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ELŐSZÓ
A mese a legidősebb formája az elbeszélésnek és 

az ismeretek terjesztésének. Üde hangja és hiperbolák
ban felszabaduló fantáziája igen alkalmas arra, hogy 
észrevétlenül igazságokat lopjon a lelkekbe. A szóra
koztatva tanitás legnépszerűbb eszköze a mese, amely 
szabadon csapkodó szárnyairól eszmék busaszemcit 
hinti el.

Aesopus, Phaedrus és Lafontaine előkelő helyet 
foglalnak el a világirodalomban, mint a felnőttek okta
tásának klasszikus példái. De Andersen meséiben is, 
amelyek gyermekek gyönyörködtetésére szolgálnak bíz
vást lapozhatnak a meglettkoruak is, mert a tündén 
elemek költői csoportosításából plasztikusan domborod
nak elő a valóság szimbólumai.

A Jugoszláviai Magyar Könyvtár az ország magyar 
irodalmi termésének úgyszólván reprezentativ kiállítása, 
a mese műfaját sem akarja kirekeszteni skálájából. 
Gergely Boriska, akinek mesegyűjteményét tartalmazza 
ez a kötet, nagyokról ir a kicsinyeknek, az irodalom és 
művészet kimagasló egyéniségeit vetíti a gyermekelmék 
elé, a képzelet izzó aranyozásával, amely alól azonban 
kiütköznek a nagy szellemek pályafutásának tanulságai.

Nagyokról kicsinyeknek mesél Ckfrgely Boriska 
ezekben a poétikus Írásokban és-minden során rajta van 
a mese hamva. Melyik Írónak, költőnek, művésznek mi 
volt a nevezetes sajátossága, milyen hányattatásokon 
ment keresztül, mit hogyan teremtett, mi ment át lelke 
kincseiből a nép tudatába: mindez a mese lebilincselő 
alakzataiba pólyázva ragad meg a gyermek emlékezeté
ben. Irodalomtörténet és kulturhistória mesével cukroz



va. Magvas prelekciók, amelyek az ovodában is kelen
dők, de a nagykorú olvasóknak is élvezetet nyújtanak.

A Jugoszláviai Miagyar Könyvtár ezzel a kötetével 
tanúságot akar tenni arról, hogy felkaroljuk az irás 
minden ágát, amely a művészi színvonalat megüti A 
nagyokról kicsinyeknek a mesei irodalom legnemesebb 
fajának gyümölcseit foglalja magában és Gergely Bo- 
riska tehetségét egy idáig még nem ismert oldaláról mu
tatja be.

Minden felnőtt meggyőződése, hogy a mesékből rég 
kinőtt. Ma inkább, mint bármikor. Hiszen most a gyer
mekek is lesiklottat a mesevágányokról, amelyek pedig 
oly üditő vágányokon száguldottak velük.

Ka most mégis mesét kap a felnőtt a kezébe, annak 
fontos okai vannak. A Jugoszláviai Magyar Könyvtár 
kiadványait abból a célból jelenteti mjeg, hogy kultú
ránk és értékeink védőbástyája legyen. Programja sze
rint a szórakoztatás csak másodrendű cél. Elsőnek tart
ja, hogy mindazt, ami itt értéket jelent, köteteibe bele- 
menise. Nem akarja és nem feladata azokat az igénye
ket kielégíteni, melyeket az irodalmi üzemesitett nagy 
kiadók importálnak és ami legtöbbnyire kétes értékű 
szerelmi regényekben merül ki. Akik könyvtárunkról 
ezt várják, nem érzik át és nem értékelhetik feladatát 
és törekvéseit.

A járni tanuló gyermek van olyan szivet gyönyör
ködtető a szülő számára, mint az, amelyik biztosan ti
peg már. Talán még kedvesebb. így ennek a földnek 
minden termése mindennél kedvesebb kell, hogy legyen, 
mert még induló, mert még reménység.

Végül pedig gyermekeinkről is essék szó. Nem kö
telességünk-e, hogy könyvet adjunk kezükbe? Itt még 
egyetlen meséskönyv sem jelent meg, miért is kétes 
eredetű importokra szorultunk. Gergely Boriska nemes 
és művészi munkát végzett, amikor gyermekeinkhez 
szól és megismerteti nagyjaink életét kicsinyeinkkel.

A kiadó.



Csizmadia Miska
(Mese Tompa Mihályról)

Igricen laktak a felvégen és a Miskáékhoz 
a szobán, konyhán kívül még egy műhely is tartozott, 
ahol két ragadóskezű inasgyerek csirizeit reggeltől es
téiig. A Miska édesapját ezek a gyerekek majsztram- 
nak szólították. A két inason kivül is még sok mindenfé
le apróság tartozott Miskáék otthonához, de kiváltkép 
a műhelyhez tartozott rengeteg dolog, lim-lom, szer
szám, amelyeket mind meg kellett tanulni, nevén nevez
ni. Ez nem volt olyan egyszerű dolog, mert leginkább 
német nevük volt ezeknek a mindenféléknek. Kucip, hám 
meg a jó ég tudja mi minden, mni mind kellett a csiz
madia mesterséghez.

Mivel hogy a Miska édesapja csizmadia mester volt, 
Miska nem szerette, hogy az apja csizmadia mes

ter inkább azt szerette volna, ha kertész, mivel azt a 
mesterséget szabadban kell űzni és csupa színes meg 
illatos dolgokkal kell babrálni benne. Nagy volt hát a 
bánata, amikor édesapja igy szólt hozzá:

Kedves Mihály fiam, mivelhogy már elég kenyeret 
meg vizet pusztítottál haszontalanul, itt az ideje, hogy 
te is munkába állj és segíts apádnak kenyeret keresni. 
Jóska az öreg-inas, holnap felszabadul, hát holnaptól
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kezdve tied a másik hokedli a bánkli mellett Jó mim
ikáért dicséret, rosszért pofon a fizetség. Ehhez tartsd 
magad.

Ezt röviden, de érthetően mondotta meg Miskának 
és nem volt ellene apelláta. Krucifikszum, el volt in
tézve.

Reggel fanyagolva lépett a műhelybe és a ravasz 
három lábú szék árván tátongott felé. A Jóska ülepétől 
egészen ki volt fényesedve az öble.

Miska kénytelen kelletlen elfoglalta az uj hivatalt, 
ami régi csizmákkal kezdődött. A műhelyt szép tisztára 
söpörték. Lyukas köcsögből nyolcasokat locsoltak 
padlójára. A falon ott ketyegett tempósan a sé
táló óra és a hosszú láncok egyre lejjebb engedték a vas- 
körtéket. Az idő lassan pergett ezeken a láncszemeken. 
A fertályórák meghiztak félre és egészre és egyre sza
porodtak. számaik ahogy közelgett a dél.

Miska kezeiben egy darab csizmatalp szótfogadat- 
lankodott. Ahogy üvegdarabbal csiszolgatta, egy
szerre az ujjába szaladt az üveg. A csizmatalp tüstént 
tele lett szép piros pöttyökkel, ahogy Mpska ujjából sza
porán csurgott a vér. Mindjárt színesebb lett az egész 
munka és Miska most arra gondolt, hogy egy tiszta pi
ros csizmácskát jó lenne csinálni.

— És aranycsizmát a kisasszonynak, sárga csizmát 
a kandúrnak. Egyáltalában tündéreknek olcsóbban fog 
dolgozni, esetleg ingyen ajándékba a tündérkirálylány
nak. Ez biztosan meg fogja hálálni és kinevezi udvari 
csizmadiának és egy ragyogó műhelyt rendez be számá
ra. Lesznek minden féle szinű csizmák készletben. Ván
dorlovagoknak sarkantyusat és a kántorék fivikéjének
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aranyfoltot ragaszt majd a csizmájára, mert Évi úgy- 
látszik folttal szereti, mert mindig foltos csizmácskája 
van.

Miska elhatározta, hogy sok mindent meg fog 
változtatni a csizmadia iparban. Zöld csirizeket fog 
gyártani mint a fa lombja, a fa szegeket sok szí* 
nüre festeti és három sort szegei majd a talpak szé
lén, hogy szalagos legyen mint a szivárvány. A bőröket 
selyemből és bársonyból készítteti finom dámák részé
re. Tervbe vette, hogy szaporítani fogja a fogyasztó
közönséget azáltal, hogy az állatoknak is fog csizmát 
készíttetni. Ez korszakalkotó újítás lesz, kiszerkesztik 
a Honderűbe és tán még a királyi udvari istállóknak is 
o fog csizmákat szállítani Külön kaptafára. Egy állat 
kaptafa gyárat is fog létesíteni. Tehenek, lovak, ku
tyák számára. Tyúkoknak finom szattyánbőrből készít 

jó  lábraillőt és a kacsáknak vízhatlant, gumimból, mert 
azok mindig a vízben mászkálnak . . .

— Édes apám, az egerek mért nem viselnek csiz
mát?

Ne bolond, ne — mondta rá az öreg — de Miskát 
-nem lendítette ki az Ő mesevilágából és csak folytatta:

Varrnánk kicsi fehér csizmácskákat egerek számá
ra és varmánk hosszúszárú pirosat gólyáknak, fecskék
nek magussarkut szürkét, nyulaknak hamuszínű fürgét.

— Bolhának, cserebogárnak nem? — csúfolta is, 
nevette is az édesapja.

— Oh azoknak is, azoknak is, a százlábúaknak is
— lelkesedett Miska.

Tán még a szúnyogoknak is szeretett volna susz-
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tere lenni, meg a csillagoknak is és egyszerre csak ra
gyogó arccal felkiáltott:

— És a jó Istennek is egy párat. . .
A mester most letette a munkát a kezéből, megtö

rülte tarka zsebkendőjével az okuláréját, nagy bajuszát 
félresimitva nézett a fiára sokáig. Aztán csendesen le
hajolt az asztal alá, kihúzott onnan egy irgalmatlan, 
nagy poros csizmát és odanyujtotta Miskának:

— Jaj fiacskám a jó Isten nem minálunk készít
teti a lábbelijét, nem biz a. ő nem, Miska fiam, csak a 
szolgája. Ez a csizma a tiszteletes úré. Egy folt kellene 
rá a bütyöknél. Szabj egyet rá fiam.

És Miska szabott. Szépet, formásat, olyat, amilyen 
egy Isten szolgájához illik: szív alakút.

— Nem jó lesz a, — mondta Pityu az öreg inassá 
előlépett kis inas és szakértelemmel vizsgálgatva a 
foltnak valót.

— Már mért ne lenne jó — így Mihály — mert 
hogy szép, hát antul jobb lesz. Aztán szépen ráöltögette 
a foltot a tiszteletes úr csizmájára.

Elkészült végre a szép folt. Miska megtörülte a 
homlokát Egészen beleizzadt a nagy igyekezetbe. Pi
tyu oldalt pislangatva a Miska művére, nagyokat röhö
gött alattomban. Végre is Miska megmutatta apjának 
a kész munkát. Az meg csak nézte a remekművet. Ak
kora öltésekkel volt odaeszkábálva a folt, mint egy-egy 
bolhaugrás, de azért nem szólt semmit Se nem nevetett, 
se nem mérgelődött a munka miatt, hanem csak rá
mond ta :

— Hát vidd haza fiam a csizmát a tisztelendő úr
nak.
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MiftVft pedig boldogan ugrott fel a bánkli mellől* 
Csak ha már kilóghat ebből a csúf műhelyből. Hó
na alá kapta a fél pár csizmát és fütyörészve vágott 
neki a templom térnek. A tiszteletes úr éppen a filagó- 
riában pipázgatott, amikor előállít Misi a csizmával

— Ehun a csizma tiszteletes űr, mondta kalapját 
meg a csizmát szorongatva.

A tiszteletes úr kiverte a bagót tenyerével és zseb
be dugta a pipát. Aztán átvette Miskától a csizmát. Né
zegeti fejcsóválva hol az odabiggyesztett hatalmas szi
vet, hol meg a Miskát.

— Ki rakta fel ezt a foltot? — kérdezi azután.
— Én, tiszteletes úr kérem. Ez az első munkám di

csekedett Miska, aztán egyszerre megijedt, hogy tán 
nem is tetszik a tiszteletes úrnak, ezért kérdezte: Ugye 
szép?

— Szép fiacskám, szó sincs róla szép, csakhogy egy 
kicsit nem alkalmatos. Nem igen pászol ez a szivecske 
az én bütyköm tájára kis komám. Befolyik ezen a sárié 
aszondom. Egy kicsit nem jó űződ még a csizmadia 
mesterséget fiam.

Miska, aki azt hitte, hogy szebb foltot nem rakott 
még csizmára ember fia, nagyon szerencsétlennek érez
te magát ebben a pillanatban. Ha nem lehet szív ala
kút rakni, csak mindig egyformát, ugyanolyat mint a 
Józsi meg a Pityu mindig ugyanugy kerek, fekete fol
tokat poros csizmákra reggeltől estéiig, akkor kibírha
tatlan a csizmadia mesterség — gondolta — és egyszer* 
re sirva fakadt,

A tiszteletes úr magához húzta a síró gyereket 
megsimogatta és vigasztalta.
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— Nem baj az kis fiam, majd megtanulod mire 
mester leszel.

— De én nem szeretem a csizmadiaságot űzni, — 
zokogta Miska nagy keservesen.

— Az már más, akkor ne is űzzed fiam. Amit nem 
szeret az ember csinálni azt nem is csinálhatja jóL Hát 
mi szeretnél inkább lenni.

— Jaj, nem tudom én azt kérem szépen tiszteletes 
űr. Én minden szeretnék lenni. Szeretnék betyár lenni 
a rengetegben, de szeretnék mókus is lenni a rengeteg 
erdőben. Mogyorót ropogtatni Meg ibolya is szeretnék 
lenni ottan. Vagy huszár szeretnék lenni és lenne lo
vam, csákóm, piros mentém, sarkantyú a csizmámon mint 
a kakasnak van. De még jobban szeretnék vándor mu
zsikus lenni, az egész világot bejárni és pengetni a 
lantot a várablakok alatt. . .  Várkisasszony hallaná. . .  
Vagy remete szeretnék lenni, hegyen lakni legyen sok 
könyvem, meg kecském, meg lombos fám és sok mesém. 
A pásztoroknak mondanám.. .

Tiszteletes úr csak nézte a csillogó szemű lelkende
ző gyereket és ki tudná mért az okos tiszteletes űr ezt 
mondta:

— Ez mind lehetsz még kisfiam, de előbb szegény, 
küzdő, szorgalmas diáknak kellene lenned, hogy megis
merjed az erdők, a virágok, a katonák, a mókusok és 
a szent remeték életét. . .

Miska ott térdepelt már a tiszteletes úr lábainál, 
buksi fejét annak ölébe fúrta és izgatottan dadogta:

— Az, az — tiszteletes úr könyörgöm, az szeretnék 
én lenni, csakis az bizony — diák. . .

— Hát majd hozzásegítelek kis fiam, hogy az le-
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gyél. Bár nem tudom, nem lenne e jobb a kaptafánál 
maradnod. Mert ugylátom, hogy ha már majd mindent 
tudsz, végül is csak szegény lantos maradsz, Miska 
fiam.

A tiszteletes úr betartotta Ígéretét és Miskából diák 
lett Sárospatakon.

Amit pedig még ezután mesélhetnék Mihályról, azt 
már minden magyar gyermeknek illik tudni, mert ez 
már történelem. Mihály első tanuló lett a kollégiumban 
és mindent elért, amit kívánt, mert Mihály költő 
lett. A költő lelke pedig olyan, mint a szabad ma
dár, oda száll ahova akar és ezer alakban él. Az örömö
ket ő tudja legszebben örülni és a fájdalmakat ő tudja 
legszebben sírni. Ha egy fészket feldúlnak gonosz ke

zek, a költő sír, ha egy gyermek árva marad, a költő 
s ir .,.

Szeressétek a költőket gyerekek, mert ők a szép 
szivárvány hidak a mese és valóság között ők mutatják 

meg nektek az élet szép meséit és a mesék szép igaz
ságait.

Mihály egyik hatalmas oszlopa lett ennek a végtelen 
hídnak, amelynek Homérosz a görög költő volt a legelső 
oszlopa. És ha már nem lehetett az isten csizmadiája, 
Isten szolgája, pap lett, hires-neves költő pap lett Tom
pa Mihályból.
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Igen-Nem
(Mese Kisfaludy Sándorról)

Ha nagyon sok esztendőt visszafelé pörgetünk, rá 
bukkanunk egyszer csak egy nagyon kedves, barátságos 
házra. Olyanra, amilyen akkor szokott lenni a ház, 
ha abban anya, apa és több gyerek lakik. Fiuk lányok 
vegyesen. £s ahova rendesen sok nagynéni, nagybácsi 
és unokatestvér szeret vendégségbe jönni. Az ilyen 
házak télen-nyáron, kivül-belül sugárzanak a szere
tettől és ez a szeretet olyan barátságosan moso
lyog a járókelőkre, hogy még az idegen is meg-meg áll 
ajtajánál, ablakánál mert megérzi ezt a jó vonzó suga
rat. Ilyen kis meleg házakból bizony néha ki nő egy-egy 
nagy ember is. Ilyen esetben márvány emléktáblával 
jelöli meg a házat a hálás utókor.

A nagy emberek is voltak egyszer kis gyerekek, 
olykor még csintalanok és szófogadatlanok is. Ilyenkor 
még nem látszik meg rajtuk, hogy egyszer majd babér
koszorú kerül a buksi fejükre és az egész világ tisztelni 
fogja nevüket

Sándoron se látszott meg egy cseppet sem, azt 
mondhatom, ő volt a kedves ház eleven ördöge. Egy
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szer hallotta szüleitől, hogy Őseik még Árpáddal jöttek 
át a vereckei szoroson és honfoglalók voltak. Szén az 
alapon Sándor is a ház meg a rokonházak környékén 
hóditó körútra indult és ami megtetszett neki, azt 
meghódította. Legjobban szeretett a lányok babá
ja körül hadakozni. Ez egy kicsit különös harci 
vágy volt egy fiútól, de hiába Sándor mégis sokkal in* 
kább szerette a bábukat« mint az ólomkatonákat Fivé
re Károly, komoly szorgalmas fiú sokszor megdorgálta 
csintalanságáért, mert Tériké húgának minden babáját 
megnyomorította. Egy ócska szájharmonikából szerkesz
tett egy éneklő gépet és azt mindenáron a baba gyom
rába akarta illeszteni, hogy ha hátul megnyomják, ak
kor skálázzon. A babák ezt nem akarták, mire 
Sándor a bábukat sorra elemeire bontotta. Mikor kide
rült, hogy belül kócból vagy fürészporból vannak, dü
hösen csapta sarokba a szegény hullákat és kijelentet
tél hogy a női bábuk a világ legbutább teremtményei és 
semmire se megy velük az ember. Azért másnap megint 
p-̂ nTr babázott, és mindenáron lelket akart adni a sze
gény viasz fejű kis babuskáknak, akiknek dehogy is kel
lett szép csipkés ruhácskánál egyéb.

Tériké sokat sirt, kesergett bábui ilyen szomorú 
kimúlásán. Olyan volt a játékszoba egyik sarka, mint 
egy csatatér, döntő ütközet után. Csupa fejek, lábak, 
karok hevertek szerteszét

— Szép kis hős vagy te — mondta Károly. Kato
nák helyett, az özvegyeket és árvákat koncolod fel.

Egyszer Tériké igy szólt Sándorhoz.
— Te Sanyi. A Szegediék kastélyában láttam, egy 

csodababát Akkora, majdnem életnagyságu. Te, olyan
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gyönyörű babát még nem láttál. . .  Arany haja van, ne
felejts szeme. Ha lefektetik alszik, ha felkeltik, kinyit
ja a szemét És beszélni is tud. Ha megnyomják azt is 
mondja igen, azt is mondja nem.. .  Oda van ültetve & 
kis szalón divánjára és folyton mosolyog. Ez neked való 
baba lenne, ez biztosan nincs kócból.

Sándornak szeget ütött a fejébe az a hires baba és 
.elhatározta, hogy megszerzi magának. Látni akarta hát, 
de ez nem ment könnyen. A kis szalón az emeleten volt 
és rendesen zárva tartották. Csak mulatságod idején 
nyitották fel az összes termeket Szegediéknél. Sándor 
nem merte megkérni Szegedi bácsit, hogy mutassa meg 
a hires babát, mert tudta, hogy tőle mindenki félti a bá
buját. Hires volt erről.

Ám Sándor nem olyan fiú volt, aki ha valamit akart, 
azt keresztül ne vitte volna. Az alkalom nem is késett 
soká.

Szegediéknél nagy kerti mulatság volt. Sok vendég, 
muzsika, vidámság jókedv uralkodott a vén hársak alatt, 
ahol finom lakomára volt megteritve. Ettek, ittak, tán
coltak. A fákon tarka lampiónok himbálóztak, a lam
pionok körül meg apró esti szárnyasok libegtek ide-oda 
a fénytől mámorosán.

Sanyi is ott volt a bálon. Most mindenki itt van
— gondolta magában és észrevétlen elsomfordált a 
társaságtól, beszökött a kastélyba. A cselédség a kony
hában, az inasok a kertben voltak. Véges-végig 
üres volt az egész kastély. Sanyi felszökött a lépcsőkön, 
szivdobogva állt meg egy pillanatra. Aztán végig 
futott a felső szobasoron és egyszerre csak ott állt a kis 
rózsaszínű szalón ajtajában. Ez is nyitva volt. Egy ró-
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zsaszinű ernyős lámpa enyhe fénye világította meg a 
rózsaszín selyembrokát bútorokat, a rózsaszín és 
arany falakat. Tündéri fénnyel verték vissza a csillogó 
tükrök a kristályos lámpa fényét, azt megsokszorozva. 
Sanyi izgatottan nézett körül. . .  ott. . .  csakugyan ott 
a divány sarkában. . .  ott ült a gyönyörű baba.

Végre, végre, megláthatta! Égszinü selyem ruha 
volt rajta és ahogy félre billenve hevert a selyempár
nán olyan volt, mint alvó Csipkerózsika.

Sanyi mindjárt látta, hogy Teri igazat mondott: en
nél szebb baba igazán nem lehet a világon. Teri összes 
babái nem érnek ehhez képest semmit. Ilyen angyalszép 
babáról még nem is álmodott. így hát természetesen 
azonnal megkívánta- fis ekkor elhatározta, hogy történ* 
jen bármi, ez a baba az övé lesz.

Ebben a pillanatban zajt és közeledő lépéseket hal
lott. Gyorsan a függöny mögé bujt Épen jókor, mert 
Szegedi bácsi jött be három fiatal vendéggel. Mint kide
rült ezek is a baba kedvéért jöttek, mert hallották hirét 
a szép babának, és kérték Szegedi bácsit, hogy mutatná 
meg. Persze nagyon tetszett a szép baba és az egyik 
ifjú megkérdezte:

— fis kinek adja majd Szegedi bácsi ezt a szép 
babát?

— Akinek majd igent mond, azé lesz fiam — mond
ta, aztán kimentek tovább mulatozni.

Sanyi kibújt a függöny m ögül, letérdelt a divány  

előtt és egészen elmerült a szép baba csodálásában. 
Gyengéden m egérintette és olyan finoman bánt vele, 
mint egy méltóságoB kisasszonnyal, nem úgy mint a 
húga bábuival.
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Felültette a babát, mire tüstént kinyitotta nagy 
nefelejts kék szemét, mintha csodálkoznék, hogy mi tör
ténik most?

— Alvó baba — susogta Sanyi, de szép vagy, hogy 
nem bántanálak soha. Mond akarsz az enyém lenni?

A baba nem szólt semmit, mire Sanyi gyengéden 
megnyomta az oldalát.

— Szeretsz? — kérdezte.
— Nem!. . .  Csak ennyit mondott.
— Nem szabad elvinnem téged?
— Nem.
— Hát nem akarsz az enyém lenni? — kérdezte Sa

nyi oly busán, hogy más baba már megsajnálta volna 
de ez a baba egyre csak azt hajtogatta: nem, nem, nem.

Sanyi szomorú is volt, mérges is volt. Haragosan 
hagyta ott a kegyetlen babát és lefutott a lépcsőkön.

Eleinte minden babát agyonkinzott, amelyik 
a keze ügyébe került. Most már unta a babákat. Elkez
dett tehát katonásdit játszani Harcolt, vitézkedett, csa
tába ment és minden áron hősi halált akart halni, mert 
az a szép baba nem akart igent mondani.

Minél jobban múlott az idő, szive annál jobban só
várgott a szép baba után. Nem tudta elfelejteni. Hosszú 
nyári estéken, idegen vidékeken kóborolt és ezeken a 
magányos sétákon egyszer csak kivirágzott lelkében a 
Dal. Mindjárt könnyebb lett a bánat... Szép, szomorú 
énekeket csurgatott a leikéből, sokat, sokat. Ezek a da
lok mind Rózsikáról szóltak, a szép hidegszivü babáról, 
aki csak azt tudja mondani: nem.

Hegyeket, völgyeket, messzi vidékeket bekóborolt 
hű lován Sándor és közben csak énekelte a kesergő da
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lókat. így teltek múltak az évek, és a bánatos dalok egy
re csak szaporodtak, mert nem tudta elfelejteni a babát.

Hosszú idők múltán egyszer csak mégis haza vető- 
dött Sándor. Szép aranysujtásos huszárattila volt raj
ta és sarkantyus csizma.

Olyan szép volt, olyan büszke és olyan szomorú!
A nyereg aljában ott rejtőzött a leirt sok ezer ének, 

szomorú, vágyódó ének a szép hideg babáról.
Otthon nagy örömmel fogadták a kedves családi 

házban, de az nemj volt már olyan vidám, mert hiányzott 
belőle az anya. Sándor nem tudott felvidulni itthon 
se. Nem volt nyugodalma. Valami érzés úgy vonzotta a 
Szegedi kastély felé. Sokáig ellenállt, de aztán egy alko- 
nyatkor mégis elindult arrafelé. A kastély most nagyon 
csendes volt Sándor hallotta, hogy a Szegedi bácsi meg
halt, de a baba még most se mondott igent senkinek.

— Régen láttuk a fiatal urat— mondta a kertész, 
az öreg házvezetőnő is örült jöttének.

Sádor végig ment az ismerős szobákon, lépcsőkön, 
folyosókon és végre odaért a kia rózsaszín szalonhoz. 
Hiába volt hős katona, most mégis dobogott a szive bi
zony.

A szépséges baba az ő énekeinek a királynője ott 
ült a díványon. Szeme kerekre volt nyitva, a szája is 
kissé, úgy, hogy apró fogai küátszottak. Karjai ki vol
tak tárva, mintha valakit már nagyon epedve várna.

Csipkés ruhájában elragadóan szép volt! Sándor 
mellé ült a díványra. A baba ettől a mozdulattól kissé 
oldalt dűlt és ráborult a kék attilára. Sándor szeretett 
volna mondani valamit, valamit megint kérdezni, de félt 
a baba feleletétől De most mégis nagyon boldog volt,
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hogy a baba mellett lehetett és nem bánt semmit. Bol
dogan szorította magához a szép babát.

Ekkor csoda történt: A baba hogy hogy nem, ettől 
a szorítástól megnyomódva, megszólalt: Igen.

Sándor szive nagyot dobbant. Ilyen csodát! Nem 
akart hinni a szemének, meg a fülének. Igazán, a baba 
igent mondott volna, övé akarna lenni mégis hát. Csodá
latos!

Pedig nem is volt olyan csodálatos. Ugyanis Sándor 
most véletlenül a babának a bal oldalát nyomta nueg, 
ahol a szív van. Az igen is azon az oldalon volt persze 
és Sándor hiába nyomta régen a jobb oldalát, mert ott 
volt a nem.

Mondanom sem kell talán, hogy Sándoré lett erre 
a szép baba kastélyostul mindenestől. Nagyon boldog 
volt, úgy bánt a babával, mint a himes tojással.

És nagy boldogságában ekkor elkezdett vidám dalo
kat énekelni. Ezután már nem is dalolt többé szomo
rút így a vidám boldog dalok is felszaparodtak, hogy 
egész könyvre való lett belőle. Most már két énekes 
könyve volt Sándornak: egy szomorú és egy vidám. Eze
ket a szép vágyódó érzelmes dalokat nagyon megszeret
ték az emberek és tán még ezer év múlva is olvasgatni 
fogják ezeket a szerető szivek. A boldogok és a boldog
talanok.

A kicsi kedves ház pedig, ahol Kisfaludy Károly és 
Kisfaludy Sándor élt, megkapta a hálás utókortól a már
ványtáblát és aki vándor erre ballag megáll, leveszi a 
kalapját mint a templomban és úgy olvassa el az irást:

Itt született az ezer dalu poéta, a Himfy dalok hír
neves szerzője.
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Három szálka
(Mese Radlčevlć Brankóról)

Ott, ahol Szerém, Bánát és Bácska összeölelkezik 
mint három jó tesvér, élt egyszer reges régen egy kis 
fiut akit Bránkónak hívtak.

A szerémségi hegyek szőlőfürtös hátán volt a házuk 
és ezt a házat mindennél jobban szerette Bránkó. Nem
csak azért, mert a házban ott élt apa, anya, a világnak 
ez a két legfőbb jója, de azért is, mert a szőlőhegy ol
dalán csüggŐ kis házból el lehetett látni a messzi ha
tárig, a Tiszáig, a Dunáig, a Száváig, a világ végéig. A 
hegyi ház olyan messzi birodalmat mutatott Bránkónak, 
amit a völgyben lakók sohasem láttak, ha kimentek a 
házaik elé. Bránkó tehát messzibbre látott, mint a völgy
béli gyerekek, többet tudott, erősebb vágyu volt és 
bátrabb. Ha kirándultak a hegyek közé, rendesen ő volt 
a vezér, mert úgy ismerte az ösvényeket és a hegyi uta
kat, mint senki más a fiuk közül.

Egy vasárnap reggel Bránkóék háza elé gyüleke
zett a kis diákcsapat, utrakészen, hogy kirándulnak a 
Fruska Gorába. Nyár volt, gyönyörűen sütött a nap, a 
fiuk Bránkót dallal ébresztették és amikor kissé álmos 
szemmel, utitarisznyával a hátán közéjük lépett, nagy 
zsivajjal körülfogták:
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— Mi van veled, Bránkó, hogy ma ilyen álmos 
vagy? — faggatták.

— Rosszul aludtam — mondta ásitva, kedvetlenül.
Aztán megindultak. De a kedvetlenség sehogy sem

akart elmúlni Bránkóról. Szótlanul haladt a zajongó 
csapat között és amig azelőtt ő vezetett, ma mindegyre 
lemaradozott a többiektől.

Érezte, hogy valami a lelkére nehezedett és gondol
kozni kezdett, hogy mi is történt?

Igen. Tegnap szombat volt. A kapások a ház elé te
lepedtek alkonyaikor és várták a sort. A vincellér egy 
kis ablakon keresztül fizette ki a heti napszámot és a 
munkások egyenkint járultak az ablak elé. Egy 
kicsi kócos lány maradt legutolsónak. Soványka, 
sápadt volt szegény és a réküje ujján mind
két könyökén akkora lyuk volt, mint az ökör szeme. 
Ezen kandidált ki két fekete csontos könyöke. Lyukas 
volt a bocskora is, de meg lyukas volt a köténye is. A 
pöttyek kiestek belőle, mint deszkából a csomók.

A vincellér rárivalt a kis lányra. Durva recsegő 
hangjától szinte reszketett a gyerek.

— Te haszontalan pesztra — mondta — a fizetés
nél pontosan itt vagy ugy-e, a munkától azonban annál 
szívesebben kimaradozol.

A kis lány vörös lett, a szemeit elfutotta a könny 
és reszkető hangon dadogta:

— Beteg volt az édes apám, nem tudtam jönni két 
napig.

Biztosan alaposan leitta magát megint a gazember, 
dörmögte a vincellér és néhány garast dobott a kislány 
elé.
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A lány reszkető kézzel szedte össze a pénzt és bele
kötötte egy piszkos, nagy vörös zsebkendő sarkába. Az
tán könnyes szemmel megindult a hegyen lefelé.

Bránkó maga se tudta mért, úgy sajnálta a sze
gény leánykát és nyomon követte. Csakhamar utol 5a 
érte és megszólította:

— Hogy hívnak?
— Maricának — felelt a kislány és csodálkozva né

zett könnyes nagy fekete szemeivel a fiúra.
— Mért sirsz?
— Azt hiszem kevesebbet fizetett a vincellér, mint 

amennyi járt volna.
Bránkó megkérdezte a napszám diját, megolvasta 

a kislány pénzét és látta, hogy csakugyan rosszul fi
zette ki a vincellér.

— Gyere velem vissza — mondta a leánynak.
— Félek, — szepegett a lány.
— Ne félj, csak gyere, mondta Bránkó és annyi 

önbizalom volt a hangjában, hogy Marica is bátorságot 
kapott újra szembe kerülni a dühös képű vincellérrel.

Közben csaknem teljesen bealkonyodott és a vin
cellér épen távozni akart, amikor Bránkó megállította.

A vincellér morogva fizette ki a visszatartott ösz- 
szeget a leánynak, Bránkó kívánságára. Nem mert ellen
kezni, mert a fiú szüleinél volt alkalmazásban.

Marica kipirosodott arccal boldogan vette át a 
p^nzt. Egyszeribe megkönnyebbült a szivecskéje. Mo
solygott Bránkóra:

— Megvert volna az apám, ha te urfi nem segítesz 
rajtam.
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Ezalatt a nap már teljesen a hegy mögé bukott és 
Ifiarica szepegve mondta még:

— Messzi lakunk és most meg azért kapok ki, 
hogy megkéstem.

— Majd haza kisérlek — mondta Bránkó és haza 
is kisérte. Útközben beszélgettek.

— Mi az apád? — kérdezte Bránkó.
— Bocskoros. Jó ember, ha nem részeg, de. . .
— De?
— De mindig részeg, olyankor dühös, mint a vin

cellér úr.
A hegy lábánál meghúzódó nyomorúságos viskók 

egyike előtt megállt Marica.
— Itt lakunk mi — mondta.
— Bekísérlek, hogy ne bántson az apád — mondta 

Bránkó.
Marica apja meg anyja ott ültek az asztal mellett 

a félsötét szobában. Egy füstölgő kis mécses világította 
meg az arcukat amint ettek. Mamaligát kanalaztak épen 
és ahogy a lány kinyitotta a szobaajtót mind a kettőnek 
megállt a fakanál a kezében és a szájuk nyitva maradt.

— Jó estét kívánok — köszönt Bránkó.
— Adjon isten urfi. Hát te hogy vetődsz ide — 

kérdezte csika Pera.
Az asszony felállt, sápadt, szenvedő arca körül szo

rosabbra húzta a fejkendőt, aztán széket törült a ven
dégnek.

Bránkó körülnézett az alacsony gerendás szobában. 
Nyomorúságos volt biz az, de hát úgy látszott, ezek az 
emberek már megszokták ezt

Aztán beszélgettek, mindenféléről, mialatt Marica
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félre ült a padkára és evett. A homályból úgy világított 
két nagy fekete szeme, mint a karbunkulus. örült, hogy
ma nem kapott szidást itthon.

Mikor elköszönt végül, már csillagos volt az ég és 
Bránkó minden csillagot duplán látott Ugyanis csika 
Peró három pohár bort magyarázott bele Bránkóba, aki 
eddig utálta a bort, de most nem akart ellenkezni a 
rosszindulatu emberrel. Végül még ízlett is neki

A csillagok tehát rengetegen voltak. A göncöl sze
kér selymesen, nesztelenül gurult az ég fekete bársonyán 
és a holdvilág rosszalólag csóválta a fejét:

— Ej Bránkó, mit műveltél?
A szőlőkarók úgy álltak előtte, mint a szuronyos 

csendőrök és félelmes árnyak imbolyogtak körülötte, 
mint a tolvajok. Aztán nekidölt egy szőlőkarónak. Dü
hös lett és felpofozta a szőlőkarót Három szálka ment a 
tenyerébe ettől a pofontól. Erre aztán kicsit magához 
tért és ment hazafelé.

Otthon ruhástól dobta magát az ágyra és azon
nal elaludt

Ezekre gondolt most Bránkó, ahogy bandukolt a 
hegyen fölfelé.

A fiuk már jól elhagyták vezérüket, mert ismerték 
Bránkót, hogy szeret néha egyedül lenni és ma különö
sen szótalan volt. Bránkó egyszerre csak sajogni érezte 
tenyerét. Megnézi, hát vörös gyulladás között három 
szálkát vesz észre a tenyerében a bőr alatt. Megpró
bálta kipiszkálni, de nem volt tűje, hát sehogy sem si
került a dolog és a szálkák egyre jobban fájtak.

Ahogy igy a tenyerét babrálva lépegetett, észre se 
vette, hogy egy mellékösvényre tévedt Egyszerre csak
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kecskemekegést hallott. Fölpillant, hát látja, hogy egy 
kis kunyhó előtt egy hosszú szakállu remete egy kecs
két fej.

Bránkó megállt a kunyhó előtt és illedelmesen kö
szöntötte az ősz remetét. Várta amig az megfeji a kecs
két és elrakja a tejet, aztán megkérte, hogy vegye ki a 
szálkákat a tenyeréből. A remete maga mellé ültette 
Bránkót és azonnal hozzálátott a műtéthez egy varró
tű segitségével. Mialatt dolgozott, megkérdezte Bránkót, 
hogyan ment a három szálka a tenyerébe. Bránkó őszin
tén elmondta a remetének az egész tegnap esti histó
riát, nem hallgatva el belőle semmit.

Ekkor a remete sokáig hallgatott. Fehér szakálla 
ahogy az alacsony tönkön ült, a földet súrolta. Durva 
barna köntösét egy vastag spárga tartotta össze dere
kán, amelyen egy olvasó csüngött. Mikor a szálkákat 
kiszedte, Bránkó felsziszent.

— Bizony a szivedig érnek ezek a szálkák, nyo
muk ott is marad örökre — mondta rejtélyesen az aggas
tyán. Aztán mutató ujját rászorította a három kicsiny 
vérző sebre — folytatta:

— Egy arasznyi tükörbe belefér a nap, egy kicsi 
tócsába a csUlagos ég, három sebbe az egész világ fáj
dalma.

Egy szem bogarába belefér egy ember arca és egy 
tenyérbe benne lehet az ember sorsa.

— Te látod remete az én sorsomat a tenyeremben?
— kérdezte remegve Bránkó?

— Látom, — felelt a remete. Szeretet, Dicsőség, 
Mámor, ez a te sorsod. Látom, hogy nagy fia leszel

26



nemzetednek, mert lobogó lelked ezer szikrába pattan. 
Tiéd a Dal, a Dicsőség, de gyenge vagy és rabul ejt a 
Mámor.

Bránkó kissé szédülve hagyta el a remete hajlékát és 
mélyen elgondolkozott azon, amit a remete mondott. 
Nagyon tisztelte az öreg embereket, hát még az ilyen 
tudós szent remetét. Nem értette ugyan pontosan mind 
azt, amit mondott neki, de mégis kissé felvidultan dugta 
két ujját szájába és éles füttyöt menesztett diák
társai után. Csakhamar megérkezett a füttyválasz és 
Bránkó most már tudta, merre kell mennie.

Az idő már délre járt, amikor a kis csapatra ráta
lált Bránkó. A hegytetőn egy romfal árnyékában ültek 
a fiuk és falatoztak. Nagy örömzsivajjal fogadták a ve
zért és helyet csináltak maguk között. Bránkót szinte 
meghatotta most a fiuk szeretete és ragaszkodása, ahogy 
versenyeztek egymással figyelmességükkel és hogy tö
rekedtek őt felvidítani.

Bránkónak is megjött az étvágya, jóízűen falato
zott szalonnából. Jól esett éreznie társai szeretetét és 
ez a szeretet, mint a mag, kicsirázott a szivében. Dal
virág fakadt belőle kedves, vidám, gondtalan éneke az 
ifjúságnak.

A fiuk felvillanyozva ugrottak talpra és eltáncolták 
a testvéri kólót, aztán megindultak hazafelé.

Azóta sok-sok esztendő muilott el, de Bránkó Ra- 
dicsevics nevét ma is ismeri minden diák, mert Bránkó 
dala átrepülte az évszázadot és esztendőről-esztendőre 
minden diák szivében újra csendül. Nem is hal meg 
soha.

És a jóslat bevált, Bránkó élete úgy folyt le dal
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és mámor között, mintha minden nap bucsu lett volna. 
Talán az is volt, mert rajongó szerető szive mindig bú
csúztatott Hiszen minden elmúlik, a tegnap, az ifjú
ság, a diákélet, Mórica mosolygása, a szüret, a tél, az 
öröm és a bánat és az ember élete.

Karlovci büszkesége Radicsevics Bránkó is meg
halt az időben és sírját őrzi a Sztrazsüovó csúcsa. Váj
jon tudja-e az örök csöndesség hónában, hogy mámorod 
álma a nagy Testvériségről a késő utódok valósága 
lett?
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Zengő világ
(Mese Liszt Ferencről)

Egyszer volt, hol nem volt, egy nagyon-nagyon kü
lönös világ. Sok ember ismeri hírből ezt a világot, de 
azért ebben a világban nem sok ember tud 3> odavalósi« 
lenni. Kották vannak beleírva, azok a titokzatos jelek, 
amelyeken az utat arrafelé megtalálhatjuk, de mondha
tom sok idő telik bele, amíg sikerül minden útját, bokrát, 
hegyét és völgyét megismerni Ez tudni illik olyan fel- 
és le világ, mint a hullám. Közeli rokonságban 
is van a tengerrel. Ebben a titokzatos hangvilágban 
is zug, morajlik, hullámzik, árad és apad, akár a ten
gerben és aki nem tud benne megélni azt kidobja magá
ból, akárcsak a hullát Most elmesélem, hogy egy kisfiú 
hogyan jutott be ebbe a különös bűbájos világba és hogy 
lett belőle a Zengő világ királya.

Egyszer egy kis fiucska ment mendegélt azon a 
széles utón, amelyet életutnak is szokás nevezni és mert 
elfáradt attól a sok mindentől, amit az Életuton látni 
lehet, leült egy fa alá pihenni Este volt, a csillagok ra
gyogtak és a fiastyuk csibéi már mind az anyjuk szárnya 
alatt bóbiskoltak. Csak a holdvilág álmatlankodott ar
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égen, mert neki muszáj volt. Éjszakai szolgálatban volt 
a mennyboltozaton, hát kényszeredetten bakterkedett 
sárga kerek ábrázatával, amely elé minduntalan felhő- 
fátyol húzódott, olyan égi zsebkendő, hogy ne lássuk, 
ha a holdvilág ásít.

Pedig nem is volt unalmas az este. Ferkó legalább 
is nem unatkozott, mert feje felett a fa tetején gyönyö
rűen trillázott egy kis madár. Csilingelt, csattogott, tril
lázott a hangja, csak úgy zengett a vidék tőle.

Ferkó úgy érezte mintha a szivében csilingelne mil
lió ezüst csengetyű és felsóhajtott:

— Oh, bár csak reggelig hallgathatnálak gyönyö
rűséges, dalos madárka. . .  Oh, bárcsak én is veled da
lolhatnék.

Alig ejtette ki ezeket a szavakat, máris ott ült a 
vállán egy parányi kis pacsirta és igy szólt:

— Vártalak, tudtam, hogy jönni fogsz. Most elvisz
lek magammal a zengő világba, mert reád már ott na
gyon várakozik valaki... .

A csöpp madár erre kifeazitette szárnyait és a kö
vetkező pillanatban akkora lett, hogy Feri kényelme
sen fért el a hátán. Jaj micsoda utazás volt ez! A fák ko
ronái fölé kerültek, aztán egy nagy kövér felhő kapta 
ĥátára mindkettőjüket, úgy úsztak tovább a nagy min- 

denségben.
De nem is nagyon sokára, sajátságos nesz szűrődött 

át a légen és Feri zavaros, de mégis szép hangokat hal
lott egyre erősebben.

Az ég derengeni kezdett, mint a hajnal keleten. 
Tündöklő rózsaszínű minden köröskörül. A madár sikló
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repüléssel lefelé kezdett szállni, oda, ahonnan a rózsaszí
nű fény lövelt.

Egy ezüsttó partján szálltak le. A tó körül ezüst le
velű babérfák álltak és körülöttük parányi rózsaszín 
madárkák röpködtek, mint a hangok. Megütötték cső
reikkel az ezüst leveleket és azok csengtek a tó körül.

Perkó nem is tudta, hogy történt, egyszerre csak 
egyedül volt a tóparton. Körülnézett és látta, hogy egy 
rózsaszínű rózsával befutott kerek kis kastély kertjében 
áll. Széles rózsaszínű márványlépcső vezetett fel a kas
tély terraszára. Megindult hát a kastély felé. Olyan 
erős rózsaszínű fényesség volt, mintha minden rózsa kö
zepén egy rózsaszín égő lenne és az világítana be ilyen 
tündérmeséi fényességgel a tó tükrét és a messzi kör
nyéket.

Mialatt Ferkó egészen beleveszett a látottak cso
dálatába, egyszerre egy minden eddiginél zengőbb bű
bájosabb hang szólalt meg mellette.

— Jöjj, kedves fiú, már úgy vártalak.
Egy édes kis Tündérke volt a hang tulajdonosa. 

Ferinek akkorát dobbant a szive, hogy majd szét repesz- 
tette pitykegombos mellényét.

Tündérke megfogta a fiú kezét, felvezette a már
vány terraszra, leültette maga mellé és megkínálta édes 
szamócával, amit egy rózsaszín madárka tett eléjük fü
les kosárkában.

Hát ilyen jó szamócát Feri még nem evett életében.
— Hol vagyok? — kérdezte végre nekibátorodva.
— A zengő világban. Haszen hallod?
Hallotta, hogyne hallotta volna. Izgatottan mondta:
— Igen, hallom, de olyan csodálatos. . .
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— Pedig még nem is láttad ami a zengő világban a 
legcsodálatosabb.

— Oh, mutasd meg hát nekem!
— Azt nem lehet mindjárt. Előbb ki kell próbál

nom, hogy érdemes vagy-e csakugyan arra,hogy meg
ismerjed a Zengő világot.

— Mit kell tennem, hogy ezt kiérdemeljem — kér
dezte Peri

— Nem sokat tehetsz, legfeljebb annyit, hogy 
jól figyelsz a hangokra. De kérdés, hogy van-e ehhez 
tehetséged. Ha nincs, kizárunk a Zengő világbóL

— És ha van tehetségem?
— Akkor örökre tied a Zengő világ.
— Akarom ezt a világot — vágta ki bátran a fiú.
— Majd meglátjuk — kacagott fel a Tündérke 

hangja.
— A kacagásod olyan, mint az ezüst csengetyűszó

— mondta Feri.
— Ez derék mondás volt Látom, helyes utón jársz 

a hangok megfigyelésében. Ezzel egy lépéssel máris kö
zelebb jutottál a Zengő világhoz.

— De hiszen itt ülök a Zengő világ legközepében, 
nem?

— Ez csak látszat, kedves fiú. Ha nem érted meg 
minden hangnak az értelmét, akkor itt ülhetnél napes
tig hiába. Az épen olyan lenne, mintha, egy varjú ülne 
a hangversenyen.

— A varjúnak olyan a hangja, mint minálunk a 
Kánya nénié, amikor összetörik a tükör, kigyullad a 
ház, vagy ellopják a diót

— Kár. . .  kár. . .  kacagott Tündérke.
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Aztán lementek a tó mellé.
A rózsaszín madarak körüllepték a Tündérkét. El

helyezkedtek nyolc sorban az ezüst levelű fák előtt Ap
ró gyémántszemükkel a Tündérke mozdulatait lesték, 
akinek a kezében egy aranypálcika volt.

Most aztán nagyon édes dolog következett:
A Tündérke pálcikáját felemelve dirigálni kezdett a 

kis rózsaszín madaraknak. Amelyiknek intett, az már 
is megütött csőrével egy-egy ezüst levelet Káprázatos 
gyorsan járt a Tündérke keze, ugyanolyan gyorsan kop- 
pant a madárkák csőre. A hangok kristálytisztán cseng
tek ki végtelen mélységben, mint a tengerfenék és vég
telen magasságokban, mint a napos égbolt Mélység és 
magasság hangjai összefolytak egy csodálatos zengő 
melódiában, mesék, képek szakadtak, színesedtek át a 
hangokon. Olyan muzsika támadt, amelyet igazán csak 
tündér keze dirigálhatott

Feri nem csak a fülét, de még a száját is nyitva fe
lejtette erre a zengő csodára. Leült, mert reszkettek a 
térdei az izgalomtól. Fekete fürtös fejét tenyerébe haj
totta és engedte hulljon és járja keresztül ez a hang* 
zuhatag.

A rengő levelek kicsit még zúgtak, aztán egyszerre 
elhallgattak.

A kis Tündér megérintette a magába merült fiú 
vállát — Nos mi volt ez? — kérdezte a szemébe moso
lyogva.

Feri egyetlen szót mondott:
— Aratás. . .
*— A kis Tündér kék szeme olyan lett, mint egy bú

zavirág, Leült a fiú mellé és kérte:
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— Mondd el, mit éreztél.
— A rónát éreztem meg. . .  A bűzakalászos pipa- 

csos alföldi rónát. Déli legények vágták ütemesen a 
rendet. . .  csengtek, pengtek a kaszák, hullott finom zi- 
zegéssel az érett kalász. . .  Hallottam a kalászok vidám 
búcsúját, amelyek mint a gondtalan gyermekek szakad- 
tak le a földanya kebléről... vidáman rikoltották: Vi
szontlátásra . . .  Aztán . . .  hallottam a földanya könnyes 
búgó hangját, ahogy megáldotta vidáman távozó ka
lászgyermekeit . . .  Benne volt a marokverő lányok epe- 
dő éneke a csillogó est után. . .  Hat rózsaszínű madár
ka, hat lány piros viganóját rikkantotta és tizenöt ma
dárka az emberek kenyér fohászát imádkozta. . .

— És te ezt mind benne érezted ebben a muzsiká
ban — szólt suttogó hangon a Tündérke — s kis kezét 
Feri fejére tette.

— Oh, sokkal többet még. . .  Ez az egész igy 
együtt a délibábos róna isteni szimfóniája volt. . .

A kis madárkák rendre ott sorakoztak már, kis 
gyémánt csőreiket köszörülgetve.

Tündérke felállt és ismét dirigálni kezdett A ma
darak kipp-kopp, máris rengésbe hozták az ezüst leve
leket

Ferinek a szive ugyanarra az ütemre kezdett do
bogni, mint a madárkák csőre és úgy érezte, hogy az 
ő vére is muzsikál. Elbódultan hevert el a selymes fü- 
vön és kitárt karokkal nézte a rózsaszín eget

Mikor a madarak elpihentek, Tündérke lehevere- 
dett a fiú mellé és ismét kérdezte:

— Mit éreztél, mondd?...
Feri lecsukta a szemét úgy mesélte:
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— Most erdőben jártam. . .  Büszke jegenyefák 
nézték az erdőn keresztül rohanó csillogó patakban 
magukat és zengték:

— Jaj, de karcsuak vagyunk, jaj, de szépek va
gyunk.*.

Hiú énekkel himbálóztak a felhők alján és sze
rencsés utat zengtek gúnyosan utánnok. . .  Most kicsi
ke, lila hangok pötyögtek bele ebbe a büszke kórusba.... 
finoman, szerényen, mint az erdő alján az ibolya.. . .  il
lata az ibolyának, mely ott lapult szerényen a jegenye
fák tövében.. .  Most egy nagy levélen mély viharhang 
kondult. Egyre mélyebben dübörgött, zúgott Kicsi, ijedt 
hangok csendültek, kongattak mellé. . .  itt is, ott is . . .  
kip-kop, megindul a felhő, megázik az erdő. . .  kip-kop, 
itt recseg, ott ropog, a bősz vihar rengve zúg. . .  Villa
nás, roppanás. . .  tiz madárka éleset vág csőrivel, mint 
a kés, húsz madárka fényeset váj kis csőrével, mint a 
villám, mint a vész. . .

Feri szemei már ismét nagyra nyíltak és fénylet
tek mint két karbunkulus. . .  és szinte felindultan me
sélte tovább, mit zengtek az ezüst levelek:

— Bumm! A jegenye hídnak esik keresztül a pa
takon . . .  Egy hangja sincs többé. . .  Két jószivű kis 
madárka gyászindulót zeng felette: Meghalt a büszke 
jegenye. . .

És a túlsó partról kis királylány utrakel, a jegenye 
hidján, mint egy angyal lebeg át és az erdő fölött, a 
szivárvány felszökött... ezer színű hangok ívelnek a 
légen át, a tavaszi vihar elvonul és a kis királylány ibo
lyákért leborul. Meghalt a gőg, a szerénység ott illatozik
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kis királylány kezében. . .  és ez mind, mind benne volt 
a zenében. . .

Feri szeme fekete árnyékot vetett Tündérke kék 
szemein és Tündérke boldogan kacagott. . .

— Még egy próba nagy zenepoéta és te leszel a 
Zengő világ királya.

A kismadarak egy intésre már olyan kottasort 
képeztek, mint a parancsolat fis olyan lendülettel száll
tak a remegő ezüstleveleknek, mint művész keze a zon
gorabillentyűknek.

Amit pedig most játszottak a madárkák, azt alig 
lehetett elviselni, mert abba belefájdult Feri szive nagyon, 
Nem tudni9 mit érzett, csak ment a Tündérkéhez, át
fogta a derekát és úgy hallgatta tovább.

Mikor pedig a zene elhallgatott, se szó, se beszéd, 
megcsókolták egymást

— Érzem, megértetted ezt a dalt is, mégis mpndd el 
mi volt ez?

— A boldogság rapszódiája — felelt a fiú. Azt 
zengte minden levélke, hogy örülsz, mert rád találtam, 
hogy örökre az enyém akarsz lenni Azt zengte, hogy 
te vagy a Múzsa és a te kezed áldotta az én életemet.

Most egyszerre ijesztő lárma kerekedett Rémes 
arcok bukkantak elő és egy h o sszú k armu szörny köze
ledett Ferihez. Feri ijedten húzódott a Tündérkéhez.

— A kakófonia — mondta a Tündér. Ne félj, én 
megvédelek ettől a szörnyű hangzavartól.

És erre felébredt Feri.
Ott feküdt a fa alatt az Életuton és ott álmodott 

és ott is ébredt fel.
De akinek ilyen álmot ad a Végzet, az nem felejti
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azt el soha. Feri sem felejtette eL Odaült a zongorához, 
azt képzelte minden billentyű egy-egy levél és az ő uj- 
jai a rózsaszínű madarak. A tündér Múzsa dirigált Fe
rinek és az egész világ összefutott a csodás muzsikára. 
Még egész kicsi volt, alig kilenc éves és már ilyen nagy 
művésszé tette a csodálatos álom.

Bejárta a világot, híres volt, a Zengő világ királya 
lett, mint ahogy álmodta. Annyi dalt csinált, amennyit 
csak akart és mindig a Múzsa csókolta szivére a me
lódiát

Az emberek sok sok aranyat adtak neki ezekért a 
melódiákért és ö a sok aranyat mind a szegényeknek 
adta.

Sok sok esztendő gurult messzire ezalatt és egy
szer ott ült a gyönyörű pálmakertjében és hallgatta a 
szökőkút csobogását Nézte a vizet, amely felbugyogott 
és a napsugárba megszivárványosodva visszahullott a 
medencébe.

— Istenem, gondolta, az én dalaim is így szöknek 
ki belőlem, de szerte folynak az egész világon, mert 
nincs ilyen őrző medencéjük, amely együtt tartaná kö
rülöttem a Forrás körül.

Egyszerre csak árnyék vetődik az útra és három 
zsinóros mentés ember áll meg előtte:

— Adj isten — köszöntötték magyar szóval.
— Fogadj isten, drága hazámfiai — szólt Ferenc, 

aki boldog lett egyszerre, hogy az anyanyelvén beszél
hetett

— Érted jöttünk — mondták kurtán az emberek.
— Értem? Mit akartok velem?
— Magyarnak születtél, hát legyél magyar.
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— Én a Zengo világé vagyok — mondta Ferenc.
— Az vagy igaz, de a magyar nemzet fia vagy, 

hát jöjj haza és nevelj hazádfiai közt uj dalnokokat a 
Zengo világ dicsőségére.

És Ferenc a Zengő világ híres királya otthagyta a 
pálmaligetét és hazament kis országába, onnan zengte 
dalait tovább.

A Zengő világ azért nemcsak életében, de halála 
után is királynak tisztelte Liszt Ferencet és csodálatos 
melódiái ma is úgy szállnak szerte a világon, mint a 
rózsaszínű madárkák és megkoppintanak minden da
los szivet, mint egy-egy ezüst levelet.
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Az Aranyszék
(Mese Munkácsi Mihályrói)

Volt egyszer három fiú. Frici, Vili és Misi. Misi
nek tulajdonképen Mihály volt a neve, de mert amikor 
nem tanult még meg az ovodában helyesen beszélni, ő 
magát Misinek hivta és igy rajta ragadt ez a név és 
mindenki igy nevezte.

A három fiú egy asztalos műhelyben lakott és a 
gyalupad alatt volt az ágyuk. Nappal a gyerekek min- 
dig székeket festettek, szép sárga meg zöldszinű széke
ket, amiket a mester eladott a vásáron piros képű me
nyecskéknek, akik tegnap mentek férjhez. A fiuk már 
nagyon értették a mesterséget és a túrót, amit a mes
ter a piacon vásárolt a székfestéshez, sohasem dézs
málták meg. A mester elégedett is volt, csak épen 
Misivel volt néha baj, mert a festékekkel mindent ösz- 
sze majszolt, ami csak a keze ügyébe került. Zöldre 
festette a Bodri farkát és bizonygatta, hogy úgy szebb, 
ha a kutya farka zöldes, az igen érdekes, a libák szár
nyait kipöttyözte és azt mondta, most hasonlítanak Ju
liskára, a pék lányára. A kakasnak kockásra festette a 
lábát, hogy pepita legyen mint az aljegyző űr ruhája, 
a macskát meg tigrisnek csíkozta meg.

Mindezekért Misinek az egyik füle sokkal hosszabb
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volt mint a másik, mert a mester nagyon rászokott 
Mifli egyik fülére. Úgy kellett Misinek, mondta a 
mestemé, mert ha Misi leszokott volna a mázolásról! a 
mester is leszokott volna a fülhuzásról. Hát persze. — 
Majsztram, mért festünk mi mindig csak sárga meg 
zöld székeket — kérdezte egy napon Misi a mestert

— Hát aztán milyent festenénk hékás?
— Hát pirosat, olyat mint a nap estéikor, meg 

olyat, mint az ibolya tavaszkor. . .  aztán festenénk 
ezüst széket, meg arany széket mester űr és a királykis
asszonyok vennék meg a vásáron aztat mester úr . . .

A bal füle egy picurkát ismét nagyobb lett Misi
nek ettől a beszédtől, de azért este a gyalupad alatt, 
amikor már lefeküdtek, csak megint elkezdte Misi:

— Festenék egy arany széket és köröskörül piros 
rózsákat, meg zöld leveleket. . .

Frici, a legöregebb azt mondta neki:
Tudod mit Misi. Vasárnap ha fizetést kapok a gaz

dától, veszek neked arany festéket
— Én meg pirosat, — mondta Vili.
— Zöld meg van — mondta az örömtől Misi és 

összevissza ölelgette Fricit meg Vilit és elkezdett buk
fencet hányni a forgácsok között.

És Misi egész éjszaka lázasan festett Álmában 
egy óriási nagy széket festett, akkorát, hogy a lábát is 
csak létráról érte el. Ott állt egy létra közepén, oldalán 
egy csempe bögre lógott tele arany festékkel. Egy mér
ges öreg királyé volt a nagy szék és azt mondta MJisinek 
hogy ha estig el nem készül a székkel, akkor lefejez
teti Misi azt mondta, hogy nem lehet estig megcsinálni, 
mert a vörös rózsák sok munkát adnak. De a király azt
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mondta lárifári, kész legyen, punktum. Misi nem tudta 
ugyan mi az a lefejezés, de azért nagyon félt mégis tőle 
és a mérges király azt mondta, punktum, ami szintén 
borzasztó lehet, azért hát ugyancsak nekifogott a mun
kának és buzgón mázolta szét a fényességet a szék 
lábán.

Egyszerre csak megszólal valami a feje fölött, föl
pillant, hát meglát egy gyönyörűséges szép királykis
asszonyt a szék karján himbálózni és egy nagy csokor 
vörös rózsát szorongatott a karjai között.

— A rózsákat én hoztam, hogy el tudj készülni az 
arany székkel estig — mondta a királykisasszony Misi
nek, aztán folytatta:

— Ebből a kis csorba bögréből akarod ezt az egész 
nagy széket befesteni — kérdezte?

Miisi szive egyszerre dobogni kezdett az ijedelemtől. 
Istenem, ha nem lesz elég aranyfesték, jaj mi lesz ak
kor. Belenéz a bögrébe és rémülten látja, hogy csaknem 
üres már. Szólni se tud, csak szomorúan néz fel a lány
ra. Az pedig ott a szék tetején bontogatni kezdi arany- 
haját és egy nagy csomót kitépve belőle igy szól:

— Nesze, ezt tedd a bögrédbe és önts rá firnájszt, 
annyi arany festéked lesz, amennyi csak kell. Ezzel le
dobja a hajat Misinek. Az boldogan kapott utána, úe 
puff! lepottyant a létráról, mert elvesztette az egyen
súlyt. Azaz felébredt álmából, mert beleütötte a fejét 
a gyalupad lábába.

Épen jókor, mert már reggel volt és Frici meg 
Vili már nagyban festették a sárga meg zöld székeket; 
de jó gyerekek voltak a Frici meg Vili és ameddig csak
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lehetett, mindig hagyták aludni Misit, mert Misi még 
elég kicsi volt és nőnie kellett.

Frici és Vili ígéretüket megtartották és mihelyt 
pénzt kaptak a mestertől, vettek Misinek arany és pi
ros festéket. Misi boldogan dugta a szalmazsákja alá. 
és alig várta, hogy a mester elmenjen hazulról.

Nem sokáig vártak, mert a mester pár nap múltán 
egy messzi városba ment vásárra és a mestemé, meg 
Frici vele mentek.

Nosza rajta, Misi hamar kiválasztott egy jóformáju 
meztelen széket s megkeverve az aranyfestéket, gyö
nyörű aranyszinbe öltöztette. Csak úgy szikrázott a na
pon és olyan volt, mint egy trónus. Most pedig követ
keztek a rózsák.

Misinek eszébe jutott az álma és emlékezett milye
nek voltak a rózsák a királylány karján és pont olya
nokat festett köröskörül a székre. Vüi csak ámult-bá- 
mult a rózsákra, amelyek úgy virítottak, mintha eleve
nek lennének és Vili meg is szagolta és csak mikor pi- 
rosfestékes lett az orra, akkor hitte el, hogy azok fes
tettek.

Mikor aztán a mester hazajött és meglátta az 
aranyszéket, odament Misihez. Ez ijedten kapta félre 
a fejét, mert azt hitte, most is a füléről van szó, de a 
mester keze most kivételesen valamivel lejebb kotorá
szott. Megveregette Misi vállát és olyan nyájasan né
zett Misire, hogy még Bodri is elvakkantotta magát 
örömében.

— Jól van fiam — szólt a mester — ezt az arany
széket kivisszük a vásárra és az árán veszek neked. . .

— Festéket, — kiáltotta el magát önfeledten Misi*
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Az aranyszék tehát vásárra került. Annyi nézője 
volt, mint egy gorillának és végül egy fehérarcű dáma 
megvásárolta. Annyi pénzt adott érte, hogy vehetett 
érte festéket, minden színűt. Misinek most már sza
bad volt olyan színű széket festeni, amilyent csak akart. 
Ezekért a székekért mindig sok pénzt kapott a mester 
és Misinek szabad volt nemcsak székeket festeni, hanem 
vásznat is, amire ráfért az egész műhely mindenes
től. És egyszer vasárnap délután, amikor Frici 
meg Vili aludtak a gyalupad alatt Misi lefestette őket. 
Később, sokkal később, amikor Misit már Mlunkácsy 
Mihálynak hívták és mindenki művész úrnak titulálta, 
Frici meg Vili nagyon szégyelték, hogy mester létükre, 
egy nagy teremben mindenki nyilvánosan látja, hogy 
hogyan aludtak a pad alatt vasárnap délután.
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Móricka
(Mese Jókai Mórról)

Móricka eleinte épen olyan kis fiú volt, mint a 
többi gyerek. Amikor a templomtéren összeverődve 
gomboztak épen. olyan izgalommal fricskázta bele a 
gombot a lyukba, akár a többi és ha telitalálat volt, 
épen úgy sikoltozott, ugrándozott, mint a többi.

Móricka, amikor már nemcsak ismerte a betűket, 
de meg is értette amit olvasgatott, nagyon megválto
zott.

Valahogy úgy kezdődött, hogy egy forró délelőtt 
szénaboglya tövében heverészett Az égen akkora fel- 
hőcske sem úszott, mint az öklöm. Kék volt a mennybolt. 
Móricka úgy érezte, hogy emelgetni kezdi az a 
csuda kékség és úszik benne mint egy tóban. Me
legen * bársonyosan remegett, hullámzott a kék lég és 
arany párkányok szegték a hatalmas tündöklő tükröt, 
ami vakitva tüzelt a kékség közepén. — Napkirály ka
puja, amit tüzes sárkányok őriznek — gondolta Mó
ricka és elhatározta, mihelyt nagy lesz, meg fog bir
kózni a sárkányokkal és feleségül veszi Napkirály 
egyetlen lányát.

Ettől kezdve nagyon szelid és szórakozott lett Mó-
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ricka. Sokszor nyakig merült a saját gondolataiba és 
nem ment a fiukkal játszani.

Egy holdas éjszakán aztán csodálatos dolog esett 
meg Mórickával. Mikor már mindenki mélyen aludt a 
házban, Móricka hirtelen felébredt. A hold erősen vi
lágított és úgy érezte, hogy hivja, csalogatja. Ment, 
ment, maga sem tudta merre. A fák ravasz és gyanús 
árnyékokat rejtegettek lombjaik alatt, de Móricka nem 
félt.

Ment bátran előre és még akkor sem ijedt meg, 
amikor egy hatalmas óriást pillantott meg. Az
óriás csak jött, egyre közelebb, nagy feje a fák ko
ronája felett imbolygott és rettenetes lábaival egye
nesen Mórickára lépett Az szép nyugodtan meg
állt az óriás lábujja gödrében és kihúzva budlibicská- 
ját a zsebéből, egész markolatig bele szúrta az óriás 
talpába.

— Az angyalát  ̂ egy szálka ment a talpamba,
mondta és leült, hogy kivegye. Hosszú kai*jait ki*
nyújtva erőlködött, hogy a talpához érjen, de a nagy
hasától, ami akkora volt mint egy száz akós hordó, se
hogy sem tudott hozzáférni

— Pán szakállára, ez fáj! Sziszegett az óriás és 
kinjában akkorát fújt, mint egy vihargép.

Móricka pedig felugrott az óriás kisujjára, vé
gig futott a lábaszárán, felkapaszkodott az óriás hor
dó hasán és nem telt bele félóra, már a vállán ült és 
ahogy csak tudta beleorditotta az óriás fülébe:

— Mit adsz nekem, ha kiveszem a szálkát a tal
padból?
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Az óriás nagyott kacagott, amikor észrevette Mó
rickát.

— Mit adhatok én neked, te parányi kis féreg — 
kérdezte az óriás — mit adhat az elefánt a szúnyog
nak?

— A szúnyog mégis megcsípi az elefántot, mondta 
kétértelműen Móricka.

— Hát mit adjak, — szól újra mosolyogva az 
óriás. — (Az óriásoknak rendesen jó szivük van).

Móricka gondolkozott és aztán igy szólt:
— Nézd, kedves óriás bácsi, igazad van, énne

kem sok minden nem kell abból ami a tied. Nem kell a 
nagy füled, mert ezzel meghallod az ágyúszót, de nem 
liallod meg a pacsirta énekét. Nem kell a hasad, mert 
ez a legmtabb malom: csak magadnak őröl. Nem kell 
az öklöd sem, mert a világ csupa parányokból áll és 
azokra lesújtani hiábavalóság, mert féregként megla
pulnak a tenyered ráncaiban is; de a szemed óriás bá
csi, azt szeretném, nagyon szeretném, ha nekem ad
hatnád. A szemed nagy és magasan viseled. És nagyon 
szép s nagyon jó lehet. Meglátni mindent, messzire 
nézni és mindent felülről nézni ,ez gyönyörűség! Add 
nekem a szemeidet és én kiveszem a szálkát a talpad
ból óriás bácsi.

— Szívesen odaadom kis emberkém, én úgyse sok 
hasznát veszem a szemeimnek épen mert messzire lá
tok és magasan viselem. Nagy testem miatt csak ma
gammal kell törődnöm és ahhoz, hogy jó falatokra te
gyek szert. Olyan szemekre van szükségem, mint a tied, 
amivel meg lehet látni a szálkát és az erdők mélyén
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bujkáló vadakat. És a levelek alatt rejtőző édes gyü
mölcsöket. Ezért szívesen cserélek veled szemet ember
ke. — így szólt az óriás és mindjárt kicserélte.

«
Nemsokára ezután az egész világon híre futott egy 

csodálatos szemű ifjúnak, aki mindent lát, amit egy; 
közönséges ember szemeivel nem is lehet látni Olyan 
szeme volt, hogy nemcsak mindent felülről látott, de 
belülről is meglátott mindent és még azt is előre meg
látta, amit sokkal később találtak ki az emberek. Pél
dául azt mondta, hogy az emberek úgy fognak repülni, 
mint a madarak. Akkor még nem hitte ezt senki és 
később mégis igaza lett.

Aztán amit látott, azt mind szépen leírta renge
teg sok vastag könyvben és az egész világon mindenütt 
olvasták ezeket a könyveket, mert észrevették, hogy 
minden könyv elolvasása után nekik is tágul a látásuk 
és minden dolog szebb és érdekesebb lett.

Móric pedig csak irt, irt, mert nagyon sokat lá
tott és azt mind meg kellett írnia. így mesélt jóról, 
rosszról, szépről, nemesről, mindenről őszintén, ahogy 
felülről látta. MIesélt gyönyörű és jó lányokról, derék 
ifjakról, akiket a szép lányok nagyon szerettek.

Az emberek amikor olvasták ezeket, mind hősök 
lettek és a nők mind királykisasszonyok. Úgy ám!

Ha pedig nekem nem hisztek, kérdezzétek csak meg 
a nagyobb fiuktól és lányoktól, igy volt-e és kérjétek 
meg, hogy meséljenek nektek valamit Jókai Mórról, 
akit kis fiú korában Mórickának hívtak.
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A láda titka
(Mese Madách Imréről)

Imre nagyon különös magányos természet volt, 
A világtól elzárkózva egy csendes kastélyban élte 
gyermekkorát. A kastély régi volt, rengeteg szobával, 
de kevés vendéggel. Sohasem verte fel vidám gyerek- 
sereg hangja a házat. Imrének nem voltak kis 
pajtásait akikkel hancurozott volna a méhes körül 
vagy a szénapadláson. Olyan fiú volt Imre, akiért nem 
is lelkesedtek a kis pajtások, mert semmi betyárságra 
nem volt alkalmas. Viszont a nevelő úr lelkesedett Im
réért, mert csuda szorgalmas és értelmes fiú volt Úgy 
látszott mintha csak arra született volna, hogy lecké
ket tanuljon és feladványokat készítsen. Az ilyen gyer
mek igazán ritkaság számba megy, nem csoda tehát, ha 
ővele nem olyan közönséges bohó mese történik, ha
nem valami nagyon csodálatos. Olyan különös fur
csa mese, hogy nagyon, de nagyon kell figyelnetek, ha 
megszeretnétek érteni. De érdemes figyelni, mert az aki 
megérti, soha többé nem felejti el sem az Imrét sem a 
mesét

*

Mint mondtam már, Imre egy magányos kastély
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bán élt. A csend finom pókhálókat szövögetett itt a 
zavartalan homályos zugokban, amilyen zug pedig na
gyon sok volt ebben a kastélyban. A hosszú hűvös fo
lyosók száz ajtót rejtettek és az ajtók száz titkot, a 
titkok száz mesét, amelyeket az öreg dajka mind kívül
ről tudott és azokkal altatta el Imrét, amikor még cse
csemő volt. Imre lassan már elfelejtette ezeket a mesé
ket, de a mesék két fő alakjával gyakran álmodott fis 
sokszor dobogott még á sávé & folyosók ifctélyén és a 
nyikofgós lépcsők tekervényéin arra a gondolatra, hogy 
egyszer csak elébe toppan májd a két kísértet, a jő 
és a rossz szellem, akikről á dajká azt mesélte, hogy itt 
élnek a falak között és vigyáznak egymás cselekede
tére.

Azért ha félt is, mégis kiváncsi volt ezekre a szelle
mekre és sokért nem adta volna, ha találkozik velük.

Imrének a kastély padlásán volt a kedvenc helye, 
sokat tartózkodott ott egyedül. Jól elbújt és valami ré
gi írást olvasgatott, amit az ócska levelesládából ko
tort ki, vagy egyéb lim-lommal babrált, amiből renge
teg volt a padláson. Itt a sok százesztendős holmik kö
zött könyökig turkálhatott és ebben a játékban lelte 
igazán kedvét. A nagyanyák, a déd nagyanyák meg ük
nagyapák minden holmija idővel ide került. Az idő fi
nom porral permetezte be a régi bútordarabokat, lá
dákat, amelyekben a sok öreg, apró-cseprő tárgyakat 
őrizték.

Imre nagyon szerette kihuzogatni a régi fiókokat, 
kinyitogatni a ládákat és úgyszólván majdnem mindnek 
ismerte a tartalmát

Egyszer, amint ismét a padlás titkos kincseit ku
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tatta, egyik homályos zugban, megpillantott egy takaros 
kis faragott ládikót, amelyen még a piros tulipánok sem 
fakultak el egészen. Ezt eddig még sohasem látta. Egy 
nagyobb láda takarta el. Egy-kettőre előhúzta, hogy 
jobban megnézze. Kicsit nehéz volt, de valahogy meg
birkózott vele. Vájjon mi lehet benne, hogy ilyen nehéz?

Megpróbálta kinyitni, de a födél nem engedett. Be 
volt zárva. Volt egy fiók az egyik öreg komódban, amely 
telistele volt kulcsokkal. Ebben a fiókban eddig még 
minden kulcsot megtalált Imre, amelyre szüksége volt a 
titkos kotorászásokhoz. MJost is itt keresgélt, végig pró
bálta valamennyit, de bizony nem illett bele egyik sem. 
Imrét ez izgatta. Megtörülgette a ládikót, jobban meg
vizsgálta a kis lakatot is. Csinos volt a ládikó és egy 
finom sárgaréz lakattal volt becsukva. A lakat egy 
oroszlánt ábrázolt és a farka felkunkorodva a fejéig 
képezte a zár fogóját, amelynek hegye mint nyelv ló
gott ki az oroszlán szájából.

Imrét egyre jobban tüzelte a kíváncsiság, mit rej
tegethet ez a kis sárga oroszlán, milyen titkokra vi
gyáz? Minden fiókot, ládát felkutatott, de sehol sem 
akadt egy olyan kulcsra, amelyről feltehető volt, hogy 
nyitja az oroszlánt, amely a hasa alatt őrzött egy fur
csa nyílást Hiába volt egész napi fáradsága. Másnap 
már kora reggel ismét a padláson volt és próbálta a 
láda tetejét erőszakkal kifeszi te ni Ahogy elmerülten 
munkálkodott egyszerre langyos szellő csap felé és egy 
hang szólal meg mellette:

— Ne bántsd azt a ládikót fiú.
Imre rémülten pillantott feL A padlás kicsiny ab
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lakán hosszú aranysávban tűzött be a reggeli napsugár. 
Olyan volt, mint egy aranycsóva. Ebben a fénycsóvában 
egy ködszerű finom női alak libegett és ujjait intőén 
emelte Imre felé.

Imre meredten nézte és kiesett kezéből a feszitő 
vasdarab. A szellem pedig beszélt:

— Ne bántsd fiam azt a ládikót Ha olyan jól el
rejtették a kulcsát, nyilván titkot takar. . .  a titok, az 
szent dolog, azt nem szabad hitvány kíváncsisággal 
megsérteni. Nem is tanácsos. Hátha valami szép helyett 
valami borzasztót találnál benne. Ezért ne bolygasd a 
titkot fiam.. .

Alig hogy kimondta, hirtelen elsötétült a fénycsó
va és eltűnt a libegő fehér szellemalak. Helyette egy sö
tét palástu tüzes tekintetű alak állt ugyanazon a he
lyen. Gúnyosan kacagott Imrére:

— Haha! Jól is nézne ki a világ, ha minden titkot 
igy tisztelnénk és csupa tiszteletből megfejtetlenüi 
hagynánk. Akkor ugyan soha sem szálltunk volna le a 
tenger fenékre, bányák mélyébe, nem tudnánk, hogy 
Há kettő ó az viz, hogy van elektromosság, hogy a föld 
titkos kincse az arany, a gyémánt, a szén, a só és min
den, minden az ember kíváncsiságának az ajándéka. A 
titok csak addig titok, amíg meg nem találtuk a nyitját. 
A dolgok nyitja, a dolgok értelme. Ez az értelem helye
zi az embert az áll&t fölé.

Imrén a hideg borzongott végig. A fekete árnyalak 
delejes erővel kényszeritette, hogy egy pontra nézzen 
és ő akaratlanul fordította fejét arra, amerre a sötét 
árnyalak kényszeritette.

A padlás egyik gerendafáján egy régi kis selyem-

51



párna foszladozott. Imre látta már, de nem törődött ve
le. Most odament, levette a párnát, ami széthullott u  
érintésre és a padión valami tárgy koppant Kulcs volt. 
Sárga rézkulcs, amilyent még sohasem látott.

A sötét árny ezalatt nyomtalanul eltűnt.
Az árnyalakok eltűntek és Imrét kétféle érzelem

mel vívódva ott hagyták. A kedves fehér szellem jósá
gos anyai tanáccsal a szeretet hangján szólt. A ko
mor fekete szellem gőgösen, gúnyosan beszélt.

Az előbbi óva intette, az utóbbi biztatta.
A kulcs csábitó hatással volt Imrére. Aztán igaz

nak is tartotta, amit a sötét szellem mondott A titok
ból igy tudás támad. Bátor elhatározással hajolt a Iá* 
díkó fölé és próbálta a zárba illeszteni a kulcsot Lát
ható volt, hogy csak ez lehet a kulcsa, mégis nem lehe
tett egyszerűen beleilleszteni« Imréről csurgott már a 
veríték. Nyilvánvalói hogy valami furfangja van a 
kulcsnak. A nyele tapos sík volt, a végén olyan 
mint egy lyukas pénz. Most azt a nyelet illesztette bele 
az oroszlán hasán levő lyuk mellett elhúzódó keskeny 
vágásba, mintha pénzt dobna egy automatába. Pompá
san beleillett, magától megfordult, csak tólni kellett és 
az oroszlán egyszerre elvesztette a farkát meg a nyel
vét A lakat nyitva volt

Imre leült a láda mellé és mjegtörülte a homlokát 
Levert volt ugyan, maga sem tudta mért Nem örült 
Úgy érezte most nagy csatát vívott a tudással és nem 
érezte a győzelem örömét. Nagyon fáradt volt. Félve 
nézett a ládára:

— Érdemes volt-e?
— Végre mégis felemelte a födelet
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Persze, hogy csalódást okozott Egyetlen női arc
kép volt Kitudja, hányadik ősataya letetett De azért 
szép volt meglátszott, hogy szeretettel festette egyszer 
réges-régen valaki Imiének feltűnt, hogy nagyon ha
sonlít a kép a szellemhez. Mintha ugyanaz lenne.

Aztán jól megnézte a ládát Észrevette, hogy na
gyon sekély a láda belső réssé a magassághoz mérten. 
Itt még több titok is lehet gondolta és izgatottan fe
szegette a láda belső fenekét.

A sugársáv e percben megint ráesett. Benne ismét 
látta a fehér női arcot

— Ne kutass tovább fiam — intette Imrét. Nézd 
csak mily szép a reggel, milyen gyönyörű a napsugár. . .  
a parkban virágok kacagnak és jóillatok kószálnak a le
vegőben. Fogd a labdát futkározz a kertben, örülj az 
életednek, a' tudatlanságodnak. j£acagj gondtalanul (a 
fellegekre. Minden titok sötét és szenvedést takar.

Egyszerre újra elsötétedett, mert a sötét árny is
mét kiszorította komor lényével a fehér szellemet. Sze
me szigorú, delejes volt, ahogy Imrét nézte és igy szólt:

— Igen játszani kedves dolog, de játszhatunk e 
mindig? A szived munkára serkenti véred és minden 
sejted dolgozik, hogy fenntartsa az életedet Nem kell 
e dolgozni egész életen magadnak és hogy szolgáljad az 
egyetemes életet, a világot ezt a roppant Testet? Akarj 
és láss, mert titok nincs, csak a gyengéknek és gyávák
nak.

Imre már szeretett volna a fehér szellemre hallgat
ni, lefutni a kertbe. Rettegett ettől az erős parancsoló 
szellemtől, mert érezte, hogy megint uralkodik felette, 
önkénytelenül tőle várta a láda további titkát Csak
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ugyan egy ócska pipára mutatott a gerenda felett Im
re levette a pipát, csakugyan abban elrejtve egy kis ka
rika volt, amelyen hat kis lemez volt felfűzve. Mindegyi
ken egy-egy betű. Egymásután olvasta és ez jött ki: 
Akarat

A szellem már nem volt látható és Imre szinte el 
is feledkezett róla oly mohón kereste a láda nyitját Meg 
is találta. A hét betű a fenekén is látható volt és minden 
betűre illett egy-egy lemez. A fenék megnyílt, hogy Im
rének ismét csalódást okozzon.

A láda ebben a reteszében is csak egy kép volt. Egy 
férfi arckép szigorú fenséges, parancsoló szemű. Sza
kasztott a fekete szellem.

Imre okos értelmes fiú volt és sejtette most már, 
hogy ennek a két embernek a történetét rejtette a lá- 
dikó, akik nyilván ősei voltak. A ládikó láthatóan reke
szekre van osztva. Imre csodálatos erőt érzett magá
ban és megnyugvást. Itt a képen nem volt olyan félel
mes a férfi és érezte, hogy biztatja tekintetével a továb
bi kutatásra. Csakhogy megint nem holdogult az ujabb 
fenékkel és ismét megjelent a fehér szellem.

— Ne tovább, állj meg fiacskám. Hidd el nekem, 
fájni fog minden ujabb megismerésed és mindig csaló
dást okoz. . .

A sötét szellem máris eltakarta a fehéret és ke
ményen szólt:

— A jelennek joga van a múlthoz, mert csak azon 
építheti fel a jövőjét A tegnap emberének csalódá
sán, fájdalmán, kudarcán okul a holnap embere, örök 
harc az élet, nem virágos álom. Fiú, ne légy gyáva!

fis Imre most már nem is mert gyáva lenni. A
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szellem irányítása mellett egy ócska paizs alatt megta
lálta a nyitját a második fenéknek. A betűkből most 
ezt olvasta ki:

— Dicsőség.
A fedél felpattant. Imre rémülten takarta el 

szemét. El akart futni, de meg se tudott moccanni Ir
tózatos volt amit megpillantott, mégis akaratán kivül 
egyre nézte. Porladó koponya volt benne és mellettük 
arany érmek, amelyekre ez volt irva:

— Az ellenség levágott fejéért
Imre elborzadva nézte. Ez hát a dicsőség? Eddig min- 

dig büszke volt a katona ősökre és soha nem jutott eszé
be, hogy ami egyiknek dicsőség, a másiknak halál. Iste
nem, az az ellenség is hős katona lehetett és mégis le
vágták a fejét. . .  pedig tán anyja is volt neki vagy 
gyermekei. . .

Utálatos dicsőség — suttogta és megdermett
Arra eszmélt, hogy a fehér szellem sugaras mele

ge éri.
— Sirsz fiacskám? No látod, intettelek... amit 

nem tudunk, az sohasem fáj, menj játszani gyermek. . .
De jött a fekete szellem és hallotta amikor Imre 

mondta:
— Nekem az fáj, amit nem tudok.
A fekete szellem most mosolygott először és szólt:
— Ember vagy fiam. Érlelem szól a szavadból. Ne 

rettenj vissza a megismeréstől« mert okulva a múlton, 
jobb felé visz a tudás a jövőben.

És a ládikó fenekei egymásután megnyíltak most 
már Imrének, úgy mint az első kettő, de mindig más szar 
vakkal. Akarat, Dicsőség után következett az Álnokság,
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aztán a Hit Utána az Erkölcs, Szabadság, ̂ ilzdelem, Ke
nyér és még több súlyos titkokat takaró szavak, ame
lyeket most már sorra ki kellett nyitogatni a fiúnak. 
Egyik borzalomból a másikba esett, mert a szép sz&vu 
titkos zárak a dolgok fonákját, a rut oldalát mutogatták 
meg sorra mind.

Imre egyre jobban gyűlölte a ládát, érezte benne a? 
egész élet szörnyű titkát és a szigorú fekete szellem 
kényszeritette a megismerésre.

— Boldogabb nem leszel, de bölcsebb leszel — 
mondta a zord szellem és a fehér szellem már nem is 
szólt, sajnálkozva küldte meleg sugarát a didergő fiúra.

Végre lent volt már az utolsó fenéje is. Imre nagyot 
sikoitott Irtózatos fekete mélységbe esett a tekintete, 
mintha egy sötét szakadékba pillantott volna. Érezte, 
hogy szédül és bele fog zuhanni De már ott állt mel
lette a fehér szellem és szigorúan tolta hátra a feketét.

— Nem, ide már nem szabad betekintened gyer
mek . . .  Vannak titkok, amelyekért halállal fizetünk . . .  
így is sokat szenvedtél már. . .  Az egész emberiség 
minden szenvedését végigjátszotta rajtad ez a kegyet
len kielégíthetetlen férfivágy.

Szigorúan nézett a fekete szellemre, de ekkora már 
Imre ájuitan terült el a padlón.

*

A nevelő úr már órák óta kutatott Imre után. Hol 
lehet az a fiú? Nem jelent meg a reggelinél és azóta 
sem mutatkozik sehol. Végre ráakadt s nagy rémületére 
ájuitan feküdt a padláson elterülve. Homlokán véres 
folt Gyorsan levitte a fiút és ágyba fektette. Szagos
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olajofctel magához térítette. Imre körülnézett és végig 
iMtott* fcomlQkát

— iü  törtéit velem? — kérdezte.
— Azt hiszem a kíváncsiságodat büntette meg az 

Isten. A lódat akartad kifeszüeni és a vas a homlokod
ra pattant, te elájultál — mondta a nevelő úr szemre
hányón. — Szerencse, hogy megtaláltalak.

— Oh, különös dolgokat álmodtam — mondta Imre 
és elmesélte a nevelő úrnak szóról szóra amit átélt.

A nevelő úr mjegtörülte a fiú veritékes homlokát 
és mondta:

— A fehér meg a fekete szellem, kis fiam, az a jó 
és a rossz tulajdonságunk. Ez a kettő mindig küzd 
egymással bennünk, ha olyan dolgot cselekszünk, amely
ről nem érezzük, hogy helyes-e. Te Is érezted, hogy hi
bát követsz el, azzal a ládafeszitéssel. . .  Lásd a láda 
kinyílott, de te az ütéstől elájultál és amit elmeséltél az 
a. lelkiismereted víziója volt. Tudtad, hogy nem szabad
na a lezárt ládát bántanod, de a kíváncsiság ördöge 
erősebb volt benned. . .  íme a büntetés.

— Oh, szívesen bünhödök én, annyi mindent meg
értettem ebből nevelő úr!

— Amit megértettél, nem bánom fordítsd hasznod
ra fiacskám. Bizony, a jó a rosszal, a szép a ruttal, az 
ész a szívvel mindig harcban állnak egymással, mint a 
fehér és a fekete. A fény és árnyék. . .  Bennünk van a 
Jó és rossz harca, azért kell résen lenni, hogy egyen
súlyban maradjunk.

— De mi van a ládikóban mégis — kérdezte Imre.
— Régi levelek, írások — mosolygott a nevelő űr 

Imre törhetetlen kíváncsiságán.
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— El fogom olvasni őket — mondta Imre.
— Most még nem, fiacskám, örvény ez a sok betű,. 

M£jd ha nagy leszel és érett a dolgok megértéséhez, ak
kor olvasd el.

Madách Imre, a komoly kisfiú valóságos bölcs lett, 
mire férfivé nőtt, A láda titkát igazán megismerte. Ge
nerációk története volt benne, amelyből megismerte az 
Ember küzdelmét, a reménykedő, majd elcsüggedő em
berét, akit a sötét mélységek és magasságok felé so
dor a tudás és a Titok vágya, de titkon kiséri a fehér 
szellem és amikor az örvény szélére sodródik, megfog
ja kezét és szelíden szól:

— Ember küzdj és bízva bízzál. . .
Madách Imréből hires, világhíres ember lett, mert 

megírta egy csodálatos remekműben az Ember Tragé
diáját.
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Jánoska ereje
(Mese Arany Jánosról)

Kedves kis barátaim, amikor igy meséket mondok 
nektek ezekről a nagy emberekről, arra gondolok, hogy 
hány kis fiú lehet köztetek, aki égő szemmel, tüzes arc
cal figyel a történetemre és közben — nem tanulja meg 
a leckéjét Ilyenkor alig merem megmondani az igazat, 
hogy rossz tanulókból is lettek már nagy költők és jó 
emberek. Attól félek, hogy ezt a magatok javára úgy 
magyarázzátok meg, hogy mert ti sem szerettek tanul
ni, hát holtbizonyos, hogy költő válik belőletek. Pedig 
hát ezer rossz tanuló közül kilencszázkilencvenkilencből 
lesz haszontalan, tudatlan ember és csak egy esetben 
költő. De még igy se jól mondtam, mert úgy igaz a va
lóságban, hogy minden száz esztendőben alig akad 
olyan tehetséges gyerek, aki rossz tanulóból jó költő 
lesz. Ennek is azért utólag meg kell tanulni sok minr 
dent felnőtt korában, pedig akkor már nagyon nehezen 
megy a tanulás, bizony. Ha majd a hires emberek törté
netét tanuljátok, látni fogjatok, hogy a legtöbbje ren
geteget tanult és mivel leginkább szegény is volt, más 
gyerekeket is tanitott, hogy eltarthassa magát és 
könyveket vehessen magának.

*
Jánoska is ezek közé tartozott. Szuiontán laktak é*
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igen öreg szillei voltak. Jánoska pont a tizedik gyer
mek volt, kis ruskó és mire o megszületett, a jó szü
lök már egészen kimerültek a gyermekneveléstől. Já
noska legkisebb is volt, legfiatalabb és gyenge is, hát 
nem nagyon biztatgatták semmire. Annál csodálato
sabb volt, hogy a kis gyerek mégis miiyen szorgalmas. 
Nemcsak hogy mindig megtanulta a leckéjét, de szabad 
óráiban is mindig valami szépet és hasznosat csinált. 
Különösen rajzolni szeretett és agyagból mindenféle ala
kokat gyúrt Kis kutyát, vizhordó fülest, még a szom
széd boltosék kényes Piroskáját is. Olyan pisze orrt csi
nált neki, amiért Piri örök haragot mondott. Mire Já
nos olyan hegyeset csinált, hogy szinte szúrt Erre Pi
ri inkább beleegyezett a piszébe.

Történt egy vasárnap délelőtt, Jánoska elkísérte 
öreg édes anyját templomba. Szívesen ment, szerette 
az orgona bugását és szívesen nézte a tarka ruhácskákban 
ünneplő lányokat, akik olyanok voltak mint a mezei vi
rágok, meg a himes pillangók. A fiuk is ott voltak ilyen
kor összeverődve, barna zsinóros dolmányaikban mint 
a bogarak nyüzsögtek a templomtéren. Az öreg embe
rek meg a sarkon álldogáltak suvikszolt csizmában és 
arcuk olyan barna meg barázdás volt, mint az őszi szán
tás. A nap aranyosan sütött, a levegő kékszagu volt a 
nagylányoknak meg fehér szaga volt Jánoska mindig 
szint adott a szagoknak. Anyuskának például piros sza
ga van, apának zöld — így mondta.

Ahogy ül János a templom ülésen csendesen figyel
ve a prédikációra, egyszerre megérez valamit a lábaival 
a templom kövezetén. A cipője orrával tologatta, aztán 
csak lehajolt érte kíváncsian. Megnézi micsoda, hát lát
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ja, hogy egy kieaüce Soeot György szobor. Még a leölt 
sárkájQr te ott feküdt a lovag lábain át). Igazán csinos kis 
munka, volt & bronz szobrocska. Szép volt a kis lovag 
ée olyan büszke, diadalmas* hogy Jánoska aem, gydote
szemmel. Egész elfelejtette a prédikációt és még tán- a 
tízparancsolatot is elfelejtette, mert bár bizonyos, hogy 
a kis szobrot valóid.' elvesztette, Jánoskának eszébe se 
jutott viflazadni, hanem sietve zsebre dugta, pedig e& 
már a tízparancsolat ellen való' cselekedet volt. Sztate 
reszketett örömében, hogy milyen kincse van, úgy tet
szett neki a kis Szent-György lovag. Nem mutatta meg 
senkinek és ha csak tehette, elbújt valahová és gyönyör
ködött benne. Hatalmas, széles melle volt György lovag
nak, izmos nyaka, büszke arca és minden izma erőtől 
duzzadó.

Nyilván ezért tetszett Jánoskának úgy ez a szobor. 
János a kis gyenge testalkatú fiuoska ilyen erős, ilyen 
izmos, diadalmas szeretett volna lenni és mióta* a ltis- 
szobrot találta, majd minden écoaka azt álmodta, hogy 
ő György lovag. Nagyszerű hősi dolgokat vitt végbe 
ilyenkor. Egyszer oroszlánnak a szivébe szúrta a dár
dáját és legyőzte mind a tizenkettőt, akik a várat őriz
ték és egymaga elfoglalta-Máskor meg a sárkányok bi
rodalmából mentette ki az elátkozott királykisasszonyt. 
Egyik éccaka meg szembe találkozott egy óriással, 
megbirkózott vele és két vállra fektette a Góliátot Az 
is borzasztó érdekes volt, mikor egyszer azt álmodta 
Jánoska, hogy ő csak a, Jánoska. Ezt nem is lehet tudni 
igaz-e, álom-e?
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Egyszóval Jánoska csak a Jánoska volt és ván
dorbottal a kezében ment mendegélt. Falukon, fényes 
tornyu városokon keresztül kóborolt és apró kis szent 
György lovagokat árult, amit ő maga mintázott agyag
ból

Alkonyaikor egy széles síkságra ért, melynek kö
zepén egy domb állt A dombtetőn pedig ott állt hatal
masan, büszkén az igazi Szent György. Elevenen. Mikor 
meglátta Jánoskát, magához intette. Borzasztó erős le
hetett, mégis nyájas volt, ahogy megszólalt:

— Hát te pöttöm János, mi járatban vagy erre
felé, ahol csak a sárkányok meg az óriások ütnek tar 
nyát?

Jánoska bátran felelt a György lovag érces, meleg 
hangjára:

— Vándorlok, dicső szent György és nézd ezeket 
a szobrokat, amit rólad mintáztam. Te vagy a legerő
sebb és leghősebb szent

Azzal kivette tarisznyájából az agyag szobrokat és 
megmutatta György lovagnak.

György lovag lehajolt, hogy páncélja csak úgy ro
pogott és úgy nézegette a kis szobor másait Fejét csó
válva, sokáig szelíden nézett János szemébe.

A domb mögött a nap korongja vörösen ragyogott 
és mindent vérszinüre festett köröskörül. Olyan volt 
most, mint ha a lovag egy lángtenger közepén állana. 
Jánoska szeme szinte káprázott e látványtól.

Ekkor a lovag súlyos tenyerét a kis fiú fejére tette 
és igy szólt hozzá:
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— Ezek a kis agyagok nem az én erősségem, ha
nem a te gyengeséged hirdetik kis fiam. Szobrásznak 
gyenge vagy azt látom.

— Oh, pedig erős szeretnék lenni! Erős, hatalmas, 
diadalmas, győző, mint Te!

így kiáltott fel Jánoska, aztán letilt a lovag lábai
hoz és elkezdett neki mesélni. Elmesélte, hogy találta 
meg a templomban a kis szobrot, hogy örült neki és 
milyen érdekes meséket álmodik azóta mindig. Még 
György lovag is jót nevetett, amikor elmesélte, hogyan 
győzte le a cseh óriást

Olyan sok izgalmas történetet mesélt a kis Já
noska a nagy lovagnak, hogy a nagy, hatalmas lovag 
mint egy gyermek leült Jánoska mellé és szájtátva hall
gatta a fiút

Mesélt Jánoska a Rébék boszorkányról, aki átal- 
ment a keskeny pallón és elrepült, meg a gonosz csábi
tó királyfiról, aki a királyasszony kertjében a legszebb 
rózsát leszakította. Meg mesélt a híres ünneprontókról, 
akiket a gonosz varázsló bele táncoltatott a mélységbe, 
mert pünkösd napján kocsmába mentek táncolni. Meg 
arról is mesélt, hogy álmában pótvizsgás diák volt és 
megbukott, ezért a hidra ment meghalni és hogy ott 
milyen kósza szellemek csalogatták az örvény felé. Meg 
mesélt arról az álmáról is, hogy királyi udvarba disz- 
ebédre hívták és mert a király gonosz volt, nem akart 
senki éneket zengeni róla. így tovább mesélt a hires 
Holló Mátyásról és ki ne hallotta volna hírét már azóta 
annak a mesének, amikor a holló kikapta a levelet Má
tyás anyja kezéből és elröpült vele a böntönbe és beko
pogott Mátyás ablakán és odaadta neki a levelet és még
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válását is hozott rája. Végül mesélt még az édes, ked- 
vés otthonból, a catteB körről, ahol olyan jó élni és 
ahol olyan szívesen fogadják az idegen Vándort

Ki tudja tíieődig mesélt volna Jánoska, mert bi
zony György lovag cseppet Bem  mita hallgatni, d e  el
fáradt János és a fejét a lovag ölébe hájtotta. Már fé
lig aludt, aitaikor hallotta György lovag szavait:

— Erősebb vagy énúálam kis fiám és hatalmasabb. 
Tied a szó, a képzelet, az egész világ ttiesekincsé.

Ezzel betakarta köpenyével a kis fiút, aki álomba 
merült

*

Reggel, amikor Jánoska felébredt, szörnyen fájt 
az oldala. Idegnézi, hát a kis érc Györgyön feküdt, ami 
ugyancsak nyomta az oldalát Rögtön eszébe jutott a 
csodálatos álma, és a sok mesék is mind! eszébe jutot
tak. Azt sem felejtette el, amit György lovag mondott, 
hogy ezek a mesék erőssé teszik. Megpróbálta leimi 
ezeket, úgy, ahogy megálmodta. Valóban nagyszerűen 
sikerült neki ezeket szép verses sorokba szedni és vé
gül annyi volt már belőlük, hogy könyvek lettek.

Ezalatt telt, múlt az idő és Jánoskát időközben sok 
baj és bánat érte. Ilyenkor mindig arra gondolt, hogy ő 
erős és igy el tudta viselni a legnagyobb csapásokat is. 
Volt egy hatalmas tintatartója, sok papírja és most már 
nem festett, nem mintázott szobrokat, hanem egyre csak 
irt Ezért mégis olyan volt, mintha festett, vagy mintázott 
volna, mert ha egy cigányt vagy egy királyt leirt, úgy 
érezte mindenki, hogy látja is őket, oly nagyszerűen 
elővarázsolta szavakkal a hősöket.
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Egyre erősebb, hatalmasabb lett a szelleme, ennél
fogva egyre híresebb lett a mi Jánosunk. Az egész or
szágban ismerték és nem 5 csinált szobrokat, hanem a 
nemzet hálája és szeretete neki emelt szobrot ércből és 
bele vésték, hogy ez a szobor Arany János, a halhatat
lan költő, a magyar nemzet büszkesége.
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Az urfi
(Mese Zichy Mlhályról)

A vén kastély épen olyan öreg volt, mint a park 
és a park épen olyan öreg, mint a platánfák. A platán
fák olyan öregek is lehettek, mint Péter a kocsis és a 
parádés kocsisnál talán csak a Táltos meg a Csillag a 
két pejparipa volt öregebb. Viszont ezek épen olyan ko
rúak voltak, mint a címeres batár, amelyről viszont a 
vak is láthatta, hogy nem fiatal, mert a lóször minden
felé kikukucskált avult bársonyán. Minden olyan öreg 
volt itt, mint az ezerágu terebélyes családfa, ami ott 
volt szépen piros meg kék tintával kirajzolva és berá- 
mázva a kastély könyvtárszobájában. A könyvtárszobá
ban öreg polcok roskadoztak a vén könyvektől, amelyek 
sok száz esztendővel ezelőtti disznótorokon elfogyasz
tott állatok bőreibe voltak bekötve. A tímár ragyogó 
fényesre kicserzette ezeket a disznóbőröket, amelyeknek 
olyan disznó szerencséjük volt, hogy grófi kastélyba 
kerültek és finom tollporlóval törülgette meg öreg há
tukat a fiatal szobalány. Bezzeg amíg az irhájuk négy
lábon kocogott és nem pörkölték még le róla a göndör ser- 
tét, addig legfeljebb az ispán ur kapargatta meg a 
hátukat, mig most finom grófkisasszonyok hófehér ka
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csói, meg kényes gróf urak pecsétgyűrűs karcsú ujjai 
becézgetik őket.

Azért nem volt minden olyan öreg ebben a kas* 
télyban, mint a könyvek, képek, meg a zenélő óra, meg 
Juli néni, a kulcsárné, meg a horpadt derekú locsoló 
kanna. E sok öreg, szelid holmi között azért ujabb 
dolgok is éltek. Volt például egy őzike, ez szelid 
volt ahhoz képest, hogy vad volt. Voltak valódi vadga
lambok, egy lombosfarku rókakutya, ez csalt, mert nem 
is volt vad. Volt három vadkacsa, egy óriási vadalmafa 
és egy törpe vadgyerek. Ez volt a kis urfL Csak a vad
almához képest volt törpe és ahhoz képest volt vad, 
hogy urfi volt és a kastélyban nevelkedett.

Ez a kis urfi nem volt szófogadó, de azért mégis 
mindenki szerette. A jószivű gyermeket, ha vad és 
csintalan is, a szive jósága miatt, megszerethetik. Mert 
a jó gyerek, ha féktelen kedvében tiltott dolgot követ el, 
azt mindig őszintén megbánja.

A kifr urfi nagyon szerette az öreg parkot és ha 
csak tehette, kiszökött kedvenc búvóhelyére. Egy elha
gyatott zugban sűrű cserjék között gályákból sátrat 
épített magának és elnevezte ezt a helyet dzsungelnek. 
Hosszú kakas és pulyka tollakat gyűjtött és az Antival, 
aki testvére volt, indián törzsfőnököt játszott. Piros 
meggyel furcsa ákom-bákomokat festett meztelen tes
tükre és hajlós ágból nyilat készített, úgy mentek b ó -  

lyomvadászatra. Ez a sólyomvadászat különös dolgokat 
eredményezett, csak épen sólymot nem. A vadászterü
let a sövényen túli országút, ilyen vadászat után sán- 
t-.i libákkal és riadtan futkosó csirkékkel ékeskedett.

Szép is volt a nyár a vén lombok alatt, Mihály né-
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ha kivitte festékes ládikáját is a dzsungelbe és ott órá
kig elpepecselt. Aztán mindig valami érdekes mázol- 
mány került igy papírra. Egyszer lepingált két furcsa 
ecsetet, aminek mindenki a kastélyban jót nevetett, 
mert ráismert a pemzlikben Péter kocsis bajuszára. Más
kor meg egy kalapot rajzolt és árvalányhaj helyett egy 
furcsa bozontos valami volt hátul bele szúrva. Volt kun
cogás a konyhában, amikor Mihály urfi megmutatta. 
Jóskának, az udvarosnak a kalapja volt biz az a Sajó 
farkával díszítve. Még a Sajó is ráismert a bozontos ró
kafarkára a kalap mellett, mert ugyancsak csóválta rá 
az eredetit. Egyszer meg csak egy szájat rajzolt, de 
olyan lefittyedt öreg kesernyés, szomorú szájat, hogy 
Juli néni a kulcsámé, elsírta magát, amiért igy kifigu
rázza az ő tisztes öregségét az urficska. Mihály megci
rógatta és bocsánatkérésül a két szemét olyan jóságosán 
rajzolta meg, mint amilyenek a nagyanyák szemei. Er
re már akkora diós torta került Mihály kezébe, amek
korát csak álmában kapott eddig.

Szép is volt az élet a vén kastély hűs termeiben. 
Az édes anya sima hófehér simogató keze ahogy meg
igazította gallérkáját, a puha bársony hangja amikor 
mondta: Kis fiam, ne legyél olyan pajkos, ez nem méltó 
egy úri fiúhoz! Azért mindent szabad volt csinálni, ami 
bár nem méltó egy urfihoz, de méltó egy kis fiúhoz, fis 
Mihály kisfiúi minőségben vonatot csinált a fogadószo
ba puha székeiből, csupa elsőosztályu szakaszok voltak 
piros bársonyból. A gőzmozdony ő maga volt és az ösz- 
szekötözött székek ületve vaggonok a simp, pallón úgy 
gurultak kicsi kerekeiken, hogy egész jól bírta a sebes
séget a fütyülős eleven kis mozdony.
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Szép is az otthon, de hát ez a jó világ sem tart 
örökké.

A kis Mihályra is ráadták egy szép őszi napon a 
kék matrózruhát, előhúzták a kocsiszínből a viharvert 
ősi batárt, belefogták a Táltost meg a Tündért és a 
harcsabajuszu öreg Péter felvette a parádéskocsisi li
bériát Ez a sárgazsinóros dolmány egyszer régen a 
nagyanya esküvőjén olyan színű volt, mint a tiszta 
szeptemberi égboltozat, most meg már úgy ki világoso
dott a lapocka táján, mint a tüzes nyári ég, még fehéres 
bárányfelhők is úszkáltak, mint a foltok. Mindegy, 
azért a Péter szerette ezt a vén dolmányt és örült, ha 
fölvehette.

Mihály mégegyszer kifutott a dzsungelbe, elbúcsú
zott a kedves vadállataitól és az ijját elrejtette a kerti 
lugas eresze alá. Tán még most is ott van. Édesanyja 
könnyek között bocsájtotta útra a kis fiát, aki ezután 
már a városban fog iskolába járni.

Mihály nem értette, miért sir az anyuskája. Anyja 
akarta, hogy Mihály iskolába menjen — igy gondolta — 
hát miért sir most ezért? — Te akartad, hogy elmenjek, 
nem én és mégis Te sírsz, nem én — mondta, mire az 
édes anya elmosolyodott. Mihály a világért se sírt volna. 
ö  férfi

A kocsi megindult, kocogott a két jó öreg, ahogy 
csak tudott és már a harmadik düllőnél jártak, amikor 
a kis urfinak eszébe jutott valami. Egy pillanat alatt 
lent termett a kocsiról és rákiáltott Péterre: — Te csak 
hajts, valamit otthon felejtettem, mindjárt visszajö
vök. Ne félj, utólérlek.

Ezzel futni kezdett visszafelé, mint a nyil, úgy re-
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pült. Péter meg csak bámészkodott utána. Aztán ha
ragjában akkorát sercentett a foga közül a porba, hogy 
az menten golyónak gömbölyödött.

Mihály percek alatt otthon termett. Az édes anyja 
még mindig a tornácon könnyezett és ijedten bámult a 
poroscipős gyerekre?

— Mi történt?
—Itthon felejtettem a festékes ládikámat. Vissza

jöttem érte.
— Azt hagyd fiacskán*. Arra a bolondságra ne 

vesztegesd a drága időt.
— Kell anyuskám — mondta Mihály és már ro

hant is a ládikáért. Hóna alá csapta, aztán még egy fu
tó csókot adva anyuskának, szaladt a kocsi után.

Péter haragudott az urfira, ezért csakugyan nem 
állt meg a kocsival, dehát a Táltos meg a Tündér öreg 
lábaival Mihály könnyen bírta a versenyt és csakhamar 
újra a határban ült:

— Most már szaporábban Péter — mondta ka
cagva.

*

Az idő gyorsan múlott, a kis urfi lassan kezdett 
már ifjú lenni és nagy diák. Az anya az öreg kastély
ban mindig örült a vakációnak, amikor visszakapta a 
fiát és dehogy is tudott róla, hogy a festékes láda fon
tosabb szerepet játszik Mihály diák életében, mint a 
könyvek. A kis urfi sokkal jobban szeretett festeni, 
mint tanulni, tehát többet festett is, mint tanult. A taná
rokat lefigurázta titokban óra alatt és minden diák őr
zött a noteszében egy-egy tanári »ábrát«, kiki azt, aki
re »pikkelt«. Egyszer az egész orsztályt lerajzolta ak
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kora csacsi fülekkel, hogy azok egész a tanárig nyúltak, 
A tanár úr magyarázott, csupa x>fük volt az osztály, 
viszont a tanár urnák olyan óriási szájat rajzolt, hogy 
nagyobb volt, mint az egész tanár úr. Igazán csupa 
száj volt a tanár ur, mialatt a fiuk csupa fül voltak. A 
szamárpadban egyedül ült egy diák, akinek nem volt 
hosszú füle, de ez a két kezével csinált szamárfület. 
Ez maga Mihály volt Olyan sikerült kép volt, az egész 
tanári kar mulatott rajta és nem büntették meg a »mű
vészt«.

Mihály azért szorgalmas diák volt, csak nem a kol
légiumban, hanem a festőiskolában, ahova titokban be
iratkozott Mert egy nemes urfinak abban az időben 
szégyen volt mesterséget tanulni. Mihály nem akarta 
édesanyját szomoritani, ezért titokban tartotta, hogy 
egy hires piktornál tanulja a festészetet

Egyszer egy napsugaras őszi délután Mihály egye
dül volt a műteremben és szorgalmasan dolgozott A 
vásznon már majdnem készen ott lebegett egy csodá
latosan szép női alak. Ezüsttel szőtt fátyolokba volt bur
kolózva és a két karját mellén keresztbe fonva egy li
liomszálat szorongatott Ajka mosolygott, szeme ragyo
gott, aranyhaja a vállára omlott súlyos fürtökben. A 
homlokán koszorú volt szelíd színű mezei virágokból. 
Olyan szépségesen szép volt, mint a harmatos fehér li
liom hajnalban, mint a tündérálom, mint az ábránd.

Mihály szinte alázatot érzett a szivében, hogy ezt 
ő csinálta. Az ő álmai, ábrándjai valósultak meg a ké
pen, minden, amit a »szép« gondolata keltett 
Érezte, hogy ezzel a képpel nagyot alkotott és 
szinte áhítattal igazított ecsetjével néhány ráncocskát
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a fátyolruhán. Aztán pár lépést hátrálva leült és elme
rült a kép szemléletében.

Ahogy nézi, nézi, nagyott dobban a szive, mert 
úgy látja, hogy a tündéri nő piros ajka megmozdul. És 
csakugyan megszólal:

— Tetszem neked?
— Gyönyörű vagy — suttogta Mihály bódultán.
— A te műved vagyok. Neked köszönöm, hogy 

ilyen vagyok.
— Ilyennek álmodtalak. így festettelek. De nem 

tudom, ki vagy?
— Művészet vagyok. A te művészeted. Te alkottál 

a semmiből.
— Az enyém... az én Művészetem? örökké az 

enyém?
— Hogy örökre a tied maradhassak, nagyon sokat 

kellene értem kiizdened. Nem tudom vállalod-e ?
— Vállalom.
— Életre hivtál, itt vagyok. Hogy megtarthass 

magadnak, örök hűséget kell esküdnöd nekem.
— Esküszöm-
— Mindent, ami most kedves neked, fel kell, hogy 

áldozzad értem.
— Mindent feláldozok.
A csodálotos kép szeme most úgy vülogott, mint a 

villám és úgy huzott, mint a mágnes. Fogta Mihály lel
két, hogy az megremegett. Aztán folytatta:

— Mindened én leszek. Művészeted, szerencséd, bol
dogságod. Babért szedek neked és fényt a homlokodra.

— Tied vagyok — susogta Mihály.
— Ne ígérd. Előbb felelj kérdéseimre.
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— Szereted az édes anyádat?
— Nagyon szeretem.
— Elhagyod miattam?
— Elhagyom.
— Szereted a hazádat?
— Imádom.
— El kell hagynod értem.
— Elhagyom.
— Szereted a szolgaságot?
— Gyűlölöm.
— Szolgálni fogsz.
— Szolgád leszek.
— Éhezni fogsz miattam.
— Éhezni akarok.
— Szenvedni idegen országban idegen kenyéren.
— így lesz, ha akarod.
— Idegen földön ér a halál.
— Csak a halálomig maradj velem!
— Veled maradok — mondta a szelíd hang és Mi

hály egy angyal könnyű csókját érezte a homlokon.
«

Mihálytól az élet mind sorra követelte, amit a Mű
vészetnek fogadott és Mihály hiven be is váltotta mind. 
Elhagyta hazáját, édes anyját, az ősi házat Idegen or
szágban, idegen király udvarában élt és dolgozott, küz
dött és szenvedett, de hű maradt a Művészethez. A Mű
vészet is beváltotta végül ígéretét vele szemben és di
csőséget, sok babért, boldogságot, szerencsét adott Mi
hálynak. Hercegek és királyok, meg országok vásárol
ták a képeit és ünnepelték, mint korának legnagyobb 
művészét Zichy Mihályt, akinek a bűbájos Művészet 
megszerezte a halhatatlanságot.
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Negyvenezer szó
(Mese Körösi Csorna Sándorról)

Ennyi szó egy mesébe nem fér be igaz, ezért mind
járt az elején megmondom nektek, hogy negyvenezer szó 
csak egy könyvbe fér be.

Nagyon szeretném most, ha nagyon figyelnétek, 
mert amit most mesélek, az igazibb és érdekesebb, mint 
az ezeregy éjszaka meséje.

Hamar nyújtsa fel az ujját az, aki valamit gyűjt.
Né, mennyi ujj!
Soha ennyi műgyűjtő egy rakáson. Lássuk csak 

mit is gyűjttök ti sorba mind. Van itt minden, no lám. 
Bélyeg. Persze az elsősorban. Gomb . . .  aa is érde
kes . . .  klikker, milyen tarkák . . .  reklámcédula. . .  ez 
eredeti. . .  toll. . . .  nahát hányféle gyártmány. . .  gyu- 
faskaüilya. . .  cigaretta vég. . .  képecskék. . .  lepke... 
milyen szép gyűjtemény.. . .  palavessző. . .  csinos so
rozat . . .  bogár. . .  préselt virággyüjtemény. . .

Ez érdekes. Tehát mindnyájan, gyűjttök valamit 
így már remélem, hogy érdekes lesz előttetek, ha me
sélek egy olyan fiúról, akinek az volt a szenvedélye, 
hogy szavakat gyűjtött. Vicces dolog mi? Ez egyik- 
teknek sem jutott volna az eszébe, ugye?
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fis még hozzá, ha meggondoljuk, milyen rengeteg 
szó van a világon és hányféle nyelvű, akkor gondol
hatjuk csak el micsoda merész vállalkozás volt ez.

Csorna Sanyi mégse ijedt meg a szavak tömegétől. 
Gyűjtötte a papírra való pénzt és a papírra meg gyűj
tötte a szavakat.

Előbb csak csupa magyar szót gyűjtött. Először, 
mert csak magyarul tudott, azután meg magyarnak szü
letett. Egyszer csak aztán észrevette, hogy minden ma
gyar szót összegyűjtött. Teljes volt a sorozat, amiből az 
következett, hogy rengeteg dolgot tanult. (Az már 
szent igaz, hogy a szógyűjtésnek ez a nagy 
haszna is van). így tudta meg Sanyi például ren
geteg összerakott szóból, hogy a magyarok Ősei Ázsiá
ból jöttek Európába és hogy ott még vannak rokonai, 
mert hát bizonyos, hogy nem kelt útra mind egy 
szálig az egész néptörzs, hanem csak a fiataljai.

Úgy képzeljétek el ezt, hogy van egy kis fa a ker
tetekben és az évrol-évre nagyobb lesz. Végül már 
olyan nagyra nő, hogy az ágai áthajlanak a szomszéd 
kerítésen. Persze, hogy átpotyog a gyümölcs és ott is 
dik. Ott a szomszédban aztán fának nő és igy tovább, 
marad a magja, amiből az aztán ott tovább szaporo- 
egyre messzébb szórja a magvait.

Hát valahogy ilyen formán történik a népek szár
mazása is. Megszaporodnak, el-elszóródnafc és ott virág
zanak ki, ahol megfelelő talajt találnak.

így kerültek a magyarok a Duna-Tisza közére.
Sanyi egyszerre elhatározta, hogy ő bizony útra 

kel és meglátogatja az ázsiai rokonságot. Igen ám, de 
nagy volt a bökkenő. Magyar szóval nem lehetett olyan
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messzire menni De nem törődött ezzel Sanyi, hiszen 
szenvedélyes szógyűjtő volt. - Azt hitte, hogy amelyik 
országon keresztül vitt az útja, Mnair az országnak a 
nyelvét mind megtanulta.

Megtanult először szlávul, aztán arabul. Az ara
bok szavaiban, amelyeket egymás mellé rakott, nagyon 
érdekes felfedezésre bukkant. Ki gondolta volna, hogy 
Arábiábán annyi mindent meglehet tudni a magyarok 
történetéről? Hosszú barangolások közben kikutatta 
Sanyi, hogy a dzsungar nevű törzs arra Kina felé, azok 
a magyarok rokonai

Hej, de milyen messzi volt még az a Kina!
Ti azt nem tudhatjátok, müyen messze volt, mert 

akkor még nem volt ám repülőgép, autó, gyorsvonat. 
Akkor még Szubotica is messzi volt Becskerektől, hát 
Erdélytől Kina.

De Sanyinak jó hosszú lábai voltak és csak 
ment. Alappon és Bagdadon át vándorolt. Bagdad. 
Ugye ismerős? Hát persze, hogy az ezeregyéjszakából 
ismeritek. . .  ahol Serezade mesélt a királynak. No 
lám. Itt minálunk csak a gyerekek szeretik a mesét, 
bezzeg Bagdadban a király is szerette! Hát csak ment 
mendegélt Sándor azon a csillogó keleti csodavároson 
keresztül álmodta magát és elment Teheranba. Onnan 
még tovább egyre csak kelet felé várostól városig és 
csoda, hogy elfért benne ez a rengeteg szó, amit út
közben megtanult. Elment Bokharába és onnan Kabul
ba érkezett, itt aztán kissé megpihent. Ti persze jót ne
vettek, hogy én milyen bolondos neveket találok ki a 
meséhez, de ha nekem nem hiszitek, vegyétek csak elő 
Ázsia térképét és keressétek meg rajta. így legalább
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ceruzával megjelölhetitek, hogy merre is ment az a ro- 
konkereso fiú. Mintha itthon nem is lehetne rokont ta
lálni. Kebulban egy jó barátra talált Sanyi. Egy an
golra, aki szintén szavakat gyűjtögetett Meoreroffnak 
hívták (jelest kap, aki ezt a szót megtanulja.) Kettes
ben most már mégis szebb volt a vándorélet Együtt 
járták be a Góbi sivatagot, Tibetet és Henelája völgyeit, 

Hogy mi minden történt ezalatt a vándorlások 
alatt Csorna Sándorral, azt ilyen rövid mesébe nem szo
ríthatom bele. De azt el kell mondanom, hogy milyen 
mérhetetlenül sokat szenvedett Idegen, ismeretlen vad 
vidékeken barangolt éhezve, tűrve a rekkenö hőséget, 
és szomjúságot. Ugye sejtitek, hogy ezt ok nélkül nem 
tette.

Therán és Kalkutta között végül hosszabb pihenőt 
tartott. Behúzódott egy Buddha zárdába és elhatározta, 
hogy megtanulja a tibeti nyelvet.

Igen, de a nyelvtanuláshoz szótár is kellett volna, 
de bizony szótár nem volt az egész Tibetben. Ugylátr 
szik a tibeti lámák között nem volt olyan szenvedélyes 
szógyűjtő, mint Sándor.

Nos, amit ezután csinált Sándor, az már csakugyan 
mesébe való. Képzeljétek el tizenöt fokkal a zérus alatt 
milyen hideg van. Ebben a fagyban nekiált és gyűjteni 
kezdte a tibeti szavakat Éhezett, fázott, de addig nem 
nyugodott, amig negyvenezer szót össze nem gyűjtött 

Gyermekek! Negyvenezer szó! Egy napig, ha foly
ton beszéltek, akkor se lehet ennyi szót kimondani.

Hatalmas gyűjtemény volt ez. És ez a rengeteg 
szó mind ott tomyosodott Csorna Sándor íróasztalán, 
összc-vissza. Képzeljétek igy: Lekvár, cipő, ház, sas, ma-
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gas, pont, azt, és, viola, Géza, teknő, liba, igy rendszer
telenül össze-vissza.

Sándor nagyon kimerült volt Beesteledett, fejét 
holtfáradtan hajtotta az íróasztalra és azon gondolko
zott, hogy müyen messzire sodorta őt a nyugtalan 
vére, a kíváncsisága és a tudnivágyás. Haza gondolt 
Erdélyre. A havasokra, a kollégiumra, ahol szolga- 
diákoskodott, mert nagyon szegény fiú volt. Eszébe ju
tottak diák pajtásai. Vájjon gondol-e közülük egy Is 
őrá? Tanit-e még Herepes tanár úr? Istenem« hazave- 
ti-e mégegyszer a sors kincses Erdélyországba?

Egyszerre csak harangozást hallott: gyönyörűség 
járta át a tagjait Oht az enyedi templom nagy harang
ja . . .  istenem, istenem.. .  de szép. . .  Sándor úgy érez- 
jte, hogy az ő szivét rángatja az enyedi harangkötél.

— Nini, a templom!
Egyszerre csak otthon volt Ültek a kollégium 

dísztermében, ahol Herepesi Adám tanár úr sok hall
gatóság és kollégiumbéli diákok előtt ő róla beszélt

És ott ül ő is. Fekete ruhában, a tanár ur mel
lett ÜL Katedrán. A katedrán! Borzasztó izgatott lett 
A tanári sorokból Hegedűs nézett rá mosolyogva, míg 
Herepesi tanár úr beszélt:

— íme, iskolánk egykori tanítványa és büszkesé
ge Körösi Csorna Sándor. . .  Állj fel Körösi Csorna és 
mondd el, mit tettél hosszú keleti vándorlásod alatt?

Sándor szive irtózatosan összeszorult Mit felel
het ő erre a kérdésre? Mit is tett ő voltaképen ez idő 
alatt ? Semmit Igazán semmit. . .  Hogy tanult, búvár
kodott kutatott és közben rettenetes sok nélkülözésen 
és szenvedésen ment keresztül ez még igazán nem sok.
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Hiszen eddig még nem érte el a maga elé tűzött célt, 
hogy megkeresse a magyarok őshazáját. Itt pedig azt 
várják, hogy ő beszéljen a tudomány nevében. Iste
nem, miről beszéljen hát? De muszáj, érzi muszáj, hát 
feláll és rekedten dadogja:

— Gyűjtöttem negyvenezer tibeti szót. . .
Irtózatos kacagás támadt erre a teremben. Negy

venezer tibeti szót. Még mindig szavakat gyűjt a Sa
nyi. Hahaha, hahaha, bruhaha . . .

Szédülten roskadt a székre a rettenetes szégyen 
súlya alatt és soká nem tudta felemelni a tekintetét

Egyszerre mélységes csendet érzett maga körül és 
aztán & homlokán enyhe hűvösséget Félénken pülan- 
tott fel Még mindig ott ült az enyedi kollégium dísz
termében, de csodálatosképpen az emberek eltűntek és 
helyettük mindenütt tibeti szavak sokasodtak. De 
most már nem mint szavak, hanem mint tárgyak. A 
szavak életre keltek, megelevenedtek, mert minden szó 
látható és tapintható volt Valami csuda volt A falak 
egyszerre messzi a láthatárig húzódtak és amerre látott 
mindenütt azok a tibeti tárgyak, dolgok voltak, ame
lyeknek összegyűjtötte a nevét.

— Nini, mekkora hely kell ennek a negyvenezer 
szónak — gondolta Sándor és ekkor észrevette, hogy He- 
repesi tanár űr helyén egy tibeti láma ül és kérdez tőle 
valamit:

— Jó idegen, minek neked ez a sok tibeti szó?
Most felelni kellett, még pedig tibeti nyelven. Nosza

hamar összeszedte a szükséges szavakat és egymás mellé 
rakta szépen:

— Közkinccsé akarom tenni a nyelveteket. . .
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Ekkor mintha nagyon-nagyon messziről hallotta 
volna a gúnyos kacagást, összeszoritotta fogait, homlo
kán kemény ránc képződött és igy folytatta:

— Veszek egy nagy üres füzetet. Minden oldalát 
vonalzóval ketté választom a közepén. Egyik oldalra 
írom a tibeti szót, a másik oldalra odaírom angolul a 
szó értelmét. És igy teszek mind a negyvenezer szóval 
és kész lesz az angol-tibeti szótár. Megszerkesztem mellé 
a szavak törvényeit és akkor, ha jönnek az angol és a 
világ többi tudósai sokkal könnyebben megtanulhatják 
nyelveteket és igy megismerhetik könnyebben azokat a 
csodálatos öreg írásokat, amelyeket a Buddha zárdák fa
lai őriznek.

— Te igazi nagy és tudós férfiú vagy — mondta a 
láma — ezért kivánj valamit és én teljesíteni fogom.

— Nekem nincs semmi kívánságom. Tibet dúsan fize
tett már a negyvenezer szóval.

— Bölcs és szerény vagy. Buddha oltalmazzon té
ged.

Megérintette áldólag Sándor fejét, mire az felrez
zent.

Ott volt leborulva még mindig az íróasztalon és 
amikor magához tért, megpillantotta az összegyűjtött 
szavakat. Elmosolyodott. — Nem is adott rossz ötletet 
az álom, — gondolta és csakugyan szótárt csinált a 
szógyűjteményéből és megszerkesztette hozzá a tibeti 
nyelvtant is.

Munka közben állandóan valami furcsa nyomást 
érzett a szivén. Végre rájött, hogy mi az oka ennek.

— Engem kinevettek — álmomban. Ez nagyon
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rosszul esett neki, pedig erről nem tehettek az enye- 
diek. Azért álmodta ezt, mert többsször volt olyan ér
zése, hogy szülőhazájában nem becsülik meg a munká
ját. Ekkor egészen az angol barátaihoz pártolt, akik 
nagyra becsülték Körösi Csorna Sándort

Sándort ismét elfogta a vágyódás kitűzött célja 
felé. Forró vágy űzte, hogy megkeresse a magyarok ős
hazáját. Útközben azért most is gyűjtötte az idegen né
pek szavait és megcsinálta a szanszkrit nyelvtant is.

így ért egy tavaszi napon Dardsillingbe. Bejárta a 
Himalája egetverő bérceit, benszülöttek kunyhóiban la
kott, hogy kutatásokat végezhessen és a nyelvrokonsiá- 
got megtalálja. Dardsilling már nem volt messze igazi 
céljához, még egy kis távolságot kellett leküzdenie, hogy 
ott legyení az ősök IvadékaJL között Istenem, milyen 
jgyönyörű is lesz az, ha egyszer egy kis kunyhóra talál 
ott a messzi Ázsiában, ahol majd igy köszön be: Ad
jon Isten... és ahol majd igy fogadják: Fogadj Isten.

Egy alkonyaikor épen Campbeli nevű angol barát
jától ment hazafelé (ekkor már Sándort egész Indiában 
ismerték), amikor egyszerre csak fázni kezdett Egész 
utón fázott és ő tudta, hogy láza van. Nehezen ért a 
kunyhójába és mire beesteledett teljes erejével kiütött 
rajta a járványos láz.

Csorna Sándor, a háromszékmegyei Körösből, a 
szerény egyszerű székely gyerek ott feküdt egyedül be
tegen messzi idegen világban, magányosan, árván.

Körülötte minden és mindenki idegen, nem érti sen
ki, ha azt mondja — jaj — ha azt mondj* — Istenem — 
ha azt mondja — édes anyám.
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Nem érti senki, ha azt mondja: Hazám...
És a láz egyre nőtt, már magasabb volt, mint az 

enyedi templom tornya, amelyben — oh — milyen bu
sán kong most a harang........Sándor hallja. . .  mintha
temetésre szólna. . .  Nini, mennyi ember. . .  ott vannak 
a tanár urak is . . .  a pajtások is . . .  mind. . .  levették a 
kalapjukat... Miért? Ah, megint beszél a Herepesi ta
nár úr. . .  de miért könnyes a szeme? Mit beszél a ta
nár úr?

— JCőrösi Csorna Sándor isten veled — mondja — 
bocsáss meg nekünk, hogy kinevettünk a negyvenezer 
szóért. Negyvenezer könnycsepp hullik most, hogy le
törülje a fájást a szivedről. . .  drága idegenbe szakadt 
vérünk, ha nem is tudtál eljutni őseink ivadékaihoz, lé
lekben ott voltál. Térj vissza drága lelkeddel mihozzánk. 
Légy a mi nagy büszkeségünk, drága vérünk, aki oly 
nagy dicsőséget szereztél nemzetednek . . .

— Milyen szépen beszél a tanár ú r ... tehát már 
becsülik őt a drága székely földön szűk hazájában is? Er
dély . . .  Erdély. . .  susogta cserepes szájjal. . .  Úgy 
szomjazta a szót, mint a vizet.

Egyszerre borzasztó örvényes feketeség támadt és 
Körösi Csorna Sándor nem tudott többé semmit.

Célja közelében elragadta a Halál___
Angol barátai nagy emlékművet állítottak neki 

Ázsia belsejében és rózsákat meg szomorú fűzet ültettek 
fölé.

Gyerekek, ha egyszer jó sorsotok Ázsia belsejébe 
sodor, menjetek el Dardsülingbe és vigyetek koszorút
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Körösi Csorna Sándor sirjára. Pótoljátok ki azt a gok 
sok elmaradt, elmulasztott koszorút, amit a magyar szi
vek neki szántak, de a kezek nem tehetik le a messzi
messzi magányos sirhalomra.
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Az ezüst patkó
(Mese Fadrusz Jánosról)

A kovácsműhely, amelyikben János inaskodott, a 
falu szélén volt az országút mentén. A vándor lovasok 
arra járva, meg-megálltak útközben és megpatkoltatták 
táltosaikat, úgy nyargalásztak aztán tovább.

János hajnaltól estig nyomta a fujtatót és úgy be
leizzadt ebbe a nagy munkába, hogy egy tucat zsebken
dő se lett volna elég egy napra a verítéke számára. 
Csakhogy Jánosnak csak két zsebkendője volt, ezért in
kább az ingujjába törülközött. Ennek aztán az lett a kö
vetkezménye, hogy János olyan feketére mázolta a ké
pét a kormos nedves ingujjával, hogy olyan félelmetes 
lett, mint egy rablóvezér.

A vas izzott, a mester nagyokat ütött rá kala
páccsal. Repült a szikra, mint álomégen a csillagok: alig 
születtek meg, már meg is haltak. Ezt a szikrázást na
gyon szerette Jancsi és alig várta, hogy egyszer már ő 
is üthesse a vasat

Persze, amig ezt elérte, addig sokat kellett fújtatnia 
és ugyancsak sokszor sütötte meg a körmeit, amig vég
re kezéhez állt a tüzes vas.

Egy tavaszi napon, az uccák olyan ákácszaguak 
voltak, hogy szinte csurgótt a szag a háztetőkről, mint
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a méz. A nap már egészen a hegy mögé bukfencezett, 
mint a csintalan gyerek az ágyban, amikor lefektetik. 
Mondom egy olyan különös tavaszi napon, amikor már 
az Istenke aludni küldte a napot és már látszott is a 
piros paplan az ég alján, és ezen a jószagu nagyuccán a 
lányok meg legények kéz-a-kézbe sétálgattak, mindenki 
boldogan élvezte a tavaszi estét. Csak Jancsi szegény 
titögette dühösen a vasat Egyedül volt a műhelyben, 
mert a mester úgy tartotta, hogy nem bolond ebben a 
virágszagu alkonyatban a kovácsműhelyben izzadni. In
kább kapálgatott a kis kertben feleségével

Nagyon elkeseredetten verte Jancsi a tüzes vasat, 
mert az inasgyerekek meg-megálltak a műhelyajtó előtt 
és csúfolták:

— Addig üsd a vasat, mig meleg.
— Üsd, nem apád. . .
Ilyeneket mondtak szegény izzadó fiúnak, akinek 

pedig enélkül is elég volt a mérge. Ebben a csuda piros 
ragyogásban állni az üllő mellett

Egy kis kölyök lépett a műhelybe:
— Jancsi megveszed-e? — kérdezte.
— Hol találtad?
— A második düllőűt szélén.
— Hát mit adjak érte?
— Egy cigit — kacsintott a gyerek az asztalon 

álló cigarettás skatulyára, ami a mesteré volt
Jancsi nézte a patkót, látta, hogy az nemes fémből 

készült Különös érzés járta át és szerette volna megtar
tani De azért mondta:

— A cigaretták a gazdámé:
— Hát osztán. Egy hiányt nem tud az meg.
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Igaz. A gazda tudja, hogy ő nem cigarettázik, hát 
nem olvasta meg, bizonyosan.

A gyerek füttyentve ugrott ki a műhelyajtón és rá
gyújtott a cigarettára.

Jancsi kezében a patkóval sóváron nézett utána, 
hogy rontja a kölyök a cigaretta füsttel azt a jó tavaszi 
levegőt. Bezzeg ő nem rontaná. . .  Újra nézte az ezüs
tösen csillogó patkót, aztán hálókamrájába vitte és el
rejtette. Nem akarta megmutatni a gazdájának, mert a 
mester bizonyosan elvenné tőle.

János úgy érezte, hogy a világért nem tudna meg
válni ettől a patkótól. Este, meg vasárnap, amikor ráér, 
megpucolja, megvizsgálja, mert látni, hogy nem közön
séges patkó.

Ugyan kinek a lován lehet üyen drága patkó?
Sóhajtva ment vissza az üllőhöz és akkorát csapott 

a vasra, hogy az úgy szólt, mint egy harang és annyi 
szikrát hányt, mint a csülagos ég.

Egyszer csak árnyék vetődik az ajtóba. Jancsi oda
pillant, hát kiesik a kalapács a kezébőL Egy gyönyörű, 
aranyhaju fiatal lány áll előtte lovagló ruhában és ki
csiny lovaglóostor a kezében.

— Jó estét, fiú. . .
Olyan volt a hangja, mint a csenge tyűszó, Jancsi 

alig tudott visszaköszönni a bámulattól.
A lány egyik kezével egy csodaszép fehér paripa 

zabláját fogta. Mbst megsimogatta a ló nyakát és 
mondta:

— Elvesztettük az egyik patkót. . .  Sürgősen kelle
ne egy másik. . .  Szegény Hóvirágomnak fáj a lábacs
kája.
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— Hóvirág. . .  — istenem, ez egy táltos ló lehet 
és a gazdája bizonyosan egy tündér. . .

János odakötötte az ákácfához Hóvirágot, aki hosz- 
szu nyakával elérte az alsó ágakat és gondtalanul tép
deste a szagosfürtű ákácvirágokat.

— Nem íb kérdezed, hogy szabad-e, te neveletlen
— mondta szemrehányóan a Tündér.

Nem, Hóvirág nem kérdezte. Habzsolta a finom cse
megét, mialatt tűrte, hogy Jancsi megnézte a lábait.

Csakugyan az egyikről hiányzott a patkó. János 
szive megdobogott. Megismerte, hogy épen az a patkó 
hiányzik, amelyet az előbb hozott be az a gyerek.

Az ezüst patkó. . .  Istenem. . .  Mit tegyen. . .  Visz- 
sza kell azt adni, pedig most még százszor többet ér ez 
a patkó. . . .

Jancsi barna szemei megnedvesedtek, egy percig 
még nézte a szépséges Tündérkisasszonyt, aztán bement 
a kamrájába és kihozta az ezüst patkót.

A lány felsikoltott, amikor megpillantotta a patkót 
a fiú kezében.

— Nini, az elveszett patkó! Istenem, milyen sze
rencse.

— önnek szerencse nagyságos kisasszony, énnekem 
kár. . .

— Miért — csodálkozott az ismeretlen lovasnff.
— Mert ezt én szerencsepatkónak tettem el a lá

dámba, hogy ha majd mester leszek, a küszöbömre sze
gezzem . . .  fis most meg kell tőle válnom.

A szépséges lovagnö nézte Jancsit és különös hang
súllyal ezeket mondta neki:

— Minden ember a maga szerencséjének a ková
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csa. . .  a szerencséd magadnak kell kiverni izzó akarat
tal. így ami; akarsz lenni, az leszel. . .  még fiatal vagy. 
belőled nemcsak mester, de művész is lehet, ha a szeren
csédet önmagadban keresed.

— Köszönöm a szavakat, amelyeket nekem adott 
és értük szívesen adom vissza a patkót.

Rászegelte a ló lábára, a nő a nyeregbe ugrott. Pár 
aranyat nyújtott Jancsinak. Meglátta a fiú rátapadó me
leg barna szemét, kivette gomblyukából a fehér azekfűt 
és odadobta neki, majd kacagva elvágtatott.

Szép volt, csodaszép. Az alkony vörös fényében 
olyan volt, mint egy bronzszobor. Ez a kép így maradt 
János emlékezetébe vésve.

Beesteledett. Vége volt a munkaidőnek. Jancsi el
rakta a szerszámokat, kioltotta a tüzet. JKisétált az or
szágút széléig és nézett a messzi porfelhő után. Addig 
nézett, amíg csupa víz lett a szeme.

Mintha a Tündérálom repült volna el tőle örökre, 
messzire. . .

Később leült egy temetőszéli ákácfa mellé és sza
golgatta a szekfűt, amit a szépséges ismeretlentől ka
pott.

Lámpagyujtáskor hazament, megette, amit elébe 
tett a mesterné és aztán behúzódott hálókamrájába. Egy 
pici zug volt az a műhely mellett, de Jánosnak kedves 
hely, mert itt egyedül lehetett

Előszedte titkos gyönyörűségét, a rajzmappát. Szép 
tiszta rajzlapot feszített ki, gondosan meghegyezte a 
ceruzáját és munkához látott

Éjfélt ütött a toronyóra épen, mire elkészült a 
rajz. De meg is lehetett azt nézni. Valami gyönyörűség
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volt. Mint egy fénykép. Mintha a lovasnő arcképe lett 
volna ez a rajz. És lovastól. . .  A Hóvirág is rajta volt. 
Azonnal rá lehetett ismerni a lóra és a gazdájára. . .

A Táltosra meg a Tündérre. . .
Mert Jancsi igy nevezte. És örült, nagyon örült. Ha 

most láttátok volna tiszta fehér-piros arcával, bizony 
nem a kormos Jancsi volt. Ragyogyóvá tette őt a bol
dogság.

— Hiába, nincs is annál édesebb érzés a vüágon, 
mint, ha valamit jól végeztünk el — gondolta- És eszé
be jutott, mit mondott a Tündér.

— Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. . . .
— Vagy esernyőcsinálója, nevetett Jancsi Igen, 

esernyőcsinálót mondott. . ,  miért éppen esernyőcsiná- 
lót?

Szemét nagyra nyitotta, mintha valami megvilágo
sodott volna benne. Most értette meg igazán az ismeret
len lovasnő beszédét.

Hát persze, mindenki az lehet, amire erős akarat
tal törekszik. Akinek tetszik a kovácsmesterség, kovács 
lesz, akinek tetszik a lakatosmesterség, hát lakatos le
het ___

János ebben a percben tisztán megérezte, hogy neki 
nem tetszik a kovács-lakatos mesterség.

Hát még az esernyőcsinálás. Kacagott boldog fel
ismerésében.

Úgy érezte, mintha valami fekete köd esett volna 
le a szeméről, agyáról. . .  Igen. . .  azt kell csinálni, amit 
a szivünkkel, a lelkűnkkel csinálunk, mert akkor olyan 
tökéletes lesz, mint ez a kép. . .  Müyen más öröm raj
zolni, mint kalapálni. . .
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Egész éjjel nem aludt az izgalomtól. Színes képek, 
fények, árnyak rajzottak a szeme előtt és ideges vá
gyat érzett. Ujjaiban valami bizsergett és olyanféle 
puha anyagot kívánt, amiből kedvére formálhatna min
denféle alakot.

Már hajnalodott Kukurékolt a Hanci, a világ lég« 
frissebb kakasa. Jancsi érezte, hogy éhes. Felkelt, ki
ment a konyhába és talált ott valami kenyér maradékot* 
Csendes volt még a ház. János kiült a műhelyajtó elé 
és hagyta, hogy lázas homlokát hűtse a hűs tavaszi 
szellő. Szájába tömött egy csomó kenyeret és rágta a 
savanyu izű( rosszul sült kenyeret, a reggelijét Nem Íz
lett Nem is vette észre, ahogy kivette a szájából a nyál
kás kovászt és gyurkálta az ujjai között. A tegnapi 
tündérarcra gondolt, amelyik olyan váratlanul jött és 
hirtelen tovatűnt.

És a keze lassan kigyúrt egy gömbölyű vajpuha 
gombócot, amit körmeivel nyomkodott jobbra-balra, míg 
az egyszerre csak női fejjé változott

János szive úgy lüktetett, majd szétvetette gyenge 
mellkasát Egész a torkáig érezte szivének zakatolását 

Most már tudta, mit kell tennie. Amire olyan sok 
szomorú napon és éjszakán nem jött rá, arra rávilágí
tott most az az egyetlen arc, ami a maga parányisá
gában ott feküdt a tenyerében.

Egy hét múlva már szobrászinas volt János és rö
videsen a mester legkedveltebb tanítványa lett Első na
gyobb munkája a szép idegen lovasnő volt és a mester 
nagyon megdicsérte érte. De János úgy érezte, hogy 
ezért nem érdemel dicséretet, mert ő mindent ennek & 
titokzatos lovasnőnek köszönhet. Ha ő nem jelenik meg
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azon a csodálatos alkonyatonv sohasem tudja meg, hogy 
a munka, ha lélekből ered, azt isten alkotássá sugározza 
és művészetté nemesíti.

János egyik délután a temetőben barangolt, mert szv 
rette elnézni a márvány síremlékeket. Szerette a temető 
csendes hangulatát. Egy szomorú fűz lombja alá ült és az 
életről gondolkozott. Milyen különös az, hogy a sírok 
mélyén lassan porrá válnak azok, nkilr egyszer éltek és 
a porból uj élet hajt kL A temető szélén egy rozzant fa* 
kereszt állt A szeretet vértanújának emelték azt. Váj
jon honnan jön a szeretet érzése és honnan jön a gyűlö
let érzése?

Ezen gondolkozott sokáig és végül gyönyörű már
ványba faragta a gondolatát: Krisztus a Keresztfán.

Ez a munkája olyan tökéletes volt, hogy egyszerre 
hires szobrász lett belőle.

Ekkor már férfi volt és egyszer nagy tisztesség érte.
Meghívták a királyi palotába és megbízták, hogy 

készítse el a királynő lovasszobrát. Mikor megkapta 
hozzá a képet, a szive megdobogott. Megismerte az egy
kori Tündérben a királynőt.

El is készítette a szobrot, Mária Terézia szobrát, 
amelyet könnyű volt elkészítenie, hiszen lelkében égett 
a csodálatos emlék.

A királyné kitüntette, hírnév, dicsőség kísérte ezu
tán élete végéig Fadrusz Jánost, aki szebbnél szebb 
szobrokkal gazdagította a világot fis a nevét így nem
csak a szobrok talapzatára véste bele« de belevéste azt 
az utódok hálás szivébe is mindörökre.

így tett híres szobrásszá egy lakatosinast az ezüst 
patkó.
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Az igazságkereső
(Mese Vörösmarthy Mlhályról)

A nyéki gazdaságban az ispánlak olyan volt, mintha 
mindig bucsujárás lett volna. Egymásnak adták ott a 
kilincset férfiak és fehémépek. Ispánná ifjasszonynak 
ugyancsak a helyén kellett viselnie az eszét meg a szi
vét, hogy bele ne gabalyodjon a nagy sürgés-forgásba.

Égegyvilágon mindenért az Éfjasszonyt kereste az 
egész tanyanépe. Kivált a szoknyás része. Mindig volt 
valami eligazítani való. Hun a parádés kocsis felesége 
óbégatva, hogy »diferenciája« van a gyereknek (igy 
mondta a difteritisz nevű torokfájást), majd meg szánv 
adó Juhászné sopánkodott előtte, hogy a kislánya a Bös- 
ke babot dugott az orrába, vegye ki az Éfjasszony. Lót- 
lábné a kovács anyósa meg esküdözött, hogy az éccaka 
lókötök jártak a tanyaház körül, olyan cigányfélék, jó 
lesz a vasvillákat az ajtó mellé helyezni A részesek ke- 
veselték a kenyeret, viszont a szalonnát nem sokalták. 
Csak a munkát, azt sokalták, de ez már Ispány úrra 
tartozott. Az Igásné rózsaszín pántlikát kért a bérmálkozó 
lánya hajába. A sokgyerekű Bogyóné megint itt van ez
zel a ravasz kosárral: Pityunak kis tejecskét, köhög sze
gény, Jancsinak kis mézecskét, a kis huncut Katicának 
valami ruhát az Éfjasszonytól, Tamásnak az urfitól
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levette cipőjét, Julinak kis cseresznyét — szereti nagyon 
a lelkem és hát apjuknak egy marék dohányt Bogyómé
nak nem kell semmi, ő a levegőből él. Még ma semmit 
nem evett, egy kis törköly jól esne a gyomrának, az 
isten áldja meg a tekintetes Éfjasszony jóságos szivét.

A tekintetes asszony azóta már az udvar másik vé
gén ellenőrzi, hogy Maris kiszed tere a fészkekből a to
jásokat és hagyott-e polozsnát

Jön a tekintetes úr, Bogyóné szeretne a megrakott 
kosárral együtt láthatatlanná válni, mert az Ispány úr 
keresztül lát a kosáron azzal a két szurós szemével. Min
denhova beleszur az a két szem, mint búzába a vizsgáló- 
rud és tüstént meglát minden hamisságot Van szorulás, 
ahova csak a szeme tüze ráesik. De van is ám rend kö
rülötte.

A tanyaház végében volt egy kis tavacska. Afféle 
»csinált« tó, aminek mélykút volt az anyja és az táplál
va vízzel. Kellett a tó a sok aprójószágnak, meg marhák
nak, de legkivált a tanyai gyerekeknek, akik úgy füröd- 
tek a írig potyolyatóban, mint a kacsák. A partnál zöl
des békanyálas iszapjával bekenték magukat a huncu
tok, vagy eperfa levelekből zöld foltokat raktak maguk
ra. Egy vesszővel kanyargós vonalakat huztak a tes
tükre és olyanok lettek, mint az óriási békák. Ott ugrál
tak a parton négykézláb és olyan élethűen brekegtek, 
hogy még a békakirály is kidugta fejét a vizből. Renge
teg apró béka ült a tóparton és mint díszes közönség 
nézték az óriásbékák mókáit Vájjon mit gondolhattak? 
Nagy szemükkel meredten néztek és mint az üveggo
lyók úgy csillámlottak. Egy sovány béka leguggolt egjr 
kövér mellé és kuruttyolt:
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— Mit vársz, mit vársz, papucsot,papucsot? Kinek- 
nekneknek? Uraknaknaknak. A hangja épen olyan volt, 
mint a kocsisék Juliájé. Az is volt biz a,

A Juci
— Juj!
De ezt már nem »békául« mondotta és egyszerre 

nagy kavarodás támadt a műbékák között. Egymásután 
pötty antak be a tóba nagy sikoltozással. Mindjárt kide
rült, hogy miért. Hát a parton megjelent a — gólya.

Két gólyalábon jött, egy hoszu piros papircsorrel 
az ispánék Misije. Szörnyen kelepelt. Igaz, hogy ezt a 
műveletet a kezében levő kelepelővel végezte, de a nagy 
békáknak ez is imponált Siettek a vizbe elmerülni, csak 
a fejük látszott ki Furcsa kis tökök lettek a víz felüle
tén. De annál gúnyosabban kuruttyolták ki a hosszúlá
bút Misi egyszerre csak zsebre vágta a kelepelőjét, jó 
erős zsineget huzott elő és a következő pillanatban 
hurkot vetett a Juli nyakába. Juli a kis béka megfehére- 
dett testtel már mászott is ki a partra, mert húzta a 
>nyaklóc. Szeretett volna elszökni. De már késő volt 
Misi mindegyre rövidebbre fogta a madzagot, mig csak 
Juli hozzá nem ért

— Ham bekaplak — mondta és a sikerült halászat 
örömére kereplőjét újra elővette.

Varangykirály is nézte ezt az óriási gólyát és épen 
menekülni készült a tó fenekére, amikor meglátta, hogy 
egy szakállas ember került a »gólya« elé a cserjék 
mögül.

— No mindjárt elröpül — gondolta Varangy ki
rály, de biz a gólya nem repült el, hanem le-repült. El
tűntek a hosszú gólyalábak, mert a szakállas megfogta
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nyakánál fogva. Csuda, hogy egyszerre, milyen kies! 
lett

— Te csirkefogó — szólt az ispán Misi fiához, 
mialatt kiszabadította a kislányt a kötélrabságból — 
nem takarodsz rögtön leckédet tanulni!

Misinek iszkolni kellett befelé, ezért egyszerre vége 
lett a szép mulatságnak.

— Te csirkefogó, te csirkefogó — mondta a kis Juli 
is kárörömmel.

— Te vagy a csirke, én a fogó mondta Misi és egy 
göröngyöt kapott fel, hogy méghajitsa vele Julit De pó
rul járt, mert a göröngy apja hátát érte, aki ott ment 
már a tóparton.

Hogy ennek milyen következménye lett, azt örök 
homály fedi, hát mi se bolygassuk.

Szó sincs róla, az apák mindig szigorúak, ámbár ok 
is voltak egyszer gyerekek, de ezt végiil mindig elfelej
tik. Misi elhatározta, hogy ha egyszer neki lesznek gyer
mekei, azokhoz nem lesz szigorú.

Ispánné éfjasszony, Misi édesanyja, egy jó darab 
dióstortával megvigasztalta a lefokozott gólyát és kap
ros turoslepényt igért ebédre, ha megtanulja a leckét

Az anyáknak jobb szivük van, mint az apáknak 
gondolta Misi és elhatározta, hogy anyjának szép kas
télyt épit majd, ha nagy lesz. Galambdúcot állít az ud
varra, meg egy ropogós szoknyáju Katit, hogy vi
gyázzon az anyjára, aki öreg lesz. Néhány unokát is fog 
szerezni öreg édesanyjának, hogy mindig mosolyogjon.

Abban az időben a gyerekek zsinóros dolmányt, szűk 
nadrágot viseltek, csakúgy, mint a nagyok, de az isko
lában kezdett divatba jönni a pantalló. Miska kérte a
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szüleit, hogy neki is várassanak olyan nadrágos ruhát* 
mert minden gyerek ezt az ujmódit viseli.

— Majd, ha magad keresed meg a rávalót, akkor 
varratsz, amilyent akarsz, én bizony nem varratok a di
vat szerint — mondta az ispán ur a fiának.

Egy napon csakugyan úgy fordult az idő, hogy 
Miskának magának kellett megkeresni nemcsak a ruhá- 
ravalót, hanem a kenyeret is. Hej, nehéz sor ez egy kis 
diáknak. Ettől nagyon hamar komoly lesz a gyermek 
arca. Már nem ment gólyalábon a tanyai gyerekek közé, 
hanem úri gyerekeket tanított algebrára, meg történe
lemre.

A történelmet, meg a »stilisztikát« azt még szerette 
Misi, de az algebrát? Brr!

Ezért a gyerekek, akiket Misi tanított legjobban 
tudták a történelmet, de még inkább ismerték Csokonai 
Vitéz Mihály gyönyörű rigmusait, meg Kölesei Ferenc 
verseit is szavalták kívülről.

Miska már régen maga kereste a ruhára valót és 
csodálatos, hogy azért mégsem csináltatott pantallót. 
Nem bizony. Sőt fogadalmat tett, hogy amig él, régi vi
seletben fog öltözködni.

Abban az időben sokkan tettek ilyen fogadalmat.
Mihály sokat ült szegényes diákszobájában és pis

logó viaszgyertya fényénél, szorgalmasan tanult Ké
szült a vizsgára, tanár akart lenni. Unta nagyon a pa
ragrafusok magolását és hogy magát mulattassa ked
venc költőjének versét szavalta. De tudja isten miért, 
most sehogy sem csendültek úgy a fülébe a szavak, mint 
azelőtt, ósdiaknak érezte, állottaknak, mint az almário- 
mon fonnyadó bisalmákat Arra gondolt, ő is ír verset.
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ő  egészen friss szavakat tépne a szivéről és mint eleven 
virágokat, csokorba kötné.

Valaki kopogott az ajtaján. Kedves barátja Imre 
lépett be csomagokkal megrakodva. A legkülönösebb 
dolgok kerültek elő Imre csomagjaiból és zsebeiből.

Egy szeszfőző, egy cserépbögre, egy öreg kicsi me
séskönyv, egy darab sajt. Az Odiszeus mellett egy cipó 
egy üveg rum, három érdekes kúriai Ítélet, két stearin 
gyertya. Ezenkívül egy pakli kártya, a Honderű legújabb 
száma, legvégül egy csomag dohány és a tiizszerszám.

Gyakran rendeztek ilyen kedélyes estéket Ilyenkor 
hajnalig ébren voltak. Bizony, néha reggel felé feküdtek 
le, a rumos teáktól és nagy vitáktól fáradtan, mámo
rosán.

— Nem szeretem én az ilyen igazságot — mondja 
Miska a második csésze tea után Imrének — félre tólta 
maga elől a »Jogtudomány« cimű könyvet

— Nem is lesz tebelőled soha ügyvéd — nevetett 
Imre. Ha egy embertől malacot loptak és elfog menni 
hozzád, hogy védjed az igazát, te azt fogod mondám:

Éhes, lehetett az a szegény tolvaj — ne bántsuk őt!
— Hát szerintem csakugyan az az igazság, hogy 

aki éhes, az lakjon jól — mondja Misi és nem nevetett
Egyre gyakrabban érezte, hogy érzéseit le kell ír

nia. Irt is verseket, amelyek csakugyan uj szavakkal 
dicsérték az életet. Mindenki érezte, hogy igaza van. 
Kivált, amikor népének nagy fohászát megírta.

De irt hosszabb történeteket is, szomorú jelenete
ket, amelyekben mindig a költői igazság győzedelmes
kedett. Szentül hitte, hogy ha az emberek elolvassák, 
mind igazságosak lesznek.
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Csakhogy az élet kemény dolog és mindig harcolni
kelL

A kis gyermek harcol a tudásért, a nagy harcol a 
kenyérért és a harcban nem annyira az igazság, mint 
az erő győzedelmeskedik. Mihály ezt hamar belátta, 
elfáradt és szomorú lett.

Hiába irta meg a leggyönyörűbb költői igazságokat, 
az emberek nem lettek jobbak. Annyira elkeseredett 
emiatt, hogy a világ legbusabb költője lett Vörösmarthy 
Mihály, az egykori vidám Misi, aki gólyalábon járt a 
nyéki békató partján.

Pedig Vörösmarthy Mihály igazságkeresése mégsem 
volt hiába, ott lebeg az az évszázadok felett minden ne* 
meslelkű ember igaz gyönyörűségére. írásaiban benne 
van igaz lelke és ez a lélek megtalálja az utat minden 
korok igaz emberéhez.
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A sárkány
(Mese Zmaj Jovan Jovanoviíról)

Most minden gyerek bizonnyal vagy a hétfejii sár
kányra gondol, amelyik a tündérkirály és egyéb mese* 
beli királyok kapuját őrzi, vagy arra a sárkányra, ame
lyiket napos őszi délután eregetnek irgalmatlan hosz- 
szú spárgákon a gyerekek. Libeg-lobog a tarka, hosszú 
farka a kék ég alatt, zöld föld fölött és kényesen for
dul a négy világtáj felé. Persze onnan a magasból sok 
mindent láthat ez a sárkány festett szemeivel, amit mi 
innen a földről bizony nem láthatunk. Hát ezek a sár
kányok pompás dolgok lehetnek, de azért nem érnek fel 
azzal a sárkánnyal, amelyről ebben a mesében lesz szó. 
Pedig ebben a mesében a sárkány egy kis fiú, egyszerű 
Via gyerek, akit Jóvónak hívnak és akiről az ember nem 
is gondolná, hogy sárkány. Igaz, a Jóvónak csak a neve 
volt sárkány és a mesében épen ez az érdekes, hogy 
miért kapta Jóvó a sárkány melléknevet.

A sárkányságot sokféleképen lehet ám értelmezni 
és ne gondoljátok, hogy a mesékben a hétfejü sárkány
nak nincs jelentősége, mint az, hogy aki be akar 
menni a palotába, annak előbb le kell vágni a sárkány 
hét fejét Ezt úgy is lehet érteni, hogy ha valaki vágya
kozik valami szép, valami csodálatos után, amely csá-
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bitja, de elérni nehéz, akkor azért küzdeni kell, harcba 
szállni és egyik akadályt a másik után szépen diadal
masan legyőzni. Le kell vágni az akadályok sárkány
fejeit, hogy végre elérhessük, amire vágyakoztunk. Le
het az királylány, tündérpalota, kincs, hatalom, de lehet 
az jó bizonyitvány, diploma, mesterség, vagy művészet 
is. Semmit sem lehet az ifjúságnak elérni, ha nem harcol 
érte a hétfejü sárkánnyal, az akadályokkal. Minden 
ifjú sárkányokkal küzd, akár bankár, akár pap, akár 
pilóta akarna lenni Mostanában sok gyerek szeretne 
pilóta lenni és amióta repülőgépek vannak, a papírsár
kány kezd kimenni a divatból. A repülőgép, a repülés 
jobban jelképezi az ember magasra törő hajlandóságát, 
mint a spárgával a söldhöz rögzített sárkány. Istenem« 
milyen jó is lehet ott fent magasan, a kék ég alatt, lát
ni a határtalan messziséget, szállni magasra, egyre ma
gasabbra és látni, hogy milyen parányi hangya az em
ber a nagy mindenséghez képest. A sárkány ott fent 
a magasban a képzelet csapongását jelképezte és hogy 
az emberi képzelet eltudott jutni a papírsárkánytól a 
repülőgép valóságáig, azt annaJc köszönheti, mert szem
beszállt a lehetetlennek látszó akadállyal, magával a 
hétfejü sárkánnyal is.. Ebből láthatjátok ugye, hogy a 
sárkány sem a mesében, sem a játékban nem ok nélkül 
való bolondság, az előbbi a cél előtti küzdelmet jelké
pezi, ez utóbbi az emberi lélek fölfelé törekvő vágyait.

Abban az időben, amikor a Jóvó élt, a világon nem 
voltak repülőgépek és azok a gyermekek, akik a magas
ságba vágytak, sárkányokra szerettek volna ülni, vagy 
madarak lenni, erős szárnyakkal, mint a sasé. Jóvó ilyen 
ábrándozó vágyakozó gyerek volt, de azért tisztán látta
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maga körül a vüágot és ha vágyairól, reménységeiről 
mesélt, azt mondta, hogy meg fog értük küzdeni miég a 
hétfejü sárkánnyal is. És bizony minduntalan szembe 
találta magát ezekkel a sárkányokkal, beszélt róluk, ha
dakozott velük, ezért nevezték el a pajtásai Sárkánynak.

Gyerekek, akik itt éltek ezen a tájon, nektek meg 
kell ismernetek a Jóvó sárkányait, miért hiszen nektek 
is ezekkel lesz dolgotok. Nehéz küzdelem vár rátok, de 
ha Jóvót veszitek mintaképül, nem kel félnetek. Amikor 
mesét mondok róla, itt jár köztetek a szelleme és kell 
hogy megérezzétek őt, úgy, ahogy én érzem mindazzal a 
sok csodával, amely erejét képezte, azzal a kék mosoly- 
lyal, amely az égről száll és mindent megért, mindent 
megbocsájt. . .

Nincs az a hétfejü sárkány, amelyet a napfényes 
szeretet le ne győzne, de a szeretet harcának is meg
vannak a maga utjai. Jóvó vágyai felfelé iveitek, egy
másután győzte le a sárkányokat, nézzük példakép, hogy 
amig Jóvó az ő korában gyermekből felnőtt lett, hogyan 
is küzdött meg velük.

#
A Duna partján ült Jóvó már hajnal óta és az 

ölében könyv volt. Már hét óra is elmúlt, nemsokára is
kolába kell mennie és ő még mindig nem tudja a mai lec
két Ma stilisztika, irodalom óra van, meg kellett volna 
tanulnia öt szakaszt a Toldiből és ő nem tud belőle sem
mit Nem érti jól és »bemagolni« valamit, amit nem ért 
tisztán, annak nincs értelme. Milyen különös is az, hogy 
dacára annak, hogy jól beszél és ért magyarul, a rigmu- 
sos irás olyan zavaros a számára. Anyanyelve szerb, 
otthon szerbül beszélnek, de a pesztonka magyar, min
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dig is az volt, vele mindenki magyarul beszél és Jóvó ki
csi kora óta tud magyarul, nemcsak amióta iskolába jár. 
fis mégis nem érti ezt a Toldyt. De hát ez más. Más a 
beszéd és más az irodalom. Ez irodalmi nyelv, azt mond
ja a tanár úr. Hát még a rímes irodalom! Az csak más 
igazán!

Jóvó darálni kezdte az első sorokat:
»Ég a napmelegtől, a kopársziksarja . . .  «
— Kopársziksarja. . .  szik sarja, micsoda zagyva- 

ság: sziksarja, sziksarja, lomha szöcskenyájak legelész
nek rajta. . .  szöcskenyáj, lomha szöcskenyáj. . .

Dühösen csapta a földre a könyvet. Hasra vetette 
magát véletlenül épen egy »kopársziksarján« és kö- 
nyékre nehezedve farkasszemet nézett a Duna túlsó 
partján emelkedő várral Ez a vár izgatta fantáziáját, 
különösen a bástya sok ezer galambja vonzották Jóvót, 
mint a mágnes. Milyen jó lenne ott mászkálni a bástya
falon, galambot fogni, bogarászni a vén mohos kövek 
között, közelről hallgatni a vén vártemplom mély ha
rangbugását, milyen csodálatos is lehet az egész közel
ről, bim-bam, ráülve a hangokra és azok vinnék messzi 
magasra fel-fel egészen a jó Istenig. . .  ott szépen térd
re ereszkedne az Ür zsámolyánál és könyörögne: Édes 
jó Istenem, bocsáss meg nekem, hogy nem tudom szívvel 
tanulni a Toldyt. . .  az idegen nekem, hideg a csengése, 
értelmetlen a betűk fonása, jó istenem bocsásd meg ne
kem, hogy én az anyanyelven értem jobban, mert a ta
nár úr ezt úgyse bocsájtja meg nekem.. .

Jóvó egész jól érezte magát az isten zsámolya előtt. 
Friss szellő csapta meg az arcát, mintha egy láthatat
lan puha kéz megbocsátó pofonkát adott volna, amiért
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nem tanulta meg a leckét. A galambok turbékolása át
hallatszott a vizen és Jóvó megirigyelte a szabadon 
röpködd galambocskákat Milyen jó is nekik, nincs iro
dalomóra, nincs tanrend, lecke, szabadon röpködnek 
oda, ahová csak vágyakoznak és nekik nem üt fél nyol
cat a toronyóra.

De Jóvónak ütött és Jóvó felszedte a könyveit, hogy 
indul az iskolába. Ebben a percben elébe toppan Tóni, az 
osztály »bikája«.

— Hova mégy? — kérdezte Jóvót.
— Látod, minek kérdezed és te?
— Gyere velem át. Itt a bátyám ladikja. Pompás ki

rándulás lesz. Fogjunk galambokat, nézd itt a felszere
lés. Annyit fogunk, amennyit csak akarunk.

Jóvót megreszkettette a lehetőség. Csolnakázni a 
Dunán ezen a szép reggelen, aztán ódaát a várfal tövé
ben . . .  talán fel is mlehetnek majd, Tóninak mindig 
mindent lehet, városkapitány a papája. . .  Aztán fog
nak majd galambokat. Fiatalokat és megszeliditenék 
őket. A tenyeréből ennének. Csinálna dúcot deszkákból 
az eresz alatt. Anyu is örülne, apu is megengedné, ha 
már ott vannak azok a kis pihegő jószágok. Persze, ha 
most kéredzkedne, hogy elmegy Tónival át a Dunán 
csolnakon, anyu sikoltozna, apu haragudna, ezt nem le
het nekik megmondani. . .  azt kellene mondani kapta a 
galambokat.. .  hazudni kellene.

— No, ne spekulálj annyit, gyere te gyáva.
Tóni szerette másnak mondani a gyáva szót, mert 

Tóni olyan erős volt, hogy senki sem mert kikezdeni ve
le. Jóvó keményen mondta:

— Ne beszélj igy. Iskolaidő van, jól tudod.
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— Hát épen ez a finom, tudod, hogy iskola idő 
van. . .  Bliccelni lehet, de te persze ehhez gyáva vagy és 
ügyetlen.

— Ne sértegess. A blicceléshez nem kell se bátor
ság, se tudomány.

— Ahhoz kell csak igazán. Nézdd meg az osztály
könyvben van-e egy igazolatlan órám? Mire hazajöttem 
vagy megsántulok, vagy lázas leszek, ne félj, hogy nem 
leszek igazolva. Majd neked is kitatálok valamit

— Nem megyek. Jobb lesz, ha te is jössz az iskolá
ba és nem bliccelsz.

— Ne szám árkod j, reggel óta téged kereslek. Jött 
volna a Kánya és a Roth is, a Petrovics is, akármelyik 
az osztályból, ha hivom. Téged választottalak, mert te 
nem vagy gyáva.

— Jóvó tudta, hogy a gyáva szóval Tóni hatni 
akar. Senki se akar gyáva lenni, Jóvó a legkevésbé. De 
ő nem fog könnyelműséget elkövetni egy Uyen haszon
talan erőszakos fiúért, mint a Tóni. Csak menyjen a Tóni 
egyedül galambászni.

— Nem megyek veled. Iskolába megyek — jelen
tette ki Jóvó.

— Akkor viszlek erőszakkal nevetett Tóni és úgy 
felkapta Jóvót, mint a pelyhet

Jóvó jól tudta, hogy Tónival ellenkezni veszedelmes. 
Tóni sváb gyerek, nagy hazafi és szeret az iskolában is 
nemzetieskedni és ha nem engedelmeskedik bizonyos 
hogy törököt csinál belőle, ha csatát játszanak. És Jóvó 
mégsem akart menni. Jóvó nagyon tisztelte a szüleit és 
a tanárait és utálta a hazugságot Aztán meg kell ennek 
a Tómnak is mutatni, hogy nem gyáva. Minden erejét
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összeszedve akkorát ütött Tóni karjára az izmok táján, 
hogy az mentén elengedte. Jóvó a földre pottyant, de 
a következő pillanatban talpra ugrott és elfutott Mire 
az iskola .eJé ért, tiz perccel elmúlott nyolc óra és Jóvó 
szive úgy vert, mint egy vaskalapács. Mikor az osztály
ajtón belépett, halottsápadt volt a kimerüléstől és a szá
ja az izgalomtól reszketett.

— Mi történt veled — kérdezte a tanár — hol 
késtél?

— Jóvó elpirult Mit mondjon? A Tónit? Nem, azt 
nem lehet, az csúnya dolog lenne. . .  Valamit hazudni 
kell... Istenem, milyen rettenetes helyzetbe hozta ez 
a Tóni.

És Jóvó nem szólt egy szót se, a tanár úr nem kér
dezte többet, a helyére küldte. Jóvó homályosan érezte, 
hogy most nagy dolgot cselekedett A sárkánynak egy
szerre két fejét vágta le. Az egyiket akkor, amikor erős 
maradt a kötelességtudásban és nem engedett Tóni csá
bításának, sőt erőszakoskodásának sem, a másikat most 
vágta le, amikor nem árulta el Tónit Jóvó lassan meg- 
nyugodott Tiszta örömös érzés fogta el az elcsendese
dett tanteremben és minden olyan szép es egyszerű lett. 
A tanár úr jó ember, nem faggatja, a tanár úr megérti, 
hogy vannak, lehetnek dolgok, amelyeket nem lehet el
mondani. Olyan harmónikus körülötte minden, a furcsa 
zsongás olyan, mint egy távoli muzsika. Egyáltalában 
minden elhangzott szónak különös ritmusa támad ma, 
Jóvó nem tudta, hogy azért, mert a leikével figyelt fel 
csak jói érezte magát és amikor a tanár úr felelésre 
szólította, csodák csodája, jött a Toldy szépen soron
ként zimről-rímre, jött valahonnan a vérből, az idegből
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ki tudná hol őriz meg egy gyerek olyasmit magában, ami
ről úgy érzi, hogy nincsen az agyában?

Ég a napmelegtől a kopár anlc sarja
Lomha szöcskenyájak, legelésznek rajta.. * 

és zengett, csengett, búgott a rím ... Jóvó fölé forró 
nyári ég derült állt egy hatalmas téren és sok-sok apró 
bogárkának énekelt Dalolt, dalolt, a dal szállt, mint a 
himpor és ahova csak leszállt termékenyített.

Maga sem tudta, hogyan történt, egyszerre csak 
megérezte a vers lelkét Megértette, hogy nem a szöveg 
a fontos, a rím, a vers muzsikája az a fontos. A zenei 
élvezet tette lehetővé, hogy idegeiben fészket verjenek 
szavak, mondatok, amelyek még nem hasítottak utat a 
tudatáig. Jóvó életében ez a nap volt a sárkányölés 
próbanapja, mért este, amikor elővette a papírt és a ce
ruzát, boldog ujongással eszmélt rá, hogy ő a rímek 
kincses birtokosa, hogy neki már nemcsak idegen rímek 
adnak ezután élményeket, hanem önmagából teremtheti 
a Dalt és szórhatja pazarul, mint a virágszirmokat 
Ajándékozhat, büntethet, ostorozhat és simogathat rí
mekkel, amelyek szárnyat adnak minden elgondolásá
nak. Ujongva repült a rímek szárnyán és sokáig csak a 
magasság gyönyöreit élvezte.

Mikor Jován az első rímeket faragta, csak a re
pülésre gondolt és talán eszébe sem jutott, hogy itt, 
itt lenn az életuton is milyen súlyos ajándék a rím an
nak, aki lépten-nyomon szemben találja magát a renge
teg rut sárkányfejjel. És mert abban az időben sem tu
dott senki pusztán a rímekből megélni, Jóvó nemcsak 
verselt, de tanult is. Mesterséget választott. Illőt a rí
mek művészetéhez, mert a gyógyítás mesterségét vá
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lasztotta. Most már gyógyított testet, lelket egyformán, 
nagyokat, kicsikét, testvéreket és idegeneket De a rí
met most már csak az anyanyelvén irt csengő bongó 
szavakat halászva népének szótengerében. Csodálatos 
kincseket hozott így felszínre és belementette az 
örökkévalóságba. Könnyített a testén« a lelkén és amikor 
egy tifuszos beteget gyógyított, ugyanazt cselekedte, 
mint amikor egy rab madár keservét dalolta. A betegség 
az élet börtöne, amelyből az ember is szabadulást vár, mint 
egy rabmadár.

Jóvó élete sokban hasonlatos volt a rabmadárhoz, 
nemicsak abban, hogy nem repülhetett, mert nem volt 
lelki szabadsága, de mert nem élhetett abban a közös
ségben, amelybe vágyakozott A rigó rigók között akar 
élni és egy fecske a rigófészekben bizony csak — kakuk.

Jóvónak is éreznie kellett a kakukélet mostohasá- 
gát és talán épen ez tette olyan szelid kristálytisztasá- 
guvá a rímeit Látta, hogy az egész világ teli van erő
szakos Tónikkal és éreznie kellett, hogy mindig minde
nütt a Tónik az erősebbek. A hatalmi érzés talán nem 
kedvez úgy a lélek nemesedésénekj mint a szenvedés. 
Jován bölcs alázattal illeszkedett bele a történelem pa
rancsa szerint rendelt életbe, de mert a nagyok világá
ban minden kincses kaput sárkányok őriztek, finom lei
kével feliveit a tündérvílágba, a gyermekek papírsárkány 
világába és ebben a tiszta légkörű világban szórta szét 
virágrímjeit, talán nem is gondolva arra, hogy ezek a 
tarka rímkockák építőkövekké válnak...

Ahogy nem tudta, hogy tanulta meg egyszer Toldyt, 
úgy nem tudta milyen erőt kapott a gyermekvilág sár
kánygyeplőjéhez. Csak fogta ezt a gyeplőt kacagva na-
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pos mezon, dalolva és észre sem vette, hogy JovicábóL 
Jóvó, majd Jován lett. Aztán csika Jóvó lett és sok sok 
gyerek jön össze a mezőn, ahol sárkányt ereget. Egy 
generáció, két generáció, három, öt generáció, sok-sok 
generáció gyermekei jönnek, sokasodnak a sárkány 
(Znuaj) alatt és nőnek, nevelődnek a csika Jován rím
sodrában és zugnak, akarnak, kémek, követelnek, sár
kányfejekkel harcolnak és győznek.

Csika Jóvó most már sok éve a mennyországban 
eregeti a színes sárkányt azoknak az apró angyaloknak, 
fljfilr a földről hozzá szálltak. . .  Vájjon mesélik-e ezek 
csika Jóvónak, hogy az ő rétjén milyen sok gyerek lel
kében csobognak azok a csodálatosan tiszta és szép dal- 
csermelyek, rlmfoiyócskák és rímpatakok, amelyeket 
csika Jóvó duzzasztott meg az örökélet számára?

Csika Jóvó — hiszen tudjátok — Zmaj Jovan Jo- 
vanovics minden gyerekre rászórja jószagu rímszirmait 
és onnan a mennyországból ereszti le hozzánk aranyfo
nálon azt a sárkányt, amelyen az örökigazság napfénye
sen tündöklik és harc helyett a béke, a megértés Dalát 
sugározza a szenvedő emberiségre.
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A csalogány
(Mese Blaha Lujzáról)

A kislányt, akiről most mesélek, Lujzának hívták. 
A kis Lujza különös világban élt, amit úgy hívtak: a 
deszkák világa. Azért ne képzeljetek holmi asztalos
műhelyt, mert a deszkák világának a színpadot szokták 
nevezni. A színpad és a színpad mögött van, a ku
lisszák, az igen furcsa, tarka-barka világ, amit csak az 
ismer, aki abban a világban él. Ti csak az ülőhelyekre 
válthattok jegyet egy-egy előadásra, de Lujza az már a 
születése pillanatában megváltotta az örökös jegyet a 
színpadra.

Hát részben könnyű volt neki, mert az édesapja és 
édesanyja is színész volt, hát a gyerekük mi lehetett 
volna más. mint szinészgyerek ?

Csakhogy akkor még nem volt ám olyan finom úri 
dolog a szinészmesterség, mint most. Akkor bizony úgy 
vándoroltak városról városra, mint a faluzó köszörűs. 
Néhány kerekes kocsiban laktak, mint a vagonlakók 
mostanában. Mindig vándoroltak szerte az országban és 
ott ütötték fel a tanyájukat, ahol jónak látták. Enge
délyt kértek a város uraitól és szinelőadásokat rendeztek.

— Gyünnek a komédiások — süvöltötték ilyenkor 
izgatottan kipirult arccal a gyerekek és elejtik futottak
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az országúira. Mire a Nagyvendéglő udvaráig értek, 
akár mindjárt megkezdhették volna ez előadást, annyi 
volt a közönsége az uccagyerekekből. Persze potyára« 
beléptidijra nem igen akadt a lyukas zsebekben.

Este viszont megesett gyakran, hogy csak úgy kon
gott az ürességtől a ponyvasátor és csak a potyajegye
sek jöttek el az előadásra. Ilyenkor Lujzika háromfélét 
vacsorázott, kenyeret, hajat, bélit, jól megsózva, pap
rikázva.

Azért Lujzinak igy is gyönyörű volt ez az élet. Szeb
bet nem is tudott elképzelni. Este, ha kigyulladtak a 
lámpák, felvette fehér ropogós szoknyácskáját, kötényét, 
piros bársony pruszlikját, meg a piros csizmácskákat és 
kiperdült a színpadra énekelni, meg táncolni. Annyi 
tapsot, virágot meg cukrot kapott, amennyi kellett. 
Olyan gyönyörűen és édesen dalolt, mint egy kis mar 
dár. És mióta már olyan nagy ócska volt, hogy minden 
este énekelhetett, bizony sohasem volt üres a nézőtér. 
A kis komédiás lányért lelkesedett az egész osztály4 és 
a nagyobb fiuk még a hozentregert is eladták, hogy vi
rágot vehessenek a kis éneklő pacsirtának. Lujzikát 
mindenki becézte, kényeztette. Különösen vidámságáért 
szerették.

Egyszer nyáridőben, erdő szélénf alkony borult a 
kerekes kocsi utasaira. A község még messzi volt, nem 
lehetett estéig úgyse beérni, hát a színigazgató úr azt 
mondta:

— No már ma nem megyünk tovább. Itt szépen 
megpihenünk, a lovakat kifogjuk, szegény fáradt gebék 
badd legeljenek.

Lekanyaritották a kocsit az útról az erdő mellé és
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a jó friss levegőt boldogan szívta magába a színésztársa
ság.

Lujzi is örült a szép nyári alkonyatnak és se szó 
se beszéd, egyedül nekivágott az erdőnek. Eső után volt 
az idő, Lujzi gombát akart szedni, meg szamócát. Fényes 
vacsoránk lesz — gondolta — mert nincs jobb mint a 
gombapaprikás és utána szamóca.

y ifl kosárkával a karján, fodros piros szoknyájában 
csetlett-botlott a bokrok között egyre beljebb az erdő
be. fis hogy ne féljen, énekelni kezdett így mind járt bi
zalomkeltőbb volt az erdő.

Most már ketten voltak. Lujzi és a dal. Nem is félt 
azután.

Az erdő madarai már épen aludni készültek, néme
lyiknek már a lábát is megmosta az anyja, amikor egy
szerre csak felcsendült Lujzi éneke.

— Micsoda különös madár lehet ez itt — gondolták 
és kíváncsian dugták ki fejeiket a fészkekből.

— Nagy piros madár, fekete toll van a fején és 
pici piros csőrével énekel — mondta a többieknek egy 
fiatal fülemile.

fis sorra kirepültek fészkeikből a csudára. Biz az a 
madár nem hasonlított egyikükre sem. Se csókára, se 
varjúra, se fürjre, se fülemilére. Még leginkább a papa
gájra, de annak is túl nagy volt és az erdőben nem is 
lakott papagáj errefelé. Csak egy öreg fecske ismerte 
az ilyen madarat. Aztán fáról-fára, ágról-ágra követték 
a szép tarka madarat, amelyik egyre csak énekelt mia 
latt jobbra-balra hajladozott

Egyszer csak az egyik pacsirta észreveszi, hogy 
egy nagy vörös róka leselkedik a piros énekesre. Ez már
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nem tréfa, a lomposfarku nagyon veszedelmes. Gyorsan 
egy vészfiittyel figyelmeztette az összes madarakat, 
mire azok mind egy fára ültek, hogy tanácskozzanak.

— Itt gyorsan cselekedni kell, mert az a gaz róka 
még tőrbe csalja azt a madarat — mondta a pacsirta.

— Nem is madár az tán, hallod-e — mondta a ve
réb.

— Ha nem lenne madár nem tudna énekelni —* 
mondta a bölcs sárgarigó.

Mindenki igazat adott a rigónak. Okvetlen figyel* 
meztetni kell azt a piros madarat.

De már el is késtek vele, mert Lujzika ezalatt maga 
is észrevette a rókát. Kicsit megijedt, mert a rókáról so
hasem lehet tudni, hogy miben sántikál.

— Mért nem repül el a buta — izgult a kis csiz az 
ágon.

— Talán nem fél — vélte a higgadt bagoly.
Lujzikának csaknem annyi gombája volt, amennyi

elég lett volna paprikásnak. Vissza is ment volna, de 
nem igen mert megmozdulni. Eszébe jutott, hogy a 
könyvében olvasott már olyan rókáról, amelyik nem volt 
gonosz. Hátha az is olyan. Ezért megszólította nyája
san:

— Adjon Isten jó estét, róka koma.
Nini ez ismer engem — csodálkozott magában a 

róka, vájjon hol látott már? Hát kezeljük nyájasan hát
ha megtévesztem.

— Ejnye, de enni való kis teremtés vagy — 
mondta száját nyalogatva.

— Ezt már sok vén rókától hallottam, — mondta 
Lujzi kényesen.
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A róka füle hegyesre állt: Mi a szösz, ennek a bugri- 
füles madárnak volt már dolga más rókával is, nohát 
akkor bizonyosan nem lesz könnyű elbánni vele.

— Hát mit csinálsz te erre, amerre még a madár 
se jár, üyen szép piros ünneplőbe?

— Gombát szedegetek, róka komám, tarts velem.
— Gyere, mutatok neked ennél sokkal szebb gom

bákat — csalogatta a róka Lujzikát.
— Megyek, szívesen, csak menj előre és mutasd az 

utat.
A ravasz róka mosolygott magában. Ez a csacsika 

azt gondolja, hogy ő nem tudja, mit akar. Míg ő előre 
megy, biztosan megszökik előle.

— Na daloló pipacs, abból nem eszel. De azért csak 
megindult.

Lujzika meg kénytelen kelletlen utána.
A sok ezer madárka fülelte ezt a beszélgetést és 

gyorsan munkához láttak. Egy pillanat alatt eltüntet
ték az erdei ösvényt a rókalyuk felé. Teli szórták ágak
kal, galyakkal, úgy, hogy mire a rókának eszébe ju
tott körülnézni már nem találta sehol az ő csapását.

— No lám, egész megzavart ez a pirosszárnyu — 
még az utat is eltévesztettem — zsörtölődött a róka.

— És keresni kezdte az útját. Tudta a madarak kü
lönféle fészkében milyen csiripelést szokott hallani, hát 
most is ment a hangok nyoméin. De a madarak se végez
tek fél munkát, tudták mi a teendőjük és csak csalogat
ták, csalogatták a rókát csiripelő énekükkel.

Róka koma hátra pislogott egyre, hogy jön-e a 
finom zsákmány. Lujzika bizony csak ment a róka után, 
mert félelmében bizony sehogysem tudott azon kifogni

113 8



A róka ezalatt azt tervezgette, hogy miképen fogja be
csalni Lujzikát az ódujába. Majd Ígérni fog sok szép 
tarka tollat, amit ilyen színes madár szeret, aztán ham, 
megeszi.

Egyszerre csak ijedten kapja fel a fejét. Maga s» 
hitt a szemének. Hogy, hogy nem, az erd5 szélén vol
tak. Épen ott, ahol a komédiások tanyáztak. Szegény ra
vasz róka még magához sem tért, már puff, sörét volt az 
oldalában. Szerencséje volt Lujzikának, mert a hőstenor 
épen vadászatra készen állt az erdő szélén, ö  is épen 
valami vacsora félére gondolt A sörétek csúfosan elbán
tak a rókával Igaz, hogy egy-két morzsa sörét Lujzi 
combjának is jutott, de nagyobb baj nem történt.

Lujzika nagyot sikoltott, de nem a sörétektől, ha
nem az örömtől, mert maga se tudta, hogy is történt a 
szabadulása.

A róka komát diadallal megnyuzta a súgó meg a 
kémikus, de pecsenye bizony nem lett belőle, mert rá
gós, rosszízű a húsa. Ellenben a bundája, finom téli 
prémül szolgált sokáig Lujzika kabátján. Viszont a hős
tenor kapta a legtöbb gombát és a legszebb szamócát

Vacsora után Lujzi fáradtan feküdt le a kocsi te
tejére, a csillagos ég alatt Mbst kezdte csak érezni, mi
lyen nagy veszedelemben forgott Egyszerre csak egy 
kis madárka repült felé és a vállára szállt. Egy kis csa
logány volt. Oda simult Lujzihoz, mint egy testvérké
hez és elmesélte neki, hogyan mentették meg az életét

Lujzi szive erre gyorsabban dobogott és az erdő ma
darai iránt édes hála-érzettel telt meg egész valója. Há
lából gyönyörűséges dalt énekelt a madaraknak, úgy,
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hogy az egész erdő visszhangzott tőle. Ennél szebbet 
erdő, mező, világ még nem hallott soha.

*

Az esztendők épen úgy elgurultak, mint az ócska 
szinészkocsi kerekei, fis az esztendők gurulásának ide
jén a gyermekekből felnőttek lesznek, a felnőttekből pe
dig öreg emberek. A kis Lujziból nagy Lujza lett és 
minden nappal nőtt a hire. Ismerte az egész világ és 
imádta mindenki Már régen nem vitte kocsin a falukba 
az énekét, hanem a faluk ültek kocsira és bementek a 
városba, a szép nagy kőszinházba, hogy meghallgassák 
Lujza énekét. Mindenki váltott jegyet, még a legszegé
nyebb ember is, hogy csak egyszer is hallhassa. Bizony; 
egy üres hely nem maradt a színházban, amikor Lujza 
énekelt.

Úgy ünnepelték, mint egy királynőt és az is volt: 
a színészvilág királynője. Ha akarta, sírtak az emberek, 
ha akarta kacagtak és ha akarta, ha nem, tapsoltak. 
Tapsoltak neki zúgva szakadatlanul és kifogták a lova
kat a hintójából és maguk az emberek húzták a kocsi
ját, úgy ünnepelték.

Virágok, meg babérkoszorúk között ült könnyezve 
a meghatottságtól a szép Blaha Lujza, aki ilyen fényes 
ünneplés alatt, selyembe, bársonyba öltözve is vissza
gondolt gyermekkorára, a döcögő vándorkocsira, a 
hőstenorra, a ravasz rókára és a madárdalos erdőre.
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A mesefa
(Mese Pósa Lajosról)

Volt, hol nem volt, túl a Tiszán és a tegnaptól nem 
nagyon messze, volt a világon egy hires mesefa. Egye
nesen annak termett Mesefának. Annyi mese, meg ver
sike csüngött az ágán, mint cseresznye a fán. Ha letép
ték volna, elég az ország összes gyerekeinek. De éppen 
az volt a bökkenő, hogy senki sem tudott erről a fá

ról mesét szakítani.
A mesefa a király kertjében állott. Egyszer, arra 

sétált a király a kis lányával. Amikor a királykisasszony 
meglátta a gyönyörű fát megkérte az apját:

—_Édesapám, tépj nekem egy mesét erről a fá
ról ___

A király tüstént odahozatta leghíresebb ácsait és 
egy irgalmatlan hosszú létrát faragtatott velük. A leg
ügyesebb szolgáit küldte fel rá mesét tépni, de egyetlen 
egynek sem sikerült. Mind mese nélkül jött le a lét
ráról.

A kis királykisasszony sírva fakadt, nagyon meg
kívánta a meséket, de hát nem akadt az egész palotá
ban senki, aki tépni tudott volna belőlük.

— Várj, amig megérnek és maguktól lehullanak — 
vigasztalta a király a kislányát.
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De bizony elmúlt a nyár, az ősz, a tél, újra itt volt 
a tavasz és a mesefa nem hullatott le egy szál virágot 
sem.

Ekkor a király nagy ünnepséget rendezett és meg
hívta erre a világ összes mesélő embereit. Ezek között 
bizonyosan fog akadni, aki tud majd tépni mesét erről 
a mesefáról is. Hiszen ez a mesterségük.

A meghívásra el is jöttek mind. Teli volt a kert ide
gen mesélőkkel. A király óriási asztalt ácsoltatott a 
mesefa körül és ott terítettek vacsorához a vendégeknek.

Csuda érdekes, tarka társaság ülte körül a min
den jóval megrakott kerek asztalt Ott voltak az összes 
mesélők, tarka-barka öltözetükben a világ minden tájá
ról. Vblt olyan, aki úgy nézett ki, mint egy bohóc, olyan, 
amelyiknek akkora szakálla volt, mint egy törpének. 
Itt volt a hindu mesefamászó, aki olyan egyszerű me
séket mondott, mintha az életből nyírta volna ki. Itt volt 
a híres amerikai mese bácsi, aki a legviccesebben tud
ta elmesélni a szomorú meséket. Az ember hirtelen 
nem is tudta, hogy sirjon-e vagy nevessen. Mókás szür
ke bajusza szüntelen mozgott, mintha dróton rángat
nák. Aztán itt volt a lódító dánius, aki úgy tudott fül
lenteni, hogy mindenki elhitte. Eljött Nippón is a keleti 
varázsló, aki ha mesélt, cseresznyevirág nyílott ki a szá
ján és édes illatok szálltak szerte. A kínai Csu-Da is itt 
töltötte nagy pipáját álomdohánnyal és olyan tarka 
történeteket mondott, mint a kimonója. Csu-Da kicsi 
és sárga volt és a mesék úgy gurultak ki belőle, mint az 
érett ringlók. Olyan kerek mesék voltak. Egy ánglius 
aki mint egy center gólba rúgta a meséket, olyan ta
lálósak voltak. Egy német is eljött, ez meg mézeskalács-
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nak sütötte és úgy osztotta szét a gyerekeknek. Hosszú lá
baival eljött a hires spanyol is a dón Agyalágy, a világ leg
híresebb baklövője. Még görög is akadt a társaságban: 
ez értette az állatok beszédét és mindig velük társalgott. 
A hires vüágjáró is megjelent szamárháton és nem győz
te mesélni kalandjait. Egyenesen a rézbőrűektől indult 
ide.

Szóval ezen a hires lakomán, együtt volt a világ 
minden nációjának mesélője. Az egész ország gyerekeit 
mind összedobolták, hogy hallgassák meg az idegen 
mesélőket. El is jöttek a gyerekek, de idegen volt a me
gélők beszéde, hát unatkoztak és végül eloldalogtak 
Még a királykisasszony is, pedig értett ángliusul is.

Mikor vége lett a lakomának, felállt a király és 
felköszöntötte vendégeit:

— Köszöntelek házamban kedves idegenek. Nagyon 
szép, hogy hívásomra mind eljöttetek és elhoztátok me
sevirágaitokat a mi gyerekeinknek. De ők nem értik 
meg jól a meséteiket. íme itt van fejetek felett az én 
mesefám. Erre kiváncsi elsősorban az én gyermekem é& 
népem gyerkekei is mind. Ezért hivtalak meg titeket 
hires mesetépők, talán ti tudtok erről a fáról is mesét 
szakítani Mert itt nem találtam még, aki szakítani tu
dott volna.

Erre felállt a hires mesekirály, aki ezeregy mesét 
tépett már életében és igy felelt:

— Köszönjük bizalmadat, minden bizonnyal talá
lunk rá módot, hogy megközelítsük mesefád virágait.

Mindjárt munkához láttak. Első természetesen & 
mesekirály volt.
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— Srófoljátok le a holdat és a csillagokat — pa
rancsolta.

Mikor erre senki sem mozdult, felugrott a dánius, 
felnyujtotta a nyakát és egy nagyot fújt*

— Na, eloltottam — jelentette ki.
Mindenki elhitte neki, még a mesekirály is, aki az

tán meggyujtotta Aládin csodalámpáját, háromszor meg
próbálta maga körül és leborult a mesefa tövébe.

— Allah nagy és hatalmas — mondta. Allah meg
indítja a hegyeket, az égre napot ültet és a fákat teli- 
aggatja mesékkel. . .  Ha Allah akarja, tenger folyik a 
tüzhegyre, kialszik a nap szeme és lehullanak a mese
virágok. Hulljatok, hulljatok mesefa virágok!

A mesefa nyilván nem értett törökül, mert akkora 
versike se hullott le erre mint a nyúl farka .

Most az indus állt elő:
— Gyújtsd meg a csillagokat, parancsolta a dá- 

niusnak.
A huncut dán elővett egy fogpiszkálót, végighuzta 

a svéd mesemondó hátán.
— Csak ezen a skatulyán gyullad — mondta és 

mire a svéd észrevette, már égett a fogpiszkáló.
A dánius feldobta a magasba, aztán kijelentette, 

hogy most már égnek az égitestek.
Erre az indus két karját feltárta, aztán mellén ke

resztberakta, a fejét mélyen lehajtotta és fohászkodott:
— Visnu hatalmas, tégy engem óriássá, hogy le

téphessem eme idegen mesefa virágait.
Az indus ebben a pillanatban csakugyan nyúlni 

kezdett, mint a gummi és pillanat alatt olyan hosszú 
lett, hogy játszva elérhette a mesefa virágait. De amint
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a kezét ki akarta nyújtani, hogy tépjen belőle, érezte, 
hogy a keze elzsibbad és Visnu isten a fülébe súgta:

— Meg ne tépd az idegen mesefa virágát, az tila
lomfa neked.

Az indus úgy összezsugorodott, hogy még kisebb 
lett mint azelőtt és ijedtében a fejét csóválta tanács* 
talanul.

Azután sorra próbálkoztak valamennyien. Volt aki 
megakarta mászni, olyan is volt, aki le akarta énekelni 
a meséket, de semmi bűvészkedés nem használt. A 
spanyol végre kijött a béketürésből:

— Majd lepörkölöm én azokat a ravasz meséket, 
hősködött. És egyszeribe hatalmas máglyát hordott a 
fa alá.

— Adj egy kis tüzet — kérte a svédet.
— Kérj a naptól, annak több van — mondta a svéd 

gúnyosan.
A spanyol erre dühösen kirántotta a kardját, az

tán visszadugta és olyat rúgott a svéden, hogy meg sem 
állt a fjordokig.

Nagy zűrzavar keletkezett, a király már kezdte 
unni az egész gyülekezetet, amikor különös zene szállt 
feléjük. Mindenki elhallgatott.

— Miféle hangszer ez? — kérdezték az idegenek.
— Tárogató — mondta a király.
A hang egyre közeledett és egy csapat gyermek és 

felnőtt kíséretében megjelent a tárogatós.
Szép barna arca volt, de olyan kopott dolmánya, 

mint egy vándorszínésznek. Cipője poros volt, látszott, 
hogy messziről gyalogolt idáig.
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— Mi járatban vagy — kérdezte a király a jöve
vényt

Hallottam, hogy van egy mesefa a kertedben felséges 
királyom, azért jöttem, hogy szakasszak róla meséket.

— Ki vagy te?
— Szegény poéta vagyok . . .
— No hallod, itt vannak a világ leghíresebb mjesé- 

lői egy szálig és egy sem tudott tépni a mesefáról, hogy 
tudnál éppen akkor te, szegény poéta?

— Megpróbálom, felséges királyom.
— Hát megteheted poéta — mondta a király ke

gyesen és aludni ment.
Éjszaka volt A vendégek is aludni tértek, elszéled- 

tek ki erre, ki arra. A vándor poéta egyedül maradt és 
lefeküdt a mesefa alá. A mesefa csöndes és magányos 
volt, mint a poéta. Hanyatt feküdt a fa alatt, elnézegette 
a. gyönyörű himbálózó, kedves rózsaszín meg piros me
sevirágokat és felsóhajtott:

— Rogy a jó Isten áldjon meg szép mesefa, de 
ehetném, hallod. . .

Alig mondta ki, hát uramfia abban a pillanatban 
egy formás kis mese pottyant az ölébe.

— Hejnye az áldóját, de kár, hogy nem vagy 
manna. Most tüstént megennélek, olyan éhes vagyok.

A mesefa éppen a királykisasszony ablaka alatt ál
lott. A királykisasszony még ébren volt és meghallotta, 
hogy a poéta éhes. Megsajnálta szegényt, gyorsan magá
ra kapta ruhácskáját, beszökött az éléskamrába és meg
rakodva ételekkel ott termett a poéta mellett

— Hoztam enni neked — mondta és letette a ko
sarat.
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— Isten áldjon meg érte — köszönte a poéta és cse
rébe a királykisaszonynak ajándékozta a szép mese vi
rágot.

A királykisasszony felsikoltott örömében és hálá
ból össze-vissza csókolta a költőt. A poéta szive meleg 
lett, sugárzott mint a nap. Felszállt a sziv melege egés& 
a mesékig és azok úgy kinyíltak, mint az orgona. Az
tán hullani kezdtek és hullottak, mint a virágszirmok. 
Alig győzte szedegetni. Egész éjszaka szedte és a kir 
rálykisasszony is segített neki. Hajnalra annyi volt a 
mese a tarisznyában, hogy az egész ország gyerekei kap
hattak belőle.

A király rosszul aludt. Reggel kisétált kertjébe  ̂
Nagy csomó kacagó gyereket lát a mesefa körül és kö
zöttük az ő egyetlen gyermekét is. Odamegy, megnézni 
mi történik, hát látja, hogy a poéta mjUyen bőkezűen 
osztogatja szét a meséket. Szörnyen csodálkozott.

— Hogy csináltad ezt, poéta? ördöngös dolog. 
Egész világ híres mesélői nem tudtak hozzájutni a mese
fa terméséhez, neked pedig magától hullik az öledbe.

— Hej uram királyom, egyszerű dolog az. Ennek a 
fának a gyökere a mi talajunkban termett. Ki másnak 
teremne meséje, virága, ha nem azoknak, akik körülötte 
élnek.

A király gondolkozott ezen, aztán igy szólt:
— Igazad van, poéta. De ha a mesefa csak poétának 

terem, akkor a tied a mesefa, nem az enyém. Hát élj meg 
belőle.

fis a poéta ott maradt holtáig a mesefa árnyékában 
és mesélt a gyerekeknek utolsó lehelletéig. A jó gyer
mekek hálából vittek neki kenyeret és vasárnap még
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húst és kalácsot is. Az egész országban híre ment a 
poétának, akinek a mesefa a legszebb virágait hullatta.

Mikor már fehérhaju nagyapó volt, még akkor is 
mesélt, míg egy reggel halva találták a fa alatt. A szép 
mesevirágok csak hullottak* hullottak rá mint a köny- 
nyek és egészen betakarták, mint a csipkés szemfedő.

A koporsójára az ország összes gyerekei egy hatal
mas babérkoszorút fontak és széles szalagára arany be
tűvel írták rá:

*A mi mesefánk legelső poétájának Fosa Lajosnak
— a gyermekek, ftkik emlékét örökké őrizni fogják«.
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Gyémántkönnyek
(Mese JakSić Gjuróról)

Gyúró ott ült a haranglábnál és fejét lehajtva bo
zontos fekete hajába fúrta az ujjait Fölötte mély búgás- 
sal sirt a harang és a gyászhangok nehéz felhője meg
ülte az egész falut Temetés volt, egy lánykát temettek, 
aki meghalt mielőtt élt volna. Egy kicsi fehér liliom her
vadt el olyan fehéren, olyan tiszán, hogy alig is ma
radt egy parányi emlékillata. Ez az emlékillat, mind a 
Gyúró szivét nyomta, aki a helyett, hogy, mint a többi 
diáktársai, ki kisérte volna a temetőbe a kis pajtást és 
mégegyszer megnézte volna sápadt arcocskáját örökre 
lecsukódott szemeit, arany haját, porcellánfehér ke
zecskéjét, — felszökött ide a toronyba, a harang alá és 
egész leikével beleveszett a zúgó hangáradatba.

Itt mintha megnyugvást talált volna. . .  Minek le
menni, minek közéjük állni és hallgatni az anya jajve
székelését, a szomszédok sopánkodását és pletykálko
dását, a lányok buta fecsegését, amikor ottan most a 
koporsó körül úgyis mindenki hazudik. Részvétet ha
zudnak, meg jóságot hazudnak ott. Mindenki. Ő Gyúró 
jól tudja, mi hogy van ott a halott körül, a Milenka hogy 
élt szenvedésben, amikor nem sajnálták, akik most so
pánkodnak a koporsója körül •• Meg kellett halnia a

124



Milenkának, mert köhögött a nedves, rossz lakásban, 
mert a gyógyító napsugár és sok orvosság hiányzott Mi- 
lenkának. Neki már jó is, mert nem hallja, a sok hazug
ságot és rosszaságot, amit az emberek beszélnek, fis a 
Milenka mjamája. . .  most jajgat, fáj a szive, pedig az 
egész falu beszélte, hogy Milenka szegény csak útban 
van neki, aki özvegy és hozzámehetne a gazdag Szabó 
Lőrinchez, ahhoz a magyarhoz, de az nem akkar a meg
boldogult Máli Vászó gyerekének a papája lenni Jobb 
is Milenkának, ha meghalt, mintha lenne egy mostoha 
apja. Apa nem is adná áldását erre a házasságra, mert 
igazságos ember. Milenka elment, mert nem szerette őt 
senki, ő maga mondta ezt Gyúrónak.

A harang búgott és egy hang kiugorva a többi kö
zül szíven ütötte Gyúrót:

— Senki? Senki nem szerette a Milenkát?
ö  Gyúró igenis szerette. Hányszor vitt neki meleg 

levest, kávét, kalácsot, amit anyja küldött és vitt virá
got, meg cukrot, amit nem küldött senki, csak úgy vitte 
magától szere tétből. . .  Milenkát muszáj volt szeretni 
csupa sajnálatból is a Gyúrónak. Lyukas volt a cipője 
Milenkának és a piros szoknyácskáján olyan kék foltok 
voltak, mintha megütötték volna. Ezek a foltok biztosan 
fájtak a szoknyának, de fájtak Milenkának is, aki utál
ta ezeket és beszélt Gyúrónak, hogy lesz neki majd gyö- 
györű tiszta fehér ruhája, csipke lesz varrva a nyaka 
körül, rózsaszín szalag köti át a derekát és fodor lesz 
a szoknyáján, fis akkor a hajába is fog kötni rózsaszínű 
szalagot.

A harang még mindig búgott és alatta Gyúró a 
maga módja szerint temette Milenkát. Igaz, hogy a Mi-
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lenka mamája nagyon szegény asszony, de az is szomo
rú, hogy csak a temetésére kapta meg ezt a fehér ruhát 
és a rózsaszín szalagot. Mondják, hogy a Lőrinc bácsi 
vette, de mit ér ez a jóság most már MJlenkának? A 
föld alá teszik nemsokára és attól kezdve nem is lesz 
Milenka többet, nem mosolyog többet Gyúróra és nem 
ropogtatja többet egérfogacskáival a promenclit, amit a 
<2yúró hozott... fis mi lesz Milenka kék szemeiből? 
fis mi lesz az arany hajából? A Milenka egyszerre nincs 
és a szépsége sem lesz többé? fis Gyúró ne lássa többé 
Mllenkát, hanem csak tanuljon, teologiát tanuljon, ahogy 
az apja kívánja, hogy aztán majd neki is ilyen Milenká- 
kat kelljen temetnie. Nem, nem, sohasem, ő nem fog 
halott felett énekelni, ő nem fog temetni sohasem. 
Soha!

Ült, feje majdnem a földig hajolt, a harang szava 
most már egyre halkult és Gyúró úgy érezte, hogy vala
mi elszáll, messze a magasság felé és — jaj — valaki 
megsimogatja homlokát.

Egyszerre kibírhatatlan vágy fogta el, hogy lássa, 
mégis csak megnézze Milenkát. Lefutott a lépcsőkön és 
szaladni kezdett a gyászház felé. Csúnya őszi nap volt, 
esett az eső. Gyúró szaladt az utón és észre sem vette, 
hogy bokáig jár a sárban. A ákácok már mind lehul
latták megsárgult leveleiket, az ég szürke volt és olyan 
bánatos, mint ez a szaladó fiú a sáros utón. A varjak 
károgva húztak a levegőben, mint valami égi gyászki- 
séret.

Gyúró szive nekifeszült a furcsa nagy csendnek, 
fttni az alkonyodó uccán körülfogta. Mit akar ez a 
csendesség vele? Talán már el is temették, talán már
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nxeg sem láthatja még egyszer, utoljára. Talán már ott 
fekszik a föld alatt az édes kicsi lányka, a kis pajtás, az 
aranyos bogárka, az aranypillangó . . .

Becészte szép, meleg szavakkal, jelzőkkel ott a 
sárban futva előre, mondott édes csacsi Ságokat, ígérge
tett cukrot, meséskönyvet, rózsaszín szalagot, arany ke
resztet, mindent össze-vissza ígért a Milenkának, csak 
várja meg, ne menjen addig a föld alá, amig nem búcsú
zott el tőle.

A halottas ház körül mély csend, az eresz alatt 
egy fekete macska ásított és két galamb csókolódzott... 
Oh, innen elvitték már MUenkát

Csurom víz volt, mire a temetőbe ért, a sírra most 
dobták az első göröngyöket és Gyúró szeme hirtelen be
leakadt két szigorú szempárba. Az apja volt. Tekintete 
fogta Gyúrót, akinek a lába a földbe gyökeredzett. Az 
apa odament hozzá és a vállán levő köppenyt, amely a 
mi seing fölött feketéllett a fiú vállára dobta aztán ma
cával húzta a kocsiba, amely ott várakozott rá a te
mető előtt

Gyúrót törte a hideg, egész testében reszketett Sze
me égett, szinte lágokat lövelt, ajka, arca fehér volt 
mint a fal. Fogai hallhatóan vacogtak. Apja néhány
szor ránézett, aztán karját a fiú nyaka köré fonva mel
lére húzta annak fejét A dús, nedves fürtök egész át- 
nedvesitették a miseingét. Gyúró melléből most irtóza
tos erővel robbant ki a zokogás és szivéről kemény fé
nyes könnyek gyűltek a szemébe, amelyek lassan egyen
letesen, mint a gyémántszemek hullottak a hímzett mise 
ingre. Gyúrónak olyan rettenetes fájdalmakat okoztak 
ezek a könnyek, mintha mind megannyi hideg, éles ke-
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mény kő volna, ami szeméből kiszakad, mert Gyúró ke
mény fiú volt és ez a gyengesége apja előtt határtalan 
szégyenérzettel töltötte eL

A pap melegen szoritota magához a zokogó gyer
meket és nem kérdezett semmit. Amikor hazaértek, me
leg teát rendelt és Gyúrónak le kellett feküdnie. Gyúró 
szúrást érzett a mellében, köhögni kezdett és ez a kö
högés még közelebb hozta Müenkát, aki mindig panasz
kodott neki, hogy szúr és mindig köhögött. És most 
majd őt is szúrni fogja mindig és az ő piros arca is ki- 
fehéredik?

Nem, hiszen Gyúró vasgyúró és itt a földön olyan 
áldott gondviselői vannak: a szerető szülők. Gyúró egy
szerre csak arra ébredt, hogy — aludt. Nem is tudta, 
hogyan, mikor aludt el, a teában rum is volt, Gyúró iz
zadt és jól érezte magát az ágyban. Egyedül volt szobájá
ban. Megnézte hány óra. Tíz. Este tíz, tehát négy teljes 
órát aludt. Lehunyta újra a szemét. Lassan újra átjárta 
a délutáni szomorú emlék, enyhén megborzongott. De az
után ez a friss emlékkép, anélkül, hogy vesztett volna ko
morságából egyszerre meleg tónust kapott. Látta Milén- 
kát. Fekszik a fehérre meszelt szoba közepén, fehér ru
hában virágok között és aranyhajában rózsaszínű sza
lag. Alszik és mosolyog, mint az angyalok. Az ablakon 
két gyertya, a ravatal körül fekete ruhás nénikék... 
Gyúró ledobta a takarót és kiugrott az ágyból. Gépiesen 
nyúlt a rajzmappája és a ceruzája után. Lázasan rajzolt 
Síkok, körök, elipszisek, árnyékok, apró és nagyobb gör
bék, egyenesek, hullámok, völgy és hegy árnyékok, for
mák, tárgyak, háttér, előtér... ravatal, Milenka... Oh,
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a Milenka fehér ruhájában, rózsaszín szalaggal és virágok 
között.

Gyúró dolgozott, arca égett észre sem vette, hogy 
lábai jéghidegek.

— Az istenért Gyúró, mit csinálsz?
Anyja volt, a gondos, aggódó anya, aki bejött nézni, 

nem lázas-e Gyúró. Biz az lázas volt nagyon.
Gyúró nem tudta, hogy került ismét az ágyba, mint 

ahogy nem tudta, hogy került az imént ki onnan. Nézte 
az anyja arcát, aki megdöbbenve állt Gyúró rajzmappája 
előtt és egymásután vetette magára a keresztet. Gyúró 
meg volt elégedve a hatással és mosolyogva hunyta le 
szemeit

Nagyon furcsa, nagyon izzó álomkép következett 
Gyúró ebben már csak magát látta. Állt egy hatalmas 
libegő árnyalak védelmében. Ennek az árnyalaknak az 
arca Milenkáé, de azért Gyúró tudta, hogy ez a Múzsa, 
amely minden művész életében egyszer valamilyen for
mában jelentkezik. Van, akit az öröm hintáz fel hozzál, 
van, akit a szenvedés emel fel, van aki a hit lépcsőjén 
jut idáig, van, aki az akarat szárnyain.

Gyúró arca fénylett, mintha ő egyszerre birtokába 
jutott volna mind a négy varázskulcsnak, ami embert 
művésszé avathat

Mjost már tudta, hogy gyermekjáték lesz megküzdeni 
szülei akaratával, amely más irányt jelölt meg Gyúrónak, 
mint a művészetet

A szülőkkel csakugyan meg lehetett értetni, hogy 
Gyúró eljegyezte magát a Múzsával (amely mindvégig 
Milenka arcát viselte), de annAl nehezebb volt ezt az el
jegyzést a viláfí előtt szentesíteni és elismertetni. Munka,
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Harc, JKüzdelem, Irigység, Rosszakarat és az élet többi 
rút, fekete kopói kisérték szüntelen és minduntalan be
lemartak. Szenvedett Gyúró, sokat szenvedett. Végig
szenvedte az elhivatottak minden kálváriáját, de izzó lelke 
nem, birta el az alázat szelíd érzéseit. Színes mesevilágába 
minduntalan betört a Valóság, ami lefelé húzta a bánánti 
fekete sárba. Oh, milyen nehéz is innen a repülés! Ami
kor már nagyon érezte a földhözragadtságát és az egye- 
dülvalóságát, kimenekült a fák közé a rigófüttyös me
zőkre és megkereste a mindenséggel való szoros rokon
ságát és ilyenkor megtalálta önmagát. De azért mint egy 
gyógyíthatatlan sebet viselte az emberekben való csaló
dását. Húzta a bánánti sár, nyomta a falu harangja, a 
keresztelők és a temetések, a szószék hideg malasztja, a 
házak előtt trécselő nyelvek, a faluháza pókhasú tábor
nokai, a patika előtti kaszinózás, a faji elnyomottsága, a 
szó rabsága és a nemzeti színek túltengése. És Gyúró 
megpróbált menekülni. Palettára mentette a maga külön 
világát, olyannak, amilyennek szerette volna és a színek
ből szerette ki szenvedélyes leikével a szépet. Amit csak 
a vászonra vetett, színes, harcos, izzóan vörös újszülött 
volt, magából eredő önmagáért való tett. Töretlen és tü
relmetlen lelke gyakran összeveszett a Palettával. Ilyen
kor sutba dobta. Azt mondta, süketek a színek és vakok, 
nem lehet velük semmit kifejezni És főképen némák, 
ezért nem érti meg őket az embertömeg. Az emberekhez 
közvetlenebb formában kell az utat megkeresni annak, aki 
jóra és szépre akarja őket tanítani Van a művészetnek 
az ecsetnél egy durvább fegyvere, A tolL Igen, irnia 
keli És Gyúró irt Eleinte a szavak színképein ámuldo
zott boldogan. Hiszen tollal még hívebben lehet festeni,
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-mint ecsettel. Aztán egészen az írásba menekült s arany
láncra fűzött gondolatsorokban élte ki a lelke rabságát 
De ennek se tudott sokáig örülni Gyűró, aki űgylátszik 
nem örömökre született Rájött, hogy betűvel még ve* 
azedelmesebb és kegyetlenebb dolog szolgálni a MJúzsát 
Félelmes a fekete betűerdő, ezer tüskéje van és belátha« 
tatianok a dzsungeljei Itt még sokkal könnyebben téved 
el a lélek, mint a színek szivárványsugarában*

Rettenetes harcok lökdösték ecsettől a toliig és 
vissza, a tolitól az ecsetig... Milenka fehér ruhája a ró- 
zsaszin szalag, az a ravatal erősen fogják színekre sóvár 
vágyakozását, amiben benne érzi a tisztaságot és a mesz- 
szeséget Olyan az benne, mint az Imádság. Apja öröksé
ge a Hit. De a betűk is keményen követelik, kibuggyanni 
akarnak a tolla alól, mint a gyémánt könnycseppek. Oh, 
Gyűró az ecsettel és a tollal is csak sírni tudott Gyémánt 
könnycseppeket

Egyszerre elfogta a vágy, menekülni valahova el 
messzire, ahol mesék lógnak az égboltozaton, éretten, 
készen, mint a szőllőfürtök. Meg akart mámorosodni 
Gyúró és ment, mendegélt Parányi kunyhók fogadták, 
túróval, sóval és kenyérrel kínálták és anyaszó zengte 
keresztül-kasul a tájat Nyájak legeltek bűbájos lanká
kon és pásztorok énekeltek a guszlica hangja mellett 
Édes-keserű méreggel telt meg Gyúró lelke a guszlica 
hangjától mint a pálinkától megrészegedetteké. Aztán ő 
is mesélt messzitájű emberekről, a furcsa, szaladós vi
lágról, amikor a népek a nagy folyó mellett sza
badságról álmodoztak. Aztán beszélt a Tiszáról, a szi
gorú »beamterekről« és arról mesélt a legtöbbet hogy 
núlyen keserves hontalanság a szegénység. A szegény

131



még a falujában sem számit, hogyan számítson az or
szágban? Ment, mendegélt Gyúró, szedte a mesék szollő* 
fürtjeit és mindenütt adta a művészete borát. Szél járta 
keresztül a tüdejét és mindig lázas testét égette a tik- 
kadt nyugtalanság: a lélek elégedetlensége. Sodorták a 
betűk, amelyeknek varázshatalmába került, rabja, bölcse 
harcosa, lángoló hitese és mártírja lett Gyúró a betűk
nek mindhalálig. A bánáti pap fia Jaksics Gyúró, akiről 
olyan sokat mesélnek a képei, a könyvei és izzó lángolású 
honfiúi szelleme.
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Petrovics
(Mese Petőfi Sándorról)

Hol volt, hol nem voltf még a segesvári ütközeten 
is túl, volt egyszer egy nagyon szegény kocsmáros. An
nak volt egy felesége és két fia; Sándor István.

Ott éldegéltek csendesen a Körös pariján, egy ro
zoga kis csárdában, ahová a vándor utasok tértek be 
egy kis pihenőre, meg egy icce borra. FisLa, a fiatalabbik 
gyerek segített az öreg szülőknek a sontésbcn, ő csapol
ta meg a hordókat a fizetség elöl.

Sanyi iskolába járt, de bizonv nem volt abban sok 
köszönet, mert sohase tudta a leckét őke,ir.e. Szörnyen 
unta a tanulást Inkább tréfálkozott, csínyeken törte a 
fejét és kifigurázta a tanár urakat, úgy, hogy az ösz- 
szes fiuk gurultak a kacagástól. Egyszer egy Ambrus 
nevű tanár — akiről tudták, hogy nem nézi át a dolgo
zatokat túlságosan, éppen a szamárról adott fel Írásbe
lit a Sanyi ezt irta a füzetébe: A szamár nem tanár, ám 
a tanár szamár; tanár szamár Ambrus, tán a szamaram
— bús. A füzetet beadta a többiével együtt és lefogadta 
egy panorámás tollba meg hat klikkerbe, hogy a tanár 
úrtól egyest fog kapni rá.

Na hát volt izgulás meg szurkolás másnapig, ami
kor a napos kiosztotta a füzeteket Az egész osztály
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egymás feje tetején mind a Sanyi füzetét akarta látni. 
Csakugyan, hihetetlen és csodálatos, de bizony ott fi
tyegett a nagy vörös egyes a dolgozat alatt, mint egy 
diszlobogó. Az egész osztály dűlt a nevetéstől, úgy, 
hogy a falak majdnem úgy jártak, mint Jerichó falai 
Kánaán földjén hajdanában.

Ebben a pillanatban lépett a terembe Ambrus ta
nár űr.

Nem mesélek sokat, elég legyen annyi, hogy hallott 
mindent, kiderült a turpisság. Restelte is a tanár űr, hogy 
a dolgozatoknak csak a legelejét és a legvégét szokta 
elolvasni és a szamár vicc a közepében volt és ezért nem 
láthatta. Bizony kicsapás lett a vége, mi is lehetne más 
a sorsa egy olyan diáknak, aki nem; tiszteli a tanárait.

Ettől kezdve aztán Sanyi úgy váltogatta az isko
lákat, mint más ember az ingét. Nem akart tanulni. Gú
nyos versekkel firkálta teli a falakat és minden zsebe 
tömve volt papirral, amin gondolatait rímekbe jegyezte 
fel. Mert verset irkálni nagyon szeretett Egyébhez nem 
is igen volt kedve. Ha csak módját ejtette ,elkerülte az 
iskolát, mert természete nem bírta a falakat Ahol négy 
fal volt együtt, onnan m&r menekült, mert börtönnek 
érezte azokat A víz partján, a réten, az erdőben, ott 
szeretett tartózkodni és ott firkálta tele versekkel a  

szép drága papirosokat
— Szabadság kell nekem, mondta mindig a pajtá

sadnak és gondolatban bejárta az egész világot míg 
egy napon csakugyan megszökött

Úgy történt hogy vándor szinésztársaság jött a vá
roskába és Sanyi egész nap ott lebzselt a nagyvendéglő

134



udvarán. Az igazgatónak az orra, meg a nyakkendője 
egyformán lilák és pettyesek voltak. Volt neki egy ma
gas kürtőkalapja és egy felleghajtó kabátja, amit na« 
gyón megcsodált Sanyi. A primadonnának pedig olyan 
sárga haja volt, mint a nap és olyan kék szeme, mint az 
ég. És úgy énekelt, mint egy csalogány. Hát ez mind 
gyönyörűség volt Sanyi számára és mi tagadás közéjük 
kívánkozott. A hatkerekű kocsi, arni a sok tarka népet, 
cifra csákókat, arany csizmát, meg csillagos ruhákat 
vitte ki hajnalban a városból, vitte a Sanyit is, aki ott 
gubbasztott a kocsi hátulsó lépcsőjén.

így azután színész lett SanyibóL Szabad volt mint 
a madár és éhes mint télen a veréb.

Sanyi szülei busultak, mint ahogy a szülők busulni 
szoktak elveszett gyerekük után és azt gondolták, hogy 
találj már nem is él szegény.

Egy téli estén történt, hogy a jó öreg kocsmáros 
bácsi föltette az okulárét és olvasni kezdte az újságot, 
amit a postás hozott délután. Hát egyszer csak megakad 
a szeme, ahogy nézi a betűket: Az én apám, a jó öreg 
kocsmáros. . .  Nagyot dobbant a öreg szive, hivta ha
mar a feleségét is és együtt betűzgették nagy gyönyörű
séggel a szép rímelő szavakat, amiket az ő elveszettnek 
hitt kedves Sándoruk küldött üzenetnek. Most írvár örül
tek, hogy él a gyerek és egészséges. Aztán meg a Pista 
szemébe akadt egy nagybetűs irás, ami igy kezdődött:

— Hát hogy és mint vagytok otthon Pistik ám, gon
doltok-e ugye néha-néha rám? Mondjátok-e az est órái
nál: Hát a mi Sándorunk most mit csinál? Gondolhatjá
tok, hogy sirt boldogságában a kis család, kivált, ahogy
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mindenfelől jöttek a vándorutasok és mesélték, milyen 
hires költő az a Petőfi Sándor.

Bizony igazat meséltek az utasok, mert Sándor 
nagyon hires költő lett. Vegyétek csak elő költeményeit, 
abból megtudjátok, az összes szépséges csodákat, amik 
arany babért és halhatatlanságot szereztek a furcsa, 
hosszuhaju, nyugtalan Petrovics Sanyinak, a kicsapott 
diáknak.
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Az almabor
(Mese Senoa Augusztái)

A park mohos kőfala sok helyen vásott volt már és 
hiányos, mint az öreg ember fogsora. A kőfal folytonos
sági hiányán a kutyák és a gyerekek ugráltak keresztül. 
A kastély két agarának a Fox-nak és Trottnak a parkon 
kívül akadt néha dolga, viszont a falu gyerekeinek a fa
lon belül volt keresnivalója, mint azt majd látni fogjuk. 
A park végében volt a gyümölcsös, a közepén pedig az 
öreg kastély, amely nyakig ült a zöld lombok és bokrok 
között.

Az öreg ház fiatal lakója August egy kis sétára in
dult a kertben. Este volt, lehetett már küenc óra is, ami 
faluhelyen már éjszakának számit. Auguszt ilyenkor 
már úgyszólván sohasem jött le a parkba, hiszen egész 
nap ott tanyázott és a kilenc óra rendesen már az ágy
ban találta. Ilyenkor nyáron, a vakáció idején élvezte ki 
alaposan az alvás gyönyöreit itt a falun, amire a csöndes 
ház sokkal alkalmasabb is volt, mint a városi bérház, a- 
melyben az iskolai időben lakott. De ma kivételesen sokat 
olvasott és erős fejfájást érzett, ezért jött le egyet sé
tálni, mielőtt aludni tért volna. Ma csaknem egész nap 
F̂ ausztot olvasta. GÖthének ezt a csodálatos alkotását és 
nem tudott betelni annak szépségeivel és mélységeivel.
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Istenem, milyen hatalmas zseni az a Göthe, micsoda kin
cse az egész világnak. Milyen büszke lehet az a nemzet, 
amelyik fiának mondhatja. Milyen magasztos érzés elme
rülni ilyen hatalmas lény léiekvilágában és lépésről-lé- 
péare követni szárnyaló fantáziáját... És a gyönyörű 
nyelv, hiába, nincs pompásabb és kifejezőbb nyelv a né
metnél

Jó illatokat árasztottak körülötte a fák, cserjék és 
e percben megint örült annak, hogy itthon van, üyen 
édes szabadságban. Mert hiába, ha szeret is tanulni, az is
kolaidő mégis csak rabság, mert egy diák életében a 
»tanrend« az úr, amelynek a diák csak nyomorult szol
gája. Kora reggel, amikor az ember épen a másik olda
lára fordulna, hirtelen megszólal diákszobája asztalán 
az ébresztőóra és ettől kezdve minden percnek, minden 
órának pontosan és legtöbbször unnJmAJi szabályai, 
mondhatni törvényei vannak amelyeket szigorúan be kell 
tartani. Oh, még a két kiflit is meg kell enni a reggeli 
kávéhoz. Auguszt néha úgy érezte, hogy az egész város 
tanrend szerint él, ebben a szellemben van felépítve és 
még a napi séta is iskolai feladat. Auguszt itthon is rend
hez volt szokva, de ennek a rendnek anyuska volt a fő
kormányzója, igyhát ezt a rendet nem volt nehéz elviselni 
Augusztnak sem, aki pedig csapongó fantáziájú, nyugta
lan és függetlenségre vágyó fiú volt, afféle póétalélek. 
Egyébként apa és anya »rendje« ellen tiszteletlenség lett 
volna lázadozni, de miért is. A szülők tudják, hogy gyer
meküknek mi válik javára és hogyan neveljék európai 
emberré. Istenem« milyen csodálatos is ez a nagy világ 
és ide csak könyveken és képeken keresztül csillog a kul- 
tura, itt nincs semmi, itt mindenki alszik, ez a paraszt
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világ, műveletlen népekkel, oh, itt sohasem fog születni 
egy Göthe, egy Beethowen...

Pox és Trott most beleszaglásztak a levegőbe aztán 
vad csaholással vágtattak a gyümölcsös felé. Csaholásuk 
nem volt ellenséges, sőt, mintha üdvözölnének valakit, 
valami kedves, régi ismerősüket, Auguszt utánuk ment 
és az erős holdvilágfénynél már messziről meglátott egy 
alakot, aki a kutyákat intette csendre. Óvatosan, észre
vétlenül közelebb került és hirtelen rászólt a paraszt fiú
ra, akit látásból ismert.

— Mit csinálsz te itt?
A suhanc megrezzent, látszott, hogy nagyon kíno

san érzi magát. A vállán egy almával megrakott tarisz
nya minden szónál jobban vallott, a kérdés szinte feles
leges volt. De azért jött rá felelet:

— Szedtem egy kevés almát.
Olyan egyszerű őszinteséggel mondta, mintha nem 

is lopáson kapták volna rajta. Sőt egy árnyalat dac ér
zett a hangjában, ahogy bátran szembenézett AuguszttaL 
Augusztot bosszantotta ez a nagyfokú romlottság. Ez 
nem is szégyenli, hogy lopott. Szigorúan rászólt:

•— Ki engedte meg neked, hogy almát szedj itt?
— Nem kérdeztem senkit Van itt elég, gondoltam* 

jut is, marad is, és apám mindig mesélte, hogy ez a föld 
a mi családunké volt valamikor régen, amikor az auszt* 
rianskik nem voltak itt az urak.

— Hát te nem tudod, hogy másét elvenni az lopás?
— Tudom én azt úrfi, de a lopás mégis kisebb bűn* 

mint a rablás. Ősapámat kirabolták, elvették a földjét 
és ha én njost lopok néhány almát a tőlünk elrabolt kert
ből, akkor ez a lopás nem is tűnhetik bűnnek az Isten
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előtt... Az ilyen kis tolvajjal könnyen elbántok ti urak, 
de gazsuláltok a nagy rablónak, aki a lelteteket lopja el.

Most már heves indulattal beszélt a fiú, meglepően 
értelmesen és az almát hirtelen a földre szórta:

— Itt az almátok, most már nem is kell. Almabort 
akartam csinálni búcsúra a vendégeinknek. Dehogy is 
tudnék abból a borból inni, ha azt mondod, hogy loptam.

Az üres tarisznyát úgy tette a vállára, mintha puska 
lenne és kemény, egyenes lépésekkel indult a kőfal felé.

Auguszt maga sem tudta műért, de szégyelte a ki
szórt almákat. Szerette volna az imént azt mondani, hogy 
csak vigye az almát de valami úgy összeszoritotta a tor
kát, hogy nem tudott beszélni

Nagyon rosszul érezte magát. A fiú zavaros beszéde, 
mintha valamiféle vád lenne. Valami, amit csak az öre
gebbektől hallhatott. Az ember nem is hinné, hogy a nép 
is gondolkozik és kritizálja a dolgokat. Mit is mondott, 
hogy az uraktól ellopták a leikeiket Mit érthetett ez
alatt

Auguszt semmit sem szólt szüleinek a kalandjáról. 
Valami visszatartotta ettől. Úgy érezte, hogy a szülei fel
háborodnának a történteken és talán még kellemetlen
séget is okoznának ennek a gyereknek. De milyen bátor 
és büszke volt! Kinek a fia lehet? Másnap aztán meg
tudta, hogy egy özvegyasszonynak a gyermeke és van 
egy húga is. Nagyon szegények, valamikor gazdag csa
lád volt, de politikai vétség miatt elszegényedtek. Anyja 
béna, beteg, a fiú napszámos munkát végez, ahol talál és 
közben tanul a tisztelendő úrnál, mert nagyon eszes. A 
lány hálókat fon a tavi halászok számára és így élde
gélnek.
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Auguszt a hallottak után még jobban a lelkére vette 
az »almaaffértc. Törte a fejét, hogyan tehetné jóvá a dol
got, Nagyon nyugtalan és elégedetlen volt, nem tudott 
olvasni és a nagy szellemek nem voltak rá semmi hatás
sal. A legnietzscheibb mondás, a legheineibb rím is hide
gen hagyta most. Sokat kószált, a régi temetőben olvas
gatta a sírfeliratokat, de hogy mi idézi elő lelkében a 
nagy nyugtalanságot, arról nem tudott magának számot 
adni.

Elérkezett a búcsú napja. A falu ünneplőbe öltözött. 
Auguszt még sohasem nézte olyan gyönyörűséggel a né
pi öltözeteket, mint most Milyen szépek, milyen meg
hittség és ősiség van ebben a tarka vonalakban és ci- 
rádákban. És a lányok nülyen kecsesek... és ezeknek 
a rajzoknak történetük van.

Auguszt is készült erre a napra. A szakácsnéval csi
náltatott egy kanta almabort és amikor beesteledett, meg. 
fogta a kanta fülét és elindult vele. Útközben rettegett, 
hogy valaki meglátja, amit nagyon restelt volna. M5t 
szólna a doktor, a patikus és a többi urak, ha meglátnák, 
hogy ő kantát cipel. Hát még ha anyja és apja tudná, 
mit csinál. Szerencsére ők elutaztak. Mindig elutaznak, 
ha a nép ünnepel a faluban. De neki meg kell most hozni 
az áldozatot, annak a szegény fiúnak elégtételt kell adnia 
Egy nemes ember lovagias kötelessége jóvá tenni, ha úgy 
érzi, hogy hibázott Már pedig ő úgy érzi

Auguszt egész úton védte a nemes úrfit, aki úri ke
zeiben cipelte a nehéz kantát, csak azt nem vallotta be 
■— talán mert erről tudott a legkevesebbet — hogy forró* 
vágya ezzel a parasztfiuval megismerkedni, közel kerülni 
a leikéhez, a barátságát bírni. Ilyen rettentő dolgot de-
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hogy is mjert volna magának bevallani egy előkelő ifjú, 
mint Auguszt

A kicsiny ház ablakából világosság szűrődött ki és 
vidám zene-bon a. Itt úgylátszik, csakugyan vendégek 
vannak. Nem baj. Legfeljebb látják majd más falubeli 
népek, hogy itt az uraság fia nem büszke. Ez talán tet
szeni fog Gyorgyenek is... a hires almjatolvajnak

Megnyomta az ajtókilincset és megállt a kitárt ajtó 
küszöbén. Bent hirtelen csend támadt, mind nézték a 
váratlan jövevényt. Auguszt első pUlanatban csak imr 
bolygó árnyakat látott és párolgó ételszag csapott az ar
cába. Aztán kivált egy alak, előre lépett és Auguszt meg
ismerte benne Györgyét.

— Hoztam nektek almabort az ünnepi vacsorához... 
nagyon sajnáltam volna, ha miattam! nélkülöznötök kel
lett volna. . .  hiszen annyi alma van a kertünkben, na
gyon sok termett a nyáron...

A meglepett fiú felé nyújtotta a kezét és halkan 
súgta: Ne haragudj rám testvér...

Györgye szeme fényes lett, szívvel szorította vissza 
a felé nyújtott kezet és karjával átfonva befelé vonta 
Augusztot

Auguszt, mire magára eszmélt, már ott ült az asz
talnál, körülötte mosolygó emberek igazi testvéri szere- 
tettel kinálgatva és kedveskedve.

Lassan tisztult előtte a kép és már egyenkint is meg 
különböztette a körülötte ülőket Sőt már feltűnt neki a 
vendégek körül forgolódó gyönyörű fiatal lány, aki most 
épen őt kinálgatta. Kék szeme meleg mosolygással nézte 
a zavarban levő ifjút aki a karcsú lánykát egy népi vise
letbe bújt hercegnőnek képzelte.
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— Anica — Anlca, a húgom, ne kosarazd meg 
nrfi — mondta Györgye.

Augusztnak enni kellett, aztán inni kellett, később 
táncolni nem kellett ugyan, de azt meg nagyon szívesen 
tette, mert Anicával táncolni nagyon kellemes dolog volt.

Meleg, fülledt volt a szoba levegője. Anica meg 
Auguszt kiültek a ház előtti kis padra a virágok közé. 
Beszélgettek. Eleinte kissé nehezen indult a beszélgetés. 
Auguszt nem tudta, mit is kezdjen ezzel az egyszerű, bi
zonyára tudatlan lánykával Megkérdezte:

— Szoktál olvasni?
— Igen, nagyon szeretek olvasni, különösen a verse

ket szere ten*.
— Igazán? — örült Auguszt — és mond kiknek a 

verseit ismered-
— Én csak... nekem csak egy költőm van... ő a 

mienk... Prešern . . .
És már deklamálta is:

>Luna síje 
Kledvo bije 
Trudne pozne ure že.
Pred neznane,
Srčne rane 
Meni spati nepuste«

Auguszt kissé csalódottan kérdezte: És Schillert,
Göthét, Heinet, ezeket nem ismered?

— Nem. Nekem elég ő. Minden benne van az ő ver
seiben, ami nekünk örömünk és bánatunk. Vele gazdagab
bak vagyunk. Ha idegen költőt szeretnénk jobban, avval 
szegényebbek lennénk...

— Oh...
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Auguszttal valami történt. Egészen szegénynek és 
kifosztottnak érezte magát. Mintha, mindarról ,amát ő 
kincsnek gondolt, kiderült volna, hogy hamis. Mintha 
mindarról, amit magáénak gondolt, kiderült volna, hogy 
másé. Ez Anica költője... és a világirodalom semmit sem 
tud róla... fis még ő sem tud semmit róla...

— Szavalj még a te költődtől, Anica, kérlek.
A lányka szavalt. Kis, egyszerű, rim̂ es sorokat le

helt a virágokra és Auguszt úgy érezte, hogy ezek még 
szagosabbak lettek tőlük.

Mennyi édes földszag részegíti itt, milyen »itthoni« 
ez igy minden. Ez csak itt van igy, sehol másutt a 
nagyvilágon... Ez a ruha Anicán, ez a dal az ajkain, ezek 
az emjberek bent és minden kicsi apróság körülötte... 
szláv, minden szláv... a színek, a szavak és a formák... 
fis aki itt született, annak csak ez lehet igazi világa... a 
lelke. A többi minden csak ruha...

— Mire gondolsz urfi, hogy úgy elhallgattál — 
kérdezte Anica.

— Sok mindenre, Anica — bevallom — én is szoktam 
verset irai.

— Oh adjál belőlük, olvasni szeretném — örült a 
lányka.

— De németül vannak írva.
— Kár. . .  én nem tudok németül. De miért írsz te 

németül ?
— Az irodalmi nyelv tudod. . .  a mienk olyan csi

szolatlan.
— Ne mondd ezt Te sem tudhatsz szebben írni 

mint ő, aki csak szlovénül tudott verset írni.
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— Majd ezután megpróbálom én is „.. horvátul, 
mert én horvát vagyok.

Györgye is kijött most a házból és leült August mel
lé. Anica bement, hogy a rokonokkal foglalkozzék. 
Györgye meleg hangon szólt:

— Bocsáss meg urfí, nagyon restelem, amit tettem 
és nagyon megszégyenitettél, hogy ilyen jó tudtál lenni 
a történtek után. Bevallom én félreismertelek titeket és 
úgy éreztem, ti már nem is vagytok egy a néppel. Ti már 
csak idegenek vagytok, ezt gondoltam és a kastélyban 
csak a kutyáidat szerettem. . .  Mert azok is szerettek 
engem.

— Igazad van Györgye, sokban van igazad és kér
lek légy a barátom a jövőben, hogy a lelkűnkkel meg
érthessük egymást. Hidd el szükségünk van egymás
ra. .. hogy a lelkünket megőrizhessük a népünk számára.

Tudod most úgy érzem, te vagy a szív, én meg az 
agy és igy közösen vagyunk felelősek a jövönkért, a né
pünkért, Gyorgyém.

Megölelték egymást, a kastély elkényeztetett urfia 
és a szegény paraszt fiú és mínd a két ifjú lélek érezte, 
hogy alapkövét rakták le a testvériségnek barátságuk
kal. Aztán Györgye és a húga hazakisérték Augusztot 
a holdas estében, szépen karonfogva és August felszaba
dultan vidám lélekkel mesélt mindenféle tréfás dolgokat 
a hálás hallgatóinak. August amig csak élt, emlékezett 
erre az éjszakára és talán ebből született egyik legszebb 
novellája a »Karanfü s pjesnikova groba«.

A lopott alma, mint a mesebeli hófehérkének, meg-
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akadt August torkán és a szivére csurgott le, borrá er
jedt a vérében, fis később mjnd a népére csurgatta má
moros lelke minden kincsét. Mert író, költő leüt Schőnau- 
Senoa Auguszt és talán ez az almalopás tette a népe igazi 
költőjévé a nemesi család Hát, aki haláláig a népének 
és a népéért dolgozott.
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A holnap hőse
(Mese Ady Endréről)

Egyszer volt. . .  Nem is olyan régen, nem is olyan 
messze. A Királyhágón innen az Ér partján.

Hét szilvafa árnyékában itt élt, éldegélt egy nagy- 
azcmű, barna fiú. Bandinak hívták. Álmodozó furcsa 
gyerek volt, mindig egyedül kóborolt és néha órákig el
üldögélt az Ér partján. Apró kis hajókat csinált papír
ból és a vízre bocsájtotta. Az Ér alján a Grün Laci aztán 
elfogdosta ezeket a kis hajókat és kihalászta belőle a 
ráirt üzenetet:

— Ma a templom' kertben, hatkor. Vagy: Picézni 
az Éren. Hozz piócát. . .  Egész jó kis mozgó posta volt 
a papirhajó. Egyszer egy kis nyárvégi alkonyaikor jött 
a kis hajóposta: Gyere gombozni.

Tíz perc múlva gomboztak és tizenöt perc múlva 
Bandinak már nem volt egyetlen gombja sem.

— Nincs több gombom — mondta — csak szilva
magom.

— Az nem gilt
— Az én szilvamagom gilt — mondta haragosan 

Bandi. — Ahány szilvamagot elnyersz tőlem, annyi
szor tíz szilvát kapsz a játék végén.
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— Jól van, tartom.
Kutya szerencséje volt Grün Lacinak. Mire bealko- 

nyodott, legalább húsz szilvamag nyüzsgött a zsebében. 
Bandi felmászott a szilvafára fizetni. Éppen pont száz 
dukált a Grün Lacinak a magokért, de hozzákönyörgött 
még vagy ötöt

— Te uzsorás — mondta Bandi — de azért adott 
még vagy tizet, mert tudta, hogy Laciéknál még nyolc 
kis Grün szereti a szüvát és Laci nem eszi meg nél
külük.

— Jösz holnap a mindszenti vásárra? — kérdezte 
Grün.

— Messzebb megyek holnap — mondta Bandi azon 
a különös bús hangon, am£t csak Laci ismert.

— Már megint nincs nyugtod — mondta Laci, ba
rátja vállára téve kezét

— Nem akarok meghalni az Ér partján — felelt 
dacosan Bandi

— Miért beszélsz a halálról? Miért gondolsz üyes- 
mikre?

Bandi nagy szemei égni kezdtek mint a parázs és a 
hangja búgott, mint az orgona és csak ennyit mondott

— Isten veled, Laci Jó éjszakát.
— Szervusz, ne bolondozz — nevetett erőltetetten 

Laci, mert valami különöset látott a barátja szemé
ben.

— Nini, még egy szilvamagom maradt — mondta 
zsebében kotorászva Laci, amint hazafelé ballagott. Ezt 
holnap megveszem még Bandin — gondolta.
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A hold, mint egy öreg lampion a sötétkék égbolto
zat közepén terpeszkedett. Apró csillagmécsek ragyog
tak körülötte. Minden csendes volt ezen az éjszakán. 
Kövér fák rendőrködtek a házak csukott szája előtt és 
meg se moccantak, amikor egyszerre csak nyikorogva 
nyilott ki az ajtó és azon egy alak bujt kL Az ablakok 
behunyták szemüket ezen az éjszakán és a házak a ké
ményeiket ravaszul nyakukba húzták, hogy még az se 
lásson, az se halljon semmit. . .  A kutyák nem vakkan- 
tottak és a bakter elfelejtett éjfélt kiáltani. . .
Valami különös, különös éjszaka volt. . .

*
Bandi óvatosan szökött le az Ér partjára. De aki nem 

tudta, hogy ő a Bandi, úgy sem ismert volna rá. És nem 
is hitte volna senki. . .  Két szeme lángot vetett és vilá
gította az utat. Olyan nesztelenül lépett, mint a Csend 
herceg, mikor vigyáz az alvó kedvese álmára. Vállán 
ezüsttel átszőtt libegő palást és a fején cserkoszorú. 
Az Ér parton lennt már várta a hajó. Egy személyre 
szólott, ő  maga épitette nagy titokban. A legcsodála
tosabb anyagokat használta hozzá. Alompillérekből, Vágy 
kárpitokból, Sóhaj vitorlákkal, Sziv motorral és Akarat 
kerekekkel. A kormánykerék pedig. . .  a kormánykerék 
az olyan valamiből épült, mint amiből a templomunk: 
Hitből...

Bandi sietve beült a korm£nykerék mellé és eltökél
te magában, hogy meg sem áll a Szajna partjáig.

De az Értől a Szajnáig messzi az ut és még tán a 
tejuton se lehet odáig veszély és megállás nélkül eljut
ni Hát még ha útközben hegyek, völgyek, temetések és 
lakodalmak vannak.
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Bandi hajója se tudott szél ellen vitorlázni Kikötött 
hát, hol itt, hol ott, megmászta a kis ormokat és a sző
lőhegyek szüretein bolond, boros jókedve támadt

Dalolni kezdett
Dala leszállt a hegyről, telizengte a völgyeket és 

olyan különös uj, soha sem hallott melódiákat énekelt, 
hogy a nagyharang megállt bámulatában és kilógatta a 
nyelvét A szamarak füleiket hegyezték, de ezekkel nem 
volt baj, hanem az összes hegedűsök is meghallották az 
uj dalokat és ebből zűrzavar támadt

— Kakofónia — mondták ijedten, megborzongva 
és befogták füleiket

Ezek a hegedűsök mind egy húron pendültek és ül
dözőbe vették Bandi hajóját Bandi gúnyosan kacagva 
feszitette ki vitorláit.

Repült a hajó, vitte a holnap dalosát és a szürke 
hegedűsök mind messzi mögötte maradtak. De a vészes 
dalok visszafelé pattogtak a szél szárnyán mint a mér
gezett nyilak és nagy sebeket ütöttek az üldözőkön.

Bandi nagyon szomorú volt mégis.
— Testvéreim ők és nem értik a dalom — sóhaj

totta és ez a sóhaj akkora volt, hogy egyszerre egy 
messzi öbölbe röpítette a pehely hajót

•

A kis öblöt csodaszép virágos part övezte és a par
ton kitárt karokkal egy lányka állt. Selymes hajával a 
szél játszadozott és a szeme a távolokba révedt Bandi 
kiszállt a hajóból, odalépve a lánykához, szelíden kér
dezte:

— Kit vársz igy epedve?
— Téged vártalak.
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Csak ennyi volt az egész, aztán megcsókolták egy
mást

— Hogy hívnak — kérdezte Bandi
— Léda. . .  igy.
Aztán sétálgattak a virágos parton. Bandi a leg

szebb dalokba öltöztette a lányt és a lány koszorút font 
Bandi homlokára.

Mikor alkonyodott, elbúcsúztak.
— Mikor látlak viszont — kérdezte Léda.
— Mindig és mindenben veled vagyok. . .  A fésűd 

reggel: az én ujjaim. A mosdó vized: a könnyem. A tö
rülköződ: a cirogatásom. Az esti harangszó: az az én 
hangom. A virágillat: az én vágyam.. .

— Oh mért nem maradsz velem. . . .
De Bandit már vitte a hajó a vizekre, más vizek

re. . .  De nyugtot nem talált sehoL A szomorúság he
gyes tüskéje mind mélyebben fúródott a szivébe és a da
lok fájdalmasan csurogtak ki belőle, mint a forró piros 
vér. . .

*

Egy őszi estén beszökött csillagváros arany
kapuján. A Szajna partja úgy tündöklött, mint Serezá- 
dé brilUáns diadémje ezer egy éjszakán. Ahány sziv 
csak van a világon, mind benne tündökölt csillagváros
ban. A ragyogó hidak úgy ölelték át a fényes vizű Szaj
nát, mint az aranyővek a királykisasszony derekát Ban
di szeme káprázott belé. Soha üyen csodaszépet! A 
szörnyű, nagy szépség egészen megigézte. Letörpitette, 
nyomta, hogy szinte fájt. . .  Mintha az ő vállát gömyesz- 
tené az egész csuda város, mint egy gyémtántos palást

Csakhogy Csillag városban nem pusztulhat el sem-
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ml, ami érték, mert Csillag város úgy átvilágítja a szi
veket, mint a röntgen. És amelyik szív igazi vért dalol, 
arról leszedi a szürke ruhát, aranypalástba öltözteti, ba
bérkoszorút fon a homlokára és a Fórumra ülteti, hogy 
mindenki láthassa őt és hallhassa énekét. A Fórum a 
világ legszebb erkélye és idekerült Bandi is zengő, uj 
dalaival. Az egész Szajnapart odasereglett, meghallgat
ták a messzi vizek idegen dalosát és megtapsolták.

— Ezek idegenek és megértik a dalom? — csodál
kozott Bandi és az otthoni hegedűsökre gondolt, akik 
üldözték.

— Jó dolga volt, szerették az idegenek fórumán, 
de a szive annál jobban vérzett. Alig volt annyi ereje, 
hogy haza vitorlázzon.

Most már itthon is sokan szerették, az ifjú hegedű
sök mind, köztük Grün Laci, aki az óraláncán aranyba 
foglalva viselte már a szilvamagot. De Bandi szivéből 
nem jött ki a tüske és egyre jobban hullottak a piros 
dalok és ő egyre jobban sápadt.

Egy reggel aztán hiába keltegette Laci. Nem hallot
ta már, mert vérző szive ott térdepelt az Úristen előtt.

Az Ur kivette szivéből a tüskét és megnézte:
— Honszeretet — mondta, ez a legfájdalmasabb 

tüske.
— Meg kell halnom.. .  sóhajtott Bandi.
— Nem haltál n*eg fiam, szólt az Ur, dalod mint 

egy gombolyag aranyfonál messzi gurul, behálózza az 
egész világot és aranyos fényével glóriázza emléked. És 
ez a dalfonál ágas-bogás vonalaival a te neved hímezi 
mindörökre a világ arcára. Ezt a nevet: Ady Endre.
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Csika A. B. C.
(Mese Vük Karadžlćrćl)

A hegyoldal hangos volt a juhnyáj kolompjaitól 
és mert kissé hűvös volt az erdő ebben a korareggeli 
órákban a pulinak sem akadt dolga a nyáj körül, 
összeterelődtek azok maguktól is, egymást melengető 
közelségben ugráltak felfelé a sziklás hegyoldalon. Vük 
is jól behúzta magát a kabanicájába és ballagott a nyáj 
után. Tarisznyáját útközben többször is megtapogatta, 
mintha ismételten nuegakarna győződni arról, hogy nem 
esett-e ki belőle valami, ami nyilván kedves lehetett 
ma Vuknak. Mire az egyik fensikra értek, ahova már tel
jesen besütött a kora szeptemberi nap, már nem is fáz
tak. Sem a kopasz nyáj, sem Vük. Pompás volt itt a le
vegő, a kék ég benne fénylett az állatok szemében és a 
napsugár hófehérre mázolta hátukat.

Vük szolgálatba parancsolta a pulit, ő maga pedig 
egy árva fenyő alá telepedett. Ásított, egy kis álmossá
got és fáradtságot érzett. Megvakarta a bokáját, ami 
nyilván a szorosra vett bocskorszijtól viszketett. A tal
pa is fájt. Tegnap eöte, amikor haza terelte a nyájat, még 
több kilóméter utat tett meg a kolostorig és vissza. Ki
csit fáradságos volt, de megérte, hiszen megkapta azt, 
amire vágyakozott.
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Az ám, a könyv!
Vük kivette a tarisznyából a könyvet és kedvtelve 

nézegette. Milyen sok lapja van és milyen ékesek benne 
a betűk. Egy kicsit már ismerte a betűket Bogolyub atya 
jóvoltából. Mind tudja egyenkint melyik micsoda betűf 
csak szépen mondani kell, ahogy egymás m l̂lé vannak 
rakva és egymás után következnek. Mindjárt meg is pró-* 
bálta. Lassan, de mégis ment az olvasás. Csak nehéz volt 
megérteni az egyberakott betűk értelmét Vuknak.

Pedig milyen kedves volna ezekből a betűkből vala
mi ismerősebb dolgott kiolvasni Például a szent énekek 
valamelyikét, amelyet a kolostorban tanult.

Vük énekelni kezdett egy templomi éneket és egy
szerre csak elkedvetlenedett.

— De hiszen én azt sem értem, amit énekelek, azt 
mind nem értem, épen olyan messziről hangzik, mint e 
könyvnek a szavai Olyan ez, mint a pásztorok éneke a 
túlsó hegyről. . .  Ismerős a dallama, de nem lehet meg
érteni a szövegét. Vük most arra gondolt, hogy milyen 
zneszi van mind az az embertől, amit nem tud megérteni. 
És épen ebben a messziségben vannak az élet titkai

Vük a könyvre szorított állal gondolkozni próbált és 
mert a messziségről nem tudott, gondolkozott arról, ami 
legközelebb állt hozzá, önmagáról.

— Ébredj Vük — igy kezdődnek az ő napjai már 
hajnalban és Vuknak erre abba kell hagynia legéde
sebb álmait, rendesen épp a beteljesedés előtti pillana
tokban és kötelességszerűen felébredni. Nagyon kelle
metlen dolog ez és Vük már többször is elhatározta, 
hogy később, ha fent lesz a hegyen, majd folytatni fogja 
ezeket a félben maradt álmokat, de ez eddig még soha
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sem sikerült neki. Az éjjel is azt álmodta, hogy egy 
óriás kertben, ahol csupa betűvirágok nyiltak, ő gyom- 
lálgatott Ekkor jött Bogolyub atya és dühösen rámor- 
dujt, hogy miért tépdesi ki a legékesebb szóbokrokat a 
kertből. Vük épen válaszolni akart az atyának, valami 
szép, igaz szavakat, bizonyítani akarta, hogy nem go
noszságból gyomlálgat így, amikor a májkó közbeszólt:

— Ébredj Vük.. .
És most nem tudja mit akart mondani Bogolyub 

atyának, pedig valami nagy dolgot készült mondani,, 
olyat, amit csak álmában tud. Vuknak úgy tűnt fel, hogy 
ő sokkal okosabb álmában mint az ébrenlétben.

Vük szeme ismét a betűkre futott, ahol botorkálva 
haladt a cifra hieroglifákon. . .

A betűk titkokat rejtettek és Vük úgy érezte, hogy 
megy, mendegél egy nagyon öreg faluban, nagyon öreg 
düledező házak között, ahol az ablakokban mindenütt 
gyertyák égnek, mintha halott volna mindegyikben. Nagy 
volt a csend és a sötétség, a gyertyák hervadtan pislog
tak az ablakokban és jégcseppek lógtak az ereszek alatt, 
amelyek hideg könnyeket sírtak le a földre. A föld párá
zott, mégis fényesedtek a felületén ezek a jégkönnyek 
és hosszú keskeny csíkokban fényesedtek az ereszek 
mentén. Vük rálépett, hogy végigcsusszon rajta és — 
hopp elesett.

Persze tüstént felriadt a szundikálásból és olyan 
furcsának érezte, hogy a betűk fölött most ezeket ál- 
mondta. Elégedetlen volt, különösen az álom végéveL

Megint a könyvre hajolt. Betüzgetett és a melle las
san olyan nehéz lett, mintha ráfeküdt volna az egész ár-
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nyékos múlt Megreszketett, hideg, majd meleg járta ke
resztül a testét, mert Vük most ébren, nyitott szemmel 
is úgy érezte, hogy megy az öreg betűk düledező uccá- 
jában, halott szavak között, amelyek már nem tudnak 
neki semmit sem mondani Hideg az értelmük és merev, 
mint a jégcsapok és ha megolvadnak is a szem meleg 
sugarai alatt, mire a sziv talajáig érnek, újra hide
gek és élettelenek lesznek.

Oh, Vük talán nem, érezte ezt ilyen szabatosan, 
ahogy nektek mesélem, de valami ilyesmit érzett, kellett 
éreznie, mert egyszerre csak hangosan mondja:

— Mért nem írnak úgy az emberek, ahogy be
szélnek.

Vuknak ebben a kérdésében benne volt, hogy a sza
vaktól életet vár, meleget, igazit, olyant, amilyet maga 
körül érez és lát Kacagást, mosolyt, áldást meg szitkot, 
sírást is, mindent, úgy ahogy az reggeltől estéig törté
nik az emberek között Az ég, a hegy, a rigó, a patak, a 
falu, a templom irva is azt a képet mutassa, ahogy a 
valóságban van, hogy azt mindjárt érezni lehessen, nem 
csak kitalálni, mit jelent.

Vük előkotorászott a tarisznyájából egy ceruzavéget 
és papírost, amit az este az atyától kapott. Imi kezdte 
a betűket, aztán csinált a betűkből szavakat Roppant 
örült az alkotásának és hangosan olvasta: Kenyér, éhes, 
enni, aludni. . .  Ugráltak, kacagtak, fogocskáztak Vük 
szeme előtt ezek a komoly szavak, amelyeket ő csinált 
saját kezével, fehér papírra ironnai Milyen szép eleven 
szavak és milyen ismerősek. Ha ezeket úgy rakja az 
ember sorba, ahogyan beszélni szokott, akkor mi lesz? 
Vük izgatottan sorakoztatta.
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— Éhes — vagyok — enni — akarok — aztán —  
aludni — fogok.

Vük számlálta a szavakat: Egy kettő, három, négy,, 
öt, hat, hét. Hét szó, istenem és mennyi minden van ben
ne! Benne van, az egész napjának a története.

Persze ti gondoljátok ez kevés egy napra és Vuknak 
még korán lesz aludni mjenni, mert ti hét szót egy pil
lanat alatt leírtok. De Vük! Szegény egészen beleizzadt, 
és mire elkészült vele, a falu felküldte hozzá a déli ha
rangszót Ettől aztán Vük igazán éhes lett és maga mellé 
rakva a diadalivet, vagyis az Írásos papirost, előszedte- 
a tarisznyáját. Nagyszerű dolog egy ilyen tarisznya. 
Vük minden kincse belefért Egy bicska, egy angyalos 
levélboriték két szentképpel, amit a szomszédlánytól 
Gyurgyevdánkor kapott, egy rézkereszt, a kolostori em
lék, három csontgomb, egy pikula. Ezek voltak Vük ta
risznyájának törzslakói. Ami ezenkívül benne volt, az
naponként változott mert azt Vük anyja rakta tarisz
nyájába és amiből estig rendesen semmi se maradt meg..

Most is előkerült a túró, kenyér, alma és most se 
sokáig élvezték a napvilágot. Gyorsan tiinedeztek Vük 
szájában. Pontosan azt cselekedte, amit az imént jegyző
könyvbe foglalt. Éhes volt evett Evés közben boldog 
megelégedéssel nézegette a papirost Az első mondat, 
amit életében leírt. Büszkén legelgette a szemét irodalmi 
művén és talán Vuknak igaza van abban, hogy az első 
összefüggő mondat, amit saját magától ir le valaki, az a 
legnagyobb jelentőségű irodalmi tett. Vuknál minden
esetre nagyon sokat jelentett, mert Vük az Isten szabad 
ege alat.r juharnak őrzése közben úgy magától tetteM 
nem az iskolában tanítómestertől tanulva. Talán azért is
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tudott jobban örülni ennek. Egy szegény pásztorfiu, aki 
£l maga erejéből nyitotta ki a betűk világának a kapuját, 
örült Vük nagyon és lefeküdt egy kis déli pihenőre. El
határozta, hogy amit most fog álmodni, azt leírja, hogy 
ne vesszem a semmibe az, ami a legszebb az életben: az 
álmodás. Vük le is feküdt a fűre Isten párnájára és olyan 
édesen aludt, ahogy csak a megnyugodott lélek tud alud
ni jól végzett munka után, ahogy a siker babérján tud 
aludni a művész, ahogy kis gyermek alszik, ha ringat
ják és énekelnek neki bölcsődalokat Vuknak is énekel
tek uj barátai, a betűk egy határtalan vüágról, virágos 
rétekről daloló lányokról, énekeltek a betűk mély árnyé
kokat, napsugaras magasságokat Énekelték a Minden- 
séget és Vük arra ébredt, hogy nem álmodott semmit.

A puli ezalatt szorgalmasan terelgette a nyájat és 
most Vukkal együtt megindulak a patak felé. A patak 
kék vize rímesen csobogott és mintha ma Vuknak min
dent mesélni akart volna. A patak elsősorban Vük szom
júságát elégítette ki, csak úgy, mint a nyájnak és Vük 
nagyszerű érzéssel vont ma éles vonalat közte és a nyáj 
között Lám a juhok miután ittak többé nem szomjasak, 
míg ő Vük, ha az ivás testét kielégítette is, még mindig 
kimondhatatlanul szomjazik.

És mert minden reggel estévé válik, Vük hazaterel
te a nyájat.

És mert minden estére reggel következik, Vük is 
egy reggelen rátalált a maga forrására, amely nem a 
jrianinák felé vezetett Itta a betűket lelke minden szomju 
ságával és szenvedélyével, aztán mérfoldes csizmákkal 
lépte át az akadályokat, hogy ne szolgája, de ura legyen 
£ betűknek. És Vük az lett Nemcsak ura lett a betűk
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nek, de bizonyos mértékig teremtője is. Mert Vük, ami- 
kor már ura volt a szerb betűknek, akkor egyszerre meg
értette régi álmát, amikor egy furcsa virágos kertben 
állt és a neki nem tetsző virágokat gyomlálgatta. És 
ezután, mint egy óriási méh, bejárta a mezőket, a réte
ket és népének minden dalát, szavát, mint a mézet sej
tekbe rakta. Talán mindegy is az, hogy »Szótárinak, 
vagy »népdalgyűjteménynek« hivják ezeket a méztar
tályokat, a fontos az volt Vuknak, hogy annak a fának 
illata legyen, amelyiknek virágairól szedte. Ezekbe a sej
tekbe már nem került bele a fonnyadt, kiöregedett betű- 
virágokból semmi

Vuk bejárta a világ négy táját, megtanulta idegen 
népek nyelvét, megismerte az idegen szavak virágos 
kertjeit is és látta, hogy sehol sincs az övéhez hasonló. 
Számtani kezdte hát a déli táj dalvirágait szerte a nagy
világba és hires ember lett belőle. A nyugati népek na
gyon szerették Őt és mindenféle kitüntetésekben része
sítették. Marasztalták örökös vendégnek, megkínálták 
örökös kenyérrel éa kaláccsal.

Ti gyerekek, akik ma egy óra alatt megtanuljátok a 
ćiril abc-ét, talán nem is tudjátok, hogy ezt Vuknak kö
szönhetitek. Vük volt az, aki a nehéz ószláv betűk he
lyett megcsinálta nektek ezt a könnyű ábécét. És ennek 
az ábécének köszönhetitek, hogy olvashatjátok Vük lég- 
szebbik művét a »Haszán Áginicát«, amit Vük úgy irt 
meg, ahogy a guszlárok énekelték és ti úgy olvashatjá
tok, ahogy ő megírta. Mire Vük megöregedett, már na
gyon sok gyermek tudta, hogy Karadžić Vukból, az egy
kori pásztorfiuból lett a hírneves csika A. B. C.
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