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Zöld erdőben, tölgyerdőben 
Mókus Misi könnyedén 
szökken, illan ágról ágra. 
Szép időben, rút időben 
egyensapkával fején 
megy a mókus-iskolába. 
 
A legvénebb tölgyre, melynek 
ezer ága és boga, 
gyűl a sok, sok mókusgyermek — 
ez a mókus-iskola. 
Híres tanítója van, 
neve Bagoly Bertalan. 
Tanítja a mókus nyelvet 
meg a mókus történelmet, 
erdőrajzot, a légtornát, 
s ő tartja az énekórát. 
Amiképpen mondtam már, 
mindezt szépen megtanulni 
Mókus Misi ide jár. 

 
Azazhogy... nem éppen így van. 
Misi kissé rossz gyerek. 
Jegyei közt négyes is van,  
csavarogni is szeret. 
 
A múltkor is — szedte-vette! — 
mókusunk eszébe vette, 
hogy ő többet nem tanul. 
Nézzétek csak a kis bugrist, 
inkább fáról fára ugrik... 
Tanuljon, ki gyáva nyúl! 
Dorgálta őt Bertalan: 
„Mért vagy oly haszontalan?! 
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Sok az intőd, rossz jegyekkel 
van tele a katalógus. 
Ha így haladsz, sohasem lesz 
belőled jó agronómus!” 
De Misi a dorgálásra 
nem is ügyel, rá se hajt, 
mindegyre az erdőt járja, 
halmozza a csínyt s a bajt. 
 
Fékomadta, teremtette, 
egyik híres-jeles tette 
Misikének, lám, mi volt: 
fölmászott egy fa ormára, 
s Medve Márton nagy orrára 
ejtett egy fenyőtobozt. 
Kárörvendőn nézte Marcit, 
aki olyan hangosan rítt, 
hogy körben a sok morózus 
tölgy mind hangját visszhangozta, 
mint valami énekkórus. 
 
Nemrég épp az énekórán  
tört ki miatta a botrány. 
Bagoly Bertalan tanár úr 
hegedűjén szólt az „á”-húr, 
és a hangot így megadván,  
valamennyi kis tanítvány 
az ő vezénylése mellett 
harsány hangon dalba kezdett,  
s mint az énekes rigók, 
jókedvűen énekelték 
mind a mókus-indulót. 
 
De bozontos bundájába 
Mókus Misi most se fért, 
rikoltozott, mint a kánya, 
lökdösődött és beszélt.  
Énekében minden tónus 
oly szörnyű volt, oly hamis, 
hogy ettől már végleg bosszús 
lett jó Bagoly Berci is. 
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Intőt írt be Misike 
ellenőrző füzetébe, 
s hazaküldte ízibe. 
 
Mókus papa, mókus mama 
meg az egész família 
összedugta a fejét, 
tanakodtak, mint tanítsák 
móresre a csemetét. 
Végezetül a nagyapja 
mondta ki a döntő szót: 
„Mókus Misi nem kap másképp 
édes bélű mogyorót, 
csak ha minden egyes leckét 
szorgalmasan megtanul, 
nem csavarog, nem verekszik... 
egyszóval, ha megjavul.” 
 
Az a huncut mókusgyerek 
mit tehetett egyebet, 
sorra, szerre kijavított 
minden egyes rossz jegyet. 
 
Az évzáró után Misi 
szalad haza boldogan, 
mutatja a bizonyítványt, 
s öröme nem oktalan, 
mert az csupa jeles, érte 
hangos szóval megdicsérte 
maga Bagoly Bertalan. 
 
Mivel erdei barátunk 
így a helyes útra tért, 
e nyúlfarknyi mókus-mese 
egykettőre véget ért. 
 
Mert ugyebár, gyerekek, 
olyan nem volt soha még, 
hogy egy ilyen torkos mókus 
édes bélű, csörgő-zörgő 
mogyoróból ne egyék. 



238 Erdélyi Toll — gyermekeknek 

Ã�tó,�º�szºrkºÃ�tó,�º�szºrkºÃ�tó,�º�szºrkºÃ�tó,�º�szºrkº����meg�º�gymeg�º�gymeg�º�gymeg�º�gyűrűűrűűrűűrű����
 

Volt egyszer, hol nem volt, 
olyan régen, hogy az égen 
akkor még tán hold sem volt, 
volt egy tó az erdőszélen. 
 
Egy napfényes reggelen, 
a magasban, messze fenn, 
csőre között gyűrűt tartva 
arra járt egy tolvaj szarka. 
Amint szállt a tó felett, 
a szép fényű aranygyűrű 
a csőréből kiesett, 
leesett, 
beesett 
a tó közepébe. 
 
A szarka csak nézte. 
 
Majd megszólalt, s szép szavakkal 
kérlelte a nagy vizet, 
adja vissza a kis gyűrűt, 
hoz helyette más tizet. 
De a tó tudta jól,  
ezt is lopta valahol, 
tolvaj szarkák szava hamis 
s aki lop, az hazudik is. 
 
Nem adta a gyűrűt. 
 
Szarkánk elkeseredett, 
a könnye is megeredt, 
tó tükrére ráesett, 
de az bizony nem sajnálta, 
s hogy a szarkát megtréfálja, 
gyűrűt vetett — ezeret. 
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A hosszú farkú szarkapár 
a vezeték drótjára száll, 
ott leül vagy inkább megáll 
— ki tudhatja, hogy mit csinál? —, 
de onnan már tovább nem áll. 
 
Nézi Péter, és lesi Pál, 
hogy hátha mégis tovaszáll, 
de erre mindhiába vár, 
mert nem mozdul a szarkapár. 
 
Hát akkor mégis mit csinál? 
Az egyik megfordul s kaszál 
araszos farkával, akár 
a földműves ott a határ 
közepén, míg aratva jár. 
A másik meg csak áll, csak áll 
és csörög, egyre csatarál 
— ki érti, hogy mit povedál? —, 
de tova egyikük se száll. 
 
Mivel az idő délre jár, 
korog Péter-Pál gyomra már, 
de csak csörög a két madár, 
s így lenn is, fenn is áll a pár. 
 
Végül Péter, ki nem szamár 
(legfeljebb csak csacsi) — talál 
egy követ, dob, s bár nem talál, 
mehet mindenki haza már, 
mert elrepült a szarkapár.
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Az Árgirus királyfi és az aranyalmák 

Gergei Albert Árgirus históriájának a 
prózába való korszerű átültetése. 

A széphistória szerzőjéről, Gergei 
Albertről nem sokat tudunk: nevét a 
versfőkből ismerjük. A mű keletkezési 
ideje is bizonytalan. Legrégebbi teljes 
kiadása 1749-ből származik. 

Népszerűségét tanúsítja a századok 
során megélt több mint 35 kiadás és a 
XVIII–XIX. századi számos ponyvaki-
adás. Az eredetileg énekes epikus költe-
mény dallamára Kodály Zoltán talált rá 
gyűjtőútján. Árgirus nótája (1920) című írá-
sában így ír felfedezéséről: „Hogy Árgirus 
históriája nemcsak mint olvasmány, de 
mint eleven ének máig megélt a nép közt, 
1914 tavaszán bukovinai gyűjtőutamon, 
Isten-segítsen tudtam meg. (…) kérde-
zősködésemre elmondták, hogy hosszú 

téli estéken, tollfosztás közben szokták 
énekelni; megneveztek olyanokat, akik 
többet tudnak belőle. Valakinél könyvben 
is látták. Meggyőződhettem róla, hogy 
Istensegítsben és a szomszéd Hadik-
falván még azok is ilyen néven ismerik 
(„ez Árgyélusé”), akik a szövegből sem-
mit sem tudnak.” 

A téma műköltészeti feldolgozá-
sai közül Vörösmarty Mihály Csongor 
és Tünde (1831) című mesejátéka a 
legértékesebb. Sikere máig töretlen. 
Színpadi kísérőzenéjét Weiner Leó 
szerezte (1916). A zene részleteiből 
összeállított hat tételes szvitje a szim-
fonikus koncertek kedvelt műsor-
száma lett. A szvit-zenére Márkus 
László balett-változatot készített, me-
lyet 1930-ban mutatott be a budapes-
ti operaház. 

 
 

Pompás kővárban lakott Akléton király, feleségével és három fiával. A várhoz 
kőkert tartozott: gyümölcsfái között folyó hullámzott át. 

Egy szép napon, amint kertjében sétált a király, virágba borult fát pillantott meg 
jól ismert fái között. Lába földbe gyökerezett a csodálkozástól. Az ágakon különös 
virágok ringatóztak: arany volt a színük s kelyhükben csak úgy szikráztak a drága-
gyöngyök. Akléton azonnal hívatta a kertészt, hogy kérdőre vonja, hogyan került ide 
a fa. De a kertész éppúgy elámult, mint a király a káprázatos növény láttán. 

Az almafa háromszor virágzott napjában. Éjszaka gyümölcsöt érlelt, ám reg-
gelre eltűnt a termése. Akléton azt hitte, meglopja valaki, ezért őröket állított a 
csodafához. Alig várta a hajnalt, hogy kertjébe siessen. Reménye megint szerte-


