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Iskolába kell járni

Nagyon-nagyon régen nem volt iskola. Akkor a 
gyerekek otthon tanultak. Mire felnôttek, nekik 
is tudniuk kellett mindent, amit a szüleik tudtak. 
A pásztornak a fia a pásztorkodást tanulta meg: ho-
gyan kell gondozni, ellátni, megvédeni az állatokat.

MIT TANULTAK MEG A PÁSZTOR FIAI?

A cipésznek a fia a lábbeli készítését 
tanulta meg. Megismerte a szerszámo-
kat is. Már gyerekkorában tudta, mire 
való a kaptafa, az ár, az üllô. Ügyesen 
használta a suszterkalapácsot, a susz-
terfogót is.

MIT TANULTAK MEG A CIPÉSZ FIAI?

A lányok az anyukájuktól tanul-
ták meg a gyermekek és a család 
ellátását, a fôzést, a mosást, a ta-
karítást, a kerti munkát. Tudniuk 
kellett fonni, szôni, varrni. So-
kan megtanultak szépen hímezni 
és festeni is. Tudtak betegeket 
ápolni, gyógyteákat készíteni.

MIT KELLETT TUDNIUK A LÁNYOKNAK?

István király idejében épültek az elsô iskolák Magyarországon. 
A legfontosabb tantárgy az olvasás és az írás volt. Tankönyveket, 
ábécéskönyveket akkor még nem készítettek. 

MI VOLT A LEGFONTOSABB TANTÁRGY?
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A tanító a táblára írta a betût, 
a diákok pedig mondták a betû 
nevét. A betûkkel együtt meg-
tanulták a betûrendet, az ábé-
cét is. 

HOGYAN TANULTÁK MEG A BETÛKET ÉS AZ ÁBÉCÉT?

Következett az összeolvasás. Valahogy úgy, hogy a tanító a táblára 
írt egy szót, például pász-tor. A gyerekek elolvasták, megnevezték 
az elsô szótag betûit: p, á, sz, aztán egybe kimondták a szótagot: 
pász. Majd a második szótag betûit olvasták el: t, o, r. Ezt is ki-
mondták egybe: tor. Ezután a két szótagot összeolvasták a gyere-
kek: pásztor. 

HOGYAN TANULTÁK A GYEREKEK AZ ÖSSZEOLVASÁST?

Nagyon nehéz volt a gyerekeknek így megtanulni olvasni. A legna-
gyobb baj mégis az volt, hogy latin szövegek olvasására tanították 
ôket. Magyarul beszéltek a gyerekek, mégis latin betûket, szavakat 
kellett felismerniük. Abban az idôben máshol is így történt. A né-
met, a francia, a lengyel anyanyelvû gyerekeket is a latin nyelv olva-
sására, írására tanították. 

MILYEN NYELV OLVASÁSÁT ÉS ÍRÁSÁT TANULTÁK A GYEREKEK?

* Semmi sem történik a Földön ok nélkül. (Bibliai idézet)
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Liba anyó mestersége

A nyúl egyszer a róka kertje mellett ment 
el. Nem vette észre, hogy a róka éppen a 
kertben van. Bezzeg a róka észrevette a 
nyulat, és jó hangosan ráköszönt:
– Adj’ isten, szomszéd! Mi járatban vagy erre mifelénk?
A nyúl elôször nagyon megijedt, de látta, hogy a kerítésen nem tud 
átjutni a róka. 

MIÉRT NEM FUTOTT EL A NYÚL?

Összeszedte magát, és illendôen válaszolt:
– Mosnivalót viszek a patakra.

– Nem is tudtam, hogy a mosáshoz is értesz!
– Ó, nem én mosom a ruhát – felelte a nyúl –, 
hanem liba anyó. Olcsón és gyorsan dolgozik. 
– És szép tisztára mossa a ruhákat?
– Igen, még nézni is öröm.

KI MOSSA KI A RUHÁKAT?

– Jó, hogy mondod – mosolygott ravaszul a róka. – Akkor majd én 
is meglátogatom. Jól megfizetem majd a munkáját. 
A nyúl azonnal megrémült. 
„Jaj, szegény liba anyó. Én most fecsegek itt összevissza, ô meg baj-
ba kerül. Semmi jó nem lesz abból, ha a róka meglátogatja.”

MIÉRT RÉMÜLT MEG A NYÚL?

Hangosan azt mondta: 
– Ne menj liba anyóhoz! Nagyon sok dolga van mos-
tanában. Új mosást már nem vállal.
A róka vigyorogva pödörgette a bajszát:
– Ne félts te engem! Mondtam, hogy jól megfizetem.
A nyúl látta, hogy nem tudja már lebeszélni. 
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– Lehet, hogy neked még fog mosni. Legjobb, ha este mész a laká-
sára, akkor már otthon találod!
– Remélem – vicsorgott a róka. 

MIT JAVASOLT A NYÚL A RÓKÁNAK?

Elbúcsúztak. A nyúl sietett a patakhoz.
– Jó napot, anyó! – köszönt messzirôl a nyúl. – Megy a munka?
– Éppen jókor jössz! A szemüvegem beleesett a patakba. Nélküle 
olyan rosszul látok, hogy még a szemüvegemet sem találom meg. 
A nyúl hamar meglelte. 

MIT EJTETT A PATAKBA LIBA ANYÓ?

– Hoztam egy kis mosnivalót – mondta a nyúl. 
– Tedd csak le! Este már jöhetsz is érte! Tudod, otthon leszek.
– Igen, tudom, de nemcsak én tudom, hanem a róka is.
– Majd jól elverem, csak jöjjön! – mondta liba anyó.
– Hát, ha egy liba meg egy róka verekszik, akkor nem lehet tudni, 
hogyan végzôdik a dolog. 

MIÉRT AGGODALMASKODOTT A NYÚL?

– Hát akkor mit csináljak? – kérdezte a liba.
– Este, ha hazamész, a ruhákat tedd az ágyadra! Te pedig repülj fel 
a gerendára, és ülj meg ott csendesen!

HOVA KELL FELREPÜLNI LIBA ANYÓNAK?

– Nem tudok én már olyan magasra re-
pülni! – mondta a liba. – Repülj elôször az 
asztalra, aztán a kemencére, onnan meg a 
gerendára! Így biztosan sikerül.

HOGYAN FOG FELJUTNI A GERENDÁRA?
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– Jó, aztán mi lesz?
– A többi az én dolgom – felelte a nyúl, és el-
sietett. Ment egyenesen a kutyához. 
– Ráérsz ma este? – kérdezte a nyúl. 
– Mire kellene ráérni?
– Egy kis rókafogásra.
– Arra mindig ráérek.
Aztán megbeszélték a tenni-
valókat. 

KIVEL BESZÉLTE MEG A TERVEKET A NYÚL?

Amikor besötétedett, a kutya elbújt liba anyó udvarán, a fészer 
mögött. 

HOVA BÚJT EL A KUTYA?

Nemsokára jött is a róka. 
– Szerencsés jó estét, liba anyó! – köszönt be a kapuból. – Hoztam 
egy kis mosnivalót.
De választ nem kapott, így hát beljebb lopakodott.
Látta, hogy valami fehérség fekszik az ágyon.
– Úgy látszik, liba anyó már alszik – gondolta a róka. – Nem baj, 
csak aludjon. Így könnyebben elkapom a nyakát.

MIT GONDOLT A RÓKA, MI AZ A FEHÉRSÉG AZ ÁGYON?

Azzal óvatosan benyitott a szobába. Odalopakodott az ágyhoz. Rá-
ugrott a fehérségre, megfogta a fogával, és már rohant is ki vele. 

MIT GONDOLT A RÓKA, KIT SIKERÜLT ELKAPNIA?

Amikor kilépett az ajtón, a földbe gyökerezett a lába. Egy lépésnyi-
re ott állt a kutya.
– Mit keresel itt? Mit viszel a szádban?

KI ÁLLÍTOTTA MEG A RÓKÁT?
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A róka most vette csak észre, hogy ruhákat cipel magával.

KI HELYETT CIPELT TÉVEDÉSBÔL RUHÁKAT A RÓKA? 

– Liba anyót kerestem – 
mondta zavartan. 
– Minek?
– Mosnivalót hoztam neki. 

MIT HAZUDOTT A RÓKA, MIT VITT LIBA ANYÓHOZ? 

– És aztán?
– Nem találtam otthon. 

MI ÁLLÍTOTTA MEG A RÓKÁT? MIT CIPELT A RÓKA A SZÁJÁBAN? 

Liba anyó is elôkerült a házból. 
– Nem találtál itthon? – kérdezte a rókától. – Megtalálhattál volna, 
ha nem sietsz annyira a lopással.
– Nem loptam én semmit! – védekezett a róka. – Ezek itt az én 
ruháim.
– Na, akkor nézzük! – mondta a kutya.
Liba anyó egyesével emelgette a 
ruhákat.
– Ez a nyúlé, ez a borzé, ez a mó-
kusé. 

KINEK A RUHÁI VOLTAK A RÓKÁNÁL? 

– Nem gondoltam volna, hogy ruhákat is lopsz – mondta a kutya. 
– Takarodj innen! – mordult aztán rá mérgesen vicsorogva. A róka 
olyan gyorsan szedte a lábát, ahogyan csak tudta. Örült, hogy eny-
nyivel megúszta a dolgot. A kutya másnap elmesélte mindenkinek, 
mi is történt az este liba anyó házánál. Eddig sem volt nagy becsü-
lete a rókának, de most még az a kevés is elveszett. 
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Csengô Palkó

A nagyságos fejedelem szôlôjében Csengô Palkónak hívták a szôlô-
pásztort. Nem közönséges megbízatás volt ám Rákóczi Ferenc 
szôlôpásztorának lenni!

KI VOLT CSENGÔ PALKÓ?

Arra a szôlôre vigyázott Csengô Palkó, ahol a világ legjobb, legdrá-
gább bora termett: a tokaji bor. 

MELYIK BOR KÉSZÜLT EBBÔL A SZÔLÔBÔL?

– No, Csengô Palkó – szólította meg a tokaji csôszt –, látom, hogy 
hûségesen vigyáztál a rád bízott dolgokra. Egy sem pusztult el a régi 
tôkék közül. Van-e valami kívánságod?
– Az a kívánságom – felelte a sánta, apró emberke –, hogy a nagy-
ságos fejedelmet az Úristen sokáig éltesse.

MI VOLT CSENGÔ PALKÓ KÍVÁNSÁGA?

– Hát más kívánságod nincs? 
Csengô Palkó felsóhajtott:
– Volna, hogyne volna. Régi kívánságom már ez nekem, hogy udvari 
vitéz szeretnék lenni a nagyságos úr mellett. Tudom, hogy a rossz 
lábam miatt ez a kívánságom nem teljesülhet.

MIÉRT NEM TELJESÜLHET EZ A KÍVÁNSÁGA CSENGÔ PALKÓNAK? 
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Abban az idôben minden épkézláb ember elment kurucnak, harcol-
ni a fejedelemért, a szabadságért. Nem maradt odahaza más, csak a 
beteg ember. De még annak is az volt a kívánsága, hogy harcolhas-
son a hazáért. A sánta szôlôpásztor fájó szívvel hallgatta a völgybôl 
hangzó katonaórát. Ott szeretett volna lenni ô is, ahol a zászlót 
viszik. 

HOL SZERETETT VOLNA LENNI CSENGÔ PALKÓ IS?

De mert nem mehetett, így csak a csengôt rázta, amely a derekára 
volt kötve. 

HOVA VOLT KÖTVE A CSENGÔ?

Ezzel riasztotta el a verebeket, a rigókat, ne szedjék le az érett 
szôlôszemeket a szüretelôk elôl. Reggeltôl napestig hangzott a 
csengô a fejedelem szôlôjébôl. Minden szôlôszemre külön vigyá-
zott Csengô Palkó. 

HOGYAN ÔRKÖDÖTT CSENGÔ PALKÓ?

Egyszer, amikor a fejedelem ismét meglátogatta, Csengô Palkó le-
vette a süvegét elôtte, és így szólt:
– Nagyságos fejedelem, a hajam, szakállam megfehéredett. Meg-
öregedtem. Megöregedett körülöttem minden. A kunyhóm, a Bod-
ri kutyám, még a botom is.

MI MINDEN ÖREGEDETT MEG CSENGÔ PALKÓVAL EGYÜTT?

– Csak egy nem akar velem öregedni. A csengôm. Annak még most 
is olyan a hangja, mint gyerekkorában. Vékony, csilingelô hangja 
van. Egy öreg csengôt, egy kolompot szeretnék. Az illik a magam-
fajta öreg szôlôpásztorhoz. 

MIÉRT KÉRT KOLOMPOT CSENGÔ PALKÓ?
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A fejedelem arcán futó mosoly röppent 
végig. 
– Tehát kolompot szeretnél, Csengô 
Palkó?
– A legnagyobb kolompot, amelyet 
árulnak. Lassan negyven esztendeje lesz, hogy pásztorkodom. Már 
a nagyságos fejedelem édesapját is szolgáltam.
– Megkapod a kolompot, Csengô Palkó! – szólt a fejedelem.

MIT ÍGÉRT RÁKÓCZI FERENC?

És Csengô Palkó másnap már jóked-
vûen fenyegette meg a verebeket, a 
rigókat.
– Megálljatok, huncutok! Majd rátok 
ijesztek én a kolomppal. Bezzeg el-

röpültök akkor még a környékrôl is. Tudom, hogy ennek a csengô-
nek a hangjától már nem féltek.
A kolomp sehogy se akart megérkezni. Már a szüret is elmúlt. A ve-
rebek és a rigók semmi csipegetni valót nem találtak a fejedelem 
szôlôjében. A kolomp nem jött.
– Pedig a fejedelem megígérte! – mondta szomorúan Csengô Pal-
kó. – Talán megfeledkezett legkisebb szolgájáról? Nem, az nem le-
het. A fejedelem nem szokott megfeledkezni az ígéreteirôl. 

MIÉRT BÚSULT CSENGÔ PALKÓ?

Nemsokára aztán megtudta Csengô Palkó, hogy miért nem kapta 
meg a kolompot. Rossz csillagok jártak. A szabadságharc elbukott. 
A fejedelem elbujdosott az országból. Birtokait, kastélyait, várait 
elvették tôle. Mindenét elkobozták. 

MI TÖRTÉNT? MIÉRT NEM KAPTA MEG A KOLOMPOT CSENGÔ PALKÓ?
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Csengô Palkó egy napon arra virradt, hogy új gazdája van.
– Majd veszek én neked kolompot, akkorát, mint a debreceni nagy-
harang. Csak olyan hûséggel szolgálj engem is, mint a fejedelmet – 
mondta az új tulajdonos. 
– Nem kell már a kolomp – felelt az ôsz, öreg, megfáradt ember. 
– De még a csengô sem kell. Itt hagyom a szolgálatot a verebekre. 
És Csengô Palkó otthagyta negyven esztendô után a tokaji hegyet. 
Görbe pásztorbotját a kezébe vette, rongyos tarisznyáját a vállára 
akasztotta, és elindult. Arrafelé ment, amerre a bujdosó fejedelem. 

MIT ÍGÉRT AZ ÚJ TULAJDONOS CSENGÔ PALKÓNAK?

Végre egy napon megtalálta, Törökországban.
– Eljöttem a kolompért – mondta könnybe borult 
szemmel.
– Megkapod. Harangot kapsz a csengô helyett – 
szólott meghatódottan a fejedelem. – Te húzod 
meg a harangot ezután, ha reggelenként imád-
kozni a templomba megyek. 

MIT KAPOTT A KOLOMP HELYETT CSENGÔ PALKÓ?

Harangoznak…

Harangoznak a toronyban,
Megy a király a templomba,
Aranycsákó a fejében,
Magyarország a szívében.

(népköltés)
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Kitôl tanulta meg az ember a szôlômetszést?

Az emberek nagyon régóta termesztik a szôlôt. A megérett szôlô-
fürtöket leszüretelik, és a levébôl bort készítenek. Tavasszal, ami-
kor kihajt a szôlôtôke, mindenki az új hatásokat figyeli. Ha sokat 
találnak, örülnek. Biztosan bôséges lesz a termés!

MIÉRT ÖRÜLTEK AZ ÚJ HAJTÁSOKNAK?

Az egyik szôlôsgazda felült a szamár hátára, és kiment a szôlôjébe. 
Amint odaért, azonnal az új hajtásokat kereste. Járt egyik tôkétôl a 
másikig, közben a várható termésen gondolkozott.
A csacsi egy ideig békésen ácsorgott, aztán eszébe jutott, hogy 
éhes. Beállt az egyik sorba, és legelte szépen a felsô hajtásokat.

MIT CSINÁLT A CSACSI?

Amikor a gazda visszaért, már egy sort le is legelt. 
– Jaj, micsoda kár! Oda a termés fele! – sopánkodott. Ettôl kezdve a 
gazda nap mint nap kijárt a szôlôbe, és odament ehhez a sorhoz. – Hát 
ez hogy lehet? Ezen a soron van a legtöbb fürt! – csodálkozott. 

HOL TERMETT TÖBB SZÔLÔ?

A következô év tavaszán két sor szôlôt metszett 
meg. Most maga vágta le a zsenge hajtásokat. 
Megint nagyobb lett a termés, mint a többi soron.

MIT CSINÁLT A GAZDA?

– Mi is meg fogjuk metszeni a szôlônket, úgy, ahogy te – mondták a 
szomszédok. – Neked ki tanította? – kérdezték kíváncsian.
– A szamaram – válaszolta a gazda.

MIÉRT METSZIK MEG A SZOMSZÉDOK IS A SZÔLÔT?

A szüreti felvonuláson a tokajiak azóta is egy szamarat vezetnek a 
menet élén, hálából a „tanításért”.
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Hallgasd meg a verset, majd olvasd el te is!

Hát nem érdekes?

Két füle van a fazéknak,
mégis süket szegény,
feje van a csizmának, de
nincsen haj a fején.

Nyelve van a cipônek, de
nem felel a szóra,
s nem érzi az illatokat,
hiába van orra.

S hasztalan van a szôlônek
ki tudja, hány szeme,
akármilyen erôsen néz,
semmit sem lát vele.

Négy lába van az asztalnak,
s mégsem táncol twisztet,
háta, oldala a hegynek,
amely sosem viszket.

A kabátnak ujja van, de
köröm nincsen rajta,
a fésûmnek foga van, de
hiányzik az ajka.

Nem társalog a kemence,
hiába van szája,
és nem köthet nyakkendôt az
üveg a nyakára.

Nem fordul az utca sarkon,
bár van neki sarka,
s nem döf fel az eke senkit,
hiába van szarva.

S hiába van tolla minden
kacsának és lúdnak,
én írom e verset, hisz ôk
még ennyit sem tudnak.

(Krecsmáry László)
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II. Rákóczi Ferenc életérôl

Amikor II. Rákóczi Ferenc megszületett, édesapja I. Rákóczi Ferenc 
már nem élt. Édesanyja, Zrínyi Ilona Sárospatakon lakott, ott nevel-
te két kisgyermekét. 

KI VOLT II. RÁKÓCZI FERENC ÉDESANYJA? HOL LAKTAK?

II. Rákóczi Ferenc tizenkét éves volt, amikor édesanyjától is elsza-
kították. Gyámot jelöltek ki mellé. Úgy gondolták, a Habsburg csá-
szár hûséges alattvalójává fogják átnevelni. Ez azonban nem sikerült. 

MILYEN EMBERT AKARTAK RÁKÓCZIBÓL NEVELNI?

Magyarországon a török elnyomás 
után a Habsburg-uralom következett. 

MI KÖVETKEZETT A TÖRÖK ELNYOMÁS UTÁN?

II. Rákóczi Ferenc nem törôdött ebbe bele. Titokban szövetkezni 
kezdett a francia királlyal, hátha segít felszabadítani az országot. 
Tervét megtudták, és börtönbe zárták.

MIÉRT ZÁRTÁK BÖRTÖNBE?

Felesége segítségével megszökött, és Lengyelországba menekült. 

HOVA MENEKÜLT II. RÁKÓCZI FERENC A SZÖKÉS UTÁN?

Magyarországra 1703-ban érkezett vissza a sza-
badságharc vezetésére. A zászlóin ez állt: 
Pro libertate – A szabadságért.

MIÉRT JÖTT VISSZA MAGYARORSZÁGRA II. RÁKÓCZI FERENC? MI VOLT A ZÁSZLÓKRA ÍRVA?
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Majdnem nyolc évig tartott a szabad-
ságharc, de a kurucok nem tudtak 
gyôzni. II. Rákóczi Ferenc elhagyta az 
országot, a kuruc szabadságharcosok 
pedig letették a fegyvert. 

HOGYAN FEJEZÔDÖTT BE A SZABADSÁGHARC?

II. Rákóczi Ferenc minden vagyonáról lemon-
dott. Többéves bujdosás után egy török kis-
városban, Rodostóban telepedett le. 

HOL TELEPEDETT LE II. RÁKÓCZI FERENC?

Itt is halt meg 1735-ben. 

MIKOR ÉS HOL HALT MEG II. RÁKÓCZI FERENC?

Földi maradványait késôbb hazahozták, és Kassán, a bazilikában te-
mették el újra. Itt van édesanyja és fia sírja is.

HOL VAN ELTEMETVE II. RÁKÓCZI FERENC?

II. Rákóczi Ferenc soha nem mondott le az Erdély fejedelme cím-
rôl. „…a rendek kívánsága […] minden bizodalmát belém vetette, 
és szabad, törvényes választással ruházta rám méltóságomat” – írta 
egyik levelében.

MIRÔL NEM MONDOTT LE SOHA?
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Az okos gazda

Élt egy kis faluban egy nagyon okos, életrevaló 
gazda, akit Jánosnak hívtak. A felesége még nála is 
okosabb volt. János gazda már nem volt fiatal, s 
megtörtént, hogy egyszer leesett a lováról. 
– Jobb lesz, ha nem ül kend többé lóra. Öszvért kell venni a vásá-
ron. Az öszvér jámbor állat – mondta az asszony.

MILYEN VOLT A GAZDA ÉS A FELESÉGE? MIÉRT KELLETT ÖSZVÉRT VENNI?

Bement hát János a vásárra. Kiválasztotta a legerôsebb öszvért. 
Megvette, és vígan kocogott rajta hazafelé.
Három fickó is látta János gazdát. Összebeszéltek, hogy ôk bizony 
megszerzik az öszvért, de úgy, hogy nem fizetnek érte.

MIT AKART A HÁROM FICKÓ? 

Amint János gazda hazafelé megy, elébe áll az egyik fickó:
– Adj’ isten, gazduram!
– Fogadj isten, fiam!
– Milyen volt a vásár?
– Jó bizony, ezt a derék öszvért vettem. 
– Ezt? Hát ki csalta meg kendet vele? Hiszen ez 
nem öszvér, hanem szamár!
– Elkotródj innen, mert megkeserülöd! – mordult rá János gazda, 
és bosszúsan továbbkocogott. 

MIT MONDOTT AZ ELSÔ FICKÓ?

De alig ment egy darabon, elébe áll a másik:
– Hova, hova gazduram?
– Hazafelé, öcsém.
– A vásárból jön kend?
– Onnan hát, ezt az öszvért vettem.
– Talán szamarat akart mondani kegyelmed, mert ez nem öszvér!
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– Szamár vagy magad! – mérgelôdött János gazda, s csak úgy ma-
gában azt dörmögte: – Ha még valaki szamárnak nézi ezt az állatot, 
hát neki is adom!

MIT MONDOTT A MÁSODIK FICKÓ? MIT FOGADOTT MEG A GAZDA?

Kisvártatva eléje áll a harmadik fickó:
– Hova megy, gazduram, ezen a derék szamáron?
– No, ha szamár, hát neked adom, hogy most már ketten legyetek! 
– kiáltott János gazda. Aztán leszállt az öszvérrôl, és otthagyta.

MIT MONDOTT A HARMADIK FICKÓ? MIT CSINÁLT A GAZDA?

Otthon kérdi a felesége, hol van az öszvér.
Elmeséli János gazda, mi is történt.
– Bizony, bolonddá tették kendet azok 
a ravasz fickók, de megfizetünk nekik! – 
mondta az asszony.

KIK CSAPTÁK BE JÁNOS GAZDÁT?

Hamarosan ki is eszelt egy pompás tervet. Vettek két egyforma 
fehér kecskét. Az egyiket bekötötték az udvarba. Aztán a feleség 
nekiállt ebédet készíteni: kacsasültet, hurkát, fánkot, még tortát is.

MIT VÁSÁROLTAK? MIT FÔZÖTT AZ ASSZONY?

A másik kecskével János gazda bement a vásárra. Hát már jön is 
eléje a három fickó. Gondolták, hogy megszerzik a kecskét is.

MOST MIT AKART MEGSZEREZNI A HÁROM FICKÓ?

– Adj isten, gazduram, mi járatban van?
– Ebédre valót veszek, vendégeket hív-
tam, de eljöhettek ti is.
Azok megköszönték a meghívást, s a nyomában maradtak. 

HOVA HÍVTA JÁNOS GAZDA ÔKET?
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János gazda vett kacsát, hurkát, lisztet, cukrot. Aztán a vásárolt 
holmit felkötötte a kecske hátára, s azt mondja neki:
– Most eredj haza, mondd meg a feleségemnek, hogy a kacsát, a 
hurkát süsse meg, és készítsen fánkot meg tortát is.

MIT MONDOTT JÁNOS GAZDA A KECSKÉNEK?

Azzal elengedte a kecskét, az meg világgá futott. Tán még ma is 
szalad.

MIT CSINÁLT A KECSKE?

János gazdáék szép lassan elindultak hazafelé. Délre otthon is vol-
tak. A három fickónak elállt szeme-szája, mikor ott találták a kész 
ebédet, és meglátták a fehér kecskét is.

MIT LÁTOTT A HÁROM FICKÓ?

Megebédeltek, s kérdezték a gazdát, meny-
nyiért adná el nekik a csodálatos kecskét.
– Száz aranyért odaadom. 
Gyorsan elképzelték, mennyi hasznuk lesz ebbôl az állatból, s 
kifizették a száz aranyat.

MIT GONDOLTAK, MIT TUD EZ A KECSKE?

Másnap mentek a vásárra. A kecske hátára pakoltak mindent, és 
elengedték. Bizony, a kecske világgá szaladt. 

HOVA SZALADT EZ A KECSKE IS?

Nagyon mérges lett a három fickó. Megesküdtek, hogy elpusztítják 
János gazdát.

MIT HATÁROZOTT EL A HÁROM FICKÓ? MIÉRT?

– Ezek bizony rosszat forralnak kend ellen – mondta az asszony. – 
Nem baj, megint túljárunk az eszükön.
Úgy is lett. Mikor a három haragos fickó beállított, János gazda el-
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kezdett mentegetôzni. De ôket nem érdekelte semmi. Megfogták, 
egy erôs zsákba bekötötték, és magukkal cipelték.

MIT CSINÁLT A HÁROM FICKÓ?

Amint az erdô szélén mentek, valami zajt hallottak. Megijedtek, a 
zsákot ledobták, s futásnak eredtek. 

MIÉRT FUTOTT EL A HÁROM FICKÓ?

János gazda felesége és egy pásztor jött arra a nyájával. Gyorsan 
kisegítették János gazdát. Aztán a zsákot fûbôl, fából, kôbôl, földbôl 
emberformára tömködték. 

KI JÖTT ARRA A BIRKANYÁJJAL? MIT RAKTAK A ZSÁKBA JÁNOS GAZDA HELYÉRE?

Majd sietve elhajtották a nyájat a legelôre. Csakhamar visszajött a 
három fickó. Felkapták a zsákot, és a folyóba dobták. 

HOVA DOBTÁK A ZSÁKOT?

Aztán megnyugodva indultak hazafelé. Odaérnek a legelôhöz, hát 
ott ül János gazda pipázgatva.
– Kegyelmed nem fulladt a mély folyóba? – kérdezték megdöbbenve.

MIT GONDOLTAK, MI TÖRTÉNT JÁNOS GAZDÁVAL?

– Csak dobtatok volna még mélyebbre! Akkor még több birkával 
kerültem volna vissza. 
A három gonosz fickó futott vissza a folyóhoz, beleugráltak. Nem 
is került vissza egy sem!

MIÉRT UGROTT A FOLYÓBA A HÁROM FICKÓ? MI TÖRTÉNT VELÜK?

János gazda meg a felesége békességben élt még 
sokáig. Talán még 
ma is élnek. 
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A király bolondja

A király szolgái között volt egy ki-
váltságos. Ô volt az udvari bolond. 
Neki sokkal több joga volt, mint a 
többi cselédnek. Ha egyszer a fe-
jére húzták a csörgôsipkát, mente-
sült az összes törvény alól. 

MIT NEM KELLETT BETARTANI ANNAK, AKI UDVARI BOLOND LETT?

Az udvari bolondnak nem nézték a származását. A szegény ember 
gyerekébôl éppúgy lehetett udvari bolond, mint a gazdag emberé-
bôl. 

KIBÔL LEHETETT UDVARI BOLOND?

Amikor udvari bolond lett belôle, akkor elveszítette a nevét. Ka-
pott egy becenevet, és ettôl kezdve mindenki így hívta.

HOGY HÍVTÁK AZ UDVARI BOLONDOKAT?

Az udvari bolond éjjel-nappal bemehetett urához. Neki mindent 
elnéztek. Ô bármit mondhatott, nem büntették meg. Az udvari 
bolond volt az egyetlen, aki megmondhatta az urának az igazságot. 

MILYEN JOGAI VOLTAK AZ UDVARI BOLONDNAK?

Idônként az urak cserélgették vagy egymáshoz küldözgették az ud-
vari bolondjaikat. Az egyik hercegné a beteg testvérének küldte el 
a saját udvari bolondját vigasztalásul. 

MIKET TALÁLTAK KI AZ URAK?

Az udvari bolond minden kiadását az ura fizette. Ha pedig külön 
szereplést, munkát kértek tôle, azért külön pénzt kapott.

KI FIZETTE AZ UDVARI BOLOND KIADÁSAIT?
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Amikor beteg lett, a király a legjobb orvosért küldte a szolgáit. 

KIVEL GYÓGYÍTTATTA A KIRÁLY AZ UDVARI BOLONDOT?

Az egyik udvari bolondnak címere is lett. A címerképen egy fehér 
bakkecskén egy majom ül. A majom veres dolmányt visel, jobb ke-
zében zászlós kopját, bal csípôjén szablyát tart. Nadrágja és csiz-
mája nincs.

MILYEN VOLT AZ UDVARI BOLOND CÍMERE?

Firazzano,* a tréfamester

Firazzano a palermói herceg udvari bolondja volt. Sok borsot tört 
a herceg orra alá is, de annyiszor megnevettette, hogy végül mindig 
megbocsátott neki.

HOGY HÍVTÁK A PALERMÓI HERCEG UDVARI BOLONDJÁT?

Hallotta a királyné is Firazzano 
hírét, és szerette volna megis-
merni a nagy tréfamestert. El-
küldött érte egy kengyelfutót, 
aki azt mondta, hogy nagyon kell 
sietni a királynéhoz. Rohantak, 
amilyen gyorsan csak tudtak, és 
Firazzano alaposan megizzadt.
– No, királyné, megfizetek én 
ezért – gondolta a bolond. 

MIÉRT AKARTA MEGTRÉFÁLNI A KIRÁLYNÉT FIRAZZANO?

* Ejtsd: firádzánó
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Nagy alázatossággal járult a királyné elé, és kezet csókolt neki. A ki-
rálynénak tetszett Firazzano jó modora. Nem is olyan nagy kópé 
ez, gondolta, és így szólt hozzá:
– Hogy vagy kedves Firazzano? Mit csinál a családod?
– Jól vagyok, nagyságos királyasszony. Egy húgom van, ô is jól van – 
válaszolta Firazzano.
– Szeretném megismerni – mondta a királyné.

KIT AKART MEGISMERNI A KIRÁLYNÉ?

Firazzano úgy tett, mintha nem tudna hova lenni a nagy megtisztel-
tetéstôl, aztán megvakarta a feje búbját.
– Csak egy kis hiba van, nagyságos királyné asszony – mondta. – Az 
én szegény húgom nagyothall. 

MIT MONDOTT A HÚGÁRÓL FIRAZZANO?

– Ó – mondta a királyné –, a nagyothallás nem akadály. Szívesen 
látom akkor is. Majd jó hangosan fogok kiabálni vele.
– Így jó lesz – mondta Firazzano, és sietett haza.

HOGY FOG BESZÉLGETNI FIRAZZANO HÚGÁVAL A KIRÁLYNÉ?

– Figyelj csak – mondta a húgának –, nagy tisztesség ért téged: a 
királyné meg akar ismerni. De mivel szegény nagyothall, kiabálnod 
kell vele. 
– Jó – mondta a húg –, induljunk. Majd hangosan fogok vele beszélni. 

MIT MONDOTT A KIRÁLYNÉRÓL FIRAZZANO?

Megérkeztek a palotába. Alighogy beléptek, Firazzano húga elkiál-
totta magát:
– Mélységes hódolatom, felséges asszony!
Vagy úgy, gondolta a királyné, mivel nagyothall, azt hiszi, hogy más 
ember sem hall jól, ezért kiabál. 

MIT GONDOLT A KIRÁLYNÉ, MIÉRT KIABÁL FIRAZZANO HÚGA?
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És ô maga még hangosabban válaszolt neki:
– Isten hozott, jóasszony. Hogy vagy?
– Jól, köszönöm, nagyon jól – kiáltotta Firazzano húga még hango-
sabban, mint az elôbb.
A királyné mély lélegzetet vett, megfeszítette a tüdejét, és még 
hangosabban válaszolt neki. Firazzano húga úgy vélte, a királyné 
azért kiabál ennyire, mert ôt így ordítva is rosszul hallja, s ezért 
még jobban kieresztette a hangját.

MIT GONDOLT FIRAZZANO HÚGA, MIÉRT KIABÁL ENNYIRE A KIRÁLYNÉ?

Az utcán összeszaladtak az emberek, mert azt hitték, hogy a király-
né veszekszik valakivel. 
Firazzano elbújt az ajtó mögé, és ott hallgatta, hogyan is sikerült 
a tréfája. Egy ideig csak türtôztette magát, de aztán kitört belôle 
a nevetés. A királyné azonnal tudta, hogy ô is az udvari bolond 
tréfájának az áldozata lett. Hívatta gyorsan az ôröket, de addigra 
Firazzanónak már hûlt helyét lelték.

MIÉRT MENEKÜLT EL FIRAZZANO?
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1. Olvasd el a szöveget!

Szabó Magda

Szabó Magda 1917. október 5-én született Deb-
recenben. Szülôvárosában járt iskolába. 1935-ben 
érettségizett. 1940-ben szerezte meg a magyar–latin 
szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát. Néhány 
évig tanított és dolgozott a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztériumban is. 1959-tôl szabadfoglalkozású író 
volt. Verseket, regényeket írt. A diktatúra alatt több 
évig nem jelenhettek meg mûvei. A kitüntetését is visszavonták. 
Késôbb kiadták mûveit. Több regényét lefordították, és megjelen-
tek külföldön is. 2007. november 19-én Kerepesen halt meg.

2. Válaszolj a kérdésekre szóban!

a) Mikor született Szabó Magda, és mikor halt meg?
b) Hol született?
c) Milyen diplomát szerzett?
d) Hol halt meg?

3. Szabó Magda mûvei közül válassz ki egyet, és keresd meg a könyvtárban! Írd 
le a füzetedbe a könyv fontosabb adatait! (Kérj segítséget!)

Mi a címe?
Mikor jelent meg?
Melyik kiadó adta ki?
Hányadik kiadás?
Ki illusztrálta?
Mirôl szól?
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A csodafügefa ajándéka

Tündérországban a királyokat a csodafügefa koronázza meg. A ko-
ronázás éjszakáján, pontosan éjfélkor kell odamenni a csodafa alá.
A király vagy a királynô leszakítja a csodafügét, amit a fa csak neki 
termett. Más nem is tudja leszakítani, csak az, akinek a csodafa 
megengedi.

KI KORONÁZZA MEG ATÜNDÉRKIRÁLYOKAT? HOGYAN?

Írisz, a tündérkirálynô nagyon izgult.
– Vajon mit fog nekem ajándékozni a csodafa? – törte a fejét.
Az egyik tündérkirály egy csodafület talált a fügében. Csak rá kel-
lett illesztenie a saját fülére, és azonnal hallotta annak a hangját, 
akire gondolt. Mindegy, milyen messze voltak egymástól.

MIT KAPOTT AZ EGYIK TÜNDÉRKIRÁLY?

A másik tündérkirály egy csodakenôcsöt kapott a fától.
Ha bekente a szemét vele, átlátott a legvastagabb 
falon is. 

MIT KAPOTT A MÁSIK TÜNDÉRKIRÁLY?

Egy harmadik tündérkirály mindig szóló muzsikát kapott. Ez igazán 
nagy ajándék volt, mert a tündérek nagyon szeretik a zenét.

MIT KAPOTT A HARMADIK TÜNDÉRKIRÁLY?

Most Írisz következett. Éjfélkor odament a csodafügefa alá, és le-
tépte a fügét. Aztán elôvette a fénybicskát, és óvatosan felvágta.
– Hisz ez egy pici gyerek! – ujjongott Írisz. Valóban, a fügében egy 
icike-picike fiú feküdt. Lala volt a csodafügefa ajándéka.
Amikor Írisz felvágta a fügét, Lala felébredt. Körülnézett, meglátta 
anyját, és rámosolygott.

MIT KAPOTT ÍRISZ A CSODAFÁTÓL?
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Mindenki tapsolt, ujjongott, mert ilyen csodálatos koronázási aján-
déka még senkinek sem volt. Írisz úgy érezte, ô a legszerencsésebb 
tündérkirálynô a világon. Hazaviheti és felnevelheti azt a csöpp tün-
dérbabát úgy, mint az igazi anyukák.

MIÉRT ÖRÜLT ÍRISZ TÜNDÉRKIRÁLYNÔ?

Csak Aterpater, a varázsló rázta a fejét.
– Itt szabálytalanság történt. A királynônek valami értelmes ajándé-
kot kellett volna kapnia, nem egy nyivákoló tündérkisbabát.
A csodafügefa ránézett a varázslóra hosszúkás, zöldesbarna szemé-
vel, mire a varázsló azonnal elhallgatott. A csodafa olyan különleges 
volt, hogy Aterpater sem mert vele ellenkezni.

MIT MONDOTT ATERPATER?

Tündérországban minden tündérgyereknek van apja is, anyja is.
Csak Lala, a csodafügefa ajándéka nô úgy, hogy nincs édesapja.
– A narancsok ünnepén megoldódik minden – gondolta boldogan 
Írisz, a tündérkirálynô. – Az én kisfiamnak is lesz apja, nekem meg 
férjem. Akkor végre lesz valaki, aki megosztja velem Lala nevelésé-
nek gondját, örömét. Férjhez fogok menni ahhoz, aki mindkettônk-
höz hûséges, és mindkettônket szeret. A narancsok ünnepén meg-
mondom Amalfi kapitánynak, hogy megkérheti a kezemet. Azt is 
megmondom neki, hogy nagyon régóta szeretjük ôt. A narancsok 
ünnepén, Tündérország legnagyobb ünnepnapján az én életem is 
elrendezôdik!

KIHEZ SZERETNE FÉRJHEZ MENNI A TÜNDÉRKIRÁLYNÔ? MIKOR?

Írisz nagyon boldogan gondolt erre az ünnepnapra. A királynô bol-
dogságát egész Tündérország észrevette, mert minden virág kinyílt, 
és illatozni kezdett. 
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Az álmatlan tündérkirálynô

A tündérkirálynô rosszul aludt mostanában. Ez meglepô dolog, 
mert Tündérország minden lakója jó alvó volt. Írisz, a tündérkirály-
nô is olyan jól aludt eddig, mint a többi tündér. 
Mostanában nagyon sok baj van a fiával, 
Lala királyfival.
Szegény királynô nyugtalankodott, aggódott 
ébren és álmában is. 

MIÉRT AGGÓDOTT ÍRISZ TÜNDÉRKIRÁLYNÔ?

Lala nem volt gonosz kisfiú, csak kicsit más volt, mint a többi tün-
dérgyerek. Mindig mást akart csinálni, mint a többiek. 
Lala nem szeretett rubintáncot táncolni, szappanbuborékban utaz-
ni, alapfokú varázslást gyakorolni. Nem szeretett a virágok mellett 
ülni, és beszélgetni velük, pedig a rendes tündérgyerekek ezt ked-
velték a legjobban. 

MILYEN VOLT LALA? MIT NEM SZERETETT?

Lala mindig matatott valamit, bontott, szerelt, kalapált.
A tárgyak már panaszt is tettek a tündérkirálynônél. 
– Csavargatja a lábunkat! – mondták a székek. – 
Kiszedi, és másképp akarja visszarakni! Próbál 
újat faragni a régi helyett.

MIÉRT PANASZKODTAK A SZÉKEK?

– Mit szólnál hozzá, királynô – kérdez-
te az asztal –, ha a te lábaidat kezdené 
el faragni valaki? Örülnél neki?
– Nem – felelte komoran a királynô.
– Hát akkor, légy szíves, és beszélj a 
királyfival!
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Lala viselkedése ellenkezik az örök békével, melyet a tárgyak és a 
tündérek kötöttek valamikor nagyon régen.

MIRE KÉRTÉK A KIRÁLYNÔT?

Szegény Írisz királynônek állandóan figyelmeztetnie kellett Lalát. 
Mindig volt valami gond vele. 
Omikron, a tündérek nevelôje is folyton panaszkodott.
– Tanul a fiú – mondta –, de mindig máson töri a fejét. Nem gonosz 
gyerek, nem akar ártani senkinek, egyszerûen más. Lehet, hogy az 
a baj, hogy a királynô nagyon elfoglalt. Az is rossz, hogy a kisfiúnak 
nincsen apja! Ilyen tündérgyereket még soha nem tanítottam. Vi-
gyázzon, Írisz királynô, mert nagy baj készülôdik!

Írisz ma reggel korán felébredt. Nagyon nyugtalan volt az álma is. 
Ébren pedig azonnal aggódni kezdett Lala miatt.
„Tenni kéne valamit, tudom – aggodalmaskodott a királynô. – 
A múlt héten is ellopta a szárnyaimat. Nagyon meg-
ijedtem, amikor kinyitottam a szárnyszekrényemet, 
és a királynôi szárnyak helyett Lala kis rózsaszínû 
gyermekszárnyát találtam ott.” 

MIT VITT EL LALA A SZÁRNYSZEKRÉNYBÔL?

„Még szerencse, hogy az egyszemû óriások nem gyanakodtak. Azt 
hiszem, elhitték, azért hagytam otthon a tündérszárnyaimat, mert 
nekik sincs. Úgy tettek, mintha örülnének a kedvességemnek. Én 
meg milyen ideges voltam!” – gondolkodott Írisz a történteken. 

Akkor Lala éjfél után került haza.
– Képzeld, anya, felrepültem az égig érô hegyre, megismerkedtem 
Simonnal, a sassal! Nála vacsoráztam a sziklavárban! Megnéztem 
messzirôl az üvegcsúcsot, a Végevant! 

HOVA REPÜLT FEL LALA? KIVEL ISMERKEDETT MEG?
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Ne haragudj, hogy kölcsönvettem a szárnyaidat, de az én iskolai 
szárnyacskáimmal csak tízméternyire lehet felemelkedni! Azt min-
denki tudja Tündérországban, hogy a királynô szárnyaival lehet a 
legmagasabbra repülni! 

MIÉRT VETTE KÖLCSÖN LALA A TÜNDÉRKIRÁLYNÔ SZÁRNYAIT?

„Hiába szidtam meg, nem is értette, hogy mi a baj. Ô csak kíváncsi 
volt, és muszáj volt »kikölcsönöznie« a szárnyakat” – jutott eszébe 
a királynônek. Soha egyetlen tündérnek sem jutott eddig eszébe, 
hogy felmenjen a hegy csúcsára. 

MIÉRT NEM VOLT ÉRTELME MEGSZIDNI LALÁT?
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Hallgasd meg a verset, majd olvasd el te is!

Karácsony

Oldják iszákjukat a csendesülô,
alacsony fellegek,
omlik az ártatlan, az együgyû hó
a háztetôk felett.
A füst elkapja derekát,
együtt forognak,
úgy imbolyodik a világ,
ahogy ôk imbolyodnak.
Húzzák már komoly szarvasok
az ünnepet,
szájuk körül az esti pára
s az eltûnt gyermekkor lebeg.
Omlik a hó, ömlik a hó,
nem nézi, hova hull,
csak bámulnak a szarvasok,
szarvukon gyertya gyúl.
Ömlik a hó, omlik a hó,
leng, surrog és kering,
eltemeti a surranó
december lépteit,
meztelen, ezüst lábnyoma
nem villan már sehol,
a szarvas békén lépeget,
bizakodik, dalol.
„Honnan jössz?” – kérdezem a hótól.
„Te hova mégy?” – a hó ezt kérdezi.
Rám néz, én meg rá. Hallgatok.
Mit feleljek neki?

(Szabó Magda) 
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A császár új ruhája

Hajdanában, öreg idôkben, élt egy hatalmas császár, aki a díszes, 
szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden 
pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült 
derék hadseregének, színházba sem kívánkozott. Még kocsikázni 
sem akart az erdôben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. 
Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsüle- 
tes királyról mindig azt hallani: „Most éppen az ország dolgairól 
tanácskozik” – errôl a császárról mást se mondtak: „Most éppen 
öltözködik.” Vidám volt az élet a császár városában. Odatódult 
messze földrôl a sok takács, szabó, szövôasszony.

MIVEL TÖLTÖTTE AZ IDÔT A CSÁSZÁR?

Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mond- 
ták magukról, hogy takácsok, s olyan szövetet tudnak szôni, hogy a 
kerek világon nincs hozzá fogható. Nemcsak hogy páratlanul szép 
a színe meg a mintája, de van egy bûvös tulajdonsága is: akik nem 
méltók a tisztségükre, vagy buták, mint a föld, azok nem láthatják. 
Azok elôtt láthatatlanná válik a kelme.

MIT HAZUDOTT A KÉT CSALÓ TAKÁCS?

– Ez volna még csak a nagyszerû ruha! – gondolta a császár. – Fel- 
ölteném, s egyszeriben megtudnám, kik azok az országomban, akik 
nem méltók a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem 
azt a kelmét.

MIÉRT AKARJA EZT A KELMÉT MEGSZÖVETNI A CSÁSZÁR?

És kiszámíttatott a kincstárából száz csengô aranyat 
a csalóknak, megparancsolva, hogy azonnal lássanak 
munkához. Azok föl is állítottak két szövôszéket, s 
úgy tettek, mintha dolgoznának, de persze csak a 
levegôt szövögették. Odahordatták a legfinomabb 
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selyemszálakat, aranyfonalakat, de mindet a zsebükbe gyömöszöl-
ték, és buzgón dolgoztak az üres szövôszéken. Szôtték a levegôt 
sokszor éjszakáig.

MIT CSINÁLT A KÉT CSALÓ A SOK SELYEMSZÁLLAL, ARANYFONÁLLAL?

– Megnézem, mennyire haladtak a munkával – mondta egy napon a 
császár. Bizony egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a 
kelme bûvös tulajdonsága. Úgy gondolta, neki magának nem kell tar-
tania attól, hogy a szövet tisztségére méltatlannak vagy ostobának 
mutatja. Azért óvatosságból jobbnak látta, ha elôbb elküld valakit 
megnézni, miféle is az a ruhaanyag. A városban persze mindenki hal-
lott már a kelme bûvös tulajdonságáról, s elôre várták, hogy meg-
tudják, nem haszontalan vagy ostoba ember-e a szomszédjuk.

MIRE VOLTAK KÍVÁNCSIAK AZ EMBEREK?

– Elôbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz  
– határozta el a császár. – Meglátja ô mindjárt, milyen a kelme, 
mert nagyeszû ember, és méltó a tisztségére.

MIÉRT AZ ÖREG MINISZTERT KÜLDTE A CSÁSZÁR?

Bement hát a derék, öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a 
két csaló az üres szövôszék elôtt, és buzgón szôtte a semmit.
– Uramisten – rémült meg a miniszter, ami-
kor belépett –, én bizony semmit sem látok! 
– És meresztette a szemét, meg is dörzsölte, 
de hiába. Gyorsan összeszedte magát, és per-
sze nem árult el semmit.

MIÉRT NEM LÁTOTT SEMMIT A MINISZTER?

A két csaló nyájasan közelebb tessékelte, s azt tudakolta, hogy tet- 
szik-e a kelme: szép-e a színe, finom-e a mintája? Szegény minisz- 
ter bámulta a szövôszéket, de bizony nem látott semmit. Nem hát, 
hiszen a levegôt senki sem látja.
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– Istenem, istenem – töprengett magában a szegény miniszter –, 
hát csakugyan buta volnék, mint a föld? Ezt bizony nem tudtam, de 
ne tudja meg más sem! És méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, 
nem árulom el, hogy semmit se látok!

MIT NEM FOG SENKINEK ELÁRULNI AZ ÖREG MINISZTER?

– Na, hogy tetszik? – kérdezte az egyik csaló, miköz-
ben fürgén járt a keze.
– Nagyon szép! Csodálatosan finom! – felelte az öreg miniszter, s 
még a pápaszemét is az orrára biggyesztette. – Gyönyörû a mintá-
ja, páratlanul szép a színe. Majd megmondom a felséges császárnak, 
hogy nekem nagyon tetszik.
– Nagy örömet szerez vele – mondták a takácsok, aztán apróra el- 
magyarázták a szövés mintáit és a színeit. Az öreg miniszter nagyon 
figyelt, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El is mondta.

MIT MESÉLT EL A CSÁSZÁRNAK AZ ÖREG MINISZTER?

A csalók most még több pénzt, selymet, aranyat kértek, azt mond- 
ták, szükségük van rá a munkához. Megint zsebre gyömöszöltek 
mindent, és szôtték tovább a semmit.
Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a ta- 
kácsokhoz, a fôhopmestert: nézze meg, mennyire haladtak a mun- 
kával, mikor készül el a szövet. A fôhopmester is úgy járt, mint a 
miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de ahol semmi sincs, ott 
semmit se látni. Hát ô se látott egyebet az üres szövôszéknél.

MIÉRT NEM LÁTTA A KELMÉT A FÔHOPMESTER SEM?

– Ugye, gyönyörû ez a kelme? – kérdezték a csalók, s neki is elma- 
gyarázták a mintát, ami ott se volt.
– Buta nem vagyok! – mondta magában a fôhopmester. – Akkor 
hát méltatlan vagyok a tisztségemre. Bizony különös, de ezt nem 
kell megtudnia senkinek.

MIRE GONDOLT A FÔHOPMESTER?
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Csodálta hát a kelmét, amit nem látott, dicsérte 
szép színeit, pompás mintáját.
– Valóban gyönyörû! – jelentette a császárnak.
A városban másról sem beszéltek, mint a ruha-
anyagról.
Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még szövés köz-
ben. Válogatott kíséretével – köztük volt a derék miniszter meg a 
fôhopmester is – benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serény 
kézzel szôtték a levegôt az üres szövôszéken.

HOVA MENT A CSÁSZÁR ÉS A KÍSÉRETE?

– Ugye, gyönyörû, felséges uram? – kérdezte a két rangos udvari 
ember, aki elôzôleg már ott járt. – Látja felséged páratlan mintáját, 
csodálatos színeit? – S az üres szövôszékre mutattak, mert azt hit- 
ték, a többiek látják a kelmét.
– Micsoda? – gondolta ijedten a császár. – Hisz ez szörnyûség! Buta 
volnék, mint a föld? Vagy méltatlan a császári trónra? Rettenetes 
dolog.

MIRE GONDOLT A CSÁSZÁR?

De fennhangon azt mondta:
– Szép, csakugyan szép. Megnyerte fel-
séges tetszésemet. – Elégedetten bó-
lintott, és meresztette szemét az üres 
szövôszékre, nehogy megtudják, hogy 
semmit sem lát.

MIÉRT NEM VALLOTTA BE A CSÁSZÁR, HOGY SEMMIT SEM LÁT?

Fényes kísérete ugyanúgy tett; nézték a szövôszéket, mintha láttak 
volna valamit, s nagy buzgón bólogattak:
– Gyönyörû, gyönyörû! – És azt tanácsolták a császárnak, hogy a 
küszöbön álló fényes, ünnepi körmenetre vegye fel elôször a cso- 
dálatos ruhát.
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– Remek, csodálatos, pompás! – járta körbe a császár.
Mindenki szívbôl örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót 
császári udvari fôtakácsnak, s lovagrendet tûzött a gomblyukukba.

MIKOR VESZI MAJD FEL A CSÁSZÁR AZ ÚJ RUHÁT?

A körmenet elôtti napon hajnalig virrasztott a két takács. Nagy se- 
reg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalenn a nép, milyen nagyon 
iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha leemel- 
nék a kelmét a szövôszékrôl, nagy ollókkal szabdalták, teregették a 
semmit, varrótûkkel villogtak a levegôben, s kijelentették:
– Elkészült a felséges császár új ruhája!

MIT HAZUDOTT A KÉT CSALÓ TAKÁCS?

A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel: a két csaló 
magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón sürgött- 
forgott:
– Tessék a nadrág! Tessék a kabát! Tessék a palást! Könnyû, mint a 
pókháló. Aki viseli, úgy érzi, mintha semmi sem volna rajta. Éppen 
ez a nagyszerû!

MIT MONDTAK, MIÉRT LEHET ÚGY ÉRZENI, HOGY NINCS RAJTA SEMMI?

– Bizony az a nagyszerû – bólintottak rá a rangos urak, de nem lát- 
tak semmit, mert a levegôt senki sem láthatja.
– Kérjük, kegyeskedjék levetni a felsôruháit, hadd adjuk fel az újat 
itt a tükör elôtt! – serénykedtek a takácsok.

KIK SEGÍTETTEK ÖLTÖZKÖDNI A CSÁSZÁRNAK?

A császár levetette a ruháját, s a csalók 
úgy tettek, mintha az új ruha darabjait 
sorra ráadnák.
Megfogták a derekát, köréje csavartak 
valamit. Ez lett volna az uszály.
A császár firgett-forgott a tükör elôtt.
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– Ó, milyen jól illik, felség! Mintha ráöntötték volna! – lelkendezett 
a császár kísérete. – Páratlan a mintája, pompásak a színei! Sose 
láttunk hozzá foghatót!

MIÉRT VISELKEDTEK ÚGY, MINTHA LÁTNÁK AZ ÚJ RUHÁT?

– Odakinn már várnak a szolgák a selyemmennyezettel, amit majd 
felséged fölé tartanak a körmeneten – jelentette a császárnak a fô- 
hopmester.
– Megyek, már készen vagyok! – mondta a császár. – Ugye, jól fes- 
tek? – Megint odaállt a tükör elé, s úgy tett, mintha apróra szem- 
ügyre venné az új ruhát.
A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszá- 
lyát vigyék, lehajoltak, mintha felemelnék az uszályt, sürögtek-
forogtak, úgy tettek, mintha vinnének valamit, mert ôk se merték 
elárulni, hogy semmit se látnak.

MIÉRT NEM LÁTTÁK A RUHÁT ÉS AZ USZÁLYT?

Elindult hát a császár a körmenettel, méltóságosan lépegetett a se- 
lyemmennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán meg az ablakok- 
ban tolongott, és azt kiáltotta:
– Milyen gyönyörû a császár új ruhája! Milyen díszes az uszálya, 
s milyen jól illik neki! – Senki sem merte bevallani, hogy nem lát 
semmit, hiszen akkor a többiek olyan butának tartanák, mint a föld. 
Vagy azt gondolnák, hogy nem méltó a tisztségére. A császárnak 
még egy ruháját sem csodálták meg ennyire.

MIÉRT NEM MONDTÁK, HOGY NEM LÁTNAK SEMMIT?

– De hiszen nincs is rajta semmi! – szó-
lalt meg egyszer csak egy kisgyerek.
– Nincs is rajta semmi! Ez a kisgyerek azt mondja, 
nincsen rajta semmi!
– Nincs is ruha a császáron! – rivalgott fel végül a tengernyi tömeg.

MIT MONDOTT A GYEREK?
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A császár nagyon megütközött ezen. Maga is úgy vélte, hogy igazat 
mondanak, de azt gondolta:
– Most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyenszemre!
És még peckesebben 
lépegetett fényes kí-
sérete élén, a kama-
rás urak pedig még 
buzgóbban vitték mö-
götte palástja uszályát 
– a levegôt.

Válogató

1.  Válogasd ki az összeillô ruhadarabokat, hogy csinos, harmonikus, ízléses 
legyen az öltözet!
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1. Olvasd el a szöveget!

A biblia*

Két fô része van: az Ószövetség és az Újszövetség.
Az Ószövetség a zsidóság szent irata, vallási, történelmi dokumen-
tuma. Az elsô könyveinek szövege eleinte szájhagyomány útján 
szállt nemzedékrôl nemzedékre. Végül héber nyelven jegyezték le 
pergamenre, ami állatbôrbôl készült.
A két rész, vagyis az Ószövetség és az Újszövetség együtt a ke-
reszténység szent könyvei. Az Újszövetség könyveit elôször pa-
pirusztekercsekre írták, amely a papír elôdje volt, és egy növény 
leveleibôl készítették. 
A bibliát több mint 1900 nyelvre lefordították egészében vagy ki-
sebb-nagyobb részleteiben. Az emberiség nagyobb részének van 
lehetôsége, hogy a saját anyanyelvén olvassa a bibliát. 
A keresztények számára a biblia annak a tanúbizonysága, mennyire 
szerette Isten a világot. 

2. Válaszolj a kérdésekre szóban!

a) Milyen nyelven írták le elôször az Ószövetséget?
b) Melyik népnek a szent irata?
c) Hány részbôl áll a biblia?
d) Melyik vallásnak a szent könyvei így együtt?
e) Hány nyelvre fordították le eddig?
f) Mit bizonyít a keresztények számára a biblia?
g) Mit jelent a biblia szó?

Magyarul Károli Gáspár prédikátor adta ki az elsô tel-
jes bibliai szöveget 1590-ben. (Vizsoly az a település, 
ahol nyomtatták, ezért ismerjük Vizsolyi Biblia néven.)

* A biblia szó az ógörög biblion szó többes száma. Jelentése: könyvek.
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Az édenkertben

Az Úr kertet készített, amelyben mindenféle növény megtermett, 
és minden állat békésen éldegélt. Ebbe az édenkertbe költöztette 
Ádámot is.

HOVA KÖLTÖZTETTE AZ ÚR ÁDÁMOT?

Az Úr Ádám elé vezette az álla-
tokat, hogy lássa, hogyan nevezi 
el ôket az ember. 

KI NEVEZTE EL AZ ÁLLATOKAT?

Az Úr késôbb megalkotta az asszonyt is, így teremtett a férfiúnak 
feleséget. Az elsô asszony Éva volt. 

HOGY HÍVTÁK AZ ELSÔ ASSZONYT?

Az édenkert közepén két fa állt: az Élet fája és a Tudás fája. Az Úr 
meghagyta Ádámnak és Évának, hogy bármelyik fa gyümölcsébôl 
ehetnek, de a Tudás fáját kerüljék el. 

MELYIK FA GYÜMÖLCSÉBÔL NEM SZABAD ENNIE ÁDÁMNAK ÉS ÉVÁNAK? 

Ha ennek a gyümölcsét megízlelik, meghalnak.

MI TÖRTÉNIK, HA ESZNEK A TUDÁS FÁJÁNAK GYÜMÖLCSÉBÔL?

Ádám és Éva boldogan kószáltak az édenkertben. Gondtalanul, vi-
dáman éltek. Mezítelenek voltak, hisz nem volt szükségük ruhára.

HOGYAN ÉLT AZ ÉDENKERTBEN ÁDÁM ÉS ÉVA? 

A kígyó azonban odakúszott Évához, és megkérdezte tôle, hogy 
vajon bármelyik gyümölcsöt megízlelheti-e. 

MELYIK ÁLLAT KÚSZOTT ODA ÉVÁHOZ? MIT KÉRDEZETT?
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– Igen – mondta Éva –, a kert minden fá-
jának gyümölcsébôl ehetünk, csak a Tu-
dás fájának gyümölcsét nem kóstolhatjuk 
meg, mert az halált hoz ránk.

MIT VÁLASZOLT ÉVA? 

– Dehogyis haltok meg – sziszegte a kígyó –, hanem ha beleharap-
tok, máris olyanok lesztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

MI TÖRTÉNIK, HA ESZNEK A TUDÁS FÁJÁNAK GYÜMÖLCSÉBÔL? 

Az asszony felnézett a fa lombkoronájába a duzzadó gyümölcsökre, 
amelyek tehát bölccsé tehetnék ôt.
Leszakított egyet, és befalta. 

MIT CSINÁLT ÉVA?

Leszakított egy másikat, s a férjének nyújtotta, aki ugyancsak meg-
ette a gyümölcsöt. 

KINEK ADOTT ÉVA GYÜMÖLCSÖT? 

Egymásra néztek, és látták, hogy mezítelenek. Gyorsan fügefaleve-
leket téptek, és ágyékkötôt csináltak belôlük. 

MIT VETTEK ÉSZRE?

A hûvös alkonyatkor az Úr lejött a kertbe, s ôk hallották, amint 
szólítja ôket, ám elrejtôztek elôle. Az Úr kiáltott: 
– Ádám, hol vagy?
Ádám így válaszolt: 
– Elbújtam, mert félek tôled.
– Ha félsz tôlem, akkor ettél a tiltott fa gyümölcsébôl – szólt az Úr.

MIT TUDOTT MEG AZONNAL AZ ÚR ABBÓL, HOGY ÁDÁM ELBÚJT?

– Az asszony adta nekem a gyümölcsöt! – védekezett Ádám. 
Éva pedig azt mondta: 
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– Engem a kígyó ámított el, azért szakítottam a gyümölcsbôl.

HOGYAN PRÓBÁLTAK VÉDEKEZNI?

Az Úristen így szólt a kígyóhoz: 
– Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mezô minden 
vadja között. Hasadon csúszol és föld porát eszed életed minden 
napján. – Aztán kitiltotta az édenkertbôl.

MI TÖRTÉNT A KÍGYÓVAL?

Ádámnak és Évának bôrbôl való ruhát adott a testére, és azt mondta: 
– Ki kell ûzzelek benneteket az édenkertbôl, nehogy kinyújtsátok 
kezeteket az Élet fájának gyümölcse után is.

MI TÖRTÉNT ÁDÁMMAL ÉS ÉVÁVAL?

És az Úr kiûzte ôket a Paradicsomból a zord világba. Fáradságos, 
nehéz munkát kell végezniük nap mint nap, hogy megéljenek. 

HOGYAN KELL EZUTÁN ÉLNI AZ EMBERNEK?

Az édenkertet és az Élet fáját pedig ôriztette.

MIRE VIGYÁZOTT NAGYON AZ ÚR?

1. Olvasd el!

Az édenkertrôl szóló 
rész vallásos magyará-
zata: A rossz azért van 
a földön, mert az ember 
szabad akaratával visz-
szaélve Isten ellen for-
dult, nem fogadta meg 
parancsait, Isten nélküli 
életet akart élni.



44

2. Beszélgessetek!

a) Mit gondoltok, milyen lenne az édenkert-
ben élni?

b) Milyen rossz nem történt volna meg, ha 
ott élnének az emberek?

c) Ti milyen rosszat szeretnétek elkerülni? 

3. Hallgasd meg a versrészletet, majd olvasd el te is!

Hazaérkezés

Ádám késô utóda, én is 
az Édenen kívül születtem.
Az Édenen kívül bolyongtam 
átok alatt, számkivetetten.

Küzdve bogánccsal, tövisekkel,
kiverejtékezett kenyéren, 
emberszívemben Édenkertnek 
emléke szunnyadt hófehéren.

És magamválasztotta úton, 
magamakarta szóval, tettel, 
és szép, szabad nyomorúságban 
pazarul évre év veszett el. 

S mikor kisemmizett a kedvem, 
csalóka vágyak megcsúfoltak, 
odalett büszke emberségem, 
és úgy hevertem, mint a holtak.

…Soha, soha ne legyek újra 
magam útjának átokvertje!
Védve és virrasztva öleljen 
akaratodnak Édenkertje.

Boríthat benne éjsötétség 
és túl a táj, mint nap ragyoghat: 
akaratodnak Édenébôl 
nem egy lépést! nem egy tapodtat! 

Az Atya fényben állt a fák közt, 
és gyermeke elôtte térden.
Harmatos, hûvös alkonyat volt…
Ádám utóda… hazaértem!

(Túrmezei Erzsébet – részlet)
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1. Olvasd el a szöveget!

Fekete István

Fekete István 1900. január 25-én született. Iskoláit szülôfalujában, 
Göllén és Kaposváron, illetve Mosonmagyaróváron végezte. Mezô-
gazdász lett. Kora hajnalban kelt, lóháton járta a gazdaságot. Na-
gyon szerette a természetet. Már gyermekkorában írogatott. Írói 
pályafutását a diktatúra több évig akadályozta. Könyvei nem jelen-
hettek meg, hosszú ideig állást sem kapott. Hónapokon, éveken 
keresztül nélkülözött a családjával.
A Vuk címû regényét önálló kötetben 1965-ben adták ki. 
Fekete István 1970-ben halt meg.

2. Válaszolj a kérdésekre szóban!

a) Mikor született Fekete István, és mikor halt meg?
b) Hol született?
c) Milyen diplomát szerzett?
d) Mikor adták ki a Vuk címû regényét?
e) Miért nélkülözött Fekete István a családjával együtt?

3. Fekete István mûvei közül válassz ki egyet, és keresd meg a könyvtárban! Írd 
le a füzetedbe a könyv fontosabb adatait! (Kérj segítséget!)

Mi a címe?
Mikor jelent meg?
Melyik kiadó adta ki?
Hányadik kiadás?
Ki illusztrálta?
Mirôl szól?
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Vuk

Vuk, a rókakölyök hét testvérével és szüleivel élt együtt egy tóparti 
rókavárban. 

„A szôrös gombolyag mozogni kezdett. Egy kis orr kutatva 
emelkedett a levegôbe, és bár szemei még alig nyíltak ki, átgázolva 
a többieken – akik vinnyogni kezdtek – odamászott a liba véres 
nyakához, s rágni kezdte. Kag szemei büszkén csillogtak. 

– Ez ér a legtöbbet. Öregapja vére van benne, ki elsô volt a nem-
zetségben. Vuk lesz a neve, mint az öregapjának – mondta. – Vuk, 
ami annyit jelent, hogy minden rókának félre kell állni az útból, ha 
vadászatra indul. Segíts neki, Iny! 

Iny apró falatokat tépett a kis vérengzônek, aki mohón nyelte a 
húsdarabokat. A barlang lassan megtelt a széttépett liba belsô ré-
szeinek nehéz szagával, s erre megmozdult az egész halom kisróka. 
Iny alig gyôzte szájuk elé adni a falatokat. Ropogtak a csontok, és a 
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fiatalság szuszogva nyelte félig tollasan a liba utolsó darabjait. Kag-
nak szikrázott a szeme örömében.

– Ezeknek aztán érdemes hozni valamit.
Ekkor már csak egy láb volt a libából, melyet 

ide-oda húztak a kis rókák.
Iny közöttük termett.
– Elég volt! Menjetek aludni!
A csontot kirántotta szájukból, és betuszkolta ôket a barlang 

mélyedésébe, hol hamar megint szuszogó kis kupac nôtt. Aludtak a 
rókafiak. Kag is elszundított egy pillanatra. Iny a csontokat szopo-
gatta, aztán megérintette Kag hátát.

– Kag, mennünk kell. Rövid a vadászatra való idô. Világosra itt-
hon kell lennünk, mert aztán már a Simabôrû Ember jár az erdôn, 
aki azt hiszi, minden az övé, és gyilkolja a szabad népet, messzirôl 
marva átkozott villámlójával.”

Vuk szülei és hat testvére elpusztul, az egyetlen életben maradt test-
vérét az egyik vadász veszi magához. Vukra a nagybátyja, Karak talál 
rá, és ô neveli fel. 
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„– Egyedül vagyok... kicsi vagyok... éhes vagyok... – vakogta hal-
kan, aztán mind hangosabban: – Egyedül vagyok... kicsi vagyok... mit 
kell tennem? Éhes vagyok! Ekkor egy mély hang kiáltott vissza a 
dombról, hol sötét volt, és nagy fenyôk sóhajtoztak:

– Ki fia vagy odalent, kis vérem?
– Kag fia vagyok... és még kicsi vagyok. Segítsetek Vuknak, a kisró-

kának!
Az idegen róka elindult a sásban, mely szétnyílt elôtte, és nem 

csinált nagyobb zajt, mint a sóhajtás.
– Gyere felém, Vuk, Kag fia – szólt még halkan. Vuk elindult az 

idegen felé, de mert éhes volt, fájt a szíve Tásért, kit otthagyott. 
Ekkor kigyúlt felette két élô lámpás, két titokzatos rókaszem, és az 
idegen végigszaglászta Vukot, a remegô kisrókát. 

– Hát te hogy menekültél meg? – kérdezte.
– Én nem menekültem – szipogott Vuk –, engem az anyám ho-

zott ide, hogy várjak rá, de nem jön. 
Ebbôl aztán megtudhatta Karak, a magányos róka, hogy Vuk 

még nem tudja, hogy a nagy tölgyfa tövében már csak halottak 
vannak. »Ráér még megtudni« – gondolta Karak, és fennhangon 
azt mondta: 

– Iny, az anyád nem jöhet érted. Engem küldött. Az én nevem 
Karak, és rokonod vagyok. Velem kell jönnöd. Tudsz jól járni? 

– Messze még nem voltam, de azért jól tudok járni!
– Akkor hát menjünk – indult elôre Karak, de Vuk nem mozdult.
– Nem értetted? Indulj, mert megrázlak! 
Vuk ismét szipogni kezdett:
– És... és Tást itt hagyjuk?
– Miféle Tást? Hol van? – mérgelô-

dött Karak, aki azt hitte, valami gyermekmesérôl van szó.
– Valami dörgött a víz felett – magyarázta Vuk lelkendezve –, 

és Tás odaesett mellém. Most is érzem a szagát – és a nedves kis 
rókaorr pontosan mutatta az irányt. Karak is beleszimatolt a moz-
dulatlan levegôbe, de nem érzett semmit.
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– Érzed a fenét! – morgott Karak. – Az én orrom sincs fából...
– De érzem – makacskodott Vuk, ki nagyon éhes volt. – Meg is 

mutatom. 
Karak türelmetlen lett: 
– Hát mutasd. De ha csak a helye lesz ott, elverlek, azt elôre mon-

dom. 
Vuk apró lábai szorgalmasan zörögtek a tavalyi sáson, és Karak 

nagyokat lépett utána. Nemsokára Karak is felkapta fejét. Szellô 
mozdult, melyben benne volt Tás illata. Megcsóválta fejét, és magá-
ban beszélt: »Az öreg Vuk vére! Még ki sem látszik az idei fûbôl, és 
ilyen orrt... Karak, vén róka... kincset kaptál, úgy vigyázz rá.«

– Megállj, fiam – szólt aztán. – Hiszen már a dombtetôn éreztem 
Tás illatát, csak az orrod akartam próbára tenni. Látom, jó orrod 
lesz, de most engedj elôre. Hátha elrepül elôled. 

Tás azonban már nem repült. Pár perce múlhatott ki. Úgy látszik, 
nemcsak a szárnyába kapott a sörétekbôl. Még meleg volt. Karak is 
éhes volt, de nem feledkezett meg Vukról sem, akinek jó darabokat 
adott, és csodálkozott a kisróka hatalmas étvágyán.”

Karak tanítja Vukot a szabad portyázók életének minden ravaszsá-
gára és tudományára. 

„Arra ébredt, hogy Karak megmozdult. Az öreg róka szemei 
már éberek voltak, és Vuk is úgy ugrott fel, mintha sohasem aludt 
volna. 

– Csusz volt itt – újságolta. – Zöld volt a háta... de nem mertem 
lármázni. Pedig a húsa jó... 

– Hagyd el, fiam – mosolygott Karak –, majd csak megélünk Csusz 
nélkül is. Meg úgysem tudtad volna megfogni. Csusz gyors, és háta 
mögött a repedés... Már próbáltam én is – legyintett. – Nem érde-
mes vele veszôdni. Maga elé rántotta Kurri maradványait.

– Gyere, fiam! Megesszük, ami Kurriból megmaradt, aztán majd 
csak hoz valamit az este. 
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A kakas bizony csak pár harapás volt, de éhüket elverte.
Közben kint lárma támadt. Emberi kiáltások, kolompkondulás és 

ostorpattogás.
– Hallod a Simabôrû Embert? – dörmögött Karak. – Nem tud 

csendben lenni! Teleordítja az egész erdôt, és azt hiszi, minden 
ôérte van. Megöl mindent, és mi csak tôle félünk. Némelyik villámló 
bottal jár, és megöl, hogy közel se megy hozzád. Vigyázz tôle! 

– Ide nem jön? – borzongott Vuk. 
– Nem tud – nevetett diadalmasan Karak –, mert otromba két 

lábán úgy megy, mint Kele, a gólya, aki Unkát keresi a réten, és a 
faluban lakik, ahol az ember. 

– Ôt nem bántja az ember?
– Mit csináljon vele? Csak a lába van meg a nyaka, és azt mond-

ják, büdös is.
– És minket mért bánt az ember? – aggodalmaskodott a kisróka. 

– Megesz bennünket?
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– Fenét! Csak sajnálja tôlünk, amit megeszünk, mert azt hiszi, 
minden az övé. Kurri is, Kalán is, Tás is meg a többiek. Az ember 
is azt szereti, amit mi, és megöl bennünket, hogy több maradjon 
neki. Meg a bundánk kell neki, mert sima bôrû, mint az Unka, és 
fázik, amikor kemény lesz a vizek háta. De azért van a sötétség, 
hogy ránk boruljon. Azért van nekünk négy lábunk, hogy el ne ér-
jen, és orrunk, hogy messzirôl megérezzük, ha jön, mert a jó ró-
kaorr messzirôl megérzi, olyan büdös. Irigy az ember, ezért utálja 
a rókák szabad népe. Erôs, mint Mú, a marha, akinek még a tejét 
is ellopja, és mi nem bírunk vele, de kikerüljük, és elvesszük tôle, 
amit lehet. Nincs orra, nincs lába, nincs szeme, nincs füle. Csak a 
nagy szája van, és ez a mi szerencsénk, mert másként már régen 
elpusztult volna a rókák szabad népe. 
De azért óvakodj tôle! Tôle és Va-
hurtól, aki elárulta a szabad népet, és 
orrát kölcsönözte neki. Most pedig 
körülnézünk egy kicsit, mert ezután 
velem maradsz. Anyád nekem adott. 

Vuk nagyot nézett. Valami szomo-
rúság úszott a levegôben.

– És eljönnek hozzánk?
– Nem jönnek. Majd elfelejted... és gyûlöld a Simabôrût, aki el-

pusztította ôket.
Vuk leült. Keserû lett a szája, és örökre meggyûlölte az Embert. 

Bôre alatt végigfutott valami hidegség, és a régi otthon emlékei kö-
dösek lettek és fájók. Üres szél fújt el mellette, melybôl hiányzott 
Iny melege, Kag erôssége, testvérei játéka. Vuk csendesen ült, maga 
elé nézett, és homályos érzéseiben az árvaság szomorúsága bujkált. 
Karak jólelkûen meglökte orrával: 

– Gyere! Majd elfelejted. Élni kell. Megtanulni a szabad rókák 
furfangját, és megmutatni a Simabôrû Baromnak, hogy Vuk nemzet-
sége erôsebb, mint ôk.”
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A következô részlet Vuk elsô vadászatáról szól.

A domb alján megint lelapultak. Elôttük folyt a patak csobbanás 
nélkül, és partján önfeledten zenélt Unka népe. 

– Eredj, és próbálj Unkát fogni – szólt Karak. – Ha valami baj van, 
csak kiálts. 

Elindult a kisróka elsô vadászatára. Karak tudta, hogy még kicsi 
ehhez, de az öreg Vuk híres vérét akarta kipróbálni. A kis Vuk a ró-
kák ôsrégi mozdulatával csúszott elôre, és Karak szeme ragyogott 
örömében: Elsô lesz a rókák között!

Vuk csúszott, mint a szellô, de még a harmatot sem verte le a fû-
szálról. Apró lábaiban megfeszültek az inak, és nem érzett mást, csak 
a vadászat ôsi gyönyörûségét. Elfeledte a szomorúságot, elfeledte Ka-
rakot, Nyaút is, akiért nemrég kikapott, és egy vágya volt csak: meg-
fogni Unkát, kinek nagy szája van, s ezért azt hiszi, muszáj énekelni. 
Vuk, amikor felért a partra, lehunyta félig szemeit, mert nem feledte 
el Karak tanítását. A patak vályújában mozgott egy kis szél, és Vuk 
szôre felborzolódott örömében, mert a szimatok közt ott volt Tás 
meleg, erôs illata is. Nem is gondolt már Unkára. A vadászat izgalma 
vakmerôvé tette a kisrókát. Igaz, Nyaút elugrasztotta, de most meg-
mutatja Karaknak, hogy nem ügyetlen. Úgy ment a kisróka a parton, 
mint egy darab sötétség, melynek se hangja, se árnyéka. A szimatban 
mind több lett az élet, és több a melegség. Tás már nem lehet messze.

Vuk szemei hol tágra nyíltak, hol megszûkültek. 
A parton lefelé csúszott, mert úgy hallotta még otthon, hogy Tás 

a vízen alszik. Unkák szorgalmasan énekeltek, s a víz szinte állni lát-
szott, amikor Vuk megpillantotta Tást, szinte az orra elôtt. Nagy pil-
lanat volt. A kisróka megdermedt, és úgy érezte, Tás jön feléje, pedig 
ôt vitte a vér, a vadászat örök ösztöne, és amikor kinézte az alkalmas 
helyet, ahol Tás nyakát elkaphatta: megrohanta, mint a villám. 

Tás aludt éppen. Este jóllakott apró halakkal, és azt hitte, leszakadt 
az ég, amikor Vuk szinte ráesett. Szárnyai szétvágódtak, hogy felrep-
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pentsék a levegôbe, de aztán hirtelen elsötétült elôtte a csillogó víz 
fodra, mert Vuk elharapta a nyakát, és maga alá gyûrte a sekély víz-
ben, amely Tásnak bölcsôje volt valamikor. Tás már nem mozgott, és 
Vukon végigborzongott az elért zsákmány dicsôsége. […] 

Vuk kihúzta Tást a homokos partra, és leült mellé, hogy kifújja 
magát, mert nehéz volt a kacsa nagyon. És nagy, komoly rókának 
érezte magát. „Mit szól majd Karak? – gondolta, és elôre örült a di-
cséretnek. – Jön is már” – nézett fel a partra Vuk, hol mintha Karak 
lépteit hallotta volna. 

Lehúzódott, és ráfeküdt Tásra, hogy az öreg róka ne lássa meg 
mindjárt... Ekkor azonban idegen szimat vágott Vuk orrába, és a kis-
róka megremegett. Idegen rókabarlang szaga volt, tehát más róka 
sompolygott feléje a magas fûben. 

„Miért nem jön Karak – gondolta –, hiszen hallhatná, hogy idegen 
jár a parton” – és nem kiáltott. Várta, hogy mi lesz. A másik róka ek-
kor már odaért. Megállt, és Vuk jól látta a felvillanó zöldes szemeket.
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Az idegen róka közelebb jött. Látta már, hogy kölyökkel van 
dolga, és rámordult Vukra:

– Ki fia vagy, és mit keresel az én vadászterületemen?!
A kisróka szemei szikráztak a dühtôl, és ráfeküdt Tásra, aki az 

elsô zsákmány volt, melyet megvédett volna még az élete árán is.
– Vuk vagyok, Kag fia, és Tást nem adom. Én fog-

tam. Az enyém.
Felállt, és megmutatta apró fogait. 

A nagy róka dühösen nevetett:
– Taknyos! De sokra vagy a nemzetségeddel! Az öreg Vuk csak 

mese volt talán, és apád is kiöltötte a nyelvét, amikor a görbe lábú hó-
hér megszorította. Ha el nem hordod az irhád, megfürdetlek, mintha 
Unka lennél, akinek kiáll a szeme, és csak a nagy szája van! Takarodj! 

Vuk még ekkor sem kiáltott Karakért, pedig az idegen róka már 
elindult feléje, hogy elvegye Tást, és ôt belelökje a vízbe, amely 
ennek a szégyennek éppen úgy elhordta volna hírét, mint az elôbbi 
dicsôségnek. Azonban mozdult a szél, s az idegen róka megállt. 
Szemei gonoszul keskenyek, szúrósak lettek, mint télen a csillagok. 
És mézédes hangon folytatta: 

– Szóval te Kag fia vagy? A nagy Vuk unokája és Karak öccse, aki-
nél én senkit többre nem tartok... és máris megfogtad Tást. Cso-
dálatos! Bizonyára Karak tanított! Ugye? Karak ma az elsô a rókák 
közt... s ez a terület az övé. Én csak átszaladok rajta, és kérlek, 
említsd meg neki, hogy a napokban készülök hozzá engedélyért... 
Vuk lejjebb állt, mint az idegen róka, és nem értette annak meg-
hunyászkodását. Az elôbb még a vízbe akarta lökni... De ekkor Ka-
rak szemei gyúltak ki a parton, és megrohanta az idegent, aki szinte 
térdre esett, és Karak alaposan megtépte. 

– Hordd el a tetves bôröd, Sut, amíg jó dolgod van! – mondta.
 – Olyan a nyelved, mint Szié, aki undorító, mert hideg, és ma-

dárporontyokon él. Megmartad volna ezt a kis kölyköt, ha meg 
nem érzed, hogy jövök, és akkor megfordult a nyelved, mely hideg 
és mérges, mint Unka hasa!
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Még egyszer megrázta Sutot, aki vinnyogva tûnt 
el a sásban. De még visszakiáltott, és hangjá-
ban habzott a düh: 

– Megálljatok! Karak, te fogatlan 
kutya! Találkozom még az öcséd-
del, a híres Vuk unokájával, de 
kirázom a bôrébôl! A nyüvek 
kopasszanak meg benneteket, 
és Kró, a holló játsszon a 
szemetekkel! Megálljatok! 

Vuk alig tért még magá-
hoz a sok esemény közt, amikor Karak már melléje csúszott. 

– Ne törôdj vele – mondta. – Ez Sut, akinek nincsen farka, mert 
megfogta a tôr, amit az ember állított neki, és utolsó a rókák kö-
zött. Itt hagyta Tást? 

– El akarta vinni! – méltatlankodott Vuk. – Fogjon magának. 
Karak csak most értette meg, hogy a kacsát a kis Vuk fogta. Azt 

hitte, Sut dobta el ijedtében. Szinte megdöbbent. Ez több volt, mint 
ami ekkora kisrókától kitelhetett. 

– Jól van, Vuk! – mondta. – Eljön még az idô, amikor több leszel 
mindnyájunknál, és kérlek, gondolj majd akkor az öreg Karakra. 
De addig – persze – még sokat kell tanulnod – tette hozzá, hogy a 
kisróka el ne bízza magát. Vuk aztán még játszva összeszedett pár 
Unkát, amikor elindultak hazafelé.

– Aludnod kell – mondta Karak –, nekem még dolgom van, de 
reggelre itthon leszek. 

Átugrott Vukkal a szakadékon, de mindjárt vissza is fordult:
– Innét már beviheted Tást magad is. És egyél belôle, ha meg-

éheztél.
Ekkor már egészen öreg volt az éjszaka.
Vuk leült a szakadék szélén, és belenézett a sötétségbe, mely 

ismerôs lett neki. Mintha sok-sok éven át járt volna benne, pedig 
Vuk csak azon a tavaszon született.
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Ám járták a fekete éjszakákat, Kag és a többi rókaôsök, és Vuk-
ban világos lett az örökség, mintha emlékekre emlékezett volna. Bol-
dog-fáradtan húzta be Tást a barlangba, és azonmód elaludt mellette.

Másnap, harmadnap és a következô napokon egyformák voltak a 
hajnalok és az éjszakák. És egyformák a hetek is. Vuk nôtt, és rövid 
utakra már maga járt zsákmány után. Karak nem gyôzött csodál-
kozni gyors fejlôdésén.
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Szép karácsony szép zöld fája

Nyolcéves koromban szerepeltem elôször. Akkor kezdte a mi kis 
városunk is az urakat utánozni. A templomunkban karácsonyfát ál-
lítottak fel. Kellett egy szegény gyerek, aki a fenyôt felköszönti.

HOL KELLETT SZEREPELNI?

Szegény gyerek volt bôven, de olyan, akit oda is lehetett volna ál-
lítani, már kevesebb. Az egyik kicsi volt, a másik nagy, az 
egyik selypített, a másik csúnya volt. A legtöbb megijedt a 
nagy megtiszteltetéstôl, és elállt a szava.
Végül megtaláltak engem. Elég rongyosnak gondoltak.
Sápadt arcom volt, s csengett a hangom, mint vala-
mi úri kisasszonynak.

MIÉRT ÔT VÁLASZTOTTÁK A SZEREPLÉSRE?

– Aztán nem félsz majd, kisfiú? – kérdezte a tanító úr.
– Nem félek én, csak a kutyáktól – mondtam önérzetesen.
– A kutyákat nem engedjük be – ígérte a tanító úr. 
Odaadták a verset. Szép hosszú volt. Az elsô két sorát mindig tudni 
fogom.

„Szép karácsony szép zöld fája,
mondsza csak, honnan jövel?”

Ilyen furcsa szavakat én sose hallottam. Szenvedtem is, mire 
sikerült megtanulni.

MIÉRT VOLT NEHÉZ MEGTANULNI A VERSET?

Karácsonyra már tudtam rendesen. Még az idô is igazi karácsonyos 
lett. Hatalmas jégcsapok lógtak a tetôkön. Az úton nem fáztam, 
mert édesanyám rám adta a nagykendôjét.

MILYEN IDÔ VOLT KARÁCSONYKOR?
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A tanítók az iskola sarkánál vártak rám. Ott toporogtak a hóban.
– Azt hiszem, ez a kisgyerek kicsit eltúlozza a rongyosságot. Valami 
kabátot csak kellene ráadni – mondta a tanítókisasszony.
Ugyan, hol vegyenek most egy kabátot?
– Én odaadom neki a hétköznapi bekecsemet
– mondta az iskolaszolga, és már hozta is.
Ebben szokott söpörni, fûteni. Biztosan 
nagyon jól állt, mert mindenki mosolygott, 
amikor rám adták. Teljesen eltakarta a ron-
gyosságomat. Csak a csizmám hegye látszott 
ki belôle.

MEKKORA VOLT A KABÁT?

A templom zsúfolt volt. Alig tudtunk utat törni magunknak.
– Valami székre kell állítani ezt a gyereket! Olyan kicsi, hogy senki 
sem fogja látni – mondta a tanító úr.
– Ebben a tömegben én át nem hozok egy széket sem! – mondta a 
harangozó.
– Állítsuk fel a kôpadkára! – mondta valaki.
Aztán felemeltek, és máris ott álltam a márványkorláton. Ez vá-
lasztja el a szentélyt a templombelsôtôl.

HOVA ÁLLÍTOTTÁK FEL A KISFIÚT?

Egyszerre mindenki-
nél magasabb lettem 
egy fejjel. Sokáig, na-
gyon sokáig álltam 
ott. Meg kellett vár-
ni, míg megjön a pol-
gármester.
A karácsonyi gyer-
tyák meggyújtása is 
nehezen ment.
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De végre minden gyertya égett, és a tanító úr megrántotta rajtam 
az úri kabátot.
– Csak bátran, Fercsikém!
Miért ne lettem volna bátor?
Csengettyûzött a szavam az emberfejek felett, mint az angyaloké.
„Szép karácsony szép zöld fája,
mondsza csak, honnan jövel?”
– Ügyes vagy, Fercsike – mondta boldogan a tanító úr, mikor befe-
jeztem a szereplést. – Most már lejöhetsz, add ide a kezed!

HOGYAN SIKERÜLT A VERSMONDÁS?

Persze csak a kabát ujját adhattam oda, mert a kezem valahol ott 
volt a kabátujj könyökénél. De nem is a kézzel volt igazán baj, ha-
nem a lábbal. A lábak nem akartak mozdulni, mintha gyökeret ver-
tek volna a márványba.
– Gyere már, nem hallod?! – rántotta meg a tanító úr a kabát ujját.
– A nagyságos úr akar megsimogatni.
Akkorra már ott állt a nagyságos úr a korlát mellett, és mosolyogva 
nézett rám.
– Gyere, majd leveszlek.
– Nem ereszt a lábam – mondtam pityeregve. Megijedtem, mert 
tényleg úgy éreztem, hogy a lábam hozzánôtt a márványhoz.

MIÉRT NEM SZÁLLT LE A KORLÁTRÓL?

– Mi a csoda! Nem ereszt a lábad? – nevetett a nagyságos úr, és 
rántott rajtam egyet. Az egyik lábam elszabadult, és én abban a pil-
lanatban sikítottam egyet.
– Jaj, jaj, jaj, ne bántson!
A nagyságos úr odahajolt a lábamhoz, és ré-
mült arccal egyenesedett fel:
– Szent Isten, odafagyott a lába a márványhoz.

MI TÖRTÉNT A KISFIÚ LÁBÁVAL?
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A másik lábamat már óvatosabban szabadították ki. Az még jobban 
odafagyott.
Kiderült, hogy a csizmámnak nincs talpa. Ami havat, jeget útközben 
összeszedett a talpam, az elôször elolvadt, majd a hosszú ácsorgás-
ban szépen megfagyott.

MIÉRT FAGYOTT ODA A LÁBA?

– Sebaj, nô erre folt magától – 
mondta az orvos, aki ott nyomor-
gatta a lábamat. Ismerte a fajtán-
kat, ô volt a szegények orvosa.
– Azért most nem kellene gyalog 
eleresztenünk.

Így ültem életemben elôször hintón. 

HOGYAN VITTÉK HAZA A KISFIÚT?

Csak lépésben tudtunk haladni a sokadalomban.
A tömegben jó páran még törölgették a szemüket. Nagyon meg 
voltak hatva, és dicsérték az úri kitalálást.

MIÉRT VOLTAK MEGHATÓDVA AZ EMBEREK?

Persze volt, akinek nem tetszett. Mérgesek voltak, hogy az urak már 
a templomot is szórakozásra használják. Szavalatot tartanak az oltár 
elôtt. Odaállítanak egy úrigyereket, aki illegeti magát a korláton.

MI NEM TETSZETT A TÖBBIEKNEK?

– Nem úrigyerek volt ott, hanem a mi gyerekünk, a 
Ferkó – mondta Márton bácsi, az egyik rokonom.
Az emberek vagy kinevették, vagy zavartan hüm-
mögtek. 
– Vajon miért mond ilyen hazugságot Márton bá-
csi? Majd éppen egy szegény gyereket karolnak fel 
az urak! Meg nagyon fehér képû volt az a gyerek! 
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Érzôdött minden szaván, mozdulatán, hogy mandulával etetik ott-
hon. Biztos, hogy valami elkényeztetett úrifiú vagy úrilány pávásko-
dott ott az oltárhoz közel.

MIT GONDOLTAK AZ EMBEREK? KI VOLT A VERSMONDÓ?

Én nem éreztem a nagy dicsôségbôl semmit, 
csak azt éreztem, hogy nagyon fáj a talpam.
Akkor gondoltam elôször arra, lehet, hogy több 
Isten van. És ha több Isten van, akkor van egy téli 
Isten és egy nyári Isten. És akkor biztos, hogy a téli 
Isten teljesen más, mint a mosolygós, simogató nyári Isten. 

Olvasd el!

Mondóka

Íze van a sónak,
Értelme a szónak,
Hidege a hónak,
Tüze a jó lónak,
Feneke a tónak,
Jutalma a jónak.

(Népköltés)
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A kicsi dió

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ennek az 
embernek annyi gyereke volt, mint ahány hangya a hangyabolyban. 
Nagyon szegények voltak. Bizony gyakran volt úgy, hogy három 
napig se ettek.
A szegény ember elindult, hogy valami ennivalót keressen a gyer-
mekei számára.

Amint egy erdôn megy keresztül, elébe áll az ördög, s azt kérdi tôle:
– Hova mész, te szegény ember?
– Megyek, hogy egy kis ennivalót keressek. Ha nem találok valamit, 
a gyerekeim mind meghalnak étlen – feleli a szegény ember.
Azt mondja erre az ördög:
– No, akkor ne menj sehova, majd én segítek. Neked 
adom ezt a kicsi diót. Akármit parancsolsz neki, mindjárt 
megteszi. Ha okosan használod, gazdag leszel. 

MIT KAPOTT AZ ÖRDÖGTÔL?

– És mit kérsz érte cserébe? – kérdezte a szegény ember. Tudta, 
hogy az ördög semmit nem ad ingyen.
– Azt add nekem, amirôl te nem tudsz a házadnál.
Gondolkozik a szegény ember, hogy ez vajon mi lehet. Mirôl nem 
tud ô, ami kellene az ördögnek. De semmi sem jutott az eszébe, és 
mert nagyon nagy szüksége volt a segítségre, odaígérte.

MIT ÍGÉRT ODA A SZEGÉNY EMBER?

Otthon azt kérdezi a felesége:
– Hoztál valami ennivalót?



63

– Azt nem, de hoztam egy kicsi diót – válaszolta a szegény ember, 
aztán elmesélte, hogyan állapodott meg az ördöggel.
– Te boldogtalan, mit tettél? Én gyereket várok, te meg eladtad a 
gyerekünket! – sikított kétségbeesetten a feleség.

MIRÔL NEM TUDOTT A SZEGÉNY EMBER?

– Errôl én nem tehetek, de így kell lennie – válaszolta szomorúan a 
szegény ember. Aztán megparancsolta a kicsi diónak:
– No, te kicsi dió, a ház népének bôven legyen étel, ital, ruházat!
Minden meglett, amit a szegény ember mondott.
Aztán újra kért a szegény ember:
– No, te kicsi dió, legyen egy szép kôházunk. A ház körül legyen 
kert, szántóföld, mezô, tehenek, birkák, lovak.

MIT KÉRT A SZEGÉNY EMBER A KICSI DIÓTÓL? 

Így is történt. Mindent megkapott 
a szegény ember. Gazdag em-
ber lett belôle. A szegény ember 
dolgozott, igazgatta a gazdaságot, 
a gyerekei meg jólétben nôttek, 
fejlôdtek. Közben megszületett a 
legújabb gyermek is. 

HOGYAN ÉLTEK EZUTÁN?

Egyszer estefelé két öregember kopogtat be, és kér szállást.
– Örömmel látunk benneteket. Gyertek, vacsorázzatok velünk! – 
mondta a szegény ember.

KIK KÉRTEK SZÁLLÁST?

Vacsora közben azt mondja a két öreg:
– Tudjuk, hogy ma éjszaka eljön az ördög, hogy elvigye a legki-
sebb gyermekedet. Azt is tudjuk, hogy te nem tudtál a gyerekrôl 
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akkor, amikor odaígérted az ördögnek. Azt is tudjuk, 
hogy nagyon rá voltál szorulva a segítségre, azért 
egyezkedtél az ördöggel. Mi azért jöttünk, hogy 
azt az ártatlan gyereket megmentsük. Este, ami-
kor már mindenki lefeküdt, tegyél az ablak mellé, az 
asztalra egy egész kenyeret. Hadd legyen ott egész éjszaka.

MIT MONDOTT A KÉT ÖREG?

A gazda megköszönte a jóindulatukat, és este, mikor mindenki le-
feküdt, odatette a kenyeret az ablak mellé. Éjfélkor, amikor már 
mindenki az igazak álmát aludta, megjelent az ördög az ablaknál.
– Hallod-e, te házigazda, tudod, mit ígértél nekem! Azért jöttem, 
hogy add ki nekem! 
Ezt bizony nem hallotta senki, mert mindenki nagyon mélyen aludt.

MIT KÉRT AZ ÖRDÖG? MI TÖRTÉNT?

Ekkor a kenyér megszólalt az asztalon:
– Csak ülj nyugodtan odakint, várakozzál egy 
kicsit. Tûrj te is, mert én is eleget tûrtem és 
várakoztam.
Az ördög nagyon meglepôdött.
– Jó, várhatok kicsit – gondolta.
A kenyér meg folytatta:
– Engem még az elmúlt esztendôben ôsz-
szel elvetettek a földbe. Egész télen ott 
ültem, és várakoztam, várakozzál te is. Tavasszal aztán nôni kezd-
tem, és vártam, hogy nagyra nôjek, várj te is. Mikor eljött az aratás, 
éles vassal levagdaltak, és csomóba kötöttek.
Tûrnöm kellett, most tûrj te is. Aztán szekérre raktak, a faluba 
vittek, s ott várakoztam. Várakozzál te is. Aztán fával agyba-fôbe 
vertek, s tûrnöm kellett, tûrj te is. Onnan a malomba vittek.

MIT MONDOTT A KENYÉR? MI TÖRTÉNT VELE?
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– Két forgó, keringô kô közé öntöttek, hogy egészen 
apróra összetörjek. De el kellett tûrnöm, tûrj 
te is. Onnan hazavittek, a tekenôbe tettek, 
rám öntöttek valami sós vizet. Aztán az ök-
lükkel két óra hosszat gyúrtak, kínoztak engem.

MI TÖRTÉNT?

Az ördög kezdte elveszíteni a türelmét, de nem merte félbeszakí-
tani a kenyeret.
– Csak befejezi már! – gondolta bizakodva.

MIRE SZÁMÍTOTT AZ ÖRDÖG?

A kenyér meg folytatta:
– S akkor, ami a legnagyobb kín a világon, egy tüzes kemencébe 
tettek egy nagy falapáttal. De tûrnöm kellett, tûrj te is. Ott jól 
megsütöttek, még meg is égettek. Onnét kivettek, ide behoztak, 
egy nagy vaskéssel darabokra hasogattak. Na látod, már mennyit 
tûrtem, szenvedtem, várakoztam? Tûrj, szenvedj, várakozzál te is.
Amint befejezte a kenyér a beszédet, megszólalt a kakas. Ezután 
már nincs az ördögnek hatalma az ember felett. Így fogta magát az 
ördög, és a kicsi gyerek nélkül szaladt vissza a maga országába.

MI TÖRTÉNT?

Reggel a szegény ember és a felesége megköszönte a két öregem-
bernek, hogy a kicsi fiukat megmentették az ördög kezétôl. A két 
öreg tovább utazott. A szegény ember és a családja ma is gazdagon 
él, hacsak a kicsi diót el nem veszítették azóta.
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Olvasd el!

Találós kérdés

Mezôrôl a csûrbe viszik,
a csûrben meg kicsépelik,
két kô között megforgatják,
vízzel, sóval megdagasztják,
még a tûznek is kiteszik,
jó annak, ki megéhezik.

Ellenség vagy jó barát?

Ezen az éjszakán Kinizsi Pál volt ôrségben. Tüzet csiholt, meggyúj-
tott egy rôzseköteget. Megállt néha melegedni. Közben pedig sétált 
le-fel, ahogy egy igazán rendes ôrszemhez illik.

KI VOLT AZ ÔR?

Egyszer csak valami zajt hallott. Aztán látta, hogy 
egy ember közeledik az ösvényen.
– Állj, ki vagy? És mit keresel itt a táborunknál? 
– kiáltott az idegenre Kinizsi. 
– No, te valami új katona lehetsz, hogy nem 
ismersz. Tódor vagyok, a velencei kereskedô. 
Mátyás katonái ismernek engem. Minden jóval 
teleraktam a zsákomat. Gyere, nézd meg! – 
mondta Tódor, és a tûz közelében lerakta a 
válláról a batyuját.

KI KÖZELEDETT AZ ÚTON?

– Nézd csak ezt az olajat! Ha ezzel bekened a szíjat, még a napsugár 
is orra bukik rajta, úgy tündöklik. Ez a kenôcs az acélt tartja fényesen.

(kenyér)
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– Arra itt semmi szükség. A háborúban nem ér rá megrozsdásodni 
a magyar acél – nevetett Kinizsi.

MIT MUTATOTT A KERESKEDÔ?

– Van illatosító is, ha szép lánynak udvarolsz.
– Nem illatosító kell az én boldogságomhoz.
– Hanem micsoda? Én minden bajra tudok orvosságot – mondta a 
kereskedô.
– Egy kis nyugalom meg egy kis becsületesség – sóhajtott Kinizsi 
egy hatalmasat.

MI KELLETT VOLNA KINIZSINEK?

– Gyere Velencébe! Ott mindegyiket megtalálhatod, ha szerencséd 
van – kapott a szón a kalmár. – Ha meg még ügyes is vagy, gazdag-
ságot is találhatsz hozzá.
– Ugyan, egyszerû lenne a világ, ha csak kereskedôkbôl állna! Ne-
kem itt van a hazám, itt kell boldogulnom. Van királyom, akinek 
hûséget esküdtem.

MIÉRT NEM MENT EL KINIZSI AZ ORSZÁGBÓL?

– Ugyan – legyintett az idegen. – Azt hívod hazádnak, ahol 
a kapzsi urak hordanak szét mindent? A király meg 
csak a te véreden akar még nagyobb hatalmat 
szerezni. A világ ura, császár akar lenni.
– Hazudsz! Mátyás király a nép barátja!
– A király az király. Az egyik olyan, mint a másik. 
Mindegyik csak a hatalmat akarja, ennyi az egész.

MIT MONDOTT A KERESKEDÔ A KIRÁLYOKRÓL?

– Na most már elég! – förmedt a kereskedôre Kinizsi. – Hogy 
mersz te Hunyadi Mátyásról beszélni?
– Nagyon fiatal vagy te még, az a bajod – folytatta nyugodt hangon 
a kereskedô –, tanulhatsz tôlem bölcsességet.
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– Te meg tanulsz tôlem tisztességet! – kiáltotta Kinizsi, aztán elô-
húzta a kardját, és a kardlappal ütni kezdte a kereskedôt. – A kar-
domra nem vagy méltó, de a lapjával jól elpáhollak, te gyalázatos!
Kinizsi ütései akkor is sajogtak, ha csak legyezgetni akart, de ha 
méregbôl, erôbôl ütött, akkor aztán igazán fájtak.

MIT CSINÁLT KINIZSI?

A kereskedô nagyot kiáltott:
– Megállj, Kinizsi Pál! Mátyás vagyok, a 
magyarok királya! – Azzal ledobta kö-
penyét, és letépte szakállát.
Kinizsi Pál rémülten leeresztette a 
kardját.
– Felséges királyom, bocsáss meg os-
toba fejemnek!
– Eddig csak erôdet és bátorságodat 
ismertem, most meggyôzôdtem a hûségedrôl is – mondta szere-
tettel a király. – Nem mondom, a kardod nyomot hagyott a háta-
mon. De hát, aki álruhában jár-kel a világban, annak ilyen is kijuthat. 
Adott már hasonlót nekem a kolozsvári bíró is. 

MIÉRT NEM HARAGUDOTT MEG MÁTYÁS KIRÁLY?

Közben felhôk takarták el a holdat, fújni kezdett a szél.
– Ég veled, fiam! – mondta a király. – Úgy látom, vihar közeledik.
Verést már kaptam ezen az éjszakán, nem akarok bôrig is ázni.
A király elsietett. Hamarosan megeredt az esô, villámlott, dörgött. 
Kinizsi pedig ezen a furcsa ôrségen törte a fejét még hajnalban is.
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Olvasd el!

Ha vihar jô a magasból

Ha vihar jô a magasból,
Ne bocsáss el, kicsi bátyám.
Ha falomb közt telihold lép,
Kicsi néném, te vigyázz rám.

Falu végén van a házunk,
A bozótból ki se látszik,
De a cinke, ha leröppen,
Küszöbünkön vacsorázik.

(Weöres Sándor)
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Mátyás király katonái

 Nézd meg a képeket! Mesélj róluk!
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Tót Antal körtéi

Az én gyermekkoromban két gazdag embere volt a mi kis falunk-
nak. Testvérek voltak. A fiatalabbnak Tót Gáspár, az öregebbnek 
Tót Antal volt a becsületes neve. De a fiatalabbat csak fukar Tót- 
nak, az öregebbet csak Sebaj Tótnak vagy Antal úrnak nevezte min-
denki. Fukar Tót arról volt híres, hogy még a kanárimadárnak is 
szemenként számolta ki a kendermagot. 

MIÉRT HÍVTÁK FUKAR TÓTNAK TÓT GÁSPÁRT?

Sebaj Tótot meg azért hívták így, mert ha szegény ember panaszol-
ta neki a baját, mindig azzal vigasztalta meg:
– Sebaj, barátom, amíg nekem ad az Isten, neked 
is van!

MIÉRT LETT SEBAJ TÓT A NEVE TÓT ANTALNAK?

Mindenkin segített. Még kérni sem kellett, mert 
ha hírét hallotta valaki bajának, maga sietett oda 
a segítséggel:
– Sebaj, atyámfia, megtámasztalak én addig, amíg 
a magad lábán meg bírsz állni.
Tisztelte is mindenki Antal urat. Az emberek csak 
kalaplevéve beszéltek Sebaj Tótról.

MILYEN EMBER VOLT ANTAL ÚR?

Egyszer a cigány is azzal állított be hozzá, nem lenne-e számára va-
lami viseltes kalap a padláson.
– Minek az neked? – mosolygott Antal úr. – Hiszen nem tûri a te 
bozontod a kalapot.
– Oka van annak, kérem szépen – hunyorgott a cigány. – Szégyel-
lem, hogy az egész város leveszi a kalapját, és úgy köszön az úrnak, 
csak én nem köszönhetek, mert már húsz esztendeje elveszejtet-
tem a kalapomat.
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– Sebaj – nevetett Antal úr, s a kalaptól a csizmáig 
úgy kiruházta, hogy grófnak is elmehetett volna, ha 
jobb dolga nem akad.

MIÉRT KELLETT A CIGÁNYNAK A KALAP?

Fukar Tót Gáspár azonban mindig megcsóválta a fejét, mikor ezek 
a hírek a fülébe jutottak.
– Azt mondom én, nagy baj lesz még ebbôl a sok sebajból. 
S az lett abból, csakugyan. Antal úr egyszer hiába 
nyúlt a ládafiába. Akkor éppen a felvégi szegénysoron 
akart kutat fúratni az iskola udvarán.

MIRE KELLETT VOLNA MOST A PÉNZ?

– Sebaj, no – vigasztalta magát –, van Gáspár öcsémnek annyi, hogy 
számolni se gyôzi.
Volt annak annyi, hogy lapáttal mérte az aranyát, szakajtóval a ban-
kót. Nem is mondta a bátyjának, hogy nem ad. Inkább azt mondta, 
hogy nem adja ingyen.
– Adok pénzt, bátya, ha eladod nekem az egyik rétet – szegezte 
testvérére hideg nézésû szemét.
– Sebaj, no – csapott a tenyerébe Antal úr, s másnap már fúratta a 
szegények kútját.

MIÉRT ADTA EL A RÉTET?
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Iskolát, kórházat építtetett, éheseket etetett, rongyosokat ruhá-
zott, s lassanként minden pénzét elsebajozta a jó szívével. Föld, 
erdô, szôlô, minden a fukar Tót kezére került. Antal úrnak nem 
maradt egyebe, csak egy kis háza, meg ennek a végében egy nagy 
körtefája.

HOVA KERÜLT ANTAL ÚR VAGYONA?

– Sebaj – mosolygott a jó ember –, megtalálnak engem a szegénye-
im a körtefám alatt is.
S úgy is lett. A körtefán mindig rengeteg körte termett. Annak 
az ágait még a legínségesebb esztendôben is lehúzta a piros képû 
csengettyûkörte. 

MILYEN FA MARADT ANTAL ÚR TULAJDONÁBAN?

Vándor, gyerek, koldus az alól el nem ment éhesen, s Antal úr 
együtt bólogatott a nevetô körtékkel:
– Úgy bizony, ezt a fát a szegényeknek meg a gyerekeknek hagyom, 
ha engem betakarítanak az Isten csûribe.
S végigsimogatta tekintetével az öreg fát, mintha csak azt mondta 
volna neki:
– Aztán gondját viseld ám a szegényeimnek, akiket rád hagyok 
örökségbe!

KIKRE AKARTA HAGYNI A KÖRTEFÁT?

Hanem végül a kovács özvegye állt a fa alá nagy jajszóval. Úgy kell 
lenni, hogy lelke van a fának is, mert az öreg fa nagyon búsan csör-
gette meg az ágait.
– Nagy bajban vagyok, lelkem. Elvitte a tehénkémet zálogba Gáspár 
tekintetes úr. Mi lesz most már belôlem?

KI KÉRT SEGÍTSÉGET?

– Sebaj, lelkem – szaladt ki Antal úr száján a szó, de aztán megza- 
varodva nézett körül. Hogyan is segíthetne ô ezen az Isten szegé- 
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nyén, mikor egyebe sincs már egy körtefánál! S azt is elszánta már 
a szegényeinek!
– Sebaj, lelkem! – villant fel újra az öregúr két szeme. Aztán elbal-
lagott az öccséhez.

MIT TUD MÉG ELADNI AZ ÖCCSÉNEK TÓT ANTAL?

Az akkor is pénzt számolgatott, s ahogy a báty-
ját meglátta, mérgesen taszította be a fiókot.
– Magam is szegény vagyok!
– Sebaj – könyökölt az asztalra Antal úr –, annyi pén-
zed csak van, hogy a körtefámat megveheted?
Fukar Tót Gáspár mohón kapott a szón. Amúgy is ré-
gen szúrta a szemét, hogy a bátyja a város minden szegényét oda-
csôdítette a fája alá.
– Nem is kell érte pénz – folytatta Antal úr. – Visszaadod a Kovács-
né tehénkéjét, s tied a körtefa.

MIÉRT ADTA EL A KÖRTEFÁT?

– Nem bánom, de ôszre kivágatom – mondta mogorván az öcs.
– Sebaj – szaladtak mosolyba Antal úr arcán a ráncok –, de van egy 
kikötésem. Ha elôbb találnék meghalni, mint a körtefa, temessetek 
el velem a síromba egy kosárka körtét. Legalább ennyit szeretnék 
megmenteni a vagyonomból.

MIT KÉRT ANTAL ÚR?

– Hóbortos volt világéletében – nézett Gáspár úr a bátyja után. Az 
pedig olyan vígan kocogott haza a körtefájához, ahogy más ember 
a családjához szokott.
Odaült alája, végigcirógatta a törzsét, súgott-búgott neki. S úgy 
kell lenni, hogy lelke van a fának, mert annak minden levele csör-
gött-zörgött egész éjszaka, pedig a szél se fújta.
Mit beszélgetett az öreg fa meg az öregember, ki tudná azt? Csak 
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az biztos, hogy Antal úr föl nem ébredt többet. Azon az éjszakán 
örökre elaludt a fája alatt.

MI TÖRTÉNT ANTAL ÚRRAL?

De kedves, szelíd arcán mosoly futhatott végig, mikor odatették 
ravatalára a kosárka körtét. S mintha a körték piros arca is mo-
solygott volna:
– Ne félj, megtartjuk, amit fogadtunk!
S bizony megtartották. Gáspár úr hiába vágatta ki másnap az öreg 
körtefát, a bátyja emlékét nem vághatta ki vele az emberek szívé-
bôl.

MIT CSINÁLT A KÖRTEFÁVAL TÓT GÁSPÁR?

Az eltemetett körték kikeltek, megeredtek, s a temetôben ma is 
Antal úrnak van a legszebb síremléke. A behorpadt sír felett kör-
tefaerdô zúgatja lombjait. A gyümölcsével szomját oltja a vándor, a 
futkározó gyerek, az égi madár. Ilyenkor mindig vidáman suhan át a 
szellô a fák koronáján:
– Ugye, hogy a síromban is gondjukat viselem a szegényeimnek?

MILYEN SÍREMLÉKE LETT ANTAL ÚRNAK?
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 Hallgasd meg a verset, majd olvasd el te is!

Adjon az Isten 

Adjon az Isten 
szerencsét, 
szerelmet, forró 
kemencét,
üres vékámba 
gabonát,
árva kezembe 
parolát,
lámpámba lángot, 
ne kelljen
korán az ágyra 
hevernem, 
kérdésre választ 
ô küldjön,
hogy hitem széjjel 
ne dûljön,
adjon az Isten 
fényeket, 
temetôk helyett 
életet –
nekem a kérés 
nagy szégyen, 
adjon úgy is, 
ha nem kérem.

(Nagy László)
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Miért nem teljesítette a nyúl a bíró parancsát?

Lakott a városka határában egy állat, akit senki sem szeretett. Ô volt 
a büdösborz. Hogy miért nem szerették? Hát elôször is azért, mert 
büdös volt. De ezt még talán el is nézték volna 
neki, ha nem lett volna ezenkívül még vesze-
delmes tolvaj is, és ráadásul hírhedt verekedô.

MIÉRT NEM SZERETTÉK A BÜDÖSBORZOT?

Nos ez a rossz szagú, rossz hírû állat a fejébe vette, hogy ô lesz a 
városban a bíró. Az állatok mosolyogtak:
– Ugyan, ki szavaz a büdösborzra? Barátai sincsenek, kinek kellene 
ô? – De aztán nagyon elkomorodtak. Kiderült, hogy pont annyi 
szavazatot kapott, amennyi a gyôzelemhez kellett.
– Hogyan történhetett ez? – kérdezgették egymástól.
– Biztosan rászavazott az összes büdös állat, meg 
azok, akik szeretik a koszt. És a fô-fô tolvajok is: a 
szarka, a menyét, a nyuszt meg a többi. 
Egy szó mint száz: a büdösborz lett a bíró.

MI TÖRTÉNT? KI SZAVAZHATOTT A BÜDÖSBORZRA?

Mindjárt hozott is egy törvényt: mindenki köteles ôt levett kalappal 
köszönteni, ilyesformán:

„Adjon isten, jó napot, mélyen tisztelt bíró uram! 
Hogy és mint szolgál a kedves egészsége?”
Ô aztán vagy felel, vagy nem, ahogy a kedve tartja.

MI VOLT AZ ELSÔ TÖRVÉNY?

A büdösborz ezután le-fel sétálgatott az utcákon, és nagyon élvezte 
a hatalmát. Közben újabb törvény jutott az eszébe:
„Ha valakivel találkozik, az levett kalappal köszönti, 
közben be kell csuknia a szemét, és befogni az orrát.”

MI VOLT A MÁSODIK TÖRVÉNY?
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– Micsoda esztelenség! – csóválták a fejüket az állatok. – Behunyni a sze-
münket? Mire való ez? De az orrunkat szívesen befogjuk – tették hozzá.

MIT GONDOLTAK AZ ÁLLATOK?

Hamarosan kiderült, miért kell becsukniuk a szemü-
ket. Mert aki becsukja a szemét, nem lát. Aki befog-
ja az orrát, nem érzi a büdösborz szagát sem. 
A süteményárusok, ugye, kipakolták a sok finomságot az asztalokra.
Aztán jött a bíró, a kereskedôk pedig levették a kalapjukat, és hango-
san köszöntek. A másik kezükkel meg befogták az orrukat és közben 
becsukták a szemüket. Aztán a bíró elment. A süteményárus kinyitot-
ta a szemét, és azt vette észre, hogy sokkal kevesebb sütemény van 
az asztalon. Különösen a gyömbéres süteménybôl tûnt el rengeteg.

MI TÖRTÉNT, MIKÖZBEN AZ ÁLLATOK KÖSZÖNTEK?

Hogy ki vitte el a süteményt? Azt pontosan nem 
lehet tudni, mert aki becsukja a szemét, az nem lát. 
Panaszkodtak is sokat:

– Ha ez így marad, tönkremegyünk. Csak tudnánk, ki a tolvaj!
Meghallotta ezt a nyúl.
– Hogy ki a tolvaj? – ismételte csodálkozva. – Miért tesztek úgy, 
mintha nem tudnátok? Hiszen mindenki tudja!
– Igen ám! De hogyan lehet ezt bebizonyítani! Bizonyíték nélkül 
pedig nem lehet ilyet állítani egy bíróról!

MIÉRT KELLETT VOLNA BIZONYÍTÉK?

– No, majd én bebizonyítom! – mondta a nyúl.
Elment a mosómedvéhez, aki nagyon finom süte-
ményt sütött.
– Van készen gyömbéres süteményed? – kérdezte tôle a nyúl.
– Igen, van egy tepsire való.
– Akkor állítsunk egy asztalt a ház elé, és rakjuk rá a süteményt.
– Nem merem. A bíró azonnal észreveszi az irodájából. Rögtön ide-
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jön, nekem meg be kell hunynom a szemem. És akkor 
az összes sütemény eltûnik – kesergett a mosómedve. 

MIÉRT NEM AKARTA KIRAKNI A SÜTEMÉNYT A MOSÓMEDVE?

– Csak bízd rám a dolgot! Most én árulom a süteményt – mondta a 
nyúl. Kirakták hát a süteményt, a nyúl meg elkezdett kiabálni:
– Itt a finom gyömbéres sütemény! Olcsón adom! Csak tessék!

MIT CSINÁLT A NYÚL?

Meghallotta a bíró a kiáltozást. Kinézett az ablakon.
„Igaz, hogy most nincs étvágyam, de ha már ide-
rakták, csak megkóstolom!” – gondolta, aztán lesie-
tett az utcára, és odasétált a süteményes asztalhoz. 
A nyúl egyik kezével megemelte a kalapját, a másik-
kal befogta az orrát, és köszönt úgy, ahogy a törvény elôírta:
– Adjon isten jó napot, mélyen tisztelt bíró uram! Hogy s mint szol-
gál a kedves egészséged?
– Így-úgy megvagyok valahogy – felelte leereszkedôen a büdösborz. 
– Nem panaszkodhatom.

HOGYAN KÖSZÖNTEK EGYMÁSNAK?

És már nyúlt is a sütemény után. Egyet megkóstolt, a többit felnya-
lábolta, majd indult visszafelé.
– Örülök, hogy ízlik a sütemény – szólt utána a nyúl. A büdösborz 
meghökkent. Ilyen egész bírósága alatt nem fordult elô vele.

MIÉRT LEPÔDÖTT MEG A BÜDÖSBORZ?

– Sütemény? – kérdezte zavartan. – Milyen süteményrôl beszélsz?
– Arról, amit megettél, meg arról, amit most viszel magaddal.
A büdösborzot elöntötte a méreg.
– Micsoda? – kiáltotta. – Hát te nem fogtad be az orrodat, nem 
hunytad be a szemedet? Ez törvénysértés! Ezért büntetés jár!

MIT KIABÁLT A BÍRÓ?
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– Nagyon sajnálom, ha megsértettem a törvényt – mondta alázatos-
kodva a nyúl. – De hát te magad láttad, hogy mindent megtettem, 
amit csak megtehettem: megemeltem a kalapomat, befogtam az or-
romat, megkérdeztem, hogy s mint szolgál a kedves egészséged.
– De a szemed nyitva volt! – ordított a bíró. – Márpedig az is benne 
áll a törvényben, hogy a szemét is be kell csuknia mindenkinek, ha 
én közeledek!

MI VOLT A TÖRVÉNYSZEGÉS?

– Tudom én azt, bíró uram! – válaszolta szelíden a nyúl. – De én 
nem bírom becsukni a szememet. Nézd csak meg, nagy kerek sze-
mem van, és nagyon kicsi a szempillám. Akármennyire igyekszem, 
sehogy sem tudom betakarni velük az egész szememet.

MIÉRT NEM CSUKTA BE A NYÚL A SZEMÉT?

– Igaz ez? – kérdezte gyanakodva a büdösborz.
– Persze hogy igaz. Nem büntethetsz meg azért, mert így születtem!
Mit tehetett a bíró? Szégyenkezve visszarakta a süteményeket az 
asztalra.
– Nem büntetlek meg, de ígérd meg, hogy senki-
nek sem szólsz errôl a kis torkoskodásról.
– Megígérem – mosolygott a nyúl.

MIÉRT RAKTA VISSZA A SÜTEMÉNYT A BÜDÖSBORZ?

Nem is kellett szólnia. Hallotta a beszélgetést a mosómedve és a 
családja, a szomszédok, akik az ablakból figyelték, a járókelôk, akik 
a kapualjakba húzódtak. Le is váltották a büdösborzot.
Legtöbben a nyulat szerették volna megválasztani.
– Nem való nekem a hivatal. Én izgô-mozgó, lótó-fu-
tó vagyok – mondta a nyúl. 
Így hát a medve lett a bíró. Tudták róla, hogy be-
csületes, jóakaratú, és ez a legfontosabb.

KI LETT A BÍRÓ? MIÉRT?
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Az állatok viszálya

Egyszer régen viszály tört ki az állatok között. Azon vitatkoztak, 
hogy ki elôkelôbb, s ki hátrább való. Kinek mi az igazi rangja.

MIRÔL VITATKOZTAK AZ ÁLLATOK?

A ló már unta a vitát, ezért azt ajánlotta:
– Kérjük fel döntôbírónak az embert.

A vakond megszólalt:
– Nem biztos, hogy jó ötlet. Lehet, hogy az em-
berben nincs elég bölcsesség és értelem ahhoz, 
hogy megfelelô ítéletet tudjon hozni.
– Úgy van! – helyeselt a hörcsög és a sün is.

– Hallgassatok csak! – szólt rájuk a ló. – Tudjuk, hogy mindig az 
bírálja az ítélkezôt, akinek amúgy sincs nyerési 
esélye.
A vakond, a hörcsög és a sün mérgesen el-
hallgatott. A ló pedig felkérte bírónak az 
embert. 

MELYIK ÁLLAT KÉRTE FEL DÖNTÔBÍRÓNAK AZ EMBERT?

A kijelölt személy szívesen elvállalta, és már éppen bíráskodni akart, 
amikor megszólalt az oroszlán:
– Várjunk csak egy szóra! Mielôtt ítélkezel, szeretném, ha elmon-

danád, hogy milyen szempontok szerint 
fogsz dönteni! Hogyan határozod meg, 

melyikünk mit ér?
– Milyen szempontok szerint? – 

méltatlankodott az ember. – Hát 
aszerint, hogy mi hasznom van 
belôletek!

MIT VESZ FIGYELEMBE AZ EMBER?
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– Úgy! – mondta az oroszlán. – Mondhatom, szép szempont, de-
rék szabály! Eszerint a rangsor elején fog állni a szamár, én pedig 
ott kullogok majd a végén valahol! Köszönöm, nem kérek az ilyen 
bíráskodásból!

MIT MONDOTT AZ OROSZLÁN?

Az ember megsértôdött, és elment.
– Látod, te ló – mondta gúnyosan a vakond is, a hörcsög is, a sün is. 
– Nem megmondtuk, hogy az ember nem alkalmas a bíráskodásra?
Hallottad, hogy az oroszlánnak is ez a véleménye!

MIT MONDOTT A HÖRCSÖG, A VAKOND ÉS A SÜN?

Az oroszlán hallgatott egy kicsit, aztán azt mondta:
– Ha jól meggondolom, ez 
az egész viszály méltatlan 
hozzám. Nekem mindegy, 
hogy mit gondoltok rólam. 
Az a fontos, hogy én magam 
tudom magamról, ki vagyok, 
mi vagyok. Ez nekem elég.
Aztán felállt, és büszkén ott-
hagyta a vitatkozó állatokat. 

MIÉRT MENT EL AZ OROSZLÁN?

– Az oroszlánnak igaza van – mondta a bölcs elefánt, és ô is elcam-
mogott.
Ugyanígy tett a bátor tigris, a komoly medve, az okos róka és a ló. 
Azok az állatok mentek el, akik tudták magukról, mit érnek.
Nem volt szükségük arra, hogy ezt a többi állat is elismerje.

MIÉRT MENTEK EL A TÖBBIEK?
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Végül már csak ketten maradtak: a majom és a szamár.
A majom nézelôdött egy darabig.

„Mit érek azzal, hogy a szamárral ver-
senyzek? Ha megnyerem a versenyt, 
az sem jelent semmit” – gondolta a 
majom, és elkullogott. 

MIÉRT MENT EL A MAJOM?

A szamár látta, hogy egyedül maradt.
„Minden állat elment. Megfutamodtak 
elôlem. Biztosan nem mertek kiállni a ver-
senyre velem – törte a fejét a szamár. – Esze-
rint én vagyok a legelsô” – gondolta, s 
örömében kiáltott egy nagyot. De úgy 
megrémült a saját hangjától, hogy ha-
nyatt-homlok elmenekült ô is. 

KI LETT AZ ELSÔ A SZAMÁR SZERINT?

A háziállatok

A történészek szerint az elsô háziállat a kutya volt. Valószínûleg az 
ételmaradékot kereste, és így merészkedett közel az emberhez.
Az ôsember nem kergette el, hanem odadobta neki 
a csontot. Hamar rájött az ember, hogy a ku-
tya ébersége segít neki. Az állat mesz-
szirôl megérzi a közeledô veszélyt, és 
ugatásával felébreszti az embert, illet-
ve elijeszti a vadállatot.

MI VOLT AZ ELSÔ HÁZIÁLLAT?
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A következô állat a kecske és a juh lehetett. Kisebb testû állatok, 
ezért a vadkecskére és a vadjuhra könnyebb volt az ôsembernek 
vadászni.
Talán az elejtett állatok kicsinyeit 
vitték haza, és próbálták felnevelni. 
Lassanként megtanulták, mire van 
szükségük az állatoknak, hogyan 
kell gondozni ôket.

MIÉRT A KECSKE ÉS A JUH VOLT A KÖVETKEZÔ HÁZIÁLLAT?

Ezeket a szarvasmarha és a sertés követte.

MI KÖVETKEZETT A KECSKE ÉS A JUH UTÁN?

Az ôsember elôször csak ennivalót szeretett volna biztosítani ma-
gának.
Azt akarta, hogy akkor is legyen hús, ami-
kor nem sikerült a vadászat. Az állatokat 
a húsukért tartotta.
Késôbb jött rá, hogy a tej, a prém is 
hasznos számára. Ezért is lehet álla-
tot tenyészteni. 

MIÉRT TARTOTTA AZ EMBER AZ ÁLLATOKAT? MIRE JÖTT RÁ AZ ÔSEMBER?

Sokkal késôbb gondolt csak arra, hogy az erejük miatt is érdemes 
az állatokat tenyészteni. A háziállatok sorában ekkor következett a 
szamár, a ló, a teve.
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Hallgasd meg a verset, majd olvasd el te is!

Anyám tyúkja

Ej mi a kô! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!

Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobából.

Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.

Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsülje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám 
Tojás szûkében az anyám.

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberül szolgáltál,

Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhúsra,
Élj a tyúkkal barátságba’...
Anyám egyetlen jószága.

(Petôfi Sándor)
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A magányosan sétáló macska

Ez az eset akkor történt, amikor még nem voltak háziállatok. Még 
minden állat vad volt. Vad volt a kutya, a ló, a tehén, a juh, a disznó.
Az állatok ott járkáltak a ringó-rengô rengetegben, a maguk vad 
csapásain.
A legvadabb állat a macska volt. Magányosan kószált, és minden 
hely egyforma volt neki. 

MILYENEK VOLTAK AZ ÁLLATOK?

Vad volt az ember is. Ott járkált a ringó-rengô rengetegben a maga 
vad csapásán. Nyirkos avaron aludt, fázott és éhes volt.

HOGYAN ÉLT AZ EMBER?

Egyszer azt mondta az asszony:
– Elég volt ebbôl! Semmi kedvem vad módjára élni. Kinéztem egy 
takaros, száraz barlangot. Költözzünk oda!

– Nem bánom – mormogta a férj.
Az asszony sietett a barlang-

hoz. Tisztára söpörte, majd 
száraz homokot hintett a 
földre. A bejárat elé bôr-

függönyt akasztott.

HOGYAN TAKARÍTOTTA KI A BARLANGOT?
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Rôzsetüzet gyújtott a barlang zugában, majd így szólt a férjhez:
– Gyere, mostantól ez lesz a lakásunk.
És ezen az estén tüzes kövön sütött vadjuhot ettek, és vadhagymá-
val, vadborssal ízesítették. Ettek még vadrizzsel töltött vadkacsát, 
késôbb vadcseresznyét és vadmeggyet is. Ezután a férj boldogan 
lefeküdt a tûz mellé. Az asszony még fennmaradt. Rendet rakott, 
és kifésülte a haját.

HOGYAN TELT EZ AZ ESTE?

Odakint a ringó-rengô rengetegben minden vadállat egy helyre se-
reglett össze. A tüzet nézték messzirôl, és álmélkodtak. A vadku-
tya felemelte az orrát, a sült hús szagát szimatolta, és így szólt:
– Odamegyek, megnézem, mi az. Macska, gyere velem!
– Hogyisne! – mondta a macska. – Én vagyok a magányosan sétáló 
macska, nekem minden hely egyforma. Nem me-
gyek én.
– Akkor többé nem lehetünk barátok – mond-
ta a vadkutya, s kullogva indult a barlang felé.

HOVA MENT A VADKUTYA?
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A macska egy darabig várt, majd halkan a vadkutya után osont.
– Nekem minden hely egyforma. Miért ne kukkanthatnék be a bar-
langba? Aztán odébbállok kedvem szerint – gondolta. Odaosont a 
barlanghoz, és olyan helyre bújt, ahonnan mindent hallott.

HOVA MENT A MACSKA?

A vadkutya is megérkezett. Félretolta a függönyt az orrával. Az asz-
szony elmosolyodott, és így szólt:
– Mit akarsz, vad erdô vad jószága?
– Mi az, ami itt illatozik a vad erdôben?
– Gyere, kóstold meg! – mondta az asz-
szony, és egy sült csontot dobott a vadkutya elé. A vadkutya bele-
harapott a csontba. Hát jobb ízû volt az mindennél!
– Adj még egyet!
– Vad erdô vad jószága, napközben segíts az uramnak vadászni, éjjel 
ôrizd a barlangot! Én meg adok neked annyi sült csontot, porcot, 
amennyi csak beléd fér.
A vadkutya besündörgött a barlangba, az asszony ölébe hajtotta a 
fejét, s mondta:
– Segítek nappal vadászni, éjjel pedig ôrizni fogom a barlangot.

HOGYAN EGYEZETT MEG A VADKUTYA ÉS AZ ASSZONY?

– Tyû! – mondta a leskelôdô macska. – Szörnyû ostoba ez a kutya.
Azzal surrant is vissza a ringó-rengô rengetegbe.
Amikor a férj felébredt, így szólt:
– Mit keres itt a vadkutya?
– Ô nem vadkutya többé, 
hanem az elsô barátunk. Ba-
rátunk marad örökös-örökkön-örökké. Vidd magaddal, ha vadászni 
mész!

MIT MONDOTT AZ ASSZONY A FÉRJÉNEK?
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Másnap az asszony nagy csomó füvet vágott, 
és megszárogatta a tûznél. Úgy illatozott, mint 
a frissen kaszált széna.
A vadló egyszer csak nagyot dobbantott, s így szólt:
– Odamegyek, és megnézem, miért nem jött vissza 
a vadkutya. Macska, gyere velem!
– Hogyisne! – mondta a macska. – Én vagyok a magányosan sétáló 
macska, nekem minden hely egyforma. Nem megyek én.
A vadló elindult.

HOVA MENT A VADLÓ? MIÉRT?

A macska pedig egy darabig várt, majd halkan a vadló után surrant.
– Nekem minden hely egyforma. Miért ne kukkanthatnék be a bar-
langba? Aztán odébbállok kedvem szerint – gondolta. Odaosont a 
barlanghoz, és olyan helyre bújt, ahonnan mindent hallott.

HOVA MENT A MACSKA?

A vadló is megérkezett, és bedugta a fejét a 
függönyön.
– Vad erdô vad jószága, 
mit kívánsz?
– Hol van a vadkutya?
– Nem a vadkutyáért jöttél te ide, hanem a jó fû illatáért!
– Ez igaz. Hadd egyem meg!
Az asszony így szólt:
– Ha viseled a kötôféket, akkor eheted a csodálatos füvet, három-

szor napjában.
– Szolgátok leszek a csodálatos fû kedvé-

ért – mondta a vadló, majd lehajtotta 
a fejét, az asszony pedig rádobta a 
kötôféket.

HOGYAN EGYEZETT MEG A VADLÓ ÉS AZ ASSZONY?
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– Tyû! – mondta a macska –, szörnyû ostoba ez a ló.
Aztán surrant is vissza a ringó-rengô rengetegbe.
Amikor a férfi és a kutya megjött a vadászatról, 
megszólalt a férj:
– Mit keres itt ez a vadló?
– Az ô neve nem vadló többé. 
Ô az elsô szolgánk. Hordozni fog bennünket, helyrôl helyre örökös-
örökkön-örökké. Ülj a hátára, ha vadászni mész!

MIT MONDOTT AZ ASSZONY A FÉRJÉNEK?

Másnap a vadtehén ment a barlanghoz.
– Ha mindennap odaadod a tejet, akkor én adok neked csodálatos 
füvet – mondta az asszony.

HOGYAN EGYEZETT MEG A VADTEHÉN ÉS AZ ASSZONY?

A macska most is hallgatózott.
– Tyû! – mondta a macska –, szörnyû ostoba ez a tehén is. 
Aztán surrant is vissza a ringó-rengô rengetegbe. 
Amikor a férfi és a kutya megjött a vadászatról, megszólalt a férj:
– Mit keres itt ez a vadtehén?
– Az ô neve nem vadtehén többé. Ô az 
elsô táplálékadó. Ô adja majd nekünk a 
meleg tejet örökös-örökkön-örökké. Majd 
én gondját viselem, mialatt te vadászol.

MIT MONDOTT AZ ASSZONY A FÉRJÉNEK?

A macska másnap is figyelte, hogy megy-e valaki a barlanghoz. 
A ringó-rengô rengetegben semmi sem mozdult. A macska várt 
egy darabig, aztán ô ment a bejárathoz. Érezte a meleg tej illatát, 
látta a tûz fényét.

MIÉRT MENT A MACSKA A BARLANGHOZ?
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Az asszony elmosolyodott, és így szólt:
– Vad erdô vad jószága, eredj csak vissza a vadonba! 
Nincs szükségünk sem barátra, sem szolgára.
– Én nem vagyok barát, és nem vagyok szolga. Én a ma-
gányosan sétáló macska vagyok, és be akarok kerülni a barlangba.

MIT AKAR A MACSKA?

– Te a magányosan sétáló macska vagy, és min-
den hely egyforma neked. Menj, és sétálj tovább 
magányosan, hisz jó neked mindenütt.
A macska úgy tett, mintha szomorú lenne, és így 
kesergett:
– Hát akkor én sose kerülhetek be a barlangba?  
Sose ülhetek a meleg tûzhöz? Sohasem ihatom a meleg, fehér tejet? 
Te nagyon szép és nagyon bölcs vagy. Nem lehetsz szívtelen még 
egy macskához sem.
– Azt tudtam, hogy bölcs vagyok. De hogy szép is? Azt nem tudtam 
– válaszolt az asszony.

HOGYAN HÍZELGETT A MACSKA AZ ASSZONYNAK?
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Majd gondolkodott egy kicsit, és így folytatta:
– Egyezzünk meg! Ha háromszor mondok neked dicsérô szót, ak-
kor bekerülhetsz a barlangba. Attól kezdve háromszor ihatsz na-
ponta meleg tejet örökös-örökkön-örökké.
– Rendben van, majd én emlékeztetlek ígéretedre – mondta a 
macska, azzal eliramodott a ringó-rengô rengetegbe. Ott kószált a 
vad csapásain.

HOGYAN EGYEZETT MEG A MACSKA ÉS AZ ASSZONY?

Az asszony teljesen megfeledkezett róla.
A barlang egyik zugában élt egy denevér, ô vitte a 
híreket a macskának. Egyik este azt újságolta:
– Kisbaba van a barlangban. Az asszony nagyon szereti.
– Hát a baba mit szeret? – kérdezte a macska.
– Minden puha holmit szeret a kezébe venni. Szereti a meleget is.
– Ó – mondta a macska a fülét hegyezve –, akkor itt az én idôm.

MIT MESÉLT A DENEVÉR?

Másnap a macska elbújt a barlang közelében, és fi-
gyelt. A férfi, a kutya és a ló elment vadászni. Az 
asszony sütött-fôzött, de a baba sokat sírt. Az asz-
szony kivitte a barlang elé, és kavicsot adott a kezébe, hátha azzal 
eljátszik. A baba azonban tovább óbégatott. A macska kinyújtotta 
bársonyos talpát, és megcirógatta a babát vele.
Aztán a térdéhez törleszkedett, és csiklandozni kezdte a gyereket. 
A baba kacagott.

HOGYAN JÁTSZOTT A MACSKA A BABÁVAL?

– Hálás vagyok annak, aki megnevettette a kicsinyemet – mondta az 
asszony. – Rengeteg dolgom van ma, nagy segítség ez most nekem.
A macska besétált a barlangba.
– Ez az elsô dicséret – mondta az asszonynak.

MI VOLT AZ ELSÔ DICSÉRET?
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Az asszony elkezdett fonni. A baba kiabált, rúgkapált, 
hánykolódott. Az asszony hiába csitítgat-
ta. A macska megint megjelent.
Odament a babához, hozzábújt, és do-
rombolni kezdett. Hol halkan, hol han-
gosabban, míg a babát el nem nyomta az 
álom.
– Ez igazán csodálatos volt! El kell ismerni, roppant ügyes állat vagy 
te, macska – mondta az asszony.
– Ez a második dicséret, most már nyugodtan ülhetek a tûznél is – 
szólt a macska.

HOGYAN ALTATTA EL A BABÁT A MACSKA? MI VOLT A MÁSODIK DICSÉRET?

Az asszony dolgozott tovább. Egyszer csak egy 
pici egér bújt elô az egyik lyukból.
– Jaj! – visított az asszony, és felugrott a zsá-
molyra. A macska abban a pillanatban szökkent 
egyet, és megfogta az egeret.
– Hálás vagyok neked! Nagyon ügyesen elkaptad! – hálálkodott az 
asszony.
– Ez a harmadik dicséret. Így hát nyugodtan ihatom a tejet naponta 
háromszor, örökös-örökkön-örökké. De azért én magányosan sé-
táló macska vagyok, s nekem minden hely egyforma.

MIT CSINÁLT A MACSKA? MI VOLT A HARMADIK DICSÉRET?

Erre már elnevette magát az asszony, és egy fazék meleg tejet tett 
a macska elé.
– Jól van, nagyon okos vagy. De ne feledd, az egyezséget nem a 
férfival és nem a kutyával kötötted.
– Az engem nem érdekel. Tehetnek, amit akarnak – válaszolta a 
macska, és lustán nyújtózott egyet. Este megjött a férfi és a kutya a 
vadászatról. Az asszony elmesélte az egyezséget.
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– Ha nem egerészel, én bizony kidoblak innen. És így tesz minden 
utánam következô férfi – mondta a férj a macskának.

MIT MONDOTT A FÉRJ A MACSKÁNAK?

– Rendben van, fogok ugyan egerészni, de azért én egy magányosan 
sétáló macska vagyok, és nekem minden hely egyforma – válaszolta 
a macska.

MIT VÁLASZOLT A MACSKA?

– Ha nem vagy kedves a babához, addig hajkurászlak, amíg meg 
nem foglak, és ha megfogtalak, akkor bizony megharaplak. S így tesz 
minden utánam következô kutya – vakkantott a kutya.

MIT VAKKANTOTT A KUTYA?

– Rendben van, kedves leszek a babához, de azért én egy magányo-
san sétáló macska vagyok, és nekem minden hely egyforma – vála-
szolta a macska.
Ettôl kezdve a férfiak többsége kidobja a macskát a szobából, és 
majdnem minden igazi kutya felkergeti a fára.
A macska is állja a szavát. Megfogja ugyan az egeret, és kedves ugyan 
a babához, de néha magányosan sétál. Kiszökik a ringó-rengô ren-
getegbe, vagy a vad fákra, vagy a nyirkos vad háztetôkre, és farkát 
csóválva járkál a maga vad csapásain.

HOGYAN ÉLNEK EGYÜTT?
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A kis török

Buda várából kiverték a törököket. Hanyatt-homlok menekültek a 
messzi Törökország felé. Egyszerre vége lett a török uralomnak.
A budai házak üresek lettek. A törökök mindent itt hagy-
tak. A cipész a kaptafáját, a szabó az ollóját, a kato-
na a kardját. Ahmed, a török szabó az ollón kívül 
még itt hagyta Budán négyesztendôs fiacskáját, 
Ahmedet is.

MIT HAGYOTT ITT A TÖRÖK SZABÓ?

A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe. A ré-
mült szülôk sehol sem találták. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis 
Ahmed elôbújt a pincébôl. Sírva nézegetett körül az idegen embe-
rek között.

MI TÖRTÉNT AHMEDDEL?

Azok nem sokat törôd-
tek a síró-rívó kis török-
kel. Jó sokára vette észre 
Tóth Márton uram, a híres 
debreceni csizmadia, aki a 
feleségével éppen Pestre 
jött a vásárra. Kíváncsiság-
ból elmentek megnézni az 
elfoglalt Budát. Csendesen 
nézelôdtek a törökössé 
vált magyar városban.

MIÉRT MENT BUDÁRA TÓTH MÁRTON?

– Hát te ki fia vagy? – kérdezte Tóth Márton uram. 
A kis Ahmed el akart szaladni, de Tóth Márton uram elkapta a kis 
török bô nadrágját.
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Ahmed tanult annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott 
válaszolni.
– Ahmedé, a szabóé.
– Hol van az apád? – kérdezte Tóth Márton.
– Hát az édesanyád? – kérdezte Tóth Már-
tonné.
A gyerek a kezével a távolba muta-
tott, és újra sírva fakadt. Tóth 
uram nézte a fekete szemû török 
fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete.
Tóthné megértette az ura gondo-
latát.

MILYEN NYELVEN VÁLASZOLT AHMED?

– Igaza van, apjuk – mondta. – 
Nem hagyhatjuk itt sze-
gény gyereket. Még el-
pusztulna.
– Nekünk is van otthon négy.
– Ahol négy van, ott elfér az 
ötödik is – mondta Tóthné.
– Még derék magyar válhat belôle – fejezte be Tóth Márton. – Gye-
re velünk, Ahmed!

HOGY DÖNTÖTT TÓTH MÁRTON ÉS A FELESÉGE? HÁNY GYEREKÜK VAN?

A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott. Apró, gyors lép-
tekkel ballagott mellettük. Mentek lefelé Budáról át Pestre, ahol 
Tóth Márton uram szekere állott.
– Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket – mondta
Tóth uram, amint elhelyezkedtek.

MIT MONDOTT TÓTH URAM?
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A szekér pedig gurult Ahmeddel és 
Tóthékkal Debrecen felé. A kis török 
kerekre nyitott szemmel nézegette az 
ismeretlen magyar alföldi tájat.
Egyszerre föltûnt a híres debreceni 
kettôs torony.
– Mindjárt otthon vagyunk – mondta 
Tóth Márton.
Így került a kis török Budáról Debre-
cenbe.

HOL LAKTAK TÓTHÉK? HOVA KERÜLT AHMED?

Tóthék megszerették, mintha a saját fiúk lett volna. Ahmed ügyes 
gyerek volt. Amint nagyobb lett, felkötötte a bôrkötényt, és segí-
tett nevelôapjának a csizma kalapálásában. Múltak az esztendôk. 
A török kibékült a magyarral, vége volt a harcoknak.

MILYEN GYEREK LETT AHMED? MIT SEGÍTETT?

Egy napon csak beállít Debrecenbe egy öreg török ember. Egyene-
sen Tóthék házához ballagott.
– Én Ahmed szabó vagyok, a fiamért jöttem 
vissza Törökországból. 
Ahmed csak elsápadt, torkán akadt a 
hang. Mintha megismerte volna az 
apját.
– Gyere, fiam, érted jöttem!
Ahmed engedelmesen fel-
állt. Letette a kalapácsot, a 
bôrkötényt. Aztán anélkül, 
hogy egy szót szólt volna, 
elindult az apja után. 

KI JÖTT AHMEDÉRT? MI TÖRTÉNT?
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Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserûen fölsóhajtott:
– Hálátlan gyerek! Még csak meg sem köszönte, hogy felneveltük.
Tóthné napestig sírt, mintha az édesfiát veszítette volna el.
– Már azt hittem, sose megy el tôlünk – sírdogált.
– Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána – dörmögte Tóth uram.

MIÉRT SZOMORKODTAK TÓTHÉK?

Megint elszaladt pár év. A mûhelyben üresen állt Ahmed széke.
Egyszer korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a mûhelybe, a 
gömbölyû széken ott találja Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál 
egy csizmán. 

KIT TALÁLT A MÛHELYBEN TÓTH MÁRTON? 

A derék csizmadiamester megdörzsölte a szemét.
– Anyjuk! – kiáltott a feleségére. – Gyere csak, mert azt hiszem, 
hogy álmodom. Ahmed visszajött. 
Tóthné elôsiet a konyhából.
– Ahmed! – kiáltja ô is. – Hát hogy kerültél vissza?
A fekete szemû fiú így felelt:
– Nem tudok én már török lenni! Magyar lettem itt Debrecenben.
Én már csak debreceni levegôt tudok szívni. Azért ha megengedik, 
hát most már örökre itt maradok.

MIÉRT JÖTT VISSZA AHMED?

Ott is maradt Ahmed Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy sose 
kívánkozott vissza Törökországba.
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1. Olvasd el a szöveget!

Petôfi Sándor

Petôfi Sándor 1823. január elsején született Kiskô-
rösön. Járt iskolába többek között Kecskeméten, 
Szabadszálláson, Pesten és Pápán is. Volt vándor-
színész, szerkesztô, újságíró. Feleségét Szend-
rey Júliának hívták, egyik legjobb barátja Arany 

János volt. Petôfi Sándor élete 
és költôi munkássága szoro-
san kapcsolódik az 1848–1849-es forradalomhoz 
és szabadságharchoz. A harcokban katonaként is 
részt vett, és valószínûleg 1849. július 31-én esett 
el a segesvári csatában, Fehéregyháza mellett. Holt-
testét nem találták meg. Petôfi Sándor 26 évet élt.

2. Válaszolj a kérdésekre szóban!

a) Mikor született Petôfi Sándor, és mikor halt meg?
b) Hol született?
c) Hol járt iskolába?
d) Hogy hívták az egyik legjobb barátját?
e) Hány éves korában halt meg?

3. Petôfi Sándor mûvei közül válassz ki egyet, és ke-
resd meg a könyvtárban! Írd le a füzetedbe a mû 
fontosabb adatait! (Kérj segítséget!)

a) Mi a címe?
b) Mikor írta a költô?
c) Mikor adták ki?
d) Ki illusztrálta?
e) Mirôl szól?
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János vitéz

1. Olvasd el a szöveget!

A János vitéz címû verses mesét (elbeszélô költeményt) 1844-ben 
írta Petôfi Sándor. A mû nemzeti kultúránk fontos része, az általá-
nos mûveltség egyik alapköve. Minden általános iskolát végzett ma-
gyar embernek illik ismernie. A költemény olvasásakor az eredeti 
helyesírással találkozik az olvasó. Az akkori szabályok több helyen 
eltértek a maiaktól. A költemény fôszereplôje Kukoricza Jancsi, 
akibôl késôbb János vitéz lesz. 

2. Hallgasd meg az elsô éneket, majd olvasd el te is!

János vitéz 
I. ének

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejérôl a juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.

Szerelem tüze ég fiatal szivében,
Ugy legelteti a nyájt a faluvégen.
Faluvégen nyája mig szerte legelész,
Ô addig subáján a fûben heverész.

Tenger virág nyílik tarkán körülötte,
De ô a virágra szemét nem vetette;
Egy kôhajtásnyira foly tôle a patak,
Bámuló szemei odatapadtanak.



De nem ám a patak csillámló habjára,
Hanem a patakban egy szôke kislyányra,
A szôke kislyánynak karcsu termetére,
Szép hosszú hajára, gömbölyû keblére.

Kisleány szoknyája térdig föl van hajtva,
Mivelhogy ruhákat mos a fris patakba’;
Kilátszik a vizbôl két szép térdecskéje
Kukoricza Jancsi gyönyörûségére.

Mert a pázsit fölött heverészô juhász
Kukoricza Jancsi, ki is lehetne más?
Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza,
Iluska az, Jancsi szivének gyöngyháza.

»Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!«
Kukoricza Jancsi igy szólott hozzája:
»Pillants ide, hiszen ezen a világon
Csak te vagy énnekem minden mulatságom.

Vesd reám sugarát kökényszemeidnek,
Gyere ki a vizbôl, hadd öleljelek meg;
Gyere ki a partra, csak egy pillanatra,
Rácsókolom lelkem piros ajakadra!«

»Tudod, Jancsi szivem, örömest kimennék,
Ha a mosással oly igen nem sietnék;
Sietek, mert másképp velem roszul bánnak,
Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak.«
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Ezeket mondotta szôke szép Iluska,
S a ruhákat egyre nagy serényen mosta.
De a juhászbojtár fölkel subájáról,
Közelebb megy hozzá, s csalogatva így szól:

»Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!
A csókot, ölelést mindjárt elvégzem én;
Aztán a mostohád sincs itt a közelben,
Ne hagyd, hogy szeretôd halálra epedjen.«

Kicsalta a leányt édes beszédével,
Átfogta derekát mind a két kezével,
Megcsókolta száját nem egyszer sem százszor,
Ki mindeneket tud: az tudja csak, hányszor.”

János vitéz, részletek

A két fiatal boldogan, önfeledten töltötte együtt az idôt. Iluska gonosz 
mostohája odament a fiatalokhoz, és dühösen szidni kezdte a lányt. 
Jancsi megvédte kedvesét, majd a birkanyáj után sietett. Azonnal látta, 
hogy nagy baj történt.

„Kukorica Jancsi fölkapta subáját,
S sebes lépésekkel ment keresni nyáját,
Nagy megszeppenéssel most vette csak észre,
Hogy imitt-amott van egy-kettô belôle.”
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Jancsi mostohaapja nagyon mérges lett, hogy a sok birka elveszett. Ezért 
elzavarta otthonról a fiút. Jancsi elbúcsúzott Iluskától, és elindult világgá.

„Indult; nem nézte egy szemmel sem, hol az ut?
Neki úgyis mindegy volt, akárhova jut.
Fütyörésztek pásztorgyermekek mellette,
Kolompolt a gulya... ô észre sem vette.”

Jancsi vándorlás közben egy sötét erdôbe, a tizenkét zsivány tanyájához 
jutott. Amikor a bûnözôk elaludtak, Jancsi felgyújtotta a házat, hogy a 
gonosztevôk ne árthassanak senkinek sem többet.

„A föltámadó nap legelsô sugára
Lesütött a háznak füstölgô romjára,
Pusztult ablakán át benézett a házba,
Ott a haramjáknak csontvázait látta.”

Jancsi beállt huszárnak. A katonák Franciaország megsegítésére indul-
tak. Veszélyes, kalandos úton, nagy nehezen el is jutottak oda. A francia 
király elpanaszolta, hogy a törökök elrabolták a lányát és a kincseket. 
A harcban a magyar vitézek gyôztek. Jancsi megölte a törökök vezérét, 
és kiszabadította a királylányt. 

»Mindenekelôtt is mondd meg a nevedet,
Bátor vitéz, aki lyányom megmentetted.«
»Kukoricza Jancsi becsületes nevem:
Egy kicsit parasztos, de én nem szégyenlem.«

Kukoricza Jancsi ekképen felele,
Azután a király ily szót váltott vele:
»Én a te nevedet másnak keresztelem,
Mától fogva neved János vitéz legyen…« 

Rajz: alfödi 
táj, távolodó 
fiatalember, 
vállán suba



104

A francia király János vitéznek akarta adni a lányát és az országát, de 
Jancsi nem fogadta el. Elmesélte élete történetét, mesélt szerelmérôl, 
Iluskáról is, aki otthon várja. A király hálából egy nagy zsák aranyat 
adott János vitéznek. 

„»Nos hát János vitéz, lyányom megmentôje,«
Beszélt a király, »ez legyen tetted bére.
Vidd mindenestôl ezt a teli zsákot,
És boldogítsd vele magadat s mátkádat.«

János vitéz hajója tengeri viharba került, és egy villámcsapás kettétörte. 
Jancsi egy felhôbe kapaszkodva menekült meg, és egy griffmadár hátán 
repült a faluja határáig. Rögtön Iluskát kereste, de sajnos hiába. A lány 
meghalt. A fiú kiment a temetôbe, és Iluska sírjáról leszakított egy szál 
rózsát.

»Ki porából nôttél, árva kis virágszál,
Légy hûséges társam vándorlásaimnál,
Vándorlok, vándorlok a világ végeig,
Míg kívánt halálom napja megérkezik.«

János vitéz elkeseredésében ismét világgá ment. Eljutott az óriások föld-
jére. Az óriások egy sípot adtak János vitéznek. Ha megfújja a sípot, az 
óriások azonnal a segítségére sietnek. A következô ország, ahova érke-
zett, a sötétség országa volt, ahol boszorkányok tanyáztak. Az óriások 
segítségével János vitéz elpusztította ôket. Amikor az utolsó boszorkány, 
Iluska mostohája is meghalt, újra világosság lett, kisütött a nap.

„»A keserves voltát, rugaszkodj utána!«
Kiáltott most János egyik óriásra.
Szót fogadott ez, és a banyát elkapta.
És a levegôbe magasra hajtotta.
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Így találták meg az utolsó boszorkányt
Halva, János vitéz faluja határán;
S minthogy minden ember gyülölte, utálta,
Még csak a varju sem károgott utána. 

Sötétség országa kiderült végképen,
Örökös homálynak napfény lett helyében,
János vitéz pedig rakatott nagy tüzet,
A tûz minden seprôt hamuvá égetett.”

Az Óperenciás-tengeren az óriások vitték el János vitézt egy szigetig. 
A sziget elsô kapuját medve, a másodikat oroszlán, a harmadikat egy 
félelmetes sárkánykígyó ôrizte. János vitéz mindet legyôzte, és így beju-
tott Tündérországba.

„Tündérországban csak híre sincs a télnek,
Ott örökös tavasz pompájában élnek;
S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása,
Örökös hajnalnak játszik pirossága.”

Tündérországban János vitézt szeretettel fogadták, ô azonban szomo-
rúnak, magányosnak érezte magát. A sziget közepén volt egy tó. János 
vitéz bedobta azt a rózsát, amit Iluska sírjáról tépett le. 

„»Te egyetlen kincsem! hamva kedvesemnek!
Mutasd meg az utat, én is majd követlek.«
S beveté a rózsát a tónak habjába:
Nem sok híja volt, hogy ô is ment utána...

De csodák csodája! mit látott, mit látott!
Látta Iluskává válni a virágot.
Eszeveszettséggel rohant a habokba,
S a föltámadt leányt kiszabadította.
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Hát az élet vize volt ez a tó itten,
Mindent föltámasztó, ahova csak cseppen.
Iluska porából nôtt ki az a rózsa,
Igy halottaiból ôt föltámasztotta.

Mindent el tudnék én beszélni ékesen,
Csak János vitéznek akkori kedvét nem,
Mikor Iluskáját a vízbôl kihozta,
S rég szomjas ajakán égett elsô csókja.

Be szép volt Iluska! a tündérleányok
Gyönyörködô szemmel mind rá bámulának;
Ôt királynéjoknak meg is választották,
A tündérfiak meg Jánost királyokká.

A tündérnemzetség gyönyörû körében
S kedves Iluskája szeretô ölében
Mai napig János vitéz ôkegyelme
Szép Tündérországnak boldog fejedelme.”

Petôfi Sándor
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Noé és a bárkája

A Biblia elsô részében, az Ószövetségben olvashatunk Noéról. Róla és 
az özönvízrôl szól az alábbi történet.

Múltak az évek, és Ádám utódai sokasodni kezdtek. Az Úr látta, 
hogy nagy az emberek gonoszsága a földön, és a szívük állandóan a 
rosszra irányul. A sok romlottság és erôszak miatt megbánta, hogy 
embert teremtett. Elhatározta, hogy minden teremtett lényt eltö-
röl a föld felszínérôl.

MIÉRT AKAR MINDEN ÉLÔLÉNYT ELPUSZTÍTANI AZ ÚR? 

Egy embernek kegyelmezett csak meg. Noénak hívták, és becsü-
letes, szorgos, igaz ember volt. Ôt szerette az Úr, és meg akarta 
menteni feleségével és három fiával együtt.

MIÉRT AKARTA NOÉT MEGMENTENI A CSALÁDJÁVAL EGYÜTT? 

– Özönvizet bocsátok a földre, ezért építs egy nagy bárkát. Há-
romemeletes legyen, és oszd helyiségekre, hogy mindenkinek le-
gyen hely benne. Úgy készítsd el, hogy a víz ne tudjon beszivárogni 
– mondta Isten.

MIT KELL NOÉNAK ÉPÍTENI? 
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Noé és fiai engedelmeskedtek, és hozzáfogtak az építéshez. Sokáig 
tartott a munka, mert hatalmas bárkát kellett készíteni. Nádfedelet 
raktak rá, a bárka deszkáit pedig bekenték szurokkal a víz ellen. 
Hosszú évek múlva végre elkészültek vele. 

MIÉRT TARTOTT SOKÁIG A MUNKA? 

Ekkor Isten felszólította Noét, hogy vigye be az állatokat a bárkába. 
Bizonyos fajta állatokból kettôt, egy hímet és egy nôstényt kellett 
bevinnie, míg más fajtákból hetet. Noé pontosan azt tette, amit 
Isten mondott neki.

MIKET KELLETT BEVINNI A BÁRKÁBA? 

Ezután Noé és a családja is bement a bárkába. 
Isten bezárta az ajtót.

KI ZÁRTA BE A BÁRKA AJTAJÁT? 

Ekkor elsötétült az ég, és nagy hirtelenséggel esni kezdett. Szakadt 
az esô, mintha dézsából öntötték volna. A víz hamarosan elborí-
totta a sík területeket. Hangos robajjal döntött ki fákat, és sodort 
magával sziklákat. A víz szintje egyre csak emelkedett, és a legma-
gasabb hegycsúcsokat is ellepte. 

MI TÖRTÉNT?

Negyven nap és negyven éjjel ömlött szakadatlan. 

HÁNY NAPIG ESETT?
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A hullámok hátukra vették a bárkát, így az a víz színén úszott. 

MI TÖRTÉNT A BÁRKÁVAL? 

Egy napon aztán elállt az esô, és kisütött a nap. 
Isten azután szelet támasztott, és a víz apadni kezdett.
Múlt az idô, és Noé szerette volna tudni, hogy van-e valahol már 
szárazföld. Kiengedett a bárkából egy hollót. Az elrepült, majd egy 
idô után visszatért, mert mindenhol csak vizet látott.

MIÉRT REPÜLT VISSZA A BÁRKÁHOZ A HOLLÓ?

Késôbb egy galambot engedett ki, és a ga-
lamb is visszatért. A második alkalommal 
egy olajfalevelet hozott a csôrében. Noé 
ebbôl megtudta, hogy a víz apadt. Harmad-
szor is elküldte a galambot, és az végre talált 
magának száraz helyet, így nem jött vissza a 
bárkához.

MIT HOZOTT A GALAMB A CSÔRÉBEN A MÁSODIK ALKALOMMAL?

Isten most így szólt Noéhoz:
– Menj ki a bárkából! Vidd magaddal egész családodat és az állato-
kat! A világot mostantól te és a gyermekeid kormányozzák. 

MIT MONDOTT AZ ÚR NOÉNAK?

Isten megáldotta ôket, és ezt mondta nekik:
– Legyen sok gyermeketek! Sokasodjatok, míg csak be nem töltik 
a földet az emberek. Megígérem, hogy soha többé nem pusztítom 
el a világot özönvízzel. Ha esôt zúdítok is a földre, utána feltûnik a 
szivárvány. Ebbôl tudni fogjátok, hogy megtartom ígéretemet, me-
lyet neked és a föld élôlényeinek tettem.

MIT ÍGÉRT MEG AZ ÚR? MIBÔL TUDJÁK AZ EMBEREK, HOGY MEGTARTJA ÍGÉRETÉT?
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A képek segítségével meséld el a bibliai történetet!
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Az én libalányom

Kibújt a tojásból a kisliba. Picit megmelegedett, erôre kapott, és 
pár lépést tudott totyogni is. Én ott ültem mellette, és figyeltem.
Egyszer csak oldalra hajtotta a fejét, és nagy sötét szemével rám 
nézett. Ha a liba alaposan meg akar nézni valamit, akkor a fél sze-
mével néz. Az én kislibám is nézett figyelmesen.

HOGYAN NÉZETT A KISLIBA?

Megmozdultam, és köszöntem neki:
– Szervusz, kisliba!
– Vivivivivi! – köszönt ô is boldogan, közben elôrenyúj-
totta a nyakát, ahogy egy rendes libagyerekhez illik.

HOGYAN KÖSZÖNT A KISLIBA?

Megfogtam a kislibát, és odavittem az anyukájához. Óvatosan az 
anyaliba alá dugtam.
– Ott a jó meleg, puha tollak között biztosan 
jól érzed magad! – gondoltam.

HOVA KERÜLT A KISLIBA?

Pár perc múlva újra megszólalt:
– Vivivivivi? – Ez azt jelenti kislibanyelven, hogy én itt vagyok, te hol 
vagy?
Az anyaliba azonnal válaszolt neki:
– Gangangangang! – Ami azt jelenti, hogy: itt vagyok, ne félj!

HOGYAN VÁLASZOL AZ ANYALIBA?

Erre minden kisliba megnyugodott volna, de az én kislibám nem. 
Sebesen kimászott a meleg tolltakaró alól, és kétségbeesetten sírt:
– Pfühp… pfühp… pfühp.

HOGYAN SÍR A KISLIBA?
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Szegény kicsike rémülten állt az anyaliba mellett. Én megmozdul-
tam, mire elôrenyújtotta a nyakát, felém totyogott, és azt mondta:
– Vivivivivi. – Ami annyit jelent libanyelven, hogy de jó, hogy meg-
találtalak.

MIKOR NYUGODOTT MEG A KISLIBA?

Már nem akartam tovább figyelni a kislibát, ezért megfogtam, és 
újra az anyaliba alá dugtam. Aztán elsiettem onnan. Pár lépést tet-
tem csak, amikor hallottam a hátam mögül:
– Pfühp… pfühp… pfühp.
Szegényke kétségbeesetten rohant utánam. Pedig még to-
tyogni is alig tudott. Esett-kelt, közben panaszosan sírt.
Megálltam, és felvettem.

HOVA ROHANT A KISLIBA?

– Engem választottál anyukádnak? Jól van, gye-
re, akkor én nevellek fel téged – mondtam neki. 
A kislibám erre megnyugodott.

KIT VÁLASZTOTT ANYUKÁJÁNAK A KISLIBA?

– Vivivivivi – válaszolta. Ami annyit jelent libanyelven, hogy de jó, 
hogy megtaláltalak. 
Martina lett az én libalányom neve. Készítettem neki meleg fészket. 
Este bedugtam a takaró alá, és ô szenderegni kezdett:
– Virrrrrrrr – hallatszott a fészekbôl.

HOL ALUDT A KISLIBA?

Én is ágyba bújtam. Már majdnem elaludtam, amikor Martina nagy 
álmosan megszólalt:
– Vivivivivi? – Ez azt jelenti, hogy én itt vagyok, te hol vagy?
Én meg sem moccantam. Martina újra megszólalt:
– Vivivivivi?
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Most már kicsit ijedtebb volt a hangja. Reményked-
tem, hogy elcsendesedik, a takarót is a fejemre húz-
tam, hátha el tudok aludni.
– Vivivivivi? Vivivivivi? – hangzott most már igazán ijed-
ten, majd a következô pillanatban elkezdôdött a kétség-
beesett sírás:
– Pfühp… pfühp… pfühp.
Nem volt mit tenni, fel kellett kelnem, és odamennem a fészekhez.
– Vivivivivi, vivivivivi, vivivivivi – ismételgette boldogan. Megfogtam, 
és visszadugtam a takaró alá.
– Virrrrrrrr – hallatszott a fészekbôl újra.

MIÉRT KELLETT A FÉSZEKHEZ MENNI?

Siettem vissza én is az ágyba, és szinte azonnal elaludtam.
Egy óra múlva újra Martina hangjára ébredtem.
– Vivivivivi? – kérdezte álmosan megint.
Én aludtam tovább. Martina újra megszólalt:
– Vivivivivi?
Most már kicsit ijedtebb volt a hangja. Megint bíztam benne, hátha 
elcsendesedik magától
– Vivivivivi? Vivivivivi? – hangzott ijedten, és azonnal elkezdôdött a 
kétségbeesett sírás: – Pfühp… pfühp… pfühp.
Nem volt mit tenni, újra fel kellett kelnem.
– Vivivivivi, vivivivivi, vivivivivi – ismételgette boldogan.

Megint megfogtam, és visszadugtam a ta-
karó alá.
– Virrrrrrrr – hallatszott a fészekbôl újra.
Ez óránként megismétlôdött.

MENNYI IDEIG ALUDT A KISLIBA?

Az éjszaka közepén fogtam a fészket, és odatettem az ágyam mellé.
Amikor Martina újra megszólalt, a takaróra tettem a kezemet.
– Gangangangang! – dünnyögtem álmosan.
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– Virrrrrrrr – hallatszott a fészekbôl.
Amint kivilágosodott, Martina észrevette, hogy nem mel-
lettem van. Már nem volt jó neki a fészek, mellém 
akart jönni.
Én megfogtam, és mellém tettem az ágyba.
Így sikerült még egy kicsit aludnom.

MIÉRT VETTE A SAJÁT ÁGYÁBA A KISLIBÁT?

Martina egy pillanatig sem akart 
egyedül maradni. De ezt nem rosz-
szaságból tette. A kisliba csak az 
anyukája mellett érzi magát bizton-
ságban. Nagy baj lenne, ha elveszí-
tené az anyját, mert még nem tud-
ná megvédeni magát.

MIÉRT NEM AKAR EGYEDÜL MARADNI A KISLIBA?

A kisliba ezzel a tudással bújik ki a tojásból. Az én Martinám engem 
látott meg elôször, így én lettem az anyukája, és csak mellettem 
érezte magát biztonságban.

MIÉRT NEM AZ ANYALIBA MELLETT ÉREZTE MAGÁT BIZTONSÁGBAN A KISLIBA?

Ettôl kezdve az én nappalaim és éjszakáim is ugyanúgy teltek, ahogy 
általában a libamamáké szokott, míg fel nem nôtt a kisliba.
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Az embergyermek

Az újszülött gyermek nagyon gyámoltalan. Anyu-
kája mellett érzi biztonságban magát. Tôle kap 
ennivalót, szeretetet, meleget.

MILYEN AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEK?

Az újszülött még nem tud beszélni. Ha vala-
mi baja van, sír. Kicsit másképp sír, ha éhes, 
másképp, ha fáj neki valami, másképp, ha 
megijedt.
Ezt az anyukák meg tudják különböztetni.

MILYEN AZ ÚJSZÜLÖTT SÍRÁSA?

Van, amikor nehéz megnyugtatni a pici babát. Csak sír-
sír, és az anyukája sem tudja, mi lehet a baj.

MINDIG TUDJUK, MIÉRT SÍR A BABA?

A felnôttek ilyenkor ölbe szokták venni a gyereket. Van, aki ringat-
ja, simogatja, énekel neki, beszél hozzá. Van, aki a vállához szorítja, 
és úgy sétálgat vele.

MIT PRÓBÁLNAK MEG AZ ANYUKÁK?

Van olyan kisbaba, akit a bepólyálás nyugtat meg.
A meleg, puha pólya biztonságot, védelmet jelent szá-

mára. Régen a baba keze, lába is a pólyába került, és 
nem nagyon tudott mozogni.

HOGYAN PÓLYÁLJÁK BE?
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Nézd meg a képet! Beszélgessetek róla! Hogyan kell gondozni, ápolni a kisba-
bát? Te mit tudsz segíteni?

Babagondozás
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Arany Lacinak
Laci te,
Hallod-e?
Jer ide,
Jer, ha mondom,
Rontom-bontom,
Ülj meg itten az ölemben,
De ne moccanj, mert különben
Meg talállak csípni,
Igy ni!
Ugye fáj?
Hát ne kiabálj.
Szájadat betedd,
S nyisd ki füledet,
Nyisd ki ezt a kis kaput;
Majd meglátod, hogy mi fut
Rajta át fejedbe…
Egy kis tarka lepke.
Tarka lepke, kis mese,
Szállj be Laci fejibe.

Volt egy ember, nagybajúszos.
Mit csinált? elment a kúthoz.
De nem volt viz a vederbe’,
Kapta magát, telemerte.
És vajon minek
Meritette meg
Azt a vedret?
Tán a kertet
Kéne meglocsolnia?
Vagy ihatnék? … nem biz a.
Telt vederrel a kezében
A mezőre ballag szépen,

Ott megállt és körülnézett;
Ejnye vajon mit szemlélhet?
Tán a fényes délibábot?
Hisz olyat már sokat látott…
Vagy a szomszéd falu tornyát?
Hisz azon meg nem sokat lát…
Vagy tán azt az embert,
Ki amott a kendert
Áztatóba hordja?
Arra sincsen gondja.
Mire van hát?
Ebugattát!
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Már csak megmondom, mi végett
Nézi át a mezőséget,
A vizet mért hozta ki?
Ürgét akar önteni.
Ninini:
Ott az ürge,
Hű, mi fürge.
Mint szalad!
Pillanat,
S odabenn van.
Benn a lyukban.
A mi emberünk se’ rest,
Odanyargal egyenest
A lyuk mellé,
S beleönté
A veder vizet;
Torkig tele lett.
A szegény kis ürge
Egy darabig türte,
Hanem aztán csak kimászott.
Még az inge is átázott.
A lyuk száján nyakon csipték,
Nyakon csipték, hazavitték,
S mostan…
Itt van…
Karjaimban,
Mert e fürge
Pajkos ürge
Te vagy, Laci, te bizony!

ő
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1. Olvasd el!

Molnár Ferenc

Molnár Ferenc Budapesten született 1878. január 
12-én. Középiskolai tanulmányait a Lónyay utcai Re-
formátus Gimnáziumban végezte. Genfben és Buda-
pesten járt egyetemre. Újságíró, színpadi szerzô, író, 
mûfordító volt. A Pál utcai fiúk címû regényét 1906-
ban írta. Az elsô világháború alatt haditudósító volt. 
Zsidó származása miatt menekülni kényszerült. Elôször Franciaor-
szágba, Svájcba, majd 1939-ben Amerikába, New Yorkba költözött. 
1952. április 1-jén halt meg New Yorkban.

2. Válaszolj a kérdésekre szóban!

a) Mikor született Molnár Ferenc, és mikor halt meg?
b) Hol született?
c) Hol tanult középiskolás korában?
d) Miért költözött New Yorkba?
e) Mikor halt meg?
f) Mikor írta a Pál utcai fiúk címû regényét?

3. Molnár Ferenc mûvei közül válassz ki egyet, és keresd meg a könyvtárban! 
Írd le a füzetedbe a mû fontosabb adatait! (Kérj segítséget!)

Mi a címe?
Mikor írta a szerzô?
Mikor adták ki?
Hányadik kiadás?
Ki illusztrálta?
Mirôl szól?
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A Pál utcai fiúk

A regény Budapesten játszódik. Két középiskolás fiúcsapat hadakozik 
egymással, a Pál utcaiak és a vörösingesek. 

Tehát süvített egyet Csónakos. A fiúk odaértek hozzá, és megállot-
tak csoportban, az utca közepén.
Csónakos a kis szôke Nemecsekhez fordult.
– Nekik még nem mondtad el?
– Nem – mondta Nemecsek.
A többi mind egyszerre kérdezte:
– Mit?
Csónakos felelt a kis szôke helyett:
– A Múziumban tegnap megint einstandot csináltak!
– Kik?
– Hát a Pásztorok. A két Pásztor.
Nagy csönd lett erre.
Ehhez tudni kell, mi az az einstand. Ez különleges pesti gyerekszó. Mikor 
valamelyik erôsebb fiú golyózni, tollazni vagy szentjánoskenyér-magba 
– pesti nyelven: boxenlibe – játszani lát magánál gyöngébbet, s a játékot 
el akarja venni tôle, akkor azt mondja: einstand. Ez a csúf német szó 
azt jelenti, hogy az erôs fiú hadizsákmánynak nyilvánítja a golyót, s aki 
ellenállni merészel, azzal szemben erôszakot fog használni. Az einstand
tehát hadüzenet is. Egyszersmind az ostromállapotnak, az erôszaknak, 
az ököljognak és a kalózuralomnak rövid, de velôs kijelentése.
Csele szólalt meg elsônek. Borzadva mondta a finom Csele:
– Einstandot csináltak?
– Azt – mondta erre nekibátorodva a kis Nemecsek, miután látta, 
hogy a dolog mily hatást tett.
Most Geréb fakadt ki:
– Ezt nem lehet tovább tûrni! Én már régen mondom, hogy kell 
valamit csinálni, de Boka mindig savanyú pofákat vág. Ha nem csiná-
lunk semmit, még meg is vernek bennünket.
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Csónakos szájába vette a két ujját, annak jeléül, hogy most fütyölni 
fog örömében. Ô minden forradalomhoz kész volt örömmel csat-
lakozni. De Boka lefogta a kezét.
– Ne süketíts meg! – szólt rá. És komolyan kérdezte a kis szôkétôl: 
– Hát hogy történt?
– Az einstand?
– Az. Mikor volt?
– Tegnap délután.
– Hol?
– A Múziumban.
A Múzeum-kertet hívták így.
– Hát mondd el úgy, ahogy volt, de pontosan úgy, ahogy volt, mert 
nekünk az igazat kell tudnunk, ha csinálni akarunk ellenük valamit...

A kis Nemecsek izgatott volt, mikor érezte, hogy egy fontos dolog 
középpontjává válik. Ez ritkán esett meg vele. Nemecsek minden-
kinek levegô volt. Se nem osztott, se nem szorzott, mint az egy a 
számtanban. Senki se törôdött vele. Jelentéktelen kis sovány fiú volt, 
gyönge gyerek. És talán éppen ez tette alkalmassá arra, hogy jó le-
gyen áldozatnak. Elkezdett beszélni, s a fiúk összedugták fejüket.

– Úgy volt – mondta –, hogy ebéd után kimentünk a Múziumba, a 
Weisz meg én meg Richter meg a Kolnay meg a Barabás. Elôbb mé-
tát akartunk játszani az Eszterházy utcában, de a labda a reálistáké 
volt, és azok nem engedték. Akkor azt mondja Barabás: „Menjünk 
be a Múziumba, és golyózzunk a falnál!” És ak-
kor mind bementünk a Múziumba, és golyózni 
kezdtünk a falnál. […] Sorba gurítottuk a golyó-
kat, már volt a falnál vagy tizenöt golyó, és volt 
közte két üveg is. És akkor egyszerre csak azt ki-
áltja a Richter: „Vége van, jönnek a Pásztorok!” 
És a sarkon jöttek is a Pásztorok, zsebre volt 
dugva a kezük, és lehajtották a fejüket, és olyan 

Rajz: kb. tíz 
golyó a földön
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lassan jöttek, hogy mi mindnyájan nagyon megijedtünk. Hát hiába 
is voltunk mi öten, ôk ketten olyan erôsek, hogy tízet is elvernek. 
[…] És ha esetleg mind az öten elszaladunk, akkor se ér az egész 
semmit, mert a Pásztorok a legjobb futók az egész Múziumban, és 
mink hiába szaladunk, mert utolérnek. Hát csak jöttek a Pásztorok, 
egyre közelebb jöttek, és nézték nagyon a golyókat. […] 

Akkor aztán én gurítottam és találtam. Megnyertem az összes go-
lyókat. És oda akarok menni, hogy összeszedjem, volt már vagy 
harminc golyó, de elémbe ugrott az egyik Pásztor, a kisebbik, és 
rám kiáltott: Einstand! […] Én próbáltam elôbb becsületesen. Azt 
mondtam: „Kérem, ehhez maguknak nincs joguk.” De akkor már 
az öregebbik Pásztor szedte fel a golyókat, és rakta be a zsebébe. 
A fiatalabbik meg megfogta a mellemen a kabátomat, és rám kiál-
tott: „Nem hallottad, hogy einstand?!” Hát persze aztán én se szól-
tam semmit. A Weisz pityeregni kezdett a falnál. És a Kolnay meg 
a Kende a Múzium sarkáról kukucskáltak vissza, hogy mi történik. 
És a Pásztorok mind fölszedték a golyókat, és egy szót sem szóltak, 
csak továbbmentek. Ez volt az egész.

– Hallatlan! – mondta fölháborodva Geréb.
– Valóságos rablás!
Ezt Csele mondta. Csónakos süvített 
egyet, annak jeléül, hogy puskaporos 
a levegô. Boka csöndesen állt és gon-
dolkozott. Mindenki ôt figyelte. Min-
denki arra volt kíváncsi, hogy mit fog 
Boka szólni ezekhez a dolgokhoz, 
amiket már mindenki panaszolt hó-
napok óta, s amiket eddig Boka nem 
vett komolyan. Ez az eset azonban, 
ennek az esetnek kiáltó igazságtalan-
sága még Bokát is megindította.
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Halkan szólt:
– Hát most csak menjünk ebédelni. Délután találkozunk a grundon. 
Ott mindent meg fogunk beszélni. Most már én is azt mondom, 
hogy ez hallatlan dolog!

Mindenkinek tetszett ez a kijelentés. Boka nagyon rokonszenves 
volt ebben a pillanatban. Szeretettel néztek rá a fiúk, mosolyogva 
nézték okos kis fejét, ragyogó fekete szemét, amelyben most vala-
mi harcias tûz lobogott. Szerették volna megcsókolni Bokát, amiért 
végre ô is felháborodott.

Elindultak hazafelé. Egy vidám harang kongott valamerre a József-
városban, a nap sütött, és minden szép volt, és minden örömmel 
volt teli. A fiúk nagy dolgok elôtt állottak. Mindenikben fellobbant a 
tettvágy, s mindeniket izgatta, hogy most már mi lesz. Mert ha Boka 
mondta, hogy valami lesz, akkor lesz valami!

A grund

A Pál utcaiak megvédik a grundot, a játszóterüket. 

A grund... Ti szép, egészséges alföldi diákok […] nem is tudjátok, 
mi a pesti gyereknek egy üres telek. 
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A pesti gyereknek ez az alföldje, a rónája, a síksága. Ez jelenti szá-
mára a végtelenséget és a szabadságot. Egy darabka föld, melyet 
egyik oldalról düledezô palánk határol, s melynek többi oldalain 
nagy házfalak merednek az ég felé. 
Most már a Pál utcai grundon is nagy, négyemeletes ház szomor-
kodik, tele lakóval, akik közül talán egy se tudja, hogy ez a darabka 
föld néhány szegény pesti kisdiáknak a fiatalságát jelentette.

A grund maga üres volt, mint ahogy ez üres telekhez illik is. A pa-
lánkja a Pál utca felôl húzódott végig. Jobbról-balról két nagy ház 
határolja, s hátul... igen, hátul volt az, ami a grundot nagyszerûvé, 
érdekessé tette. Itt tudniillik egy másik nagy telek következett. Ezt 
a másik nagy telket egy gôzfûrészelô cég bérelte, s a telek telis-tele 
volt farakásokkal. 

Szabályos kockákba rakva állott itt 
az ölfa, s a hatalmas kockák közt kis 
utcák voltak. Valóságos labirintus. 
Ötven-hatvan kis szûk utca keresz-
tezte egymást a néma, sötét faraká-
sok közt, s nem volt könnyû dolog 
ebben a labirintusban eligazodni. 
Aki mégis nagy nehezen keresztül-
vergôdött rajta, az egy kis térre ju-
tott, amelyen kis házikó állt. 

Ez a házikó volt a gôzfûrész. 
Furcsa, titokzatos, félelmes 
kis ház volt. Nyáron a vad-
szôlô véges-végig befutotta, 
s a zöld lomb közül pöfögött 
ki a karcsú kis fekete kémény, 
amely az óramû pontosságá-
val, szabályos idôközökben 
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köpködte a tiszta fehér gôzt. Ilyenkor azt hitte volna az ember, ha 
messzirôl hallotta, hogy a farakások közt valahol egy gôzmozdony 
kínlódik, amely nem tud elindulni.

[…] Hát kellett ennél gyönyörûbb hely a mulatozásra? Nekünk, vá-
rosi fiúknak bizony nem kellett. Ennél szebbet, ennél indiánosabbat 
mi el se tudtunk képzelni. A Pál utcai telek gyönyörû sík föld volt, s 
ez volt az, ami az amerikai prériket helyettesítette. 
A hátulsó rész, a fatelep, ez volt minden egyéb: ez volt a város, az 
erdô, a sziklás hegyvidék, szóval mindennap az volt, amivé éppen 
aznap kinevezték. És valahogy azt ne higgyétek, hogy védtelen hely 
volt a fatelep! Az egyes nagyobb farakások tetejébe várak, erôdök 
voltak építve.

Ebben a védelemben a kis Nemecsek Ernônek hôsi szerep jutott. Neme-
csek Ernô sajnos meghalt, a gyenge szervezete nem bírta ki a sok meg-
próbáltatást. A végsô csata és gyôzelem után kiderült, hogy a területet 
be fogják építeni. 

Ha tetszettek a részletek, olvasd el az egész történetet, vagy nézzétek 
meg együtt a regénybôl készült filmet!
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A csuka büntetése

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tó. Eb-
ben élt a csuka. Rengeteg panasz volt a csuka 
ellen. A kisebb halak azzal vádolták, hogy sen-
ki sincs biztonságban tôle. 

MIVEL VÁDOLTÁK A CSUKÁT?

Végül annyi feljelentés, levél, panasz érkezett, hogy már minden 
fiók tele lett velük. Nem lehetett tovább halasztani a dolgot, a tör-
vény elé kellett idézni a vádlottat.

HOVA KELL VINNI A VÁDLOTTAT?

Összeült az állatok törvényszéke. A poroszlók 
elmentek a vádlottért. Nagy dézsába tették a 
csukát, és vitték a rétre, ahol már együtt ültek 
a bírák.

HOGYAN VITTÉK A BÍRÁK ELÉ A CSUKÁT?

Tekintélyes és bölcs volt a bíróság, a hagyomány szerint héttagú. 
Két öszvérbôl, két szamárból és három kecskébôl állt.

KIKBÔL ÁLLT A BÍRÓSÁG?

– Jó, de kell egy államügyész is, aki a panaszosok érdekeit védi! – 
mondták az állatok.

MI A DOLGA AZ ÁLLAMÜGYÉSZNEK?

– Igen, ez igaz – bólogattak a bírák.
– Legyen a róka az ügyész – hallatszott va-
lahonnan.
– Rendben van, akkor a róka lesz az állam-
ügyész, ô védi a panaszosok érdekeit és a 
jogrendet – mondták a bírák.
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– Köszönöm a megtiszteltetést, örömmel vállalom – szólt a róka.
– A hangja olyan ismerôs – gondolták, akik a közelben álltak.

KI LETT AZ ÁLLAMÜGYÉSZ?

– Miért a róka? – súgtak össze az állatok. – Hiszen minden nap halat 
eszik, és a csuka szállítja neki. Mindenki tudja, hogy jó cimborák.
Innen is, onnan is lehetett hallani efféle morgást, elégedetlenséget, 
de hangosan senki sem merte mondani.

MIRÔL SUGDOSTAK AZ ÁLLATOK?

Végül elcsendesedett a hallgatóság, kezdôdhetett a tárgyalás.
Elôkerültek a bizonyítékok. Annyira egyértelmû volt a csuka bûnös-
sége, hogy a végén már nem is védekezett. Feküdt a dézsában, és 
hallgatott.

MIÉRT HALLGATOTT A CSUKA?

A bíróság felfüggesztette a tárgyalást, és visszavonult ítélethozatalra.
Nem sokáig tanakodtak, az ügy világos volt. Hamarosan jöttek visz-
sza, hogy kihirdessék az ítéletet. A legöregebb kecske 
feltette a szemüvegét, és olvasni kezdte a határozatot: 
– Az ítélet: kötél általi halál. A fellebbezésnek nincs 
helye, az ítéletet azonnal végre kell hajtani.

MI LETT AZ ÍTÉLET?

– Igen, megérdemli. Jól döntöttek a bírák – 
mondta a hallgatóság.
Aztán mindenki azon tanakodott, hol állítsák 
fel az akasztófát. Jöttek is sorba a jobbnál 
jobb ötletek, amikor váratlanul szót kért a 
róka, az államügyész.

KI KÉRT SZÓT?
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– Tisztelt bíróság – mondta –, fellebbezéssel élek.
– Fellebbezéssel? Hát nem elég szigorúan döntött a bíróság? Mit 
akar még? – súgták itt is, ott is.
– Igen, fellebbezéssel – ismételte meg a róka. – Mégpedig súlyos-
bítást kérek. Olyan büntetést követelek, ami elrettentô például is 
szolgál. Azt akarom, hogy mindenkit visszatartson az ítélet az ilyen 
bûnöktôl.

MIT KÉR A RÓKA?

– No, ez érdekes – kapták fel a fejüket a hallgatók.
– Mert kérdem én, egy akasztás, az mi? Megtörténik, és kész. Min-
denki elfelejti. De olyan büntetés még nem volt, hogy valakit a vízbe 
fojtottak volna! Errôl akár évek múlva is beszélnének. Dicséretére 
válna a bölcs bíróságnak, és gyalázatára ennek a gaz bûnösnek! Fojt-
suk vízbe a csukát! – indítványozta a róka.

MILYEN BÜNTETÉST JAVASOLT A RÓKA?

– Éljen! Éljen! – mekegték a kecskék, iázták a sza-
marak, és nyihogták az öszvérek. A többi állat 
döbbenten hallgatott.

KIK ÖRÜLTEK A JAVASLATNAK?
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A bíróság újra összeült, és meghozták a súlyosbító határozatot.
– A csukát vízbe kell fojtani. Fellebbezésnek helye nincs. Az ítéletet 
azonnal végre kell hajtani.

MI LETT AZ ÚJ ÍTÉLET?

A poroszlók újra megfogták a dé-
zsát, odavitték a tópartra. A csu-
kát visszacsúsztatták a vízbe.

HOGYAN HAJTOTTÁK VÉGRE AZ ÍTÉLETET?

A kecskék, az öszvérek és a szamarak azóta is emlegetik, hogy mi-
lyen bölcs a bíróság, és milyen rátermett államügyész a róka!

KIK GONDOLJÁK AZT, HOGY BÖLCS VOLT 
A BÍRÓSÁG ÉS RÁTERMETT ÁLLAMÜGYÉSZ A RÓKA?

Meséld el, hogyan mentette meg a róka a csukát!
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A Szent Anna-tó legendája

A Szent Anna-tó körül hatalmas hegyek vannak. Ugyan ki gondolná, 
hogy ennek a gyönyörûséges tónak a helyén egykor, réges-régen 
szörnyû magas hegy volt.

MI VOLT RÉGEN A TÓ HELYÉN?

A hegy tetején egy vár állt, és szemben 
egy másik magas hegy tetején egy másik 
vár. 
Két testvér lakott a két várban. Mind-
kettô gonosz, szívtelen teremtés. 

KIK LAKTAK A VÁRAKBAN?

Nem szerettek senkit, egymást sem. Mindig vetélkedtek, dicse-
kedtek: kinek van többje. Mindegyik nagyon nagy vagyont gyûjtött. 
Mind a két várban kádakban állt a sok arany, ezüst.

MIVEL VOLT ELFOGLALVA A KÉT TESTVÉR?

Egyszer aztán honnét, honnét nem, messze 
földrôl egy nagy úr jött látogatóba az egyik 
testvérhez.

KI LÁTOGATTA MEG AZ EGYIK TESTVÉRT?

Hatlovas hintón jött. No ilyen hintót, ilyen hat lovat még nem látott 
a vár ura. Színarany volt annak a hintónak a kereke, tengelye, rud-
ja. Arannyal, ezüsttel, gyémánttal volt díszítve a lovak szerszáma! 
A lovak erôsebbek, gyorsabbak, tüzesebbek voltak a sárkánynál. 

MILYEN VOLT A HINTÓ ÉS A HAT LÓ?
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Hiszen nem is volt többet nyugodalma a vár 
urának, amint meglátta ezt a hintót és ezt a hat 
lovat. Mindjárt kérlelte a vendéget, hogy adja el 
neki a hat lovat hintóstul, szerszámostul. 

– Adok érte hat 
kád aranyat.
– Nem eladó – 
mondotta a vendég.
– Ráadásul megkapod még az egyik 
uradalmamat is.
– Nem eladó!
– Megállj – gondolta magában a vár 
ura –, azért mégis az enyém lesz.

MIT AKART MINDENÁRON MEGSZEREZNI A VÁR URA?

Nagy vendégséget rendezett. Ettek-ittak, s mikor a vendég kezdett 
belefáradni a mulatozásba, elôvette a kockajátékot. Arra számított, 
hogy majd kockán elnyeri a lovakat hintóstul, szerszámostul. Hát 
jól számított. Vele volt a szerencse, elnyerte a vendégének minden 
pénzét, s tetejébe a hat szép lovat mindenestül. 

HOGYAN LETT A VÁR URÁÉ A HINTÓ ÉS A HAT LÓ?

Ahogy aztán a vendég elment, elsô dolga volt, hogy meglátogassa 
testvérét. Hej, hogy irigyli majd a testvére! Ilyen hatlovas hintója 
biztosan nincsen!

HOVA MENT A VÁR URA AZONNAL?

A testvére éppen ott ült a vár udvarában, amikor bevágtatott a 
hatlovas hintón. A szeme-szája elállt a csudálkozástól. 
– No öcsém, van-e ilyen hat lovad? – kiáltott dölyfösen.
– Ilyen nincs – mondta az öcs –, de lesz különb.

 MIT MONDOTT AZ ÖCS?
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– Azt szeretném én látni!
– Hát még egy nap sem telik bele, s meglátod!
– Jól van, fogadjunk – mondta a testvér. – Tied a váram, s minden 
uradalmam, ha ennél különb hat lóval jössz hozzám.
– Nem is hattal, tizenkettôvel!
– Jól van, meglátjuk –, azzal megfordult, és hazavágtatott aranyos 
hintóján.

MIBEN FOGADOTT A KÉT TESTVÉR?

Egész nap törte a fejét az öcs, hogy honnét is szerezzen ezeknél kü-
lönb tizenkét lovat. Hiába törte a fejét, nem tudta elgondolni, hogy 
hol találna nagy hirtelen olyan hat lovat, nem is olyat, különbet, de 
nem is hatot, tizenkettôt. Keservesen megbánta már a hirtelenke-
dését. 

MIT BÁNT MEG AZ ÖCS?

Hanem egyszerre csak mi jutott eszébe? Az jutott eszébe, hogy a 
várába hozatja a vidék legszebb tizenkét lányát. Ôket fogatja a hin-
tóba, és úgy megy a bátyjához. 

MIT TALÁLT KI AZ ÖCS?

Megparancsolta a szolgáinak, hogy ahol szép lányt találnak, hozzák 
ide a várba. Egy fél nap sem telt el, jöttek a szolgák, s velük a lányok: 
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voltak százan is, egyik szebb a másiknál, de a legszebb köztük egy 
Anna nevû volt. 

KI VOLT A LEGSZEBB LÁNY?

Ôt választotta elôször a vár ura, aztán még tizenegyet melléje. S 
mikor ott állottak külön, szép sorjában, elôhúzatta aranyos hintaját, 
s elébe fogatta a tizenkét leányt.

MIT CSINÁLT AZ ÖCS?

Szegény leányok! Reszketve állottak a hintó elôtt. Szemükbôl sza-
kadt a könny, mint a záporesô, feltekintettek az égre, onnan sóhaj-
tottak segedelmet. Aztán az öcs felugrott a hintóra, kieresztette 
ostorát, nagyot rittyentett, csak úgy zengett-búgott belé az erdô.
– Gyí, elôre, gyí!
A leányok támolyogva léptek elôre, de meg sem tudták mozdítani 
a nehéz hintót. 

MIÉRT NEM HÚZTÁK A LÁNYOK A HINTÓT?

Hej, szörnyû haragra gerjedt az öcs. Elôvágott a rézcsapós ostorral, 
éppen Annára, aki legelöl állott. Patyolatfehér húsából kiserkedt a 
vér, s jajszava felhatott a magas egekig.
– Gyí, Anna, gyí! – ordított az öcs, s másodszor is rávágott.

MIT CSINÁLT MÉRGÉBEN AZ ÖCS?

– Verjen meg az egek ura! – jajdult fel Anna. 
– Süllyedj a föld alá!
S ím, abban a pillanatban elfeketedett az ég, 
villámlott, dörgött. Ég és föld megindult, re-
csegtek-ropogtak a fák. A vár tornya ingadozni-hajladozni kezdett, 
aztán hirtelen összeomlott, utána az egész vár, s a föld süllyedt 
mind alább, alább, mígnem egyszerre víz alá borult. 

MI TÖRTÉNT?
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És halljatok csodát, mikor lecsende-
sült az ég haragja, a vár helyén egy 
gyönyörûséges tó pihent, s a tóban 
tizenkét hattyú úszkált. Távol tôlük 
egy sárkány vergôdött a tó forga-
tagában, erôlködött, hogy megfogja a 
tizenkét hattyút, de nem tudott kike-
rülni a forgatagból. 
A tizenkét hattyú meg csak úszott, úszott szép csendesen, kiszál-
lottak a tó partjára, ottan megrázkódtak, s leánnyá változtak. Siet-
tek haza mind a falujukba, csak Anna maradt ott.

MIVÉ VÁLTOZTAK A HATTYÚK?

Kápolnát építtetett a tó partjára, s ebben a kápolnában töltötte az 
életét csendes imádkozással. 

HOL ÉLT ANNA?

És jöttek, zarándokoltak a népek minden-
felôl a kis kápolnához, együtt imádkoztak a 
szent életû leánnyal, kit még életében szent-
nek nevezének, halála után pedig róla ne-
vezték el a tavat Szent Anna tavának.
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Olvasd el a verset!

Nyári rajz

Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De jobb lesz, ha lerajzolom.

Megláthatod te is velem,
csak nézd, csak nézd a jobb kezem.

Ez itt a ház, ez itt a tó,
ez itt az út, felénk futó,
ez itt akác, ez itt levél,
ez itt a nap, ez itt a dél.
Ez borjú itt, lógó fülû,
hasát veri a nyári fû,
ez itt virág, ezer, ezer,
ez a sötét gyalogszeder, 
ez itt a szél, a repülés,
az álmodás, az ébredés,
ez itt gyümölcs, ez itt madár,
ez itt az ég,
ez itt a nyár.

Majd télen ezt elôveszem,
ha hull a hó, nézegetem.

Nézegetem, ha hull a hó:
ez volt a ház, ez volt a tó.

(Nemes Nagy Ágnes)
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Beszélgessetek a nyári terveitekrôl! Segítenek a rajzok.



137

Ünnepeink, hagyományaink

Október 6.
Október 23.

Halottak napja
Mikulás

Luca-nap
Karácsony
Újesztendô

Farsang
Március 15.

Húsvét
Pünkösd
Család

Anyák napja
Születésnap

Névnap
Augusztus 20.
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Nemzeti jelképeink
Minden nemzetnek vannak jelképei, amelyeket törvényekben rög-
zítenek, és törvényekkel védenek. Mindenkinek tiszteletben kell 
tartani ôket.

HOGYAN VÉDIK A JELKÉPEKET?

Minden embernek kedvesek a saját nemzeti jelképei. A magyar 
nemzeti jelképeket a Magyar Köztársaság alkotmányában határoz-
ták meg.

MIT HATÁROZTAK MEG AZ ALKOTMÁNYBAN?

Himnusz

A magyar nép nemzeti éneke. Szövegét Kölcsey Ferenc írta, zené-
jét Erkel Ferenc szerezte.
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HIMNUSZ

A magyar nép zivataros századaiból.

Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bôséggel,
Nyújts feléje védô kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendôt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendôt!

Ôseinket felhozád 
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hôs magzatjai
Felvirágozának.

(Kölcsey Ferenc)

Zászló

A Magyar Köztársaság zászlaja háromszínû. Egyforma széles piros, 
fehér és zöld sávból áll.
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Címer

A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú pajzs.
Az egyik felében vörös és ezüst csíkok vannak. Másik ré-
szének vörös az alapszíne. Ebben zöld hármas halom és 
az ezüst kettôs kereszt látható. A pajzson a magyar Szent 
Korona nyugszik.

Október 6.: a magyar nemzet gyásznapja

Ferenc József katonai segítséget kért az orosz cártól. A nyugati 
nagyhatalmak jóváhagyták ezt a kérést.

KITÔL KÉRT SEGÍTSÉGET AZ OSZTRÁK CSÁSZÁR? MIT CSINÁLTAK A NYUGATI HATALMAK?

Az orosz cár kétszázezer katonával megindult Magyarország ellen. 
Ekkora túlerôvel szemben a honvédsereg esélytelen volt.

A MAGYAR KATONÁKNAK VOLT ESÉLYÜK A GYÔZELEMRE?

A magyar tábornok letette a fegyvert. Ô 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. Meg-
kezdôdött a kegyetlen megtorlás. 1849. október hatodikán a hon-
védtiszteket és a miniszterelnököt fosztották meg életüktôl.
A miniszterelnököt Pesten, a honvédtiszteket Aradon végezték ki.

HOL VÉGEZTÉK KI A HONVÉDTISZTEKET ÉS A MINISZTERELNÖKÖT?

Október hatodika ettôl kezdve a magyar nemzet gyásznapja.
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A dalnok búja 

Szemem alátekint…
Késô, habár láttam virágát,
Biztatnom a kidôlt fa ágát…
Virágozzék megint.

(Arany János – részlet)

A szabadságharc hôsei 

1849. október hatodikán végezték ki
Pesten: 
gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt,
Fekete Imre századost;
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Aradon:

Pécsen:
Vertike Gábor honvédot,
Szilva János honvédot.
A katonai bíróságok százhúsz embert 
ítéltek halálra, és több ezer embert ve-
tettek börtönbe.

Poeltenberg Ernô
tábornokot 

Török Ignác
mérnökkari tisztet

Knézich Károly
tábornokot

Schweidel József
vezérôrnagyot

Leiningen-
Westerburg Károly

tábornokot

Vécsey Károly
tisztet

Lahner György
tábornokot

Aulich Lajos
tábornokot

Damjanich János
tábornokot

Nagysándor József
lovassági parancsnokot

Lázár Vilmos
ezredest

Kiss Ernô
altábornagyot

Dessewffy Arisztid
vezérôrnagyot
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1956. október 23-a 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, bûnös vezetôjét bízta 
meg újra. Az emberek rájöttek, hogy nem változik semmi.

MIÉRT GONDOLTÁK, HOGY NEM VÁLTOZIK SEMMI?

Ezért az egyetemisták, a munkások, az írók gyûléseket tartottak.
Október huszonharmadikára pedig tüntetést szerveztek. Budapes-
ten kétszázezer ember vonult a Kossuth térre. A magyar zászló 
közepébôl kivágták a címert, amit mindenki gyûlölt. Ez az elnyomó, 
idegen hatalomra emlékeztette az embereket.
A forradalom jelképe a lyukas, nemzeti színû 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 függet-

lenségét. A forradalom gyôzött.
Ezt ünnepeljük október huszonharmadikán.

MIT ÜNNEPELÜNK OKTÓBER HUSZONHARMADIKÁN?

A gyôzelem csak tizenhárom napig tartott. Az uralkodó párt és az 
idegen hatalom katonái támadást indítottak a magyar nép ellen.
341 forradalmárt végeztek ki.
Húszezernél is többen kerültek börtönbe. 

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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Mennybôl az angyal

MENNYBÔL 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, New York, 1956 – részlet)

Egy mondat 
a zsarnokságról

Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van,
nemcsak a puskacsôben,
nemcsak a börtönökben,

nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó ôr szavában,
ott zsarnokság van

[…] 
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 temetôbe. 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 a 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 elôestéje angolul: All Hallows 
Eve, rövidítve halloween. Angliában és az Amerikai 
Egyesült Államokban a gyerekek ijesztô jelmezek-
be öltöznek. Házról 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 vergôdtek a fülledt szavak.
Azon az éjjel
égett szobánkban gyertya, lámpa.
Azon az éjjel
féltünk a borzasztó homályba.
Azon az éjjel
arcunk ijedt volt, halovány.
Azon az éjjel
halt meg szegény, ôsz nagyapám.

(Kosztolányi Dezsô – 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 gondjaira. 
A kolostor szomszédságában lakott egy elszegényedett nemesember 
a feleségével és három nagylányával. Betevô 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.

MIRÔL BESZÉLGETTEK A LÁNYOK?

Miklós püspök meghallotta ezt, s visszasietett a templomba. Kesz-
kenôbe kötött egy marék aranyat, és bedobta az ablakon.
– Csoda történt! Valaki segített rajtunk! Férjhez tudjuk adni a legidô-
sebb lányunkat! – hálálkodtak a szülôk, amikor megtalálták a pénzt.

MIT CSINÁLT A PÜSPÖK? MIRE GONDOLTAK A SZÜLÔK?

Egy év múlva Miklós püspök ugyanebben az idôben megint egy 
keszkenô aranyat dobott be a második lánynak. A család kisietett, 
mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, 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 tûzhely 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 jószívûségére is emlékezünk.
Elôzô este a gyerekek az ablakba teszik a szé-
pen kitisztított cipôt. 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.

Csengôje 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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Luca-nap: december 13.

„Szent Lucának híres napja a napot rövidre szabja.”
Ez az év legrövidebb napja. Az éjszaka hosszú, a nappal rövid és 
általában hideg, borongós, szürkés. (A Luca név a latin lux = fény 
szóból származik.)

MILYEN NAP DECEMBER 13-A?

Igazi mágikus, bûbájos, jóslós, varázslós nap ez.
Gonoszjáró nap is. A boszorkák megronthatnak embert, állatot, 
ezért védekezésül be kell zárni elôlük minden ablakot, ajtót. Régen 
keresztet is rajzoltak az ajtókra, és a seprûket is elrejtették.

HOGYAN VÉDEKEZTEK A GONOSZJÁRÁS ELLEN?

Lucapogácsával, lucacédulával, lucagombóccal, lucaforgóval jósol-
tak. Úgy gondolták, segítségükkel megtudják jövendôbelijük ne-
vét.

MIVEL JÓSOLTAK?

A lucakalendárium a következô év idôjárását árulta el. A Luca-nap-
tól karácsonyig tartó tizenkét nap idôjárását kellett figyelni. 

MI VOLT A LUCAKALENDÁRIUM?

Luca napján kezdték a búzaszemeket csíráztatni a kemence közelé-
ben. Karácsony tájára kizöldültek. A növény fejlôdésébôl következ-
tettek a következô év búzatermésére.

MIT TUDTAK MEG A LUCABÚZÁBÓL?

A legnevezetesebb szokás a Luca székének faragása. Készítôje 
Luca napjától kezdve mindennap faragott rajta egy kicsit. Csak 
karácsony estére volt szabad elkészülnie vele. Ezért terjedt el a 
mondás:
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„Lassan készül, mint a Luca széke.” A hagyomány szerint többnyi-
re kilencféle fából állították össze: kökény-, boróka-, som-, jávor-, 
akác-, jegenye-, fenyô-, cser- és rózsafából.
Karácsonykor ráálltak a székre, és meglátták a boszorkányokat.
Úgy gondolták, aki a lucaszéken áll, meglátja a boszorkányok szarvát.
A többi embernek ezek a szarvak láthatatlanok maradtak. Ezután a 
széket gyorsan el kellett égetni.

HOGYAN ÉS MIBÔL KÉSZÜLT A LUCASZÉK?

Praktikákkal, mondókákkal a tyúkok szaporodását, a sok tojást 
igyekeztek elôsegíteni. Volt olyan, ahol a háziak arcát „megmeszel-
ték” a kiütések elkerülésére.

HOGYAN AKARTÁK A KIÜTÉSEKET ELKERÜLNI?

Sok mindent tiltottak Luca napján. Nem volt szabad fonni, kenyeret 
sütni, mosni, pénzt kiadni. Nem volt ajánlatos kölcsönkérni sem.

MIT TILTOTTAK LUCA NAPJÁN?
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Karácsony

A Római Birodalom császára kiadta a parancsot:
– Tudni akarom, mennyi ember él a Római Birodalomban! Nép-
számlálást kell tartani. Mindenkit a szülôföldjén 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 Názárettôl 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,
Holnap után az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dícsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

(Ady Endre – részlet)
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Mária kis szamara
1.

Betlehemben minden szállás foglalt volt. A császár parancsára na-
gyon sok embernek kellett idejönnie.

MIÉRT VOLT MINDEN HELY FOGLALT BETLEHEMBEN?

– Ha a csacsi bírná még, legjobb lenne visszamenni a 
pásztorokhoz – tûnôdött József.
– Majd a csacsi talál nekünk valami szállást – mondta 
Mária –, eddig is jó helyre vezetett bennünket.
A csacsinak nagyon fájt a lába, halálosan ki volt merülve.
– Tovább kell mennem! El kell vinnem Máriát! Mindjárt megtudom 
a helyes utat – biztatta magát a csacsi.
Még egy kicsit állt, aztán szépen, lassan elindult, és egyre gyorsab-
ban lépkedett.

MIÉRT NEM AKART MÉG PIHENNI A CSACSI?

– A csacsi tudja, merre kell mennünk! Érzem a lépéseibôl! – mo-
solygott Mária. Józsefnek sietnie kellett, hogy le ne maradjon.
A csacsi megállt egy ház elôtt. Ahogy közelebb értek, látták, hogy 
nem is igazi ház, hanem istálló.

HOL ÁLLT MEG A CSACSI?

– Jól van, akkor itt fogunk lakni. Beszélek azzal az emberrel – sóhaj-
tott József. Az istálló elôtt egy öreg, hajlott hátú ember ácsorgott.
Látta, hogy az utasok egyszerû emberek, ruhájuk szegényes és po-
ros, a csacsijuk közönséges állat.
– Jóember, kérlek, adj nekünk szállást! Nagyon elfáradtunk. A fele-
ségemnek feltétlenül pihennie kell. Csacsink sem bírná már az utat 
tovább! – mondta József, és meghajolt az öregember elôtt.
– Csak ez az öreg istállóm van, ha megfelel nektek, akkor gyertek!
– Megfelel, nagyon megfelel! Köszönjük – hálálkodott József.

KIVEL BESZÉLT JÓZSEF?
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– Olyan különös minden – kezdte mesélni az öreg. – A múlt éjjel 
azt álmodtam, hogy ki kell takarítanom az istállót. Friss szénát kell 
berakni, mert egy király fog nálam megszállni. Reggel aztán nekiáll-
tam a munkának. Tudtam én, hogy butaság az egész. Hogyan szállna 
meg egy király az istállóban? De nem mertem koszosan hagyni. Úgy 
örülök, hogy ti vetôdtetek erre. Egy igazi király elôtt biztosan za-
varban lennék. De azért nagyon különös éjszaka ez!

MIT ÁLMODOTT AZ ÖREGEMBER?

A csacsi ebbôl a beszélgetésbôl már semmit sem hallott. Az egyik 
sarokban békésen aludt. Célba ért Máriával, most már szabad pi-
hennie.

2.
– Itt vagyunk Betlehemben, egy düledezô istállóban, és éjszaka van 
– gondolta végig a csacsi. – De akkor mi ez a tavaszi illat, mi ez az 
énekszó, és mi ez a fényesség?

MI VOLT FURCSA A CSACSINAK?

Kerekre nyitotta a szemét, és körülnézett. Mária az istálló egyik 
sarkában ült.
– Mária gyereket pólyál! Hát megszületett! – ujjongott a csacsi.
Mária ügyesen felöltöztette a kicsinyét, majd odaadta Józsefnek.
József befektette a jászolba. Puha szalmával bélelt ágyacska lett 
most a jászolból. Az angyalok körülállták, és most a legszebb alta-
tódalaikat kezdték dúdolni a kicsinek.
– Az angyalok hozták ezt a nagy fényességet az istállóba – értette 
meg a csacsi. – Ôk is énekelnek!

MITÔL VOLT A FÉNYESSÉG?

Mária a csacsi felé pillantott, és látta, mennyire nyújtogatja a nyakát, 
hogy belelásson a jászolba.
– Vidd oda a csacsit! Hadd nézze meg ô is a kicsit! – kérte Mária 
Józsefet.
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A csacsi alaposan körülszimatolta a kisgyermeket. A kicsi barátsá-
gos barna szemekkel nézegetett.
– Már a tavaszi illatot is értem – gondolta a csacsi. – A jászolban 
lévô szalmának van ilyen illata. – Aztán József visszavezette a sza-
marat a helyére.

MITÔL VOLT A TAVASZI ILLAT?

Kisvártatva kopogtattak.
– Van itt egy újszülött gyermek? – kérdezte az egyik pásztor.
– Aki bepólyálva jászolban fekszik? – kérdezte a másik pásztor.
– Igen, van – felelte József. – Gyertek be, de csendesek legyetek!
– Mi gazdag emberekre voltunk felkészülve! – mondta csodálkozva a 
legöregebb pásztor, amikor végignézett Márián és Józsefen. – Jó, hogy 
ez nincs ránk bízva. Isten tudja, mi hogyan van rendjén – tette hozzá 
megbékélve. Aztán lábujjhegyen a jászolhoz mentek, és térdre borultak.

KIK ÉRKEZTEK AZ ISTÁLLÓHOZ?

A téli zord idôben

… a téli zord idôben
egy jászol szûk zuga
elég volt Jézusunknak,
ki ég és föld ura.
(Angol népköltés – részlet)
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A szeretet ünnepe

December 24-én reggel hét óra körül ébred a család.
Apuka és a két nagyobbacska gyerek jó melegen felöl-
tözik. Most mennek fenyôfát vásárolni.

HOVA SIET APUKA ÉS A KÉT GYEREK?

Elôre megbeszélik, milyet is szeretnének. Nem messze van egy fe-
nyôfaárus, nála szokták elôször megnézni a fákat.

HOVA MENNEK ELÔSZÖR?

Anyuka otthon marad. A konyhába siet, a karácsonyi kalácsot kell 
elkészítenie. Gyorsan megdagasztja a tésztát. Amíg a tészta megkel, 
elkészíti a tölteléket. Mákos és diós kalács lesz idén is.

MIT KÉSZÍT ANYUKA?

– De jó kalácsillat van! – mondják a gyerekek, amikor hazaérnek a 
vásárlásból. – Sikerült szép fenyôfát választani – mesélik.
Megmelegszenek, majd felállítják a fenyôfát. Csak kicsit kell a fa 
törzsébôl faragni, és már illeszkedik is a karácsonyfatalpba. Apa 
a helyére állítja. A karácsonyfa mindig az ablak elôtt áll. Apa erôs 
kötéllel kiköti, nehogy eldôljön. A kötél alig látszik.

HOGYAN KERÜL A KARÁCSONYFA A HELYÉRE?

– Most már fenyôillat is van! – mondják a gyerekek. 
A díszítés következik.
Elôkerülnek a szaloncukrok, a régi és az új díszek.
– Akkor hogyan csináltátok, amikor kicsik voltunk? – kérdezik.
– 24-én délután elmentem veletek sétálni – meséli anya.
– Tudom, akkor nézegettük az ablakokat, melyik világít, hol van 
már karácsonyfa! – mondja a kislány.
– Igen, mi sétálgattunk, nézelôdtünk. Apa azalatt gyorsan felállítot-
ta és feldíszítette a fát. Amikor hazaértünk, ott állt és csillogott a 
karácsonyfa a helyén.

HOGYAN LETT MEGLEPETÉS A KARÁCSONYFA A KISGYEREKEKNEK?
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Közben elkészült a kalács, és kicsit ki is hûlt. Anya 
megteríti az asztalt. Mindenki nagyon éhes már.
– Ez az igaz karácsonyi kalács – mondja elégedetten a kisfiú.

MI A REGGELI?

Apa és a két gyerek tovább díszíti a fát, anya a karácsonyi vacsorát 
fôzi. Lassan minden elkészül. Már sötétedik. Felveszik az ünnepi 
ruhájukat. A karácsonyfa alá teszik az ajándékokat is.

MILYEN RUHÁBA ÖLTÖZNEK?

Aztán odaállnak a fához, felcsendül a karácsonyi ének. Most min-
denki örül. A szeretetre, az ünnepre gondolnak.

MIRE GONDOLNAK A FÁNÁL?

Az ajándékozás következik. Elôkerülnek a fa alól a kis csomagocskák.
Mindegyiken kis cédulán áll, hogy kié. Nagy az izgalom. Egymás ar-
cát figyelik.
„Örül az ajándékomnak?” – fürkészik egymás tekintetét.
Igen, a szeretettel készített, adott ajándéknak mindenki örül.

MIÉRT NAGY AZ IZGALOM?

A karácsonyi vacsora után együtt játszik a család. Vagy volt a fa 
alatt új társasjáték, vagy a régiek közül választanak. Mindenki bol-
dogan nézegeti, próbálgatja az ajándékait.

MIT CSINÁLNAK ESTE?

Maradt még kibontatlan csomag a fa alatt, a rokonoké. December
25-én jönnek vendégségbe. Majd megtalálják ôk is a karácsonyfa 
alatt a meglepetéseket. Másképp, de akkor is együtt van a család.

MIÉRT MONDJUK, HOGY CSALÁDI ÜNNEP A KARÁCSONY?
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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 dôre –
éppen annyi adománya
az új esztendôre:
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.

Esztendô, esztendô,
Édes új esztendô,
Szépbôl, jóból benned
Legyen elegendô.

(Benedek Elek)
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Farsangi hagyományok

A farsang vízkereszttôl (január 6.) a böjt kezdetéig tart. Régen 
ilyenkor tudtak pihenni az emberek. Az ôszi munkák már régen 
befejezôdtek, a tavasziak pedig még nem kezdôdtek el.

MIÉRT ÉRTEK RÁ AZ EMBEREK ILYENKOR?

A farsang volt a fiatal párok egybekelésének szerencsés ideje. Ek-
kor tartották az évben a legtöbb lakodalmat.

MILYEN CSALÁDI ESEMÉNY ZAJLOTT FARSANGKOR?

Régi, elterjedt hagyomány a jelmezkészítés. Az emberek átváltoz-
nak. Ahogy az évszak is átváltozik lassan: a télbôl tavasz lesz. Gya-
kori hagyomány a tél megszemélyesítése és ünnepélyes elbúcsúzta-
tása, elégetése, eltemetése is.

MILYEN FARSANGI HAGYOMÁNYOK MARADTAK FENN?

Farsang

Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!

Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell!

(Pálfalvi Nándor)
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Március 15.: nemzeti ünnep

1848. március 15-én Pesten a Fiatal Magyarország Köre cselekvés-
re szánta el magát. Petôfi és barátai mellé álltak az egyetemisták, a 
polgárok egy része is. Több mint ezren a nyomdához vonultak.

KIK TÁMOGATTÁK PETÔFIÉKET?

Lefoglalták a nyomdát, kinyomtatták Petôfi versét, 
a Nemzeti dalt és a tizenkét pontot.

MIT NYOMTATTAK KI?

Azután a helytartótanács épülete elé vonultak. A tanács tagjai tel-
jesítették a tüntetôk követeléseit. Kiszabadították Táncsics Mihályt 
a börtönbôl.

KIT SZABADÍTOTTAK KI A BÖRTÖNBÔL?

Este a Nemzeti Színházban a Bánk bán címû mûvet adták elô, ami 
be volt tiltva. A tüntetô ifjak együttmûködtek a megyei és a városi 
vezetôkkel, akik nem merték bevetni a helyôrséget.

MIT ADOTT ELÔ A NEMZETI SZÍNHÁZ?

Március tizenötödikén a pesti forradalmat és a szabadságharc kez-
detét ünnepeljük. Ilyenkor kitûzzük a nemzeti színû szalagból ké-
szült kokárdát.

MIT ÜNNEPLÜNK MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKÉN?

S ha tán utolsó fillérünkre egy
Törvénytudó felírja a panaszt:
Ki írja fel keserves könnyeinket,
Hogy jó királyunk megláthassa azt.

(Katona József: Bánk bán – részlet)
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Nemzeti dal

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idô, 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 ôsapáink,
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!

(Petôfi Sándor;
Pest, 1848. március 13. – részlet)
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Húsvét

A keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepe a húsvét. Jézus feltá-
madását ünneplik. A hívôk a megváltásért mondanak hálát.

MIT ÜNNEPELNEK A KERESZTÉNYEK?

A tavaszt, az újjászületést is köszöntjük. Piros tojást készítünk, hí-
mes tojást festünk, barkával, virágokkal díszítjük otthonainkat.

MIT KÉSZÍTÜNK HÚSVÉTKOR?

Hagyományos étel a húsvéti sonka tormával és tojás-
sal, valamint a húsvéti bárány.

MILYEN HÚSVÉTI ÉTELEKET ISMERSZ?

Húsvéthétfôn 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 szôkesége.

(Áprily Lajos)
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Locsolóversek

Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára.
Csepegjél, rózsavíz, erre a kislányra!
Rózsavíztôl, majd meglátod, szép és ügyes leszel.
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel? 

(Népköltés)

E háznak kertjében van egy rózsatô,
Azt gondozza, azt öntözi a jó Teremtô.
Vizet öntök a fejére. Szálljon áldás a kezére.
Az Istentôl kérem,
Piros tojás a bérem.

(Népköltés)

Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjébôl rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztôl megnônek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.

(Népköltés)
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Pünkösd
A pünkösd neve görög szóból származik. Jelentése: ötvenedik (a gö-
rög szó: pentekoszté). 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 falukban pünkösdi királyt választottak. Versenyjátékokkal, 
például lóversennyel döntötték el, ki legyen a pünkösdi király.

HOGYAN VÁLASZTOTTAK PÜNKÖSDI KIRÁLYT?

A pünkösdi király egy évig „uralkodott”. Ô volt a legények 
vezetôje. Nagy megbecsülésnek örvendett. Egy évig min-
den lakodalomba, mulatságba, ünnepségre hivatalos volt.

MI JÁRT EGY PÜNKÖSDI KIRÁLYNAK?

A falu közössége kifizette helyette a kocsmai fogyasztását, kisebb 
vétségeit elnézték. Lovait, marháit társai ôrizték.

MILYEN JOGAI VOLTAK A PÜNKÖSDI KIRÁLYNAK?

Egy év múlva, a következô 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 királynôt is választani.

KIK KÖZÜL VÁLASZTOTTÁK A PÜNKÖSDI KIRÁLYNÔT?

A „királynô” feje fölé a többiek kendôbôl sátrat formálnak, így jár-
ják sorba a házakat. Rózsát, virágot hintenek az udvarra, énekelnek, 
táncolnak.

HOGYAN KÖSZÖNTIK A HÁZIGAZDÁKAT?

A háziaktól almát, diót, tojást, esetleg aprópénzt 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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Család

Tomiék Budapesten laknak, a lakásuk közel van a Dunához. Tomi 
és Piri iskolás. Minden reggel együtt mennek az iskoláig.
– Szervusztok – mondja anya.
– Vigyázzatok magatokra! – köszön apa is.
A gyerekek bemennek, anya és apa a munkahelyére igyekszik.

HOL LAKNAK TOMIÉK? KIVEL MENNEK ISKOLÁBA?

Délután otthon tanulnak anyával. Aztán elkészítik a vacsorát. Ad-
digra hazaér apa is. Mindenki elmeséli, mi minden történt vele.

HOL TANULNAK A GYEREKEK? KI KÉSZÍTI A VACSORÁT?

A gyerekek nyolc órakor fekszenek le. Az ágyban még olvasnak egy 
kicsit. Anya este tizenegy óráig dolgozik, apa segít.

MIT CSINÁLNAK ESTE?

A hétvégén több idô marad a pihenésre. Akkor szoktak kirándulni, 
rokonokkal, barátokkal találkozni.

KIVEL SZOKTAK TALÁLKOZNI A HÉTVÉGÉN?
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Este jó, este jó…

Este jó, este jó,
este mégis jó.
Apa mosdik, anya fôz,
együtt lenni jó.

Ég a tûz, a fazék
víznótát fütyül,
bogárkarika forog
a lámpa körül.

A táncuk karikás,
mint a koszorú,
meg is hal egy kis bogár,
mégse szomorú.

Lassú tánc, lassú tánc,
táncol a plafon,
el is érem már talán,
olyan alacsony.

De az ágy, meg a szék
messzire szalad,
mint a füst, elszállnak
a fekete falak.

Nem félek, de azért
sírni akarok,
szállok én is, mint a füst,
mert könnyû vagyok…

Ki emel, ki emel,
ringat engemet?
Kinyitnám még a szemem,
de már nem lehet…

Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül, és ott ülök
az ölében én.

(Zelk Zoltán)
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Bálint

Bálintot a nagymamája kíséri az iskolába. Délutánonként a nagypapa 
viszi úszni és gitározni.
Bálint otthon ebédel, a nagyszülôk is ott laknak. Bálint szülei reggel 
korán elmennek dolgozni. Csak este van együtt a család.

MIKOR VANNAK EGYÜTT BÁLINTÉK?

Bálint nagyon szeret együtt lenni a nagyszüleivel. Sok érdekes tör-
ténetet tudnak mesélni. A nagypapája hajóskapitány volt.

MI VOLT A NAGYPAPA FOGLALKOZÁSA?

Mónáéknál

Mónáéknál
úgy beszélnek a gyerekkel,
mintha nagy volna.
„Mit gondolsz?” kérdik
– Móna papája meg a mamája –
„Mit gondolsz?
Szerinted hogy lenne jobb?
Szerinted hogy kéne csinálni?”
Aztán:
„Értem.
Azt mondod?
Lássuk csak.
Tényleg, tökéletesen igazad van!”
Vagy:
„Nem, azt hiszem,
ebben tévedsz…”

Szeretném, ha a Mónáéknál –
nálunk lenne.

(Siv Widerberg)
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Zsolti

Zsolti gyakran van egyedül. Apukája külföldön dolgozik, csak min-
den második hétvégén van itthon.

HOL DOLGOZIK ZSOLTI APUKÁJA?

Zsolti anyukája hét órára megy dolgozni, és öt óra után ér haza. 
Zsolti egyedül jár iskolába. Ha hazaér, telefonál anyukájának.

MILYEN AZ ANYUKA MUNKAIDEJE?

Zsolti nagyon szereti a karácsonyt. Karácsony másnapján látogatják 
meg a nagyszüleit. Akkor huszonegyen ülnek az ünnepi asztalnál.
Ott van Zsolti összes unokatestvére is. Szeret velük játszani.

HOVA MENNEK KARÁCSONYKOR? KIKKEL TALÁLKOZIK ZSOLTI?

Ima a gyermekekért

Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.

Ha messze voltak tôlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek ôket, ha meghalok.

Tél, tavasz, nyár, ôsz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Te homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

(Szabó Lôrinc – részletek)
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Erzsi

Erzsi és Tibi ajándékot készít. Erzsi kis terítôt hímez. A tanító néni 
segít neki. Tibi virágkarót farag. Apától kapta a bicskát.
A meglepetések anyák napjára elkészülnek. A pici Zsuzsika rajzol 
majd egy szép virágot. Ô az óvodában szerepelni is fog az anyák 
napi mûsorban.

MILYEN ALKALOMRA KÉSZÜLNEK A GYEREKEK?

Biztatás

Egy parányi ökörszem,
mint az ujjbegyem, itt ni!
Ilyen parányi, s máris
szeretne felrepülni
szeretne felrepülni
anyjával együtt szállva,
galagonyabokorról
a csipkebokorágra.
A csipkebokorágról
a gilicetüskéig,
a gilicetüskétôl
vissza, a fészkéig.
Szárnyait próbálgatja,
de nem jön meg a mersze.
Jó anyja biztatgatja:
„nincs messze már a messze!”

Mutatja szárnyát nyitva:
„Így csináld, fiam, így ni!”
Én is ekkora voltam,
mikor kezdtem repülni.

(Gazdag Erzsi)
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A gondolj-rám-virág
A gondolj-rám-virág,
az volna szép, az volna szép,
a gondolj-rám-virág
az barna-kék, az barna-kék
(csak volna barna, volna kék,
a gondolj-rám csak volna szép,
mert nincs ilyen).

A nefelejcs azt mondja: nem,
a gondolj-rám: igen, igen,
azt mondja, hogy: igen.

(Nemes Nagy Ágnes)

Sári

Sárinak holnap lesz a szüle-
tésnapja. Tíz évvel ezelôtt 
ezen a napon született. 
A tortára tíz gyertya ke-
rül. Anya, apa nagymama, 
Laci és Gabi is felköszönti.
– Isten éltessen sokáig! 
– mondja neki mindenki, 
amikor odaadja az ajándé-
kokat.
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Nevek

Amikor megszületik a kisbaba, nevet kap a szüleitôl. Ez a keresztnév, 
amit becézni is lehet: Ádámot Ádinak, Orsolyát Orsinak, Mátyást 
Matyinak. Ezek a becenevek. Minden névnek van eredete, jelentése.
Az év bizonyos napján ünnepeljük a névnapunkat.

MI A KERESZTNÉV ÉS MI A BECENÉV? NEKED MIKOR VAN A NÉVNAPOD?

Nevek
Marci, Berci, Karcsi,Tercsi,
Ancsa, Jancsi, Bence, Jenci,
Ince, Vince, Lonci, Manci,
Lóri, Flóri, Frici, Franci,
Dani, Dini, Samu, Simi,
Lilla, Nelli, Ami, Imi,
Piri, Pali, Ili, Ali,
Lali, Lili, Vili, Vali,
Mári, Sári, Klári, Máli,
Mici, Maca, Zoli, Záli,
Misi, Masa, Emmi, Mimi,
Tibi, Tóbi, Tóni, Tini,
Ibi, Robi, Gabi, Giza,
Rozi, Rézi, Gazsi, Zsiga,
Margó, Gergô, Eszti, Kriszta,
Jóska, Pista, Böske, Miska,
Bori, Biri, Dóri, Kari,
Teri, Feri, Gyuri, Mari,
Panni, Fanni, Muki, Miki,
Sanyi, Manyi, Vica, Viki,
Józsi, Mózsi, Médi, Magdi,
Helga, Matyi,Tünde, Andi.

(Papp Tibor)
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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 ô tehetségének és munkájának köszönhetô, hogy létre-
jött Magyarország. Ezért hívják államalapítónak.

MIT KÖSZÖNHETÜNK ISTVÁN KIRÁLYNAK?

Törvények, rendeletek segítségével erôs államot alkotott. Sikerült 
Magyarország függetlenségét megôriznie. Beillesztette hazánkat a 
többi erôs európai ország közé. Szokásaink, jellegzetes magyar ha-
gyományaink nagy része megmaradhatott.

MIT HOZOTT LÉTRE ISTVÁN KIRÁLY?

Államalapító volt politikai, vallási és társadalmi szempontból is. Neki 
köszönhetjük, hogy Magyarország meg tudott maradni. Biztosította 
népének a jövôbe vezetô utat is.

MIT KÖSZÖNHETÜNK NEKI?

Az 1000. év karácsonyán koronázták királlyá Esztergomban. A ki-
rályi koronát a pápától kapta.

MIKOR KORONÁZTÁK KIRÁLLYÁ ISTVÁNT?

A keresztények augusztus 20-án Szent Istvánt mint Magyarország 
fôvédôszentjét ünneplik. Budapesten, a Szent István Bazilikában ôr-
zik István király jobb kezét.

HOL ÔRZIK SZENT ISTVÁN JOBB KEZÉT?
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Koronázási jelképek

Szent Korona
Ez látható Magyarország címerén is.

MILYEN KORONÁZÁSI JELKÉP LÁTHATÓ MAGYARORSZÁG CÍMERÉN?

Királyi palást
István király felesége, Gizella 
királyné készíttette. A paláston 
látható István király arcmása.

KI KÉSZÍTTETTE A KIRÁLYI PALÁSTOT?

Jogar
Egy farúdra illesztett hegyikristály 
gömbbôl áll.

MIBÔL KÉSZÜLT A JOGAR?

Országalma
Csak a magyar országalmán van kettôs kereszt, a többi 
európai országé nem ilyen.

MIBEN KÜLÖNBÖZIK A MAGYAR ORSZÁGALMA MÁS ORSZÁGOKÉITÓL?

Kard
Az eredeti elveszett.
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