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Lukáts János

Kóró szamár királysága
Hirtelen támadt a vihar. S�r� es� verte a rétet, a jószág tanácstalanul állt, szo-

rosan egymáshoz bújva, hogy legalább az oldalát ne érje es�. Egy hatalmas 

mennydörgés aztán szétriasztotta a nyájat, és a bárány, birka mind szaladni 

kezdett hazafelé. Az es� áztatta réten egyedül maradt Kóró szamár.

A vihar amilyen hamar jött, olyan hamar elmúlt, a nap felszárította az es�-

cseppeket, a  rét teljes tavaszi pompában tündökölt. Kóró boldogan nézett 

körül. Nem volt itt az örökké mogorva, vén juhász, nem az örökké csaholó, 

mérges puli, meg a birkák ostoba serege sem.

Kóró hátracsapta a fülét, kétszer a magasba ugrott, aztán a hátára fordult, 

és lábait az ég felé emelte. Az oldalát, érzékeny hasát, de a nyakát meg az orrát 

is simogatta, csiklandozta az ezernyi tarka virág. Ahogy hemperg�zött, a virág-

por és a virágszirom sárga, rózsaszín és fehér foltokban tapadt meg Kóró fején, 

oldalán és hátán, amikor pedig megrázta magát, mintha színes füst- meg por-

felh�cskék szálltak volna szét bundájából. Kóró a patakhoz ment, a víz fölé ha-

jolt, és megcsodálta a habokból feléje integet� szamarat. Leginkább az tetszett 

neki, hogy a másik szamár nagyokat bólogatott, miközben alacsonyabban volt, 

mint � maga. – Úgy bókol el�ttem, mintha király volnék! – nevetett magában 

Kóró. – De miért is ne! Hiszen nekem nem parancsol senki! Ez itt, körben, az 

én birodalmam, az alattvalók valóban alattam vannak és hajlonganak el�ttem! 

Igazi király vagyok! – azzal kirúgott két hátsó lábával, és vágtatni kezdett.

Rétr�l rétre nyargalt, hogy minél szebb és minél nagyobb országot mond-

hasson a magáénak. Az egyik igazán gyönyör� rét szélén egy kutyával találko-

zott. A kutya tanácstalanul állt egy tábla el�tt.

– Jó reggelt, csacsi! – szólította meg Kórót. – Nem tudod, mi van erre a 

táblára írva?

– Hogyne tudnám! – felelte hirtelen ötlettel a szamár. – Az van ideírva, hogy 

Kóró király birodalma.

– És ki az a Kóró király?

– Kóró én vagyok! – felelte a szamár, és fejét mind a négy égtáj felé meg-

hajtotta. – Ez a rét pedig az országom. Lépjél be, barátom! – szólt a kutyának. 

A kutya a szamár után ügetett, majd szomorúan egy bokor alá húzódott.

– Valami bánt téged! – vette észre Kóró a kutya bánatát. A kutya felsóhajtott: 

– A fülem! Az óriási fülem. Amiatt csúfol az egész falu. El kellett bujdosnom miatta!

– Hm! – válaszolta a szamár. – A nagy fül, ugyebár, igen szép dolog – és 

végigsimította a saját tekintélyes fejdíszét. – De ha te mégis nagynak érzed, 

mondd, hogy azzal takarózol. Bárhol leheveredhetsz és betakarhatod magadat 

a füleddel. – A kutya megköszönte a jó tanácsot, és vidáman elügetett.

Hamarosan egy szitaköt� lebegett arra, a  szamár odakiáltotta neki: – Jó 

munkát! Hol a szitád, szitaköt�? – A szitaköt� egy harangvirágra ült, és bána-

tosan csukta össze a szárnyát: – Te a szitámat hiányolod. A pillangók meg azt 

kérdezik, minek a szita, ha semmit se szitálok vele.
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– Hát a virágpor? Az a rengeteg sárga meg fehér… Azt nem te szórod széjjel?

A szitaköt� arca felderült, és már újra lelkesen lebegett a harangvirág fölött: 

– Igaz, a virágpor. Röpülök, és elmondom nekik! – azzal ellebegett.

Az állatok pedig messze vitték a hírét, hogy a bölcs Kóró király mindenkinek 

segít a baján. Egymás után keresték meg a réten, és a bánatukat Kóró elé tárták.

– Goromba tüskésnek neveznek! – panaszolta a sün.

– Mondd a csúfolódóknak: nektek tüske, nekem párna! – és a kis sün bol-

dogan elloholt, magában mondogatva Kóró király bölcsességét.

Egyszerre érkezett a faluból a kecske és az erd�b�l a szarvasbika. – Aprócs-

ka, nyeszlett szarv ez, csak szégyennek van a homlokomon! – mekegte bána-

tosan a kecske. – Szörny� súly a fejemen ez a hatalmas villa, miért kell mindig 

magammal cipelnem? – b�gte a szarvas.

– Nézzetek egymásra és cseréljetek! – szólt komolyan Kóró király. A két távoli 

rokon körülszimatolta egymást, majd szó nélkül elindultak ellenkez� irányban: 

a kecske baktatott vissza a falu felé, a szarvas pedig becsörtetett a rengetegbe.

Eljött a nyár, és Kóró szamár királysága virágba borult. Az állatok vidáman 

hemperg�ztek a réten, a kutya a fülével takarózott, a kecskék mekegve öklel�z-

tek, a szitaköt� szórta a virágport meg a virágmagvakat, volt dolga elég.

Aztán eljött az �sz, és Kóró szamár királysága sárgulni kezdett. A  nagy 

szarvasbikák torkából kerek felh�k szálltak fel hajnalonként, amint beleb�gtek 

a ködbe. A kis sün a lehullott avarban csörtetett, téli szállást keresett, ahová 

tüskepárnájával behúzódhat.

A természet azt suttogta: – Eredj haza, Kóró király! És Kóró megfogadta a jó 

tanácsot. Az els� reggel, amikor dér fehérítette a mez�t, otthagyta királyságát, 

és hazaporoszkált a meleg istállóba.

A  juhász örömmel fogadta elveszettnek hitt szamarát: – No, te csavargók 

királya! Hát megjöttél? – szólt, és bekötötte Kórót a jászol mellé.

Kakukkok órája
Hogy a madarak megharagudtak a kakukkra, nem is csoda! Feltúrta a fész-

küket, kidobálta tojásaikat. Ezért aztán összefogtak, elkergették az erd�b�l a 

kakukkot, valamennyit. Szálltak a kakukkok, ki erre, ki arra, szerencsét próbál-

tak a világban. Kotnyél, ez a jó szimatú, éles esz� és f�ként roppant szemtelen 

kakukksüvölvény már messzir�l kinézte magának az öreg órásmester házát. 

Tiktak mester a kertben dolgozott, éppen befejezett egy díszesen faragott, öb-

lös faliórát. Beleszerelte a famadarat, és elégedetten becsoszogott a házba, 

hogy kihozza az óra sétálóját. Kotnyél csak erre várt. Az órához repült, cs�rével 

kinyitotta az ajtaját, kirángatta bel�le a faragott famadarat, a földre lökte, és � 

telepedett a helyére.

Éppen ideje volt, már jött is vissza Tiktak mester. Felszerelte a sétálót és 

megindította a szerkezetet. Az óra ketyegni kezdett. Kotnyél a sötét és hangos 

odúban jobbra-balra kapkodta a fejét. Amint azonban egy kis szerkezet a lá-

bára ütött, Kotnyél megijedt, kiugrott az ajtón, és elkiáltotta magát: – Kakukk!
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– Jó lesz, egy kicsit még siet! De a hangja szépen szól! – állapította meg 

Tiktak mester elégedetten, és bement a házba.

– Ezt még ki lehet bírni! – gondolta magában Kotnyél, és visszabújt az óra 

odújába. Az ajtót azonban valaki váratlanul feszegetni kezdte. Az odú bejáratá-

nál egy másik madár jelent meg.

– Ez a hely foglalt, én a kakukk vagyok! – kiáltotta hangosan Kotnyél.

– Én is az vagyok! És engedj be, mert üldöz a kánya! Egyébként Kitúr a ne-

vem, és elférünk itt ketten is. Kakukkolni én is tudok! – szólt a jövevény, és már 

be is húzta maga mögött az óra ajtaját.

– Rendben van, a tiéd lesz minden páros óra! – osztották fel a munkát ma-

guk között. A szemük még alig szokta meg a sötétet, amikor ismét kopogtatást 

hallottak kívülr�l.

– Talán a kánya! – suttogott Kitúr, és az odú sarkába húzódott.

– A kánya nem kopogtat! – szólt lenéz�en Kotnyél, és kinyitotta az óra ajtaját.

Különc és Kolonc, a két kakukkfi csúr támaszkodott az óra mutatóira, és kért 

bebocsátást: – Majd mi megmutatjuk nektek, hogy kell helyesen kakukkolni! 

–  hencegtek, és tolakodtak befelé szemtelenül. Újraosztották az id�t: – A  tiéd 

lesz, Különc, a kis páros számok, a tiéd, Kolonc, a nagy páros számok, tied, Ki-

túr, a nagy páratlan, és az enyém a kis páratlan! – rendelkezett Kotnyél az órákról.

A  kakukkok azonban méricskéltek, számoltak, csereberéltek, és össze-

vesztek az id�n. Kolonc tiltakozott: – Enyém a nagy páros? A  torkomat kika-

kukkolhatom tízkor és tizenkett�kor, amíg te egykor és háromkor éppen csak 

elpittyented magadat, Kotnyél!

– De én kezdem az egészet, nekem kell a legjobban fi gyelni. Ha te a tucatba 

egy hamisat kakukkolsz, ki veszi azt észre. De nekem csak egyetlen fellépésem 

van! – magyarázta Kotnyél.

Közben múlt az id�, Különc elkakukkolta a kett�t, és amikor visszabújt, 

sz�kszavúan jelentette: – Kakukkok!

– Hallottuk, most mondtad: két kakukk! – nevetett Kitúr.

– Dehogy, valódiak! – de kintr�l már hallatszott is a motozás. Kolomp és 

Kereng, a búgó hangú két kakukk-kisasszony billegett be az óra ajtaján.

– Nos, fi úk, iderejthetjük a tojásainkat? – kérdezte otthonosan körültekintve 

Kolomp.

– De ki fogja itt kikölteni? – aggodalmaskodott Kering.

– Itt legföljebb ti magatok. Ha közben kakukkoltok! – szólt némi káröröm-

mel Kotnyél.

– A  fényes delet te kiálthatod! – ajánlotta neki Kolonc készségesen, a hiú 

Kolomp azonnal elfogadta, és büszkén forgolódott maga körül.

– Te pedig a tizenegyet! – szólt Kitúr elb�völ� mosollyal.

– Nem jó, addig nem tudok elszámolni! – vallotta be Kering, és elpirult.

Megint újraosztották az id�t. A búgó hangú kakukk-kisasszonyok a két leg-

hosszabb mondókát kapták, valamint a kett�s és hármas kakukkszót. Aztán az 

er�szakos fi csúrok következtek, Különc és Kolonc, majd Kitúr. Kotnyél meg-

tartotta magának a napindító egyet és a kitüntetésnek számító tízet.

– Biztos órakakukk voltál valamikor, ott tanultál meg olyan jól számolni! 

– gúnyolódott Különc. De Kotnyél nem hagyta magát: – Ha neked nem tetszik a 

munka, helyetted beállítom a faragott famadarat, aki most ott fekszik a földön. 



 

9191

Neki különben is szebb hangja van! – Erre már Különc is felfortyant: – Szebb 

hangja nálam? Egy famadárnak? Hát idehallgass! Kakukk, kakukk… – és cif-

rázta, szívhez szólóan.

Tiktak mester meghallotta a váratlan kakukkszót, el�csoszogott a házból, 

és szigorú szemmel nézte a makrancos órát. Aztán fejcsóválva visszament: 

– Még mindig siet! – mormogta.

– Még egy ilyen, és mehetsz a kányához kakukkolni! – szólt rá szigorúan 

Kotnyél. A megszeppent Különc elhallgatott.

De újabb kakukkok érkeztek. Két szürke tollú, jámbor lelk� legény, kakukk-

mamájuk galambfészekbe rejtette �ket, ahol kikelve jó modort tanultak. A nevük 

is furcsa volt: Bóklász és Fürkész, nem kakukknevek. Kopogtak az ajtón, megfen-

ték a cs�rüket, belépés el�tt pedig bocsánatot kértek a kakukkolásért. Boldogan 

vállalták a kilenc és a tíz órát. Megígérték, hogy kihulló tollaikkal még az odút is ki-

bélelik. Kitúr és Kolonc az oldalát fogta nevettében, Kotnyél pedig vidáman mond-

ta: – Pompásan elkakukkolunk itt együtt, csak kezdünk egy kicsit sz�ken lenni!

Pedig Tiktak mester kertje még mindig hangos volt a kakukkszótól. Kutat, 

Kurkász és Kántor együtt érkezett, és együtt is vállalta el a négy, az öt és a hat 

órát. Az erd�szerte híres kakukk-kórus boldog volt az új munkától, lelkesedé-

sükben még a félórákat is kakukkolni akarták.

– Nem elég nagy itt a zsivaj? – zsörtöl�dött Különc.

– Ha nem tetszik, mentél volna inkább zsebórába! – vágott vissza Kántor.

Már csak egyetlen óra volt kiadó, a hármas. S az odú ajtaján újabb kopogás 

hallatszott. A jövevények már be se fértek, csak az ajtón dugták be a fejüket: – 

Szállást és munkát keresünk! – szóltak egyszerre.

– A három óra még kiadó! – intézkedett Kotnyél. – Hamarosan hat óra lesz, 

akkor majd versenyt kakukkolhattok egymás után!

A kakukkok körbeálltak, és meghallgatták a két jövevényt. Az els� gyönyö-

r�en cifrázta, a második pontosan kongatta a kakukkszót. Tiktak mester a háza 

el�tt hallgatta, és elismer�en bólogatott: – Szépen szól, és milyen pontosan! 

– megnyugodva befordult a házba.

A  kakukkok a második jövevényre szavaztak. �  maradhatott a hármas 

óraütésre, és még éppen be is fért az odúba. Boldog tollászkodásba kezdett 

Különc és Kitúr között. Társa kívül rekedt, és nagy kakukkszóval továbbrepült. 

Kotnyél utána kiáltott: – Fel a fejjel, pajtás! A szomszéd faluban is lakik órás, 

Bimbam mester! – majd az új jövevényhez fordult: – Hát neked mi a neved?

– Én Kegyenc vagyok! A társam pedig, aki továbbrepült, � Kudarc volt! – a 

kakukkok bólogattak: – Lám, a nevek: Kegyenc és hát… Kudarc. – Azzal ismét 

munkához láttak.

Kotnyél csak egyet kakukkolt, �  volt mégis az odú gazdája. A  zsörtöl�d� 

kakukkfi csúr, Különc volt a két óra ura, a végszóra érkezett Kegyenc a három 

órát kiáltotta. A négy, az öt és a hat óra a Kutat–Kurkász–Kántor kakukk-kórus 

m�sora volt. A hét óra korán reggel és korán este Kitúr feladata, a nyolcat a 

másik fi csúr, Kolonc kakukkolta. A kilencet és a tízet a galamblelk�, jól nevelt 

Bóklász és Fürkész zengte. És a legvégén a búgó hangú két kakukk-kisasszony 

következett: Kereng és Kolomp.

Tiktak mester büszke volt a szépen faragott órára. Csak mintha id�nként 

más-más hangon szólna benne a kakukk. Vagy csak az � öreg hallása romlik?…


