elkezdett ugrálni körülötte.
MIT CSINÁLT A PATKÁNY?

A kérő felébredt, ijedtében felült, és azonnal segítségért kiáltott.
A halászlegénynek sem kellett több. Felnyújtotta a karját, és kivet
te a párna alól a szelencét.
HOGYAN SZEREZTE MEG A LEGÉNY A SZELENCÉT?

Nyomban kinyitotta.
– Mit óhajtasz, kedves gazdám? – kérdezte a vékony hangocska.
– Azt, hogy a kastély kerüljön vissza a király palotája mellé.
MIT PARANCSOLT A SZELENCÉNEK?

Így is történt. Egy pillanat múlva a kastély a régi helyén ragyogott.
A király kinézett az ablakon, és látta, hogy ott a kastély. Sietett meg
nézni, hogy a lánya is épségben megkerült-e. Boldogan ölelte magá
hoz őt is, és a halászlegényt is. A gonosz kérőt pedig megbüntette.
MIT CSINÁLT A KIRÁLY?

A halászlegény még sokáig élt boldogan feleségével az aranyláncon
függő kastélyban. Most már volt gondja rá, hogy a szelencét mindig
magánál hordja.
EZENTÚL MIRE VIGYÁZOTT NAGYON A HALÁSZLEGÉNY?
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A király lustája dolgozik
Bujkó, Mátyás király lustája békésen horkolt a király sátrában.
HOL ALUDT BUJKÓ?

Mátyás király éjszaka is a katonák között volt, a vezéreivel beszél
getett, az ellenséget kémlelte. Bujkó helyette is aludt.
MIT CSINÁLT MÁTYÁS KIRÁLY ÉJSZAKA?

Korán reggel egy zsoldos katona kereste Mátyás királyt.
KI KERESTE MÁTYÁS KIRÁLYT?

– Menj be a sátorba, és várd meg ott! – mondta a katonának az
egyik ajtónálló. Titusz, a zsoldos katona annyira izgatott volt, hogy
alig tudott figyelni. Azt hallotta csak, hogy bemehet a király sátrába.
MIT HALLOTT MEG TITUSZ?

Szedte is a lábát. Amint beért a tágas sátorba, látta, hogy egy szé
les ágyon fekszik valaki, és jó hangosan horkol.
MIT LÁTOTT, HALLOTT TITUSZ MÁTYÁS KIRÁLY SÁTRÁBAN?

– Biztosan a király alszik itt – gondolta –, mert
tényleg ki is aludna más a királyi sátorban? A ki
rály akkor alszik, amikor akar. Azt tesz, amit
akar. Azért király.
MIT GONDOLT A KATONA, KI ALSZIK A SÁTORBAN?

Aztán közelebb ment az ágyhoz, és jó hangosan
köszönt, hogy észrevegyék. Bujkó megmozdult, és
fél szemmel a katonára nézett. Rögtön megismer
te Tituszt. „Na ez a jómadár mit akarhat Mátyás
királytól? – gondolkozott Bujkó. – Majd én kisze
dem belőle!”
Aztán kinyitotta a másik szemét is.
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– Ki van itt? – kérdezte megmásított hangon.
– A leghűségesebb katonád, felséges uram, Titusz a nevem.
MIT GONDOLT TITUSZ, KIVEL BESZÉL?

– Hajolj meg! – förmedt a katonára Bujkó.
Titusz meghajolt.
– Jobban hajolj meg, nem hallok semmit.
– Mit akar hallani felséged? – kérdezte ijedten a katona.
– Azt, hogy koppan a fejed a földön. Úgy látszik, nem ismered az
udvari szokást.
MIT MONDOTT BUJKÓ, HOGYAN KELL MEGHAJOLNI?

Titusz erre mélyen meghajolt, a feje koppant a földön.
– Most már hallottam valamit, de még egyszer szeretném hallani
hangosabban.
Titusz újra meghajolt. A feje akkorát koppant, hogy majd elszédült.
– No még egyszer! Három a magyar igazság! – követelte Bujkó.
Mit volt mit tenni, a katona újra meghajolt. Most már nemcsak a
feje koppant, hanem az orra is.
HÁNYSZOR KELLETT MEGHAJOLNIA TITUSZNAK?
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– Ez már rendben van. De a hűséges alattvalónak ismernie kellene
az illemet! – mondta Bujkó kicsit szemrehányóan.
– Majd megtanulom, felség, bocsáss meg tudatlan fejemnek – rimán
kodott Titusz. – Szorgalmasan gyakorolom mindennap.
MIT FOG GYAKOROLNI TITUSZ?

– Nos, hát mit kívánsz? – kérdezte kegyesen Bujkó.
Titusz kihúzta magát, megigazította a ruháját, és így kezdte:
– Az aggódás kényszerít rá, hogy felséged színe előtt bevádoljam
egy hűtlen vitézét. Aggódom felséged életéért, táborunk bizton
ságáért és hazánk szabadságáért.
– Mit vétett ellenem az a vitéz? – szakította félbe Bujkó.
– Könnyelműen elhagyta az őrhelyét.
MIT CSINÁLT AZ A HŰTLEN VITÉZ?

Ha én véletlenül nem járok arra, akkor ellenséges kémek jöttek
volna a táborunkba. De én nagyon éber voltam, gyors, a kardom
pedig éles.
– Hm… – dörmögött a király lustája. – Ki volt az a hűtlen vitéz?
– Kinizsi Pál – mondta boldogan a katona.
KIT ÁRULT BE TITUSZ?
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– Mindjárt gondoltam, amint megláttalak –
dünnyögte Bujkó.
– Mit mond felséged?
– Azt, hogy mindjárt gondol
tam, amint megláttalak, hogy te
hűséges és vitéz katonám vagy.
Megérdemled, hogy nagy juta
lomban részesülj. Hamarosan
meg is kapod. Most elmehetsz,
de el ne felejts meghajolni! –
szólt szigorúan Bujkó.
MIT IGÉRT BUJKÓ TITUSZNAK?

Titusz nagyon boldog volt, hogy sikerült Kinizsi Pált beárulni a
királynál, és nagy jutalmat is remélhet. Lelkesen meghajolt, a feje
jó hangosan koppant a földön.
– Nem így, nem így, te oktondi! – szólt rá mérgesen Bujkó. – Megint
nem tudod az illemet? Ha kifelé mész, akkor fordítva kell megha
jolni! Háttal nekem.
MIT MONDOTT BUJKÓ, HOGYAN KELL MEGHAJOLNI, HA KIFELE MEGY?

Titusz engedelmesen meghajolt háttal Bujkónak.
Az meg kidugta a lábát a takaró alól, és olyat rúgott
bele, hogy Titusz kigurult a sátorból.
Bujkó hangosan kiáltott
utána:
– Ez az árulkodó bére! Bujkótól, a király lustájától
kaptad, el ne felejtsd!
MIT KAPOTT TITUSZ?

Aztán újra kényelmesen elhelyezkedett az ágyon.
– Megint hogy elfáradtam! Nem való nekem ez a királyoskodás –
sóhajtott. – Mikorra tudom kipihenni magam? – ásított aggodalma
san, majd befordult, és hortyogott tovább.
80

NT_98724_Jatekorszag_4_TK.indd 80

2019. 05. 17. 8:16

Az igazlátás
A hun király táborában szinte minden másképp volt, mint nálunk,
a Római Birodalomban. Egyik reggel is kijöttem
a sátorból, hogy megkeressem a társaimat,
amikor észrevettem azt a nagy csődületet.
Ennyi embert én még nem láttam az udvaron!
Mindenki csendben állt.
HOL ÁLLT AZ A SOK EMBER? MIT CSINÁLTAK?

Lassan én is arra fordítottam a fejem, amerre
a többiek. Akkor pillantottam meg Attilát, a
hunok királyát.
Ott ült a rézoszlop alatt egy paraszti székben.
– Ilyenre nem ülne le egy római császár sem! –
gondoltam.
MILYEN SZÉKEN ÜLT ATTILA?

A királyt nézi és hallgatja mindenki.
– Mi történik itt? – kérdeztem az egyik társamtól.
– Igazlátás van, Attila ítélkezik.
MI TÖRTÉNT AZ UDVARON?

– Tudod, itt a népet családokra osztották. A család feje az apa vagy
az öregapa. Ha valami vita van a családon belül, ők intézik el.
KI VOLT A CSALÁD FEJE A HUNOKNÁL?

– Ha két család különbözik össze, akkor a szomszéd családokból
választanak az öregek mellé bíróságot.
KI DÖNTÖTTE EL A CSALÁDOK KÖZÖTTI VITÁT?

– Ha nem tudnak dönteni, akkor viszik a pert a király elé. Béke
idején minden délelőtt itt ül.
MIKOR ÍTÉLKEZETT A KIRÁLY?
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– Hol vannak a tanácsosok, a segítők, a védők, a vádlók?
– Attilának nem kell tanácsos – mosolygott a társam. – Most nem
otthon vagyunk. A hunok királya meghallgatja a vitatkozókat, egykét kérdést tesz fel, aztán mondja az ítéletet.
HOGYAN ÍTÉLKEZETT ATTILA, A HUNOK KIRÁLYA?

– És abba mindenki belenyugszik?
– Igen. Azt tartják róla, hogy amikor ítélkezik, akkor az igazságot
mondja.
MIT GONDOLTAK ATTILÁRÓL AZ EMBEREK?

– Figyelj, ez a per is érdekes – suttogta.
Már nem mertem kérdezni többet, így tényleg figyelni kezdtem.
A király előtt két fiatal vitéz állt, ők voltak a panaszosok.
KIK VOLTAK A PANASZOSOK?

Az egyik éppen beszélt. A földön körülbelül ötven vénember ült
vagy guggolt. Ők voltak azok a bírák, akik nem tudtak dönteni.
Ezért került a per a király elé.
MIÉRT KERÜLT A PER A KIRÁLY ELÉ?
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Az egyik fiatal vitéznek több szolgája is volt. Az egyiket eladta tíz
aranyért és egy lóért.
MENNYIÉRT ADTA EL AZ EGYIK SZOLGÁLÓJÁT A VITÉZ?

De a szolgáló másnap reggelre meghalt. A vevő, a
másik vitéz visszakövetelte a lovat is meg a pénzt
is. Ő úgy gondolta, hogy a szolgáló beteg volt.
MIÉRT AKART VISSZAKAPNI MINDENT A VEVŐ?

– Amikor a lovadat és a pénzedet odaadtad a szolgálóért, nem lát
tad rajta, hogy beteges a színe? – kérdezte a király.
– Azt láttam, hogy sápadt, de a halálos betegséget nem láttam.
– Hát ki látta? Szóljon, aki úgy látta, hogy a szolgáló halálos beteg?
– Mindenki hallgatott.
MIT KÉRDEZETT ATTILA?

– Amikor megvetted a szolgálót, megvetted a betegségét is. Az
eladó megtartja a lovat, de tisztességből visszaadja a tíz aranyat.
Így csökkenti a te veszteségedet – mondta ki Attila az ítéletet.
A vitatkozók hallgattak. Csendben voltak a bírák is.
MI VOLT AZ ÍTÉLET?

Azonnal folytatódott az ítél
kezés egy másik perrel, de
nekünk mennünk kellett. Az
udvar kapujánál még láttuk,
hogy a két vitéz ott áll egy
mással szemben, és az eladó
éppen adja vissza a vevőnek a
tíz aranyat. Számolta és rakta
a másik tenyerébe az aranya
kat szépen egyesével.
Tisztességből.
MIÉRT ADTA VISSZA A TÍZ ARANYAT A VITÉZ?
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A hunok
A hun katonaság Attila vezetésével hatalmas területet foglalt el.
A legyőzött népek adót fizettek a hunoknak. A birodalom egyre
nagyobb, gazdagabb, erősebb lett.
MILYEN LETT A HUN BIRODALOM?

A folyók által védett területen épült ki a főváros. Egyik oldalon a
Tisza, másik oldalon a Maros, harmadik oldalon a Körös határolta.
A főváros lakói fapalotákban laktak.
HOL ÉPÜLT FEL A FŐVÁROS?

A régészek nagyon sok érdekes tárgyat találtak ezen a területen.
Ilyen régészeti lelet a hun üst. Hengeres alakja van, talpon áll, és
rézből készült.
MILYEN A HUN ÜST?

Előkerültek aranycsatok is. Találtak olyan díszítményeket, amelyekkel a hunok a faedényeket, a kardokat és a nyergeket szépítették.
A készítők drágaköveket is tettek rá.
MILYEN DÍSZÍTŐKET TALÁLTAK?

Sok lelet a mai Magyarország területén, Szeged környékén bukkant
elő a földből.
HOL TALÁLTAK HUN LELETEKET?
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Virító Pál
Hogy mikor, mikor nem, az nincs megírva, de egy
szer tizenkét vadász vadászott egy nagy, sűrű
erdőben. A kopók egyszer csak hajtani
kezdtek egy rókát. A róka pedig, hogy
kimenekült az erdőből, gyorsan befutott
egy düledező malomba.
HOVA FUTOTT BE A RÓKA?

Otthon volt a malom gazdája, Virító Pál. A róka
kérlelni kezdte:
– Rejts el, mert üldöznek a vadászok!
Virító Pál felkapta a rókát, és bedobta egy üres
szuszékba.
HOVA BÚJTATTA EL A RÓKÁT VIRÍTÓ PÁL?

A vadászok csakhamar odaérkeztek, és bekiabáltak:
– Hol van a róka? Láttuk, hogy erre szaladt. Csak a házban lehet.
– Én nem láttam erre semmilyen rókát. Lehet, hogy a malom mel
lett, a patakparton bújt el – válaszolta Virító Pál.
MIT MONDOTT VIRÍTÓ PÁL A VADÁSZOKNAK?

A vadászok keresték egy darabig, aztán visszamentek az erdőbe.
Mikor már messze jártak, Virító Pál kivette a rókát
a szuszékból.
– Megmentetted az életemet. Meglátod, meghálá
lom – mondta a róka, és elszaladt.
MIT MONDOTT A RÓKA?

Három nap múlva megjelent, és egy réztömböt hozott.
– Tedd el, de vigyázz, nehogy megkarcolódjon! – mondta a róka
Virító Pálnak, aztán elfutott.
MIT HOZOTT A RÓKA?
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Újabb három nap múlva egy ezüsttömböt hozott a róka a szájában.
– Erre is vigyázz! – mondta Virító Pálnak, és már ott sem volt.
MIT HOZOTT A RÓKA?

Tíz nap múlva egy aranytömböt hozott a róka.
– Erre aztán tényleg nagyon vigyázz, mert ez többet
ér, mint a másik kettő együtt – mondta a róka, s megint eltűnt.
MIT HOZOTT A RÓKA?

Virító Pál mind a három tömböt a szuszékba tette.
Eltelt három hónap, amikor újra megjelent a róka.
– Add ide a réztömböt! – mondta Virító Pálnak.
– Miért veszed vissza, ha már egyszer nekem adtad? – kérdezte.
– Tudom, mit csinálok. Te csak bízz rám mindent! – mondta a róka,
és már futott is a réztömbbel.
MIT KÉRT EL A RÓKA?

A róka egyenesen a Zöld király udvarába szaladt. Odatette a réz
tömböt a király elé, és azt mondta:
– Virító Pál őnagysága tisztelteti felségedet, és ezt a csekély aján
dékot küldi.
HOVA VITTE A RÓKA A RÉZTÖMBÖT?
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– Köszönettel vesszük – mondta a király. – Szeretnénk megismer
ni Virító Pál őnagyságát! Szívesen fogadnánk a látogatását! Mondd
meg neki!
MIT MONDOTT A KIRÁLY?

A róka három nap múlva az ezüsttömböt kérte
el Virító Páltól, és vitte a Zöld királyhoz.
A király megköszönte most is az ajándékot, és újra azt mondta:
– Bár láthatnánk már Virító Pál őnagyságát! Szívesen fogadnánk a
látogatását!
HOVA VITTE A RÓKA AZ EZÜSTTÖMBÖT? MIT MONDOTT A KIRÁLY?

Egy hét múlva az aranytömböt kérte el a róka. Elvitte a Zöld király
nak, s azt mondta neki:
– Virító Pál őnagysága tisztelteti felségedet, és egy kis ajándékkal
kíván kedveskedni.
A királynak az egész háza népe csodálkozott a fényes ajándékon.
– Köszönettel vesszük – mondta a király. – Szívesen fogadnánk a
látogatását! Nagyon szeretnénk megismerni! Hadd lássuk, miféle
előkelő ember az, aki ilyenekkel tud kedveskedni.
HOVA VITTE A RÓKA AZ ARANYTÖMBÖT? MIT MONDOTT A KIRÁLY?

– Hamarosan ide fogom kísérni Virító Pál őnagyságát – mondta a
róka, aztán visszasietett a legényhez.
MIT ÍGÉRT MEG A RÓKA A ZÖLD KIRÁLYNAK?

Ott elmesélte, hogy hova is vitte a tömböket, majd azt mondta:
– Készülj, mert már nagyon vár bennünket a Zöld király!
– Én menjek? Ilyen rongyosan álljak a király elé, hogy szégyenkez
zek, pironkodjak? Nem megyek én, ha a tömbök odavesznek is.
MIÉRT NEM AKAR VIRÍTÓ PÁL A ZÖLD KIRÁLYHOZ MENNI?

– Ne félj semmit – mondta a róka –, csak fogadd meg azt, amit
mondok! Majd én elrendezem a dolgokat.
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Virító Pál végül is megbátorodott, s elindultak ketten. Egy nagy
erdő közepén leültek pihenni. Azt kérdezi a róka:
– Tudsz tüzet gyújtani?
– Igen – válaszolta Virító Pál.
– Akkor vesd le a ruháidat, és égesd hamuvá mindet!
Virító Pál elégette a ruháit.
MIT CSINÁLT A RUHÁIVAL VIRÍTÓ PÁL?

– Most bújj oda a bükkfa odvába, és várj meg engem! Hozok neked
szép díszes ruhát! – mondta a róka, és elszaladt.
HOVA BÚJT VIRÍTÓ PÁL?

Új rajz:
odvas bükkfa nagy
odúval

Azzal egyenesen a Zöld király udvará
ba szaladt. Mikor a király meglátta,
hogy megint egyedül jön, azt kér
dezte tőle:
– Hát most sem jött el Virító
Pál őnagysága?
– Jaj, elindultunk mi őnagyságá
val – mondja a róka –, de amint
jöttünk a nagy erdőben hat lóval,
aranyos hintóval tizenkét tolvaj
kirohant a sűrűből, a hatlovas hin
tót elrabolták. Virító Pál őnagyságának
minden pénzét elvették, lehúzták róla
drága köntösét is, s anyaszült mezítelen
hagyták. Szégyenletében beállott egy
bükkfa odvába, s ott várakozik, amíg én
valami köntöst viszek valahonnan.

MIT MESÉLT A RÓKA A KIRÁLYNAK?

A király azonnal befogatott az egyik hintóba. Két inasnak odaadta
a ruhatárából a legdrágább ruhát, s küldte őket vissza a rókával.
KI KÜLDÖTT RUHÁT VIRÍTÓ PÁLNAK?
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Amikor már közel voltak, a róka azt mondta az
inasoknak:
– Ti csak álljatok itt meg, amíg én felöltöztetem
őnagyságát. A szemérem nem engedi, hogy
így szem előtt öltözködjék.
A róka fogta a díszes ruhát, és vitte az
odvas fához.
KI VITTE A RUHÁT VIRÍTÓ PÁLHOZ?

A közeli tóban alaposan megfürdette Virító Pált,
majd felöltöztette a Zöld király ruhájába. Aztán
elvezette a hintóhoz. A két inas felsegítette a
hintóba Virító Pált, s vitték a király udvarába.
A király kijött Virító Pál elé, és udvariasan köszöntötték egymást.
– Megtisztelnél bennünket, ha a vendégünk lennél, s itt tudnál
maradni hosszabb ideig! – kérte a király Virító Pált.
MIT MONDOTT A KIRÁLY?

A következő néhány hétig ott mulatott a királyi udvarban a legény.
Mivel nagyon csinos és barátságos volt, a királylány hamar belesze
retett. Addig-addig, hogy összeházasodtak.
KIT VETT FELESÉGÜL VIRÍTÓ PÁL?

Már egy hónapja házasok voltak, amikor azt mondja a királylány:
– Szeretném, ha elvinnél a saját birtokodra.
MIT KÉRT A KIRÁLYLÁNY?

– Ha mi egyszer oda elmegyünk, akkor ide már nem jöhetünk
vissza – válaszolta Virító Pál.
– Nem bánom, én veled akárhol ellakom ezen a világon – mondta
a királylány.
Nagyon megijedt Virító Pál, ment egyenesen a rókához.
– Csak induljatok, minden rendben lesz – nyugtatta meg a róka.
MIT MONDOTT A RÓKA?
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A fiatal pár felkészült az útra,
aztán beült a hatlovas hintó
ba, és elindultak. A király egy
század katonát is rendelt mel
léjük.

Új rajz:
század katona

MIT ADOTT A HINTÓ MELLÉ A KIRÁLY?

A róka előreszaladt, és egy nagy tehéncsordánál megállt.
– Kié ez a csorda? – kérdezte a pásztortól.
– A vasfogú bábáé.
KIÉ VOLT A TEHÉNCSORDA?

– Mindjárt ideér egy hintó és egy század katona. A katonák azonnal
megölnek, ha nem mondod azt, hogy ez a csorda Virító Pálé.
– No, akkor bizony én azt mondom – rémült meg a pásztor.
MIT FOG MONDANI A PÁSZTOR, KIÉ A TEHÉNCSORDA?

Így is lett. Odaért a hintó, a királylány kihajolt az ablakon:
– Kié ez a tehéncsorda?
– Ez Virító Pál őnagyságáé – válaszolta a pásztor.
– Jól van – mondta a királylány. – Ezután én leszek a ti
asszonyotok, vigyázzatok a csordára, nehogy kár
essen benne! – S egy csomó aranyat nyomott a
pásztor markába. Azzal mentek tovább.
MIT MONDOTT A KIRÁLYLÁNY? MIT ADOTT A PÁSZTORNAK?

A róka ezalatt odaért egy ökörcsordához.
– Kié ez a csorda? – kérdezi a pásztortól.
– A vasfogú bábáé.
– Mindjárt ideér egy hintó és egy
század katona. A katonák azonnal megölnek, ha nem mondod azt,
hogy ez a csorda Virító Pálé.
– No, akkor bizony én azt mondom – rémült meg a pásztor.
MIT FOG MONDANI A PÁSZTOR, KIÉ AZ ÖKÖRCSORDA?
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Odaért a hintó, kihajolt a királylány az ablakon, és megkérdezte:
– Kié ez az ökörcsorda?
– Ez Virító Pál őnagyságáé – válaszolta a pásztor.
– Jól van – mondta a királylány. – Ezután én leszek a ti asszonyotok,
vigyázzatok a csordára, nehogy kár essen benne! –
S egy csomó aranyat nyomott a pásztor markába.
Azzal mentek tovább.
MIT MONDOTT A KIRÁLYLÁNY? MIT ADOTT A PÁSZTORNAK?

A róka ezalatt odaért egy méneshez.
– Kié ez a ménes? – kérdezte a pásztortól.
– A vasfogú bábáé.
– Mindjárt ideér egy hintó és egy század katona.
A katonák azonnal megölnek, ha nem mon
dod azt, hogy ez a ménes Virító Pálé.
– No, akkor bizony én azt mondom – rémült meg a pásztor.
MIT FOG MONDANI A PÁSZTOR, KIÉ A MÉNES?

Odaért a hintó, kihajolt a királylány az ablakon, és megkérdezte:
– Kié ez a ménes?
– Ez Virító Pál őnagyságáé – válaszolta a pásztor.
– Jól van – mondta a királylány. – Ezután én leszek a
ti asszonyotok, vigyázzatok a ménesre, nehogy kár
essen benne! – S egy csomó aranyat nyomott a pász
tor markába.
MIT MONDOTT A KIRÁLYLÁNY? MIT ADOTT A PÁSZTORNAK?
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A róka ezalatt odaért a vasfo
gú bába kastélyához. A bába
nagyon gonosz teremtés volt.
Ha valakire megharagudott, a
vasfogával szagg att a szét.
Mindenki félt tőle a környé
ken. Már cselédet sem ka
pott, és az utazók is messze
elkerülték.
– Ó, te asszonyság, nagy veszedelem fenyeget téged. Bevádoltak a
királynál a sok gonoszság miatt, amit elkövettél. Már elindult egy
század katona, hogy elfogjon téged.
MIT MONDOTT A RÓKA, MIÉRT JÖN AZ A SOK KATONA?

Kinéz a vasfogú bába a kastély ablakán, s hát
látja ám a katonákat.
– Segíts rajtam! – könyörög a róká
nak.
– Jól van, gyere velem! – mondja
a róka. Kimentek a kertbe, és
egy szalmakazalba bújtatta a vas
fogú bábát. Aztán visszafutott a
konyhába, és parazsat hozott a
szalmakazalra. Elégett a szalma,
és elégett a vasfogú bába is.
MIT TÖRTÉNT A VASFOGÚ BÁBÁVAL?

Akkor a róka visszament a kastélyba, s ott várakozott, hogy illen
dő módon fogadhassa Virító Pált és a feleségét. Csakhamar meg
érkeztek. A róka bevezette őket a kastélyba. Mindenkinek nagyon
tetszett. Virító Pál boldog volt, hogy ilyen szerencsésen alakult
minden. A katonák másnap visszamentek a Zöld királyhoz, hogy
hírül vigyék, milyen jó helyre került a lánya.
HOVA MENT A SZÁZAD KATONA?
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A fiataloké lett a vasfogú bába kastélya és minden vagyona.
Egy napon azt mondja a róka Virító Pálnak:
– Valamikor én is ember voltam. Egy özvegyasszonynak elloptam
a libáját. Ő nagyon megharagudott rám.
Elment az ördöngös szigetre. Adott az
ördöngös boszorkánynak egy csomó
pénzt, hogy változtasson rókává.
MIÉRT VARÁZSOLTÁK RÓKÁVÁ?

Virító Pál bement a kastélyba, és azt mondta a feleségének:
– Most el kell mennem. Pár napig nem leszek itthon. Addig is viseld
gondját a rókának! Nagyon vigyázz rá! Igazi hű cselédem.
Akkor elment az ördöngös szigetre, száz aranyat adott az ördöngös
boszorkánynak, hogy ismét emberré változtassa a rókát.
HOVA MENT VIRÍTÓ PÁL? MI LETT A RÓKÁBÓL ÚJRA?

Virító Pál egy pompás házat építtetett neki, s abban lakott élete
végéig. Ha Virító Pálnak valami gondja volt, vele tanácskozta meg.
Ott élnek ma is szépen, békében, ha eddig meg nem haltak.
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Tükrös Kata
A szeme szelídkék volt Tükrös Katának, a haja puha volt, mint a
selyem, ragyogó, mint az arany.
MILYEN SZÍNŰ HAJA VOLT KATÁNAK?

Azt is megmondom, miért hívták Tükrös
Katának. Ha kinyitotta az ablakot, mindjárt azt
nézegette az üvegjében: illik-e a kék szalag a hajába. Ha tejet forralt a konyhán, nem bánta, ha
kifut is, csak megláthassa magát a kék mázas
lábosban.
MIÉRT HÍVTÁK TÜKRÖS KATÁNAK?

Új rajz:
nyitott ablak,
látszik, hogy
tükröződik

– Ilyen tükrösködő gyereket nem láttam
még! – mérgelődött az anyukája. – Nem
csoda, ha már a verebek is Tükrös Katának
hívnak.
MIÉRT MÉRGELŐDÖTT VELE AZ ANYUKÁJA?

Azt meg ki se lehet mondani, hogy mit csinált,
mikor új tavaszi kalapját megkapta. Igaz, nagyon
szép kalap volt az! Olyan vadrózsabimbók voltak
rajta, hogy a vadrózsabokron se nőnek különbek.
A méhecskék nem győztek csodálkozni, mikor
először látták.
– Nini, de korán kibimbózott idén a vadrózsa!
MILYEN KALAPOT KAPOTT KATA?

No de Kata nem azt nézte, hogy a virág szép-e a
kalapon, hanem azt, hogy a kalap szép-e őrajta.
Sorra járta a tükröket, levette a kis falitükröt, de
még a rézkilincset is megkérdezte:
– Tükör, van-e nálam szebb?
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Új rajz:
lábas fényes
oldala, látszik,
hogy tükröződik

Kistükör, nagy tükör, rézkilincs, vaslábos
mind azt mondta: soha nem láttunk ilyen
szépet!
Ahogy a konyhaajtóba kiállt, a liba is ezt
gágogta, a kakas is ezt kukorékolta.

MIT MONDOTT MINDENKI, MILYEN KATA AZ ÚJ KALAPBAN?

De Kata ügyet se vetett rájuk. Csak azon törte a
fejét, miben nézhetné még meg magát.
MIN TÖRTE A FEJÉT KATA?

– Nyisd ki a szemedet, kutyus – lökte meg Pajtás kutyát, aki a
küszöbön szundikált –, hadd látom meg magamat benne!
HOL AKARTA MEGNÉZNI MAGÁT?

Pajtás megrázta kócos bundáját, és haragosan rámordult:
– Mire való ez a nagy tükrösködés? Lám, én sose nézek tükörbe,
mégis nagy a becsületem a háznál.
MIT MONDOTT PAJTÁS KUTYA?

Bezzeg Cirmos cica nem gorombásko
dott! Az is olyan, hogy mindig csinosítja,
nézegeti magát. Most is ott ül az esővizes hordó szélén, és nézegeti gömbölyű
fejecskéjét a vízben.
MIT CSINÁLT CIRMOS CICA?

Katát is odaintette magához:
– Gyere, két cica is megnézheti magát
egyszerre.
Tükrös Kata nem is nagyon hívatta
magát, egyszeriben ott termett a hordónál, és belekukucskált a vízbe.
HOL NÉZTE MEG MAGÁT KATA IS?
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Lám, milyen szépen lengenek a rózsabimbók a kalapján, öröm nézni,
hogy göndörödik ki alóla az aranyhaja. Jaj, hátha még a selyemszalagot is megláthatná a nyakán!
MIT AKART MÉG LÁTNI KATA?

– Én látom az enyémet! – kérkedett Cirmos cica.
– Most már én is látom az enyémet – mondta volna Tükrös Kata,
de annyira belehajolt a hordóba, hogy megbillent.
MI TÖRTÉNT, AMIKOR NAGYON BELEHAJOLT A HORDÓBA?

Jó szerencse, hogy Pajtás kutya odaugrott, és elkapta Kata szoknyácskáját. Így csak a fejét mártotta meg az esővízben.
MIÉRT NEM ESETT BELE TELJESEN A HORDÓBA KATA?

Hanem a rózsabimbós kalapnak ez is elég volt! Azt ugyan a fejére
nem teheti többet senki kislánya.
MI MENT TÖNKRE TELJESEN?
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HALLGASD MEG A VERSET, MAJD OLVASD EL TE IS!

Vásár
Kis trombitát vegyenek,
pirosat, fehéret,
lilát, zöldet, kéket!
Mézesbábot vegyenek,
Tükrös-szívet, szépet!
Van-e csizma eladó,
hóba-sárba mindig jó?
Van kis csizma eladó,
Szép varrás a szárán,
Hogyha ilyet hordanék,
Bizony sose bánnám.
Van-e ködmön eladó,
Szélbe-fagyba mindig jó?
Van kis ködmön eladó,
Szép hímzés a vállán.
Hogyha ilyet hordanék,
Bizony sose bánnám.
(Weöres Sándor – részlet)
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Rigócsőr király
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király. Volt egy gyö
nyörű lánya. Olyan szép volt, hogy szebbet elképzelni sem lehetett.
De büszke, kevély és rátarti volt, mindenkit kigúnyolt, kicsúfolt.
MILYEN VOLT A KIRÁLYLÁNY?

A király szerette volna férjhez adni a lányát. Hatalmas ünnepséget
rendezett. Meghívott mindenkit, aki házasodni akart. Hátha most
talál valakit a lánya, akihez hozzámegy feleségül!
MIÉRT RENDEZETT ÜNNEPSÉGET A KIRÁLY?

Új rajz:

Álltak sorban a kérők: királyok,
hercegek, grófok, lovagok s végül
a nemesek. A királylány megnézte
őket, de mindenkibe belekötött.
Kicsúfolta, kigúnyolta valamennyit.
– Boroshordó! – mondta az egyik
nek, aki egy kicsit pocakos volt.
– Létra és ingatag! Sápadt, mint a
halál! Olyan piros, mint a tűz! –
gúnyolta valamennyit.
HOGYAN VISELKEDETT A KIRÁLYLÁNY?

Legjobban a sor elején álló királyt bántotta:
– Olyan az álla, mint a rigó csőre! – mondta gúnyosan. A kérőn
rajta maradt ez a gúnynév. Ettől kezdve Rigócsőr királynak hívta
mindenki.
HOGYAN GÚNYOLTA KI A KIRÁLYT?

A király látta, mit művel a lánya. Hamar véget vetett az ünnepség
nek, aztán azt mondta a lányának:
– Hozzáadlak az első koldushoz, aki bezörget a kapun.
MIT MONDOTT A KIRÁLY?
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Néhány nap múlva egy vándor muzsikus állt meg az ablak alatt.
– Eresszétek be! – mondta a király. A koldus bejött, és énekelt a
király és a királylány előtt. Amikor befejezte az éneket, egy kis ala
mizsnát kért.
MIT KÉRT A KOLDUS AZ ÉNEKLÉSÉRT?

– Nagyon tetszett az éneked, ezért hozzád adom a lányomat fele
ségül – szólt a király.
KIHEZ ADJA FELESÉGÜL A KIRÁLYLÁNYT AZ APJA?

A királylány sírt, könyörgött, de hiába.
– Nem kellettek a királyi kérők, tessék, itt egy koldus. Most már
az ő felesége vagy. Semmi keresnivalód nincs a palotámban. Eredj,
tarts a koldus uraddal! – mondta mérgesen a lányának.
KIVEL KELL MENNIE A KIRÁLYLÁNYNAK?

A koldus kézen fogta a feleségét, és kivezette a palotából.
Mentek, mendegéltek. A szegény királylány csendesen sírdogált a
koldus mellett. A sok gyaloglástól megfájdult a lába, de nem mert
panaszkodni. Az út egy
szép erdőn vezetett
keresztül.
– Kinek az erdeje ez a
kerek erdő? – kérdezte
a királylány.
– Rigócsőr királyé ez a
kerek erdő, hozzámentél
volna, most a tied volna –
válaszolta az ura.
KIÉ VOLT AZ ERDŐ?

– Szegény lány, királylány, ha ezt tudtam volna, Rigócsőr királyhoz
hozzámentem volna – sóhajtott a lány.
MIÉRT VOLT SZOMORÚ A KIRÁLYLÁNY?
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– Kinek a mezeje ez a szép zöld
mező? – kérdezte később a
királylány.
– Rigócsőr királyé ez a szép
zöld mező, hozzámentél
volna, most a tied volna.
– Kinek a városa ez a tágas
város?
– Rigócsőr királyé ez a tágas város,
hozzámentél volna, most a tied volna.
KIÉ VOLT A MEZŐ IS, ÉS A VÁROS IS?

– Szegény lány, királylány, ha ezt tudtam volna, Rigócsőr királyhoz
hozzámentem volna – mondta ezekre a királylány szomorúan, s
közben hullottak a könnyei.
MIÉRT SÍRT A KIRÁLYLÁNY?

A koldus a végén rámordult:
– Más férjet kívánsz magadnak? Nem tetszik ez nekem. Talán a kol
dus nem elég jó neked?
MIÉRT SZÓLT RÁ MÉRGESEN A KOLDUS?

Megijedt a királylány, s nem mert szólni többet.
A hosszú út végén odaértek a koldus házához. Nem is igazi ház
volt az, hanem csak egy irinyó-pirinyó viskó. Kicsi ajtó, kicsi ablak
volt rajta.
MILYEN VOLT A KOLDUS HÁZA?

– Ez a mi házunk. Itt fogunk lakni – mondta a koldus.
– Hol vannak a cselédek?
– Még hogy cselédek! – förmedt rá a koldus. – Menj, rakj tüzet,
főzz vacsorát! – szólt a királylányhoz.
MIT KELLETT VOLNA CSINÁLNIA A KIRÁLYLÁNYNAK?
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Szegény asszony nem tudott tüzet rakni, vacsorát főzni. A koldus
segített neki. Másnap kora hajnalban felkeltette a királylányt:
– Itt nem heverészhetsz délig! Láss munkához! Rakd rendbe a
házat, készíts ebédet, kapáld meg a kertet!
A királylánynak fájt a dereka. Feltörte a kezét a kapa, talpát sütöt
te a homok.
MIT KELLETT CSINÁLNIA A KIRÁLYLÁNYNAK?

– Pénzt kell keresni – mondta máskor az ura. –
Hozok vesszőt, te meg kosarat fonsz! – Sajnos
a kosárfonás sem sikerült. Csupa seb lett
a királylány ujja.
HOGYAN SIKERÜLT A KOSÁRFONÁS?

– Látom, ehhez sem értesz. Talán a szövéshez több
tehetséged van. – Hiába serénykedett a királylány,
a szövés sem sikerült. Az érdes szál véresre
dörzsölte az ujját.
HOGYAN SIKERÜLT A SZÖVÉS?

A koldus bosszankodott:
– Én aztán megjártam veled! Ki látott már ilyen asszonyt! Semmi
lyen rendes munkához nem konyít.
MIÉRT BOSSZANKODOTT A KOLDUS?

– Ezentúl korsókkal, cserépedényekkel fogunk kereskedni. Én
beszerzem az árut, te meg eladod a piacon az edényeket – mond
ta a koldus.
MIVEL FOGNAK KERESKEDNI?

Így is lett. A férfi hazavitte a cserépedényeket, a királylány szépen
kipingálta őket.
KI FESTETTE KI A CSERÉPEDÉNYEKET?
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Aztán a vásár napján hajnalban kiült a piacra. Kirakta az edényeket,
korsókat. Az emberek hamar megvették az árut.
HOGYAN SIKERÜLT A VÁSÁR?

A királylány boldogan vitte haza a pénzt. Ebből éldegéltek, ameddig
tartott. Amikor nem volt több pénz, a koldus újra szerzett árut, s
a királylány most is kipingálta, és vitte a piacra. Ezúttal a piac mel
lett az út szélére rakta ki az edényeket.
HOVA RAKTA KI A CSERÉPEDÉNYEKET A KIRÁLYLÁNY?

Nemsokára arra lovagolt egy részeg huszár, és széttörte az összes
edényt.
MI TÖRTÉNT A VÁSÁRBAN?

A királylány sírva fakadt:
– Jaj, mit szól majd az uram? – zokogta
rémülten.
– Ehhez sem értesz! – mondta mérgesen
a koldus. – Törékeny edényekkel az út
szélére ülni! Ki hallott már ilyet!
MIT MONDOTT A KOLDUS?

– A király konyháján szolgálót keresnek. Oda talán jó leszel!
A királylányból konyhalány lett.
MI LETT A KIRÁLYLÁNYBÓL?

Egész nap dolgozott. Fizetést nem kapott, de a munkáért cserébe
elvihette a maradék ennivalót. Mindennap ott volt a zsebében a kis
csupor, amiben a maradékot vitte haza. Este aztán szépen ketten
megették. Ez volt a vacsorájuk.
MIT KAPOTT A MUNKÁÉRT CSERÉBE?

Egyik nap nagy volt a sürgés-forgás a palotában. Alig győzték a sok
munkát.
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– Ma este ünnepség lesz. A király menyasszonyt választ – hallotta
a szakácstól.
MIRE KÉSZÜLNEK A PALOTÁBAN?

– Ha nem lettem volna olyan kevély, most én is ott
lehetnék az ünnepségen – sóhajtotta szomorúan.
MIÉRT SZOMORKODOTT A KIRÁLYLÁNY?

Egész nap dolgozott. Amikor a szakács végre
elengedte, fogta az ételmaradékot, beletette
a csuporba, és elindult. Odalopakodott a
bálteremhez, és bekukucskált a cselédajtó
nál. Itt csak azok a szolgálók jöttek-mentek,
akik a résztvevőknek vitték a sok finom enni‑,
innivalót.
HOL KUKUCSKÁLT BE A BÁLTEREMBE A KIRÁLYLÁNY?

Bent a teremben csupa fény, arany, csillogás volt minden. Az elő
kelő vendégek már megérkeztek. Belépett a király is. A zene meg
szólalt, és ő elindult párt választani. Egyenesen a kukucskáló király
lányhoz ment:
– Add a kezed, veled akarok táncolni – mondta könnyedén, moso
lyogva.
KIT KÉRT FEL TÁNCOLNI A KIRÁLY?

Szegény királylány nagyon megrémült. Hogyan is mehetne táncolni
a kopott, rongyos ruhájában? Hát még amikor felismerte Rigócsőr
királyt? Akkor ijedt csak meg igazán.
KI VOLT A KIRÁLY?

El akart szaladni, de a zsebéből kiesett a csupor, és az ételmaradék
a földre esett. A vendégek gúnyosan nevetni kezdtek, de a király
csendet intett.
MI TÖRTÉNT A CSUPORRAL?
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– Ne sírj, kedves feleségem! A rossz napok véget értek. Én vagyok
a Rigócsőr király, de én voltam koldus képében a férjed, és én vol
tam a részeg huszár is. Rátarti, kevély voltál, de megbűnhődtél érte.
Ne búsulj hát, üljük meg az igazi lakodalmunkat.
KI VOLT A KOLDUS?

Akkor jöttek a szolgálók, és pompás ruhába öltöztették a király
lányt. Itt volt a lány édesapja, aki áldását adta rájuk. Jöttek az elő
kelő vendégek is sorba, és sok boldogságot kívántak az ifjú párnak.
Aztán elkezdődött a lakodalom. A mulatság után a viskóból a Rigó
csőr király palotájába költöztek. Boldogan élnek azóta is, hacsak
meg nem haltak.

A KEVÉLYSÉG LENYOMJA A SZERENCSE KEREKÉT.
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A komédiás disznó
Volt egyszer egy komédiás, Búzás Jánosnak hívták. Ennek az ember
nek a disznaja tudott kötélen táncolni, gördülő hordón átmenni, s
meg tudott állni az orrán.
MI MINDENT TUDOTT CSINÁLNI A DISZNÓ?

Komédiás volt tehát a disznó is.
Ahol Búzás János felállította a sátrát, egymást tör
ték az emberek, hogy a tudós disznót láthassák. Az
állat nagyon sok pénzt szerzett így a gazdájának.
HOGYAN KERESTÉK A PÉNZT?

Hát egyszer mi történt? Elveszett a disznó.
Hogyan veszett el, azt ma már sem
Búzás János nem tudja, sem a
disznó. A valóság az, hogy a disz
nó lefeküdt hűsölni a szekér
mellé, és szépen el is aludt.
Búzás János uram meg
ottfelejtette.
HOGYAN VESZETT EL A DISZNÓ?

Arra ballagott Galiba Márton gazda. Meglátta az alvó disznót:
– Nini, egy disznó! – Megnézi közelebbről, hát látja, hogy nem olyan
ez, amilyenek az ő falujában vannak.
– Jó lesz ez nekem – mondja. – Bizonyosan az Isten küldte ezt a
disznót, hogy legyen a télre kolbászom.
KI TALÁLTA MEG A DISZNÓT?

Azzal hajtotta haza a disznót. A tudós disznó kedvetlenül engedett
a botnak, tiltakozott a terelgetés ellen. Bánatosan röfögött igazi
gazdája után, de Búzás Jánosnak se híre, se hamva.
MIÉRT RÖFÖGÖTT BÁNATOSAN A DISZNÓ?
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– Ne sírj, coca! – mondta vigasztalóan Galiba Márton. – Olyan jó
moslékot kapsz, hogy a király disznaja se különbet.
A disznónak tetszett is a moslék. A dézsa fenekét is kinyalogatta.
HOVA TERELTE A DISZNÓT GALIBA MÁRTON? MIT ADOTT NEKI?

Aztán azt gondolta a maga kis eszével:
– Jó ember ez! Én meghálálom a jóságát. – Azzal felugrott a mos
lékos dézsa szélére, és úgy tisztelgett, mint a katonák.
MIT CSINÁLT A DISZNÓ?

– Urambocsá! – ijedt meg a gazda. – Ez a disznó katona is volt?
MIT GONDOLT GALIBA MÁRTON IJEDTÉBEN?

A tudós disznó látta, hogy milyen hatást keltett a mutatványa, gyor
san folytatta. Hirtelen az orrára állt.
MILYEN MUTATVÁNYT CSINÁLT MOST A DISZNÓ?

Galiba Márton most már igazán megrémült.
– Megbolondult! – kiáltott kétségbeesve. – Megbolondult a disz
nóm! A lába helyett az orrán akar járni!
MIT GONDOLT GALIBA MÁRTON RÉMÜLTEN?

De még csak most jött a java. A tudós disznó feldön
tötte az üres dézsát. Ráugrott, és úgy görgette maga
alatt, hogy szédülés volt azt nézni. Majd ismét tótágast
állt. Aztán a két hátsó lábán táncoltatta a dézsát.
MILYEN MUTATVÁNYOKAT CSINÁLT MOST A DISZNÓ?

Galiba Márton rémületében hanyatt esett.
– Gonosz szerzet ez disznóbőrben! – gondolta.
MIT GONDOLT GALIBA MÁRTON?

A disznó azt hitte, hogy Galiba Mártonnak nagyon tetszik az ő
tudománya. Úgy gondolta, folytatja.
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Bemutatja a legnehezebb disznómutat
ványt: hogyan lehet két lábon a fakerí
tés tetején végigsétálni.
MIT GONDOLT A DISZNÓ? MI VOLT A LEGNEHEZEBB MUTATVÁNY?

Galiba Mártont a hideg lelte ijedtében.
Ezalatt visszajött a hegyen Búzás János. Kereste a tudós disznót.
Bizony, sírva kereste. Amint meglátta a léckerítés tetején, nagyot
ugrott örömében, és futott hozzá. Ölelte, csókolta.
MIT CSINÁLT BÚZÁS JÁNOS, MIKOR MEGTALÁLTA A DISZNÓJÁT?

Galiba Márton kimeresztette a szemét, aztán megkérdezte:
– Talán rokona az úrnak?
Búzás János örömkönnyek között felelte:
– Ez a világ legkedvesebb és legokosabb disznója. Ez az egyetlen
disznó, amelyik életében használ.
MIT MONDOTT A DISZNÓRÓL BÚZÁS JÁNOS?

Szegény Galiba Márton azóta is úgy gondolja, hogy az ördöggel volt
dolga. Rázza a hideg, vacog a foga, ha néha vele álmodik.
MIT GONDOL GALIBA MÁRTON AZÓTA IS?

107

NT_98724_Jatekorszag_4_TK.indd 107

2019. 05. 17. 8:16

HALLGASD MEG A VERSET, MAJD OLVASD EL TE IS!

A szél meg a nap
Licskes-lucskos szürke bácsi
(Hujj, hujj, én a szél vagyok!)
kék udvarban seprűjével
megkergette a napot.
Szél mondta: Hujj, hujj, hujj!
Nap mondta: Bujj, bujj, bujj!
Szél kergette,
utolérte,
jól megverte a napot;
megkergette,
utólérte,
jól megverte,
összetörte,
kék udvarból kiseperte,
kendőjébe bekötötte,
mondjátok meg: hova tette?
Zsebre tette a napot.
Zsebre tette? Zsebre ő!
Azért van most rossz idő.
(Szabó Lőrinc)
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A székely csizmadia és a Szélkirály
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csizmadia. Annyi gyereke
volt ennek a csizmadiának, mint a rosta lyuka, még eggyel több.
A szegény ember éjjel-nappal dolgozott, mégis alig tudtak megélni.
MENNYIT DOLGOZOTT A SZEGÉNY EMBER?

Történt, hogy az egyik ember nem pénzzel fizetett a munkáért,
hanem adott egy véka lisztet. Cipelte a lisztet a csizmadia.
MIT KAPOTT A MUNKÁJÁÉRT PÉNZ HELYETT?

Közben szél kerekedett, és mire hazaért, csak az
üres véka volt a kezében.
– Hát ez már mégiscsak sok! – kiáltott fel keserve
sen. – Én elmegyek a Szélkirályhoz, és megkérdezem
tőle, hogy volt szíve elvenni az én kevés lisztemet.
HOVA INDULT A CSIZMADIA? MIÉRT?

Elindult, ment hegyen-völgyön, erdőn-mezőn keresztül. Végül elér
kezett egy szép mezőre. Látta, hogy forgószél közeledik. Szegény
csizmadia lekapta a kalapját, és gyorsan leborult a földre.
HOGYAN KÖSZÖNTÖTTE A FORGÓSZELET A SZEGÉNY EMBER?

– Szerencséd, hogy ilyen udvariasan köszöntöttél – szólalt meg a
szél. – Hol jársz, mit keresel itt?
– Uram – mondta a szegény ember, amikor az
ijedtségtől magához tért –, éppen a Szélkirályt
keresem. Elégtételt akarok. A minap vittem haza
egy véka lisztet, amit a munkámmal kerestem.
Egyszer csak egy szélúrfi elfújta az egészet, s most
a családom éhezik.
– Majd megbüntetem azt a gonosz kölyköt! Téged pedig
kárpótolni foglak. Gyere a kastélyomba! – szólt a Szélkirály.
HOVA HÍVTA A SZEGÉNY EMBERT A SZÉLKIRÁLY?
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A kastélyban vendégül látta a szegény csizmadiát, majd adott neki
egy birkát. Azt mondta:
– Ha hazaérsz, mondjad neki: „Rázd meg magad, te birka!” Egész
hónapra való pénzt fog lerázni magáról. De jól vigyázz, hogy amíg
nem érkezel haza, ki ne próbáld!
MIT KAPOTT A SZÉLKIRÁLYTÓL? MIRE KELLETT VIGYÁZNI?

Búcsút vett a szegény ember a Szélkirálytól, s indult haza. De a
kíváncsiság nem hagyta nyugodni. Egy fa alatt megállt, s kimondta
a parancsszót.
MIÉRT MONDTA KI A PARANCSSZÓT?

Hát a birka körül a föld tele lesz arannyal.
A csizmadia boldogan megy tovább.
MIT ADOTT A BIRKA?

Éjszakára az egyik komájától kért szállást. Lefek
vés előtt azt mondja a csizmadia:
– Figyelj, komám! Nehogy azt mondd a birkának,
hogy rázd meg magad, te birka!
MIT MONDOTT LEFEKVÉS ELŐTT A CSIZMADIA?

– Jól van, nem mondom. Pihenj csak nyugodtan! – válaszolta.
Alig aludt el a szegény csizmadia, a kíváncsi koma meg a felesége
csak ráparancsolt a birkára:
– Rázd meg magad, te birka!
Hát, amikor látták, hogy a föld tele van arannyal, fogták a szegény
ember birkáját, és kicserélték egy hasonlóval.
MIT CSINÁLT A KOMA ÉS A FELESÉGE?

Felébredt másnap reggel a szegény ember, megköszönte a szállást,
fogta a birkát, s jó reménységgel elment haza.
Otthon azt mondta a birkának:
– Rázd meg magad, te birka!
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Elmondta a parancsszót tízszer, hússzor, százszor, de a birka nem
rázta meg magát.
MIÉRT NEM TELJESÍTETTE A PARANCSOT A BIRKA?

Ismét útra kelt a szegény csizmadia, hogy felkeresse a Szélkirályt.
Azt mondta a Szélkirály mérgesen:
– Ugye nem fogadtad meg a szavamat?
MIÉRT LETT MÉRGES A SZÉLKIRÁLY?

Aztán csendesebben folytatta:
– Nesze, adok neked egy abroszt, ennek csak azt kell mondani:
„Terülj meg, te abrosz!”, s egyből tele lesz a legfinomabb étellel.
De vigyázz, hazáig ki ne próbáld!
Szegény ember most sem bírta ki.
Egy fa alatt megállt, s kimondta a
parancsszót.
MIÉRT MONDTA KI A PARANCSSZÓT?

Hát az abrosz tele lett finomabbnál finomabb ennivalóval! A csiz
madia boldogan ment tovább.
Éjszakára megint a komájától kért szállást.
KITŐL KÉRT SZÁLLÁST MOST IS?

Lefekvés előtt azt mondta a csizmadia:
– Figyelj, komám! Nehogy azt mondd az abrosznak, hogy terülj
meg, te abrosz!
MIT MONDOTT LEFEKVÉS ELŐTT A CSIZMADIA?

– Jól van, nem mondom. Pihenj csak
nyugodtan! – válaszolt.
Alig aludt el a szegény csizma
dia, a kíváncsi koma meg a fele
sége csak ráparancsolt az abroszra:
– Terülj meg, te abrosz!
111

NT_98724_Jatekorszag_4_TK.indd 111

2019. 05. 17. 8:16

Hát, amikor látták, hogy az abrosz tele van ennivalóval, fogták, és
kicserélték egy hasonlóval.
MIT CSINÁLT A KOMA ÉS A FELESÉGE?

Felébredt másnap reggel a szegény ember, megköszönte a szállást,
fogta az abroszt, s jó reménységgel ment haza.
Otthon azt mondta az abrosznak:
– Terülj meg, te abrosz!
Elmondja a parancsszót tízszer, hússzor, de az abrosz nem lett tele.
MIÉRT NEM TELJESÍTETTE A PARANCSOT AZ ABROSZ?

Nagy nehezen ismét rászánta magát az útra a szegény csizmadia.
Csak elment még egyszer a Szélkirályhoz.
A Szélkirály már várta.
– Tessék, adok neked egy botocskát.
MOST MIT ADOTT A SZEGÉNY CSIZMADIÁNAK A SZÉLKIRÁLY?

Ennek azt kell mondani: „Kerekedjél, te botocska, de ugyan jól
forgolódjál!” De vigyázz, hazáig ki ne próbáld!
MIRE KELL NAGYON VIGYÁZNI MOST IS?

Eddig is nagyon kíváncsi volt a szegény csizmadia, de
most csak igazán! Alig várta, hogy megtudja, mi a hasz
na a botocskának. Egy fa alatt megállt, hogy kipróbálja a
botocskát.
MIÉRT ÁLLT MEG A SZEGÉNY CSIZMADIA?

Amint elmondta a parancsszót, a botocska felpattant, és
elkezdte összevissza verni a szegény embert.
MIT CSINÁLT A BOTOCSKA?

– Hők! – nyögte szegény csizmadia halkan, mire megállt a
botocska.
HOGYAN LEHET MEGÁLLÍTANI A BOTOCSKÁT?
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– Na, most megtudtam, mi a haszna a botocskának! – gondolta, és
óvatosan tapogatta sajgó hátát, fejét, kezét, lábát.
Megint a komájánál szállt meg éjszakára.
KITŐL KÉRT SZÁLLÁST MOST IS?

Lefekvés előtt azt mondta a csizmadia:
– Figyelj, komám! Nehogy azt mondd a bot
nak, hogy kerekedjél, te botocska, de ugyan
jól forgolódjál!
MIT MONDOTT LEFEKVÉS ELŐTT A CSIZMADIA?

– Jól van, nem mondom. Pihenj csak nyugodtan! – válaszolta.
Alig aludt el a szegény csizmadia, a kíváncsi koma meg a felesége
csak ráparancsolt a botocskára:
– Kerekedjél, te botocska, de ugyan jól forgolódjál!
Felpattant erre a botocska, és püfölte derekasan őket. Menekültek
volna az ütések elől, de a botocska ment utánuk.
MIT ADOTT A KOMÁÉKNAK A BOT?

A nagy zajra, jajgatásra felébredt a csizmadia.
MIRE ÉBREDT FEL A CSIZMADIA?

– Hők! – mondja a botnak.
– Most már tudom, hova tűnt a birkám meg az abroszom! Verje
csak a botocska kegyelmeteket.
– Jaj, kedves komám, ne hagyja, hogy többet verjen bennünket!
Visszaadjuk a birkát meg az abroszt is – könyörgött a komaaszszony.
Aztán szaladtak, nehogy újra verni kezdje őket a botocska. Hozták
gyorsan a birkát és az abroszt.
MIÉRT ADTÁK VISSZA A BIRKÁT ÉS AZ ABROSZT?

A szegény csizmadia meg hazavitte a családjának, s azóta nem szen
vednek semmiben hiányt. Ha meg nem haltak, máig is élnek.
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Az Agyag-hegyen
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis veréb. Úgy hívták, Csik.
Amikor megnőtt, feleségül vette Csirikát.
– Hol fogunk most lakni? – kérdezte Csirika. – Ebben
a kertben már minden hely foglalt.
– Ugyan, ne aggódj! Majd kikergetem az egyik csa
ládot a házából, és mi költözünk be!
HOGYAN AKART CSIK LAKÁST SZEREZNI?

Csik nagyon verekedős volt. Most örült, hogy végre van alkalom
egy kis verekedésre, és megmutathatja Csirikának a bátorságát.
MILYEN VOLT CSIK?

Mielőtt Csirika megszólalhatott volna, máris egy fészekhez
repült. A házigazda nem volt otthon.
– Elfoglalom a fészket – határozta
el Csik. – És ha a gazda visszajön,
kiáltozni fogok, hogy el akar kergetni. Majd a
többi veréb iderepül, és nekem fog segíteni.
HOGYAN AKARTA MEGSZEREZNI A FÉSZKET?

Csik bedugta a fejét a fészekbe, de valaki alaposan a csőrére ütött.
Nem vette észre, hogy a feleség otthon van. Éppen a fészket taka
rította.
KI ÜTÖTT CSIK CSŐRÉRE?

Csik jajgatni kezdett, és arrébb repült, Új rajz:
de a feleség üldözőbe vette. Kiáltozva
verekedtek össze. A többi veréb odarepült, és nagyon hamar eldöntötték,
kinek van igaza. Mindenki Csikre támadt,
és elkergették a kertből.
MIÉRT KERGETTÉK EL CSIKET A KERTBŐL?
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– Csik, soha többet nem jöhetünk vissza
szülőkertünkbe! – csipogta Csirika sírva.
Csik próbálta rendbe rakni tollait.
– Találunk mi magunknak másik
helyet. Ennél sokkal jobbat!
És elindultak, csak úgy vaktában, új
lakóhelyet keresni. A folyón túl a
nagy Agyag-hegy emelkedett. Mere
dekebb oldalában kisebb-nagyobb
lyukak tátongtak. Csókák, vörös
vércsék és partifecskék laktak itt.
KIK LAKTAK AZ AGYAG-HEGYEN?

– Nézd csak, milyen vidámak – mondta Csirika. Csik gyanakodva
nézegette a vércséket és a csókákat.
– Könnyű a partifecskéknek. Ők tudnak az agyagba lyukat vájni.
HOGY KÉSZÍTENEK FÉSZKET A PARTIFECSKÉK?

De én hogy szerezzek itt idegen fészket? – gondolta, és bánatosan
tapogatta fájós csontjait.
MIÉRT NEM VOLT MÁR KEDVE VEREKEDNI CSIKNAK?

– Nem, ez a hely nem tetszik nekem. Akkora lárma van itt, hogy
meg lehet süketülni! – mondta hangosan.
MIT TALÁLT KI CSIK, MIÉRT NEM JÓ AZ AGYAG-HEGYEN LAKNI?

Továbbrepültek, és a liget mögött egy ólat találtak.
Csik és Csirika rászállt egy létrára. Csik azonnal
észrevette, hogy itt se veréb, se fecske nem lakik.
– Itt jó lakásunk lesz – mondta nagy örömmel
Csirikának. – Nézd csak, mennyi mag és
morzsa van az udvaron! Itt mi leszünk a gaz
dák, és nem engedünk ide senkit!
MIÉRT TETSZETT AZ ÓL CSIKNEK?
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Új rajz:

– Csssss – borzongott meg Csirika. –
Nézd csak, micsoda rondaság van ott a
tetőn!
És csakugyan, a tetőn egy nagy, kövér
macska aludt.
– Ez is valami? – kérdezte hencegve
Csik.
Aztán odarepült a macskához, és szinte
egészen rászállt. Csirika majd’ elájult az
ijedtségtől. A macska úgy csinált, mint
ha észre sem vette volna Csiket.
– Na látod, te meg még félsz tőle! – mondta Csik dicsekedve, ami
kor visszarepült.
MIÉRT IJEDT MEG CSIRIKA?

Kiválasztottak egy széles hasadékot az ól tetején. Hordtak bele
szalmát, lószőrt, pihét, tollat. Egy hét múlva ott volt a fészekben
az első pici tojás. Csik és Csirika nagyon boldog volt. Amikor a
hatodik tojás is a fészekbe került, Csirika ráült, hogy kiköltse őket.
Csik elrepült ennivalóért.
MIT CSINÁLT CSIRIKA? MI VOLT CSIK FELADATA?

Csik késett egy kicsit, és Csirika nyugtalanul
nézett ki a fészekből. Hát abban a pillanatban
erős mancs kapott feléje. Csirika el tudott
ugrani, de egy csomó toll így is a macska
mancsában maradt.
KI TÁMADTA MEG CSIRIKÁT?

A macska karmaival megfogta a fészket, és egy mozdulattal kirán
totta. Hiába kiabált Csirika, hiába csipkedte Csik a macskát. Egye
dül nem bírtak vele. Segíteni meg nem jött senki. A macska ott
helyben bekapta a hat pici tojást, aztán kényelmesen elsétált onnan.
MIT CSINÁLT A MACSKA?
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A két kis veréb még aznap elhagyta az ólat. Útjuk
az Agyag-hegy felé vezetett.
– Lakjatok itt! – mondták a partifecskék. – Az
Agyag-hegyen nagyon barátságos és vidám az
élet!
MIT MONDTAK A PARTIFECSKÉK?

– Igen! – kiáltotta Csik. – Biztosan verekedni akartok!
– Miért verekednénk? Az Agyag-hegyen sok az üres fészek, a folyó
fölött sok a légy és a szúnyog. Jut belőle mindenkinek.
– És a vércsék, és a csókák?
– Azok nem bántanak minket. A mezőn keresnek
ennivalót maguknak. Mi itt jó barátságban élünk.
MIÉRT NEM KELL SENKINEK SEM VEREKEDNI AZ AGYAG-HEGYEN?

Csirika is megszólalt:
– Sokat repültünk már, de ennél a helynél jobbat nem találtunk.
– Nem bánom, ha tényleg van üres odú, és ha tényleg nem vere
kedősek, hát megpróbálhatjuk! – egyezett bele Csik.
HOGYAN DÖNTÖTT CSIK ÉS CSIRIKA?

Közelebb repültek a hegy
hez, de se a csókák, se a
vércsék nem bántották
őket. Kiválasztottak egy
odút. Nem volt nagyon
mély, de a bejárata jó szé
les volt. Ez tetszett a leg
jobban nekik.
MELYIK ODÚT VÁLASZTOTTÁK?

Csirika hamarosan a tojásokon ült megint, Csik pedig hozta neki
az ennivalót. A többi fészekben már régen kikeltek a fiókák.
MIT CSINÁLT CSIRIKA? MI VOLT CSIK FELADATA?
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Eltelt két hét. A verebek már el is felejtették a macskát.
Csik türelmetlenül várta a fiókákat. Unos-untalan kérdezgette:
– Nem kopogtatnak még?
– Még nem – válaszolta Csirika türelmesen.
– De nemsokára fognak?
– Igen, nemsokára fognak.
MIT VÁRT CSIK MÁR NAGYON TÜRELMETLENÜL?

Egy kora reggel izgatottan szólt Csirika:
– Gyere gyorsan! Egy már kopogott!
Csik közelebb hajolt, és hallotta, ahogy a fióka alig hallhatóan
kopogtatja gyenge csőrével a tojást. Csirika segí
tett neki. Több helyen is óvatosan eltörte a
tojáshéjat. Rövid idő múlva ott volt a kis
verébfióka a szülei mellett. Picike volt, csu
pasz, és nem látott.
HOGYAN BÚJT KI A KIS FIÓKA A TOJÁSBÓL?

– Jaj de mulatságos! – álmélkodott Csik.
– Egyáltalán nem mulatságos, hanem gyönyörű – mondta sértő
dötten Csirika. – Különben is, neked itt semmi dolgod. Szedd össze
a tojás héját, és dobd ki! De minél messzebb a fészektől.
MI VOLT CSIK FELADATA?

Új rajz:

Mialatt Csik elvitte a tojás héját,
kibújt a második és a harmadik
kismadár is. Délután nagy riada
lom támadt az Agyag-hegyen.
A verebek hallották, milyen
izgatottan csivitelnek a partifecskék. Csik kirepült, de jött is
vissza a hírrel, hogy a nagy macska
most kapaszkodik fel a hegyoldalra.
MIT LÁTOTT CSIK KÖZELEDNI?

118

NT_98724_Jatekorszag_4_TK.indd 118

2019. 05. 17. 8:16

– Meglátott engem! – kiáltotta Csik. – Mindjárt itt
lesz, és kiráncigál bennünket a fiókákkal együtt!
Gyere gyorsan! El kell repülnünk innen!
– Nem – válaszolta szomorúan Csirika. –
Én nem hagyom itt a kicsi fiókákat.
Lesz, ami lesz!
MIÉRT NEM MENT CSIRIKA?

Csik könyörgött Csirikának, de az nem mozdult. Akkor Csik kire
pült a fészekből, és mint egy őrült, rávetette magát a macskára.
MIT CSINÁLT CSIK?

A macska csak mászott, csak mászott nyugodtan tovább. A fecskék
ott röpködtek fölötte, és hangosan kiabálva jöttek segíteni a csó
kák és a vércsék is.
KIK JÖTTEK SEGÍTENI?

A macska próbált gyorsabban mászni. Végül elérte az odú szélét.
HOVA ÉRT EL A MACSKA?

Már csak a mancsát kellett benyújtania, hogy ki tudja rántani
Csirikát és a fiókákat. De ebben a pillanatban egy vércse belecsípett
a macska farkába, egy másik
a fejébe, két csóka pedig
a macska hátára csapott.
A macska feljajdult
fájdalmában.

KIK TÁMADTÁK MEG A MACSKÁT?
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A madarak úgy körülfogták, hogy nem látott semmit. El akarta
ijeszteni a madarakat, de elveszítette az egyensúlyát, és zuhanni
kezdett. Nem tudott megkapaszkodni semmiben sem, csak gör
gött, görgött lefelé.
MI TÖRTÉNT A MACSKÁVAL?

Zsupsz! – belezuhant a vízbe. Átúszott a folyón, és kimászott a
túlsó parton. Most látták a madarak, mi lett a macskából. Feje, háta
sebes, szőre lucskos, megtépázott. Csik a macska feje fölött repült,
és hangosan csivitelt. A macska úgy megijedt, hogy nem mert
Csikhez nyúlni, csak nyargalt hazafelé. Ettől kezdve senki sem látta
az Agyag-hegyen.

HOGYAN NÉZETT KI A MACSKA? HOVA FUTOTT?

Csirika nyugodtan kiköltötte a többi tojást is. Mindenki megmene
kült. Azóta is ott élnek az Agyag-hegyen boldogan és békében,
hacsak meg nem haltak.
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HALLGASD MEG A VERSET, MAJD OLVASD EL TE IS!

Cifra
palota
Cifra, cifra ez a fa,
gesztenyefa-palota.
Zöld levélből összerakva,
fényes éggel megtapasztva
háta, orma, oldala.
Szüntelen a susogás itt,
szüntelen a surrogás,
leng a padló, leng a kémény,
zöld selyemből ez a ház,
ablak, ajtó, alagút,
csigalépcső, csodakút,
s minden zugban gyertya, száz,
füstös, fényes, óriás.
Gesztenyefa-palotában
csupa fény és csupa árny van,
csupa kuckó, csupa tér,
mert itt mindig fúj a szél.
Zárva van, tárva van,
aki itt él: szárnya van.
(Nemes Nagy Ágnes)
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Két gyertya
Volt egyszer egy szép szál viaszgyertya, aki nagyon jól tudta
magáról, mit ér.
– Viaszból teremtettek, formába öntöttek! – kevélykedett. –
Szebb a lángom, mint más, közönséges gyertyának, s tovább
is égek: kristályüveg csillárban volna a helyem, vagy legalább
ezüst gyertyatartóban.
MIT GONDOLT A VIASZGYERTYA, HOL LENNE MÉLTÓ HELYEN?

– Gyönyörű élete lehet! – sóhajtott fel mellette a fag�gyúgyertya. – Engem bizony csak faggyúból teremtettek,
de azért én is érek valamit, mindenesetre többet, mint
némelyik faggyúgyertya, akit csak háromszor mártanak.
Engem nyolcszor mártottak, hogy elég vastag legyek.
MIÉRT MÁRTOTTÁK NYOLCSZOR A FAGGYÚGYERTYÁT?

– Nem is panaszkodom. Tudom,
hogy előkelőbb dolog viaszból születni, mint faggyúból, de nem rajtunk múlik, hogy minek születünk.
Kegyed majd a szobába kerül a kristálycsillárba, én meg a konyhába, az
sem utolsó hely, hiszen az tartja el
a házat.
MIT GONDOLT A FAGGYÚGYERTYA, Ő HOVA FOG KERÜLNI?

– Ó! – húzta el a száját a viaszgyertya. – Van
a világon fontosabb dolog is az evésnél!
Sokkal többet ér a társasági élet. Ha az
ember egy ragyogó társaságban maga lehet
a legragyogóbb! Ma este bál lesz a házban,
mindjárt jönnek értem meg a családomért.
A VIASZGYERTYA SZERINT MI FONTOSABB AZ EVÉSNÉL?
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Ahogy kimondta, már jöttek is érte, de nemcsak őt vitték el, hanem
a faggyúgyertyát is. Maga a háziasszony vette a kezébe, s a konyhába vitte.
HOVA VITTE A HÁZIASSZONY A FAGGYÚGYERTYÁT?

Egy kisfiú várt ott a kosárral a kezében.
Krumplival rakták meg a kosarat, almát is
tettek melléje: a jószívű háziasszony ajándékozta meg vele a kisfiút.
MIT RAKTAK A KISFIÚ KOSARÁBA?

– Ezt a faggyúgyertyát is vidd haza, kisfiam – mondta végül. –
Édesanyád világos virradatig dolgozik, kell a gyertya nálatok.
MIÉRT ADTA ODA A FAGGYÚGYERTYÁT A KISFIÚNAK?

A kislánya ott állt mellette, s amikor azt hallotta: világos virradatig,
felragyogott az arca.
– Én is fennmaradok ma világos virradatig! – kiáltotta boldogan. –
Ma éjszaka bál lesz nálunk, s a legszebb ruhámat veszem föl, a piros
szalagosat! – Csak úgy sugárzott örömében.
MINEK ÖRÜLT OLYAN NAGYON A KISLÁNY?
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„De jólesik az ilyet látni!” – mondta magában a faggyúgyertya. –
„Sohasem felejtem el, milyen boldog volt a kislány! Ilyet úgysem
látok többet!”
A kisfiú beletette a kosárba, ráhajtotta a födelet,
s vitte haza. A faggyúgyertya szegény emberekhez került. Egy özvegyasszonyhoz és három
gyermekéhez, abba a rozzant kis házba,
amely éppen szemközt volt az előkelő
úri házzal. Megörült az özvegyasszony,
amikor a gyertyát meglátta.
– De szép szál gyertya! – kiáltotta, és
azonnal meg is gyújtotta.
HOVA KERÜLT A FAGGYÚGYERTYA?

A gazdag házban is akkor gyújtották meg a gyertyákat: felragyogtak
a termek. Kocsik robogtak a ház elé, előkelő öltözetű báli vendégek szálltak ki belőlük, zeneszó áradt ki az utcára.
KIK ÉRKEZTEK A GAZDAG HÁZBA?

„Most kezdődik a bál!” – gondolta sóvárogva a faggyúgyertya, s
eszébe jutott a gazdag kislány örömtől sugárzó arca. – „Ilyet se
látok többé!”
MI JUTOTT A FAGGYÚGYERTYA ESZÉBE?
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De az özvegyasszony legkisebb leánykája egyszerre csak odasomfordált testvéreihez, megölelte őket, és nagy-nagy titkot súgott a
fülükbe:
– Mit gondoltok, mi lesz ma vacsorára? Sült krumpli, úgy ám! – és
csak úgy sugárzott a boldogságtól: a gyertya világa éppen az arcába
hullott, s a gyertya olyan igazi örömöt látott az arcán, mint nemrég
az úri házban a gazdag kislányén.
MINEK ÖRÜLT A SZEGÉNY KISLÁNY?

„Lám, a sült krumpli ér annyit, mint a fényes bál!” – gondolta a
faggyúgyertya. – „Hiszen egyformán örül ez a két kislány, a gazdag
meg a szegény!” Még rá is tüsszentett az igazságra. Helyesebben
szólva sercent egyet, mert egy faggyúgyertyától csak ennyi telik.
MIRE JÖTT RÁ A FAGGYÚGYERTYA?
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Csipkerózsika
Hol volt, hol nem volt, valamikor nagyon régen élt egy király és egy
királyné. Nagyon szomorúak voltak, mert nem született gyerme
kük. Nap mint nap búsultak, keseregtek, sóhajtoztak:
– Ó, bárcsak lenne gyermekünk! – mondogatták egymásnak.
MIÉRT BÚSULT A KIRÁLY ÉS A KIRÁLYNÉ?

Egyszer a királyné jött ki a fürdőből, ami
kor egy béka totyogott mellé, és megszó
lalt:
– Ne búsulj, királyné, teljesül a kívánsá
god. Egy év múlva lányod fog születni.
Így is történt. Megszületett a kislány. Gyönyörű kicsi baba volt.
MI TÖRTÉNT EGY ÉV MÚLVA?

A király azt sem tudta, hova legyen a boldogságtól.
– Nagy ünnepséget fogunk rendezni! – mondta a feleségének. –
Minden rokont, barátot, ismerőst meg fogunk hívni!
MIT AKART RENDEZNI A KIRÁLY?

Aztán még eszébe jutott valami:
– Hívjuk meg a tizenhárom tudós asszonyt is, hogy segítsék a mi
kicsi lányunkat!
– Az nagyon jó lesz – mondta a királyné.
KIKET AKART MÉG MEGHÍVNI A KIRÁLY?

– Jaj, van egy nagy baj – sóhajtott a király. –
Csak tizenkettő aranytányér van! Most
mit csináljunk?
– Akkor sajnos csak tizenkét tudós
asszonyt tudunk vendégül látni.
Egyiküknek otthon kell maradni – döntötték el végül.
MIÉRT NEM JÖHETETT EL MIND A TIZENHÁROM TUDÓS ASSZONY?
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Elérkezett az ünnepség napja. Jöttek a rokonok, ismerősök, bará
tok. Sok szép ajándékot hoztak az újszülöttnek. Elhalmozták jókí
vánságaikkal, szeretetükkel.

Már javában tartott az ünnepi vacsora, amikor megérkezett a tizen
két tudós asszony. Ők is odamentek a bölcsőhöz, megnézték a
kislányt, aztán megajándékozták a gyermeket. A bölcső fölé hajol
tak, és szépen sorban mindegyik megszólalt:
– Becsületes leszel – mondta az első tudós asszony.
– Szép leszel – mondta a második tudós asszony.
– Gazdag leszel – mondta a harmadik tudós asszony.
– Okos leszel – mondta a negyedik tudós asszony.
– Egészséges leszel – mondta az ötödik tudós asszony.
– Igazságos leszel – mondta a hatodik tudós asszony.
– Tisztességes leszel – mondta a hetedik tudós asszony.
– Türelmes leszel – mondta a nyolcadik tudós asszony.
– Vidám leszel – mondta a kilencedik tudós asszony.
– Következetes leszel – mondta a tizedik tudós asszony.
– Barátságos, kedves leszel – mondta a tizenegyedik tudós asszony.
MIKET KAPOTT CSIPKERÓZSIKA A TUDÓS ASSZONYOKTÓL?

Már éppen a tizenkettedik tudós asszony szólt volna, amikor kinyílt
az ajtó, és belépett a tizenharmadik. Őt nem hívták meg az ünnep
ségre. Nagyon mérges volt, gyorsan odament a bölcsőhöz, ránézett
az újszülöttre, és azt mondta:
– Amikor tizenöt éves leszel, megszúrja
a kezedet egy orsó, és holtan
esel össze.
MIT KAPOTT CSIPKERÓZSIKA A TIZENHARMADIK TUDÓS ASSZONYTÓL?
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Aztán sarkon fordult, és kisietett a teremből. Megrémült minden
ki. A király és a királyné könyörögve nézett a tudós asszonyokra.
– Én már csak enyhíteni tudom az átkot – szólt a tizenkettedik.
Majd a bölcső fölé hajolt, és azt mondta:
– Tizenöt éves korodban megszúrja az ujjadat egy orsó, de nem
holtan esel össze, hanem százesztendős álomba zuhansz.
HOGYAN TUDTA ENYHÍTENI AZ ÁTKOT A TIZENKETTEDIK TUDÓS ASSZONY?

A király nagyon féltette a lányát.
– Nem lehet, hogy az a szörnyűség bekövet
kezzen – hajtogatta.
– Minden orsót el kell égetni! – adta ki az utasítást.
MILYEN UTASÍTÁST ADOTT A KIRÁLY? MIÉRT?

Csipkerózsika nőtt, növekedett. Minden jókívánság teljesült. Szép
volt, becsületes, kedves, vidám, türelmes, igazságos, okos. Aki csak
látta, azonnal megszerette.
Elérkezett a tizenötödik születésnapja. A királyi udvarban minden
ki az ünnepi ebédhez készülődött.
MIRE KÉSZÜLTEK A PALOTÁBAN?

A királylány egyedül maradt. Elkez
dett a palotában sétálgatni. Bené
zett minden szobába, kamrába.
Járkált egyik emeletről a másik
ra. Végül elvetődött egy ócska,
régi toronyba. Felmászott a
csigalépcsőn, és egy kis ajtóhoz
jutott. Óvatosan kinyitotta, és
egy pici szobába jutott. A szo
bában egy öreg anyóka ült, a
kezében egy orsó volt. Serényen
dolgozott.
HOVA MENT CSIPKERÓZSIKA?
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– Jó napot, anyóka! – köszönt kedvesen a király
lány. – Mit csinálsz? – kérdezte kíváncsian.
– Lent fonok – válaszolta.
– Mi az ott a kezedben?
– Orsó.
– De érdekes! Én még ilyet sose láttam! Add ide,
légy szíves, hadd próbáljak meg én is fonni! –
kérte a lány.
– Tessék, próbáld csak meg! – válaszolta az anyóka, és a királylány
kezébe adta az orsót.
MIT KÉRT EL A LÁNY?

A lány megfogta az orsót, és abban a pillanatban megszúrta a kezét.
Amikor az orsó megszúrta Csipkerózsika ujját, beteljesült az átok.
Az ágyra hanyatlott, és mélységes mély álomba merült.
MI TÖRTÉNT CSIPKERÓZSIKÁVAL?

Az álom az egész palotát elborította.
Elaludt a király és a királyné a trónteremben. Aludtak a vendégek,
a miniszterek, a szolgák, az egész udvari nép. Aludtak a lovak az
istállóban, a kutyák az udvaron, a galambok a tetőn, a legyek a falon.
Aludt a láng a tűzhelyben. Elaludt a szakács is a konyhában, pedig
éppen a kuktát akarta megütni, mert elrontott valamit. Aludt a
kukta is. Elpihent a szél, és egy levél sem rezdült a fákon.
MI TÖRTÉNT A PALOTÁBAN?
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A palotát csipkebokrok vették körül. Ezek évről évre magasabbak
lettek, végül az egész palotát betakarták, csak a szúrós, tüskés ágak
látszottak.
MI NŐTT A PALOTA KÖRÜL?

Az országban meséltek egy királylányról, Csipkerózsikáról, aki ott
alszik a csipkebokrok között a palotában. Az elején még elindult
egy-egy királyfi, aki szerette volna látni a szépséges Csipkerózsikát,
de bizony rosszul jártak. A tüskés ágak megfogták őket úgy, hogy
kiszabadulni sem tudtak. Ott lelték halálukat.
MIÉRT INDULTAK EL A KIRÁLYFIAK? MI TÖRTÉNT VELÜK?

Ahogy telt-múlt az idő, egyre kevesebbet meséltek az emberek
Csipkerózsikáról. Sok-sok év után újra erre vetődött egy királyfi.
– Mi van itt, ebben a csipkebokor-rengetegben? – kérdezte a király
fi a falu legöregebb emberétől.
– Itt állítólag egy palota volt valamikor, legalábbis ezt mesélte az
öregapám – válaszolta az öreg. – Azt is mesélte az én nagyapám,
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hogy abban a palotában egy gyönyörű lány alszik, akit elátkoztak.
Úgy hívják, hogy Csipkerózsika. Vele alszik mindenki, aki a palotá
ban volt. Azt is mondták, hogy sok királyfi megpróbált átjutni ezen
a rengetegen, de mind fennakadt az ágakon.
MIT MESÉLT A FALU LEGÖREGEBB EMBERE?

– Én is megpróbálom! Látnom kell azt a szépséges Csipkerózsikát! –
mondta a királyfi.
– Jaj, ne menj, fiam! Odaveszel! – kérlelte az öregember. De a
királyfi nem hallgatott rá.
Odalovagolt a csipkebokorhoz. Leszállt a lováról, és gyalogosan in
dult a sűrű ágak felé. Elővette a kardját, hogy azzal próbál utat vágni
magának. Amint a királyfi odaért a bozóthoz, az ágak maguktól szét
nyíltak, és a királyfit átengedték. Mögötte újra összezáródtak.
MIT CSINÁLTAK A CSIPKEBOKOR ÁGAI?

A királyfi bejutott a palotába. Látta az alvó lovakat az istállóban, a
kutyákat az udvaron. A galambokat a tetőn, amint a fejüket a szár
nyuk alá bújtatva aludtak. Látta a királyt és a királynét a trónterem
ben. Látta a vendégeket, a minisztereket, a szolgákat, az egész
udvari népet, a szakácsot és a kuktát a konyhában. Mindenki aludt.
MIT LÁTOTT A KIRÁLYFI A PALOTÁBAN?
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A királyfi ment tovább,
míg vég ül elj utott a
toronyba. Megtalálta a pici
toronyszobát is. Az ágyon
meglátta Csipkerózsikát.
Békésen aludt. A királyfi
nem tudta levenni a sze
mét a szépséges király
lányról. Csak nézte-nézte.
Végül odahajolt, és meg
csókolta.
MIT CSINÁLT A KIRÁLYFI?

Alighogy a lányhoz ért, Csipkerózsika kinyitotta a szemét, és ked
vesen pillantott a királyfira. Azonnal beleszeretett a legénybe. Aztán
szépen együtt lementek a toronyból. Közben felébredt a király és
a királyné a trónteremben, föl az egész udvari nép. Mindenki cso
dálkozva nézett körül.
MI TÖRTÉNT A PALOTÁBAN?

A galambok újra repültek, a tűz újra égett a tűzhelyben. Még a sze
gény kukta is megkapta azt a pofont a szakácstól, amit éppen száz
évvel ezelőtt akart adni neki.
A király és a királyné boldogan ölelte magához Csipkerózsikát.
Aztán hatalmas pompával megülték a lakodalmat. Csipkerózsika és
a királyfi boldogan élt, amíg meg nem halt.
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HALLGASD MEG A VERSET, MAJD OLVASD EL TE IS!

Altató
Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a ház,
dunna alatt alszik a rét –
aludj el szépen, kis Balázs.

Tűzoltó leszel s katona!
Vadakat terelő juhász!
Látod, elalszik anyuka. –
Aludj el szépen, kis Balázs.

Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
velealszik a zümmögés –
aludj el szépen, kis Balázs.

(József Attila)

A villamos is aluszik,
– s mig szendereg a robogás –
álmában csönget egy picit –
aludj el szépen, kis Balázs.
Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább –
aludj el szépen, kis Balázs.
Szundít a labda, meg a sip,
az erdő, a kirándulás,
a jó cukor is aluszik –
aludj el szépen, kis Balázs.
A távolságot, mint üveg
golyót, megkapod, óriás
leszel, csak hunyd le kis szemed, –
aludj el szépen, kis Balázs.
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ÜNNEPEINK, HAGYOMÁNYAINK
október 6.
október 23.
halottak napja
mikulás
karácsony
újesztendő
március 15.
húsvét
pünkösd
augusztus 20.
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Nemzeti jelképeink
Minden nemzetnek vannak jelképei, amelyeket törvényekben rögzítenek, és törvényekkel védenek. Mindenkinek tiszteletben kell
tartania őket.
HOGYAN VÉDIK A JELKÉPEKET?

Minden embernek kedvesek a saját nemzeti jelképei. A magyar nem
zeti jelképeket Magyarország Alaptörvényében határozták meg.
MIT HATÁROZTAK MEG AZ ALAPTÖRVÉNYBEN?

Himnusz
A magyar nép nemzeti éneke.
Szövegét Kölcsey Ferenc írta,
zenéjét Erkel Ferenc szerezte.
Zászló
Magyarország zászlaja háromszínű. Egyforma széles piros,
fehér és zöld sávból áll.

Címer
Magyarország címere hegyes talpú pajzs.
Az egyik felében vörös és ezüst csíkok vannak.
Másik részének vörös az alapszíne. Ebben zöld
hármas halom és az ezüst kettős kereszt látható.
A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik.
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Október 6., a magyar nemzet gyásznapja
Ferenc József katonai segítséget kért az orosz cártól. A nyugati
nagyhatalmak jóváhagyták ezt a kérést.
KITŐL KÉRT SEGÍTSÉGET AZ OSZTRÁK CSÁSZÁR? MIT CSINÁLTAK A NYUGATI HATALMAK?

Az orosz cár kétszázezer katonával megindult Magyarország ellen.
Ekkora túlerővel szemben a honvédsereg esélytelen volt.
A MAGYAR KATONÁKNAK VOLT ESÉLYÜK A GYŐZELEMRE?

A magyar tábornok letette a fegyvert. Ő és a magyar hadsereg fel
tétel nélkül megadta magát az orosz cárnak.
KINEK ADTA MEG MAGÁT A MAGYAR HADSEREG?

Az orosz cár megígérte, nem büntetnek meg senkit, aki megadta
magát. Ferenc József azonban a megtorlást választotta.
MIT ÍGÉRT AZ OROSZ CÁR? MIT VÁLASZTOTT FERENC JÓZSEF?

Az orosz cár kiadta a magyar hadifoglyokat az osztrákoknak.
Megkezdődött a kegyetlen megtorlás. 1849. október hatodikán a
honvédtiszteket és a miniszterelnököt fosztották meg életüktől.
A miniszterelnököt Pesten, a honvédtiszteket Aradon végezték ki.
HOL VÉGEZTÉK KI A HONVÉDTISZTEKET ÉS A MINISZTERELNÖKÖT?

Október hatodika ettől kezdve a magyar nemzet gyásznapja.

A dalnok búja
Szemem alátekint…
Késő, habár láttam virágát,
Biztatnom a kidőlt fa ágát:
Virágozzék megint.
(Arany János – részlet)
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A szabadságharc hősei
1849. október hatodikán végezték ki
Pesten:
gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt,
Fekete Imre századost;
Aradon:

LeiningenWesterburg
Károly
tábornokot,

Kiss Ernő
altábornagyot,

Dessewffy
Arisztid
vezérőrnagyot,

Aulich
Lajos
tábornokot,

Török
Ignác
mérnökkari
tisztet,

Damjanich
János
tábornokot,

Knézich
Károly
tábornokot,

Nagysándor
József
lovassági
parancsnokot,

Schweidel
József
vezérőrnagyot,

Lázár
Vilmos
ezredest,

Vécsey
Károly
tisztet,

Lahner
György
tábornokot,

Poelten
berg Ernő
tábornokot;

Pécsen:
Vertike Gábor honvédot, Szilva János honvédot.
A katonai bíróságok százhúsz embert ítéltek halálra, és több ezret
vetettek börtönbe.
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1956. október 23., nemzeti ünnep
A magyar nép teljesen elkeseredett. Azt remélte, jobb lesz az élet,
ha véget érnek a hazudozások, az igazságtalanságok.
MIBEN REMÉNYKEDTEK AZ EMBEREK?

De csalódtak. Az uralkodó párt az egyik régi, bűnös vezetőjét bíz
ta meg újra. Az emberek rájöttek, hogy nem változik semmi.
MIÉRT GONDOLTÁK, HOGY NEM VÁLTOZIK SEMMI?

Ezért az egyetemisták, a munkások, az írók gyűléseket tartottak.
Október huszonharmadikára pedig tüntetést szerveztek. Budapes
ten kétszázezer ember vonult a Kossuth térre. A magyar zászló
közepéből kivágták a címert, amit mindenki gyűlölt.
Ez az elnyomó, idegen hatalomra emlékeztette
az embereket.
A forradalom jelképe a lyukas nemzeti színű zászló lett.
MIÉRT VÁGTÁK KI A CÍMERT A ZÁSZLÓBÓL? MI LETT A FORRADALOM JELKÉPE?

A pesti forradalom az egész országra kiterjedt. A nép követelte a
demokráciát és az ország függetlenségét. A forradalom győzött.
Ezt ünnepeljük október huszonharmadikán.
MIT ÜNNEPELÜNK OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁN?

A győzelem csak tizenhárom napig tar
tott. Az uralkodó párt és az idegen
hatalom katonái támadást indítottak
a magyar nép ellen.
341 forradalmárt végeztek ki. Húszezernél is többen kerültek bör
tönbe.
HÁNY NAPIG TARTOTT A FORRADALOM? MI KÖVETKEZETT UTÁNA?

Hazánk csak több mint harminc év múlva lett újra szabad.
MIKOR LETT ÚJRA SZABAD MAGYARORSZÁG?
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Mennyből az angyal
Mennyből az angyal – menj sietve
Az üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
(Márai Sándor – részlet; New York, 1956)

Egy mondat a zsarnokságról
Hol a zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van
[…] az óvodákban,
az apai tanácsban,
az anya mosolyában,
abban, ahogy a gyermek
idegennek felelget;
(Illyés Gyula – részlet)
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Halottak napja
Október végén, aki csak teheti, kimegy a temetőbe. Rendbe rakja
hozzátartozói sírját. Elviszi onnan az elhervadt virágokat, és újakat
ültet. Van, aki koszorút visz.
KIK AZ EMBER HOZZÁTARTOZÓI? HOGYAN RAKJÁK RENDBE A SÍRT?

November elseje mindenszentek ünnepe, másodika halottak nap
ja. A szépen feldíszített sírnál gyertyát, mécsest gyújtunk, és kedves
halottunkra emlékezünk.
MIKOR SZOKTUNK GYERTYÁT, MÉCSEST GYÚJTANI A SÍRNÁL?

Az emberek nagyon-nagyon régóta megemlékeznek halottaikról.
A kelták október 31-én ünnepeltek. Töklámpásokkal járták a falut,
és el akarták ijeszteni a gonosz szellemeket. De ezekkel mutatták
az utat a halottak szellemeinek is, hogy hazataláljanak.
MIÉRT KÉSZÍTETTEK TÖKLÁMPÁST A KELTÁK?

Mindenszentek napjának előestéje angolul:
All Hallows’ Eve, rövidítve Halloween.
Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban
a gyerekek ijesztő jelmezekbe öltöznek. Ház
ról házra járnak, „rémisztgetik” a házigazdákat,
és édességeket kapnak.
HOGYAN ÜNNEPLIK A HALLOWEENT?
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Azon az éjjel
Azon az éjjel
az órák összevissza vertek.
Azon az éjjel
holdfényben úsztak mind a kertek.
Azon az éjjel
kocsik robogtak a kapunk alatt.
Azon az éjjel
könnyben vergődtek a fülledt szavak.
Azon az éjjel
égett szobánkban gyertya, lámpa.
Azon az éjjel
féltünk a borzasztó homályba.
Azon az éjjel
arcunk ijedt volt, halavány.
Azon az éjjel
halt meg szegény, ősz nagyapám.
(Kosztolányi Dezső – részlet)
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Mikulás
Valamikor nagyon régen élt egy püspök, Miklós. Myra
városában, egy kolostorban lakott.
HOGY HÍVTÁK A PÜSPÖKÖT?

Minden este órákig sétált a városka utcáin, figyelt az emberek gond
jaira. A kolostor szomszédságában lakott egy elszegényedett ne
mesember a feleségével és három nagylányával. Betevő falatra is
alig jutott nekik.
MI TÖRTÉNT A CSALÁDDAL?

Ezen az estén a három lány arról beszélgetett, melyikük adja el
magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon.
MIRŐL BESZÉLGETTEK A LÁNYOK?

Miklós püspök meghallotta ezt, s visszasietett a templomba. Kesz
kenőbe kötött egy marék aranyat, és bedobta az ablakon.
– Csoda történt! Valaki segített rajtunk! Férjhez tudjuk adni a leg
idősebb lányunkat! – hálálkodtak a szülők, amikor megtalálták a
pénzt.
MIT CSINÁLT A PÜSPÖK? MIRE GONDOLTAK A SZÜLŐK?

Egy év múlva Miklós püspök ugyanebben az időben megint egy
keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. A család kisietett,
mert lépteket hallott az ablak alól, s akkor látta, hogy egy piros
ruhás öregember siet el a sötétben.
A MÁSODIK ÉVBEN KIN SEGÍTETT A PÜSPÖK? MIT LÁTOTT A CSALÁD?

Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és a püs
pök zárva találta az ablakot. Felmászott a ház tetejére, és
a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat.
A pénz a legkisebb lány harisnyájába esett.
MI TÖRTÉNT A HARMADIK ÉVBEN?
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December hatodikán a Miklósok ünneplik névnapjukat. Ezen
a napon Szent Miklós püspök jószívűségére is emlé
kezünk. Előző este a gyerekek az ablakba
teszik a szépen kitisztított cipőt. Reggel
aztán megtudják, mit hozott a Mikulás.
HOGYAN VÁRJÁK A GYEREKEK A MIKULÁST?

Mese a Mikulásról
Hókastélyban jéglakás:
Ott lakik a Mikulás.
Szél a szánja – mégse fázik,
Úgy röpül egy messzi házig.
Csengője a hópehely.
Szánkójának énekelj,
Mintha dallal idehúznád,
S tedd ki ablakba a csizmád.
Ne lesd meg a Mikulást,
Rajta varázs a palást:
Leshetsz reggelig magadban,
Mert ha eljön, láthatatlan.
Hogyha tudnád, hol lakik,
S odaérnél hajnalig,
Jutnál mesebeli tájra –
Elolvadna palotája.
(Veress Miklós – részlet)
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Karácsony
A Római Birodalom császára kiadta a parancsot:
– Tudni akarom, mennyi ember él a Római Biro
dalomban! Népszámlálást kell tartani. Mindenkit
a szülőföldjén veszünk számba. Aki nem ott él,
utazzon vissza a születési helyére! Máshol nem
lehet felírni!
MI VOLT A CSÁSZÁR PARANCSA?

Józsefnek és Máriának Betlehembe kellett mennie. Hosszú volt az
út Názárettől Betlehemig. József gyalogolt, Mária egy szamár hátán
utazott. Sok ember tette meg az utat Betlehemig. A császár paran
csának mindenki engedelmeskedett.
MIÉRT UTAZOTT SOK EMBER BETLEHEMBE?

Amikor József és Mária megérkezett, a város már nagyon zsúfolt
volt. Végül egy üres istállóban tértek nyugovóra. Itt született meg
azon az éjjelen a gyermek.
Karácsony a kis Jézus születésnapja.
MIT ÜNNEPELNEK A KERESZTÉNYEK KARÁCSONYKOR?

Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
(Ady Endre – részlet)
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Ujjé!vi mese
Mesét mondok, dí-dá-dú,
egyszer volt egy százlábú.
Hát az a százlábú állat
sorra számlálgatott minden lábat,
eredményül mennyi jött?
épp 365.
Az év minden napjára
jut neki 1-1 lába.
[…] Ahány lába
– mert nem dőre –
éppen annyi adománya
az újesztendőre:
minden napra jut 1-1,
a sok kicsi sokra megy.
(Weöres Sándor – részlet)

Kicsike…
Kicsike vagyok én,
Nem mondhatok sokat,
De nálamnál senki
Nem mond szebbet, jobbat.
Esztendő, esztendő,
Édes új esztendő,
Szépből, jóból benned
Legyen elegendő.
(Benedek Elek)
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Március 15., nemzeti ünnep
1848. március 15-én Pesten a Fiatal Magyarország köre cselekvés
re szánta el magát. Petőfi és barátai mellé álltak az egyetemisták,
a polgárok egy része is. Több mint ezren a nyomdához vonultak.
KIK TÁMOGATTÁK PETŐFIÉKET?

Lefoglalták a nyomdát, kinyomtatták Petőfi
versét, a Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot.
MIT NYOMTATTAK KI?

Azután a helytartótanács épülete elé vonultak. A tanács tagjai tel
jesítették a tüntetők követeléseit. Kiszabadították Táncsics Mihályt
a börtönből.
KIT SZABADÍTOTTAK KI A BÖRTÖNBŐL?

Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán című művet adták elő, ami
be volt tiltva. A tüntető ifjak együttműködtek a megyei és a váro
si vezetőkkel, akik nem merték bevetni a helyőrséget.
MIT ADOTT ELŐ A NEMZETI SZÍNHÁZ?

Március tizenötödikén a pesti forradalmat és a szabadságharc kez
detét ünnepeljük. Ilyenkor kitűzzük a nemzeti színű szalagból ké
szült kokárdát.
MIT ÜNNEPLÜNK MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKÉN?

Bánk bán
S ha tán utolsó fillérünkre egy
Törvénytudó felírja a panaszt:
Ki írja fel keserves könnyeinket,
Hogy jó királyunk megláthassa azt.
(Katona József – részlet)
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Nemzeti dal
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(Petőfi Sándor – részlet;
Pest, 1848. március 13.)
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Húsvét
A keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepe a húsvét. Jézus feltá
madását ünneplik. A hívők a megváltásért mondanak hálát.
MIT ÜNNEPELNEK A KERESZTÉNYEK?

A tavaszt, az újjászületést is köszöntjük. Piros tojást készítünk,
hímes tojást festünk, barkával, virágokkal díszítjük otthonainkat.
MIT KÉSZÍTÜNK HÚSVÉTKOR?

Hagyományos étel a húsvéti sonka tormával és tojással, valamint a húsvéti bárány.
MILYEN HÚSVÉTI ÉTELEKET ISMERSZ?

Húsvét hétfőn a fiúk meglocsolják a lányokat. A lányok ezért szé
pen festett hímes tojást adnak nekik.

Akarsz-e fényt?
Homály. A bimbós sombokor
ködpermetegben ázik.
Hozok egy ágat, vízbe tedd,
vázádban kivirágzik.
Pár nap s kibontja szirmait,
mintha kénlánggal égne.
S a verandán szétsugaraz
a tavasz szőkesége.
(Áprily Lajos)
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Locsolóversek
Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára.
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra!
Rózsavíztől, majd meglátod, szép és ügyes leszel.
Ugye kislány, a zsebembe piros tojást teszel?
(Népköltés)

E háznak kertjében van egy rózsatő,
Azt gondozza, azt öntözi a jó Teremtő.
Vizet öntök a fejére. Szálljon áldás a kezére.
Az Istentől kérem,
Piros tojás a bérem.
(Népköltés)

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.
(Népköltés)
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Pünkösd
Az ünnep neve görög szóból származik. Jelentése: ötvenedik (a görög
szó: pentekoszté). A húsvét utáni ötvenedik napon van pünkösd.
MIKOR VAN PÜNKÖSD?

A keresztények Jézus jelenlétét és az egyház születését ünneplik
pünkösdkor.
MIT ÜNNEPELNEK A KERESZTÉNYEK PÜNKÖSDKOR?

Régen a falvakban pünkösdi királyt választottak. Versenyjátékokkal,
például lóversennyel döntötték el, ki legyen a pünkösdi király.
HOGYAN VÁLASZTOTTAK PÜNKÖSDI KIRÁLYT?

A pünkösdi király egy évig „uralkodott”. Ő volt a legények veze
tője. Nagy megbecsülésnek örvendett. Egy évig minden
lakodalomba, mulatságba, ünnepségre hivatalos volt.
MI JÁRT EGY PÜNKÖSDI KIRÁLYNAK?

A falu közössége kifizette helyette a kocsmai fogyasztását, kisebb
vétségeit elnézték. Lovait, marháit társai őrizték.
MILYEN JOGAI VOLTAK A PÜNKÖSDI KIRÁLYNAK?

Egy év múlva, a következő pünkösdkor véget ért a királyság. Újabb
verseny következett.
MENNYI IDEIG „URALKODOTT” A PÜNKÖSDI KIRÁLY?

Bor, búza…
Bor, búza és gyümölcs
Szálljon a házukra,
Mint régen leszállott
Az apostolokra.
(Népköltés)
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Mi van ma…
Mi van ma? Mi van ma?
Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz
A második napja.
Jó legény, jól megfogd
Lovadnak kantárját,
Hogy el ne tiporja
A pünkösdi rózsát!
(Népköltés)

Szoktak pünkösdi királynőt
is választani.
KIK KÖZÜL VÁLASZTOTTÁK A PÜNKÖSDI KIRÁLYNŐT?

A „királynő” feje fölé a többiek kendőből sátrat formálnak,
így járják sorba a házakat. Rózsát, virágot hintenek az udvarra, éne
kelnek, táncolnak.
HOGYAN KÖSZÖNTIK A HÁZIGAZDÁKAT?

A háziaktól almát, diót, tojást, esetleg néhány fillért kapnak.
MIT KAPNAK A HÁZIAKTÓL?

„Elhozta az Isten piros pünkösd napját,
Mink is meghoztuk a királykisasszonykát,
Nem anyától lettem, rózsafán termettem,
Piros pünkösd napján hajnalban születtem.”
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Augusztus 20., nemzeti és állami ünnep
Államalapító Szent István ünnepe
István király volt az egyik legnagyobb államférfi a magyar történe
lemben. Az ő tehetségének és munkájának köszönhető, hogy lét
rejött Magyarország. Ezért hívják államalapítónak.
MIT KÖSZÖNHETÜNK ISTVÁN KIRÁLYNAK?

Törvények, rendeletek segítségével erős államot alkotott. Sikerült
Magyarország függetlenségét megőriznie. Beillesztette hazánkat a
többi erős európai ország közé. Szokásaink, jellegzetes magyar
hagyományaink nagy része megmaradhatott.
MIT HOZOTT LÉTRE ISTVÁN KIRÁLY?

Államalapító volt politikai, vallási és társadalmi szempontból is.
Neki köszönhetjük, hogy Magyarország meg tudott maradni. Biz
tosította népének a jövőbe vezető utat is.
MIT KÖSZÖNHETÜNK NEKI?

Az 1000. év karácsonyán koronázták királlyá Esztergomban. A kirá
lyi koronát a pápától kapta.
MIKOR KORONÁZTÁK KIRÁLLYÁ ISTVÁNT?

A keresztények augusztus 20-án Szent Istvánt mint Magyarország
fővédőszentjét ünneplik. Budapesten, a Szent István-bazilikában
őrzik István király jobb kezét.
HOL ŐRZIK SZENT ISTVÁN JOBB KEZÉT?
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Koronázási jelképek
Szent Korona
Ez látható Magyarország címerén is.
MILYEN KORONÁZÁSI JELKÉP LÁTHATÓ MAGYARORSZÁG CÍMERÉN?

Jogar
Egy farúdra illesztett hegyikristály gömbből áll.
MIBŐL KÉSZÜLT A JOGAR?

Országalma
Csak a magyar országalmán van kettős kereszt, a többi
európai országé nem ilyen.
MIBEN KÜLÖNBÖZIK A MAGYAR ORSZÁGALMA MÁS ORSZÁGOKÉITÓL?

Királyi palást
István király felesége, Gizella királyné készíttette. A paláston látha
tó István király arcmása.
KI KÉSZÍTTETTE A KIRÁLYI PALÁSTOT?

Kard
Az eredeti elveszett.
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Tartalom
Köszöntő, eseménykép ������������������������������������������������������������������
Kicsi vagyok én (Szabó Lőrinc verse) ����������������������������������������������
Eseménykép ������������������������������������������������������������������������������������
Hogyan csőszködött a róka kertjében a nyúl?
(Vázsonyi Endre nyomán) ����������������������������������������������������������������
A Csizmás Kandúr (C. Perrault nyomán) �����������������������������������������
Miből van a legtöbb? (Kriza Ildikó nyomán) �������������������������������������
Eseménykép �������������������������������������������������������������������������������������
A békakirály (Grimm testvérek nyomán) ������������������������������������������
Csudatarisznya (Sáfár Sándor nyomán) ������������������������������������������
Diákból tanító ��������������������������������������������������������������������������������
Ha én zápor volnék (Kányádi Sándor verse, részlet) �������������������������
A gólyakalifa története (W. Hauff nyomán) ������������������������������������
Trencsén (Szombathy Viktor nyomán) ����������������������������������������������
Fekete kenyér (Petőfi Sándor verse) ������������������������������������������������
A hollók bírája (Végh György nyomán) ��������������������������������������������
Kicsi szívem (Szentmihályi Szabó Péter verse) ��������������������������������
Jancsi szabó meg a tudós állatok (L. Bechstein nyomán) ����������������
Ha az erdő besötétül (Tarbay Ede verse) ����������������������������������������
Holle anyó (Grimm testvérek nyomán) ��������������������������������������������
A király lustája (Tatay Sándor nyomán) ������������������������������������������
Róka-étlap (Kányádi Sándor verse) ��������������������������������������������������
Az aranyláncon függő kastély (Jankovich Ferenc nyomán) ��������������
A király lustája dolgozik (Tatay Sándor nyomán) ����������������������������
Az igazlátás (Gárdonyi Géza nyomán) �����������������������������������������������
A hunok ������������������������������������������������������������������������������������������
Virító Pál (Kriza János nyomán) ������������������������������������������������������
Tükrös Kata (Móra Ferenc nyomán) ������������������������������������������������
Vásár (Weöres Sándor verse, részlet) ����������������������������������������������
Rigócsőr király (Grimm testvérek nyomán) ��������������������������������������
A komédiás disznó (Gárdonyi Géza nyomán) �����������������������������������
A szél meg a nap (Szabó Lőrinc verse) ���������������������������������������������
A székely csizmadia és a Szélkirály (Kriza János nyomán) ���������������
Az Agyag-hegyen (V. V. Bianki nyomán) �������������������������������������������
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Cifra palota (Nemes Nagy Ágnes verse) �������������������������������������������
Két gyertya (H. C. Andersen nyomán) ���������������������������������������������
Csipkerózsika (Grimm testvérek nyomán) ���������������������������������������
Altató (József Attila verse) ���������������������������������������������������������������
Ünnepeink, hagyományaink ������������������������������������������������������������
Nemzeti jelképeink �������������������������������������������������������������������������
Október 6., a magyar nemzet gyásznapja �������������������������������������
A dalnok búja (Arany János verse, részlet) ���������������������������������������
A szabadságharc hősei ���������������������������������������������������������������������
1956. október 23., nemzeti ünnep �������������������������������������������������
Mennyből az angyal (Márai Sándor verse, részlet) ���������������������������
Egy mondat a zsarnokságról (Illyés Gyula verse, részlet) �����������������
Halottak napja ���������������������������������������������������������������������������������
Azon az éjjel (Kosztolányi Dezső verse, részlet) �������������������������������
Mikulás ���������������������������������������������������������������������������������������������
Mese a Mikulásról (Veress Miklós verse, részlet) �����������������������������
Karácsony ���������������������������������������������������������������������������������������
Kis, karácsonyi ének (Ady Endre verse, részlet) �������������������������������
Ujjé!vi mese (Weöres Sándor verse, részlet) �������������������������������������
Kicsike… (Benedek Elek verse, részlet) �������������������������������������������
Március 15., nemzeti ünnep �����������������������������������������������������������
Bánk bán (Katona József drámája, részlet) ���������������������������������������
Nemzeti dal (Petőfi Sándor verse, részlet) ���������������������������������������
Húsvét ���������������������������������������������������������������������������������������������
Akarsz-e fényt? (Áprily Lajos verse) �������������������������������������������������
Locsolóversek (népköltés) ���������������������������������������������������������������
Pünkösd �������������������������������������������������������������������������������������������
Bor, búza… (népköltés) �������������������������������������������������������������������
Mi van ma… (népköltés) �����������������������������������������������������������������
Augusztus 20., nemzeti és állami ünnep �����������������������������������������
Koronázási jelképek ������������������������������������������������������������������������
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Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Telefon: 06 1 460 1873
Fax: 06 1 460 1822
E-mail: kiado@ofi.hu
A kiadásért felel: dr. Liptai Kálmán rektor
Raktári szám: NT-98724
Az átdolgozott kiadást szerkesztette: Boldizsárné Kovács Gizella
Műszakiiroda-vezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Szabóné Szetey Ildikó, Marcsek Ildikó
Grafikai szerkesztő: Slezák Ilona, Róth Ágnes
Nyomdai előkészítés: Bánáti János
Terjedelem: 13,94 (A/5) ív
A tankönyv tömege: 300 gramm
1. kiadás, 2019
Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Zrt. Debrecen
Felelős vezető: György Géza vezérigazgató
A nyomdai megrendelés törzsszáma: xxxx.xx.xx

NT_98724_Jatekorszag_4_TK.indd 156

2019. 05. 17. 8:16

