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P. Buzogány Árpád 
 

Melyik a legjobb meMelyik a legjobb meMelyik a legjobb meMelyik a legjobb messssterség?terség?terség?terség? 
 
Volt egyszer, hol nem volt, valahol volt egy falu, ott lakott egy János nevű 

gazda, akinek volt egy cseperedő legényke fia. Úgy hívták, hogy Mózsi, mert a 
Mózeshez még igencsak aprócska volt.  

Történt egyszer, hogy a gazda jókor felköltötte a fiát, még nem is pitymallott. 
Mihez lehet ilyen korán kezdeni? — nézett szét a legényke, aztán amíg az apja 
szénát vetett a teheneknek, vissza is szunnyadt. Jön az apja, hát látja, hogy a fia 
nincsen sehol, vagyis hát éppen ott van, ahol már nem kellene — az ágyban. 
Odalopakodott hozzá, és valamit súgott a fülébe — hát láss csodát, a fiú úgy fel-
pattant, mintha csupor vízzel nyakon öntötték volna. Éppen csak bele nem ug-
rott a csizmájába, de lehet, még azt is megcselekedte volna, ha közelebb lesz 
hozzá az a csizma.  

Nem kellett sokat kérlelni, öltözött, behajtott egy csupor tejet, és kezében egy 
darab kenyérrel már az udvaron is volt, nyitotta a nagykaput. Igen bizony, mert 
az apja már kötélen vezette ki a pajtából a két nagyocska borjút.  

Elindultak a vásárba. Mire már kezdtek volna is elfáradni, hát megérkeztek. 
Volt ott annyi tehén, ló, csikó, borjú, hogy Mózsi alig győzte bámulni. De hát 
volt is amin jártatnia a szemét! Olyan gyönyörű csikókat még életében nem lá-
tott, mint ott. Hát ami igaz, az igaz, most járt életében először vásárban.  

Látta az apja, hogy a fiának mennyire tetszik ez, engedte, jöjjön-menjen, tátsa 
a száját. Közben ő eladta a két borjút, akár indulhattak is volna hazafelé. Igen 
ám, de amikor az apja sarkában elindult Mózsi hazafelé, egyre-másra botladozott, 
mert hogy a fejét folyton hátrafordította. Észrevette az apja is, milyen nagy szív-
fájdalom szorult ebbe a kis emberbe, hát elkezdte kérdezgetni, tetszett-e neki a 
vásárban, és ha igen, hát mi tetszett a legjobban. Addig-addig beszélgettek, amíg 
egyszer az apja megáll, és azt kérdi a fiától: 



P. Buzogány Árpád: Melyik a legjobb mesterség? 171 

— Hát ugyanbiza mégis csak visszamenjünk? 
Mózsi nem győzött szólni, úgy elkezdett bólogatni.  
Hát vissza is mentek a vásárba. Jártak körbe, mint a falu bírója, éppen csak a 

hasukat nem vetették úgy ki. Mózsi hol ide nézett, hol oda szaladt, az apja pedig 
egyszer azt kérdezte tőle: 

— Csaknem ez a legszebb csikó az egész vásárban? 
Már hogyne lett volna az a legszebb, hát nem hiába bámulta Mózsi olyan na-

gyon. Szép piros színe volt, a homlokán fehér folttal, éppen mintha valaki oda-
festette volna. A legényke úgy simogatta, mintha a sajátja lett volna.  

— Hazavezetnéd-e, ha megvesszük? 
Na, ha éppen csak suttogta volna, akkor sem tudott volna szebbet mondani a 

fiának. Még hogy hazavezetné-e? Akár a világ végéig is elvezetné! Csak éppen ne 
ilyennel tréfálna az apja…  

Tréfa ide, tréfa oda, úgy nézett ki, hogy komolyra fordult a szó. A két gazda 
addig beszélgetett, alkudozott a csikó faránál, hogy egyszer János gazda eloldotta 
a szekér lőcséről az istrángot, a végét Mózsi kezébe nyomta és azt mondta: 

— Na, most már indulhatunk.  
Ejnye, a mindenét, csak nem játszanak vele ezek az emberek, nézett erre meg 

arra Mózsi, aztán amikor úgy látta az apja szeméből, hogy mégis az ő javára for-
dult a dolog, megrándította az istrángot, és hátraszólt: 

— Csá, ne! 
Ment is utána a csikó, mintha mindig is az ő szavára indult volna.  
Nem volt nála boldogabb az egész faluban, hogy saját csikót vett neki az apja. 

Minden nap megjártatta, etette és itatta, éppen csak mellette nem aludt éjjel az 
istállóban.  

De minden csoda csak három napig tart, és ahogy telt az idő, Mózsi mind ke-
vesebbet törődött a csikóval, mert hiszen a pajtásai társasága is éppen olyan fon-
tos volt neki. Így hát megtörtént egy alkalommal, hogy a kis gazda mintha egé-
szen megfeledkezett volna a Villámról — mert ezt a nevet kapta —, se legelni 
nem engedte ki, se itatni. Amikor estefelé az apja hazakerült a mezőről, Mózsi 
sehol, a Villám pedig étlen-szomjan a pajtában.  

Bizony madarászni tekeregtek az erdőn a suhancok, pettyes tojásokkal, sza-
kadt nadrágban, maszatosan és farkaséhesen vetődött haza a kisebbik gazda. Lát-
ta már az apja szemöldökráncolásából, hogy valami nincsen rendben, nem is ma-
radt szó nélkül a dolog.  

— Tán csak nem sajnálod a füvet a Villámtól? Nő helyette más, ha lelegeli — 
szólott az apja. Erre nem volt, amit mondani, lesütött fejjel oldalgott el Mózsi.  

— Belőled se lesz igazi gazda soha az életben — szólt utána az apja. — Jobb 
lenne más mesterségre add a fejed.  

A legényke pedig meg sem állt a pajtáig, szinte könnyes szemmel simogatta a 
Villám hátát és azon tépelődött, ugyan miből tudja az apja, hogy nem lesz belőle 
gazdaember? 
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Még éjjel is a gazdasággal álmodott, szekérrel hordta a szénát. Reggel aztán 
nagy bátorságot véve az apja elé állott, és elmondta, hogy elhatározta: mestersé-
get tanul.  

Az apja szótlanul nézett rá, mintha megakadt volna a torkán a falat. Aztán 
megkérdezte, ugyan mire gondolt? Csizmadia, kerekes, kovács akar lenni? Vagy 
pedig szabó, hámvarró? 

Mózsi tanácstalanul nézett szét, mert az apjától várta a megoldást.  
— Hát… nem is tudom… — nézte a cipője orrát.  
— Ezt pedig el kellene dönteni, anélkül bajosan sikeredik valami is a dologból 

— enyhült meg az apja hangja is.  
Addig s addig hányták-vetették a dolgot, hogy eldöntötték: szabó lesz belőle. 

Még aznap beadták inasnak az öreg szabó mellé. Reggelente korán kellett kelnie, 
hogy még mielőtt a mester dologhoz fogna, ott lehessen, este pedig fáradtan, 
éhesen érkezett haza.  

Teltek a napok, hetek, télre fordult az esztendő. Egy este azzal állt az apja elé 
Mózsi, hogy belőle sose lesz szabó, mert fát vágni, havat seperni teszi őt oda a 
mester, ollót, tűt alig fogott még a kezében, gombvarrásnál egyebet nem tanult 
még eddig.  

Így hát gondoltak egyet, és suszterinasnak szegődött el a faluban. Hej, mi-
csoda szép csizmákat fog ő varrni — álmodozott néha, talán még a bíró is tőle 
rendeli meg a rámás csizmát! De mire kitavaszodott, ettől is elment a kedve, 
mert a csirizkavarást halálosan megunta már. Mit volt mit tenni, kovácsinasnak 
adta az apja. Patkót kalapálni, szekeret vasalni, fejszét megélezni mindig kell 
majd, míg a világ, hát ennél jobb mesterséget nem is választhatott volna, gon-
dolta a legény. Ám ahogy telt az idő, és látta, hogy a műhely seprése, a fújtató 
nyomogatása mellett csak apróbb munkákat bíznak rá, búcsú nélkül hagyta ott a 
kovácsot, asztalosinasnak állott be a szomszéd faluba. Szép is volt a fenyőillatú 
műhelyben gyalulni a deszkát, festeni az új ládákat, szekrényeket, még azt se bán-
ta, hogy a haja tele volt fűrészporral, gyaluforgáccsal. Még sose érezte olyan jól 
magát, mint amikor reggelente előszedte a szerszámokat és várta, hogy a mester 
mit bíz rá aznap.  

Egyszer aztán elrontott valamit, pedig maga a mester parancsolta, hogy úgy 
csinálja. Aztán amikor a megrendelő a szekrény után jött, és addig kereste a hi-
bát, amíg mérgesen kiszaladt az udvarról, a mester nagy bosszúságában Mózsin 
töltötte volna ki a haragját, még az orra is kivörösödött, úgy ordított neki. Nem 
volt ezzel szokva a legény, nehezen is tűrte, már úgy nézett ki a dolog, hogy egy-
két nyaklevest csak erőszakkal lehet elkerülni, annyira nekikeseredett a mester a 
mérgelődésnek. Amikor már az orra előtt hadonászott a mester, Mózsi hátat 
fordított neki és bevágta maga mögött az ajtót.  

Amíg hazafelé mendegélt, mert a sietéshez sem volt nagy kedve, azon gon-
dolkodott, ugyan miért kell neki bogaras mesterek ordibálását elhallgatnia és ku-
tya módjára parancsukra várnia? Hát nincsen neki mestersége, amit apjától tanult 
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esztendőkön keresztül? Miért lenne több egy csirizes kötényű csizmadia vagy egy 
szénporos orrú kovács, mint az ő édesapja? 

Ez a gondolat úgy röpítette őt már, mint szél a pillangókat, alig vette észre, és 
már haza is ért.  

Otthon aztán kertelés nélkül elmondta, miért hagyta ott a mestert.  
Az apja nem szólt semmit, csak jött-ment a házban és nézett jobbra-balra.  
— Mit keres, édesapám? — kérdezte egyszer Mózsi, mert ki nem találta vol-

na, mivel van úgy elfoglalva az apja.  
— Én biza a te mesterségedet, amit eddig tanultál.  
— Egyet se keresse, nincsen az elveszve — felelte Mózsi, mert csak akkor ér-

tette meg, hogy miről van szó. — Ott van az a maga tenyerében, a kasza és a 
villa fogásába.  

— Igen? — tett úgy az apja, mintha nagyon meglepődött volna. — Akkor, 
úgy látom, nem hiába inaskodtál mesterek keze alatt, mert a legfontosabbat mé-
gis megtanultad.  

— Mire gondol, édesapám? — kíváncsiskodott a legény.  
Én arra, hogy most már messziről látszik, nem káposztalé locsog a kalapod 

alatt — kacagott jókedvűen az apja. — Hát hogy mindenki azzal foglalkozzon, 
amit szeret — tette hozzá. — Hogy ne kínlódás legyen a munka, hanem jókedv 
és öröm. 

 

 
KiKiKiKiadványaink adványaink adványaink adványaink .. ..     

 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában  
2009-ben megjelent:   
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Csíki András 
 

Miska bohóc meséjeMiska bohóc meséjeMiska bohóc meséjeMiska bohóc meséje    
 

Elmondom én máris, 
Nem lesz hosszú mese, 
Még mielőtt más is 
Erre vetemedne. 
 
Van egy bohóc: Miska, 
Alig bír magával, 
Rossz meséjét fúja, 
Folyton azzal házal. 
 
Éppen csak becsenget 
És már el is kezdi, 
Krumpliorra edzett, 
Komolyan kell venni. 
 
Sosem kérdezi meg, 
Hallottátok-e már? 
Bele is vág menten, 
Ő biz’ ugyan nem vár. 
 
Leül az ágyszélre, 
Fölrakja a lábát, 
S ennek tetejébe 
Nem is kapcsol lámpát. 
 
Bizony mondom nektek, 
Ne nyissatok ajtót, 
Tanácsolok egyet: 
Mondassatok jelszót! 
 
Aki azt nem tudja, 
Kulccsal ki kell zárni, 
Nem fog majd mindenki 
Ki s be szaladgálni. 

 

De miért féltelek, 
Titeket én tőle? 
Joggal kérdezitek, 
Nincs, csak egy meséje! 
 
Miután csak rövid, 
Pár mondat a mese, 
Újra kezdi mindig, 
Tekergeti egyre. 
 
Így hát nagyon ócska, 
Mindenki már unja, 
Összes hallgatója, 
Rég kívülről tudja. 
 
Elalszanak közben, 
S vizslatják az órát, 
Mint a matek leckét, 
Álmukban is fújják. 
 
Elárultam nektek, 
S hogyha odaérne, 
Óvatosak lesztek, 
Nem vezet majd félre. 
 
Mondjátok, hogy régi, 
Lejárt már a lemez. 
Jobb, ha lecseréli, 
S új meséket szerez. 
 
Ne búsuljon azért, 
Ne lógjon az orra, 
Tanuljon új mesét, 
S eljöhet majd újra.

 



Csíki András gyermekversei 175 

Beugró mesemondóBeugró mesemondóBeugró mesemondóBeugró mesemondó    
 

Ha már a bohócra, 
Nem bízhatunk mesét, 
Én leszek cserébe, 
Hátha ez is elég. 
Elmondok egy párat, 
Ugye nem hallottad? 
Ha ismerős lenne, 
Nyugodtan csak mondjad. 
 
Találunk majd mást itt, 
Akad mese bőven, 
Füleljed csak őket, 
Mesélek én bőszen. 
Sor kerül lassacskán 
Minden szereplőre, 
S hogyha elfogynának, 
Hívunk mást jövőre. 

Túrjunk bele akkor 
Ebbe a kupacba, 
Ennyi papírfecnit, 
Mit is írtam oda? 
Kapok majd én, ne félj, 
Hogyha rumlit hagyok, 
Nagy szerencse még, hogy 
Szabad lábon vagyok. 
 
Mert az én tündérem, 
Furkósbottal járkál: 
„Ennyi zagyvaságot 
Hol is találhattál?!” 
Rendet rak itt mindjárt, 
Odalesz sok mese, 
Jobb, ha belekezdek, 
Rajtunk már az este. 

 

Cvekker, a miCvekker, a miCvekker, a miCvekker, a mindig csörgő vekkerndig csörgő vekkerndig csörgő vekkerndig csörgő vekker    
 

(Miska bohóc egyetlen meséje) 
 

Honnan e furcsa név? 
Még maga se tudja. 
Ki találta neki? 
Rejtvényfejtők dolga. 
Ez mutat apára, 
Az meg a mamára, 
Maradt e talánnyal 
Teljesen magára. 
Elég legyen hozzá, 
Így hívták a vekkert, 
Ébresztéshez elég, 
Ha felhúzzák Cvekkert. 
Kis asztalon csörög, 
Kredencen is néha, 
Pontban hat órakor, 
Kezdődik a téma: 

Először csak lassan, 
Lágyan kezd ő bele, 
Azután rágyorsít, 
Táncolhatnál vele, 
Eleinte suttog, 
De aztán kiabál, 
Rákezdi háromszor, 
Fél hétig meg sem áll. 
„Ki az ágyból gyorsan!”, 
Sikítozza végül, 
Amíg csak az ember, 
Ágyából kiszédül. 
Fél hét után aztán 
Annyi csak a dolga, 
Precízen szaladjon 
Mindkét mutatója. 
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Itt is a probléma: 
Sietős az egyik, 
Másikuk követi, 
Szégyelli, ha késik, 
Versenyt futnak hát 
Egymás örömére, 
Délután négy órát 
Mutatnak már délre. 
Vacsorára éjfélt, 
Roppant gyors a tempó 
Körverseny az, kérem, 
Vágtat két sebes ló. 
Igyekszik a kisebb, 

Mindjárt utoléri, 
De a nyurga fürgébb, 
Le- és lekörözi. 
 
Igaz, ami igaz, 
(Sok-sok mese lódít) 
az igazat mondom 
el, nem csak a bóvlit: 
 
Egyszer-kétszer fordult 
Eddig ez így elő, 
Elemet cseréltünk, 
S lett is pontos idő. 

 

A nagy étvágyú horognyelőA nagy étvágyú horognyelőA nagy étvágyú horognyelőA nagy étvágyú horognyelő    
 

Hogy hol volt, 
Hol nem volt, 
Ma sem tudja senki, 
Aki nem volt ott, 
Könnyen elfelejti, 
Aki nem látta, 
Nem emlékszik rája, 
Maga volt bizony 
A világ csodája. 
 
Mi történt 
Pontosan, 
Nincs, ki elmesélje, 
Én is futólag 
Hallottam felőle, 
Fél fülem nem sok, 
S rekedt volt a hangja, 
Annak, ki néha 
El-elmondogatta. 
 
Úgy kezdte 
Asszem’el 
Száz éve is van már, 
Pitymallat előtt, 
Mikor éhes hal jár, 

Zsákmányban bízva, 
Horgát mind kifente, 
Tucatnyi horgász, 
Indult nagy sietve. 
 
A tóra 
Mentek ők, 
Hogy melyikre, mindegy, 
Vagy ezerféle 
Változat keringett. 
Úszót vizsgálta, 
Zsinórt feszítette, 
Két szemét mindük 
A vízre szegezte. 
 
Híresek 
És kezdők 
Tudták, mi a titok, 
Botjaik vége, 
Hitték, görbülni fog. 
Telik majd a szák, 
Lesz mit enni este, 
Halszálkát tisztít 
Minden macska nyelve. 
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S hirtelen 
Egy kapás, 
Aztán jött a többi, 
Eltűnt a horog, 
Van, ki ma sem érti, 
Megette mindet 
Egy óriás harcsa, 
Éhes volt nagyon, 
Pödörödött bajsza. 
 
Mind aki 
Csak ott volt, 
Nagy fogású horgász, 
Volt, ki felhagyott, 
Azóta lett rákász, 

S lehet, még ma is 
Úszkál az a harcsa, 
S kukaccal együtt 
Horgod leharapja. 
 
Hogy hol volt, 
Hol nem volt, 
Nem is tudja senki, 
Aki nem volt ott, 
Könnyen elfelejti, 
Aki nem látta, 
Nem emlékszik rája, 
Maga volt bizony 
A világ csodája. 

 

Jancsik Pál 
 

Hideg, melegHideg, melegHideg, melegHideg, meleg    
 

Szakad a hó, fúj a szél, 
kabátomba bújt a tél. 
 

Orrom piros paprika, 
hólé folyt a zokniba. 
 

Átjártak a hidegek, 
a lelkem is didereg. 

 

Azt hittem már, megfagyok, 
végül mégis itt vagyok, 
 

itt, ahol e kerek kályha 
valóságos meleg-bánya. 
 

Nyúlnék érte tíz körömmel, 
táncot járok friss örömmel. 

Tüzet nyelek, fagyot fújok, 
a bőrömből majd kibújok. 
 

 

A kis kalózA kis kalózA kis kalózA kis kalóz    
 

Én vagyok a híres kalóz, 
ki a nagy vizeken hajóz. 
Nevem hallottad talán: 
Piszkos Fred, a kapitány. 

 

Csínytevésem akad bőven, 
de azért te ne félj tőlem, 
nem rabolok, mint a nagyok, 
én még csak kis kalóz vagyok. 

 



 

Nagy Irén 
    

Hová lett az Erdő?Hová lett az Erdő?Hová lett az Erdő?Hová lett az Erdő?    
III.III.III.III.    

 

— Mese a harmadik évezredből — 
 

Cimba álmodik 
 

Második álom 
 
Először a halk madárcsicsergést hallotta meg Cimba, s csak azután azt a lágy, csodaszép 

dallamot, talán magát az erdő dallamát, ami úgy lebegett felettük és körülöttük, mint a szellő 
egy viruló tavaszi rét felett. Aztán körülnézett elámulva és csodálkozva, mert az erdőben állt, 
ahol körös-körül a délceg, büszke fák mind visszakerültek a régi helyükre, a fehéren világító 
csonka tönkök fölé. Dalolt a sok madár is, csupán az volt a különös, hogy a fák mind, a tör-
zsük, az ágaik és a lombjuk is, fehér volt egészen, valahogy áttetsző és ragyogó, olyan, mint a 
holdsugár, amit a telihold szór le az alvó világ fölé. Kísérteties volt ez a kép, de nagyon szép 
mégis, talán azért, mert minden fa a helyén állt, nem hiányzott közülük bár egy is, s az egész 
hegyoldalban egyetlen kopár facsonk sem volt látható. 

Cimba látta saját magát és Zengét is, ahogy szaladnak az áttetsző fák között a tisztás fe-
lé, ahonnan az a lágy, csodaszép zene hallatszott. 

A szélső fáknál megálltak mindketten, mert észrevették, hogy a tisztás közepén karcsú 
tündérek táncolnak hajladozva, kecsesen libegve a zene dallamára, ezüst színű hajuk és ezüs-
tös, fátyolszerű ruhájuk csak úgy ragyogott a hold fehér fényében.  

Körbe-körbe libegtek egyforma tánclépésben a tündérek, aztán egyszerre csak szétnyílt a 
kör, és középen megpillantottak még egy másik tündért is, akit eddig nem vettek észre, s aki 
sokkal kisebb és ragyogóbb volt a többinél. 

Ez a legkisebb tündér egy alacsony, gyémántos trónon ült, ami még a ruhájánál és a hajá-
nál is jobban ragyogott, és mintha apró, fényes lángocskákat szórna maga körül, pont olyan 
volt. 

A trónon ülő tündér mosolyogva köszöntötte a két gidát, és aprócska kezével intett nekik, 
hogy jöjjenek közelebb. A gidák káprázó szemmel bámultak rá, és mindegyre megállva, félén-
ken közeledtek. 

— Én vagyok Álomország hercegnője — szólt csilingelő hangon, egyre mosolyogva a tün-
dér. — Ne féljetek tőlem, kis őzek, én nagyon szeretem az erdei állatokat. 

— De szép vagy, Hercegnő! — hajtotta meg a trón előtt ámulattal a fejét Cimba. — Én 
még soha nem láttam ilyen szépet!  

— Te vagy a világon a legeslegszebb! — toldotta meg Cimba szavait őszinte csodálattal 
Zenge.  — És a társaid, akik táncoltak az előbb, ők is nagyon tetszenek nekem. 
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— Ti is szépek vagytok, kis őzgidák. Csak a szemetek nagyon szomorú. Miért olyan 
szomorú a szemetek, kis őzgidák? 

— Mert az erdőt keressük, de nem találjuk — válaszolták egyszerre a gidák. 
— De hiszen itt van az erdő, csak nézzetek körül! — mutatott maga köré Álomország 

hercegnője. 
— De mi nem ezt az erdőt keressük. 
— Nem tetszik nektek ez a holdfényből szőtt erdő? Talán nem szép? 
— Szép, nagyon szép, de mi nem élhetünk benne. Mi olyan erdőben élhetünk csupán, ahol 

illata van a fáknak, hol tarka virágok nyílnak a tisztásokon, s a fű legelhető. Amilyenről az 
öreg szarvas beszélt nekünk. Ha megtalálnám azt az erdőt, soha többé nem lennék szomorú, 
és Zenge sem lenne szomorú — mondta Cimba, jó nagyot sóhajtva. — Segíts nekünk, ha 
tudsz, szépséges Hercegnő! 

— Segítek, segítek, mert ilyen szépen kértél, és azért is, mert tudom, hogy jószívű kis őzek 
vagytok. És ti is segítenétek nekem, ha megkérnélek rá, tudom. 

Miután ezeket elmondta, a tündér összezárta a két tenyerét, és egy csodaszép dalba kez-
dett. Miután csilingelő hangján elénekelte a rövidke dalt, lassan szétnyitotta összezárt tenyerét, 
és abból egy csodaszép, napsárga pillangó röppent fel, amelyik szállt, szállt egyre feljebb, egé-
szen a fák áttetsző koronájáig. És csodák csodája, amihez a kis pillangó hozzáért, az ágak, 
a levelek, sorra mind színesedni kezdtek. A pillangó pedig csak repkedett fáradhatatlanul 
körbe-körbe, megérintett minden fát és minden ágat, és közben az erdő egyre színesebb, egyre 
zöldebb lett, pontosan olyan, amilyenről, nem olyan régen, az öreg szarvas és a magányos fe-
nyőfa beszélt. Ez idő alatt eltűntek a tisztásról a tündérek, a pillangót elengedő legkisebb tün-
dérrel együtt.  

Lassanként elhallgatott a zene is, de újra megszólaltak a madarak mind, még hangosab-
ban és vidámabban,  mint előbb, mert felkelt a nap, és meleg, sárga fénybe burkolta a helyükre 
visszavarázsolt fákat. 

— Feltámadt az erdő! Feltámadt, látod? — motyogta álmában Cimba boldogan.  
 
A halk motyogásra Zenge kinyitotta a szemét, és kicsi meleg orrával megbök-

döste a testvérét: 
— Mi van? Mi van? Mit mondasz? Megint álmodtál valamit? 
— Varázslat történt. Igazi varázslat! — örvendezett Cimba, míg lassan ő is 

kinyitotta a szemét. De amikor felemelte a moháról a fejét, és szétnézett, egyből 
elkezdett keservesen sírni. Zenge most sem tudta, hogy miért sír a testvére, de 
látva, hogy mennyire szomorú, neki is potyogni kezdtek a könnyek a szeméből, 
és halk, vinnyogó őzhangon ő is sírni, jajgatni kezdett. Sokáig sírtak, keseregtek 
összebújva a halomba döntött rönkök árnyékában, s már nem gondoltak sem-
mire, arra sem, hogy miképpen lesz ezután, csak siratták az erdőt, ami elpusztult, 
s amit a világon semmi nincs, ami pótolhatna. 

Nagy bánatukban nem is vették észre a közeledő halk lépteket, s csak arra kapták 
fel meglepődve a fejüket, mikor egy mély, jóságos hang szólalt meg felettük: 

— Hát ti, kis őzikék, eltévedtetek? 
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A gidák ösztönösen talpra ugrottak, s megfeszülő inakkal már-már futásnak 
eredtek, de a hang és a nagyon ismerős beszéd megállította őket. Így csak álltak 
ott, és dobogó szívvel néztek az ismeretlenre, aki valóságos őznyelven szólt hoz-
zájuk, úgy, ahogy velük eddig még ember nem beszélt.  

Egy fehér hajú, fehér szakállú, hajlott hátú öregember állt mellettük, kampós 
botra támaszkodva egyik kezével, a másik kezében pedig egy kopott, málnával 
teli kosarat tartott. 

— Ne féljetek tőlem! — folytatta a beszélgetést az öregember. — Én nem 
bántalak. Sohasem bántanék két ilyen szép gidát. 

— Te ismered az állatok nyelvét? — kérdezte elámulva Cimba. — Pontosan 
úgy beszélsz, mint az öreg szarvasbika. Hát ki vagy te? 

— Sokféle állat nyelvén tudok én — mondta az öregember, miközben leült az 
egyik vastag rönk végére. —  Mert itt élek a hegyen, régóta már. És volt időm 
megtanulni az állatok nyelvét. S csak egyedül élek itt, mert én vagyok a hegyi re-
mete. Nem tudom, hallottatok-e már rólam.  

— Nem hallottunk rólad sohasem — bátorkodott egyre közelebb Zenge is. 
— Te is az erdőt keresed? 

— Nem. Nem az erdőt. Én a békességet keresem. 
— A békességet? Ezen a kopár hegyen? Egyedül? — folytatta a kérdezőskö-

dést Zenge, aki úgy érezte, hogy ezzel az emberrel csak a jó jár, s ezért minden-
féle félelem és tartózkodás elszállt belőle.  

— Ez a hegy nem volt mindig ilyen kopár és puszta — dörmögte halkan, el-
mélázva a remete. — Én már itt éltem akkor is, amikor ezen a helyen gyönyörű, 
évszázados erdő pompázott, amilyen csak nagyon kevés létezik a világon. De ti, 
kicsi őzikék? Ti hogy kerültetek erre a puszta helyre? 

— Talán ismerted az öreg szarvasbikát? — kérdeze Cimba ahelyett, hogy a re-
mete kérdésére felelne. — Amelyik itt élt ebben az erdőben. Olyan óriási agancs 
van a fején, és fájós a lába szegénynek. 

— Én nagyon sok szarvasbikát ismertem. És őzbakot és őzsutákat. Rengeteg 
pompás állatot. De az már nagyon régen volt — sóhajtott bólogatva az öreg remete.  

— Az a szarvasbika az állatkertben él most. És ő nem tudja, hogy meghalt az 
erdő. Miért halt meg az erdő, remete-ember? 

— Mert meggyilkolták, mert elpusztították, azért. Az emberek. Azt a pompás 
erdőt. Amilyen nem lesz még egy, talán soha. 

— De mért gyilkolták meg? — szipogott Zenge sírásra görbülő szájjal. — 
Mért tettek ilyet? 

— Kapzsiságból. Kapzsiságból tettek ilyet! — válaszolt sötét haraggal a hang-
jában a remete. 

— Kap… miből? — bámultak értetlenül az őzgidák. 
— Kapzsiságból. Azért, hogy ők meggazdagodjanak. Hogy sok pénzük le-

gyen. Azért. Letarolták ezt a szép erdőt körös-körül. Elhordanak mindent, és 
csak a pusztaság marad utánuk. Pusztaság és nyomorúság. 
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— Az állatokat is meggyilkolták? Bántották őket? — kérdezte nagyon halkan 
és megszeppenve Cimba, aki érezte az öreg remete hangjában a haragot, és emi-
att kissé félni kezdett. 

— Az állatok elmenekültek, ki erre, ki arra. Talán. A szarvasbika, akiről az 
előbb beszéltetek — simogatta meg óvatosan a két gidát a remete, mert észre-
vette, hogy haragos hangjával megijesztette őket —, ő is biztosan úgy sérült meg. 
Menekülés közben. Lehetséges. De ti ne féljetek tőlem. Én nem rátok harag-
szom, hanem a felelőtlen és esztelen emberekre, akik ekkora kárt tesznek a ter-
mészetben. Akik képesek elrabolni saját gyermekeik elől a föld kincseit, amit 
semmivel sem pótolhatnak. 

— És az állatok elől! — folytatta félénken Zenge. — Az erdő az állatoké. Azt 
mondta a szarvasbika. 

— Igaza van a szarvasbikának! — bólogatott az öreg remete. — Az állatok 
jussa az erdő. Azoké, akik benne születnek, benne élnek. Ez az ősi Törvény. De 
az ember nem tartja tiszteletben a Törvényt. És ezért a vesztébe rohan. Mert a 
természet hatalmasabb, mint az ember… Mint az ember, aki nem tudja, nem hi-
szi, vagy nem érti még ezt. Még nem. Ma még. 

A két őzgida figyelmesen hallgatta a remete szavait, és úgy érezték mindket-
ten, hogy ez az új barátjuk nagyon okos, okosabb mindenkinél azok közül, kikkel 
ezidáig találkoztak. Halk, dörmögő beszéde megnyugtatta a két zaklatott állatot, s 
mélyen ülő, átható szemeivel egészen a szívük legmélyére látott. 

— És ti? Megszöktetek az állatkertből? Az erdőt keresitek? — találta ki a gi-
dák titkát, anélkül, hogy erről egy szót is szóltak volna a kis állatok. — Megérte-
lek. Én megértelek! — mondta aztán bátorítón. — Honnan is tudhattátok volna, 
hogy milyen veszélyes a világ idekinn? Bizony szerencse, nagy szerencse, hogy 
nem esett bajotok. 

— Milyen bajunk eshetett volna? — kérdezte most már kicsit bátrabban 
Cimba. — Mi nem félünk semmitől. 

— Mert nem találkoztatok még veszélyes ragadozókkal vagy rossz emberek-
kel. Ez volt a szerencsétek. 

— De találkoztunk két csúf, lompos kutyával. De olyan gyorsan szaladtunk, 
hogy nem értek utol minket — dicsekedett Cimba, aki, úgy általában, nagyon bí-
zott magában. 

— No, no, csak ne bízzátok el magatokat! — dörmögött az öreg remete. — 
Jobb ne találkozni ilyesmivel. Mert bizony veszélyes lehet a sok szabadon kó-
száló kutya, kóbor farkas vagy hiúz, ami még néha itt leselkedik. Én azt mondom 
nektek, hogy az lesz a jó, ha velem jösztök. Van itt a sziklák alatt egy kicsi kuny-
hóm, elférünk benne mind a hárman, s legalább én sem leszek annyira egyedül. 
Nos, akarjátok-e látni az én kicsi kunyhómat? 

— Akarjuk hát! — válaszolta egyszerre a két gida. — Nekünk is volt az állat-
kertben kicsi kunyhónk a nagy tölgy alatt. Csak az körbe van kerítve, az a baj. A 
te kunyhód be van-e kerítve? — érdeklődött Cimba, miközben elindultak az öreg 



182 Erdélyi Toll — gyermekeknek 

remete nyomában, kerülgetve a fehérlő csutakokat és a bozóttal benőtt mé-
lyedéseket.  

Az öreg remete nem válaszolt, hosszú, egyenletes lépésekkel haladt a hegy oldalá-
ban, mint aki már megszokta ezt a helyet, de azért figyelmesen nézett maga elé; úgy 
tűnt, a bozót olyan veszélyeket is rejtegethet, amiről még a gidáknak nem beszélt. 

Jó hosszú utat tettek meg így hárman, de a hegyoldal képe nem sokat válto-
zott, le volt kopaszítva kegyetlenül, s az itt-ott elszórtan látható néhány vékony, 
csenevész fa egyáltalán nem emlékeztetett az erdőre, amelyik nem is olyan régen, 
ragyogó pompájával a vidék dísze volt. 

Egy nagy kerülő után egy, még sokkal meredekebb oldalra értek, amelyikről 
be lehetett látni a völgybe, ahonnan folyamatosan valami éles, sivító hangot ho-
zott feléjük a szél, olyan kellemetlen, félelmetes hangot, amitől a két kis őz hátán 
felborzolódott a szőr. 

— Mi ez a hang, remete-ember? — szaladtak az öregember után, akitől lema-
radtak pár lépéssel, miután kicsit megálltak hallgatózni. — Mintha sírna vagy jaj-
gatna valaki, odalent a völgyben. 

— A láncfűrész hangja ez — magyarázta az öreg remete. — Amivel darabol-
ják a rönköket a fűrésztelepen. 

— Hogy sírnak a fák, szegények! — szipogott Zenge, és potyogó könnyeitől 
alig látott maga elé. 

— Nem a fák sírnak! — ellenkezett Cimba. — Hogy sírjanak, ha meg vannak halva? 
— De bántják őket. És nagyon fáj a szívük. Én tudom — sírdogált Zenge, aki 

a könnyei miatt nem látta, mire lép rá, és emiatt belegabalyodott egy hosszú, szú-
rós indába. Az öregember erre visszafordult, letette a botot és a kosarat, majd tü-
relmesen lefejtette a gida lábáról a tövises folyondárt. 

— A fáknak lelke van — mondta a remete. — Az állatoknak van szívük. 
— És az embereknek? — kérdezte Cimba, aki mellette álldogált. — Az em-

bernek mi van? 
— Az embernek mind a kettő. Szíve is van és lelke is. 
— De rossz lehet nekik. Az embereknek. Ha mind a kettő fáj! — mondta a 

kis gida, és nagy, fényes szemeivel együttérzően nézett az öregre.  
— Bizony, bizony — bólogatott az öreg remete. — Ha fáj, mind a kettő fáj. 
— Neked is fáj? — kérdezte Zenge, aki, miután kiszabadult a szúrós indák 

közül, köszönetképpen megnyalta az öregember kezét. 
— Fáj bizony, fáj! — sóhajtott a remete. 
— De miért fáj? 
— Miért? Hát miért. Hogy magyarázhatnám én azt meg úgy, hogy ti is meg-

értsétek? Talán azért, mert nem olyan a világ, amilyennek lennie kéne. És mert 
nem lehet már helyrehozni, ami elromlott, nem lehet.  

Az öreg remete elhallgatott, felvette a földről a botot és a kosarat, majd elin-
dult ismét, a kis őzekkel a nyomában, akik szintén hallgattak, mintha az előbb 
hallottakon gondolkodnának. 
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Mendegéltek még egy ideig, aztán a szél keserű hamuszagot hozott velük 
szembe, egy nemrég kialudt tűznek a szagát, s pár perc múlva már meg is látták 
az öreg remete kunyhóját,  ami egy kiálló sziklaperem alá volt ügyesen beépítve. 
A hamuszag a kunyhó előtt levő, kövekből összerakott tűzhely irányából jött, s a 
tűzhely mögött, két alacsony bokor között állt egy lapos szikladarabból formált 
ülőke is, telerakva száradni kitett gombával. 

A kunyhó oldalán is, felaggatva, gomba- és gyümölcsfüzérek száradtak, közöt-
tük egy-egy csokor száraz, illatos gyógynövény, amit ki tudja, merre talált, és 
gyűjtögetett az öregember ezen a lepusztult vidéken. 

— Hát itt volnánk! — szólalt meg a remete. — Én építettem ezt a kicsi kuny-
hót már nagyon régen. Azért éppen ide, mert itt védett helyen van, s nem mesz-
sze, a szikla tövénél túlfelől, van egy kis forrás is, s a víz, ezt ti is tudjátok, min-
dennél fontosabb. Nem nagy ez a kunyhó, de mi hárman jól elférünk benne. Jól 
megleszünk itt, majd meglátjátok. Meg bizony. 

A remete letette a kunyhó padlójára a málnával teli kosarat, és elvezette a gi-
dákat a forráshoz, hogy szomjukat olthassák, aztán kicsivel távolabb mentek, egy 
laposabb helyre, ahol akadt még az őzek számára némi rágnivaló.  

Lassan közeledett már az este, és az öreg remete elkészítette a kunyhóban a 
gidák fekhelyét régi, jól megszáradt szénából, ami a kunyhó és a szikla közötti, 
esőtől védett helyen volt összegyűjtve. Behúzódtak a kunyhóba, de az ajtót nyit-
va hagyták, hogy benézhessen a hold és a halványan pislogó csillagok, s a kunyhó 
csendjében az öregember mesélni kezdett az életéről, amit valamikor szépnek ta-
lált itt a hegyek között. Mert akkor még a hegyoldal telis-tele volt zöldellő, ma-
gasra nőtt fákkal, madarakkal, és körül az erdőben rengeteg állat élt. Az akkori-
ban még fiatalabb remete hamar megtanulta az állatok nyelvét, mert szerette 
őket, és nagyon sok barátja akadt közöttük. 

Mesélt a pompás szarvasokról és őzekről, akik egyáltalán nem féltek tőle, s ha 
kisétált a tisztásra, mert bizony napfényes tisztás is volt akkor a fák között, meg-
várták őt, közel engedték magukhoz, és nem szaladtak el.  

— De te miért költöztél ide, remete-ember, olyan réges-régen? Ide az erdőre, 
az állatok közé? — kérdezte Zenge hosszú hallgatás után. 

— Hogy gondolkodni tudjak — felelte az öregember. — És az emberek kö-
zött nem lehet gondolkodni. 

— De miért? 
— Mert az emberek sokat beszélnek. És minél többet beszélnek, annál keve-

sebbet gondolkodnak. Az állatok és a fák megértik az ember gondolatait, az em-
berek erre nem képesek — beszélt halkan, fáradt hangon az öregember, és hosz-
szasan elnézett kifelé a kunyhó ajtaján.  

A két kis gida figyelte félig lehunyt szemeit, fehér haját és szakállát, ami a hold 
fényében szinte világított. 

— Látsz valamit a sötétben? — figyelt kifelé Cimba is, aki nem szerette ezt a 
hosszúra nyúlt csendet. 
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— Látok — bólintott a remete. — Néha, még ha csak pillanatokra is, látom 
magam előtt mindazt, ami volt itt körös-körül. Mindazt, ami volt, de most már 
nincsen, és most már csupán bennem él, valahol a lelkem legmélyén. És élni is 
fog mindig, mindig. Ahogy bennetek is ott él, úgy, mintha ismernétek öröktől 
fogva, és ezért keresitek, tudom én jól, az erdőt és benne az őseitek nyomait. De 
itt nem találtok mást, csupán mérges növényeket, csalánt és szúrós indákat, me-
lyek akadályozzák a lépést. Mert az emberek elvették az állatok ősi jussát, és nem 
adtak helyette semmit. 

— És mondd csak, remete-ember, sehol nincsen már erdő? Sehol a világon? 
Te nagyon okos vagy, mindent tusz, hát biztosan ezt is tudod! — kérdezte 
Cimba, halvány reménykedéssel a hangjában. 

— Azt nem mondhatnám, hogy sehol, de sehol nem létezik már erdő. De ami 
még talán megmaradt, az kimondhatatlanul nagy távolságra van innen.  Hegye-
ken, völgyeken túl. Rengeteg sok hegyen, sok völgyön túl. Bizony. Ezeken a mi 
hegyeinken már csak pusztaság van, csak pusztaság. Az erdő letarolva, a nemes, 
büszke állatok ki tudja, milyen messzire menekülve; nem maradt itt más, csak 
egy-egy kóbor farkas, csatangoló róka, és néha még visszatérhet a régi helyére a 
hiúz is, prédára lesve. 

— És nem lesz itt többé már sohasem erdő? Olyan, ami régen volt? Nem le-
het olyan már sohasem? — faggatózott halkan Zenge. 

— Azt sem mondanám, hogy soha nem lehet. 
— Hát hogy lesz az erdő? Miből lesz az erdő? Ki tudná azt az erdőt visszava-

rázsolni?— húzódott Cimba az öregember mellé bizakodva. — Én azt ál-
modtam egyszer, hogy az erdő visszanőtt a helyére. S pont olyan volt, mint az-
előtt, régen. 

— Hajaj, az erdőt nem lehet csak úgy visszavarázsolni! — sóhajtott a remete. 
— Bárcsak lehetne! Hogy ugyanolyan erdő lehessen itt, mint amilyen volt, ahhoz 
rengeteg idő kell elteljen, rengeteg sok idő. 

— Mennyi az a rengeteg idő? 
— Annyi, hogy sem én, sem ti nem láthatnátok meg azt az erdőt semmikép-

pen. Száz év kell legalább, de lehet, hogy még több. És akkor is csak nagyon sok 
munkával és sok jóakarattal, bizony. 

— És hogy lesz az erdő? Miből lesz az erdő? — kérdezték egymás szavába 
vágva a kis őzek. 

— Az erdő? Az úgy lesz, hogy a fák magjait elülteti az ember, vagy elhordja a szél. 
Aztán a magot kikelti az esővíz és a napfény. Kis csemete sarjad a magokból. S azok a 
kis csemeték nőnek, szépen növögetnek, és sok idő alatt, mialatt sok-sok tél, tavasz, 
nyár és ősz eltelik, szép délceg, lombos fa lesz belőlük. Bizony. 

A gidák mélyen elgondolkodtak, jó ideig töprengtek a hallottakon, s ezalatt 
más-más irányba szaladtak el a gondolataik. Cimba arra gondolt, hogy mégiscsak 
meg kell keresni azt a még létező erdőt valahol, bármilyen messzire legyen is, ha 
már a régit a helyére visszavarázsolni nem lehet. Zenge pedig azt fontolgatta ma-
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gában, hogy miként tudna jó sok magot szerezni, mert azokat szépen összegyűj-
tené, majd elültetné egymás mellé, hogy a napfény és az eső rendre kikeltse őket. 
Félig lehunyt szemmel arról ábrándozott, hogy de szép is lenne ez, és hogy ő 
maga vigyázna az apró csemetékre, hogy semmi, de semmi bajuk ne essen, csak 
növögessenek szépen, vidáman és minél gyorsabban. 

Ábrándozás közben Zenge is elnézett kifelé az ajtón a titokzatos, szürkés éj-
szakába, aztán egyszerre összeborzongott, mert mintha leselkedő állat figyelő 
szemeit látta volna az ajtó előtt megvillanni. Közelebb húzódott hát az ülve bó-
biskoló öreg remetéhez, majd elülső lábaira fektetve a fejét, orrát a jószagú széna 
közé dugta, és szép csendesen ő is elaludt. 

Néhány szép nyári napot ott töltöttek el a gidák a kunyhó körül, a remete társa-
ságában, s bár érezték öreg barátjuk szeretetét és gondoskodását, és a biztonságot 
is, ami az állatkertben töltött napokat juttatta eszükbe, mégsem voltak sem boldo-
gok, sem nyugodtak. Ahogy egyenként teltek a napok és az éjszakák, az a régebbi, 
megnevezhetetlen nyugtalanság fokozatosan visszatért, és egyre nőtt bennük; sok-
szor elnéztek a messzeségbe, és érzékeny kis orrukkal mohón szimatolták a sokféle 
illatot, amit a szél hozott valahonnan, ismeretlen tájakról. 

Talán a távoli erdő illatát próbálták megtalálni benne, az erdőét, amelyik ott 
élt ösztöneik mélyén valahol, határozottan és kitörölhetetlenül.  

Az öreg remete jól ismerte az állatokat, és értette, mi zajlik le bennük, emiatt 
tele volt a lelke aggódással és szomorúsággal. Tudta jól, ha a kis őzek menni 
akarnak, ő nem tudja visszatartani őket. Nincs olyan csoda, és nem létezik gyógy-
szer vagy varázsszer sem, ami kiolthatná bennük a vágyakozást, ami örökségként 
velük együtt született. 

Nem szólt semmit a sejtelmeiről, csak figyelte őket napközben és néha éjszaka 
is; gondoskodott róluk, és tanítgatta őket. Mesélt a vadon világáról, a hegyekről, 
völgyekről, de leginkább az állatokról, amelyek itt éltek, ezen a vidéken valamikor, 
s amelyek Cimba és Zenge ősei és rokonai voltak. Próbálta, legalább részben, pó-
tolni az ismereteiket olyan tudnivalókkal, amelyekhez ott az állatkertben, ahol szü-
lettek, nem jutottak hozzá. A gidák pedig figyelmesen hallgatták a remete beszédét, 
s egyik este aztán, amikor már úgy gondolták, hogy elég tudást szereztek a világ 
dolgairól, halkan, de nagyon határozottan megszólalt Cimba: 

— Mi nagyon megszerettünk téged, remete-ember, mert bölcs vagy, jószívű 
és nagyon okos is. Jó volt itt élni veled, de mégsem maradhatunk már több ideig. 
Azért indultunk vándorútra, hogy megkeressük az erdőt és a mi testvéreinket. 
Ne haragudj ránk, hogy magadra hagyunk, de mennünk kell tovább. Te is így 
gondolod-e, Zenge? 

— Én is így gondolom — felelte lehajtott fejjel Zenge. — És szomorú va-
gyok ezért. 

— Igen, igen! — sóhajtott a remete. — Tudtam, éreztem, hogy közeledik ez a 
perc. Láttam, és most is látom a szemetekben az utat, azt a hosszú-hosszú utat, 
ami vár rátok. Igen, az út vár, és nem lehet tenni ellene semmit.  
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— És nem haragszol ránk, ugye? 
— Nem haragszom, nem. Én aggódom csupán. Értetek aggódom, nem ma-

gamért. Nehéz és veszélyes dolog az, amire vállalkoztok, és nem tudom, hogy 
eléggé fel vagytok-e készülve rá. 

— Sok mindent megtanultunk tőled, remete-ember! — mondta hálásan 
Zenge. — És nőttünk, és erősödtünk is sokat, amióta itt vagyunk veled. És nem 
felejtünk el semmit abból, amire tanítottál. 

— Az ösztöneitek igen jók, ezt észrevettem — simogatta őket szeretettel a re-
mete. — Leginkább erre támaszkodjatok mindig. Segítségével megérzitek a ve-
szélyt és mindazt, ami bajt hozhatna rátok. Én ezt remélem. 

— Ne aggódj miattunk, remete-ember. Ne aggódj egyáltalán! — szólalt meg 
Cimba is. — Megtaláljuk azt az erdőt, bármilyen messze is legyen. Még ha a világ 
végén van, akkor is megtaláljuk. 

— A világ végéig éppenséggel nem kell elmennetek. De megszámlálhatatlanul 
sok hegy, völgy, domb és folyó van odáig, és mindenik tele veszéllyel. Én ezekkel 
az öreg lábakkal nem jutnék el odáig soha.  

— De mi fiatalok vagyunk, gyorsan tudunk szaladni, és sok mindent megta-
nultunk már. Mi el fogunk jutni odáig! — mondta Cimba tele bizakodással, mi-
közben a fejét hálásan az öregember térdére fektette. — És igazán nem feledjük 
el azt, amit nekünk megtanítottál. 

— És azt se felejtsétek el soha — bólogatott az öregember —, hogy engem 
itt bármikor megtaláltok. Télen, nyáron, bármikor. Én sehová nem megyek el in-
nen, s ha mégis túl nehéznek bizonyulna az, amit vállaltatok, ide mindig 
visszatérhettek. Éppen ezért jól jegyezzétek meg az utat, amit végigjártok. Hogy 
vissza is tudjatok jönni rajta, ha a szükség úgy hozná. És az is nagyon fontos, 
hogy mindig óvatosak legyetek — sorolta a legfontosabb tudnivalókat a remete 
—, előbb gondolkodjatok, s csak azután cselekedjetek. S ha nem vagytok 
biztosak abban, hogy valamivel, legyen az veszély, akadály, bármi, meg tudnátok 
birkózni, inkább kerüljétek el azt. Még ha nagyon sok időbe és fáradságba 
kerülne, akkor is. Figyeljetek nagyon egymásra, és ne álljatok szóba soha olyan 
állatokkal, amelyeket nem ismertek, vagy gyanúsnak találtok. 

— És emberekkel? 
— Az embereket is, lehetőleg, kerüljétek el. Nem lehet sohasem tudni, hogy 

kiben mi lakik. 
— Pedig mi sok jó embert ismerünk. Olyanokat, amilyen te vagy. És gyerme-

keket is. Azokat is el kell kerülni? — kérdezte Zenge. 
— Vannak jó emberek is. Vannak jó gyermekek is. Ez igaz. És nem kevesen 

vannak. De ha mindenik olyan lenne, én nem aggódnék ennyire értetek. Csak-
hogy nem tudhatni előre senkinek a szándékát, ez a baj. S ezért fontos az óvatos-
ság. Hogy bajba ne kerüljetek. Ezért. 

Sok-sok jótanácsot elmondott még az öreg remete, beszélt, beszélt, egészen 
addig, míg a két kis őz szeme lecsukódott, és elaludtak csendesen a szénán. 
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Az öregember szeretettel nézte őket a hold fényében, amelyik bevilágított a nyitott 
ajtón, de a szíve tele volt aggodalommal, és nem jött álom a szemére egyáltalán. Vir-
rasztva ült mellettük egészen reggelig, képzeletben végigjárta az utat, ami a gidákra 
várt, és azon töprengett, hogy miféle előre nem látható veszély vagy nehézség kerülhet 
a két kis tanítványa útjába, olyan, amire még nem készítette fel őket.  

— Hiába… — sóhajtott magában. — Nem lehet mindent előre látni. Bizony 
nem lehet. A nehézségeket ott és akkor kell megoldani, amikor találkozol velük. 
Ezért kell nagyon ébernek lenni szüntelen, ezért. 

Ezt és még néhány fontos tudnivalót elmondott a gidáknak kora reggel, mie-
lőtt azok frissen, türelmetlenül és bizakodással tele útnak indultak volna, aztán 
csak nézett utánuk a kunyhó ajtajából, egészen addig, míg szép, karcsú alakjuk el 
nem tűnt a hegyoldalban. 

A kis őzek többször is visszanéztek a kunyhó ajtajában álló remetére, Zenge 
egyszer még vissza is szaladt, hogy hálásan megnyalja öreg barátja kezét, akitől 
olyan sokat tanult. Zenge nagyon ragaszkodó természetű kis állat volt, aki egy-
szerre szeretett volna elmenni nagyon messzire a testvérével, ugyanakkor ott is 
maradni a kunyhóban jólelkű öreg barátjával. 

De minthogy Cimba, szokása szerint, céltudatosan haladt előre, Zengének 
sem maradt sok ideje a habozásra, ugyancsak kellett kapkodnia vékony lábait, 
hogy testvérét utolérje a szikla aljában. 

Az öregember ott maradt hát, ismét egyedül, s csak állt, állt a kunyhó előtt 
hosszú ideig, kampós botjára támaszkodva. Már rég eltűnt a két gida a hegyoldal 
hajlatában, de ő még mindig nézett utánuk szomorúan, majd hangosan dör-
mögve leült a lapos szikladarabra, odébb tolva a száradni kirakott gombákat. 

— Hát miféle világ ez? Miféle világ? Hogy két ilyen védtelen állatnak kóborol-
nia kell hegyeken, völgyeken át, hogy megtalálja igazi otthonát, az erdőt. És a 
többi, megszámlálhatatlanul sok állatnak ugyanígy. Hát kinek van joga, és hon-
nan van rá joga, hogy elvegye az erdei állatok jogos tulajdonát? Az állatokét, a 
madarakét, a jóhiszemű emberekét egyaránt.  Hát miféle világ ez? Miféle világ? 

Később aztán felállt, vette a cserépkorsót, és elindult a forráshoz vízért, de még 
útközben is egyre csak azt dörmögte: — Mit lehetne tenni? Mit lehetne tenni? 

Szomorú volt a szíve, mert jól tudta, hogy az esztelen pusztítást, ami körülötte 
történik, helyrehozni már többé nem lehet. Tehetetlennek érezte magát, s fájt na-
gyon, hogy nem képes változtatni a dolgokon. 

Útközben többször is megállt, sokáig nézett abba az irányba, amerre a kis 
őzek eltűntek, rájuk gondolva, és mindarra gondolva, ami a világban történik, a 
fejét ingatva többször is megismételte: — Ennek nem kellene így lennie! Ennek 
nem szabadna így lennie! 

Eközben a gidák vígan szedték a lábaikat a kopár hegyoldalon, s ügyesen kike-
rülték a sziklák csúcsairól letöredezett éles kődarabokat. A sziklákon túl alacsony 
bokrok között haladtak, majd egy bozótos következett, ahol jól belegabalyodtak 
az össze-vissza csavarodó, egymásba kapaszkodó szeder- és málnabokrok indái-
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ba. Látva, hogy így nem jutnak előbbre, az öreg remete tanácsaira gondolva, in-
kább visszafordultak, és kikerülték ezt a szinte járhatatlan, tüskés ágakkal borított 
terepet. 

Jobbra kanyarodva haladtak tovább, amíg el nem értek egy teljesen lepusztí-
tott oldalt, ahol már bozót sem nőtt, csupán a kivágott fák után maradt kerek, fe-
hérlő csutakok világítottak kísértetiesen a nyári napsütésben. 

A gidák itt megálltak, nézelődtek, hogy ugyan merre lehetnek a rönkök, azok 
a levágott fatörzsek, amit erdőnek neveztek valamikor, de már nem voltak ott 
azok sem, elszállították valahová az emberek, hogy összedarabolják, és saját 
céljaikra felhasználják őket. 

Később feltámadt a szél, s ekkor a két gida egyszerre összeborzongott, mert a 
szél magával hozta újra a távoli falu irányából azt a fülsértő sivítást, amit az öreg 
remete a láncfűrész hangjának nevezett. 

A két kis őz szótlanul egymásra nézett, s a bizakodó jókedv, amivel erre a má-
sodik vándorútjukra indultak, eltűnt fénylő, nagy szemeikből. Szaladni kezdtek 
újra, gyorsan, gyorsan, hogy minél távolabbra kerüljenek ettől a borzongató hely-
től, és kirázhassák a fülükből a láncfűrész elviselhetetlen, bántó hagját. 

Ahogy egy alacsonyabb martról leugrottak egy csoport sárgás mogyoróbokor 
közé, szembetalálták magukat egy vörös szőrű kis állattal, amelyik pontosan úgy 
megijedt, mint ők maguk, ezért egy pillanat alatt eltűnt a sűrű bokrok között. Ott 
aztán megállt, és kíváncsian pislogott kifelé a két megszeppent őzgidára. 

A gidák először ijedten megtorpantak, de rögtön látták, hogy a másik állat jó-
val kisebb, mint ők, és hogy az is nagyon megrémült, így aztán nem rohantak to-
vább, hanem figyelmesen szemügyre vették, már amennyire a sűrű ágaktól ezt 
megtehették, a vöröses szőrű, lompos farkú kis lényt. 

— Hát te ki vagy, te kurta lábú kis vörös? — kérdezte Cimba bátor, erős hangon. 
— Kurta lábú a nagyanyád! — morogta sértődötten a róka, de oldalra fordí-

tott fejjel, úgy, hogy az őzek ne értsék a szavait. 
— Mit morogsz ott a bokor mögött? Mért nem jössz közelebb? Félsz talán? 

— folytatta a kérdezősködést Cimba.  
— Pont tőletek kezdek el félni! — morgott tovább a róka, de most már előbújt a 

bokor mögül. — Úgy látom, hogy épp ti féltek tőlem! Eléggé reszket az inatok! — 
mondta aztán hangosabban, mutatva, hogy neki is kedve van kötekedni. 

— Te bújtál el a bokor mögé, azt hiszed, nem láttuk, milyen sebesen hordtad 
el az irhádat? — folytatta a kötözködést Cimba, akinek sehogy sem volt rokon-
szenves ez a hegyes orrú, vörös szőrű állat. 

— Ne vitatkozzatok, na! — szólt közbe Zenge halk, békítő hangon. — Ör-
vendek a találkozásnak! — bólintott udvariasan a róka felé. 

— Én is örvendenék — váltott hangot a róka —, de nagyon megijesztettetek 
az előbb. Azt hittem, a juhászkutyák akadtak a nyomomra. Azok között is ilyen 
barna a bundája az egyiknek, mint a tiétek. Különben, én vagyok a Róka, és ott 
kinnebb, nem olyan messze van az odúm. 
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— És mi a neved? — kérdezte udvariasabban Cimba is, látva, hogy így többre 
lehet menni az új ismerőssel. 

— Hát Róka, mi lenne. Ti pedig Őzek vagytok, ha jól látom. 
— De nekünk saját nevünk is van. Az enyém Cimba, a testvéremé pedig 

Zenge.  
— Sokra is mentek vele! — morogta az orra elé ismét a róka, majd hangosan 

így szólt: — Mit mondhatnék, szép nevek, jó nevek, de én meg vagyok elégedve 
az enyémmel. Amúgy én mindennel meg vagyok elégedve, csak kutyát ne lássak. 

— Mi is találkoztunk már nagy, lompos kutyákkal — mondta Zenge. — De 
nem értek utol minket. 

— Hát igen, jó futó lábaitok vannak. Ezt elismerem! — bólintott a róka. — 
De mit kerestek itt? Még soha nem láttalak. 

— Az erdőt keressük. Tudod, ahol nagy fák vannak, madarak, meg minden. 
— És aztán miért? — tudakolta a róka. 
— Hogy-hogy miért? Mert ott élnek a testvéreink, a rokonaink. És mert mi is 

ott akarunk élni, azért. 
— Értem. Értem én! — mondta elgondolkodva a róka. — De nagyapám me-

sélte apámnak, és apám mesélte nekünk, hogy amikor itt még erdő állt, benne 
vadászok is voltak, olyan durranós puskával járó emberek. És sokat megöltek a 
puskával a rokonaim közül, sokat. 

— De miért tettek ilyet? — kérdezte megszeppenve Zenge. — Miért bántot-
ták az állatokat? 

— Miért, miért. A szép bundánkért és a lompos farkunkért is. Látod, milyen 
pompás! — lendítette meg vörhenyes farkát a róka, amelyik az őzek suta kis far-
ka mellett valóban pompásnak látszott. — Meg aztán, tudjátok, féltik azokat a 
nyeszlett tyúkokat az ólakban. Sajnálják tőlünk.  

— Minket nem bántanak az emberek, ha hiszed, ha nem! — magyarázta 
Cimba. — Mi sok embert ismerünk. Barátaink is vannak közöttük. Igaz, mi sem 
bántjuk a tyúkokat. 

— Ti tudjátok. Ti tudjátok! — lengette meg újra a farkát a róka. — De ami 
engem illet, én nem bíznék meg egy szál emberben sem. Akkor lássam őket, ami-
kor a hátam közepét. 

— S az erdőt sem akarod látni? — kérdezte rövid hallgatás után Zenge.  
— Milyen erdőt? Melyik erdőt? Láttok ti valahol erdőt? 
— Látni nem látunk, de azért van. Még van. Valahol messze, sok hegyen, völ-

gyön túl. Ezt mondta a remete-ember.  
— És ti el is hittétek neki? 
— El. 
— És ő látta azt az erdőt? 
— Nem látta. 
— Hát akkor honnan tudja, hogy van? Lehet, hogy mese az egész. És ti csak 

mentek az orrotok után. Potyára. 
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— Az lehet, hogy te nem hiszed el, te róka. Látszik, hogy te nagyon kételkedő 
és bizalmatlan állat vagy. De az erdő, amiről a remete beszélt, igenis létezik. Va-
lahol létezik, és mi meg is találjuk! — jelentette ki a lehető leghatározottabban 
Cimba. — Még akkor is, ha te nem hiszed el! 

— Hát jó szerencsét hozzá! — válaszolt a róka eléggé csúfondárosan. — Lát-
hatod, én megelégszem ezekkel a bokrokkal is, csak jó sok madár és egér legyen 
körülöttük. S a faluban legyen jó sok tyúk. És kevés kutya. Az erdőt pedig meg-
hagyom nektek, meg a medvéknek s a farkasoknak, és a „barátságos” puskás em-
bereknek. Akkor lássam őket, amikor a hátam közepét! — ismételte meg a róka 
morogva a saját maga által igen szellemesnek talált mondást. — De mit töltöm 
itt az időt veletek? A sok okoskodástól csak felkopik az állam, a hasam pedig 
üresen marad! — lendített még egyet búcsúzásképpen hosszú, vörhenyes farkán 
a róka, és elszaladt a bokrok mellett felfelé, a sziklák irányába. 

— Ezzel sem lehet értelmesen beszélni! — nézett utána Cimba. — Milyen barát-
ságtalan és bizalmatlan, fura állat. Én nem szeretnék magamnak ilyen barátot. 

— Ő sem szeretne olyat, mint te — vélekedett Zenge. — Mert nagyon is le-
kezelőn beszéltél vele. Mért nevezted kurta lábú kis vörösnek? 

— Mert kurta lábú kis vörös. És hogy elvan azzal a lompos farkával. Nagy 
dolog is az, mondhatom!  

Zenge látta, hogy a testvére igen morcos kedvében van, ezért nem is válaszolt 
neki, hanem inkább leszakított néhány frissebb rügyet a bokrok alsó ágairól, az-
tán biztatta Cimbát is, hogy rágjon belőle, lakjanak jól most, amikor van mivel.  

Jól is laktak rövid idő alatt, ittak volna rá vizet is, de nem volt a közelben sem 
forrás, sem patak. Így hát a vizet meg kellett keresni. Kis pihenő után elindultak 
lefelé az oldalon, mert úgy tudták, hogy a patakok mind a hegyről le a völgybe 
igyekeznek, és remélték, hogy előbb-utóbb az útjukba kerül valamelyik. 

Az óvatosságról, amire az öreg remete tanította őket, azért nem feledkeztek 
meg, vigyáztak, hogy ne kerüljenek ki a sík terepre, a mezőre, ahol még itt-ott 
emberek mozogtak, gépek zúgtak, és amikor a falvak irányából fújt a szél, kutya-
ugatást is lehetett hallani. Figyelmesen nézelődve haladtak előre a dombok alatt, 
s már-már elértek a patak partjára, minek a csobogását jó távolról meghallották, 
amikor ismét károgó, fekete madarak röppentek fel az útból, s úgy tűnt, hogy 
pont azok, akikkel már egyszer találkoztak a nagy folyó mentén. 

De most nem elszórt széna maradt utánuk a földön, hanem egy nagy halom 
szemét, olyan szemét, amit csupán az emberek tudnak összegyűjteni, s azután 
csak úgy kidobni a patakok, folyók partjára, borzasztóan elcsúfítva velük bármi-
lyen szép vidéket. 

— Az állatok ilyent nem csinálnak! — gondolta Zenge, és megvolt a vélemé-
nye ezekről a fekete madarakról is, akik hajlandóak ezen a csúf szeméten osz-
tozni az emberekkel. 

A varjak viszont cseppet sem érezték helytelen dolognak a szeméttelepen való 
szemelgetést, inkább arra gondoltak, hogy az őzek el akarják venni tőlük ezt a helyet 
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maguknak. Ezért nem is távolodtak el, hanem körbe-körbe röpködtek rikácsolva, s 
időnként olyan alacsonyra szálltak, hogy az őzek fejét és hátát meg is érintették. 

— Menjetek el innen! Menjetek el innen! Kár! Kár! — károgtak torkuk 
szakadtából. — A miénk ez a hely, nem a tiétek! 

— Kell a csudának ez a sok szemét! Nektek sincs jobb dolgotok, mint ilyen 
helyen kotorászni? — szólt rájuk haragosan Cimba. — De mintha láttunk volna 
már titeket a nagy folyó partján. Hát ti vagytok azok, vagy nem ti vagytok azok? 
Ki képes ezeket megkülönböztetni egymástól? — folytatta halkabban, csak úgy 
magának. 

— Mi vagyunk azok. Kár! Kár! Mi vagyunk! Még mindig az erdőt keresitek? 
— kiabáltak az őzekre csúfondárosan. — No, csak keressétek, amíg meg nem 
unjátok! 

— Micsoda csürhe! — húzta be a nyakát Cimba. — Szemtelenek és szemét-
ben kotorászók! 

— Gyere, menjünk innen! Menjünk innen! — noszogatta a testvérét Zenge, 
majd egy jó futás után, miután megszabadultak a varjúcsapattól, megálltak és 
visszanéztek. A varjak ismét leszálltak a folyópartra, és ott folytatták a keresgélést 
és szemelgetést, ahol az előbb abbahagyták.  

— Hogy miféle állatokkal találkozunk errefelé! — méltatlankodott Cimba. — 
Mikor érünk már olyan helyre, ahol igazi nemes állatok élnek, olyanok, mint az 
öreg szarvasbika? 

Zenge most sem válaszolt a testvére kérdésére, csak szaladt előre, jó néhány 
lépéssel Cimba előtt, hogy minél távolabb kerüljön a rossz szagú szemétteleptől 
és a rikácsoló varjaktól.  

Csak később, mikor jó távol, egy csendesebb helyen megálltak, akkor szólalt 
meg halkan és elgondolkodva:  

— A varjak tudták. Már előttünk tudták, hogy nincs meg az erdő. Azért ká-
rogtak olyan csúfondárosan.    

— Miért is ne tudták volna! — válaszolta Cimba. — Hiszen ők mindenfelé rep-
desnek. Itt is ott vannak, ott is ott vannak, ki sem lehet kerülni őket! Én azt remélem, 
hogy az igazi erdőben nem lakik efféle varjúcsapat! Te is így gondolod-e, Zenge?  

— Lakik, nem lakik, mit bánom én azt! Csak már ott lehetnénk egyszer, csak 
már legalább az erdő szélén lehetnénk! Én csupán ezt szeretném, semmi mást! 

De az erdőnek még mindig nyoma sem látszott, pedig egy jó nagy hegyen túl-
jutottak már, és most készültek nekivágni a következőnek, amelyik pontosan 
előttük magasodott. 

Az idő szép volt, egyre tartottak még a meleg nyári napok; napközben felhőtlen 
kék ég ragyogott felettük, éjszaka pedig a hold burkolta titokzatos fénybe az egész 
világot, s benne a két kis őzet, akik még mindig nem adták fel a reményt, és fáradha-
tatlanul haladtak kitűzött céljuk felé. Napközben találtak elégséges enni- és innivalót, 
éjszakára pedig elfogadható búvóhelyet, hol sziklák üregeiben, hol sűrű bokrok kö-
zött, hol pedig nagy, kidöntött fák korhadó gyökerei közé megbújva. 



192 Erdélyi Toll — gyermekeknek 

Haladtak hát, haladtak egyre fennebb az előttük álló hegy meredek oldalán, de a táj 
képe nem sokat változott. Letarolt erdők helyén fehérlő kerek csutakok, itt-ott félén-
ken hajladozó néhány vékony fácska, bokrok, bozótos vagy kopár területek, s közöt-
tük időnként feltűnt egy-egy rohanó kis patak még mindig üdén zöldellő partja. 

A nap éppen a felettük magasodó szikla csúcsáról nézett le rájuk barátságosan, 
amikor az oldalban, nem is túlságosan messze, egy sötétlő foltot vettek észre a gidák. 
Megálltak hát, és figyelmesen szemügyre vették az öreg remete tanítása szerint, s csu-
pán amiután meggyőződtek, hogy semmilyen veszély nem fenyegeti őket abból az 
irányból, indultak el arra lassan, óvatosan. Fényes fekete orruk válogatta szét egymás-
tól a sokféle illatot, mit a szél abból az irányból sodort feléjük. Korhadó fatörzsek, 
málladozó gerenda, penészes deszkák szagát érezték, és amint közelebb értek, a sötét-
lő halomban egy nagyobbrészt összedőlt ház romjait ismerték fel. 

Csupán az egyik sarka állt már az egykori, vastag gerendákból ácsolt háznak, a 
tornác egy darabja is felismerhető volt még, és az ásító padlásszöglet felett né-
hány, még megmaradt, sötétszürkére aszalódott zsindély készült lehullani. 

A gidák megálltak az omladozó ház előtt, majd alaposan megnézték azt min-
den oldalról, s minthogy a nap is éppen lenyugodni készült, úgy döntöttek, hogy 
ezen a helyen megéjszakáznak. Sötétedésig volt még egy kis idő, ezért újból kö-
rüljárták a romba dőlt épület maradványait, találgatva, hogy mi lehetett itt, és ki 
lakhatott ebben a házban valamikor réges-régen, amikor még minden más volt, 
amikor még minden sokkal szebb és jobb volt, mint ezen a napon.  

A házhoz semmilyen irányból nem vezetett már sem út, sem ösvény, s ha volt 
is valamikor ilyesmi, azt benőtte a fű és a sokféle gyom. 

Kiábrándító elhagyatottságot sugárzott itt minden tárgy magából: a kerítésből 
még megmaradt, oldalra dőlt cölöp, az egykori kapuról leszakadt rozsdás sarok-
vasak, egy rakás léc halomban, ami ketrecféle lehetett annak idején. Az emberek, 
állatok nyomát, akik itt éltek valamikor, elmosta a sok eső, elfújta a szél. De ezen 
a szomorú, lehangoló képen mégis volt egy üde folt: a gerendákon belül, a vala-
mikori szoba sarkában zöldellt a szélben hajladozva egy barátságos kis nyírfa. A 
szél sodorhatott ide egy magot valahonnan, ami a védett sarokban meg-
kapaszkodott, s ahogy a napok és az évszakok teltek, úgy nőtt, változott, rügye-
zett vagy éppen sárgult, mint bátortalan jelképe valaminek, amiben jó lenne hin-
ni. A megújulásnak talán? Talán. 

A két őzgida alaposan megcsodálta a kis nyírfát, majd fekhely után nézett a 
védettebb sarokban, mert sötétszürke hullámaival egyre lennebb szállt az éjszaka. 
Elaludni készültek éppen, amikor váratlanul, eresztékeiben felnyögött a ház még 
épen álló sarka, s a csorba tetőről a még megmaradt néhány zsindely is potyogni 
kezdett lefelé. Erős szél rohant le a sziklák tetejéről, s magával hozott egy fris-
sítő, sűrű szálakban zuhogó, vidám nyári záport. 

A gidák örültek, hogy nem áznak meg, mert csupán a gerendák tetején szét-
fröccsenő nagy esőcseppekből szóródott a hátukra egy kevés. Összebújva nem is 
fáztak, a szél sem érte őket, pedig alaposan megropogtatta a még valamennyire 
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egymásba kapaszkodó gerendákat, a tornác eresztékeit, amelyikből mintha recs-
csenve le is szakadt volna egy darab, s ide-oda hajlítgatta a karcsú nyírfát, amelyik 
vékony ágaival hol jobbra, hol balra csapkodott. 

Amilyen váratlanul érkezett, pont olyan gyorsan tovább is rohant a nyári zá-
por, maga előtt görgetve a nagy, sötét színű felhőket; mögötte üde és tiszta lett 
minden, fent az égbolton pedig pislogva, egyenként előbújtak a csillagok.  

Maradt még idő alvásra is a zápor után, így virradatig jól kipihente magát a két 
őzgida. De ahogy megvirradt, egyszerre felugrottak, bemelegítésként körültáncol-
ták a romos házat, és éppen vidám kergetőzésbe fogtak, amikor Zenge, aki elől 
szaladt, megtorpant, annyira váratlanul, hogy Cimba, nem tudva idejében lefé-
kezni, egyenesen nekironhant a testvérének. 

— Hát ez meg mire volt jó, Zenge? — méltatlankodott Cimba jó hangosan, 
de Zenge, aki még mindig ugyanazon a helyen állt, pisszegve csendre intette. 

— Hallgasd csak, Cimba, hallod? 
— Mit? Mit kell hallani? 
— Hát ezt a csipogást. Hallod? Csripp-pritt, csripp-pritt, még mindig nem hallod? 
— De hallom. Itt a közelben csipog valami madár. De hol? Hol lehet? 
— Nem egy madár — vélte Zenge. — Több madár. Több madár csipog, 

vagy sír, vagy mit csinál! 
— De hol lehetnek? — nézett szét Cimba is nagyon figyelmesen. — Ha ilyen 

hangosan csipognak, akkor valahol a közelben kell lenniük. 
— Errefelé gyere! Innen hallatszik. Figyelj csak, hallod? — mondta Zenge, aki 

rátapasztotta a fülét a tornác frissen leszakadt darabjára. — Itt vannak alul. Hal-
lod? Hallod már? 

— Hallom, na! Hallom! — válaszolta Cimba, majd éles, vékony hangon felki-
áltott: — Hé, ki van ott? Mi van ott? 

A csipogás egy pillanatra abbamaradt, jelezve, hogy ott bent meghallották a 
kérdést a madarak, akik rövid hallgatás után újult erővel kezdtek el sivalkodni: 

— Csripp-tripp! Mi vagyunk a kenderike család. Segítsetek! Segítsetek! Nem 
tudunk kimenni! 

— Hajaj! — sóhajtott egy nagyot Cimba. — Ezek tényleg valami madarak, és 
nagy bajban vannak, úgy hiszem. 

— Nem tudnak kijönni, hallottad! — forgolódott egy helyben Zenge is. — 
Ott vannak bent, és nem tudnak kijönni. Nem tudnak kijönni, de miért?  

— Hé! — kiáltott újra Cimba, egészen közel hajolva. — Hát hogy kerültetek 
oda a tornác alá? 

— Itt van az odúnk, csripp-tripp. Itt van az odúnk a falban, a kövek között. 
De valami elzárta a nyílást, csripp-tripp! Nem tudunk kimenni! 

— Értem már, értem! — bólogatott Cimba, ahogy az öreg szarvastól látta an-
nak idején. — Leszakadt a tornác az éjszaka, hallottuk is, amikor leszakadt. Az 
esett rá az odúra. Hajaj! 

— Segítsetek, csripp-tripp! Segítsetek! 
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— Segítünk, segítünk! Ne féljetek, kicsi madarak! — bátorította a kenderike 
családot Zenge. 

— Jó, jó! De hogyan? Hogyan? — forgolódott és nézelődött mindenfelé 
Cimba is. — Hallgassatok már el! — kiáltotta aztán. — Gondolkodni akarok. 

— Segítsetek, csripp-tripp! Segítsetek! — csipogtak egyre keservesebben a 
madarak. 

— Ha itt lenne a szarvasbika — töprengett Zenge —, a hatalmas agancsával 
egyből eltaszítaná ezt a darab tornácot. De nagy kár, hogy ilyesmiről a remete-
ember sem beszélt. Arról, hogy mit kellene most csinálni. 

— Hát el kell mozdítani ezt a valamit a nyílásról. Világos! — mondta Cimba hatá-
rozottan, és megpróbálta kicsi fekete orrával megmozdítani a jó vastag deszkákból 
összeácsolt tornácdarabot. — Gyere Zenge, segíts! Hallgassatok már odabent, na! 

— Ha ki lenne nőve az agancsunk, könnyű volna! 
— Könnyű volna, könnyű volna, de ha nincs! Gyere, taszítsd te is! Ne arra, hanem 

erre, kifelé! Na, most! — biztatta Cimba a testvérét, miközben teljes erejéből taszította 
a torlaszt, ami egy cseppet sem mozdult. — Mért nem segítesz, Zenge? 

— Nem fér oda az orrom.  Nem fér be a deszka alá. Ha beférne, ki lehetne 
billenteni. 

Jó ideig próbálgatták még megmozdítani a torlaszt, egészen addig, míg az 
erőlködésbe jól bele nem fáradtak. Akkor megálltak zihálva, és tanácstalanul néz-
tek egymásra. A kenderikék pedig egy percre sem hagyták abba a csipogást, in-
kább még egyre hangosabban és keservesebben rimánkodtak. Nagy lehetett az 
ijedelem odabent, és a hangjuk után ítélve, nem is voltak kevesen. Rövid szünet 
után, miközben Cimba elgondolkodva pislogott, Zenge ismét odament a lesza-
kadt tornácdarabhoz, és érzékeny orrával körbe-körbe szimatolta, hátha valami 
rést, valamiféle üreget találna rajta. 

Felül nem talált semmit, így az elülső lábaival letérdelt a földre, és az alsó peremét 
szimatolta végig. S hát a tornácdarab alsó széle és a kőfal között volt egy éppen akkora 
rés, hogy a gida kicsi orra befért rajta, talán mert a legalsó kövek valamivel bennebb 
voltak, mint a felettük levők, vagy pedig a deszkatorlasz nem esett éppen merőlegesen 
lefelé. Megnézte a másik oldalon is, és ott is ez volt a helyzet. 

— Megvan a megoldás, Cimba! — mondta Zenge örömmel, és az orrával 
mutatta meg a testvérének, hogy hová álljon, és hogy mit tegyen. 

A két kis gida két oldalról bedugta az orrát a deszkatorlasz alsó széle és a kőfal kö-
zé, és a Zenge által megadott jelre, pontosabban egy rövid nyiffanásra, egyszerre pró-
bálták kifelé mozdítani a poros földön a deszkák alsó végét. És a Zenge terve, ha na-
gyon lassan és nehézkesen is, de működni kezdett, centiméterről centiméterre tolták 
kifelé a torlasz alsó szélét sok-sok türelemmel, és nagyokat tüsszentve közben, mert a 
por bizony belement az orrukba, és igencsak birizgálta azt. 

Időnként megpihentek, majd újult erővel fogtak munkához, és a rés egyre tá-
gult a deszkák és a kőfal között, egészen addig, míg egy nagyot suppanva, s a 
port maga körül jól felverve, a tornácdarab hasra esett. 
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Nagy volt az öröme a kenderike madaraknak, amikor végre az odú bejáratát 
szabadnak látták, s egészen megvidámodott a csivitelésük is, amint egyenként ki-
röppentek a nyíláson. Két nagy és hat kicsi madár röppent ki egymás után. A ki-
sebbeken, a kenderike fiókákon jól látszott, hogy csak mostanában tanulhattak 
meg repülni. 

— Csripp-tripp, csripp-tripp! — repdestek az őzikék körül a szép, 
barnásfehér tollú madarak. —  Köszönjük, hogy megmentettetek! Köszönjük, 
hogy megmentettetek! Elmondjuk mindenkinek, hogy milyen jó kis őzek vagy-
tok. Elmondjuk mindenkinek az egész vidéken! 

A gidák, miután jól kitüsszögték az orrukból a port, még egyszer alaposan 
szemügyre vették az odú környékét, s közben a madarak hálás csivitelését hall-
gatva, egészen jókedvre derültek. 

— Ha látna az öreg szarvasbika, most büszke lenne ránk — mondta Cimba 
nagy elégedettséggel a hangjában.  

— És a jóságos remete is — folytatta Zenge. — Emlékszel, ő mondta egyik 
este a kunyhóban: Tégy jót, ha jót tehetsz! És ezt is: Jó tett helyébe jót várj! Em-
lékszel? 

— Emlékszem — bólintott Cimba. — És ezek a szép kicsi madarak, akik 
kenderikének nevezik magukat, ezek is emlékezni fognak miránk. Tudom bizo-
nyosan.  

A madarak eközben, mivelhogy nagyon éhesek és szomjasak voltak már, elre-
pültek élelmet keresni, a két őz pedig egy kevés időre letelepedett az árnyékba, 
egyrészt, hogy kipihenjék a mentési munka fáradalmait, másrészt, hogy meg-
beszéljék, vajon melyik irányba folytassák a vándorlásukat, és hogy merre lehet 
az út, az igazi, amelyik végre az erdőhöz vezetné őket. 

Körülöttük zsongott a nyár, az égen, magasan, fehér bárányfelhők úszkáltak, 
mint apró vitorlások a végtelen kék vízen; a szemben levő csipkés hegygerinc fe-
lett ölyvek köröztek, s lentről, a földről, úgy tűnt, mintha egészen fent, a felhők 
között keringenének.  

A gidák örültek a csendnek, a hűvös árnyéknak, s a szívük legmélyén valami 
jó, békességes érzés fészkelt, egy olyan új érzés, amit eddig nem ismertek. Nem 
tudták volna azt megnevezni, de nem is akarták, elég volt egyszerűen érezni és 
élvezni a jócselekedetük jutalmát: a tudatot, hogy valakin, náluk sokkal gyengébb 
és védtelenebb lényeken segíthettek. 

A békés csend, ami köröttük és bennük is szétterült, lassan álomba ringatta a 
két szép állatot, akik egyre nagyobbakat és laposabbakat pillantottak, majd lecsu-
kódtak a szempilláik, és kényelmesen elülső lábaikra hajtva a fejüket, elszende-
redtek. 

 
 
 



 

P. Buzogány Árpád 
 

Szabni és vSzabni és vSzabni és vSzabni és varrniarrniarrniarrni    
 

Kék szemű, selypítő, 
szőke legényke Barni, 
aki arra adta a fejét, 
hogy tanuljon meg varrni. 
 

Édesanyjától is ezt látja, 
na meg a nagymamától, 
cérnát és tűt venni kezébe 
ezért is olyan bátor. 
 

Ide meg oda hajlik, 
csintalan a cérna vége. 
Abba a vékonyka tűbe 
be tudja fűzni végre? 

És még bogot is kötni 
a cérna végére — 
az már pontot is tett 
a kis legény türelmére. 
 

Tűbe fűzött cérnával 
s ollóval a kezében 
ott állt a szoba közepén 
egyedül, munkára készen, 
 

csak varrni valót találna 
végre-valahára! 
Az ollóval arasznyi hasadást 
műtött a nadrágjára…

 

KutyaészKutyaészKutyaészKutyaész    
 

Kutyaész mennyit érhet? 
Kutyánkról meglesem. 
Először látott havat, 
kergeti mérgesen, 
hol egyik, hol a másik 
hópelyhet, s nyargalász, 
ugat és folyton futkos, 

meddig tart ez a láz, 
nem tudni, ülök s nézem 
ablakból a kutyát, 
próbálja kitalálni 
hópelyheknek útját. 
Gyűl a hó, hideg szőnyeg, 
beletúr orrával, 

tüsszög és lapul s ugrik 
nagyokat — ez rá vall, 
harap a hideg hóból, 
butácskán néz körbe — 
nálunk az első havat 
kutyánk fogta pörbe. 

 

Legyen egy lovunLegyen egy lovunLegyen egy lovunLegyen egy lovunkkkk    
 

Vegyünk egy lovat, üljünk a hátára 
s az erdőig menjünk vele, 
nézzük meg a mókust, a vadgalambot, 
tavaly óta még ismer-e. 

A lovat pedig engedjük szabadon, 
többé szekérbe ne fogják, 
legelje kedvére a sok jó füvet, 
télre ott vannak a boglyák, 

 

aztán még máskor is eljövünk ide, 
gondolom, jó szívvel fogad, 
kiszedjük a farkából a bogáncsot 
s kockacukrot hozunk, sokat.  



 

Tar Károly 
 

Téli történetTéli történetTéli történetTéli történet    
 

Ropog a hó 
Dobog a ló 
                  láb 
 

Morcos a tél 
hátán ki  fér 
                  fél 
 

Morog a szó 
Ropog a tó 
                   táj 
 

Szél úr visít 
Jégfényt sűrít 
                  itt 
 

gyerekek  sej  
egy öreg pej 
                  hej 
 

rúgkapál száll 
máris áll a    
                 bál 
 

Tó jegén még 
locsog a lék 
                  rég 
 
gyűjt vízszeszélyt 
halálveszélyt  
                   mélyt 
 

de ott  halász  
a halvadász- 
                   ász 

 

mindent igazít 
bajt is lazít 
                   itt 
 

kisüt a nap 
békét is kap 
                 szab    
 

a táj simul 
 hó száll virul 
                   hull 
 

puhácska lesz 
minden mersz-  
                   nesz 
 

korcsolya él 
vihog a tél 
                    kél 
 

nem sokáig 
tavaszig nyárig 
                     víg 
                      

a pej csöndes 
a lék kedves 
                   les 
 

halász halat 
a víz alatt   
                  kap 
 

s remél a tél 
tovább zenél 
                   él 
 

tavaszt tekint 
majd búcsút int 
                   kint 
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ÉbresztőÉbresztőÉbresztőÉbresztő    
 

Benjámin, az unokám, 
négy éves holnapután, 
észjárása hogyha van, 
kinevet ám boldogan. 
 

— Emlékszel — kérlel szépen —, 
mikor nagy voltam régen; 
vagyis most is nagy vagyok, 
mert cukorkát is kapok, 
és jó vagyok végképpen, 
a könyveket nem téptem,  
megeszem a galuskát, 
nem cibálom Annuskát, 
fürdöm, alszom magamtól. 
Ugye te sem haragszol? 
Kicsit később még alszol... 
Ha az élet nem hajszol. 
„Reggel van már! Vasárnap!” 
— szóltam édesanyámnak. 
Megkérdeztem: hány óra? 
„Négy” — mondta csodálkozva, 
és alszik, mint a bunda. 
Pedig a szülinapom 
jön, és én azt akarom... 
kijavítom: szeretném, 
legyen jó nagy szerencsém, 
ajándék és nagy torta, 
olyan nagytata hozta. 

Legyen még csodálkozás: 
Ki látott sós pálcikát? 
Éppen születésnapon 
firkálást a plafonon, 
fagylaltot a díszpárnán, 
gyorsvonatot a járdán.  
Hadihajót homokban, 
óvó nénit romokban, 
kiskutyát futballpályán, 
jégkockát fenn a kályhán, 
makarónit pumpában, 
sötétséget pohárban, 
rendőrkocsiban macskát, 
tányérban rút kis kacskát? 
—  Bizony, minden érdekes: 
madár is, ha énekes, 
krokodilkönnyben derű, 
zöld a csillag s kék a fű, 
sült banánon a rántás, 
bábszínházban kiáltás, 
tányér helyett tekenő, 
cukorkán kis keszkenő. 
—  Mondom, minden érdekes; 
rögtön itt van már az est... 
—  Ha mindjárt nem is felelsz, 
de kelj fel és szaladjunk: 
hadd lobogjon a hajunk!

 
 

 



 

Mester Györgyi 
 

FülemülepörköltFülemülepörköltFülemülepörköltFülemülepörkölt    
 

Volt egyszer egy nagyon különc király, akinek csak különleges étkeket lehetett 
feltálalni, és a szokásai is rendkívüliek voltak. A királyi udvarban csirkecomb he-
lyett békacombot rántott ki a szakács, s a királyi ital a nektár volt, amit a kis ko-
librik elől csentek ki a virágokból. Százholdnyi rózsa szirmának olaja szolgáltatta 
a parfümöt, s az uralkodó reggeli fürdője levelekről gyűjtött harmatcseppekből 
készült. 

Egy nap, amikor a király már nem tudott több különleges dolgot kitalálni, 
szeme véletlenül rátévedt az ablaka párkányán éppen ott trillázó fülemülére. Mi-
lyen szépen énekel — gondolta. Egy ilyen értékes állatnak bizonyára a húsa is ki-
váló. Heuréka! Miért nem jöttem rá előbb! Fülemülepörköltet fogok készíttetni a 
szakáccsal. Ki is adta a parancsot, fogjanak össze az erdeiben minden fülemülét 
és készítsék el pörköltnek.  

A király fővadásza elszörnyedt a barbár gondolattól, hogy a király szeszélyből 
képes lenne elpusztíttatni a kedves énekesmadarakat. Gondolta, cselhez folya-
modik. 

Tisztelettel meghívta a királyt a házába egy különleges ebédre. A királynak 
előre nem árulta el a menüt, de ez alkalomból pörköltet készíttetett a feleségével 
egy öreg, rágós húsú díszpávából. 

A király kedvelte a fővadászt, elfogadta hát a meghívását. Asztalhoz ültek, 
melyen gyönyörű díszítés volt, a megfőzött páva szivárványosan ragyogó tollai-
ból. A király kíváncsian várta a meglepetést, ezért amikor feltálalták a fogást, 
mohón fogott hozzá az evéshez. Alig vette azonban szájába az első falatot, ki is 
köpte nyomban. Micsoda szörnyűséget adtál te nekem ebédre, fővadász? Uram 
királyom, tudom, hogy szereted a különlegességeket, ezért ennek a gyönyörű tol-
lú díszpávának a húsából készíttettem neked pörköltet. Nem ízlik? Hiszen olyan 
szép madár volt, kitűnőnek kell tehát lennie a húsából készült éteknek is! Ami-
lyen jó pörkölt készülne a szép hangú fülemüléből is! 

A király elcsodálkozott a szellemes leckén, és mivel híresen nagy különc volt, 
szándékával ellentétben nem megbüntette, hanem fényes jutalomban részesítette 
kioktatóját.  

Hálából a fővadász ismét meghívta ebédre, amikor is szarvasgombás őzgerinc 
került terítékre, áfonyaszósszal, pazarul elkészítve, a’la fővadászné módra, az 
ínyenc király legnagyobb gyönyörűségére! 

Egyszer kóstoljátok meg ti is, legyetek a fővadász vendégei. 



 

Beke Sándor 
 

A pulykaA pulykaA pulykaA pulyka    
 

Pulykája volt nagyanyónak, 
hófehér szép pulyka, 
úgy feszített, dölyfösködött, 
gyöngyök voltak rajta. 
 

Egyszer jött a róka koma, 
randevúzni hívta: 
— Gyere pulyka, jobb világ lesz 
az én kis kunyhómban! 
 

— Nem hiszem én azt tenéked, 
lompos farkú róka, 
jobb itt nékem nagyanyónál, 
mint a te kunyhódban! 
 

Bálba hívta, keringőre, 
pompás vacsorára, 
addig csalta, csalogatta, 
elment hát a pulyka. 
 

Út porában nem láttak már 
csak egy fehérséget. 
„Ki tudja, hogy visszajön-e 
az én drága kincsem?” 

Epekedett nagyanyó a 
vadvirágos réten, 
kereste a róka fészkét 
nagy keserűségben. 

 

Megpillant egy kövér rókát 
a fűzfa tövében, 
jól lakott az, úgy aludt el 
mohó örömében. 

 

Nyakában a piros gyöngyök 
szépen tündököltek, 
— Ő falta fel, fogjátok meg, 
ő a gonosz vétkes! 

 

Felébredt a róka koma, 
elillant az álnok. 
Nagyanyóka hoppon maradt, 
sírva fakadt újból. 

 

Este, mikor áttetsző lett, 
ragyogott az égbolt, 
lesütött a messzeségből 
fehéren a félhold.

 

Nagyanyó is látta bizony, 
nem hitt a szemének. 
„Ott van az én drága kincsem 
fent a messzeségben...” 
 

 
 

Péter Katalin rajza 


