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BEVEZETÉS

A cinegérõl vagy a rókáról, a hóvirágról vagy a szilvafáról nemcsak az élõvilággal
foglalkozó órákon tanulunk. Az olvasókönyvekben is van szó róluk, és az ének-
órán is dalolunk olyanokat, mint amilyen például a Hull a szilva a fáról, vagy a Kis ker-
temben uborka, reákapott a róka. A növényeket és állatokat nemcsak a tudósok írják le
pontosan, hanem a mûvészek is elevenen ábrázolják õket. Ebben a könyvecské-
ben olyan versek, elbeszélések, népdalok találhatók, amelyek az élõvilág szépsé-
gét is megmutatják, hiszen az iskolában elsõsorban az ezekrõl szóló tudnivalók-
kal ismerkedünk.

Teljesebb képet kapunk az élõ természetrõl, ha a mûvészi alkotásokat is fel-
használjuk arra, hogy valóban „lássuk” a növényeket és az állatokat, a zsivajgó
természetet, az eleven életet. Nem arra való ez a könyv, hogy végigolvassuk, mint
egy regényt, hanem arra, hogy belelapozzunk akkor, amikor épp errõl a növény-
rõl, vagy arról az állatról tanulunk, kóstolgassuk, ízlelgessük a szép verseket, sze-
melgessünk az elbeszélésekbõl. Egyik-másik népdalt el is énekelhetjük, soknak
a kottája benne van az iskolai énekeskönyvekben is. Hogy könnyebben lehessen
megtalálni a különféle növényekrõl vagy állatokról szóló olvasnivalókat, nagyjá-
ból úgy vannak csoportosítva ebben a könyvben is, ahogy a környezetünkben él-
nek. Tehát a ház körüli növények meg állatok, a gyümölcsös és a szántóföld után
következik az erdõk, a rétek, a vizek és vízpartok élõvilága. A tartalomjegyzék se-
gítségével még könnyebben meg lehet találni azt az élõlényt, amelyikrõl éppen ol-
vasni akarunk.

Némelyik szemelvényben elõfordulnak olyan ritkán használt szavak, népies
vagy régies kifejezések, amelyeket magyarázat nélkül ma már kevesen értenek.
Az ilyen szavakat kis számmal jelöltük meg, és a fejezetek után a jegyzetekben ol-
vashatók a számok sorrendjében a magyarázatok. A közmondások, szólások és ta-
lálós kérdések értelme viszont rögtön olvasható az utánuk következõ zárójelben.

Környezetünk élõvilágának tanulmányozása sokkal érdekesebb, ha a verse-
ket, elbeszéléseket, népdalokat is élvezzük, és gyönyörködünk a hímzésekben, fa-
ragásokban is. Ízelítõül egy Petõfi vers részletét idézzük:

Mi kék
Az ég!
Mi zöld
A Föld!
Zöld föld felett, kék ég alatt a
Hangos pacsirta fütyörész:
Dalával a napot kicsalta.
A nap rá gyönyörködve néz.

�

5
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ÉLET A HÁZ KÖRÜL

Népdalaink fõként a gyümölcsöket emlegetik, a zöldségekrõl alig-alig szólnak.
Az írók, a költõk is inkább a gyümölcsökhöz, a virágokhoz fûzõdõ élményeikrõl ír-
nak, semmint a sárgarépáról vagy a vöröshagymáról. Talán csak a paprika kivé-
tel, amely nélkül magyar étel nemigen képzelhetõ el. A zöldségekhez közmondás-
ok, szólások fûzõdnek a leggyakrabban.

Tenyésztett állatainkról is sokszor esik szó szépirodalmunkban. Csak gyõz-
zük kiválogatni közülük a legszebbeket, legérdekesebbeket. Ezekben az írások-
ban az állatok – legtöbbször – az emberrel együtt szerepelnek. Valóban nehéz el-
képzelni a sok együtt levõ állatot õrzõjük, a pásztor nélkül.

A zöldségek

Sokféle zöldséget termesztünk. Közülük csak néhányról: a paprikáról, a káposztá-
ról és a hagymáról találtok olvasnivalót ebben a könyvben. Természetesen azért
a többi zöldségféle is elõfordul népköltészetünkben, irodalmunkban.

A magyar ember a paprikát kedveli,
Kivált hússal fõzve módfelett szereti.
Ez aztán az étel, magyarnak való,
Cingár1 németnek a torkán akadó.
Nincs a paprikásnak a világon párja,
Reá vizet inni minálunk nem járja.
Egyétek uraim, hogy ne vesszen kárba,
Ne hagyjatok, kérlek, semmit se a tálba!

Az Alföldön ismert vers. Esküvõn szokták mondani a paprikás étel behozatalakor.

�

A paprikát más néven is ismerik a különbözõ vidékeken: csilei borsnak,
veresborsnak, magyarborsnak, pogány paprikának is nevezik. A több vidéken
használt „bors” elnevezés vagy a „pogány” jelzõ a paprika csípõs ízére utal. Ehhez
kapcsolódik a „paprikás” hangulat emlegetése, ha jelképesen „fölpaprikázott” em-
berek veszekedésérõl hallunk.

�

Hint bõven borsot, paprikát a borba,
Úgy osztja szét apró, mázas csuporba 2,

Arany János A lacikonyha címû költeményébõl

�

6

1 cingár = nagyon sovány, vézna ember
2 csupor = kisebb ivóedény, rendszerint cserépbõl készült bögreféle
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A második étel volt a birkapörkölt.
– Tessék kinek-kinek gondoskodni magáról, mert itt az ebéd vége – adta ki a házi-

gazda a jelszót, s meg is rakták a tányérokat, mint egy-egy tokaji hegyet, vagy legalább-
is kunhalmot3, töltötték fel a birkaaprólékot a kövér piros lében.

Ez volt ám csak az igazi! Olyan íze volt, mint a boldogságnak. Még jobb, hiszen
a boldogságot nem veszi észre az ember, de a birkapörkölt csillagot rúgat azzal, aki
eszi.

– Nem ér semmit az a modern paprika; felfúvatják vastagra, fehérre, kövérre; fene
látott ilyet, tököt nevelni a dinnyébõl. Kövér fû… Ez az igazi, az a régi magyar remek
erõs paprika, ez megadja az ízit az ételnek

S úgy ették minden melléklet nélkül, nem volt semmi saláta, vagy ugorka,4 vagy
zöldség. Húst a hússal, zsírt a paprikával. Mire oda egyéb növény? Itt a bor! … A hámo-
zott szõlõ…

Részlet Móricz Zsigmond Úri muri címû regényébõl

Közmondások, szólások, találós kérdések a paprikáról

Olyan, mint a paprika. (Hirtelen haragú, mérges természetû.)
Kicsi kell ebbõl, mint a jóféle paprikából. (Nem valami finom étel az, amire ezt mondják.)

�

Alig volt több mint egy falás
mégis éget, mint a parázs.
Tüzét vízzel nem olthatod,
hiába is próbálgatod. (erõspaprika)

A következõ találós kérdés a paprika közeli rokonával kapcsolatos.

Kerek vagyok, mint a labda,
fogyasztanak száz alakba.
Nyersen esznek, fõzve is,
télen is, és nyáron is.
Saláta is, leves is,
megisszák a vérem is. (paradicsom)

Az itt következõ népdalok ugyan a káposztával kezdõdnek, de valójában a legények
és a leányok kapcsolatáról szólnak.

Káposzta, káposzta, téli, nyári káposzta,
Édesanyám háza, nálam nélkül, de árva!
Az van a káposzta csipkés levelére ráírva:
Érted lettem, rózsám, másfél évre katona.

7

A zöldségek

3 kunhalom = az Alföldön a sík területen sokfelé megtalálható, kiemelkedõ, mesterségesen összehordott
domb; a régi idõkbõl maradt temetkezési emlék

4 ugorka = uborka
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Kerek a káposzta, csipkés a levele,
Ennek a legénynek nincsen szeretõje.
Ha nincsen szeretõje,
Menjen ki az erdõre,
Írja fel a cserfának5 a csipkés levelére!

Kerek a káposzta, borul a levele,
Ennek a kislánynak nincsen szeretõje,
Lesz a káposztának bodor a levele,
Leszek a babámnak igaz szeretõje.

�

Kerek fej káposzta, göndör a levele,
Két szép szeretõ van, mit csináljak vele?
Ha a szõkét szeretem, a barna haragszik,
Így hát az én árva szívem, soha meg nem nyugszik.

Közmondások, szólások, találós kérdés a káposztáról

Az egészen más káposzta. (Másról van szó, nem tartozik ide.)
Kínlódik, mint a káposzta hús nélkül. (Nincs sikere, eredménye valaminek.)
Kecskére bízza a káposztát. (Arra bíz valamit, aki annak megdézsmálására vágyik.)
Úgy kell, úgy kell, káposztába hús kell. (Kárörvendõ csúfolódás.)

Folt hátán folt, tû benne sosem volt. Mi az? (káposzta)
�

A következõ népdalt halászok énekelték.

Hát a keszeg mit eszik,
ha a bárkába teszik?
Nem eszik az egyebet,
petrezselyem-gyökeret,
Sej, haj, petrezselyem-gyökeret.

Egyik változatát teljes szövegével, énekórán fogjátok dalolni.

Közmondások, szólások, találós kérdések a sárgarépáról és a petrezselyemrõl

Sárgarépa, csicsóka6, az is mindjárt egy nóta. (Így tagadja, meg a kérést az, akit dalolásra un-
szolnak, de nincs kedve hozzá.)

Petrezselymet árul. (Arra a lányra mondják, aki nem kap táncost, néhol arra is mondják,
aki nem megy férjhez, hajadon marad.)

8

ÉLET A HÁZ KÖRÜL

5 cserfa = a csertölgy másik neve
6 csicsóka = sertésnek, lónak való igénytelen évelõ takarmánynövény; föld alatti részében sok cukor van; né-

hány vidéken a burgonyát nevezik így

Dr. Franyo - Olvasokonyv
Monday, June 10, 2002 12:09:28 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Kiskoromban nyersen esznek,
Ízét adom a levesnek.
Barátom a petrezselyem,
Egy csomóba kötik velem. (sárgarépa)

Míg az anyja növekedik,
a lányának hasznát veszik.
Mi az? (apetrezselyemésazöldje)

�

Tolna megyében gyûjtötték ezt a lányok körtáncához énekelt dalt:

Hajma, hajma, vöröshajma,
Veszekedett vöröshajma.
Miért nem etted a szememet,
Hadd sirassam kedvesemet.

�

Van vereshagyma
a tarisznyában,
keserû magában.

Szolgalegénynek
hej, a szegénynek,
de kevés vacsora.

Ezt a népdalt énekórán el is daloljátok teljes szöveggel.

Hagyma lesz holnapra. Ez szójáték: Hagyj ma, lesz holnapra.

Találós kérdések

Kerek, de nem alma,
Piros, de nem rózsa,
Rétes, de nem béles,
Kóstoltam, de nem édes.
Mi az? (hagyma)

Mi a piros, mi a vörös?
(Piros az alma, vörös a hagyma.)
Fejjel alá, lábbal fel,
a kis ágyban úgy áll fel.
Mi az? (hagyma)

Szereted, vagy nem szereted,
Ha megeszed, megkönnyezed. (hagyma)

9

A zöldségek
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A szarvasmarha

A szarvasmarha név nagyon hivatalos. A mindennapi életben azt mondjuk: marha-
húst, vagy borjúhúst eszünk, tehéntejet iszunk, tehéntúrót teszünk a túrós csu-
szára.

Szeretnék szántani,
Hat ökröt7 hajtani,
Ha a rózsám jönne
Az ekét tartani.

Az ekét tartani,
Hat ökröt hajtani,
Ha a rózsám jönne
Az ekét tartani.

Hat ökröt hajtottam,
Nagyot kurjantottam;
Csálé8 csákó, csálé,
Barna rózsám felé.

Barna rózsám felé
Nagyot kurjantottam:
Csálé csákó, csálé,
Barna rózsám felé.

Népdal

�

Udvaron fehérlik szõre egy tehénnek:
A gazdasszony éppen az imént fejé meg;
Csendesen kérõdzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.

Részlet Arany János Családi kör címû versébõl

A következõ versrészletet is Arany János egyik mûvébõl választottuk. Ebben az el-
beszélõ költeményben azt a régi történetet szedte rímbe, mely Toldi Miklós,
a nagy erejû fiatalember kalandos életének kezdetét meséli el.

Egy nagy szilaj bika fut a keskeny utcán,
Valahogyan vágóhídrul szabadulván;
Bömböl és sikangat9, és a vért szagolja,
Mely fülébõl ömlik s szügyét10 végig folyja.

10

ÉLET A HÁZ KÖRÜL

7 ökör = herélt bika
8 csálé = a balról befogott ökör neve, míg a jobbról befogotté hajszás
9 sikangat = átható, éles, rövid hangot hallat
10 szügy = az állat testén a két elsõ láb közötti izmos rész
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Mészáros legények merre jártak, széjjel,
Iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel,
És míg magok biztos helyre nem jutának,
Addig rá sem értek szólni a kutyának.

Volt pedig a hídnál hat erõs szelindek11,
Utána uszíták a bikának mindet,
A kutyák szaladtak, nem is voltak restek,
A bika fülének és marjának12 estek.

Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé,
S fülében a bika a fájdalmat érzé,
Elbõdüle szörnyen és lerázta õket,
Elszórá fülérõl a fülönfüggõket.

Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett,
Nagyokat püffentek a házfalak mellett,
Egy-egy darab fül, hús ha maradt szájokban,
Agyarkodva rágták kínos haragjokban.

Részlet a Toldi címû mûbõl,
melyet érdemes részletesen megismerni.

A reggel kihajtott és este visszaterelt szarvasmarhák nagyobb csoportja a csorda. A csor-
dát hajtó pásztor a csordás. Ha a szarvasmarhák csoportja tavasztól õszig kinn van a le-
gelõn, akkor gulya a neve. Õrzõjük a gulyás.

Arany János így ír A betyár címû versében:

Kondorosi csárda mellett
Gulya, ménes ott delelget…

Petõfi Sándor Az alföld címû költeményében olvashatjátok:

Délibábos13 ég alatt kolompol
Kiskunságnak száz kövér gulyája;
Deleléskor hosszú gémû14 kútnál
Széles vályú kettõs ága várja.

�

A szarvasmarhák tülkébõl15 szépen díszített sótar-
tót, ivótülköt, kürtöt és még sok mindent készítet-
tek, faragtak.

11

A szarvasmarha

11 szelindek = nagy testû kutya; a mészárosok szelindekeket használtak a bikák lefogására
12 mar = az állat hátvonalának a földtõl legmagasabban levõ része
13 délibáb = síkságokon a talaj fölmelegedésekor a távoli tárgyakat fölemelve és megfordítva láthatjuk, ez a déli-

báb jelensége
14 gémeskút = az Alföld egyes területein látható jellegzetes kút; a kúttól néhány méterre leásott magas fa a kút-

ágas, ennek a tetejére erõsítik az elbillenthetõ fát, a gémet; ennek egyik végére nehezéket tesznek, a másik
végére pedig az ostorfán lógó vödröt

15 tülök = a szarvasmarha szarvcsontjáról – az állat halála után – lehúzható vastag, elszarusodott bõr
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Közmondások, szólások, találós kérdések a szarvasmarháról

Annyit dolgozik, mint egy marha. (Megfeszített erõvel, nagyon sokat dolgozik valaki.)
Bõg, mint a marha. (Hangosan sír, vagy ordít valaki.)
Akkor lesz, mikor a borjúk röpülnek. (Vagyis: sohasem lesz.)

Kettõvel az eget nézi,
kettõvel a földet nézi,
Négybe a vacsorát viszi,
néggyel a harmatot veri. (tehén)

Az ökörnek melyik felén van több szõre?

(Amerreafarkátcsapja.)

Tíz húz négyet. Mi az? (Atehénfejés.)

A házijuh

A juhnak több neve is van: pl. birka, amit egyes vidékeken birgének vagy bürgé-
nek is mondanak. Birkahúst, bárányhúst, ürügulyást, birkapörköltet eszünk, bir-
kagyapjúból szövik a posztót, és a juhtúrós galuskát is ismerhetitek.

Az együtt legelõ juhok csoportja a nyáj, pásztoruk a juhász. A juhászok legelte-
tés közben szeretnek dalolni, furulyázni, faragni. Botjuk nyelét sokszor kossal dí-
szítik.

A népmûvészetben gyakran díszítik a tükrök fedõlapját is birkákkal.

�

A juhásznak jól megy dolga,
Egyik dombról a másikra
Terelgeti nyáját.
Fújja furulyáját,
Bú nélkül éli világát.

Ha megunta furulyáját,
Elõveszi bõrdudáját16

Belefújja búját,
A birka bõrébe,
Szélnek ereszti belõle.

pásztordal

�

12

ÉLET A HÁZ KÖRÜL

16 bõrduda = a duda fõként a pásztorok kedvelt hangszere; sípokból és tömlõbõl áll; a tömlõ juh-, kecske- vagy
kutyabõrbõl készül; a tömlõt felfújják, nyomogatják, s ezáltal a benne lévõ levegõ a sípokba áramlik.
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Juhászlegény bundája, hm!
Szõrivel kifordítva, hm!
Azért van kifordítva,
Hogy az esõ ne vágja, hm!

Juhászbojtár17 süvegje, hm!
Legyûrve a szemébe, hm!
Azért van az legyûrve,
Hogy a nap meg ne süsse, hm!

Juhászgyerek kendõje, hm!
Selyemmel van beszegve, hm!
Azért van az beszegve,
Mert az anyja beszegte, hm!

Juhászfiú táskája, hm!
Pirossal van kivarrva, hm!
Azért van az kivarrva,
Mert valaki kivarrta, hm!

népdal
Biztosan ismeritek azt a csoportos játékot, amelynek neve: Kinn a farkas,

benn a bárány. Játsszátok el!

�

A birka-iskola

Egyszer volt egy nagy csoda,
Neve: birka-iskola.
Ki nem szólt, csak bégetett,
Az kapott dicséretet.

Ki oda se ballagott,
Még jutalmat is kapott,
Így hát egy se ment oda,
Meg is szûnt a birka-iskola.

Weöres Sándor Bóbita címû kötetébõl
E versike röviden, de velõsen tájékoztat a juhok „értelmességérõl”.

�

Eh! mi a kõ jutott hozzám,
Hogy nem megy az irka-firka;
Hiába van toll kezemben,
Csak bámulok, mint a birka.

Arany János Eh… címû versének
bevezetõ szakasza.

Az apaállatnak a neve kos, a nõstényt anyajuhként emlegetjük, a fiatal juhnak bá-
rány a neve. Az egy évnél fiatalabb nõstény bárány a jerke, az 1–2 éves közötti juh
a toklyó; a herélt kos neve berbécs vagy ürü.

�

A kis fickók fölkerekedtek az asztaltól, s diadalmas arccal tán-
colva, ugrálva rohannak a szobámba.

A kisasszony nem tud franciául. Nem tud. Hidd meg, apa,
nem tud!

Hujjuju! – ordítozta a kisebbik – Semmit se tud a kisasszony!
Ejnye, mit beszéltek! Mordizomadta, hol a nádpálca? Már

hogy ne tudna?
Laci állásba teszi magát, mint egy igazi férfi.

13
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Ha én egyszer azt mondom, hát az úgy is van. Tudod, apa, hogy én sohase szoktam
hazudni. A leány csakugyan nem tud franciául. Azt kérdeztük, hogy hívják a juhot, azt
mondta „brebis”. Erre aztán kérdeztük, hogy hívják a bárányt, és azt mondta: aussi
brebis– hogy azt is juhnak hívják. Hát mondd meg már most, hogy lehet-e olyan bo-
lond ország, ahol egyformán hívják a bárányt meg a juhot? Hogy kérne ott a Stempliné
(a szakácsnénk neve) egy kiló bárányhúst és egy fél kiló juhhúst a mészárszékben18?

A gyereknek tökéletesen igaza volt, mindjárt átláttam, hogy a kis Karolin bizonyo-
san sohase járt falun, és nem látott se eleven bárányt, se eleven juhot, legföllebb sült alak-
jában kerülhetett eléje a juhcsalád, s nem vigyázta meg az egyes családtagokat, a kost és
a jerkét, az ürüt, a juhot, a bárányt, egyenkint. Hanem hát ki nem szolgáltathattam a tu-
datlanságát prédának, inkább Franciaországot fosztottam meg az egész juhállománytól.

Részlet Mikszáth Kálmán Aussi brebis19 címû novellájából,
a Vidám írások kötetbõl.

Közmondások, szólások, találós kérdések a juhról

Veszett bárány, veszett kos, mindjárt neked szalad most. (Dühös, verekedni készülõ ember-
rõl, gyerekrõl mondják.)

Bámul, mint a birka. (Bambán bámul.)
Forog, mint a kerge birka. (Oktalanul, esztelenül forgolódik.)
Türelmes, mint a birka. (Az ostobaságig engedékeny.)
Megeszi a juh a farkast. (Felborul a világ rendje.)

A fehér bárányok esznek-e többet, vagy a feketék?

(Afehérek,merttöbbenvannak,mintafeketék.)

A házigalamb

Népdalaink a madarak közül a galambot emlegetik a leggyakrabban.

Belényesi állomáson keresztül
Tizenhárom fehér galamb átrepül.
Tizenhárom fehér galamb,
Fehér galamb, csuhaj, páratlan:
Én utánam bitang legény ne járjon.

�

Fehér galamb szállt az ágra,
Édesanyám megbocsássan.
Köszönöm a szeretetit,
Hozzám való szívességit.

E népdallal a menyasszony búcsúzik a szüleitõl Boncidán.

14
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18 mészárszék = itt árusították a különbözõ húsokat, a sertéshús kivételével
19 aussie brebis = (ejtsd: oszi bröbi) francia kifejezés, jelentése, mint a szövegbõl is kiderül: az is juh
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�

Népmûvészetünkben gyakran találkozunk a madár rajzával. Hímzéseken, húsvé-
ti piros tojáson, edényeken, használati tárgyakon láthatunk madárképeket.

�

Ekkor a báró zubbonya alá nyúlt, kivett onnan egy hófehér galambot, mely vido-
ran mereszté apró, serétszerû szemét Druzsba úrra. A báró rákötötte keskeny selyem-
pántlikával az összehajtogatott levélkét, és átnyújtotta Druzsbának, mondván:

Rejtse a kabátja alá a galambot, aztán ha olyan helyre ér, ahol senki sem látja,
eressze el.

És aztán? – csodálkozék Druzsba úr.
Nos, hát a galamb elszáll a kastélyba.
…
Aztán átvette a madarat, elrejtvén a tubák-

színû kabátja alá, elsietett, s mint egy hõs, ki
rendkívüli dolgok elkövetésére van elkészülve,
eltökélt lépésekkel egyenest egy földszakadék-
nak tartott, és leereszkedvén ott, ahol nem lát-
hatta emberi szem, fölhajította a madarat a le-
vegõbe.

A galamb kifeszíté szép hófehér szárnyát,
megrázta magát, mire rögtön helyreigazodék
fölborzolt, összegyûrt tollazata, s gyorsan emel-
kedett föl, föl a magasba, ott egy darabig kerin-
gett, himbálózott, mintha tájékoztatná magát,
aztán, mint a kilõtt nyíl, mint a szent lélek
szállt, szállt a kastély felé…
Részlet Mikszáth Kálmán A sipsirica címû kisregényébõl.

15
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Közmondások, szólások a galambról

Szelíd, mint a kezes galamb. (Nagyon szelíd, jámbor.)
Várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön. (Semmit sem tesz annak érdekében, hogy bol-

doguljon.)
Õsz, mint a galamb. (Galambõsz)

A házityúk

Hej, két tyúkom tavalyi,
három harmadévi,
Jól tudtátok, hogy az enyém,
miért adtatok enni?

Tyutyu szõke, tyutyu barna,
tyutyu mind  a három,
A kakasom nem veszett el,
nincsen semmi károm!

Ez a népdal egy kanásztánc típusú táncdal. Kodály Zoltán Háry János címû daljá-
tékában feldolgozta. Ott hallhatjátok.

�

Szép szakmári lányok tyúkot ültettek,
Egy tyúk alá harminchat tojást tettek,
Harminchat tojásból csak egy kakas lett,
Szép szakmári lányok, mi lesz veletek.

A fenti népdalt esetleg énekelni is tudjátok, hiszen énekórán tanulhattátok.
A következõt szintén az egyik énekeskönyvbõl írtuk ki.

Sej, felszállott a kakas a meggyfára,
Kukorékol hajnal hasadtára.
Hajnal hasad, fényes csillag ragyog,
Sej, én még most is a babámnál vagyok.

�

Kitrákotty-mese

Én elmentem a vásárba félpénzzel.
Tyúkot vettem a vásárban félpénzzel.
Tyúkom mondja: kitrákotty,
Kárikittyom, édes tyúkom, mégis van egy félpénzem.

Ezt a népdalt is feldolgozta Kodály Zoltán, s a Székelyfonó címû daljátékában hall-
hatjátok.

16
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�

Erre kakas, erre tyúk,
Erre van a gyalogút,
Erre te, arra te,
Anyád is olyan, mint te.

Mondóka

�

És odasuhantak mind a kísértetek,
És körülötte már karéjt képeztenek,
És nyúltak utána, de a kakas szólal,
S a kísértet mind eltûnt a kakasszóval.

János is felébredt a kakas szavára,
Testét a hidegtõl borzadás átjárta;
Csípõs szél lengette a síri füveket20,
Lábra szedte magát s útra kerekedett.

Részlet Petõfi Sándor János vitéz címû elbeszélõ költeményébõl. Irodalomórán
foglalkoztok ezzel a mûvel sokat.

Anyám tyúkja

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

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

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

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

... Petõfi Sándor

Ezt a verset talán már tanultátok. Emlékeztek még rá?

17
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20 síri fû = János vitéz ebben a részben egy sírhanton aludt, melyet fû nõtt be
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Csirke

– Az emberek figyelnek, hogy csetlek-botlom a baromfiudvaron a suta lábaimmal,
a korcs szárnyaimmal, s megállapítják, hogy madárnak vajmi21 balog22 vagyok, és
valami hiányzik hozzám, hogy tökéletes legyek. Hogy mi ez a titokzatos valami,
nem tudják. Én tudom. Egy kis tejfölös-paprikás mártás kellene mellém meg egy
kis galuska.

Kosztolányi Dezsõ Zsivajgó természet címû mûvébõl

Közmondások, szólások, találós kérdések a házityúkról

Többet akar tudni a csibe, mint a tyúk. (Ne akarj okosabb lenni az idõsebbnél.)
Annyit ért hozzá, mint tyúk az abc-hez. (Egyáltalán nem ért hozzá, fogalma sincs róla.)
A tyúkokkal kel, a tyúkokkal fekszik. (Nagyon korán kel, és nagyon korán fekszik le

aludni.)
Vak tyúk is talál szemet. (Olykor az ügyetlen, vagy az egyébként ostoba ember is rátalál

az igazságra, helyes megoldásra.)
Minden kakas úr a maga szemétdombján. (Mindenkinek joga van úgy intézkedni a maga

környezetében, ahogy neki tetszik.)
Tudja, mint a kakas a kukorékolást. (Annyira tudja, hogy gondolkodás nélkül fújja.)
Hogy a kakas csípje meg. (Meglepetés kifejezésére használják.)
Házára küldi a vörös kakast. (Felgyújtja valakinek a házát.)

Uralkodik mindenhol,
Veszkõdik23 akárhol.
Falun ébresztõóra,
Városba jó vacsora.
Mi az? (kakas)

Hogyan lehet a tyúkot úgy megültetni, hogy a tojásból mind kakas, vagy mind jérce24 legyen?

(Úgy,hogyegyetlentojásraültetjük.)

Mikor hagyja el a kakas a tojását? (Amikorkikelatojásból.)

Két tyúk hány pár? (Egyse,mertegytyúkésegykakasegypár.)

Jókai Mór írta a következõ kis rejtvényt:
Nincsen veres sipka nélkül.
Hamar küzd, nehezen békül,
Vagyon néki sarkantyúja,
Az elsõ riadót fújja. Mi az? (kakas)

18
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21 vajmi = nagyon, ugyancsak
22 balog = balkezes személy
23 veszkõdik = viselkedésével másokat háborgat, bosszant
24 jérce = fiatal, még nem kotló, növendék tyúk
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Miért hunyja be a kakas a szemét, amikor kukorékol?

(Mertmárkívülrõltudjaakukorékolást.)

Én vagyok az udvar tarajos királya.
Igazságot teszek haragos viszályba.25

Híres hangom versenyt száll a fellegekkel.
Én ébresztem fel a népet kora reggel. (kakas)

Hímes tojások

Három kislány vígan tipeg elõre a töltés tetején. Piros fejre való kendõjük virít,
mint a pipacs, fehér babos kék szoknyácskáik libegnek-lobognak a friss szélben, mint
a harangvirág a szárán.

Egy ember megszólítja a kislányokat:
– Hová, hová lányok?
– Jövünk Galambosról, megyünk Parittyásra.
– Ugyan, mi jóért?
– Tojásért.
– Miféle tojásért?
A kislányok összenéznek, és elnevetik magukat.

Úgy kacagnak, mint három kis gerlicemadár.
– Nálunk úgy szokás, hogy néhány nappal húsvét elõtt összeszedõdünk mi, kis-

lányok, és elmegyünk csapatostul a fiús házakhoz fehér tojást szedni. A fehér tojásból
hímes tojást csinál nagyanyám, ha majd jönnek a fiúk locsolkodni, abból adunk nekik.

Részlet Móricz Zsigmond elbeszélésébõl.

�

A húsvéti tojásokat a lányok festik, cifra mintákkal díszítik. Ilyen hímes, dí-
szes tojást mindegyik legény kap mindegyik leánytól, akit megöntöz. Különbözõ
rajzolatúak a tojások, de nem mindegy, hogy melyik legény, melyiket kapja. Aki
után a lány érdeklõdik, az olyant kap, hogy érthet belõle.

Vajon miért éppen tojást szokás ajándékozni húsvéthétfõn a legénynek? A to-
jás szerte a világon a termékenység26 jelképe. A benne rejlõ élet a tavasszal újjászü-
letõ természet szimbóluma lett.

19

Hímes tojások

25 viszály = ellenségeskedés
26 termékenység = szaporaság, utódok létrehozására való képesség
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Közmondások, szólások, találós kérdések a tojásról

A tojás a tyúkot tanítja. (Valaki magánál sokkal tapasztaltabb, érettebb embert akar kiok-
tatni.)

Olyan egyformák, mint két tojás. (Feltûnõen hasonlítanak egymásra.)
Olyan, mint a hímes tojás. (Érzékeny, sértõdõs természetû.)
Úgy bánik vele, mint a hímes tojással. (Nagyon óvatosan, vigyázva bánik vele; nagy becs-

ben tartja.)
Még csak most kelt ki a tojásból. (Nagyon fiatal még.)
Akár a tojást a kõhöz, akár a követ a tojáshoz. (Akár egyik akár másik megoldást választja is

valaki, mindenképpen rosszul jár.)
A tojás is csak egyszer törik el. (Az elvesztett becsületet, tisztességet nem lehet visszasze-

rezni.)
Tojástáncot jár. (Veszélyes, kényes helyzetben kell cselekednie, s ezért minden tette,

döntése kockázattal jár.)

Van egy klastrom27 torony nélkül,
Világosít ablak nélkül;
Lakik benne hús és vér;
Embernek hasznot ígér.
Mi az? (tojás)

Ha feldobom fehér, ha leesik sárga. Mi az? (tojás)
Egy kis hordóm van, ha eltörik, nincs, aki összerakja.
Mi az? (tojás)

Egy kis kerek tonnában28 kétszínû bor van, sárga és fehér.
Mi az? (tojás)

20
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27 klastrom = latin eredetû szó, annyit jelent, elzárt terület, zárda
28 tonna = hordó
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A házikacsa

Kis kácsa fürdik fekete tóba,
Anyjához készül Lengyelországba.

Aranyos a szárnya, ezüstös a talpa
Fordulj, ki, fordulj ki, aranyos tyukica!

Ennek a népi gyermekjátékdalnak egyik változatát énekórán ismeritek meg.

�

Falusi hangverseny

Háp! Háp! Háp!
Jönnek a Kacsák!
Hû, de éhes, hû, de szomjas
ez a társaság.

Bú! Bú! Bú!
Boci szomorú!
De hogy feszít tyúkjai közt
a Kukurikú!

Röf! Röf! Röf!
Orra sárba döf:
sonkalábán Kucu néni
fürödni döcög.

Gá! Gá! Gá!
Szalad világgá
Liba mama, ha a csacsi
rábõg, hogy i-á.

Rút! Rút! Rút!
Föl is, le is út:
mérges Pulyka, te szereted
csak a háborút.

Bú! Röf! Háp!
Sípok, trombiták:
Víg zenével így köszönt e díszes tár-
saság.

Szabó Lõrinc versét az énekórán talán daloltátok is.

Kacsa-úsztató

Tó vize, tó vize csupa nádszál,
Egy kacsa, két kacsa oda-császkál.
Sárban ezer kacsa bogarászik,
Reszket a tó vize, ki se látszik.

Weöres Sándor Bóbita címû kötetébõl

�

Herman Ottó a 19. század második felé-
nek és a századfordulónak nagy magyar tu-
dósa A madarak hasznáról és káráról címû könyvé-
ben így ír a házikacsáról:

A mi majorságunknak két fõfajtája: a kacsa
vagy ruca és a lúd még ma is sokszorosan
visszavágnak arra a fajra, amelytõl erednek.
A házirucának nem is egy fészekaljából gyak-

21
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ran kikél olyan kácsér29, mely semmiben sem különbözik a vad tõkésruca kácsérjától:
éppen olyan zöld zománcos a feje, éppen oly fehér kaláris30 fogja körül a nyakát, éppen
olyan fehér tükör van a szárnyán, és a farcsikon éppen olyan szép, kunkorodott tollbok-
réta áll, mint a vadkácsérnál; így semmi kétség, hogy a háziruca a vadtól származik és
hogy az ember ügyessége, kitartása tette házimadarává. Leginkább csak a szárnya
gyöngült: nem bírja a röpülést.

Közmondások, szólások a kacsáról

Mindig jár a szája, mint a kacsa farka. (Folyton fecseg, örökké locsog.)
Nyeli, mint kacsa a nokedlit. (Mohón nyeli, habzsolja az ételt.)
Topog, mint a kacsa a jégen. (Tehetetlenül topog.)

A házisertés

Nehéz volna megmondani, hogy haszonállataink közül melyik hajtja a legtöbb
hasznot, de annyi bizonyos, hogy a házisertés is közülük való. Elég, ha a sokféle-
képpen készíthetõ disznópecsenyére, sült malacra, magyar sonkára, meg az íny-
csiklandozó disznótoros vacsorákra gondolunk.

�

Kihajtom a disznóm a nyájra,
Magam is kimegyek utána.
Vágok neki dudvát31 kapával,
Jól tartom a disznóm dudvával.

Népdal

�

Mikor a bokrokhoz közeledtek, egyszer csak fut elõ a nagy kan. Mint valami õskori
állat.

– Csö, csö – mondta neki a gazdája, és az ujjaival morzsolgatott, mintha kukoricát
hintene neki.

A nagy disznó röfögve jött oda, s csorgott a nyála, ahogy röfögött. Olyan komoly
volt, apró szemei úgy néztek, csak a nyála csorgott szakadatlan.

– Jaj, ezt nagyon szeretem – mondta Csörgheõ, s megvakarta a kandisznó hátát.
Az a lábához súrlódott, körülment a lábszára mellett s mikor újra elibe ért, lefeküdt

a fûbe.
– Jól van kani, jó van – mondta a gazdája, s úgy duruzsolt hozzá, ahogy a gyerekei-

vel sose beszélt életébe,…
…

– No, gyere a vízbe – gügyögött hozzá a gazda – gyere csak a vízbe jószágom.
A kan felugrott, oly hirtelen s frissen, hogy senki sem várta volna egy ilyen roppant

állattól, s elõre szaladt a Berettyó felé.

22
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29 kácsér = gácsér, a kacsa hímje
30 kaláris = a madár nyakán levõ színes sáv; korallból vagy annak utánzatából készült nyaklánc, füzér
31 dudva = egyes lágyszárú növényeket neveznek így; a gyomnövényeket is szokták dudvának mondani
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Mikor a vízpartra értek, lementek a füzes közt, a víz sekély volt, inkább kiszáradt tó-
nak látszott, csak éppen egy vékony erecske vitte tovább a vizet. Csuli32 vett egy száraz
darab fát s bedobta a víz közepére.

A disznó robogva ment be utána. Megtalálta a fát, s beharapta s rágcsálni kezdte
a korhadt részit, aztán megfordult és kijött.

Odajött sárosan, cafatosan a lábuk elé, s csak úgy frecskelte magáról a fekete latyakot.
Részlet Móricz Zsigmond Úri muri címû regényébõl

�

Útközben Druzsba úr lecsatolta óraláncáról a kis ezüstmalacot, és odaajándékozta
a leánykának, aki szépen meghajolt, és egy pacsit adott érte Druzsba úr nagy tenyerére.

– Nem tud röfögni? – kérdé a leányka s próbálta nyomogatni.
– Nem, aranyoskám, nem tud – mondta Druzsba úr jóságosan.
– Hát mit tud?
– Semmit se tud – felelte röstelkedve, mintha õ lenne annak az oka. – Hanem azt

mondják, szerencsét hoz.
Részlet Mikszáth Kálmán A sipsirica33 címû regényébõl

E kis regényrészletben átvitt értelemben olvashatunk a malacról, mint szeren-
csehozóról. Sok helyütt szokás az is, hogy újévkor malacot sütnek. Azt tartják,
hogy a malacevés szerencsét hoz a következõ esztendõre.

Rózsa Sándor a korcsmárost szólította.
– Mit tudnál adni ezöknek?
– Sömmim sincs. Sömmim sincs, csak a beteg feleségem. Mög a hat gyerököm. –

mondta a csapláros.34

– Rakjá tüzet. Készítsd a bográcsot. Mingyán lösz.
Evvel elment, lóra ült.
Fertály35 óra múlva malacot hozott. Jókora süldõ36 volt. Erre Pisze Matyi is kijött,

nekigyûrkõzött a henteskedésnek.
Délre rendes ebédet kaptak az asszonyok. Csak hát kenyér nélkül kellett megenni

a malacpaprikást. Jó vót úgy is.
Részlet Móricz Zsigmond Rózsa Sándor a lovát ugratja címû regényébõl

Közmondások, szólások a disznóról (házisertésrõl)

Disznaja van. (Mondják arról, akinek nagy szerencséje van.)
Fülel, mint a süket disznó a búzában. (Nagyon figyel, fülel, rendszerint azért, hogy meg-

szökhessen, mielõtt még tetten érik.)
Turkál benne, mint jóllakott disznó a makkban. (Turkál az ételben, válogat benne.)
Nem õriztünk együtt disznót. (Akkor mondjuk, amikor azt mondanánk: hogy mersz ve-

lem bizalmaskodni, hogy mersz engem letegezni?!)
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A házisertés

32 Csörgheõ Csuli = az Úri muri címû regény egyik szereplõje
33 sipsirica = lengyel szó, kamaszlányt jelent
34 sapláros = annyit jelent, mint kocsmáros
35 fertály = német eredetû szó, jelentése: negyed; fertályóra tehát negyedórányi idõt jelent
36 süldõ = egy évesnél fiatalabb disznó; szokták fiatal nyúlra is mondani
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A ló

A háziállatok közül a ló szerepel leggyakrabban népdalainkban. A szerelemnek
meg a barátságnak is lehet jelképe a ló. Az apaállat a mén vagy csõdör, az anyaál-
lat a kanca, a fiatal ló (3–4 éves koráig) a csikó.

A csikóról átvitt értelemben is beszélnek. A sárgacsikó kifejezés esetében
aranypénzrõl van szó.

Népmûvészetünk kedveli a ló alakját. Lovas alakot vagy lovat karcolnak a tük-
rök hátlapjára, a sótartóra, néha a bot nyelére faragják.

Cifra csárda két oldalán ajtó,
Odarúgtat pej paripán Patkó.
– Szép csárdásné – így adja fel a szót –,
Látott-e már egy lovon hét patkót?
– Ha nem látott, jöjjön ide, láthat:
Négy patkón áll e gyönyörû állat;
Az ötödik magam vagyok, nemde?
Ketteje meg csizmámra van verve.

betyárdal

�

Uram, uram, bíró uram,
Adja ki a fakó lovam37,
Sietõs az utam nagyon,
Subám38 zálogban39 itt hagyom.

Fakó lovam, rúgd fel a port,
Ne nézz árkot, ne nézz bokrot,
Mire a nap nyugovóra száll,
Ott legyek a galambomnál.

népdal

�

Méneseknek nyargaló futása
Zúg a szélben, körmeik dobognak,
S a csikósok kurjantása hallik
S pattogása hangos ostoroknak.

Részlet Petõfi Sándor
Az alföld címû költeményébõl

�

Hát mikor ráadták a nyalka40 szerszámot,
Mint illett neki, hogy ragyogott, csillámlott!
Mikor hátára ült jó gazdája Toldi,
Körülnézte magát s elkezdett táncolni.

Akkor ”hopp!” s mint a szél, aki most szabadul,
Vitte Toldit a ló oly kegyetlen vadul;

Részlet Arany János Toldi címû elbeszélõ költeményébõl.

24

ÉLET A HÁZ KÖRÜL

37 fakó ló = a jellegtelen, fénytelen, elmosódó színû állatra mondják
38 suba = gyapjas juhbõrbõl készült, ujjatlan hosszú bunda; nyáron szõrével kifelé, télen szõrével befelé fordít-

va viselik
39 zálog = a hitelezõnek átadott vagyontárgy
40 nyalka = a kackiásan kicsinosított, kiöltözött, délceg emberre mondák általában, itt a lószerszámra vonatkozik
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Lovas katona állt a Berettyó egy semlyékén41, kékköpenyes, vörössüveges, király
katonája. Intett a partról a süvegével, s átkiáltott a fûzfabokrokon:

– Hahó! Itt a víz!
S lelépett a napfénytõl meleg, süppedékes parton a buján sárgálló gólyavirágok42

közé.
A ló térdig ereszkedett a fûbe, amelynek alján szinte elveszett a víz. S lenyújtotta

a nyakát, hogy igyék.
Azonban nem ivott.
Ahogy visszaemelte fejét, orrából, szájából csurgott a víz. Visszafújta és a fejét rázta.
– Mi lelte ezt a lovat? – dünnyögött a vitéz. – Hát miért nem iszol, ebadta?
A ló megint lenyújtotta fejét. Megint kirázta a vizet az orrából, szájából.
A mezõn át még vagy tizennyolc különféle öltözetû magyar lovas ügetett oda,

s köztük egy szálas, szikár ember, akinek sastoll volt a süvegébe tûzve, s a köpönyeg he-
lyett meggyszínû posztómente43 takarta a vállát.

– Hadnagy uram,– szólt hátra a vízben álló ló vitéze, – férges vagy mi ez a víz: nem
issza a lovam.

A sastollas ember beugratott a vízbe. Nézte.
– Véres a víz, – mondta csodálkozón.

Részlet Gárdonyi Géza Egri csillagok címû regényébõl

Irodalomórán részletesen foglalkoztok vele.

Ló
– Egy lóerõs ló. A ti undok nyelveteken kifejezve: egy nyolcvanad autóerejû gép-

kocsi, mely benzin nélkül is megy. Ha akar…
Kosztolányi Dezsõ Zsivajgó természet címû mûvébõl

�

Három mokány ló

AZ ELSÕ
Sík vidéken nem ismerik ezt a lófajtát, a hegyvilág
termette. Nem nagy testû, de jó teherbíró, szívós és
eleven állat. A sziklás, meredek ösvényeken, völgy-
mélyedések és szurdokok44 peremén biztos érzékkel
lép, s ahol többször járt, sötétben is kitapogatja azt
a követ, melyre a lábát kapaszkodás közben a meg-
csúszás veszélye nélkül ráteheti…

Apám akkor a havason élt, egy faipartelep zor-
don világában. Hetvenévesnél is több volt, mikor
odakerült. Elsõ híradása így szólt: „Alig hiszem,
hogy valaha lejussak innen, olyan vad helyre hozott
fel a mokányló”.
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41 semlyék = süppedékes, ingoványos, mocsaras hely; vizenyõs kaszáló, legelõ
42 gólyavirág = a sárga virágú, kora tavasszal nyíló gólyahír másik neve
43 poroszkálás = kivételesen némely ló a jobb elülsõ és a jobb hátulsó lábával, illetve a bal elülsõ és a bal hátulsó

lábával egyszerre lépve halad
44 szurdok = meredek falú, keskeny mély völgy, melyet rendszerint víz vájt ki
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Elindultam, hogy öregkori számkivetettsége helyén meglátogassam. A vasútvonal-
tól keskeny vágányú szaladt az utolsó faluig, onnan csak lóösvényen lehetett a tíz kilo-
méterre fekvõ ipartelepi boronaházat45, apám akkori otthonát, megközelíteni. Mere-
dek kapaszkodókon, bõvízû, harsogó patak sziklás szegélyén vezetett az ösvény.

A faluban tudtak érkezésemrõl. „Hogy jutok fel Galbinára, apámhoz?” – kérdez-
tem. – Egyszerûen – volt a felelet. – Ma vasárnap van s a Szimion lova szabad.
A Szimion lova jól ismeri az utat, egyenesen odaviszi.

Egyetlenegyszer ültem lovon, kisgyermekkoromban. Akkor is havasra mentünk,
s engem másodmagammal felültettek egy magas hátaslóra.

A Szimion lova elõállt. Elnéztem okos fejét, ragyogó fekete szemét, s szerettem volna
beszélgetni vele, megkérdezni tõle: Te fogsz felvinni apámhoz a Galbinára? Gyapjúpok-
rócot tettek fanyergére, s a következõ percben már a primitív kengyelben volt a lábam.

Nem minden szorongás nélkül indultam útnak. A havas, mely kék-sötéten magaso-
dott fel elõttem, komoran és titokzatosan nézett szembe velem. Tudtam, hogy famun-
kások és pásztorok gyakran találkoztak odafenn medvével. A veszedelmes ragadozó
medve sem volt ritka sziklás rengetegeiben. Nekem pedig csak egy hatlövetû forgópisz-
toly volt a hátsó zsebemben. De attól is féltem, hogy a ló szeszélyeskedni kezd, s én
nem tudok vele bánni. Mi lesz velem, ha le kell szállnom róla, útvesztõbe jutok, s elaka-
dok valahol azon az embertelen, vad vidéken? Lovam már a falu felsõ végén vitt, egy-
elõre szelídebb emelkedésen, élénk poroszkálással46. Figyelgettem: milyen óvatosan ke-
rüli ki az útjába álló otromba köveket. Nem lehettem nehéz teher neki, nehezebbhez is
hozzászokott: minden hétköznap két nagy átalvetõben47 vitte fel a telepre a szalonnát
és a kenyérnagyságú groi sajtokat48 a munkások élelmezésére.

De még nincs baj. Fogom balkézzel a gyeplõt, s kis mogyoróveszõ van a jobbkezem-
ben. Az is fölösleges. Érti a bíztató szót, pedig lehet, hogy románul tud jobban,
a Szimion nyelvén.

Árnyékvetõ mogyoróbokrok közé fordult a lóösvény. Ágai itt-ott már a kalapomat
horzsolják. Letépek egy ágat – nyár van –: még apró szemû s puha a mogyoró rajta.

Sûrûsödnek fejem felett a lombok, nem változik a tempó, csodálatos egyenletesség-
gel koppan a lovam lába a köves úton. De most: – Mi az, lovacskám? A Szimion lova hir-
telen megáll. Szimatolna valamit? Vadat? Nyugtalankodni kezdek. Lószeszélyesség
ütött bele? Megkutyálta magát? Megérezte talán, hogy idegen vagyok? Sarkantyúzni
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45 boronaház = rendesen a fenyõgerendából készült házat nevezik így
46 poroszkálás = kivételesen némely ló a jobb elülsõ és a jobb hátulsó lábával, illetve a bal elülsõ és a bal hátulsó

lábával egyszerre lépve halad
47 átalvetõ = vászonból, néha bõrbõl készült zsák, amelyet a vállon átvetve viselnek
48 groi sajt = az ementálihoz hasonló, de annál csípõsebb ízû sajtféleség
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kezdem a sarkammal – megrázza a fejét, de áll. Nem akartam bántani, de most rásújtok
a vesszõvel. Újra megrázza a fejét, mintha erélyesen azt mondaná: Nem! Vagy romá-
nul: Nu! Leszálljak róla? Ejnye, csak nem fogok engedni a szeszélyének? Istenem, mi-
ért is nem tanultam meg lóval bánni? Még egyszer megütöm. Harmadszor is megrázza
a fejét, de most már azt mondja: Nem és nem!

– Mi történt veled, jóságos lovacskám? – kérdem tõle, de már haragszom is reá. Dél-
után van, a völgyekben korán sötétedik, idõt nem veszíthetek. Törik-szakad, el kell ér-
nem a Galbinát szürkületig.

Nincs mit tenni: le kell szállnom róla. Sóhajtok egyet, és leszállok, de nem eresztem
el a gyeplõt. S csoda történik. A Szimion lova megindul, húszat-harmincat lép, ott meg-
áll és hátrafordul. Mintha hívogatna: Most már ülj fel a hátamra. Felnézek a mogyoró-
lombok közé. És mit látok? Az út felett széles faúsztató csatorna halad át a rohanó vizû
patak felé. Nem láthattam elõre az összefonódó ágak takarójában. Egyszerre megértet-
tem a drága állatot. Ezen a helyen le szoktak szállni róla. Aki nem száll le, belevágja a fe-
jét a faúsztató csatornába, ha a ló ébersége meg nem menti tõle. Ezt jelentette az
a „Nem és nem!”

Meghatott az állat okossága, visszavontam gyanúsító szót és vádat, csak valami me-
leg elérzékenyedést és hálát éreztem szívemben. Bocsáss meg, lovacskám – simogat-
tam meg a hajtincses homlokát, míg állt és várt, aztán nagy bizalommal felültem a nyer-
gébe, s mihelyt felültem, tüstént megindult velem. Mert akkor már hátunk mögött volt
a veszedelmes csatorna. Lelked van – gondoltam magamban, s végig az úton azt érez-
tem, hogy nem vagyok egyedül.

A másik két ló történetét Áprily Lajos Fecskék, õzek, farkasok címû kötetébõl olvas-
hatjátok el.

Közmondások, szólások, találós kérdések a lóról

Könnyû jó csikóból, jó lovat nevelni. (Jó gyermekbõl nem nehéz derék embert faragni.)
Elhullatta már a csikófogát. (Arra mondják, aki nem fiatal már.)
Átesik a ló másik oldalára. (Az ellenkezõ végletbe esik.)
Búsuljon a ló, elég nagy a feje. Nagy a feje, búsuljon a ló. (Nem érdemes szomorkodni, búsulni.)
Nem adná egy vak lóért. (Nagyon örül neki, sokért nem adná.)
Jó lóra tesz. (Jól számít, amikor valakinek a pártjára áll.)
Felül a magas lóra. (Fölényesen beszél vagy viselkedik, nagyzol.)
A lovát keresi, pedig rajta ül. (Olyan szórakozott, hogy azt keresi, ami rajta, nála, vagy ép-

pen elõtte van.)
Lovat ad alá. (Felbátorít, felloval valakit.)
Lóvá tesz valakit. (Rászedi, becsapja, elbolondítja; tréfát ûz vele.)
Váltott lovakkal. (Nagy sietséggel, nagyon iparkodva.)
A lónak négy lába van, mégis megbotlik. (Mindenki követ el hibát.)
Ha ló nincs, szamár is jó. (Jobb híján megelégszünk azzal is, ami éppen van.)
Jó ló kétszer húz. (A szorgalmas, lelkiismeretes emberre mindig több munka hárul, mint

a lustára.)
Lóhátról beszél. (Fölényesen viselkedik.)
Kilóg a lóláb. (Megmutatkozik valakinek az igazi, de titkolt és rendszerint nem becsüle-

tes szándéka.)
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Hogyan megy ki a ló az istállóból? (Négylábon)

Meddig van a patkó a lovon?

(Amígpatkolják,azutánalóvanapatkón.)

Milyen szõr van a legtöbb lovon? (Lószõr)

A kutya

A kutya-tár

Harap utca három alatt
Megnyílott a kutya-tár,
Síppal-dobbal megnyitotta
Kutyafülû Aladár.
Kutya-tár! Kutya-tár!
Kutyafülû Aladár!

Húsz forintért tarka kutya,
Tízért fehér kutya jár,
Törzs-vevõknek öt forintért
Kapható a kutya már.
Kutya-tár! Kutya-tár!
Kutyafülû Aladár!

Weöres Sándor Bóbita címû kötetébõl

A fiú gondolatai a holnapi nap lehetõ-
ségeit méricskélték, de aztán egy kutya
kezdett az ablak alatt ugatni, és erre egy
másik kutya felelgetett jó messzirõl.

„Mondanak ezek egymásnak vala-
mit?” – kérdezte magában Gyula, mert az
egyik kutya mindig megvárta, amíg a má-
sik befejezte mondanivalóját.

Késõbb egy bagoly szólalt meg, de ez
a kutyákat nem zavarta. Ezek az éjszakai
hangok nem lármának hatottak, és Gyula
hiába gondolta, hogy majd nem tud tõlük
aludni.

Az ugatás mintha egyre távolodott volna, s a kuvik is egyre messzebbrõl szólt.
Aztán elhallgatott minden, és a bagoly már csak álmában szólt, mert a kutyák befe-

jezték esti diskurálásukat.49

…
– Matula szalonnabõrt halászott ki a tarisznya sötét zûrzavarából, és bekente Gyu-

la kezét.
– Mehetünk.
– Miért?…
– Majd megtudja.
…
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49 diskurálás = beszélgetés
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A kunyhó elõtt ekkor felállt egy kis kutya, és farkát csóválta ugyan, de közben mor-
gott is. A kutya meg volt kötve.

– Örül, mert engem lát, morog, mert magát nem ismeri. Tegyen úgy, mintha észre
sem venné, aztán ha leülünk, tartsa lassan eléje a szalonnás kezét. Ez az én kutyám,
a Csikasz.

A kis szürke kutya, nevét hallva, lelkesen vakkantott, és amikor Matula elég közel
ért, felágaskodott az öreg combjára, de szeme Gyulán volt.

– Vendég! – mutatott Gyulára Matula szigorúan. – Vendég! Eredj a helyedre!
Csikasz a sarokba hasalt. Gyula pedig úgy ült le, hogy zsíros keze elég közel esett

a kutya fejéhez.
„Még megharap” – gondolta, de aztán a gumicsizma jutott eszébe, és érezte, jobb,

ha hallgat a tanácsra.
Csikasz szaglálódni kezdett, de okos szemében a tartózkodás ellágyult. Ha beszél-

ni tud, talán azt mondja:
– Kellemes illata van ennek a kölyökembernek, csakis jó ember lehet…
Mivel azonban Csikasz beszélni nem tudott – csak kutyanyelven –, ezt a mondani-

valóját azzal jelezte, hogy közelebb csúszott Gyula vonzó szagú kezéhez.
Ekkor gyanakodva megállt, és a fiúra nézett.
Megüt? Akkor megharapom, akár vendég, akár nem. De nem … ez nem üt meg. Ezzel

az illattal nem lehet ütni – szépen lenyalta Gyula kinyújtott kezérõl az értékes zsiradékot.
– Most már kiakaszthatja nyakából a láncot. Akinek a kezét megnyalta, azt már

nem harapja meg. Ne féljen, ha morog is, csak lassan minden mozdulattal.
Csikasz valóban morgott, de ez már egészen más morgás volt. Majdnem mûmorgás.

Részletek Fekete István Tüskevár címû regényébõl

�

Egy másik lakásban, nagyobb társaságban, arról beszélgettek, hogy az emberek
mennyire szeretik a kutyát. Jobban, mint egymást! – jegyezte meg valaki vidáman.
Csakugyan – hagyta jóvá egy másik jelenlevõ. És rögtön elbeszélt egy kis esetet. Hogy
õ a napokban egy délelõtt az adóhivatalban járt. Várakoznia kellett az elõszobában.
Vártak ott rajta kívül még többen. Férfiak és nõk, szegények és jobbmódúak vegyesen.
A várakozók komor tekintettel néztek maguk elé a semmibe. Sokáig vártak, azalatt
nem beszéltek egymáshoz. Hogy játszottak volna egymással, vagy kedvesen csaholtak
volna egymásra, arról szó sem lehetett. Sõt! Egy újonnan érkezett valamit kérdezett
egy már ottlevõtõl s az elfordult, és nem felelt neki. Nyilván fõtt az agyuk a gondoktól,
a szegény sokallotta a rá kivetett adót, a jómódú meg arról tûnõdött, hogy nincs igaz-
ság a földön, mert ha lenne, akkor az adóhivatal nemcsak hogy nem kívánna tõle sem-
mit, hanem még juttatna neki egy kis pótjövedelmet. Mindenki ellenséget látott a má-
sikban, aki ha nem is akarja õt megölni, de meg akarja rövidíteni. Talán ezért is, mond-
hatni, undorodtak egymástól. Szóval a hangulat sötét volt. És ekkor megjelent egy
asszony egy kiskutyával. Egy pincsi volt az egész. No de micsoda változást idézett elõ
az a pincsi egyszerre a teremben, annyi ember közt! A szemek fölragyogtak, a szájak
mosolyra húzódtak. Még szép, hogy nem pont akkor sütött be a nap az ablakon. Valaki
nyúlt a kutya felé. Egy másik elkezdett motyogni: Kutyus, kutyuska, kutyika, tyutyika,
tyutyikám! A tyutyika megállt elõtte s pislogott rá. Jaj, milyen édes! – sóhajtotta egy nõ,
ebben a percben már nem is egyszerûen csak nõ, hanem hölgy. Egy úr, aki riadtan hú-
zódott el elõbb egy kis csoporttól, mert egy szegényruhás ember hozzáért a kabátjá-
hoz, még le is verte az érintést a kabátjáról, bátran odament a kutyához és megsimogat-
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ta. A kutya tehát egy csapásra, csupán a megjelenésével, a létével, lélegzõ, mozgó, néz-
degélõ kis valóságával úgy megváltoztatta az egész légkört, hogy … hogy talán ha ak-
kor lépett volna be egy koldus, az legalább tíz-tizenkét fillért összeszedegethetett
volna. Még beszélgetés is indult meg az emberek közt, egész barátságosan…

Nagy Lajos Emberek, állatok címû kötetébõl
Eddig arról olvashattatok, hogy az ember miként látja a kutyát. A következõ

részletbõl azt tudhatjuk meg, hogy – Kosztolányi Dezsõ szerint – a kutya milyen-
nek látja az embert és az életet.

Kutya

– Gazdám, gazdám. Lásd igazán megható, hogy végre rám is gondoltál. Hadd nya-
lom meg a kezedet. Mindjárt nyilatkozom. Elõbb azonban engedd, hogy kissé
vakaródzam, és megszagoljalak. Én szagolok, te
csak látsz. Én fõképp az orrommal veszek tudomást
a világról, te a szemeddel. Én azt mondom róla,
hogy rossz szagú, te azt, hogy csúnya. Neked min-
denesetre jobb. Egy undok ember elõl nyomban be-
vonulhatsz fényesen berendezett óladba, s az már
nem is létezik számodra. De én õt sokáig érzem azu-
tán is, hogy elhaladt elõttem, mert ott marad utána
a szaga mint makacs kísértet, és üldöz, gyötör. Ezért
ugatok én tovább, mint te, gazdám. Éjjeli szolgála-
tom miatt sohasem aludhattam még ki magamat.
Így mint a legéberebb állat állandóan szundikálok,
idegesen föl-fölébredek, minden másodpercben.
Hidd el, kutyának való az ilyen élet.”

Kosztolányi Dezsõ Zsivajgó természet címû mûvébõl

Közmondások, szólások a kutyáról

A kutya se ugatja meg. (Senki sem törõdik vele, senki sem emlegeti, nem hiányzik senkinek.)
Az se kutya. (Azt is figyelembe kell venni.)
Bekapja, mint a kutya a legyet. (Hirtelen bekap valamit, pl. ételt, illetve gyorsan, ügyesen

elkap valamit.)
Hû, mint a kutya. (Nagyon hûséges.)
Itt van a kutya elásva, eltemetve. (Ez itt a bökkenõ; ez a lényeges, ez a fontos az egészben.)
Kapkod, mint a kutya a légy után. (Idegesen kapkod.)
Kutya legyek, ha… (Valamely állítás bizonygatásaként mondjuk.)
Kutya van a kertben. (Valami nincs rendben, valaki ólálkodik, leselkedik a környéken.)
Mintha a kutya szájából húzták volna ki. (Nagyon gyûrött, rendetlen.)
Se kutyája, se macskája. (Semmije sincs, nagyon szegény.)
Szereti, mint a kutya a macskát. (Rosszban van vele, haragszik rá.)
Kutyába se vesz valakit, valamit. (Semmibe sem veszi, nem becsüli.)
A kutyának sem kell. (Senkinek sem kell.)
Fáj a kutyának a lába, megütötte a szalmába. (Annak a gyereknek mondják, aki valamely je-

lentéktelen sérülése miatt panaszkodik.)
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Jön még a kutyára dér. (Majd megjárod még.)
Kis kutya, nagy kutya, nem ugat hiába. (Szokott ab-

ban valami igaz lenni, amirõl sokan
vagy sokat beszélnek.)

Amelyik kutya ugat, az nem harap. (A hangoskodó,
nagyszájú emberek nem szoktak veszé-
lyesek lenni.)

Magad ugass, ha kutyád nincs! (Ha nincs, aki segít-
sen az embernek, minden munkát ma-
gának kell elvégeznie.)

Nemcsak egy tarka kutya van a világon. (A hasonló-
ság még nem azonosság.)

Nem eszi meg a kutya a telet. (Nem szokott elmúlni a tél kemény hideg nélkül.)
Veszett kutya harapását, veszett kutya szõrével. (Azzal kell orvosolni a bajt, különösen

a másnapos rosszullétet, ami okozta.)
Tedd meg azt a kutyabarátságot. (Megkérnélek arra a baráti szívességre.)
Az ebek harmincadjára kerül. (Gondatlanul bánnak valamivel, és ezért teljes pusztulás fe-

nyegeti.)
Lerázza magáról, mint az eb a vizet. (Könnyûszerrel megszabadul attól, aki, ami a terhére van.)
Ebre bízza a hájat. (Teljesen megbízhatatlan emberre bíz rá valamit.)

A házimacska

A következõ két játékdalban a cicát, a macskát egérfogásra biztatják. Természete-
sen a cica is, az egér is a játékban egy-egy gyerek.

Ha én cica volnék,
Száz egeret fognék.
De én cica nem vagyok,
Egeret se foghatok.

�

Fogd meg, cica, az egeret!
Ha megfogtad, megeheted!
Huncut a macska!
Szaladj tõle, mert utolér, Mariska!

�

Macska ment a disznótorba,
Utánament a kutya;
Kutya után a farkas,
Farkas után a kakas.

Macska, kutya egyforma,
De a farkas nem olyan;
A kakas is különös,
Ki fekete, ki vörös.

csúfoló, tréfás gúnydal
Érdekes, hogy népmûvészetünk díszítõelemei között macskát nem lehet találni.
Ez azzal magyarázható, hogy a macskákat a boszorkánysággal kapcsolta össze
a magyar nép hitvilága.
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A mi cicánk férjhez akar menni,
A szomszédé el akarja venni.
Édes cicám! ne hagyj itt bennünket,
Ki fogja meg a mi egerünket?

A mi kutyánk férjhez akar menni,
A szomszédé el akarja venni.
Édes kutyám! ne hagyj itt bennünket,
Ki ugatja az idegeneket?

népdal
Arany János több versében is említi a macskát. Kettõbõl idézünk egy-egy részletet.

Mellé sompolyog a cicus, vigasztalja,
Dorombol egy nótát, a kezét is nyalja:
De a keményszívû elveri a macskát,
Orrára nyomintván egy goromba fricskát.

a Juliska elbujdosása címû versbõl

�

Ballag egy cica is – bogarászni restel –
Óvakodva lépked, hosszan elnyúlt testtel,
Meg-megáll, körülnéz: most kapja, hirtelen
Egy iramodással a pitvarba terem.

Nyitva áll az ajtó: a tüzelõ fénye
Oly hívogatólag süt ki a sövényre.
Ajtó elõtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyújtja.

a Családi kör címû költeménybõl

�

…Dél már jól elmúlt, és árnyékba került a pokróc, amikor Mirci jelent meg a szoká-
sos nesztelenséggel, és úgy feküdt Bogáncs mellé, mintha ebéd utáni alvását másutt
nem is lehetne elképzelni. Bogáncs csak egyszer nyitotta ki szemét, de aztán lehunyta.

– Nem bánom – mondta ez a pillantás –, de alszom.
– Azért jöttem én is – nyalogatta magát a kismacska –, itt lehet aludni, de ha megen-

geded, kicsit dorombolok. Ilyen puha, meleg helyen dorombolni kell… Elõzõleg azon-
ban dagasztok… mert ez is hozzátartozik.

– Bogáncs szemét se nyitotta ki, ami annyi volt:
– Tessék!
Mirci tehát dagasztott, pár puha mozdulattal megnyomkodva a pokrócot, aztán –

mintha kis kályha dörmögött volna – megszólaltatta a jóérzés álom elõtti dorombját,
amely egyre szaggatottabb lett, és egyszer csak elhallgatott, mert Mirci orra a pokrócra
ért. Mirci is álomba dorombolta magát…

Fekete István Bogáncs címû regényébõl

�

Volt egy jóféle nagy lompos kutyánk, akit Hegyesnek hívtak, s volt egy hóka50 macs-
kánk is, amelyiket ugyanvalóst erõsen szerettem. A kutya lefeküdt velem szembe
a földre, s egész idõ alatt onnét nézte csodálkozó szemekkel, hogy milyen ügyesen mor-
zsolom belé a rostába a törökbúzát.51 Késõbb a macska is hozzánk pártolt, mégpedig
olyanformán, hogy feljött a jobbik vállamra, ahonnét váltakozva vagy macskanótát hú-
zott a fülembe, hol pedig az arcáját mosta.

Részlet Tamási Áron Ábel a rengetegben címû regényébõl
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51 törökbúza = a kukorica másik neve; ez az elnevezés akkor terjedt el, amikor a törökök uralkodtak hazánkban

Dr. Franyo - Olvasokonyv
Monday, June 10, 2002 12:10:13 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Macska

– Csak én, csak én. Azonkívül ki még? Nem látom. Nekem mindenki idegen. Szí-
vem körül a részvétlenség burka, a közöny. … Egyiptomból származom. Állandóan
kesztyût viselek, még étkezés közben is, állandóan mosakszom, öltözködöm. Rögesz-
mém a tisztaság. Boszorkányos éjeken a háztetõn lesem udvarlóimat….”

Kosztolányi Dezsõ Zsivajgó természet címû mûvébõl

Közmondások, szólások a macskáról

A macska rúgja meg. (Enyhe bosszankodás kifejezésére.)
Hízeleg, törleszkedik, mint a macska. (Hízeleg, kedveskedik.)
Kerülgeti, mint a macska a forró kását. (Nem mer közel menni valamihez, csak járkál körü-

lötte; nem mer valamely kínos kérdést nyíltan elõhozni, csak köntörfalaz.)
Mindig talpra esik, mint a macska. (Mindig ügyesen feltalálja, összeszedi magát.)
Olyan lyukas, hogy kilenc macska sem fogna benne egeret. (Nagyon lyukas, rongyos ruhadarab.)
Játszik valakivel, mint macska az egérrel. (Felelõtlenül, rendszerint fölényét kihasználva,

rútul rászed valakit.)
Egerészni tanítja a macskát. (Arra tanít valakit, amit az enélkül is nagyon jól tud.)
Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek. (Ha távol van az, aki parancsol, akitõl félni

szoktak, meglazul a fegyelem.)
Mosdik a macska, esõ lesz, vagy vendég jön. (Mondják, ha a macska mosdik.)

A veréb

– … Én azonban, a kis szárnyas koldus, aki kopott, barna ruhámban soványan le-
sem a morzsák alamizsnáját52, a telhetetlenség és tolakodás hírébe keveredtem. Furcsa
az élet. Pedig hûséges és ragaszkodó is volnék. Télen, mikor a vándormadarak elrepül-
nek, s minden néma, a jégvirágok között csak az én nótám hallik, melyet soktagú csalá-
dommal együtt állhatatosan csiripelek,… Körülbelül így szól: „Csak egy kicsit, csak egy
kicsit.”

Kosztolányi Dezsõ Zsivajgó természet címû mûvébõl

A koldus veréb

Egyszer a budai hegyek közé menve, valami pákosz siheder53 elém áll egy madár-
ral, hogy vegyem meg, még pedig verébbel. Olyan nagyon kért, hogy vegyem meg, hi-
szen csak egy krajcár kell érte. Hogy lehetne egy verébért többet kérni egy krajcárnál.

Nekem ugyan a világon akármire másra volt szükségem, csak verébre nem: hanem
azt gondoltam, hogy ennek a fiúnak nagyon kell ez a krajcár; ennek a verébnek pedig
nagyon kellene a szabadság; hát csak megvettem a jámbort.

A sváb kölyök szaladt a krajcárral, hogy vissza ne híhassam vele, én pedig tenye-
remre tevém a madarat, hogy repüljön, ahová akar. De az csak nem repült sehova
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53 pákosz siheder = rakoncátlan, vásott, csintalan (pákosz), hosszúra nyúlt, erõsebb fiatal legényke
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a jámbor, hanem ült a tenyeremen nagy gubbaszkodva, felborzolt tollakkal, s csak a fe-
jét emelgette felém.

Közelebbrõl nézve észrevettem aztán, hogy a kis madárnak az egyik lába eltö-
rött,…

Már ezen majd segítünk, mondám a jámbor szenvedõnek s elõvéve oltókésemet,
szépen lemetszém vele az összezúzott csontot. …zsebemben hordott viasszal és
gyolcs-szatyinggal54, mint afféle kertészember, bekötém az amputált55 lábat…

– Látod, verebecske, mondám, ez rád nézve éppen nem hiba, de most már csak
egy lábad van, úgyis két lábbal is csak egyet szoktál lépni, ez tehát nálad nem tesz kü-
lönbséget. Most már repülj Isten hírével.

Szót is fogadott, elrepült, s láttam, hogy felszállt egy fára, s meg tudott biz az állani
egy lábon.

Hetek is elmúltak azután, amidõn egy délben családommal a szabadban reggeliz-
ve, egyszer csak egy fakó veréb odareppen elénk, s a legotthonosabb barátsággal kezdi
magát bemutatni…

– Nézd, mond a nõm, ennek a madárnak csak egy lába van.
Valóban, az én sánta madárkám volt az. Honnan tudta ki, hogy én hol lakom?

hogy tudott utánam jönni? … Elég az hozzá, hogy attól fogva minden reggel, délben és
ozsonnakor megjelent az én koldus verebem az asztalnál…

Nyár vége felé… el is hozta magával két felnõtt fiacskáját… Aztán felszedegette
a neki hányt kenyérdarabkákat s visszament hozzájuk, felosztotta az alamizsnát közöt-
tük anyailag s csiripelt hozzájuk erõsen; bizonyosan ilyenformát mondhatott nekik:

„látjátok ti nagy kamaszok, ide s tova magatok szárnyára fogtok kelni. Hát azután csak
ide jöjjetek ti is. Itt ti is kaptok morzsalékot, itt nincs sem macska, sem lépvesszõ56, sem
verébfogóvas. De azután szépen viseljétek magatokat, gyalázatot ne hozzatok a fejemre.
A fáról nem szabad leenni a gyümölcsöt, hanem kéztõl kell várni. Köszönjetek szépen!”

Nem is bántottak a verebek az én kertemben semmi gyümölcsöt. Ennek egyik oka
különben az is lehet, hogy még eddig egy szem gyümölcsöm sem termett.

Részletek Jókai Mór elbeszélésébõl

�

Nem voltam én vadász sohasem.
Ámbátor némi sikerekkel dicsekedhetném. A tiszttartó57 kisasszonyai (akik azóta

öregasszonyok valahol), mikor diákkoromban hazakerültem a vakációra, velem járkál-
gatva a faluban egy fehér verebet pillantottak meg egy pajta tetején. A fehér veréb
nagy ritkaság, megöregedett, megõszült, bizonyára tapasztaltabb a többinél, valóságos
Deák Ferenc lehetett a verebek között.

A szép kis Mariska így szólt hozzám:
– No, híres, üsse le azt a verebet, ha tudja.
Szó nélkül vettem föl egy követ, a veréb felé hajítottam, s a szegény kis állat holtan

pottyant a lábainkhoz.
Az öreg Filcsik, aki a kapuajtóból nézte az eseményt, biztatólag kurjantott fel:
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54 gyolcs-szatying = a gyolcs lenbõl vagy pamutból szõtt finom fehér vászon, a szatying rendszerint valamilyen
ruhaszegélybõl lehasított keskeny kötõ- vagy fûzõszalag

55 amputál = valamilyen végtagot vagy annak egyik részét mûtétileg eltávolít
56 lépvesszõ = madárfogásra használt, ragacsos anyaggal bekent gally
57 tiszttartó = régen a nagybirtokon alkalmazott magasabb rangú gazdasági vezetõ, aki rendszerint több gazda-

ságot irányított
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– Biztos kezed van, fiacskám. Jó vadász lesz belõled valaha!
Mariska és Panni elsápadtak a holttest láttán.
– Menjen, maga, csúnya gyilkos!
Én pedig diadalittasan, kipirult arccal álltam ott, mint egy hõs.
– Nos, kell-e még több?
– Jaj, ne, ne! Jaj, ne bántsa õket, szegénykéket!
Remegve, összetett kézzel kértek a kis golyhók58, mintha szentül hinnék, hogy a lég

összes szárnyasait kipusztítom, ha nekilátok.
Mikszáth Kálmán Egy vadászpálya eleje és vége címû elbeszélésébõl

Közmondások, szólások a verébrõl

Annyit iszik, mint egy veréb. (Keveset iszik a kínált italból.)
A verebek is csiripelik. (Már sokan tudják.)
Tollasodik, mint a kopasz veréb. (Éppen nem fejlõdik valami.)
Veréb van a kalapja alatt. (Ezzel okolják meg tréfásan, gúnyosan vagy szemrehányóan

azt, hogy valaki nem emel kalapot.)
Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.59 (Többet ér a biztos kevés a bizonytalan soknál.)
Sok veréblépés ide. (Messze van innen.)
Más a veréb, más a fecske. (Különbséget kell tenni a dolgok között.)
A fecske elröpül, a veréb itt marad. (Többet ér az egyszerû, de megbízható, mint a tetszetõs

külsejû, de jöttment ember.)
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58 golyhó = bolondos, bohókás, illetve tudatlan csacsi emberre mondják
59 túzok = nálunk az Alföldön élõ nagy termetû, ritka, védett madár; a túzokkakas 16 kg-os is lehet



A GYÜMÖLCSÖS ÉS A SZÁNTÓFÖLD ÉLETE

A szilva

Elsõként egy népdalt idézünk, melyet majd az énekórán tanultok.

Hull a szilva a fáról,
Most jövök a tanyáról.
Ej, haj, rucaruca
Kukoricaderce1.

Egyik ága lehajlott,
Az én rózsám elhagyott.
Ej, haj, rucaruca,
Kukoricaderce.

Kis kalapom fekete,
Páva tolla van benne.
Ej, haj, rucaruca,
Kukoricaderce.

Ormánsági2 nyelvjárásban3 íródott a következõ népdal. Mi is úgy írtuk le,
ahogy a népdalgyûjtõk lejegyezték. Valamikor menyasszonytánc volt, ma gyer-
mekmondóka.

Éva, szívem, Éva,
Most érik a szilva,
Terítve az alja,
Fölszödjük hajnalra.

Bárcsak ez a hajnal
Sokáig tartana,
Hogy a szerelömnek
Vége ne szakanna.

�

Kosztolányi Dezsõ Zsivajgó természet címû mûvében a különféle gyümölcsfákat, állato-
kat jellemzi. Ezekbõl a hangulatos írásokból néhányat megismertetünk veletek.

Szilvafa

– Heten voltunk, uram, heten, nemesi kúriátok4 portáján5. Végignéztük a vidám dí-
nomdánomokat, a szilvaszüretet, mikor rézüstökben6 bugyborékolt a lekvár, s a gyer-
mekek nyakig majszosak7 voltak. Az udvarház dobra került8. Társaimat kivágták, feltü-
zelték. Magam maradtam, jobb idõk hírmondójául…
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1 kukoricaderce = a derce a daránál finomabb, a lisztnél durvább szemû õrlemény. A kukoricadercét kukori-
cából õrlik.

2 Ormánság = Baranya megye délnyugati szögletében levõ terület neve
3 nyelvjárás = a köznyelv egy-egy vidékre jellemzõ változata
4 kúria = nemesek vidéki udvarháza, kisebb kastély
5 porta = telek, a rajta levõ épületekkel együtt
6 rézüst = nagy, domború fenekû, rézbõl készült fõzõedény
7 majszos = maszatos
8 dobra kerül = régen az adósok kis vagyonkáját (úgy mondják ingóságát) könyörtelenül\ lefoglalták akkor, ha

az adósságát, vagy az adóhátralékát nem tudta kifizetni. A hatóságok ekkor árverést rendeltek el, amikor is az
egyes tárgyakat a legtöbbet ígérõnek adták el. A befolyt összegbõl fizették ki a tartozást. Ilyenkor dobpergés
jelezte az árverés kezdetét. Ezért mondják, hogy dobra került az, amit elárvereztek.



A hét szilvafára utalás annyit jelent, hogy régen a nemesemberek legszegé-
nyebbjeit gúnyosan hétszilvafásoknak emlegették. Vagyis nem volt többjük hét szilva-
fánál.

�

Úgyszólván egyetlen nap sem volt az egész hónapban, amikor ne kellett volna ne-
kem is hasznosan dolgozni.

Igaz, volt abban a munkában olyan is, amit szívesen, sõt örvendezve csináltam. Így
élvezetes volt lerázni a fákról a szilvát, azt pattogatni és beléhordani az óriási üstbe,
amelyben fõni kezdett. Elõször kicsi pukkanásokkal kezdett rotyogni, nagy hólyago-
kat fújdogálva magából. Aztán hígabbra fõtt és rózsaszínû lett, s akkor már vidáman
pattogott. Azután, midõn egy óriási fakanállal, ami inkább lapocka rúd volt, újból és új-
ból hosszasan kevergette anyám, ismét megkomolyodott az egész, vagyis rózsaszínû
gügyübõl sötét piros szilvaíz lett, amit kóstolgatni éppen olyan jó és szükséges volt,
mint fiatalabb korában.

Hanem az aszalást úgy lehet, még annál is jobban szerettem. Oda mind a legszebb
szilvákat kellett kiválogatni és elteríteni a nagy aszaló lészán9, amely vékony vesszõbõl
volt fonva és úgy lebegett az aszaló gödör fölött, mint egy háló. Elõl az aszaló szájában
nem éghetett, hanem csak duzzoghatott a tûz, melyet az egyszer arra kellett tanítani,
hogy láng helyett forró füstje legyen, ami hátrafelé húzódott a lésza alá és nagy kitartá-
sával a szegény szilvákat megaszalta.

Ez a részlet Tamási Áron Bölcsõ és Bagoly címû regényébõl való. E mûben saját
élettörténetét kezdte megírni gyermekkorától kezdve. „Emberi utam kezdetét be-
szélem el – írja. Amint olvasni lehet, ez az út egy falusi székely házból indult el;…”

Aszaláskor valamilyen lédús növényt – tehát szilván kívül más gyümölcsöt is,
pl. almát, körtét, szõlõt – mérsékelt melegben vagy a napon addig szárítanak,
amíg a levébõl annyit veszít, hogy többé nem romlik meg.

�

Elõször csak annyi történt, hogy a szomszédos gyümölcsös kertek közelében kezd-
tem járogatni, hadd lássam, miféle gyümölcsök vannak ott s nem érik-e már valame-
lyik. Aztán átmásztam a kerítéseken, hogy megnézzem, nincs-e hullomás10 a fa alatt.
De már furcsa izgalommal néztem a fákra is fel, amelyeken mosolyogtak a gyümölcsök
és kedveskedve integettek nekem, hogy másszak fel hozzájuk a fára.

Többféle gyümölcs volt, ami éppen abban az idõben érett. Elsõ helyen a muskotály
szilvát kell említenem, vagyis a „mocskotárt”, ami olyan édesjó és kívánatos kerek gyü-
mölcs volt, hogy minden fáradságot megérdemelt. Egyedüli baja csak az volt, hogy rit-
kaság számba ment, mert a gazdák nemigen neveltek ilyen fát; s ahol pedig volt, ott is
néha kivágtak egyet-egyet, hogy ne vonzzon több bajt és háborúságot. Nem is csodá-
lom a gazdákat, mert a mocskotár minden esztendõben csak mérget és kárt hozott
a házhoz, mivel nemcsak lopták, akár a virágot a kertbõl, hanem lerontották miatta éjje-
lenként a kerítést, összegyúrtak a fa környékén mindent s még a kutyát is sántán hagy-
ták ott, ha ugatni mert.
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9 aszaló lésza = olyan vesszõbõl vagy nádból font háló, amelyre az aszaláshoz való gyümölcsöt terítik
10 hullomás = a magától lehullott érett gyümölcs
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Ezt a legények tették.
Én még messze voltam attól, hogy ilyen hadjáratban részt vehessek, de már tud-

tam, hogy hány muskotály szilvafa van az utcában. Nem azért tudtam, mintha szilvafa
tudós szerettem volna lenni, hanem azért inkább, hogy a nap különbözõ szakaiba állít-
sam õket. Vagyis volt nekem reggeli, déli és délutáni szilvafám, mégpedig a háziakhoz
és más körülményekhez alkalmazva ezt a béosztást. Mert ugyanis a falusi emberek ter-
mészete sem egyforma, hiába kell nekik egyforma munkát végezniök. Van olyan, ame-
lyik már hajnalban elmegy hazulról s viszi az egész háznépét is magával; vannak olya-
nok, akik otthon házõrzõt szoktak hagyni, s ismét olyanok is, akik bármikor hazajöhet-
nek.

Aki gyümölcsöt akar lopni, az ilyent annak tudnia kell.
De nem is fogott meg engem senki.
Csakhogy a mocskotár hamar elfogyott. Emiatt haragudtam is a gazdákra és a fák-

ra, sõt az egész világra, bár jól tudtam, hogy ez oktalanság. De hát segíteni csak úgy tud-
tam, ha nem ragaszkodtam továbbra is a muskotály szilvához, hanem megelégszem
más olyan gyümölcsökkel is, amelyek úgyszintén korán kezdenek érni. Amikor láttam,
hogy ilyen van elegendõ, akkor a kedvem újra megjött, sõt tetszett nekem, hogy vá-
laszthatok is. Hamarosan úgy vettem észre, hogy reggel vagy délelõtt legjobb az édes
alma, délben a torzsátlan körte, délután a hulló vackor11, míg legjobb a napot mézvac-
korral fejezni bé, mert az volt talán a legízletesebb.

A Bölcsõ és Bagoly címû regény e fejezetében azt is megírja Tamási Áron, hogyan
fejezõdött be gyermekkorának ez a csínytevés-sorozata. Természetesen hamaro-
san rajtakapták, hogy a tilosban jár, s jókora fülhúzással szabadult csak a gazda
kezébõl. „…ezzel a fülhúzással a én gyümölcslopást béfejeztem” – írja.

Közmondások, szólások, találós kérdések a szilváról

Meg nem eszi a karácsonyi szilvát12. (Nem él már soká, karácsonyig meghal.)
Már sok karácsonyi szilvát evett. (Öreg)
Csak eleinte válogat az ember a szilvában, aztán a férges is elkél. (Ha már valamibõl kevés

van, a kevésbé jóra is ráfanyalodunk.)
Potyognak, mint az érett szilva. (Akkor mondják, ha sokan felbuknak a síkos úton, vagy jé-

gen.)
Kotty belé, szilvalé! (Ha valaki feleslegesen kotnyeleskedik13, különösen a gyerekek lein-

tésére mondják; annyit jelent: ne szólj bele a dologba!)

Kívül bõr,
belül hús,
húson belül csont,
csonton belül hús.
Mi az? (szilva)
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11 vackor = vadkörtefa
12 karácsonyi szilva = a karácsonyi ünnepek elõtt fogyasztott aszalt szilva
13 kotnyeleskedik = mindenbe beleszól, beleártja magát
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Elõbb veszen zöld ruhát,
azután fehéret,
ismét zöldet,
aztán vöröset,
aztán kéket.
Ekkor már jó!
Mi az? (szilva)

Az alma

A gyümölcsök közül a népdalokban leggyakrabban az almát emlegetik. Fõként
szerelmespárok énekelnek róla. Lássatok közülük néhányat:

Piros alma kigurult a sárba;
Ki felveszi, nem teszi hiába.
Piros almát felveszem, megmosom;
A rózsámat ölelem, csókolom.

– Piros alma, ne gurulj, ne gurulj!
Kis angyalom, ne búsulj, ne búsulj!
– Bizony, bizony nem is búsulok én;
Úgyis tudom, a tiéd leszek én.

�

Kis uccán, a sarkon,
Ott lakik a galambom.
Piros almát válogat,
Avval engöm csalogat.

�

Vásár I.

Olcsó az alma,
Itt van halomba,
Aki veszi, meg is eszi,
Olcsó az alma!

Weöres Sándor Bóbita címû kötetébõl

Közmondások, szólások az almáról

Tele van méreggel, mint az alma féreggel. (Arra mondják, aki mindig mérges.)
Beleharap a savanyú almába. (Kénytelen-kelletlen belefog valamely kellemetlen feladatba.)
Olyan az arca, mintha savanyú almába harapott volna. (Kényszeredett, savanyú arcot vág.)
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A szõlõ

A szõlõ nagyon sokszor fordul elõ népdalainkban. Szinte minden évben tanultok ilyet
egyet-kettõt az énekórákon is. A következõt például már talán énekeltétek is.

Ettem szõlõt, most érik, most érik, most érik,
Virág Erzsit most kérik, most kérik, most kérik,
Kihez ment a levele? Garzó Pista kezébe.
Hej, rica, rica, rica, hej Pista te!

�

Érik a szõlõ,
Hajlik a vesszõ,
Borul a levele,

Két szegény legény
Vándorolni menne,
De nincsen kenyere.

Ez a népdal tulajdonképpen vándordal. A következõ népdalokat is érdemes megta-
nulni, eldalolni.

Õsszel érik, babám a fekete szõlõ,
Te voltál az igazi szeretõ.
Bocsáss meg, ha vala-valaha vétettem,
Ellenedre babám rosszat cselekedtem.

�

Megérett a fehér szõlõ, le lehet már szedni,
Ezt a piros barna kislányt el akarom venni.
Majd megsegít a Jóisten, te leszel a párom,
Hogy tégedet öleljelek, azt is alig várom.

�

Õszi harmat, hideg esõ,
Õsszel érik meg a szõlõ.
Ha megérik, bornak szûrik,
S a szép leányt férjhez kérik.

�

Kimentem én a szõlõbe, sej, haj, haj,
Ráléptem a vinyigére14, sej, haj, haj,
Vinyigérõl, vinyigére, fáj a szívem egy szõkére,
Megõszül a fejemen a göndör haj.

�

Hazánk sok táján hímeznek terítõkre, kendõkre, párnaszélekre szõlõfürtöt,
szõlõlevelet.
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14 vinyige = venyige, szõlõvesszõ
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Bordal

Ó be sok hal terem a nagy Balatonban!
Minden ágon egy mérce15 makk a Bakonyban.
Örül ott a halász, rikkongat16 a kanász
Örömében.

Szépen illik a sült kappan17 a cintálban18,
Jó bor terem Füreden és Köveskálban.
Igyál, jó barátom! Neked ezt kívánom:
Sokáig élj!

Addig kell a vasat ütni, amíg tüzes.
Semmit sem ér az a hordó, amely üres.
Kell hát bele tenni, ki kell aztán venni,
Ha szükséges.

Kodály Zoltán zenéjével a Háry János címû daljátékban hallhatjátok e bordalt
egy kissé más szöveggel.

Bort iszik a magyar ember

Az a vád ellenem, hogy antialkoholista19 olvasmányt írtam az olvasókönyvbe, amit
a szõlõbirtokos fiának is meg kell venni, és az olvasmányomnak ez a címe: A jókedvû
gyilkos. S hogy én ezalatt nemcsak a pálinkát értem, hanem minden alkoholt beleve-
szek, a bort is. S azzal a „sose hallott közmondás”-sal rémítem a gyerekeket, hogy „bor
be, ész ki”. S odáig megyek az alkoholtámadásban, hogy gonosztevõnek mondom azt,
aki gyereket alkohollal megkínál.

…
Ha a világ minden szõlõtermelõi megharagszanak is rám az elvetemedettsége-

mért, akkor is azt vallom, a gyerek nem arra való, hogy alkoholt töltögessünk bele. Kivé-
tel csak Hessen20 némely borvidéke…, „Ahol született ecetet sírnak a hegyek”. Azt
mondják, ott azért nincs analfabéta21, mert ha a gyerek nem akar iskolába menni, akkor
egyet se ütnek rajta érte, se mérges szóval ki nem szidják, csak azt mondja neki szép
csöndesen az apja:

Megállj csak, mindjárt beléd öntök egy pohár grünebergert.
Ilyenformán a bor is alkalmas nevelési eszköznek. De csak a grüneberger. A tokaji

nem.
Részlet Móra Ferenc Fele se tudomány címû kötetébõl.

�
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15 mérce = mérõ, régi ûrmérték, a vékával kb. egyenlõ térfogatú; mintegy 20-25 litert tesz ki.
16 rikkongat = jókedvében éles hangon kiáltozik.
17 kappan = herélt kakas
18 cintál = a cin német szó, az ón nevû fémet jelenti. Ónból régen sokféle edényt, tálat, kancsót, kupát készítet-

tek.
19 antialkoholista = nem iszik alkoholt, és a szeszes (alkoholos) italok fogyasztása ellen harcol
20 Hessen = (ejtsd: hesszen) ma Németország egyik tartománya
21 analfabéta = aki nem tud sem írni, sem olvasni
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Présházak kapuját szõlõindás, szõlõfürtös fa-
ragásokkal díszítik.

Új bor idején

Ha valakinek a mesterségéhez tartozó anya-
ga elfogy, elmegy a boltba és megveszi, aztán
punktum22. Mindössze csak pénz kell hozzá, oly-
kor az sem, mert hitelbe is adnak. Ellenben más
a kocsmáros mestersége. Annak a portékáját
boltokban nem árulják, annak úgy kell utána
járni, pincékbe bujkálni, borokat kóstolgatni,
mert fõdolog, hogy amit vesz, annak az íze ha-
sonlítson amahhoz, amelyik elfogyott.

…
…ez a dolog nem is egészen rossz mester-

ség… Ebbõl egészen sikerült ünnepdélutáni
mulatságokat lehet kerekíteni, mint amilyen
például Vince János esete is. János szintén elin-
dult a városból a tanyára vasárnap délután,
mert új bor után kellett nézni. Szombaton este
mondja a sógornak, bizonyos nevezetû Jóljárt
Jánosnak, aki kovács:

– Na sógor, holnap délután megyek új bort nézni.
– No, – mondja a sógor – oda én is elmennék.
– Hát, sógor, fogjuk össze a lovakat, aztán gyerünk. Vigyük ki az asszonyokat is.

Hagy mulassanak azok is.
Mivelhogy Vince Jánosnak van kocsija meg egy lova. De nagyon alkalmas, homok-

ra való kocsi. Ellenben Jóljárt Jánosnak ilyen kocsija nincsen, csak lova van egy, amivel
haza szokta húzatni az új kocsikat. Így hát volna egy kocsi, két ló. De Vincének csak
egy lóra való lószerszámja van, ami két lóhoz ugye bizony nem elegendõ? Ezért rendel-
te úgy a sors, hogy Jóljártnak két lóra való szerszáma legyen, gyeplõvel23, nyaklóval
egyetemben. Így áll elõ másnap ebédutánra az alkalmas készség.

…
…jókedvû évõdésben24 vannak, ahogy készülõdnek az utazáshoz. Az asszonyok

uzsonnafélét pakolásznak föl, mert anélkül el nem lehetnének, a sógorok pedig kula-
csot, mert anélkül meg nem tudnának ellenni. A kocsmáros sógor kezébe veszi a gyep-
lõt, és megindulnak. Jól haladnak. A lovak széthúznak ugyan egy kicsit, de majd össze-
szoknak (nem megy az ilyesmi egyszerre). Ahogy a városból kiérnek, még egy jó
órahosszafomát25 kell menni, amíg a mély homoki közökben a szõlõk birodalmába ér
a kocsi. Itt aztán már csak válogatni kell, hogy melyik tanya udvarába hajtsanak be.
Teszem azt, itt van mindjárt Tömösvári András, oda be kell menni, mert érdemes borai
szoktak lenni.
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22 punktum = nincs tovább, a dolog be van fejezve
23 gyeplõ, nyakló = a gyeplõ a zablához erõsített hosszú szíj, ezzel irányítják a befogott állatot, elsõsorban lovat;

a nyakló az állat nyakán levõ szíj, melynek a végét a kocsirúdhoz kötik.
24 évõdés = játékos, csipkelõdõ tréfálkozás
25 órahosszaformát = körülbelül egy órányi ideig
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… A furfangos Tömösvári engedi a borát kárpáltatni26, mert az ilyesmi hizlalja a gaz-
dát, s csak azután jelenti ki, hogy a bor nem eladó, mivelhogy már el van adva, megvet-
ték a „szödõk”. Szödõk név alatt azok a részben hazai, részben külföldi borkereskedõk
értetnek, akik összeszedik a bort, ha csak érdemes reá, s viszik kifelé. Az idén kimegy
négy hatosért27, mint alföldi veres, a jövõ évben visszajön két forintért, mint finom fran-
cia bordeaux-i28 (mindegy az azonban, csak szédítsen; így mondta a debreceni taligás
is). Ami a szédítést illetné, afelõl hamarosan meggyõzõdnek a sógorok. Mert
Tömösvári után Kiskovács János tanyája következik, azután a másik, a harmadik…

Kezd alkonyodni az idõ, amikor azt mondja Vince:
– De most mán csakugyan gyerünk hazafelé.
– Hát gyerünk.
Hát mennek. Hátul az ülésen az asszonyok, elõl a két ember. Jóljárt a kulacsot tarja,

Vince a gyeplõt. De az ostort is és ugyancsak vágja vele a lovakat.
– Ne vágja, kend, sógor, – inti Jóljárt.
– Vágom én, – mondja ingerülten Vince, – az ördög bújjon a gazdájába. Ha nem

húz.
És nagyot húz a Jóljárt lovára. Jóljárt hallgat egy darabig. De látja, hogy a sógor csak

nem hagyja abba a ló vágatását, de még ráadásul mindig csak az övét üti, nem a magá-
ét. Mikor már nem állja tovább, azt mondja csöndesen:

– Ugyan, hogy nem szárad el a kezeszára29, sógor?
Minden veszekedésnek ilyen szokott az eleje lenni, amint hogy össze is vesz nem-

sokára itt  az úton a két sógor, hatalmaskodván ugyancsak az új bor a fejekben.
Tömörkény István A ravasz Kabók címû elbeszéléskötetébõl

Közmondások, szólások, találós kérdés a szõlõrõl

Lesz még szõlõ, lágy kenyér. (Lesz még nekünk jó sorunk.)
Savanyú a szõlõ. (Nem tud elérni, megszerezni valamit, ezért lekicsinyli, vagy megvetés-

sel beszél róla.)
Úgy maradt, mint a szedett szõlõ. (Semmi nélkül maradt, teljesen elszegényedett.)
Hámozva szereti a szõlõt. (Arra mondják, aki jobban szereti a bort, mint a szõlõt.)

Miért kapálják a szõlõt? (Mertnemszánthatják.)
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26 kárpáltatni = szidalmaztatni
27 hatos = több, mint száz évvel ezelõtt használt legkisebb ezüstpénz neve
28 bordeaux-i = (ejtsd: bordói) finom minõségû francia bor neve
29 kezeszára = karja
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A cserebogár

A cserebogarak termesztett növényeink nagy kártevõi. Nemcsak a gyümölcsös-
ben, hanem a kertekben is élnek. A májusi cserebogár mellett még sok cserebo-
gárfaj él hazánkban.

Cserebogár, sárga cserebogár,
Nem kérdem én tõled; mikor lesz nyár?
Azt sem kérdem: sokáig élek-e?
Csak azt mondd meg: rózsámé leszek-e?
Nem kérdem én tõled, te kis madár,
Derül-e még életemre több nyár?
Úgyis hév30 nyár lankasztja kedvemet,
Mióta rózsám bírja szívemet.

Erre a népies mûdalra emlékezik minden bizonnyal Petõfi Sándor a Szülõföldemen
címû versében.

Itt születtem én ezen a tájon
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,
Most is hallom e dalt, elhangzott bár:

„Cserebogár, sárga cserebogár!”

Úgy mentem el innen, mint kis gyermek,
És mint meglett ember, úgy jöttem meg.
Hej azóta húsz esztendõ telt el
Megrakodva búval és örömmel …
Húsz esztendõ … az idõ hogy eljár!

„Cserebogár, sárga cserebogár!”

�

Este van, este van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.

Arany János Családi kör címû verse egy falusi család estéjérõl szól, az éji bogár
a fõleg szürkületkor röpködõ cserebogarat jelenti.

Közmondások, szólások, találós kérdés a cserebogárról

Mibõl lesz a cserebogár? (Ki hitte volna, ha felnõ, így megváltozik.)
Cserebogár nem jó csõsze az erdõnek. (Ostobaság arra bízni valamely értéket, aki éppen an-

nak megszerzésére vágyik.)

Zizzenve röppen két barna szárnya,
éhesen száll a kizöldellt ágra.
Jaj a rügyeknek, gyönge levélnek,
gyümölcsöt adó nyarat nem érnek! (cserebogár)
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A búza

A búzáról igen sok népdalt találunk. Néhány közülük:

Búza, búza, búza, de szép tábla búza.
Annak közepébe kinyílott a rózsa.
Tüske annak minden ága,
nem állja a madár lába,
Kedves kisangyalom,
katonahíredet hallom.

�

Meg kell a búzának érni,
Mert minden nap új szél éri:
Meg kell arcomnak hervadni,
Mert azt a búbánat éri.

Hogyha megérik a búza,
Szegény ember learatja;
Megért a szívem búbánatja,
A halál lekaszálhatja.

�

Gyenge harmat neveli a búzát,
Édes anya neveli a lányát,
A búzát is más aki aratja,
A leányt is csak más csókolgatja.

�

Még a búza ki sem hányta a fejét,
Páros galamb mind elhordta a szemét,
Páros galamb ne hordd el a búza kalászát,
Mibõl süt a kisangyalom pogácsát?

Más vidéken ezt a népdalt így énekelték:

Érik a búza, ki se hányta a fejit,
Már a madár mind elhordta a szemit.
Ha elhordta, fiainak hordta el,
Hej kis angyalom, sohase felejtlek el.

�

Ezeket a mintákat kalocsai hímzett terítõkön találtuk.

�

A tanyáknál szellõk lágy ölében
Ringatózik a kalászos búza,
S a smaragdnak31 eleven színével
környéket vígan koszorúzza.
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Petõfi Sándor Az alföld címû versébõl. Érdemes az egész verset elolvasni, meg-
tanulni.

�

Megállít a nagy búzaföldek
Ragyogása az esti napban,
Nyújtózkodnak a sárga táblák
Fénylõn, komoran, mozdulatlan;…

Tóth Árpád Fénylõ búzaföldek között címû versébõl

�

Búza, búzakalász!
véle a szél hadonász:
hajlik, lengedezik,
amíg cseperedik.
Búza, búzakalász.

Színe még nem arany;
mint a fû, csak olyan.
Szerte búzamezõ
zöld színben repesõ,
– színe még nem arany.

Amíg érik a mag,
lassan, jó nap alatt,
– könnyû kis pipacsok
szirma, lángja lobog,
amíg érik a mag.
…
A zöld búzamezõk,
észrevétlenek õk!
De lehull a pipacs,
s felragyognak a nagy
érett búzamezõk!

Váci Mihály Pipacsok a búzamezõben címû versét is már ismerhetitek, megtanulhattátok.

A búza mindennapi kenyerünk alapja. Költõink gyakran az élet jelképének tekintik.

Tenger szántóföldek
Terjednek szerteszét, rajtok áldott búza,
Lefelé hajlanak, kalászaikat a
Nehéz mag lehúzza.

Petõfi Sándor Kiskunság címû versébõl.

Búza
Zúdul a szél rétekre,
sóhajunkkal keveredve.
Dohog a föld, zúg a búza,
zeng a búza.

Verejtékünk egy-egy cseppje
száraz földdel gyúrva egybe
búzaszem a búzaszáron.
Zúg a búza.

József Attila
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A grófi szérûn32

Nyár-éjszakán a grófi szérûn
Reccsen a deszka-palánk
S asztag33-városban pirosan
Mordul az égre a láng.
…
Szenes kalászok énekelnek
Gonosz, csúfos éneket:

„Korgó gyomrú magyar paraszt,
Hát mi vagyok én neked?”
…

S mégis, amikor jön a reggel
S pernyét fújnak a szelek,
A grófi szérûn ott zokog
Egy egész koldus-sereg.

Siratják a semmit, a másét,
– A gróf tán épp agarász34 –
Érzik titkon, hogy övék
E bús élet, s a kalász.

Ady Endre

Közmondások, szólások, találós kérdések a búzáról

Majd ha tiszta búza vízzé válik. (Vagyis sohasem.)
Búzában már a nyúl, farka sem látszik ki. (Sikerült valakinek elmenekülnie, biztonságba

jutnia.)
Búsul, mint akinek búzáját elverte a jég. (Nagyon szomorú arcot vág.)
A legszebb búzának is van alja. (A legjobbak közt is akad hibás; mindenben lehet hibát ta-

lálni.)
Régi búzából is válik jó kenyér. (Azért, mert nem új valami, még hasznát lehet venni.)

Nap volt édesanyám,
hold volt édesapám,
kerek föld szült engem,
szél táncra tanított,
nehéz kõ megrontott,
csont, hús meglágyított,
meg is nyomorított,
mikor megszakasztott.

(Abúzaélete,mígkenyérleszbelõle)

Micsoda hajat nem lehet megfésülni?

(Akenyérhajat)
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34 agarász = az, aki agár fajtájú kutyákkal vadászik, itt agarászik
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A lucerna

Ürmösháton kaszáltam a lucernát,
Levágtam a kis pacsirta jobb szárnyát.
Kis pacsirta búsul a szárnya után.
Én is búsulok a szeretõm után.

népdal

A lucernatábla földön fészkelõ madarainknak jó búvóhelye és terített asztala:

Négy hét múltán pedig, sorban álló, fehérre meszelt házikók jelentek meg a közeli
lucernatáblán: alig félméter magas, törpefürdõkabin formájú ólacskák. Mindegyikbe
egy-egy kövér kotlós költözött. A kotlós alatt pedig, és körülötte, és háta tetején, ott csi-
pogott a sok tarkapelyhes fácáncsibe.

Gyorsan elevenedtek, hamar megunták a szûk kis kalitkában való szorongást.
Ha nekikvaló idõ járt, már harmad-negyednap kibátorodtak a napfényre, ki-befutkos-
tak rácsuk rései közt, nevelõanyjuk azonban a házikóban szorult.

Késõbb már naphosszat ott tücskörésztek-bogarásztak családi vityillójuk körül.
Csak ha rossz idõ kerekedett, vagy netán héja, karvaly vagy sólyom fenyegetõdzött, ak-
kor menekültek lakásuk biztonságába, aggódó mostohájuk meleg szárnyú védelmébe.

Széchenyi Zsigmond Ahogy elkezdõdött... címû könyvébõl

�

A Bükkalján hímezik ezt a hereleveles mintát a terítõk szélére.

Hol kaszálják a lucernát? (atövin)
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A kukorica

A kukoricát nemcsak tengerinek és törökbúzának nevezik, hanem málénak és in-
diai búzának is.

�

…s odaállott mellém, és álltából nézni kezdte, hogy miképpen is fejtem a törökbú-
zát. Láttam, hogy nincs valami erõs jókedvében, s ezért még ügyesebben kezdtem egy
nagy csövön járatni a kezemet, de feltettem magamban, hogy biza én sem szökdösöm
az örömtõl, hanem tartom magam, ahogy egy munkásemberhez talál.

– Hát hogy fejlik a törökbúza? – kérdezte tõlem.
– Ez jól, ha jól fejti valaki – feleltem én is.
Erre csak tovább nézte az én munkámat, amibõl én már tudtam, hogy hibát keres.
– Hát te nem fejted valami jól – szólalt is meg.
No, erre felnéztem reá, s mosolyoghattam is egy kicsit.
– Ezt dicséretképpen mondá-e? – kérdeztem.
– Nem éppen.
– Kár pedig, mert a fiú úgy fejti pontosan, ahogy az atyától tanulta.

Részlet Tamási Áron Ábel a rengetegben címû regényébõl

Fekete István Böngészés címû elbeszélésében a magyar nyelv változatosságából
ad ízelítõt.

Az utószüretet Somogyban „bilingérezésnek” hívják. Kukoricaszedés után akárki-
nek szabad „böngészni”, s ha elmaradt „fej”-eket talál, az az övé. Ma már inkább kukori-
ca-„csövet” mondanak, de mivel a „fej” elõbb volt, mint a „csõ”, valószínûleg az a jobb,
magyarabb kifejezés. Hallottam már az elmaradt kukoricafejek keresgélését

„kórészás”-nak is mondani, de ez már jelenthet cél nélküli csavargást is. Ha azután vala-
ki nem látja meg a mezsgyét, a barázdát, akkor „szedetlenbe” ér, kárt tesz, azaz lop,
s erre azt mondják, hogy „elbitangolt”.

�

A kukoricacsövet borító levelekbõl, a csuhéból is lehet zsinórt sodorni. A meg-
font csuhéval szõlõt, dohányt kötöztek, vagy székek ülõlapját szõtték be vele.
A gyerekeknek játékbabát is készítettek belõle.

Közmondások, szólások a kukoricáról

Nem tudtuk még akkor, mi a kukorica. (Nagyon régen volt az.)
Úgy néz, mint akinek kukoricaföld nem jutott. (Szomorúan néz.)
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A burgonya

A burgonya õshazája Dél-Amerika, ott is a fennsíkok. Nevét azonban nem onnan
kapta. Kelet-Franciaország egyik részérõl, Burgundiából hozták hozzánk elõ-
ször, a neve ezért lett burgonya. A németek földi körtének (Grundbirne) nevezték,
mi ezt a nevet magyarítottuk „krumpli”-ra. Egyéb neve is van a burgonyának ha-
zánkban: bandurka, bolyóka, csicsóka, földialma, grulya, gurulya, kartofli, kolom-
pér, krumpér, kukulyó, kutyatök, piskó, pityere, pityóka, svábtök.

�

...Tessék ezt a krumplit megnézni (éppen a konyhakert mellett haladtak el), kicsírá-
zott, kinõtt, és most a késõi melegek által félrevezettetve kivirágzott.

Csakugyan volt ott egypár burgonyabokor. A nyáron kiszedett fészkekben vissza-
maradt gumókból, a rózsaszínnel árnyalt fehér virágfürtök buján hajladoztak, csóko-
lóztak egymással a vékony szárakon.

– Ah, de csinosak! – kiáltá tapsolva a középsõ Szlimóczky kisasszony, lehajolt, leté-
pett egyet és a hajába tûzte.

S minthogy a középsõ Szlimóczky kisasszony, Erzsike, volt a legszebb a társaság-
ban, a krumplivirág egyszerre a divat magaslatára emelkedett.

A gavallérok legott rárohantak a krumplibokrokra, egy perc alatt letépdelték, föl-
bokrétázták a gomblyukakat, úgyszintén a többi kisasszonyok – egy bolond százat csi-
nál.

Részlet Mikszáth Kálmán A gavallérok címû kisregényébõl

A felsõbb osztályok valamelyikében foglalkozhattok ezzel az írással részlete-
sebben.

Nagyeszû Pityóka

A történet száz esztendõvel ezelõtt játszódik, Erdélyben. Ott élt egy Szilidár nevû
örmény ember, aki megvette a híres sárgarépát termõ nagyfai birtokot. Az ott dolgozó
székely kertészek azt kérték az új földesúrtól, hogy elégedjen meg ezután árenda35 fejé-
ben a termés felével. Szilidár belement az alkuba, csupán az volt a kikötése, hogy õ vá-
lasztja, hogy a termésnek melyik fele legyen az övé.

Amikor az osztozkodás ideje eljött, Szilidár nagy szekerekkel érkezett, és elvitte
mindazt, ami a földben volt. A székelyeknek csak a répa levele maradt.

A székelyek között volt Pityóka Tamás, aki világlátott ember volt, s esze miatt nagy-
eszû Pityókának nevezték. Furfangos módon leckéztette meg a földesurat.

…Odabolyongott egész télen, s csak tavaszon tért meg, amikor a tetõ megcsordult.
– Szilidár pedig vígan élte világát egy esztendeig, s akkor megint olyan nagy ké-

születtel ment ki az osztozkodásra. Hanem most már nem mert leszállni, csak úgy a sze-
kérrõl kérdezte:

– Nini, emberek, de furcsa levele van az idén a répának!
– Nem répa az, uram, hanem földi cseresznye – billentette meg Pityóka tisztesség-

tudóan a kalapját.
– Soha hírét se hallottam – döbbent meg Szilidár.
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– Nagy újság ez minálunk, uram. Én a tótok földjérõl hoztam a magját, ott krumpli-
nak hívják. Aranyat ér ennek minden szeme, jókedvében adta az Isten a szegény em-
bernek.

– Ohó – hadonászott mérgesen Szilidár –, engem ugyan nem tesztek bolonddá!
Most azért se azt választom, ami a föld alatt van, hanem ami a föld felett van! Tiétek
a töve, enyim a cseresznyéje!

Amint parancsolod, nagy jó uram – mosolygott Pityóka a harcsabajusza alatt. S úgy
megrakták a krumpli mérges zöld bogyóival a Szilidár szekereit, hogy egy szem ott
nem maradt belõle. A maguk részélt azután szedték ki a földbõl: a bõséges nagy krump-
likat.

Szilidár pedig csak otthon harapott bele a földi cseresznyébe, s három napig nyom-
ta tõle az ágyat. Akkor pedig telerakta vele a zsebét, s dühösen szaladt Teleki grófhoz.

– Nézze méltóságod, hogy csúffá tettek azok a becsületes székelyek ezzel a földi
cseresznyével.

A fõúr ezüsttálból evett valami sose látott csemegét, és nevetve kínálta meg vele az
örményt:

– Hallottam hírét, Szilidár uram, hogy kegyelmed tette csúffá magamagát. Hiszen
pompás étek ez a földi cseresznye, de csak amelyik a föld alatt terem.

Szilidár szégyenében, haragjában ötszáz aranyért adta vissza a grófnak a nagyfai
uradalmat, és sose földesuraskodott többet. A fõúr pedig feles egyezséget kötött
a nagyfaiakkal, és minden birtokán elterjesztette a krumplit. Amit a nagyeszû Pityóka
nevérõl a mai napig is pityókának hívnak Erdélyben.

Móra Ferenc A kóchuszár címû kötetébõl

Közmondások, szólások, találós kérdés a burgonyáról, krumpliról

Feszít, mint két szem krumpli egy zsákban. (Büszkélkedik, noha inkább meg kellene húz-
nia magát.)

Megenné még a krumpli haját is. (Õ se fog mindig finnyáskodni.)
Se jó, se rossz, mint a sült krumpli. (Nem valami finom, de nem is rossz.)

�

Olyan tyúkom, van, hogy a föld alá jár tojni. (pityóka)
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NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK AZ ERDÕBEN

Az erdõrõl nagyon sokat olvashatunk. Alig gyõztük kiválogatni a népdalokból,
költeményekbõl, regényekbõl, mesékbõl, vadászleírásokból a legszebbeket.
Egy-egy növényrõl külön nemigen találunk idézeteket, annál többet az erdõrõl,
a benne lakó végtelen csendrõl, az ott élõ, onnan a mezõre, vízpartra a táplálékért
kijáró állatokról.

A népdalokban is sok szó esik az erdõrõl. Idézünk néhányat.

Akkor szép az erdõ, mikor zöld,
Mikor a vadgalamb benne költ,
A vadgalamb olyan, mint a lány,
Fáj a szíve a legény után.

A következõ két népdalt talán már tanultátok is, énekeljétek el ezeket.

Erdõ, erdõ, erdõ, marosszéki kerek erdõ;
Madár lakik abban, madár lakik tizenkettõ.
Cukrot adnék annak a madárnak,
dalolja ki nevét a babámnak!
Csárdás kisangyalom, érted fáj a szívem nagyon.

�

Erdõ, erdõ, de magas a teteje,
Jaj, de régen lehullott a levele,
Jaj de régen lehullott a levele,
Árva madár párját keresi benne.

�

Az erdõ

Szeretem fáid zizzenését,
Rejtelmes árnyvilágodat.
Ha elgyötört a gond, a kétség,
Hûn õrizték meg titkomat.
Szívemnek titkos gerjedését1

Fûnek-fának ki nem beszélték.
Erdõ, te jó vagy s részvevõ.
Rejtsd el, ki bús és szenvedõ.

Beh, jó sötétzöld fáid árnya,
Ha izzó égrõl tûz a nap.
Ha meg vagy sértve, megalázva:
Pihend ki erdõben magad.
…
Kinek nem jõ meg itt a kedve, –
Már élve holt, el van temetve.
Ki téged, erdõ, nem szeret:
Még nem örült, nem szenvedett.

Reviczky Gyula
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Petõfi Sándor is ír verseiben
az erdõrõl.

Sötétzöld sátoros
Erdõben járok.
Kevély tölgyfák alatt
Szerény virágok.

A fákon madarak,
Virágon méhek.
Ott fönn csattognak, itt
Lenn döngicsélnek.

Nem rengedez sem a
Virág sem a fa;
Hallgatják a zenét
Elandalodva.

Részlet az Erdõben címû költeményébõl

Illyés Gyulának a Tolnai erdõ címû versét a magyarórákról ismerhetitek. Csak
az elsõ versszakot idézzük emlékeztetõül.

Örvénylik, mint a víz árja,
százezer tölgy koronája;
fut a tajték, száll a hullám
egymillió makkfa csúcsán;
mint a tenger, a kerengõ,
olyan ez a nyári erdõ,
olyan tömött, olyan kemény,
elmehetnék a tetején.

Lombos erdõk dicsérete

A Kárpátok, Alpok öreg fenyvesei bizonyára fenségesebbek a mi lombos erdeink-
nél. Szédülõ szemmel nézünk fel szálegyenes törzseik harminc-negyven méteres ma-
gasságaiba. Illatuk is feledhetetlenül az orrunkba ragad. De a fenyvesek régiója2 mégis
halott világ az alacsonyabb vidékek lombos erdeihez képest.

A fenyõk lehullott, vörösbarnára fonnyadt tûje nehezen korhad. Ujjnyi-
arasznyi-könyöknyi vastagon lepi be a fák alját: nemigen bír áttörni rajta se fû, se virág.

Erõsen szétterülõ ágaik alatt bokrokat is ritkán tûrnek a fenyõk. Tömött koronájuk
hûsében-árnyékában kevés a madár is, kevés a vad.

A lombos erdõk viszont – kivált a nálunk oly elterjedt tölgyesek – élettel telvék. Fû-
vel, virággal, cserjével, bokorral, lepkével, bogárral, méhvel, hangyával, pocokkal, cic-
kánnyal, négylábú vaddal és szárnyaló madárral. És különb-különb fák ága-bogával,
sokféle levelével, gyümölcsével, tokjával, makkjával, kérgével.

…
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2 régió = latin eredetû szó, bizonyos magasságban elterülõ vidéket jelent, itt a fenyvesek vidékét.
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A fakadó tavaszi erdõ aligha szorul dicséretre. Az alig bomló rügyek rengetege,
ahogy halványzöld fátyolt borít az erdõre… Az õszi erdõ színváltó pompája is magáért
beszél. De a téli erdõ már kevésbé, kivált ha még csak nem is zúzmarás, nem is havas,
hanem a szó szoros értelmében tar3: csupasz fákkal, csóró4 ágakkal.

Pedig akinek van szeme hozzá, ilyenkor ámulhat igazán a lombját lehányt erdõ rej-
telmein: ahogy feltárul az ágak kusza rajzolata, egészen a legvékonyabb gallyacskákig.
Eddig mintha zöld egyenruhában álltak volna a fák, egy hosszú-hosszú haptákba5 me-
revedett hadsereg hû katonáiként. Most kiütközik külön egyéniségük. Milyen durvák,
torzonborzak a tölgyek! Nincsen bennük semmi hajlékonyság, semmi finomság,… An-
nál elõkelõbbek a bükkök: ezüstösszürke, sima ágaik hosszú és vékony egyenes
gallyakkal nyúlnak a semmibe…

S még hányféle fa tárja fel ilyenkor legigazibb valóját! S hányféle bokor! A kökény-
gallyak tövises szövedékébõl dércsípte bogyók kéklenek ki hamvasan, bár kissé fanya-
rul… Pirosak a szúrós bélû csipkebogyók is, élénk, tiszta színük még a hó alól is kisüt…

Tél, tavasz, nyár, õsz… Mikor nem szépek a lombos erdõk?
Varga Domokos Erdõkerülõben címû könyvébõl

És mit jelent a vadásznak a vadászat és az erdõ? A választ Széchenyi Zsigmond,
a nagy vadász a következõképpen fogalmazza meg.

… a vadászat … elsõsorban erdõt jelent – testet-lel-
ket újjáélesztõ erdõzúgást!

Fát jelent és vadvirágot, gombát és szamócát, isza-
lagot6 és tüskét, kígyót és békát, tücsköt és bogarat, haj-
nalt és napszálltát, esõt és havat, deret és harmatot,
napsütést és égzörgést, hársfavirág szagát és harkály-
csõr berregését…

És szabadságot jelent és – magányt!
Részlet az Ünnepnapok címû könyvbõl

�

A tudós nyelvészek megállapítása szerint ré-
gen nem az állatot hívták vadnak, hanem az erdõt.
Amikor vadállatot, vaddisznót emlegetünk, akkor valójában erdei állatot, erdei
disznót mondunk. – A vadon szó ma is erdõt jelent, olyant, amely sûrû, elhagyott
és szabadon növekszik. Idõvel aztán nemcsak azokat az állatokat és növényeket
nevezték vadnak, amelyek az erdõben élnek, hanem azokat általában, amelyek
nem szelídek. A féktelen, szilaj gyerekre is szokták mondani, hogy „vad”.

A vadászok viszont apróvadat és nagyvadat ismernek. Nálunk élõ nagyvad
a szarvas, az õz, a vaddisznó. A többi hazai vad az apróvad, például a fácán, a fo-
goly, a nyúl.
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3 tar = kopasz; a lombtalan csupasz fára is mondják
4 csóró = ezt a kifejezést a szegényes, elhanyagolt emberre használják, itt a csupasz fákat jellemzi az író ezzel

a szóval
5 hapták = német eredetû szó, vigyázzállást jelent
6 iszalag = az erdõben gyakran található kúszónövény, amely kapaszkodó szárával sokszor járhatatlanná te-

szi az erdõt.
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Közmondások, szólások, találós kérdések az erdõrõl

Még õ áll az erdõ felõl! (Noha hibás, még õ vádol, támad.)
Egyszer ment ki az erdõbe, akkor is megette a farkas. (Egyszer mert valamibe belevágni, ak-

kor is pórul járt.)
Erdõre visz fát. (Fölösleges az ajándéka vagy segítsége, mert nem szorultak rá.)
Az erdõnek füle van, a mezõnek szeme van! (Sohasem lehet tudni, ki hallja meg, amit mon-

dunk, ki látja meg, amit teszünk.)

�

Mi nélkül nem lehet el az erdõ? (szélsõfanélkül)

Tavasszal kap levelet,
s õsszel küld csak választ,
de nem egyet, nem is kettõt,
hanem sok-sok százat. (fa)

A tölgyfa

A tölgyrõl szóló népdalokból is válogattunk kóstolót.

De szeretnék tõgyfa lenni erdõben,
Mert valaki tüzet rakna belõlem,
Mer a tõgyfa kék lánggal ég füst nélkül,
Árva szívem soha sincs bánat nélkül.

�

Cserefát égettem,
Parazsat rengettem,
Cserfának füstje
Kihozta könnyemet.

A cserfa a csertölgy másik neve. A csererdõt cseresnek is mondják.

Menyecske, menyecske,
Megmondtam az este,
Ne menj a cseresbe,
Ne menj a cseresbe.

Ne menj ki  cseresbe,
Mert megmar egy kígyó,
Szerelem képibe,
Szerelem képibe.

�

A tölgyfa levelét és termését népmûvészetünkben szí-
vesen alkalmazzák díszítésként. Pásztorboton, ka-
nászkürtön, keresztszemes hímzéseken láthattok
ilyen díszítményt.
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Petõfi Sándor Ha férfi vagy, légy férfi címû költeményében a tölgyfát példaként
állítja elénk.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Erõs, bátor, szilárd.
Akkor, hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg7

Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.

Arany János az itt következõ versét idõs korában írta, benne a Margitsziget pi-
hentetõ csendjét festi meg.

Tölgyek alatt
Szeretek pihenni,

Hova el nem hat
Város zaja semmi.

Zöld lomb közein
„Áttörve” az égbolt

S a rét mezein
Vegyül árny- és fényfolt.

A tölgyek alatt
Oly otthonos itten!

Évem leapadt8:
Íme, gyermek lettem,

…

A tölgyek alatt
Vágynám lenyugodni,

Ha csontjaimat
Meg kelletik adni;

De, akárhol vár
A pihenõ hely rám:

Egyszerûen bár,
Tölgy lenne a fejfám9!

Részlet A tölgyek alatt címû versbõl

�

A fa koronája nem is látszott, hogy meddig ér, és a törzse másfél méter vastag is le-
hetett.

Az erõ és a szépség, az idõ maga volt ez a tölgyfa. Gyula
megsimogatta kérgét, ami kemény volt, mint a szélmarta grá-
nit10.

Volt itt egy tudós ember, azt mondta, több lehet három-
száz évesnél, és azt mondta, igazuk volt a régieknek, akik
szentnek tisztelték az ilyen fát.

És Tutajos úgy érezte: igaza volt annak a tudósnak. A ko-
ronájában emberderék vastag görcsös ágak nyúltak szét, és
rettenetes erejükben mintha az eget tartották volna.
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7 fergeteg = hirtelen támadt erõs szélvihar, amelyet záporesõ kísér.
8 évem leapadt = az író ezzel fejezi ki azt, hogy élete a vége felé jár már.
9 fejfa = fából faragott, egyszerû síremlék, melyre a halott nevét, életkorát, halála idõpontját írják fel; néha

emléksorokat is.
10 gránit = nagyon kemény, szürke kõzet, vagyis szilárd ásványi anyag, amelyet régen utak burkolására hasz-

náltak fel.
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Gyulában különös érzés ködlött, és szótlanul állt az elmúlt évszázadok mellett,
amelyeket ez a szent fa õrzött magában.

Fekete István Tüskevár címû regényébõl

Ezt a regényt már olvashattátok. Bizonyára emlékeztek Tutajos és Matula tör-
ténetére. E kis könyvecskében néhány részletét felidézünk Nektek.

�

A hidegebb, nedvesebb területeken, magasabb hegyeinken élnek a bükkfák.
Komor, sötét erdõket alkotnak.

Elvesztettem lovam
A bükkös erdõben,
Elszakadt a csizmám,
A nagy keresésben.

népdal

�

Nem messze a háztól, abban az irányban, amerre az ajtó nyílott, egy olyan bükkfát
találtam, amilyen nem sok lehet az Isten földjén. Nem is nagy volt, hanem a nagyok kö-
zött óriás. A dereka olyan vastag, hogy az én ölemmel háromszor sem értem körül. Ak-
kora odva11 neki, hogy szorultságból szobául szolgálhatott volna; s az eluralkodott ren-
geteg ágaira fel lehetett volna rakni egy falut. Erõsen vágyakoztam felmenni reá, de eh-
hez lajtorja12 kellett volna, s az nem volt. Így hát tovább folytattam az utat.

Részlet Tamási Áron Ábel a rengetegben címû regényébõl

A bükkerdõ

Gyermekéveim legszebb emlékei bükkerdõbõl mosolyognak felém. Hányszor
osontam ki a házból, mélyedtem be a bükkösbe, az egyetlen templomba, amelyben iga-
zán szívem és eszem szerint tudok ájtatos13 lenni!

És milyen is ez a templom! Földjét haloványsárga levelek borítják, oly szépen mint-
ha nem is a szél, hanem gondos kéz hintette volna el. A sudarak14 oly egyenesen, oly
merészen állanak, mint a gót15 templom oszlopai, de nem oly komoran, mert kérgök
szép világos-szürke, fehérrel átfutott, s a márványozást a moha végzi rajtok. A koro-
nák is úgy érnek össze, mint a gót bolthajtás16 ívezete; de a bükkerdõ bolthajtása kaca-
gó zöld s mesterlyukain nem a padlás szennye, hanem a tiszta kék ég nézeget be, belo-
pódzik rajtok a napsugár, mely a rezgõ levelek árnyékával játékot ûz a sudarakon,…

Részlet Herman Ottó Természeti képek címû válogatott írásaiból
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11 odu = öreg fa törzsében természetes módon keletkezett üreg, amelybe kisebb állatok (madarak, mókus)
gyakran beköltöznek.

12 lajtorja = a létra népies neve
13 ájtatos = áhítatos
14 sudarak = a növényeknek, fõképpen a fáknak a magasba nyúló, a vége felé elvékonyodott egyenes ágai.
15 gót = több száz évvel ezelõtt, a középkorban (kb. a 12. századtól) olyan módon építkeztek, hogy az épületek

vonalai szembeötlõen magasba törtek. A nyílásokat lezáró vonalaknak, íveknek csúcsos formát adtak. Ezt az
építkezési módot nevezik gót stílusnak.

16 bolthajtás = a két oldalfalat, oszlopokat ív alakban összekötõ építmény. Itt átvitt értelemben használja az író,
amikor bükkfa ívesen összehajló ágait a templom bolthajtásához hasonlítja.

Dr. Franyo - Olvasokonyv
Monday, June 10, 2002 12:10:44 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Közmondások, szólások a tölgyfáról, a bükkrõl

Késõre válik a tölgy, de annál tartósb. (Ez a közmondás azt fejezi ki, hogy ami tartós, érté-
kes, annak a kifejlõdéséhez, elkészítéséhez idõ is kell.)

Pattog, mint a cserfa a tûzön. (Mérgeskedik, pöröl.)
Erõs, mint a cserfatûz. (Heves, kitartó érzés.)
Cserfaerdõben almát keres. (Ott keres valamit, ahol nem találhatja meg.)
Azt se mondta: bikkmakk. (Egy kukkot se szólt, köszönés nélkül távozott.)
Csendes, mint a bükkfaláng. (Lassú, de állhatatos, kitartó.)

Az erdeifenyõ

Az erdeifenyõt sok néven ismerik: borfenyõ, borovifenyõ, búrfa, búrfenyõ, fáklya-
fenyõ, keményfenyõ, németfenyõ, peresznye, répafenyõ, szosznya, tündérfenyõ.
Hímzéseken, bokályokon17 a fenyõág is szép minta.

Népdalainkban nem találkozunk fenyõvel. Petõfi Sándor költeménye talán magya-
rázatot ad erre.

Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.

Az alföld címû versben ennek a sík vidék-
nek a szépségét énekli meg a költõ.

�
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17 bokály = egyfülû, karcsú, mázas agyagkancsó, cserép borosedény. Hasa alacsony, nyaka elszûkül, majd
újra kiszélesedik.
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Hajnal Anna így látja a téli fenyvest:
Fenyõk vastag hóruhákban,
hócsuklyákkal, hószakállal
álltak õrt az erdõk mélyén,
harcoltak a fagyhalállal.

Részlet a Téli hajnal címû versbõl

Rákos Sándor egy jó játékhoz ad ötletet verses formában.

Tobozszedõk
Fenyõtobozt gyûjt
Gyurka, Klára –
megtelik a kosárkájuk
nemsokára.

Minden toboznak
nevet adnak:
ezt bölénynek nevezték el,
azt vadkannak.

Diadal lesz az
út hazáig,
a sok toboz-állat ritka
kinccsé válik.

Ily állatok messze földön
nem akadnak.
De élelem hol terem majd
ennyi vadnak?

Karácsonykor fenyõfát állítanak az em-
berek. Ezzel kapcsolatban Jankovich
Ferenc egy fenyõfa képzeletbeli álmát
szedte rímbe.

Egy vén fenyõfa, sok tûlevelével
fent borzonkodván a Bakony hegyében:
nagy sóhajtást tesz, mert hó lepi ágát,
rázza magáról jeges ispilángját18.

Ó, nagy természet, viharaid tépnek…
Én nyögöm búvát a zimankós égnek,
százszor jobb volna, ha betelne vágyam:
állnom ragyogva, öröm csarnokában!”

Egy fenyõ álma (részlet)

Egynéhány régi magyar nyelvû könyvben is találkozunk az erdeifenyõvel. Íme
egy közülük az eredeti régi helyesírással.

A’ Fenyõfákból magától is izzad ki, bõvebben pedig ha a’ kérgek megkartzolódik,
valamej méz sûrûségû olajos gyanta, meljet Terpentinának neveznek, a’ Köznép pedig
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18 ispiláng = körbe fogódzva játszott, dallal kísért gyermekjáték
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rendszerént Lágyszuroknak hívja… A’ lágy szurkot, vagy kazupos szurkot is, ahoz ké-
szült vászon kementzék fenekénn vas serpenyõben elgyújtják, és égetik. Ennek felme-
nõ kövér füstjébõl, a’ vászon kementze oldalaira ragad a’ legjobb féle úgy nevezett
Bétsikorom, meljbõl fekete festéket készítenek, és különösenn a’ Könyvnyomtatáshoz
való festék készítésére, ez legalkalmatosabb…

Orvosi Füvész Könyv

Közmondások, szólások a fenyõrõl

Fenyõfa legény bodzafa puskával. (Gyáva, a harcban hasznavehetetlen férfi.)
Nem fenyõfa kardja. (Megállja a helyét a harcban.)
Pattog, mint a száraz fenyõ. (Hangosan kiáltoz, perel, veszekszik.)

A mókus

Mióta diófáink termõ korba jutottak, kertünket sûrûbben látogatják a mókusok. Le-
szállnak az erdõszélrõl, átjönnek a kis patakon, s lopkodni kezdik a diót a fán. Ha meg-
látják a leselkedõ öreg kandúrt, megriadnak, s visszafutnak a cserjésbe árkon-bokron
át. Sokszor gyönyörködünk bravúros ugrásaikban, s szívesen megfizetjük a vámot – di-
óban – ezért a gyönyörködésért. De én azért is szeretem õket, mert eszembe juttatják
legérdekesebb mókuskalandomat.

Északon jártam azon a kora-õszön, Finnországban. Fenyõ és nyír19 fogadott, s a par-
ti sétautak felé ki-kicsapott hullámaival a tenger.

De lám, ott a földön valami mozog. Mókus igyekszik egy magas törzsû fenyõfa felé.
Kedves pillanat. Már elõkészületet teszek Voigt-
länderemmel20, hogy lefényképezzem azt a lombos-
farkú kapaszkodót. De játszik velem, bújócskát ját-
szik, mint a tarkaharkály. A repedezett kérgû törzs
túlsó felére vonul, s kinyújtott fejével onnan kandi-
kál felém. S ha helyezkedésemmel alkalmazkodni
akarok, folytatja a bújócskát. Már-már bosszant a já-
ték. Ilyen közelbõl sohasem láttam a szabadban mó-
kust, s milyen jó volna északi utamról egy szép állat-
képet magammal vinni.

De most fejjel lefelé fordul, s jön le a fáról. Mint
a harkálylábú csuszka21. Így is jó lesz: mihelyt földet
ér, lekapom. Nem ez történt. Állok nyolc méter tá-
volságra a fától, a mókus földet ér, és – megindul fe-
lém. Zavarba hoz. Hátrálok, hogy megõrizzem
a szükséges távolságot. Három lába van az állvány-
nak, nem olyan könnyû helyezkedni vele. S most itt
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19 nyír = ritkás lombú fa, melynek törzsét fehér színû kéreg borítja. Északi országokban a fenyõ és a nyírfa
együtt alkot erdõket.

20 Voigtländer (ejtsd: foigtlender) = régi – 70–80 évvel ezelõtti – német gyártmányú fényképezõgép
21 csuszka = cinegékkel rokon énekesmadár; fõleg az erdõben él. Erõs lábával, szétterpesztett ujjakkal kúszik,

szaladgál a fákon fel és le. Még fejjel lefelé is tud kúszni.
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van elõttem. Nevetnem kell: ilyet még sohasem láttam. Nem rendes dolog. Ahány mó-
kust eddig megfigyelhettem, mind futott elõlem, s vagy elbújt, vagy fára menekült.
De micsoda garabonciás22 állat ez a finn mókus? Hosszú télikabátban vagyok. Felugrik
rám, s kapaszkodik felfelé a kabátomon. Már a vállamon van, alig tudom lerázni ma-
gamról. Kalauzoló társam neveti a különös jelenetet.

Megtudom tõle: a Seura-Saari szigeten ilyen szelídek és bátrak a mókusok. A sétá-
lók etetik õket, s az én mókusom is azt várta, hogy a cs hívogató hangjával magunkhoz
csalogassuk és megetessük. S azzal, hogy télikabátomon felmászott a vállamig, talán
azt akarta megtudakolni: hoztunk-e neki eleséget, hol marad a dió?

Megtanultam a leckét, ilyenek északon a mókusok.
Áprily Lajos Fecskék, õzek, farkasok címû kötetébõl a Mókusok címû elbeszélés

�

Móra Ferenc Csilicsali Csalavári Csalavér címû regényébõl olvashattatok egy rész-
letet. A történet az erdõben játszódik. Fõszereplõje Csilicsali Csalavári Csalavér,
a róka és nagyérdemû családja: Csalavérné asszony, Cselefendi úrfi, Csalarózsi
kisasszony.

Ebben a percben egy fenyõtoboz esett Csalavér komának az orra hegyére; valami
csúfondáros kacagás vágódott a hegyes fülébe:

Vagy ám te Csalavári Csalavér, a tyúkólak bárója, a pulykaketrecek grófja, az ármá-
nyos róka!

Csalavér összerezzent. Nini, ki lehet az, aki ilyen hamar ráismert. Csak nem Mackó
úr pottyant le a felhõkbõl ilyen váratlanul?

Cselefendi is körülvillantotta a szemét a környéken, és elkiáltotta magát:
Nini, ott kalimpál a fahegyben!
Kicsoda, te?
Hát a kalimpász-madár.
Kalimpász-madár pedig nem volt más, mint a mókuska, Mackó úr fürge kulcsárja23.

Ahogy neszét vette az örökösöknek, mindjárt fölszaladt a létrára, létráról a háztetõre,
háztetõrõl a fenyõfa hegyébe. Ott hadonászott, nagyokat kacagva, az éléskamra kulcsá-
val:

Az örege csupa csaló, apraja se jóravaló, valamennyi kötnivaló!

�

…Tudta merre van a két vendégfogadó, a „Kelempász madár” és a „Fekete bivaly”.
Hát biz azok farkasszemet nézve szemben álltak egymással.

…
No, hova szálljunk, kis csirkék?
Szebb a kelempász, mint a bivaly – mondá Gergely.
Anna, aki a vendéglõ ajtaja fölötti mókust nézegette, vagyis a kelempász madarat,

mert így nevezték azelõtt mókus urat a kalimpáló taglejtései miatt.”
Részlet Mikszáth Kálmán A szelistyei asszonyok címû kisregényébõl
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22 garabonciás = ördöngõs
23 kulcsár = az éléstár és a pince kulcsainak õrzõje.

Dr. Franyo - Olvasokonyv
Monday, June 10, 2002 12:10:53 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



A mókust egyes vidékeken evet, evetke néven is említik.

Közmondások és szólás a mókusról

Ritka, mint a megszelídült mókus. (A nagy-nagy ritkaságra mondják.)
Nehéz az evetet a háznál megtartani. (Nehéz az olyan embert egy helyen tartani, aki hozzá-

szokott a korlátozások nélküli élethez.)
Friss, mint az evet. (Fürge mozgású, élénk.)

A szarvasbogár

… zsenge bogarászkoromban is ûztem: a szarvasbogárvadászatot!
A nyári estén zümmögve szálló „bikabogarat” lepkehálóval elkapni,

spirituszosüvegbe füröszteni, majd szép fényesbarna „agancsát” – ahogy a felnõttek
a szarvasét szokták – táblácskára szerelve, dátummal ellátva, falra sorakoztatni, bár
meglehetõsen szívetlen, de rendkívül lelkesítõ mulatság volt. Egy-egy kapitális24 szar-
vasbogár agancsa ugyanolyan boldogságot jelentett, akárcsak idõvel valamelyik derék
bikáé.

Széchenyi Zsigmond Ahogy elkezdõdött... címû könyvébõl

Ugye tudjátok, hogy a szarvasbogár hazánkban védett állat. Gyûjteni, megöl-
ni, de még fogságban tartani sem szabad!

�

Nemcsak növények – bogarak szerelmese is voltam valamikor. A menedékesen25

emelkedõ gyári kertben tölgyfa volt. Becslésem szerint kétszáz éves lehetett. A tölgy-
fán fejmagasságban nedv szivárgott, mintha ott feketén levedzõ sebe lett volna. Ha reg-
gelenként odamentem a fához, láttam: szarvasbogarak szürcsölik a fa fekete levét.

„Szarvastehénkék és szarvasbikák” – így neveztük õket. Néha olyan csodanagyságú
példányok akadtak a hímek között, amilyeneket azóta sem láttam. „Ne kínozzátok azt
a bogarat” – szólt ránk anyám, ha valamelyik szomszéd fiúval játszogatva, doboz elé
fogtuk „cérnaistránggal26” a bikát, s apró kavicsokat vagy homokot szállítattunk vele.

Részlet  Áprily Lajos Bogarak címû elbeszélésébõl

A harkályok

Bent a fák közt perregõ hang kel, mintha mohó gyorsasággal kerepelne egy vásott
gyerek, meg újra elhallgatna. Azután megint kezdi. A perregõ hang szinte ércesen ro-
pog-kopog, szinte ütemre ismétlõdik, öt-tíz másodpercnyi szünetekkel. Ott egy tarka
fakopáncs zörget-kopogtat a fa ágán. Csõrével pergeti a fakérget, úgy csalogatja elõ
a repedésekben élõ rovarfélét. (Hát ez is – vadászat. Mégpedig elég eredeti.)
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24 kapitális = latin szó, annyit jelent: nagyszerû, kiváló. Elsõsorban nagy, sokágú, szépen kifejlett agancsú
szarvasbikára mondják. Itt a szarvasbogár agancsát illeti az író ezzel a kifejezéssel.

25 menedékes = lejtõs, meneteles
26 istráng = az igavonó állat testén levõ hámot a kocsihoz, teherhez kötõ kötél, szíj, esetleg lánc.
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Kisvártatva, hogy egészen elhallgat, hallom surrogó repülését. Éppen felettem vált
át, lendülõ légi utazással; azzal a jellegzetes fakopáncsrepüléssel, amely olyan, mintha
láthatatlan kéz dobálná arrább-arrább a minduntalan leesni készülõ, szárnyát össze-
kapdosó madarat. Ahol leszáll, ott csakhamar újra perreg-perreg; éktollú farkára tá-
maszkodik, s állva kapaszkodik a fa kérgébe, úgy lesi, micsoda bogárzsákmányt csalo-
gat eléje a kíváncsiságot keltõ pergetés.

Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl

�

A fakopáncsot még így is nevezik: tarka harkály, cifra harkály, fakopogtató,
favágó, fakopácsoló, harkány, horokály.

�

Fekete István Lutra címû könyvében írja le, hogyan szerzik meg ezek a mada-
rak a táplálékukat.

A harkály hol a beteg fák mellkasát kopogtatta, hol karjaikat vizsgálta. A kopogás
hangja elárulta, hogy hol tanyáznak különféle farontó férgek, hosszú járatokat fúrva és
felemésztve a kéreg alatti utak anyagát. A fák szenvedtek, és néha elpusztultak, mert
a nedvek és az élelem szállítása a kéreg alatti szövetekben történik. De jöttek a harká-
lyok, kikopogtatták a baj fészkét – mint a doktor az emberi tüdõ beteg helyeit és zöreje-
it –, és kivésték a korhadt részt. Eddig vésõvel dolgoztak, ezután elõveszik a szondát27,
ami horog és lépvesszõ28 is egyúttal. Ez a nyelvük. Hegye kemény, tüskés horgokkal, ra-
gadós nyálkával. Ha a beteg helyet felnyitották, hosszú, gilisztaszerû nyelvüket bedug-
ják a lyukba, és napvilágra, azaz begybe kerül a pondró29, ormányos, báb, szóval a faron-
tó féreg.

Csata a zöldharkállyal

A kertbe néha ellátogatott a fák háziorvosa: a zöldharkály is. S habár téli idõben,
disznótorok, névnapok idején, senki sem szokott megbetegedni, de már csendesen ta-
vaszodott, és a zöldharkály orvosi jegyzõkönyvecskéjébõl megállapította, hogy mely
fák azok, amelyek tavaly betegek voltak.

Egy napon kapta magát, és meglátogatta régi betegeit.
Ott állott egy százesztendõs vén ihar30, amely már tavaly is nagyon panaszkodott

derékfájdalmakra. Az ilyen vén csont megérez minden idõváltozást. Ha pedig egy kis
szél is akad: úgy tud nyöszörögni, sírdogálni az ilyen vén fa, mint valami lázas gyer-
mek.

No, hogy vagyunk? – kérdezte a zöldharkály, és végigkopogtatta a vén ihar mellét,
hátát.

– Nem sokáig viszem én már, doktor úr, minden éjszaka fejszével álmodom – nyö-
gött egyet a fa.
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27 szonda = nehezen hozzáférhetõ helyen végzett vizsgálatokra használt eszköz.
28 lépvesszõ = madárléppel (fagyöngybõl fõzött ragadós anyag) bekent, madárfogásra használt vesszõ.
29 pondró = a cincérek lárvájának neve, de szokták a növényi részekben, elhullott állatokban levõ más rovarlár-

vákra is használni.
30 ihar = a juharfa másik neve; de mondják a juhart jámborfának, jávorfának, lúdlábáfnak is.
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– De a zöldharkály szorgalmasan kopogtatott tovább. Nem nyugszik õ addig,
amíg alaposan meg nem tudja a baj okát, ha egyszer rátelepedett egy fára. Belenézett
a vén iharnak a torkába is, hátha ott fészkel a baj.

– Meghalok, doktor úr? – kérdezte aggódva a beteg.
– Halál ellen nincs orvosság – felelt komolyan a zöldharkály. – De addig is, amíg

a fejszének eszébe jutna errefelé járni, ajánlok finom, gyenge zöld levelecskéket, friss
hajtásokat, új gallyacskákat arra az idõre, mikor beköszönt a tavasz.

A vén fa felsóhajtott:
– Boglya31 lesz énbelõlem akkorára, mire ismét visszajönnek a cinkék.
A zöldharkály csendesen nevetgélt, mint ez az öreg háziorvosok szokása, és tovább

ment betegei látogatására.
Részlet Krúdy Gyula Ki jár az erdõn? címû könyvébõl

A zöld harkály, vagy másik nevén zöld küllõ egy nagytermetû harkályfaj.
Háta olajzöld, hasoldala zöldesszürke, sapkája karminpiros32.

�

A havasi út mellett lakó Lázárral, a falu leghíresebb székely vadászával és pisztráng-
horgászával jártam egyszer a fenyvest. Medvékrõl és angol vadászvendégeirõl beszélt
nekem. Egyszer csak megszólalt az a messzire hangzó madár-rikkantás, melyet gyer-
mekkorom óta nem hallottam. Fekete harkály – szólaltam meg, s képzeletemben már
megjelent a piros sapkás, hatalmas csõrû, gyönyörû madár. – Az. Fekete horokáj – ismé-
telte a szót Lázár a maga nyelvén. Újabb rikkantás hallatszott, válasz is érkezett reá. –
Mindig így nyugtalankodik – folytatta Lázár –, ha idõváltozás készül. Megfigyeltem. –
Ha pedig Lázár megfigyelt valamit, az úgy is volt.

Itt, a mi gyümölcsöseinkben sohasem járt fekete harkály. Fenyvesrengetegek ma-
dara. De annál több van rokonából, a kisebb testû zöldharkályból. Klü-klü! – hasít bele
a tavaszi csendbe a hang, s már látod, hogyan száll „girlandozó”, hullámos repüléssel
egyik fatörzstõl a másikig. Klü-klü! – válaszol a társa, s van olyan nap, hogy egész estig
hallod a hangjukat. Fény van benne, tavaszi fény. Megfigyeltem, ha nem is lázári maga-
biztossággal: a zöldharkály „nyugtalankodása” is idõváltozást jelent…

Áprily Lajos Meteorológusok címû írásának részlete a Fecskék, õzek, farkasok címû kötetbõl.

Szólás és találós kérdés a harkályról

Tarkabarka, mint a harkály. (Feltûnõen tarka.)

Fúr-farag, de mégse ács,
kopog, mint a kalapács.
Fák doktora, orvosa,
erdõben az otthona. (harkály)
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31 boglya = aprított fából, vagy szálas takarmányból rakott kupola alakú rakás.
32 karminpiros = bíborpiros
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Cserjék

Erdeink napsütötte szélein, tisztásain nõ a kökény, a vadrózsa, a galagonya,
a som és még sokféle cserje.

A kökénynek sok neve ismeretes: boronafa, ekegúzs, kökönye, tövisfa, zabszilva.

�

Zöld a kökény, majd megkékül,
Most vagyok szeretõ nélkül.
Majd megérik idejére,
Találok még szeretõre.

népdal

Árok parti kökény,
Kökényszemû kislány,
Eszem a szemedet,
Mért vagy olyan halvány?

népdal

Kukorica Jancsi is kökényszemûnek nevezi Iluskát. Tudod-e, milyen színû sze-
me volt Iluskának?

�

A vadrózsának a kökényhez hasonlóan sokféle elnevezése van: bicskafa, csip-
kebogyó, csipkebokor, csipkerózsa, ebcsipke, gyepürózsa, kutyarózsa.

�

– Apolka, térj magadhoz, lelkem!
De az ott feküdt mozdulatlanul, behunyt szemmel, halvány arcával a harmatos

gyepen, mint egy halott. Egy kiszáradt vadrózsabokor búsult az út mellett, szúrós tüs-
kéivel, kiálló, hegyes gallyacskáival. Abba zuhant bele az egyik lábával. Ó, be jó szeren-
cse, hogy nem fejjel esett erre! Piros vér bugyogott lábáról, szétfrecsegett, megfesté a fü-
vet és a törpe fácska ágait… Hihette volna-e valaki, hogy ez a nyomorult bokor még ró-
zsákat hozzon halála után!

Részlet Mikszáth Kálmán A lohinai fû címû elbeszélésébõl

A köznyelv nem használja olyan szabatosan, egyértelmûen a bokor és a cserje
szavakat, mint a tudományos nyelv, amelyben ezek a szavak már szakkifejezések.
Hogy miben különbözik a cserje a bokortól? A bokroknak rövid alacsony törzsük
van, törpe fácskák, a cserjék a tövüknél ágaznak el.

�

A galagonyát gelegenyének, istenalmának, krisztustövisnek is hívják hazánk
különbözõ vidékein.

Õszi éjjel
Izzik a galagonya,
Izzik a galagonya
Ruhája.
Zúg a tüske,
Szél szalad ide-oda,
Reszket a galagonya
Magába.

Weöres Sándor Galagonya címû versének egy részlete
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Közmondások, szólások a cserjékrõl

Egyik kökény, másik galagonya. (Mind a kettõ egyformán hitvány; egyformán nem érnek
semmit.)

Máskor galagonyán is kapna, most csak turkál benne. (Otthon ennie sincs mit, másutt meg
válogat.)

Megette a somot virágjában. (Nagy szenvedések, csapások érték az életben.)
Somfa õ, nem káka. (Erõs, kemény, szívós ember.)
Jóllakatták somfakolbásszal. (Jól elnáspángolták.)
Kék, mint a kökény. (Élénk kék színû.)
Aggatózik, mint a csipkebokor. (Kötekedik, akadékoskodik.)
Szúrós, mint a kökénytüske. (Nagyon szúrós.)

A tudományos nyelv itt is eltér a köznyelvtõl. Ti természetesen tudjátok, hogy
a kökénynek nem tüskéje van, hanem tövise, mint ahogy a vadrózsa sem tövises,
hanem tüskés. Ezért nem igaz a mondás, hogy: nincsen rózsa tövis nélkül.

A keresztespók

Öt póknak hány lábáról

Tegnap délben ugyanis az történt, hogy amint savanyú ábrázatomat odatartottam
a kislányom elé, nem az életet megédesítõ gyermeki csók talál homlokon, hanem ez az
alattomos kérdés:

– Apukám, hány lába van a póknak?
– Mi közöd hozzá? – bújtattam tudatlanságomat ösztönösen az apai tekintély

hangjába.
… a gyerek … pityeregve teszi elém a számtankönyvét.
– Tessék apukám. Ebben van a kérdés.
…
– Olvassuk meg, az a legegyszerûbb – mondtam a gyereknek…
Mert persze, hogy legegyszerûbb volna megolvasni a pók lábát, de hát ahhoz pók

is kellene, legalább egy darab. De hát hol vegyük a pókot?
Istenem, hát adjon anyuka, hiszen azért gazdasszony. Nem bánjuk mink, ha akko-

ra lesz is, mint egy kétfelé tört mákszem, csak pók legyen.
Anyuka olyan nagy mester, hogy elõbb-utóbb a fiastyúkot33 is lehozza az égrõl a mi

kedvünkért – könnyebb is az, mint a piacon vásárolni –, de pókot õ se tudott adni.
…
– Megállj, gyermekem – vettem erõt magamon –, majd mindjárt kerítek én okos

embert, aki megmondja, hány lába van a póknak.
…
Nekivágtam a világnak – s még azóta nem kerültem haza. Másfél nap óta nem talál-

tam embert, aki biztosan meg tudta volna mondani, hány lába van a póknak. Pedig kér-
deztem a borbélyomtól, a trafikostól, két egyetemi tanártól, egy akadémiai levelezõtag-
tól és a kerületi rendõrfõkapitánytól. Mind azt állította, hogy már látott pókot, de egyik-
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33 fiastyúk = több fényes csillagból álló csillagcsoport
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nek se olvasta meg a lábait. Most még a tanfelügyelõt fogom megkérdezni, de attól fé-
lek, … sohase fogom többet látni a famíliámat34.

Móra Ferenc Nádi hegedû címû kötetébõl

De ti bizonyára tudnátok segíteni az írónak, hogy hazamehessen Panka lányához.

�

A pókok táplálékszerzésérõl Herman Ottó Magyarország pók-faunája35 címû mûvé-
ben így ír:

A hálóba esett prédát36, nevezetesen az erõsebb rovarokat: nagy legyeket, pilléket
stb., nagy hirtelenséggel körülfonják, még pedig úgy, hogy a test végével a préda felé
fordúlva valamennyi szemölcsöt hozzányomják, a szemölcsöket szétterpesztik, a pré-
dát pedig a harmadik és negyedik lábpár segítségével gyorsan forgatják. A szemölcsök-
bõl ilyenkor széles szalagként özönlenek a szálak, és úgy látszik, hogy e begöngyölés
az a mozzanat, a melynél valamennyi cséve37 közremûködik. Alig három másodpercz
alatt az aránylag legerõsebb préda úgy begöngyöltetik, hogy mozdúlni képtelen.

Ekkor alkalmaztatik a mérges csípés is, mely az állatot néhány másodpercz alatt meg-
öli. A kisebb rovarokat néha a háló tércséjére38, néha a lakásba czipelik, hogy összerágás
után nedvét kiszívhassák; a nagyokat többnyire ott költik el, a hol azok befonattak.

Közmondások, szólások, találós kérdések a pókról, pókhálóról

Úgy él, mint a pók. (Eszik-iszik, másra nincs gondja.)
Úgy jól van lakva, mint a pók. (Nagyon jóllakott.)
Olyan gyenge, mint a pókháló. (Nagyon vékony, ritka szövésû anyag.)
Pókháló valakinek a szemére. (Porhintés valaki szemébe.)

Szõ, fon, nem takács. Mi az? (pók)

Minden útját maga szabja,
ég s föld közé maga rakja.
Háza sarkában ül lopva,
s vendégeit mind kifosztja. (pók)
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34 família = latin szó, családot jelent
35 fauna = egy terület összes állata
36 préda = zsákmány
37 cséve = a szövõszemölcsök kivezetõ csöve
38 tércse = a pókháló közepe
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A cinegék

Alszik a hóban
a hegy, a völgy,
hallgat az erdõ,
hallgat a föld.

Egyszerre mégis
rezzen a táj:
hármat fütyül
egy kis madár.

Háromszor hármat
lüktet a dala,
vígan, szaporán, mint
éles fuvola.

Az a fuvolás
a Nyitnikék!
Már kezdi is újra
az énekét:

két füttyre mindig
kvart39 lefelé:
nem sok, de örülni
ez is elég.

Részlet Szabó Lõrinc Nyitnikék címû versébõl

�

És mit ért ki Móra Ferenc a cinege énekébõl?

Csak a cinegének
Szomorú az ének:
Nincsen cipõcskéje
Máig se szegénynek.

Keresi, kutatja,
Repül gallyról gallyra:
– Kis cipõt, kis cipõt! –
Egyre csak azt hajtja.

Részlet A cinege cipõje címû költeménybõl

Cinkék

Van-e, aki nem ismeri a hangjukat? Azt a legtöbbször háromtagú, ismétlõdõ madár-
szót, mely napfényes idõben, hóolvadáskor már tavasz elõtt megszólal, s a tél múlásá-
nak reménységével csillogtatja meg a szemeket. Ha zordul az idõ, elhallgat a hang, de
növekvõ verõfényben megszólal újra. Van, ahol így utánozzák: nyitni kék, nyitni kék,
s van, ahol így: kicsi csûr, kicsi csûr…

Nem a kékcinke, nem a barátcinke s nem a búboscinke hangja ez, nem is a hosszú
farkú, apró szemû õszapóé, mely szintén a nagy cinkecsaládhoz tartozik, hanem színei-
ben és örök elevenségében bájos széncinkéé.

Áprily Lajos Fecskék, õzek, farkasok címû kötetébõl

�

Költõink, íróink nagyon szívesen írtak a cinegérõl. A következõkön kívül is bizo-
nyára sokat ismertek még.
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39 kvart = zenei szakkifejezés; valamelyik alaphangtól számított 4. hang
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Koncert
...
A forrásnál pár fürge cinke perget
becézõ szót: Kicsit ér! Kicsit ér!
Nagy tarkaharkály járja fenn a kertet
és néha kasztanyettával40 kísér.

Áprily Lajos

�

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

Weöres Sándor Ha vihar jõ a magasból címû versének részlete
a Bóbita címû kötetbõl

Buba éneke

Ó ha cinke volnék,
Útra kelnék,
Hömpölygõ sugárban
Énekelnék –
Minden este
Morzsára, búzára
Visszaszállnék
Anyám ablakára.

Ó ha szellõ volnék,
Mindig fújnék,
Minden bõ kabátba
Belebújnék –
Nyári éjen,
Fehér holdsütésen
Elcsitulnék
Jó anyám ölében.

Weöres Sándor

�

...
Hej, rózsa, rózsa,
csipkebokor-rózsa –
fülemüle a kertésze,
cinege a csõsze.

Részlet Csanádi Imre Rózsapirosító címû versébõl

�

– Édesapám akkor lépett be a szobába. Nyakán volt a csíkos tarisznya, vállán kapa,
indulóban volt a szõlõbe.

– No, gyerekem, jössz-e velem hernyót szedni? – kérdezte tõlem.
Nem szóltam semmit, édesszülém41 felelt helyettem:
– Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús csizma terem.
– No, az pedig éppen a szõlõben terem – mondta komolyan édesapám.
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40 kasztanyetta = keményfából készült, gyors kattogó hangot adó csörgõ, amit többnyire spanyol táncosok hasz-
nálnak az ujjukra erõsítve.

41 édesszüle = mindkét szülõ neve, de vidéken elsõsorban az édesanyát szólították e néven; szokták a nagy-
anyó helyett is használni.
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De már akkor fogtam is a kezét, húztam kifelé az ajtón, hogy valaki el ne vigye a sar-
kantyús csizmámat, mire kiérünk.

Kimentünk a szõlõ végére: ott megálltunk egy körtefa alatt. Telistele volt az fakadó
bimbóval.

– Látod-e ott azt a cinegefészket? – mutatott fel édesapám a fa tetejére.
– Látom.
– No, hát abban van a te sarkantyús csizmád.
Hittem is, nem is, de nem szóltam többet. Apám elment megkerülni a szõlõt, a cine-

gevarga42 meg abban a pillanatban röppent ki a fészekbõl. Néztem utána, szerettem vol-
na megszólítani, de aztán jobbat gondoltam. Másztam fel, mint a mókus, de majd leszé-
dültem, ahogy belenéztem a takaros kis fészekbe. Négy icipici tojásnál egyéb nem volt
benne.

– Ez egyszer áprilist járatott velem apám – gondoltam magamban. Elfutott a puly-
kaméreg, belemarkoltam a fészekbe, kiszedtem a tojásokat, s egyenként a fához ver-
tem õket.

Épp az utolsó tojáskát loccsantottam szét, mikor nagy lelkendezve odafutott apám:
Vigyázz, te, kárt ne tégy a fészekben!
Egy kicsit ijedten huppantam le a fáról.
– A fészekben nem tettem kárt, csak a tojásokat törtem össze.
– No, oda is van akkor a sarkantyús csizmád – csóválta meg apám a fejét. – Hány to-

jás volt?
– Négy.
– Abból lett volna négy cinegefiók. Az mind megevett volna naponként ötven-öt-

ven hernyót, az mindennap kétszáz hernyó. A fiókákat az anyjuk körülbelül harminc
napig etette volna. Harmincszor kétszáz hernyó, az hatezer hernyó.

– No, ezek már nem esznek meg egy hernyót se – néztem föl egy kicsit elszomorod-
va a fára.

– Majd esznek õhelyettük a hernyók gyümölcsfavirágot. Minden hernyó minden-
nap egy virágot – számított tovább édesapám. – Hatezer hernyó hatezer virágot, har-
minc nap alatt száznyolcvanezer virágot. Alma, körte, cseresznye lett volna abból. -
Almából, körtébõl cseresznyébõl, barackból kiárultuk volna a sarkantyús csizmára valót.

Ebben a percben hazaérkezett a cinegemadár. Sohase felejtem el a jajveszékelését
a kifosztott fészek körül. Szívszaggató sírása ma is fülemben cseng. S ma is jobban fáj
szívemnek, mint az, hogy akkor egyszer lett volna sarkantyús csizmám az életben, azt
is megették a hernyók.

Móra Ferenc: Cinegefészek

Közmondások, szólások a cinegérõl

Olyan, mint egy cinege. (Nagyon sovány.)
Cinegét fog az orra. (Kipirosodik a hidegtõl.)
Cinkét fog a feje. (Tökfejû.)
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42 cinegevarga= a vargák cipõk, lábbelik készítésével, javításával foglalkoznak. Mivel a cinegék énekét így is
lehet érteni: kis cipõt, kis cipõt; rájuk ragadt a varga elnevezés.
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A fülemüle

Elmenék a zölderdõbe sétálni,
Leülnék egy zöld fa alá nyugodni.

Odajöve fülemüle szép madár,
Utasodván, hogy engemet ott talál.

Hoza nékem körme között cédulát,
Abba hozá az én rózsám szándékát.

Ezt a népdalt Kodály Zoltán gyûjtötte

�

Dombon van a kisangyalom lakása,
Földre hajlik néki a rózsafája.
Fülemüle szokott rajta tanyázni,
Szép a babám, nehéz tõle elválni.

népdal

A fülemile
...
Történt pedig egy vasárnap,
Hogy a fentírt fülemile
Ép’ a közös gallyra üle,
…
Pál gazda
Ki gyönyörrel ott hallgatta,
Így kiáltott örömében:

„Istenem, uram
Beh szépen
Fütyöl ez az én madaram!”

„Kendé bizony az árnyéka!
Mert olyat mondok, hogy még a…”
Hangzik által a sövényen
Egy goromba szó keményen.

„Hát kié – pattogja Pál –
Mikor az én fámra száll?”

„De az én portámon zengett:
Hogy illetné a fütty kendet!”
...

Arany János írta ezt a verset. Irodalomórán
fogjátok jobban megismerni ezt a költe-
ményt.

�

Legszebb hangú énekesmadarunkról így
versel Csanádi Imre:

Este van, este van,
tiszta csönddel tele, –
kizöldült a csipkebokor,
szól a fülemüle.

Fújja fuvolásan,
csattogva cifrázza.
Hallik a csillagok alatt
tündér-zokogása.

Részlet a Fülemüle-ének címû költeménybõl
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Fülemülék

És estefelé megszólal az elsõ fülemüle. Szerényen szólal meg, de mire a feketerigók
elhallgatnak, már zengõvé bátorodik az ének. Másnap már kettõ szól, harmadnap már
nem tudom megszámlálni, hogy mennyi. Megjöttek!

Lepihentünk, éjjel van, s nõ a fülemüle-ének. Most már közelebb került az ablak-
hoz. Kettõ csattog a közelben, s túl a patakon, a sûrû bokrosban, mintha a két vezéréne-
kes kísérete volna, tíz is dalol.

– Alszik? – szólok be feleségemnek a belsõ szobába.
– Nem lehet. Itt szól a vadrózsabokron, az ablak elõtt.
– Én sem alszom. Az enyém itt ül a szomszéd almafán…
Erdõ alatt, magányos völgyben lakunk, a nagyvárostól messze. Hangversenyekre

nem járhatunk, de a fülemüle-koncert heteken át kárpótol érte. Van olyan fülemüle is,
amelyik nem hallgat el reggel, nappal is folytatja az éneklést mámoros telhetetlenség-
gel. A kicsi szíve telis-tele van, a dalt csak úgy önti, önti, önti. Mikor pihen meg? Mert
este újra beáll a nagy koncertbe. S van egy csodálatos esti óra. Az az idõ, mikor a fekete-
rigók még énekelnek, s a fülemülék már rákezdik az éneket. Olyan ez, mintha fuvolák
kísérnék egy gazdag hangszerelésû karének vezetõszólamait. Az ilyen estét ne sza-
laszd el: ülj le a patakparton, ahová utánad száll az almafák virágillata, s nyisd ki a szíve-
det annak a muzsikának.

�

Csokonai sokat gyönyörködhetett a fülemüledalban. Muzsikusfüle volt, s meg
is figyelte – talán a Nagyerdõben – a változatukat.

„Most andalogva lejtõz,
Majd felfelé cikornyáz,
Majd harsog és ledörmög,
Kanyarog, siet, rezeg, nyújt…”

mondja a fülemüledal strófáiról.
Áprily Lajos Fecskék, õzek, farkasok címû kötetébõl

Közmondások, szólások a fülemülérõl

Énekel, mint a fülemüle. (Szépen énekel.)
Örül a fülemüle, ha hangyatojást lát. (Mindenki

örül, ha kedvenc ételét tálalják elé.)
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A rigók

Eredetileg erdõk, ligetek lakója a házaink környékén gyakran látható feketerigó

Kiolvasó

Etyem, petyem, pitypallára,
Szól a rigó rikontyára,
Cérnára, cinegére,
Cuc ki innen a mezõre!

Népköltés a Süss fel nap! címû kötetbõl

Most szólj, rigó

Az a rigódal érdekel ma engem,
mely fenn a nyírfán, fiatal meréssel,
megszólal künn a hajnalszürkületben
halk indulással és emelkedéssel.
A fuvolása régi ismerõsöm,
láttam tavasszal s láttam súlyos õszön,
és láttam hóhullásban, hogyha gyomra
szemet keresni ûzte ablakomra.
Viharos hócsapásra, szélverésre
csak néha moccant fájó zirrenése.
Ott állt sötéten, hõsi egymagában,
úgy nézett rám egy karnyújtásra tõlem,
hogy hazavágyó dal buggyant belõlem.
De õ csak hallgatott. Mint néma, bátor,
ragyogó és fekete inspirátor43.

Áprily Lajos Fegyvertelen vadász címû kötetébõl

A nagyravágyó feketerigó

A feketerigó a ligetben élt. Sárga csõre volt, ragyogó cipõgomb szeme – és persze fe-
kete volt, mint a szurok. Azért is hívják feketerigónak.

Nem tudom, ki hogy van ezzel a fekete színnel. Nyilván van, akinek nem tetszik,
mert hiszen a narancssárga sokkal vidámabb, a türkizkékrõl és a meggypirosról nem is
beszélve. De aki jobban odafigyel, annak a fekete is tetszik, ebben bizonyos vagyok. Hi-
szen annyiféle fekete van. Kékesen fénylõ fekete, puha fekete, éjfekete, játékos fekete,
meleg fekete és ki tudja még hány.

A feketerigó fénylõ fekete volt.
És nem tetszett neki a fekete szín.
…
Bánata akkor vált mégis szívbe markolóvá, amikor a kisfiú eljött a ligetbe, és azt

mondta a madaraknak:
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43 inspirátor = latin eredetû szó, itt ihletõt jelent.
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Kellene nekem egy barát. Egy madár barát. Aki reggelenként megkocogtatná az ab-
lakomat, és mindennap megajándékozhatnám kenyérmorzsával meg kölessel.

…
Na és persze a feketerigónak sem volt barátja, mert szégyellte a színét, s emiatt

fönn hordta az orrát. Furcsa dolog, de így volt. Mással is megesik: szégyell valamit, és
azt hiszi, csak úgy tudja elviselni szégyenét, ha fönn hordja az orrát.

…
Egy teljes napig tanulmányozta a sárgarigót. A sárgarigó a legszebb madár – gon-

dolta –, még a latin neve is a legszebb a madárnevek közül, úgy hívják, hogy Oriolus
Oriolus (mert minden madárnak van latin neve is). Eszébe sem jutott, hogy õt meg
Turdus Merulának hívják latinul, s az semmivel sem csúnyább, mint az Oriolus
Oriolus. Talán még szebb is.

És elkezdte magát sárgarigónak festeni. Egy hétig tartott a festés, de ez aztán tökéle-
tesen sikerült. A feketerigó olyan lett, mint egy igazi sárgarigó. Talán csak az alakja kü-
lönbözött kicsit a sárgarigóétól, de ahhoz igazán jó szem kellett, hogy ezt észrevegye
valaki.

…
A kisfiú is elbámulva nézte a szép madarat, a szíve hangosan dobogott. Csak az iga-

zi sárgarigó gyanakodott. „Valami nagyon furcsa ezen a madáron” – gondolta, és oda is
szólt neki:

Füttyents egyet!
Nem füttyentek – mondta nyeglén a feketerigó.
Persze, hiszen a sárgarigó azt tudja fütyülni, hogy „Huncut a bíró” meg „Fütyül

a rigó”, a feketerigó meg csak annyit tud: „Tiutu”. Ez legalább olyan szép, mint a sárga-
rigó éneke, de mégis más. Én biztos vagyok benne, hogy a sárgarigó nagyon szeretné
azt fütyülni, hogy tiutu, de nem megy neki. Õ csak azt tudja, hogy: „Huncut a bíró”.

...

Lázár Ervin kedves meséjében végül leleplezõdik a turpisság. Kiderül, hogy
a kisfiú valójában a feketerigót szerette volna barátjául, és ezért a feketerigó már
nem búsul a színe miatt.

�

A feketerigó és a sárgarigó – bár mindketten énekesmadarak – csak távoli ro-
konai egymásnak. A sárgarigót egyes vidékeken aranymálinkónak, másutt szol-
gabírónak, loriónak, aranybegynek nevezik.

Sárgarigó fölszállott a fára.
Búsul szegény, mert elhagyta a párja.
Engemet is elhagyott a rózsám:
Árva vagyok, mint a rigó a fán.

Sárgarigó, ne szállj föl a fára,
Inkább szállj le rózsám ablakára;
Fütyöld el ott szomorú nótámat:
Érte öl meg a keserû bánat!

népdal
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Hajnali rigók

Hajnali négykor bekiabáltak,
ahogy a torkukon kifért,
(bár az ablak alatt a fáknak
zöld korcsmáiba még alig ért,
még nem is ért új fénye a napnak)
s mint a bolondok, úgy kacagtak,
kurjongattak az ablak alatt vad
vigadozásban a kerti rigók.

Szabó Lõrinc írta ezt a gyönyörû verset a sárgarigókról. Ez csak az elsõ szakasza
a költeménynek, érdemes a többit is elolvasni.

�

Szõlõcsõszök, vincellérek44, erdõkerülõk45, csordásfiúk és más szaktudósok vélemé-
nye megoszlik arra nézve, hogy mit szokott furulyázni a sárgarigó. A fiatalabb generá-
ció46 szerint azt kérdi, hogy „kell-e dió, fiú?”. Meglettebb, törvényviselt férfiak szerint
azt állítja, hogy „huncut a bíró”. Közgazdászok egész világosan kiértik a szavából,
hogy „tillió, rongyot ér a millió”. Amibõl nyilvánvaló, hogy a rigók mindig a kor színvo-
nalán állnak, mert régebbi rigómemoárok47 szerint ez a tantétel valaha így hangzott:

„tillió, rongyból lesz a millió”.
Részlet Móra Ferenc A pártfogók címû elbeszélésébõl

A darazsak pandúrja48

A mi szõlõskertünk nem valami nagy kert. Három lépés a hossza, hat lépés a széle,
egy kis körtefa van a közepében. De az aztán olyan, hogy oda nem adnám az egész szõ-
lõhegyért. A király kertjében nem teremnek olyan körték, mint ezen a fán. Ökölnyi
nagyságúak, aranysárgák az egyik oldalon, nevetõ-pirosak a másikon.

Drága jó ízüket szó ki nem mondhatja. A darazsak kimondhatnák, de azok nem be-
szélnek róla. A múltkoriban már kikezdtek belõlük kettõt. …

Mitévõ legyek most már? Mire megérnének a körtéim, ez a falánk had föleszi az
egész termést. Kétségbeesve néztem körül, mikor egyszerre csak rám kiált valaki az
öreg nyárfáról:

– Kell-e dió, fiú?
Odatekintek; hát egy sárgarigó hintázza magát az ághegyen.
– Edd meg a diódat! – szóltam oda neki mérgesen – inkább azt mondd meg, hogy

fogjak ki a darazsakon?
Azt mondja erre a rigó rigóul:
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44 vincellér = a szõlõ mûvelésével, gondozásával, a szõlõmunkások irányításával megbízott szakértõ vezetõ, al-
kalmazott.

45 erdõkerülõ = az erdõ õrzésével megbízott ember
46 generáció = ez a latin szó annyit jelent: nemzedék, emberöltõ. Egy-egy nemzedék felnövekedésére számí-

tott idõ, kb. 25–30 év, ezt mondják emberöltõnek. A fiatalabb generáción itt az író a gyerekeket érti, a követ-
kezõ generáció a meglettebb férfiaké.

47 memoár = francia eredetû szó, személyes jellegû emlékiratot jelent, itt a rigók emlékiratát idézi.
48 pandúr = rendfenntartó
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– Fogadj meg engem körtecsõsznek, majd ellátom én a darazsak baját.
– Hát mióta vagy te a darazsak pandúrja, te rigó?
– Re-ég, re-ég! – rikoltott a madár s huss! Közéjük csapott a darazsaknak.
Úgy nyeldeste õket, mint a légykapó a legyet. Örült, amelyik elvihette az irháját49,

a rigó pedig kevélyen ugrott egyik ágról a másikra.
– Tilió, tilió, a rigó mire jó!
– Derék vitéz vagy – feleltem neki – megfogadlak körtecsõsznek.
– Mi lesz a bér, tilió?
– Kövér darázs, millió. Mind a tiéd lesz. Mind a tiéd lesz, amit megeszel, ami meg-

marad, azt meg vidd haza a rokonságnak.
Nagy megnyugvással indultam hazafelé, hanem aztán visszafordultam, mert

eszembe jutott valami. Az én rigóm õrizte a fát hûségesen. Éppen abban mesterkedett,
hogy a legszebb körtének a szárát ráncigálta a csõrével.

– Mit csinálsz, körtecsõsz?
– Nézem, hogy elég erõs-e a körte szára. Le ne fújja az éjszaka, mondok.
– No, körtecsõsz, látom, hogy nagyon gondos cseléd vagy. …
Egy hét múlva a Vilmácska babája hívta meg ozsonnára a Panka babáját. No, mon-

dom, itt is ott leszek én, viszek egy kis körtét. Megint kimentem a szõlõbe. De most ijed-
tem még csak igazán meg, ahogy a fára vetettem a szemem. A haragoszöld levelek kö-
zül egy fia körte sem mosolygott felém. Hanem a darazsak pandúrja ott sürgött-forgott
a fán. Aranysárga gúnyája messzire kivillogott a levelek közül.

Mire odanyargaltam, akkorra elröpült. Vitte csõrében az utolsó körtét. Az én hûsé-
ges csõszöm egy hét alatt végére járt az egész termésnek. Még csak kóstolót se hagyott
az álnok. Annyi tisztesség se volt benne, mint a darazsakban.

Móra Ferenc Hol volt, hol nem volt címû kötetébõl

Szólások a rigóról

Nekem is füttyentett valaha sárgarigó. (Én is voltam fiatal, én is értem meg szép napokat)
Nemrég még a rigó fütyült rajta. (Olyan tüzifa vagy bútorfa, amit csak nemrégen vágtak

ki, ezért még meg sem száradhatott)

Az erdõ aljnövényzete

Fekete István nevét regényei alapján ismeritek. A következõ verset is õ írta.

Hóvirág

Illatod a földben hagytad, mélyen,
és az arcod, mint a hó, kedves fehér,
szerelmes méhek kelyhedbe nem járnak,
lehullsz, mikor még híre sincs a nyárnak,
és marokkal tép, aki elér.

Nem ismered a dalt, a zengõ májust,
szirmodra fagy hideg, ónos esõ,
mégis szívemen hordom bokrétádat,
s ha nem néznek, megcsókolom a szádat,
mert Te vagy – Te vagy a: Legelsõ…
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49 elvihette az irháját = elmenekülhetett; az irha egyik jelentése: bõr.
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Hóvirág

– Velem nagyon siettek. Fehér gyolcsból férceltek, lazán, vázlatosan. Csak épp
összeaggattak, varrótûvel, hogy mihamarabb kidobjanak a piacra, mint mintát. De elsõ
lettem. Ez is valami.

Kosztolányi Dezsõ Zsivajgó természet címû mûvébõl

�

Az aljnövényzet az erdõ szõnyege. Az ott élõ növényekrõl a költeményekben,
elbeszélésekben, regényekben külön-külön nemigen olvashatunk, csak mint az
erdõ részét említik leírásaikban.

A júniusi zöld elevenebbre festi a mohot is. Nekitámaszkodom egy vén tölgy dere-
kának, könyököm puha párnába süpped, sûrû mohapázsit az, amely réteggel fonja kö-
rül a százesztendõs, korhadó fatörzset.

…
A haraszt50 közt megmozdul valami, moszatolva töri magát elõre, s kioson az ár-

nyékból egy világos foltjára az útnak. Fürge erdei egérke játszik ott.
Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl

�

Gárdonyi Géza gyermekkori emlékei között említi:

A gombaszedés mindenkor kedves szórakozásom volt. Nem az asztalért szedtem,
hanem valami érdekeset éreztem a keresgélésben és a rábukkanásban.

A legelõ egy kis futamodásnyira volt tõlünk, s esõ után bõven termett ott az illatos,
vörhenyes csibegomba. Szárazságban meg a pöffeteg51 fehérlett mindenfelé. Élvezet
volt erre rálépni s elpukkantani.

De legjobban a cseperke gombának örültem. Ha jót találtam, mindig gyönyörköd-
tem a fehérségében, alsó gyönge pirosságában és az illatában.

A csiperkét sok helyen csipirkának, csöpörkének, sampionnak, sampinyon-
nak is nevezik.

�

Másnap délután kimentünk gombát szedni, a lánykák megvártak, míg elvégeztem
a hivatalos dolgokat. Gombát ugyan reggel szokás keresni, de mi ezzel nem törõdtünk
sokat. Kis kosarakat hoztak magukkal, a másik kezökben a parazolt52 tartották.

A szerencse nemigen kedvezett. Nelli találta az elsõ gombát, s kevélyen mutogatta.
Szép, vörösbõrû királygomba volt, de nem fiatal, mert a héja már hámlani kezdett.
És mégis irigyeltük tõle.

Részlet Mikszáth Kálmán Az én elsõ principiálisom53 címû elbeszélésébõl
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50 haraszt = a növényeknek egy nagyobb csoportját nevezzük harasztoknak, közéjük tartozik az erdei pajzsika
is. A köznyelvben az erdõben lévõ száraz fû megnevezésére is használják ezt a kifejezést.

51 pöffeteg = olyan gombafaj, melynek gömbszerû termõteste fiatalon fehér, késõbb megbarnul. Ekkor a belse-
jét már spórák töltik ki.

52 parazol = francia szó, napernyõt jelent
53 prinicpiális = latin eredetû szó, a hivatali fõnök, elöljáró régies elnevezése, fõleg az ügyvédi irodák vezetõjét

jelenti.
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Hamarosan elfogyott a tarka lomberdõ – rezesedõ bükkök, aranyló juharok54, vö-
rös bogyódíszben pompázó berkenyék55 – beleértünk az öreg lucfenyõk illatos templo-
mába…

Kívánatos vargányák is mutatkoztak. Fiatalok, legjobb korban lévõ kis tömzsiek, ke-
mények, étvágyos, sötétbarna kupakúak. Öreg Jóskám menten észrevette õket – rette-
netes éles gombaszeme volt. Fel is csettintette gyöngyház nyelû, kényes penicilusát56,
hogy szakértõ nyisszentéssel szabja el a gomba nyakát és szertartásos vigyázattal. Pusz-
ta kézzel sose nyúlt volna hozzá, gyökerestül meg pláne nem tépte volna ki. De a
forsriftossan57 lenyakazottnak lelõhelyét pontosan felvéste emléklajstromába58. Hogy
majd hamarosan visszatérhessen, újabbat metszhessen.

Széchenyi Zsigmond Ünnepnapok címû könyvébõl

A gombának nincs gyökere, csak a köznyelvben mondják a gombafonalakat gyö-
kereknek.

Közmondások, szólások, találós kérdések

Harasztra kel. (Beszélni kezdenek róla, szóbeszéd tárgyává lesz.)
Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. (Ha már sokat beszélnek, pletykálnak valamirõl,

szokott annak valami alapja is lenni.)
Nõ (terem, szapora), mint esõ után a gomba. (Gyorsan nõ, gyarapszik.)
Úgy áll a kalapja, mint a keserû gomba. (Szokatlanul, furcsán áll a kalapja.)
Könnyû a gombát letapodni. (Könnyû azzal elbánni, aki nem tud védekezni.)

Fehér ház, fél lábon áll. (gomba)

Nem virágzik, mégis terem. Mi az? (gomba)

Bölcsõmet vad szél cibálja,
takaróm hópehely.
Habár kicsit hideg dunnám,
mégis jó, hogy átölel.
A nap elsõ sugarától, a hópaplan megreped…
Én vagyok az elsõ virág…
Ki tudja a nevemet? (hóvirág)
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54 juhar = a tölgyerdõkben gyakran található, a tölgynél alacsonyabb termetû fa, amelyet parkokba, kertekbe
is ültetnek.

55 berkenye = tölgyesekben a tölgyfák közé keveredõ fa. Apró, körte alakú, savanykás ízû termését megehet-
jük.

56 penicilus = latin szó, a zsebkés régis neve. Azelõtt az írásra lúdtollat használtak, azt hegyezték penicilussal;
itt a gomba nyakát nyisszantják el vele.

57 forsriftosan = német eredetû népies szólás; annyit jelent: elõírás szerint, szabályszerûen, vagyis annak
rendje-módja szerint.

58 lajstrom = jegyzék, lista; valamilyen nyilvántartó könyv.
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Az éti csiga

Csigabiga, gyere ki!
Ég a házad ideki.
Ha nem hiszed, gyere ki,
Majd meglátod ideki!

népi gyermekjátékdal

�

Csigabiga, gyere ki!
Ég a házad ideki;
Hozz egy csupor vizet ki!
Sós kútba vetnek,
Onnan is kivesznek;
Malom alá tesznek,
Ott meg összetörnek;
Mégis ki kell bújnod!

népi gyermekjátékdal

�

Csigás mintát a Tolna megyei hímzéseken találunk.

�

Csigabiga

Napos mohán
melegszik a
botszemû kis
csigabiga;
korán kibújt
s most vár, pihen,
fél és örül,
mint a szívem,
nem tudva: itt
van-e a tél
vagy új tavaszt
hoz már a szél;
nem tudja még,
mi a világ:
ibolya? vagy
csak hóvirág?

Szabó Lõrinc
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Csiga

A statisztikusok59 kiszámították, hogy sebességem másodpercenkint 0,0015 méter.
Ennél fogva együtt emlegetnek a szélviharral és a repülõgéppel, mert a földön az ellen-
tétek csodálatosan találkoznak egymással, s elsõnek vagy utolsónak lenni majdnem
egy. Hová igyekszem? Hivatalosan kiküldtek, hogy védelmezzem a szegények, igazak
és becsületesek ügyét.

Kosztolányi Dezsõ Zsivajgó természet címû mûvébõl

Így igaz. Amikor Kosztolányi e kis mûvét írta, akkor – a 20. század elsõ felé-
ben – ilyen csigalassúsággal intézték a szegények ügyét.

Szólások, találós kérdés a csigáról

Magával hordja a házát, mint a csiga. (Semmije sincs, csak ami rajta van.)
Lassú, mint a csiga. (Nagyon lassan halad valami.)

A szabad mezõre gyakran kisétálok,
pedig kis házamtól soha meg nem válok. (csiga)

Az erdei egér

Egyik útitársunk halk pisszenésére figyelünk fel. Óvatosan odanézek, de õ csak
a szemével mutatja az irányt.

Ott! A galagonyabokor mellett!
Elõször semmi se mozdul. Már-már arra gondolunk, hogy a társunk tévedett, eset-

leg tréfát ûz velünk, amikor halk motozás után két fényesfekete szem tûnik elõ a bok-
rok alján sárgálló száraz levelek közül, majd a rejtélyes állat lassan elõbbre mozdul, és
csakhamar vörhenyesbarna egér üldögél alig néhány lépésre tõlünk, kissé meglepett
emberektõl.

Az erdei egér nálunk erdõn és mezõn egyaránt közönséges. A tudomány több faját
ismeri. Valamennyire jellemzõ a vörhenyesbarnás színezet és a feltûnõen nagy, szinte
kidülledõ, fekete szempár. Hosszú farkuk az elsõ pillantásra megkülönbözteti õket
a kurta farkú pocoktól.

Minthogy mozdulatlanul ülünk, az egérke nem gyanakszik különösképpen. Sõt,
bizalmasan egészen közel jön, majdnem a cipõnkhöz ér. Érzékeny orra mindenfelé szi-
matol, bajuszszálai izgatottan remegnek. Ingerlõ és egyben veszélyt sejtetõ illatokat
érez, és láthatóan nem tudja, mitévõ legyen. A helyzet azonban egészen váratlanul ma-
gától megoldódik. Valamelyikünk vigyázatlanul elõbbre mozdul. Csak egy halk reccse-
nés volt az egész. De ez is elég volt. Egy ugrás, vöröses villanás, s a kis egeret máris el-
nyeli a gazzal sûrûn átszõtt galagonyabokor.

Részlet Schmidt Egon Erdõn-mezõn nyitott szemmel címû könyvébõl
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59 statisztikus = a matematika egyik ágával foglalkozó ember.
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Hazánkban többféle egér él. Az erdõben más faj él, mint a mezõn, és megint
más a ház körül. Nem sokban különböznek egymástól, így a következõ történetek
akár az erdei egérrõl is szólhatnának.

�

A mennyiségtan professzora – … éppen logaritmusos60 példát dolgoztatott ki a táb-
lánál az egyik jeles diákkal, mikor az egér megjelent. A fiú meglátta és elmosolyodott. –
Ezen mit mosolyog? – kérdezte a tanár. – Az egéren mosolyogtam, tanár úr – felelte
õszintén a fiú. A tanár odanézett. – Sebestyén – szólt oda az elsõ padban ülõ diáknak.

– Kimegy az udvarra, követ hoz, és eltorlaszolja az úját. Numerus logarithmi60… –
folytatódott a kiszámítás a táblán. Sebestyén visszajött, az egér eltûnt, s a torlaszolás
megtörtént. Másnapra eltûnt a kõ, s az egér útja szabad lett.

– Micsoda kölykök maguk, hogy ilyen éretlen komédiát csinálnak egy egérbõl? –
förmedt a fizikatanár az osztályra. – Lévay, kérem, menjen le a pedellushoz61, s mondja
meg neki, hogy estére tegyen egérfogót a sarokba.

Mikor reggel megérkeztünk, ott volt a csalétekkel felszerelt egérfogó – de üresen.
Az egérnek eszeágában sem volt, hogy belemenjen és foglyul essék. Beérte a padokban
talált tízórai maradékokkal.

Részlet Áprily Lajos Fecskék, õzek, farkasok címû kötetébõl.

�

Ott már akkor várták, s vitték egyenest a királyasszony elejbe. Ott ült az egy kerek
márványasztalnál, amelyik aranyabrosszal volt leterítve, azon pedig ott állt körben-ka-
rikában a kilenc macska két lábon, mind a kilenc égõ gyertyát szorongatva a két elsõ
mancsában. De úgy álltak azok ott, mintha csak kõbõl faragták volna õket. Még a sze-
mük se rebbent, akárhogy cicegtek, siccegtek nekik az udvari tányérnyalók.

– No, pácsi – nevetett oda Mária Terézia diadalmasan az öreg magyarra –, mit meg-
szólalsz? Elhiszed már magad, mit megtehet szokás? Mindent megszelídel, vadmacska
is, azd mágyar is. Hiszedel maga szemednek?

A fényes uraságoknak, akik ott haptákoltak62, fülig szaladt a szája a mosolygástól,
s ügyet se vetettek a palkonyai alig-úrra63, amikor odatoppant az asztalhoz, és kivágta köd-
möne64 ujjából az aranyabroszra azt az egeret, amit délután a szénáskertekben fogott.

…
– Nesztek! – mondta csöndesen. Már akár a macskáknak, akár az uraságoknak.
– Juj! – ugrott föl sikoltva a királyasszony a karszékre, amint az egér végigosont az

abroszon.
Mert hiába, csak asszony az asszony, még ha két korona van is a fején, s megírta azt

Born Ignác is, … a császárnõ természethistóriai65 múzeumának igazgatója, hogy termé-
szeti ellenkezés vagyon az asszony meg az egér közt.

81

Az erdei egér

60 numerus logarithmi = matematikai kifejezés latinul.
61 pedellus = iskolai altiszt neve volt.
62 haptákol = vigyázzba áll
63 alig-úr = a királyasszony körül álló fényes uraságok lenézték a magyarokat, nem tekintették uraknak; az író

ezt a lenézésüket fejezi ki, amikor így fogalmaz
64 ködmön = a juh gyapjas bõrébõl készült, rövidebb-hosszabb ujjú felsõkabát; a magyar parasztságnak régen

elterjedt ruhadarabja volt.
65 história = latin eredetû szó; jelentése: történet, történelem
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A kilenc macska pedig elhajította a gyertyát, amint az egeret meglátta, s úgy elkezd-
ték kergetni abban a nagy hodályban66, hogy a fáklyákkal67 besietõ cselédség még egy
óra múlva is alig bírta õket összefogdosni.

Öreg Buzogány András pedig kétmarékra sodorván a bajuszát, odarecsegte a ki-
rályasszonynak az igazságot:

Hát nekem elhiszi-e már fölséged, hogy vér vízzé nem válik?
Részlet Móra Ferenc a Magyarok szelídítése címû elbeszélésébõl.

A ló meg az egér

Egyszer egy ló megunta a gazdáját, s elbujdosott. Kötõfék volt a fejében, s annak
szára vonszolódott a földön. Meglátta ezt egy kis egerecske, s hopp, a szájacskájával
megfogta a kötõfék szárának végét! Aztán hirtelen a ló elébe futott, s ment elõtte, mint-
ha õ vezette volna a lovat.

– Na lám – cincogott az egerecske –, milyen erõs vagyok! Vezetem a lovat!
A ló semmit sem szólott, csak mosolygott magában. Ment, mendegélt szép csende-

sen a hencegõ egerecske után. Az meg csak cincogott tovább:

Szép, szép, ó de szép,
én vezetem a gebét!

Így cincogott, hencegett az egerecske, de egyszerre torkán akadt a csúfolódó nóta.
Torkán akadt bizony, mert egy nagy folyó partjára értek. Nosza, egerecske, vezesd

át ezen a folyón a lovat!
– Elõre! Elõre! – szólalt meg most a ló. – Mit álldogálsz, hõs egér? Vezess át a fo-

lyón, hisz csak térdig ér!
Mondta az egerecske:

Van eszem, hogy nem teszem,
mély ez a víz énnekem!

– Na mindjárt megmutatom, hogy nem mély – mondta a ló. Szépen bement a fo-
lyóba, s megállott a közepén.

Látod-e kis egér,
a folyó csak térdig ér!

– Az ám, neked, de nem nekem! – válaszolt az egerecske.
Ami neked térdig ér,
megfúl abban az egér!

Így cincogott az egerecske, aztán könyörögve kérte a lovat:
Jere vissza, végy hátadra,
vígy által a túlsó partra!

– Jól van – mondta a ló –, általviszlek, ha megfogadod, hogy nem hencegsz többet.
Most már ezt cincogta az egerecske:
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66 hodály = valójában a fedett juhakol, birkaistálló neve; átvitt értelemben a nagy termet is hodálynak neve-
zik.

67 fáklya = rúd alakú vagy ilyen nyéllel ellátott, rendszerint nyílt lánggal égõ, fõként a szabadban használt vilá-
gítóeszköz.
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Esküszóval fogadom,
magam többre nem adom,
mint amennyit ér
egy kicsi egér.

– Úgy legyen – mondta a ló, s általvitte a folyón az egerecskét.
Benedek Elek Vége jó, minden jó címû kötetébõl

Közmondások, szólások az egérrõl

Itatja az egereket. (Hull a könnye.)
Kialussza az egeret a lyukból. (Nagyot alszik.)
Az egérlyukba is bebújna. (Nagyon fél.)

Erdei hangyák

A hangya futkos, apró léptei
Alig mutatnak járást, és halad;
Nagy távolokról, gátak ellenére,
Fáradva és mozogva hon terem;

Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde címû verses színjátékából

�

Csoóri Sándor így látja:
Rögmászó hangya

Rög elõtt
topog egy hangya,
picike
mákfejû,
bamba.
Fölmászna
a rögre
rögvest,
ha bírná a lába
már ezt.
...

A hangya

A kis föld alatti lakásokba a hangya nyáron át télre való táplálékot hord össze, ami-
bõl az látszik, hogy igen okos állat, nem csoda, mert hiszen a feje majdnem olyan nagy,
mint a potroha, márpedig bizonyos, hogy például ön is okosabb lenne, ha a feje akkora
lenne, mit a törzse. Aztán még azt is mutatja ez a megbocsátható árufölhalmozás, hogy
a hangya igen elõrelátó állat, ami már azért is csodálatos természeti tünemény, mert
a szeme oldalt van.

E néhány tréfás sort Nagy Lajos Képtelen természetrajz címû mûvébõl írtuk ide.
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A kis királyfi

…A kis hangya felmászott a legmagasabb fára és körülnézett.
– Jujuj! – kiáltotta. – Jön a pókkirály, fuldoklik dühében, nyomában pedig minden

épkézláb lakosa Pókországnak. Hanem azért ne féljetek.
Éleset füttyentett, és két nagy vörös erdei hangya bújt elõ a fahasadékból.
– Itthon van a hangyakirály? – kérdé a kis hangya.
– Itthon – felelték azok. – Mi vagyunk az ajtónállói.
– No, akkor vezessetek elébe, mert fontos beszédem van vele.
– Nem lehet – felelték –, mert most éppen minisztereivel tanácskozik az ország-

utak javításáról.
– No, akkor itt is lesz nyomban a pókkirály a katonáival, hogy ezt a gyönyörû ki-

rályleánykát elvigye magával.
Hej, milyen mérges lett erre a két erdei hangya! Még vörösebbek lettek, mint ami-

lyenek rendesen. Jelentették is izibe a királynak:
– Uram király, jön a pókkirály a hadseregével.
Erre a hangyakirály rögtön földhöz vágta a kalapját, mivel a pókkirály régi harago-

sa volt neki.
– Hány katonája van a pókkirálynak? – kérdé.
– Százezer – felelte a kis hangya, aki az ajtón bekukucskált.
– Akkor rögtön gyûljön össze itt a fa alatt egymillió vitéz hangya. Innen nem megy

el élve a pókkirály! – szólt a hangyakirály, és felkötötte a kardját.
A gyermekek az öreg dajkával a fa tetejére másztak, és onnan nézték a tömérdek

hangya gyülekezését, akik kardjukat villogtatták odalenn. Az elõörsök csakhamar je-
lentették, hogy itt a pókkirály a hadseregével. A hangyakirály rohamra vezette a kato-
náit. A két hadsereg összecsapott. Lett olyan csata, amilyen még nem volt. A hangyaki-
rály a csatában folyton a pókkirályt kereste, s mikor megtalálta, akkor egyetlen döféssel
megölte.

Ezzel vége is volt a csatának, mert a pókok rémülten elmenekültek.
A királyi gyermekek leszálltak a fáról, és megköszönve a hangyák jóságát, hazafelé

mentek. ...
Részlet Krúdy Gyula Ki jár az erdõn? címû kötetébõl

Közmondások, szólások, találós kérdés a hangyáról

Mintha hangyák futkároznának rajta. (Bizsergést, zsibbadást érez.)
Szorgalmas, mint a hangya. (Mindig dolgozik, folyton tesz-vesz.)
Hangyában is van méreg. (A kis termetû emberek is tudnak dühösek lenni.)
Sok hangya az oroszlánt is megemészti. (Ha sok gyenge összefog, legyõzi a magányos erõset.)
Hangyanyom idõvel megtetszik a kövön. (Gyakoriságával az is nagy hatást érhet el, ami je-

lentéktelen.)
Erdõn-mezõn láthatod,
meg is csíp, ha megfogod.
Feje mákszem, hasa bors,
lába vékony, mint a cérna,
s be szorgalmas, fürge, gyors! (hangya)
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Az õz és a szarvas

…
Szól s iramlik, s mint az õz futása,
Könnyû s játszi a lány illanása.

Vörösmarty Mihály Szép Ilonka címû költeményében az õzhöz hasonlítja a szép lányt.

�

Páros nyomok a hóban:
könnyû paták.
A sûrûbõl a hegyoldalon át
futnak tovább,
amerre
az õzsuta a kisgidát
a fölpárázó hajnalban vezette.
Körös-körül aludt még a világ.
…

Míg végre ott
megint a fák között
eltûnnek a nyomok,
amerre
ma hajnalban tétovázó fiát
az õzsuta
a hegygerincen át
erdõtõl erdõig vezette.

Amit Vidor Miklós Nyomok a hóban címû versében leírt, azt Ti is megfigyelheti-
tek, ha nyitott szemmel járjátok a természetet.

�

Egy õzike volt ott.
Egy vörhenyes színû, nyári kabátos õzike. Az utolsó szökéssel megmutatta fehér

kötényét, arról tudom, hogy a szépnemhez tartozott. De még egyebet is könnyû kitalál-
nom. Az a dobogás, amellyel megriasztott, ékesszóló beszéd, ezt jelenti az õzikék nyel-
vén: „Csitt, gyerekek! Lapuljatok meg gyorsan, valaki jön! Ellenség közeledik!”

Bizonyos vagyok benne, hogy a dombhajlás szederbokrai68 egyikében, vagy a sûrû
gaz közt egy vagy két remegõ õzborjú hasal, s ijedten szorítja le soványka lábszárát
a földre. Nyaka kinyújtva, hosszú, kanalas
füle hátrasimulva, két nagy, fényes szeme ag-
gódó gyámoltalansággal néz ki a búvóhely in-
dás69 sátra alól.

A kis élhetetlenek megértették a mama in-
tését: eltûntek, elnyelte õket a föld: nincs
olyan hatodik érzéke70 a vadásznak, amellyel
kisüthetné, hogy melyik sarok, melyik gazos
folt õrzi a rábízott õzgidákat.

Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl
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68 szederbokor = rendszerint vadon termõ, hamvaskék vagy fekete (formájában a málnához hasonló) termésû
cserje.

69 inda = némely növénynek a földön elfekvõ hajtása (leveles szár), amely a földön kúszik, s a csomóknál meg-
gyökeresedik.

70 hatodik érzék = az embernek öt érzéke van: lát, hall, szagol, ízleli az ételt és tapint. Ha valaki valamiféle nem
látható, nem hallható eseményt, dolgot megérez, akkor szokták mondani, hogy hatodik érzéke van; valamit
megsejt, amit nem lehet észrevenni.
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Az õzbak-vadászatnak egészen különös, nem valami dicséretes módját eszeltük ki,
azóta se próbálkoztam hasonlóval:

Lóháton cserkésztünk!
Mégpedig ki-ki egymagában, más-másfelé, minden segítség, minden kíséret nél-

kül. Közösen megállapított szabályaink értelmében a mutatkozó õzbakot lehetõleg ló-
ról, vagy akár leugorva, a földrõl is meg lehetett lõni. Utána azonban saját kezûleg kel-
lett tisztára zsigerelni71, nyeregre kötözni, s az õzbakkal sértetlenül kellett hazaérkezni.

Ezt bizonyára szintén valami egzotikus72 vadászkönyvbõl silabizáltuk73 ki,…
Nem volt ám az olyan egyszerû, amilyennek könyveinkben mutatkozott! Sokféle

elõkészületet, fokozatos tréninget igényelt. Mindenekelõtt lovainkat kellett puskadur-
ranáshoz szoktatnunk. Fejük felett, fülük mellett sütögettük el a fegyvert. Lõtt vadat
szagoltattunk velük, amitõl tudvalevõen riadozni szoktak. Különösen pedig az ellen til-
takoznak, hogy hátukra kötözzék azt a félelmetes szagú, vérízû terhet.

Elõször csak az istállóudvarban, késõbb meg a kertben gyakorlatoztunk. Bizony jó
néhányszor lefordultunk puskástul, elszalasztottuk a lovat, mindenféle bajba kevered-
tünk. De végül mégis sikerült: a lovak nyugodtan állták a puskaszót, kénytelen-kellet-
len az õzbak-szagba is beletörõdtek.

Hogy aztán odakint az erdõn, mikor már komolyra ment a játék, újabb nehézségek
sorozatába ütköztünk, azt akár ne is említsem. Hol a ló hibázta el a nyugodt állást – hol
a lovas az õzbakot. Ha megállt a ló, a bak szökött el – ha megvolt a bak, a ló szökött
haza, saját hátunkra pakolhattuk a harminckilós, véres vadat. Hol a kantár74 szakadt el,
hol a heveder74 – hol a távcsõ veszett el, hol a vadászkés. Hol pedig minden összevissza
keveredett, kantárszár74 a puskaszíjjal, kengyelszíj74 az õzbak-tartó kötéllel, alig gyõz-
tük széjjelbogozni.

Sok haszontalanság és felesleges kártevés árán mégis sikerült néhány õzbakot az
elõírt „vadölõ”-módon hazahoznunk…

Ez a részlet Széchenyi Zsigmond Ahogy elkezdõdött... címû könyvébõl való. E mû-
vében négyéves korától húszéves koráig összegyûlt vadászemlékeit írja meg.
Az õzbakvadászatnak ezt a módját tizennégy évesen, hasonkorú unokaöccsével
együtt találták ki a maguk szórakoztatására sok más csintalansággal együtt.
De mivel minden esetben verekedéssel fejezõdtek be az ilyesféle kalandok, a fel-
nõttek „beszüntették a társas õzbak-cserkészést” – írja.

�

Felhúzott ravasszal ott állok a testes fatörzs mögött, s hallom, hogy a kopók75 nyiffa-
nó hangja felém közeledik. Elõttem az õserdõ egy kidõlt fenyõóriása fekszik a hóban.
Éppen a puskacsõ irányában. Még nem látom a kutyákat, de a hang már olyan közel
van, hogy gyermekkoromból hozott minden vadászösztönömet felkavarja. De most –

86

NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK AZ ERDÕBEN

71 zsigerelés = a testben lévõ belsõ részeket (pl. gyomor, tüdõ, máj, belek stb.) gyûjtõnéven zsigereknek neve-
zik. Ezek kiszedése a zsigerelés.

72 egzotikus = a magyar nyelvben meghonosodott görög szó; annyit jelent: idegen, távoli, külföldi; a köznapi
nyelvhasználatban: különös, furcsa, a megszokottól eltérõ; idegen tájakról származó.

73 silabizálni = ez a latin eredetû szó annyit jelent, hogy valamilyen nehezen olvasható vagy nehezen érthetõ
szöveget betûzve, szótagolva olvasni.

74 kantár, heveder, kantárszár, kengyelszíj = a lószerszám különbözõ részei. A kantár a lószerszámnak a ló fe-
jén levõ része a zablával együtt, amely a ló vezetésére, irányítására szolgál; a heveder a nyereg felcsatolására
való szíj; a kengyelszíj pedig a nyeregrõl kétoldalt lecsüngõ lábtartónak, a kengyelnek a tartószíja.

75 kopók = vadászkutyák, amelyek a vadat felhajtják a vadász számára.
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a kutyák elõtt jó kõdobásnyira – pirosbarna
folt fehér alapon – megjelenik az ûzött vad:
az õz. Küzd a hóval – de a kutyák is el-elme-
rülnek benne –, s itt-ott nem is futva, ha-
nem ki-kiugorva közeledik a holt fenyõ
felé. Már ott van, de megtorpan az akadály
láttán. Néhány lépést tesz a fekvõ törzs mel-
lett a facsúcs irányában és vissza:
a könnyebb átugrás helyét keresi. Meglas-
sul. A kopók kilógó, hosszú nyelvvel vesze-
delmesen közelednek. Az õz nem tétováz-
hat tovább, átugrik – s abban a pillanatban
dörren a puskám. Mintha visszaszerezte
volna futó lendületét, a fenyõn túl menekül
már. Most eltûnik egy dombos emelkedés
mögött. Elhibáztam? Utánasietek. Az emelkedés havában vér, sok vér. A lejtõn hosszú,
mély horzsolás a hóban: a zuhant õz testének nyoma, ahogy a dombról lecsúszott,
s egy fatörzsnél megállt. Õzbak. Vadászszemnek gyönyörû példány. Fölébe hajlok:
még piheg. Jaj, csak ne nézne rám. De rám néz. A kutyák ott teremnek, s dühösen tépni
kezdik a szõrét a farán. Elverem onnan a puskámmal. Még néz, de már nem okáig. Meg-
üvegesedik a szeme. Késõbb kiderült, hogy a szívét érte a sörét… Vadászöröm? Gyilkos
– gondolom magamban, s nem érzek semmi büszkeséget, mikor a lövésre odasietõ társa-
im az elejtett vadat és a lövést szakértelemmel dicsérgetik.

A szemét látom az õznek, azt a látó szemét, ahogy kialvó élete utolsó pillanataiban
reám nézett.

…
Több mint ötven éve múlt annak, hogy egyetlen õzemet meglõttem…
De azt a két szemet sohasem tudtam elfelejteni.
Ma is látom.”

Részletek Áprily Lajos Két õz címû elbeszélésébõl, a Fecskék, õzek, farkasok címû kö-
tetbõl. Áprily másik, õzrõl szóló elbeszélését már olvashattátok.

�

Az õz közeli rokona hazai erdeink királya, a szarvas.

Vad elõttünk vérbe’ fekszik,
Õz vagy szarvas nem menekszik;
Elejtették már a hímet
– Üldözik a szarvas-gímet.
Részlet Arany János Rege a csodaszarvasról címû költeményébõl

�

Szarvasagancsból készítették régen a gazdagon dí-
szített vadász-lõportartókat.

�
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Évenként megegyeztünk abban is, hogy szeretünk idõben ott lenni, még a szarva-
sok megszólalása elõtt! Hiszen egyikünk sem akarja elmulasztani azt a lélegzetakasztó,
azt az örökké szenzációs pillanatot, a néma estbe beleorgonázó – elsõ szarvasbõgést!

Amikor bealkonyodás után, homályba borult ösvényen, ködnevelõ réten ballag-
tunkban minduntalan meg-megállunk, négy-öt perces hallgatózásra…

De csak a fáradhatatlan tücskök fújják. Ágról-ágra koppan a hulló makkszem.
Egy-két macskabagoly76 huhog, jánosbogár77 holdfényû mécsese pislog a cserkészút78

mentén… S az egyre gyémántosodó égboltra hirtelen tûzkígyót rajzol ismeretlen célú
futtában a hullócsillag…

De alig indulunk el ismét, alig megyünk egy dobásnyit – gyökeret ver a lábunk –
megszalad szívünk verése.

Elnyöszörögte magát az elsõ szarvasbika!
Széchenyi Zsigmond Ünnepnapok címû könyvébõl

�

Az erdõ lakói, a vaddisznó és a szarvas táplálékukért kijárnak a szántóföldre.

… a kukoricatáblában csörtet valami, ami nem lehet más, csak vaddisznó.
De azt meglátni egyáltalán csak a képzeletemmel bírom, mert nem lép ki a tiszta,

nyílt térségre, és folyvást fedezet alatt vonul hazafelé.
A szarvasbika ellenben merészebb, bizakodóbb, és megmutatja magát…
A kukorica szélén, messzire tõlem, még egyszer megáll és a fejét forgatva szétte-

kint. Ott áll, mintha sötét márványból faragott szobor volna. A tartása figyelõ; magasra
emelt fejével merészen daliás. Õ a sötét erdõ büszkesége.

Most újra elindul, és besétál a hosszú kukoricatáblába.
Ott még van valami elintéznivalója. A zsenge kukoricacsövekbõl csemegézik. Válo-

gat bennük, ahogy szokta. Egyiknek-másiknak leharapja a csücskét, s azzal továbblép,
másik csövet keres.

Õt magát már nem látom, elfedi a kukoricaerdõ; de az agancsa ott imbolyog maga-
san, és elárulja hollétét.

Részlet Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl

�

A népmûvészetben gyakran találkozunk a szarvas képé-
vel. A vadászok tarisznyáján levõ bõrdíszítés, valamint
a palócok székeinek hátán látható faragás ábrázol szar-
vast. A nógrádiak sótartót díszítettek szarvasképpel.
Tükrösök hátán is láthatunk szarvast és õzet. Erdély-
ben derékaljat díszítettek nyomott szarvasos mintával.

… Vén odvas fa tövében egy szarvascsalád pihen. Egy
szarvasbika és egy szarvastehén két kis ünõjével79.
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76 macskabagoly = varjúnál nagyobbnak látszó nagyfejû bagoly; a vén odvas fákban bõvelkedõ erdõt kedveli.
77 jánosbogár = gyakran szentjánosbogárnak is mondják. Ha este sétálunk az erdõben, kicsiny fénylõ ponto-

kat láthatunk, ezek a jánosbogarak. Lágy testû bogarak, amelyeknek világítószerveik vannak. Nemcsak a ki-
fejlett bogarak, hanem a lárvák is világítanak, sõt a peték is fényt árasztanak.

78 cserkészút = az erdõben levõ keskeny utacska, amelyen a vadász nyomot keresve kutat a vad után.
79 ünõ = fiatal nõstény szarvas
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A hímszarvas kiállt a napfényre, délceg alakja tetszeni látszik önmagának,
meg-megnyalja sima, fényes szõrét, ágasbogas szarvával80 megvakargatja hátát, s büsz-
ke rátarti járással lépked körül, kényesen szedegetve vékony lábait, karcsú alakjának iz-
mai hullámzanak mozdulatai közben.

A nõstényszarvas nagy lustán fekszik a süppedezõ fûben, olykor fölemeli szép fe-
jét, s oly okosan, oly érzõen tekint társára nagy fekete szemeivel, vagy játszódó ünõi
után, s ha látja, hogy azok messze találtak távozni, valami nyugtalan, nyihogó, szûkölõ
sírást hallat, melynek hallatára azok elõfutnak az egymást kergetõ, kis, eleven állatok,
körültáncolják, átszökdelik anyjokat, lehenteregnek körüle, s annyi bohó, szeszélyes
fickándozást követnek el, egy percig sem tudnak nyugton maradni, minden tagjok mo-
zog, és minden mozdulatok oly kedves, oly eleven, oly szeretetre méltó.

Egyszerre megáll merõen a hím, s elröffenti magát. Veszélyt érez, orrát feltartja ma-
gasra, orrlyukai széttágulva szaglásznak szét a levegõben, lábaival nyugtalanul kapar,
fejét leszegezve körülnyargalja a kis tért, s ágasbogas szarvait rázza fenekedve81. Ismét
megáll. Talán kinyílt szemei mutatják az ijedelmet, mely ösztönében támadt. Egyszer-
re odafut nõstényéhez; valami mondhatatlanul gyöngéd nyihogással értetik össze orra-
ikat; nekik is megvan a saját beszédjük, melyen egymást megértik. A kis ünõ rögtön fél-
ve odabújik anyja mellé, szüntelen reszketnek gyönge kis tagjai. A hímszarvas erre las-
sú, óvatos lépéssel eltávozik az erdõbe, alig hallik lépteinek ropogása. A nõstény pedig
ott helyben marad, reszketõ ünõit olykor megnyalva, melyek visszacsókolgatják piros
nyelvecskéikkel, s hirtelen fölkapva fejét, s füleit hegyezve, ha valami zajt vél hallani.

Egyszerre fölugrik. Valamit hallott, amit emberi fül még alig volt képes meghalla-
ni. Messze, igen messze elkezd az erdõ zengeni. A vadászok elõtt ismeretes ez a hang.
A szarvastehén nyugtalanul tekint szét, azután visszafekszik helyére, s ott marad.
Társát tudja, hogy visszajõ, azt meg kell várnia.

A hajtás82 mindig közelebb-közelebb érkezik, s nemsokára csörtetve jõ vissza a hím-
szarvas, szokatlan makogást hallatva fordul társához, s ez arra hirtelen felszökik, s ré-

zsút véve az utat a hajtás vonala elõtt, két kis ünõjével
együtt elszalad; a hím még néhány percig ottmarad,
s szarvaival fölhányja a földet, tán dühbõl vagy elõvi-
gyázatból, hogy társa fektének nyomát eltörölje. Ak-
kor fölnyújtja a nyakát, s mint ezt ravaszabb szarvasok-
nál többször tapasztalják a vadászok, elkezd hangosan
ugatni, utánozva a kopók csaholását, hogy ezáltal azo-
kat tévútra csalja. Azután hirtelen megugrik, s szarvát80

hátára kapva, eltûnt nõsténye után iramodik.
Jókai Mór Erdély aranykora címû regényébõl

Szólások az õzrõl és a szarvasról

Karcsú, mint az õz. (Fõként szép, karcsú nõre mondják.)
Úgy néz, mintha én volnék a szarvascsoda. (Nagyon meg-
bámul engem.)
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Az õz és a szarvas

80 szarv = a szarvasnak nem szarva, hanem agancsa van. Jókai Mór idejében még nem tettek különbséget közöttük.
81 fenekedve = fenyegetõzve
82 hajtás = a vadnak vadászok felé való ûzése.
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A vaddisznó

Csanádi Imre a vaddisznók kedvenc idõtöltését, dagonyázását83 így szedte rímbe:

Erdõ mélyén nagy a posvány84, –
ide jár naponta,
itt hentereg, itt röfög
renyhén85 a vad konda.

Fetrengeni mocsárba
estig el nem unja
sem malacos kocája,
sem agyaras kanja.

Részlet a Szabad horda címû versbõl

�

Csezmicei János, ismertebb nevén Janus Pannonius 1463-ban írta a következõ
verset latin nyelven, mert akkoriban ezen a nyelven írtak és olvastak a mûvelt em-
berek. A költõ versét Illyés Gyula fordította magyarra:

Nézd hosszú agyarát, – két villám görbül elõ ott!
Nézd a sûrû sörték86 dárdaszerû hegyeit!
Hány csapdán kifogott! Ferdén álló agyarával
Fölhasított hányat, ráuszított ebet is!
Nem volt néki elég, amivel táplálta az erdõ:
A terebélyes tölgy makkja, a bõven esõ.
Sírt letarolt földjén kárát panaszolva a jobbágy:
Oly kárt, mint ez a kan, jég zuhogása se tett.

Részlet A vadkan és a szarvas címû versbõl

�

...
Dalos Eszti – a mezõre kiment õ,
Aratókkal puha füvön pihent õ;
De ha álom ért reájok,

Odahagyta kis tanyájok’
– Töri a vadkan az „irtást” –
Ne tegyétek, ti leányok!

...
Arany János: Tengerihántás

�

Irodalomórán foglalkoztok majd Arany János elbeszélõ költeményével, a Toldi-
val. Az elsõ énekben találhatók ezek a szép hasonlatok:

Mint komor bikáé, olyan a járása,
Mint a barna éjfél, szeme pillantása,
Mint sértett vadkan, fú veszett dühében,
Csaknem összeroppan a rúd vas kezében.

�
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83 dagonyázás = sáros, posványos helyen hempereg, fürdik a vad.
84 posvány = mélyen levõ hely, ahol a víz hosszabb ideig áll és megposhad.
85 renyhe = tunya, lusta
86 sörte = a vaddisznó nyakán és hátán lévõ vastagabb, merevebb szõrszál. A vadászok kisebb csoportot tûz-

nek belõle a kalapjuk mellé.
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– Egész csorda heveri… – súgta  elõttem Binder úr, aki szász volt.
De a pénztáros már intett is neki, hogy hallgasson. A pap a térdére állott a bokor

mögött, onnét elõre leselkedett még egyszer, aztán a vállához emelte a puskát. S abban
a pillantásban egy dördülést hallottam, s a dörrenés után, irtó röfögéssel, egy csorda
disznó tovazúgott.

Csak egy nem, de az az egy tántorogva felénk tartott. A pap visszaugrott bokrok
mögé, és elengedte a kutyáját.

Mi is elengedtük a magunkét.
Plútó felugrott, és fel a többi kutya is utána. Bolha is velük a legvadabbul. Mind rá-

ugrottak a vadra, aki villogtatta az agyarát, és lerázta õket, rettentõ dúlásban tovább kö-
zeledvén felénk.

Félelmemben visítani kezdtem, mint akit ölnek.
A két vadász felugrott, és szaladni kezdett visszafelé.
Csak a pap maradt nyugodtan a helyén. Bévárta, amíg a vadkan közel jött a kutyák-

kal a hátán, s akkor szembelõtte.
Fel is fordult nyomban, mint egy zsák.

Részlet Tamási Áron Ábel a rengetegben címû regényébõl

Közmondások, szólások a vaddisznóról

Dúl-fúl, mint a vadkan. (Dühöng, mérgelõdik.)
Bús vadkan a tölgyfa gyökerének is nekivágja az agyarát. (Elkeseredésében oktalanságokba

vagy erejét meghaladó vállalkozásokba is belevág az ember.)
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A róka

Kis kertemben uborka,
Reákapott a róka,
Várj meg, róka, megleslek,
Komáromba vitetlek.

Komáromba vitetlek,
A tömlöcbe vetetlek.
Kurta vasra veretlek,
Onnan ki sem eresztlek.

Tanulhattátok és énekelhettétek már ezt a népdalt.
Tudjátok, hogy a róka nem az uborkára kap reá, hanem a tyúkhúsra, hiszen

ragadozó.

Mondóka

Éhes volt a róka,
bement a tyúkólba,
megadta az árát;
eltörték a lábát.

�

Tóth Mihály uram ugyanis tanulmányozta a rókák természetét, s rájött, hogy
a róka a savanyú szõlõt megugatja. Ha tehát a szõlõben tartózkodó róka nem ugat töb-
bé, ez annyit jelent, hogy immár a szõlõ nem éretlen, és meg van vele elégedve. Mind-
ezeknél fogva minden teremtett lények közül a róka a legilletékesebb faktor87 arra,
hogy a szüret idejét meghatározza. A gyakorlati élet azt követelvén, hogy a gazda min-
denütt a szakismeretet honorálja88, Tóth úr meghagyja a vincellérnek, Bugri Márton-
nak, kinek csinos kunyhója volt a szõlõ alján, hogy mikor a róka abbahagyja õsszel az
ugatást, annak rendje és módja szerint azonnal üzenjen a Rekettyésre.

A csõsz nem egészen osztotta ezt a tervet.
– Hiszen mind szép ez, ténsuram, a róka csakugyan ugatja a savanyú, éretlen szõ-

lõt, és ha hallom, hát tudom, hogy legalább a polyhosokon89 és a hárslevelû fajokon
még alszik a bor, de ha nem hallom a róka ugatását, ez nem jelenti okvetlenül a szõlõ
megérését, hanem jelentheti azt is, hogy nincs a szõlõhegyen róka.

…
– Hát tudja mit, tartson kend egy házirókát a szõlõben, és amikor kell, õvele állapí-

tassa meg a szüret idejét.
Bugri apó szerzett is egy kis rókát, akibõl valóságos értelmes háziállatot nevelt,

mely nem szokott el tõle, egész nap vígan barangolt a szõlõben, csak enni járt haza, és
éjszakára vonult be a kunyhó melletti kis házába.

Abban az esztendõben … elsikkadt valahol a nagy meleg, hûvös és esõs nyár volt,
a szõlõtõkék nagy termést hoztak, de a szem apró maradt, és késõn ért meg, a kis róka
pedig rekedtre ugatta magát Tóth Mihály szõlõjében. Egyszer aztán októberben mégis
megérkezett az üzenet Rekettyésre, hogy „nem ugat már a róka Somlyón”.

Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival címû regényébõl
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87 faktor = latin szó, annyit jelent, hogy tényezõ, összetevõ. Arra mondják, aki a legilletékesebb tényezõ vala-
milyen dologban; itt a róka a legilletékesebb.

88 honorálni = latin eredetû szó, mely szerint valamely munkát, szolgálatot, fáradozást érdeme szerint megfi-
zetnek, értékelnek, becsülnek.

89 polyhos = fehérbor-szõlõfajta neve, ma már kevés van belõle.
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Rókát is szoktak lõportartóra karcolni.

�

…felajánlja, hogy lõjem meg a rókát.
– Jó – mondom –, hát hol van a róka?
– Ott, ni – mondja Forintos, és bár mond-

hatom, a rókák körül nagyon szép múltra te-
kinthetek vissza (nemsokára elérem a százat),
majd leestem a kocsiról. A róka ott volt tõlünk

hetven-nyolcvan lépésre, ugyanazon a hódarabkán, melyen az ölyv oktatta becsületre
a varjakat, és – egerészett.

Egerészett önfeledten és nyugodtan, mintha sem puska, sem ember nem is lenne
a világon.

Fekete István Elmegy a tél címû elbeszélésébõl, a Köd címû kötetbõl

�

A következõ három részlet ugyanarról szól. Érdekes megfigyelni, hogy a há-
rom író stílusa mennyire különbözik egymástól.

Titkos tanya

… Vagy húsz ölnyire90 tõlem egy kis kopár térség terült odalent. Nem nagyobb,
mint egy jókora szoba. A gyér fû lenyomtatva, sok toll mindenfelé; néhány nyúlláb, le-
rágott csontok, amelyek fölött légyrajok kavarogtak.

A kopár tér egyik sarkában ledõlt százados fa dereka barnállott; az alól éppen kiug-
rott valami.

Egy buta kis állat. Barnásszürke, hegyes orrú, hegyes fülû, élénk szemû. Megla-
pult, mint a játszó macska, s félrecsapott ravasz pofácskáját két elsõ lábára fektetette.

Abban a percben egy másik, éppen ilyen kis buksi fejû pattant fel a tér közepén
lévõ gazcsomóból. Azt eddig észre sem vettem. Apró, mókás szökésekkel, a hátát meg-
görbítve ment neki pajtásának, s vitézi harcjátékkal vetette rá magát.

Meghemperegtek, s megnyaggatták egymást. Addig-addig, hogy megmozdult mö-
göttük a bokor, s közéjük ugrott egy nagy vörös róka. Egyiken is, másikon is lódított
egyet, s azzal szent volt a béke.

A rókamama nyomában tötyögött a harmadik apróság. Amint szemem véletlenül
a korhadt fatörzsre tévedt, még egy kis hóhért pillantottam meg, amint kipislogott
a barnaság alól, s nagy érdeklõdéssel leste, mi folyik odakint.

A ledõlt vén fa alatt lakott a hóhércsalád. Bizonyosan bejárója volt ott a titkos róka-
lyuknak.

Egy gally, amit az imént karommal félretaszítottam, visszapattant s megrezdítette
a mogyoróbokrot. Egy másodperc alatt üres volt a tolvajhad bálterme. Az apróság
mind a fa alatt tûnt el, a vén róka pedig egy ugrással a sûrûségben termett.

Nem moccantam. A nagy csönd megnyugtatta az erdõt. Egy széncinke… leröp-
pent a fûre, s ott kíváncsiskodott, fészekbe való bélést keresett a sok toll között.
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A róka

90 öl = hosszmérték, kb. 1,9 méter.
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Ez már sok volt a kis rablóknak, amelyek idõközben újra visszakapták bátorságu-
kat, s kikukucskáltak a fatörzs alól. Egymás után rohantak elõ, neki mindannyian a cin-
kének, amely sípolva, cserregve menekült biztos helyre.

Most már öten voltak. Elõ mert bújni a legkisebb is. Amikor látták, hogy fuccs a cin-
ke, egymásra förmedtek. De nem sokáig tartott rosszkedvük, bolondos játékba keve-
redtek. Tépték, cibálták egymást; fülek és farkak húzgálása történt. Tátogtak egymás-
ra, mint kölyöksárkányok, de hangot nem adtak. Valóságos némajáték volt az.

Egyszer csak megint közéjük toppant a rókamama. Roppantul kellette magát. Vala-
mi volt a foga közt, ami mozgott volna, ha tudott volna. Egy eleven egérke!

A kölykök észrevették, s mind egyszerre kapkodott a boldogtalan áldozat felé.
Elcsípték végre, négyen négyfelõl kapaszkodtak belé. Úgy tetszett, mintha összenõtt
volna az orruk, s most körbe forogva próbálnak szétválni egymástól. A legkisebb, a leg-
ügyetlenebb, ott száguldozott mögöttük, s lökdöste õket sorba; s aztán, hogy látta, nem
ér célt, még az egérke farkát sem csípheti meg, elszontyolodva kullogott az anyja hasa
alá, ott szûkölt, nyafkált91 halkan.

Rókamama vigyorgó pofával, kedvtelve nézegette a tornajátékot. Haj, micsoda csir-
kefogók lesznek ebbõl! – ez a megelégedett gondolat látszott az ábrázatán.

A kis hitványra, amelyik melléje oldalgott volt, haragosan förmedt; kergette azt is
a többihez, mulatni. Megdöfködte hegyes orrával, mintha szidta volna: „Te mamlasz!
Hova lenne a rókabecsület, ha többi is ilyen élhetetlen volna?!…

Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl

�

… egyszerre két villogó szem és egy rõt fej bizsergette meg a tagjait. Egy öreg róka
mászott ki egy lyukból, s óvatosan szétnézvén, száját a patakba mártotta, s csakhamar
felszürcsölte majdnem az egészet. Valami jót uzsonnálhatott a koma.

Noszty egy bokor mögé húzódott, hogy a róka észre ne vegye, szidván Pimpósit
magában, hogy még mindig nincs itt a puskával. A róka eloltván a szomját, körülnézett
a világ mind a négy része felé, mint a magyar gazda, mikor az esõt várja, csakhogy
a gazda az eget nézi, a róka pedig a talajt fürkészte. Csend volt körös-körül, semmi gya-
nús jel sehonnan. Most visszament a lyukhoz, és sajátságos hangot hallatott.

Ez volt a hívó jel. Három kis rókakölyök ugrott ki erre a lyukból, és elkezdett a lyuk
elõtti pázsiton hancúrozni. Az anyjuk egy nyúllábat keresett elõ valahonnan, azt oda-
dobta nekik, az egyik rókakölyök elkapta, és elkezdett vele szaladni a tisztáson, a másik
kettõ utána, kergették, utolérték, egymáson hemperegtek, és az inkriminált92 nyúlláb
hol az egyiknél, hol a másiknál volt, kikapták egymás szájából, iregtek-forogtak, mint
a fonott kalács, néha egyetlen hármas testnek látszottak egy rakáson, a másik percben
pedig egy három rókatestbõl formált karikagyûrûnek, hanem az mind csak játék volt,
mert a kis testvérkék egymást nem bántották. Az öreg megállt a lyuk szájánál, és onnan
nézte gyönyörködve a gyerekek egészséges jó kedvét, aranyos pajkosságát.

Egyszer aztán magasra emelte fel a lompos farkát, s úgy látszik ezt a jelbeszédet ér-
tették a csemeték, mert egyszerre megszûnt a játék, s mint valami vezényszóra, mind
a hárman betakarodtak a lyukba – künn hagyván a nyúllábat, amely úgy látszik, in-
kább csak szimbólum93 volt.

94
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91 nyafkál = nyafog
92 inkriminált = itt: a játék alapjául szolgáló (nyúllábra vonatkozó jelzõ).
93 szimbólum = jelkép
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Az öreg róka most megint megvizsgálta a tájékot mindenfelõl, s miután a közbiz-
tonságot kielégítõnek találhatta, még egyszer visszaszaladt a lyukhoz, és megint halla-
tott valami hangot, ami tekintettel a továbbiakra, fenyegetésféle lehetett, hogy: „most
én elmegyek, gyerekek, szépen viseljétek magatokat, és ki ne jöjjetek semmi zajra, míg
én ki nem hívlak, mert különben megesz a mumus94.

Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival címû regényébõl

�

Egyik fordulónál valami vöröset látok mozogni. Róka!
Rudas erdõben járok. Kora hajnal van, még alig szürkül az idõ. A róka nem vett ész-

re. Egy kis földhányás mögé ugrik, honnét már ketten gurulnak elõ. Játszanak. Lassan
csúszom elõre, hogy többet lássak.

Alig vannak húsz lépésre, és csodálatosan szép lenne az a film, melyet most lehet-
ne csinálni. Öt kis róka játszik anyai felügyelet alatt. Mozdulataik puhák, mint a hajlós
ágé, a szemeik ravaszul csillognak, amint a másik mozdulatait lesik. Az egyik valami
csontot tart a szájában, melyet megfog a másik, és úgy mennek egymás mellett, mint az
iskolás gyerekek.

A mama akkorát ásít, hogy majd az állkapcsa ugrik ki. Szeme azonban jár ide-oda,
figyel, és fülei mozognak. Halk suhogással egy galamb száll fölöttünk a fára. Minden
mozgás erre megszûnik. Egyszerre. Mintha az életet egyszerre kapcsolta volna ki belõ-
lük valaki.

Aztán megy tovább a játék.
Öreg rókavár ez, számtalan kijárással. A kölykek bebújnak egy-egy lyukon, és a leg-

váratlanabb helyeken jönnek elõ; kergetik egymást, és szinte összeráncolják homloku-
kat, hogy melyik lyukon bújik ki az „üldözött”. Az persze éppen a háta mögött jön ki
a leskelõdõnek, és elkapja a farkát…

A legjobban élvezem, azonban a látvány tüneményes csendességét. Pedig a moz-
dulatok gyorsak, mégsem hallok semmit. Mintha a levegõben járnának.

Múlik az idõ. Nem várhatok. Elkezdek cincogni, mint az egér. Újra megdermed az
egész család, és merõn néz felém. Azt mondhatnám, pontosan a szájamra, ahonnét
a hang jött.

Az utánzás azonban nem lehetett tökéletes, mert nem mozdulnak. Ülnek, mint egy
nagy és öt kis kutya. Végtelen kedvesek. A kicsinyek arcában inkább ravasz kíváncsi-
ság, az öregében valami nyugtalan gyanú. Nem, az az egércincogás nem volt igazi…

Meredt mozdulatlanság van a levegõben.
Mi lesz most?
Kezem csigalassan csúszik a messzelátó felé, s amikor a szememhez akarom emel-

ni, alig hallhatóan nekikoccan a kabátgombomnak. A hat rókát abban a pillanatban
mintha egy láthatatlan erõ beszippantotta volna a lyukakba. Ha nem erdõben lennék,
most hahotázva kellene nevetnem.

Két kisróka ugyanis a nagy igyekezetben egy lyukba rohant és megszorultak. Félig
a lyukban, félig kint. Apró lábaik kétségbeesetten rúgták a port, és a farkuk ijedten vi-
torlázott. Nagy volt a rémület, míg végre eltûntek ezek is.

Fekete István Leskelõdés címû elbeszélésének részlete a Vadászatok erdõn, mezõn címû kötetbõl
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94 mumus = kisgyerekek ijesztgetésére kitalált szörny.

Dr. Franyo - Olvasokonyv
Monday, June 10, 2002 12:11:35 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Közmondások, szólások, találós kérdés a rókáról

Elõre iszik a róka bõrére. (Olyan eredménynek örül, amelyet még el sem ért.)
Ravasz, mint a róka. (Nagyon ravasz.)
Más az ürge, más a róka. (Nem szabad azt egy kalap alá venni, ami nem tarozik össze, ami

nem egyforma.)
Alvó, szunyókáló róka nem fog nyulat. (Tevékenykedni, dolgozni kell, ha az ember el akar

valamely célt érni.)
A róka halálát egy tyúk sem gyászolja. (Ellenségének a vesztét senki sem fájlalja.)
Egy rókáról két bõrt nem lehet lehúzni. (Nem lehet ugyanabból a dologból kettõs hasznot

húzni.)
Nehéz a vén rókát tõrbe keríteni. (Nehéz az idõsebb, sokat tapasztalt ember eszén túljárni.)
Róka a rókával könnyen megalkuszik. (Két jómadár könnyen megérti, szívesen támogatja

egymást.)

Miért nincs csizmája a rókának?

(Mertnemhagyjamegmérnialábát.)

A baglyok

Bagoly-madár nem száll minden ágra,
Nem fekszem én a paplanos ágyba,
A nagy Mátra erdeje az én lakásom,
Kopár földön van a nyugovásom.

Ezt a népdalt Bartók Béla gyûjtötte.

�

Az ág tövében, egészen a törzs mellett jókora bagoly ült, és kerekre nyílt szemét rá-
juk meresztette.

– Nem is fél – nevetett Gyula, és megcélozta a baglyot –, könnyû lenne lelõni.
– Könnyû hát, ha szabad lenne.
– Tudom, Gergõ bácsi, tudom, csak megcélzom.
– Jobb, ha nem célozgat, inkább ismerje meg, hogy ez a fülesbagoly. Erdei fülesba-

goly. Nem szabad bántani. Soha nem szabad bántani. Egy baglyot sem szabad bántani.
– A bagoly ásított, mintha unta volna a beszélgetést.
– Még ásít is – csodálkozott Gyula –, hát ez igazán nem fél.
– Nemigen lát embert, más ellensége meg alig van. De nézze meg ezt a fát.
– Mogyoró? Ilyen nagyot még nem láttam, de mennyi termés van rajta. Nemsoká-

ra érett lesz.
– Hát – legyintett Matula –, egyet-kettõt pillant az ember, aztán vége a nyárnak.

Fekete István Tüskevár címû regényébõl
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… Hú szeme már éberen nyitva volt, és ellensége-
sen figyelte a környezetet, amit igazán csak õ látott.

Valamikor volt egy gyermekversike, ami azt
mondta, hogy:

Szegény bagoly nappal vak.
Dõlt falak közt fészket rak…

Hát ez bizony buta versike, mert elsõsorban a ba-
goly nem szegény. Nem szegény, és nem gazdag.
Nem gyûjt, és nem pazarol, csak egyszerûen bagoly.
Madár, amelynek mindene megvan, amíg egészséges
és szabad, semmije nincs, ha beteg, és csak szomorú,
zárt élete van meg, ha rab, bár a rabságot is meg lehet szokni bizonyos mértékig.

És hogy „nappal vak”: egyszerûen nevetséges. Az ember szeme lehet jó, és lehet
rossz, de akármilyen jó: éjszaka nem lát. A bagoly lát, mert pupillája kitágul, és olyan
fényerõs lesz, amilyen sem élõben, sem üvegben nincs a világon. Ilyenkor egész szeme
egyetlen pupilla, míg nappal megfelelõen összehúzódik, és a déli napsütésben csak
gombostûfej nagyságú. De mindig lát, és mindig kiválóan lát.

…
Az, hogy „dõlt falak közt fészket rak” – egy kicsit igaz. De hol vannak ma dõlt falak?

Hol vannak ma kísértetjárta várromok, elhagyott és összedõlt templomok, amelyek-
nek romtornyában baglyok tanyázhatnának?…

Nincsenek, és a baglyok fészket rakhatnak mindenütt, ahol máskor is fészket rak-
tak. Zavartalan templompadlásokon, tornyokban, magtár- és istállópadlásokon, szikla-
üregekben, faodvakban, fákon, sõt a földön is, és ha mégis találnának elhagyott várro-
mot, hát persze, hogy ott is, amíg csak eszpresszót nem csinálnak belõle vagy turista-
szállót, amiben minden rendben van, csak csend nincs, és magány nincs, márpedig
a baglyok nem embert, de még másik baglyot sem tûrnek meg fészkük közelében.

Részlet Fekete István Hú címû könyvébõl

�

Baglyot sótartóra és ruhamángorlóra95 is karcoltak díszí-
tésként.

�

Herman Ottó Természeti képek címû válogatott írásában így
ír a baglyokról:

Hát a bagoly dolga? Ez aztán a cifra és nagyon oktató histó-
ria! Az alkonyat és az éj madara a bagoly, kerüli a napfényt,
azért nem szereti az ember. A példabeszéd pedig meg is szól-
ja éjjeli hangjáért: Bagollyal huhogass.

Ezt mondja az egyik: Bagoly is bíró a maga barlangjában!
Hát hogyne! De csak ott ám. Mert ahogy nappal elhagyja

az odvát, rásereglik az ég madarainak kicsinye-nagyja; úgy
tépi, és ott tépi, ahol éri.

97
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95 ruhamángorló = régen a ruha simításához használt nyeles falap
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A madaraknak ezt a szokását a vadászok ki is használják a kártevõ madarak
ritkításánál. Fekete István Hú címû regényébõl idézzük, hogyan.

…Hú topogott a földön, nézte a T-fát, amelynek kényelmes ülõkéje nemcsak tá-
gabb kilátást, de nagyobb biztonságot is ígért. Hú tehát felfújta magát, és ellenségesen
pattintott csõrével.

…
Kááár … kar-kar-kar – és egy szürkevarjú96 úgy vágott a bagolyra, hogy az majd-

nem elérte kiterjesztett, védekezõ szárnyával.
…
A bagoly felett alacsonyan, magasan száz varjú kavargott, és amikor Hú is megpró-

bált elszárnyalni, úgy vágtak le hozzá, mintha sem a lövöldözéssel, sem a lehanyatlott
társakkal nem törõdtek  volna.

Káár! Káááár! Vágjátok, vágjátok! … Gyilkos  … Gyilkos…
Durr!… Durr!… Durr!… – csattogott újra a puska, de a varjak szinte megõrültek

Hú látásától, aki idegen volt, éjszakai fészekrabló, ellenség és megrontó sátán.
…
… ilyet még nem láttam.
Én se! – mondta a mérnök. – legalább két-háromszáz fészkel itt a fenyvesben, körül

a Bánya oldalán. Hát ezért nincs nyúl… ezért nincs fogoly, és fácán is kevés.
Hú az elõbb ijedten ült le a földre, mert úgy látszott, hogy a varjak valóban megté-

pik, de most, hogy egy kicsit megriadtak, és magasabban köröztek, újra felszállt a T-fá-
ra, felfújta magát, és méltatlankodva pattogott.

Mit akartok?! Ez nem az én idõm, de ha nem tudok elrepülni…

�

Hazánkban nemcsak fülesbaglyok, hanem másféle baglyok is élnek.

De aztán megszólalt egy kis bagoly.
– Kuu-vik! Kuu-vik! – mondta csodálkozva, mert õ is tisztelte a világosság hatal-

mát, ám talán nem szerette. Megleste az embert és a tüzét, de közel nem ment hozzá,
mert nem adott semmit sem a tûz, sem a világosság.

A bagoly a sötétség madara, és annak a balga97 hitnek a vámszedõje98, hogy sötét-
ben nem lehet látni, tehát szabad a vásár. Ezt hiszik a pockok, az egérkék s a többi kis
rágcsálók mind, nem is beszélve az éjszakai lepkékrõl és rovarokról. A bagoly természe-
tesen nem világosítja fel õket a tévedésrõl, mert õ lát is, és hall is, és ebbõl él.

– Mi az, Matula bácsi?
– Kis bagoly, mondja is a nevét, hallja? Azt mondja, hogy Kuvik.
– Kicsi?
– Mint egy kurta rigó, merthogy farka alig van. Kiabál a szamár, ahelyett, hogy va-

dászna, de minden este megkiabálja a tüzet.
Fekete István Tüskevár címû regényébõl

98

NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK AZ ERDÕBEN

96 szürkevarjú = a teljesen fekete vetési varjúnál kissé nagyobb termetû, melle, hasa, nyaka és háta
hamvasszürke, begye, szárnya, farka fényesfekete. Szokták dolmányos varjúnak is nevezni.

97 balga = gyermeteg, együgyû, a szövegben az utóbbi értelemben használta az író.
98 vámszedõ = valaminek a használatáért fizetett összeg begyûjtõje; itt: valakinek a hátrányos helyzetébõl

hasznot húzó.
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Fekete István egyik elbeszélésében is olvashatunk a kuvikról. Ebbõl vettük
a következõ pár bekezdést.

Már feltûnt a homályban a torony, az öreg bagoly már emelkedett felfelé, amikor
az egyik istálló mellett valamit mozdulni hallott. Kissé lejjebb ereszkedett. Az istálló
fala mellett egy óriási egér rágcsált valamit.

– No, még ekkora egeret sem láttam – csodálkozott a bagoly, és elkapta a gyanút-
lan patkányt. A patkány sivalkodott, és mivel kissé hátul fogta a bagoly, belemart az el-
lenség lábába. A bagoly majdnem elejtette a fájdalomtól. Most látta csak, hogy nem
egérrel van dolga, de eddig még csak hírbõl – városi rokonsága révén – tudta, hogy
ilyen is van a világon.

A patkány súlyos volt, harapott is, hát leszállt vele az istálló tetejére.
– Te vagy hát az a híres? – kérdezte, és borotvaéles csõrét összecsukta a patkány

tarkójában. A patkány eleresztette a bagoly lábát, és nyekeregve sivalkodott volna, de
most már a karmok feljebb fogták meg, és csak elnyúlt a gyilkos szorítás alatt.

– Még harap a gazember! – méltatlankodott a bagoly, és megmozgatta karmait
a patkányban. Aztán felröppent vele a torony sarkán kiugró gerendára és körülnézett.

A másik gerendavégen egy kis szürke kuvik ült, de most illendõen meghajtotta ma-
gát: – Jó reggelt, bátyám! Haj, de gyönyörû egeret fogtál.

– Nem egér ez, füles! Patkány. Ha már hallottál róla…
– Patkány? Sose hallottam. Magamfajta szegény zsellérnek99 még egér sem jut.

Nem ilyen úri falat. Ma is egész éjjel csak egy kis egérkét fogtam. Rácsot tettek az em-
berek a magtár ablakára is. Oda sem lehet bejutni… Pedig az asszonynak is kellett vol-
na valamit hozni. Holnapra várjuk a tojások megpattanását… Ha egy kis maradékot
hagynál…

A torony alatt lépések hallatszottak.
– Most fogózz meg, öcsém. Kezdõdik a zenebona. – A két bagoly összehúzta ma-

gát, és úgy várták, mikor zendül meg a harang. Már derengett az ég alja, amikor a haj-
nali harangszó utolsó hullámai is elszálltak a falu felett, dérfehér mezõk felé.

Az öreg bagoly átszólt a kuviknak. – Hát vidd be az asszonynak. Ilyenkor muszáj…
Inkább lemondok róla… – pedig már egy falat sem csúszott volna le a torkán.

A kis kuvik felkapta a fél patkányt, és boldogan tûnt el a templompadlás ablakán.
Õ nem a toronyban lakott. Hátul a padlás zugában éldegélt, és nem is vágyott a torony
elõkelõségei közé.

Az öreg bagoly is belibbent a törött ablakon. Tollászkodott, ásított nagyokat, és bi-
zalmatlanul nézte a harangokat, melyek halkan bongtak, ha a szél a kötelet nekifújta
peremüknek.

A harangozó becsapta a templomajtót, és megforgatta benne a rozsdás kulcsot.
A csattanás még ott verte magát az öreg falak között, amikor a kulcs csikorgása már be-
levájt rozsdás karmaival a puha, mély hangokba. A bagoly bóbiskolt, de erre megint fel-
riadt, és félálomban ezt mondta: - Hát igazán megolajozhatnák már egyszer azt a kul-
csot… és újra behunyta nagy szemeit.

És odakint térdig ködben járva, fázósan átszaladt a határon az álmos õszi reggel.

Részlet az Elment a nyár címû elbeszélésbõl
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99 zsellér = föld nélküli mezõgazdasági munkás.
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Herman Ottó könyvében még ennyit olvashatunk errõl a madárról:

Nevét kiáltásától vette, mely leginkább „kúvik-kúvik” és ha a háztájon tartózkodik,
estefelé sûrûn kiáltja a ház üstökérõl100, a károgóról101 vagy papról102. Innen ered a babo-
na, hogy a kuvik megjelenése és kiáltása halált jelen – a halált jósolgató emberre is úgy
szólnak reá: „ne kuvikoljon már kend!”

A madarak hasznáról és káráról

A kuvik egyéb neve: csuvik, halálmadár, halálbagoly.

Közmondások, szólások a bagolyról

Úgy néz, mint a fülesbagoly. (Mereven, kidüllesztett szemmel néz.)
Hogy a bagoly rúgja meg! (Tréfás szitkozódás.)
Bagoly is azt gondolja, hogy sólyom az õ fia. (Mindenki elfogult a saját gyermeke iránt.)
Bagolyhoz kapván elszalasztotta a sólymot. (Jelentéktelen dologért elszalasztott valamit,

ami sokkal értékesebb.)

100

NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK AZ ERDÕBEN

100 ház üstöke = a gabonaszalmából készült zsuptetõnek a tetõ végén túlnyúló része.
101 károgó = a ház ormán álló, formás fa, amelyet a varjak szeretnek; ott kárognak.
102 pap = náddal fedett ház tetején elõl és a végén lévõ csúcs, egy nádkéve vastagságú nádcsomó
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RÉTEK ÉLÕVILÁGA

A rét, a legelõ, a szántóföld, sõt a rónaság1, az ugar2, a parlag3, a puszta együttes
összefoglaló neve: mezõ. Fû nõ a réten is, a legelõn is. A kettõ között az a különb-
ség, hogy a rétet kaszálják, a legelõre pedig ráengedik, ráhajtják az állatokat,
hogy lelegeljék a friss füvet. Az ápolt parkok, sporttelepek fûtakaróját pázsitnak
hívják.

�

Szomorú a kis pacsirta:
Mind a két szemét kisírta.
Nem szeret a zöld erdõben,
Jobb szeret a sík mezõben.

népdal

A következõ virágének4 és népdal egy-egy szövegváltozatát is ide írtuk. Bizo-
nyára Ti is ismertek olyan dalokat, amelyeknek azonos a dallama, de különbözõ
a szövege vagy fordítva.

Zöld erdõben, zöld mezõben,
Zöld erdõben, zöld mezõben sétál egy madár,

Kék a lába, zöld a szárnya,
Kék a lába, zöld a szárnya, jaj, be gyöngyen jár!

Várj, madár, várj! Te csak addig várj,
Míg az Isten megengedi: enyém leszel már!

�

Zöld erdõbe, sík mezõbe
Sétál egy madár,
Sárga lába, kék a szárnya,
Oh be gyöngyön jár.

Virágének

Kimentem a selyemrétre kaszálni,
De nem tudtam én a szénát levágni,
Mert nem látszott a sok sárga virágtól
Régi babám most búcsúzunk egymástól.

�

101

1 rónaság = nagy síkság
2 ugar = bevetetlenül hagyott szántóföld
3 parlag = megmûveletlen termõföld
4 virágének = szerelmi dal a régi magyar költészetben
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Ha kimegyek én a rétre kaszálni,
Sûrû a fû, nem bírok rendet vágni.
Sûrû a fû attól a sok sárga virágtól,
Sej, de távol estem én a babámtól.

népdal

�

Ahol álltam, sárga föveny5-szõnyeg
Volt terítve, s tartott a mezõnek,
melyen a levágott sarjú-rendek6,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.

Petõfi Sándor A Tisza címû költeményébõl

Közmondások, szólások a mezõrõl

Csendes, mint a sík mezõ. (Nagyon csendes, hallgatag ember.)
Hallgat, mint deres mezõben a tücsök. (Némán hallgat.)
Mezõn halász. (Hiábavalóságot mûvel.)
Rosszul áll a szénája. (Kedvezõtlenül alakultak a körülményei, nincs rendben valamely

ügye.)
Széna-e vagy szalma? (Jól, vagy balul ütött-e ki a dolog? Igen-e, vagy nem?)
Úgy áll a haja, mint a szénaboglya7. (Nagyon borzas, rendetlen a haja.)

A rét növényei

Zsálya, zsálya, fehér zsálya,
Ki nevelt fel a világra?
Édesanyám nevelgetett,
Szõke kislány szeretgetett.

Népdal

�

Hej tulipán, tulipán,
Teljes szegfû, szarkaláb.
Tele kertem zsályával,
Szerelemnek lángjával.

Már tanulhattátok ezt a népi gyermekjátékdalt. Énekeljétek, játsszátok el újra.

102

RÉTEK ÉLÕVILÁGA

5 föveny = vizek partján levõ finom szemcséjû homok.
6 sarjú-rend = a lekaszált sarjúszéna fekvõ sora. A sarjú a már egyszer lekaszált növény tövébõl ugyanabban az

évben újranõtt hajtás. (A réten a második kaszáláskor tehát már a sarjút vágják.)
7 szénaboglya = lekaszált, szárított fûbõl készített kupola alakú rakás.
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Búza közé szállt a dalos pacsirta.
Mert odafönt a szemeit kisírta,
Búzavirág, búzakalász árnyába’
Rágondolt a régi elsõ párjára.

Ezt a is ismerhetitek.

�

Júlia szép leány egykoron kimöne,
Búzavirág szödni, a búzamezõbe,
Búzavirág szödni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magát ott mulatni.

Népballada részlet a Fejér-Nyikó8 mellékérõl

�

Zöld búza között
Piros pipacsok és kék virágok nyílnak,

Petõfi Sándor Kiskunság címû versébõl

�

Pipacsot éget a kövér határra
a lángoló magyar nyár tûzvarázsa

Juhász Gyula Magyar nyár 1918 címû versének elsõ két sora ez.
Értitek ezt a képet?

Közmondások, szólások a rét növényeirõl

Ki gyomot vet, gazt arat. (A rossz cselekedetnek a következményei is rosszabbak.)
Mindenütt terem a gyom. (Mindenütt akad hitványság.)
Búzát vetett, konkolyt aratott. (Jóságért gonoszsággal fizettek.)
A legszebb búza közt is látni pipacsot; Ritka búza konkoly nélkül; Ritka búza, kiben konkoly nin-

csen. (A legjobbak közt is akad hibás;
mindenben lehet hibát találni.)

Ritka búzában sok a pipacs. (A cifrálkodás a belsõ ér-
tékek hiányának a jele.)

Sokszor kivész a búza, megmarad a konkoly. (Gyak-
ran az pusztul el hamarabb, aki, ami érté-
kes, a hitvány pedig megmarad.)

Három éle van a nyelvének, mint a sásnak. (Nagyon
rosszmájú, rossznyelvû.)

Úgy visít, mintha sással hasogatnák a hátát. (Kétség-
beesetten, fülrepesztõen sikolt, visít.)

Sással födött házban bátorságos aludni. (A szegénynek
nem kell a tolvajoktól, rablóktól félnie.)
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8 Fejér-Nyikó = kis folyó Erdélyben Székelyudvarhelytõl nyugatra.
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A sáskák

Ha a sáskák hirtelen elszaporodnak, nagy csapatokba gyûlve felhõként vándorol-
nak útjukban minden ehetõt letarolva. Hajdanában hazánkban is voltak sáskajá-
rások. Hasonlóak lehettek ahhoz, amit Széchenyi Zsigmond ír le az Afrikai tábortü-
zek címû könyvében.

De a hegy fölött újabb és újabb sáskafelhõk gomolyogtak elõ. Fénylik, csillog tõlük
a levegõ, hol vörösnek, hol szürkének, hol meg fehérnek tûnik, amint a változó nap-
fényben ide-odakavarog a rengeteg rovar.

És mind ide, mind a kidzsábéi9 határba ereszkedik – csakúgy dönti õket a hegytetõ.
Ellepik az ültetvényeket. Egymás hegyén-hátán lógnak a kukoricalevélen, szemlá-

tomást vörösítik, rohamosan kopaszítják az imént még frissen zöldellõ tájat.
…
Megdöbbenve, tehetetlenül nézem én is a vigasztalan veszedelmet. A minden tûz-

vészen, minden jégverésen túltevõ, valóban elemi csapást. Hiszen a leégõ kunyhó he-
lyébe hamarosan lehet újat tákolni. A jégverés is pásztákban10 szalad, pusztítása annak
sem reménytelen. Hanem ezt a vészt, a mindennapi kenyér, a teljes évre való élelem to-
tális tönkremenését, hogy lehessen kiheverni?

Mert a sáskahad nem tágít innét, míg csak Kidzsábé9 határában egyetlen levelecske zöldül.
...

�

A sáskák mellett élnek a réteken tücskök is.

Tücsökhívogató

Tücsök koma, gyere ki!
Szalmaszálon húzlak ki.
Házad elõtt megsüllyedtem,
Hat ökörrel vontass ki!

mondóka
Tücsöklakodalom

A mezõben a tücsök.
Készül házasodni,
Ölelgeti a legyet,
El akarja venni.
– Elvennélek, te kis légy,
Ha kicsi nem volnál.
– Hozzád mennék, te tücsök,
Ha görbe nem volnál.
Megvolt a szent egyezség.
Nagy hírbe jött náluk,
Hogy ily dicsõ nemzetség

Csapja itt menyegzõjét,
…
Farkas volt a mészáros,
Hat ökröt levágott,
Amellé meg malacot
Ötvenet lerántott.
Kecske volt a szakácsné,
Jó gulyás-húst fõzött.
Míg az ebéd elkészült:
A tücsök elszökött.

Népköltés a Süss fel nap! címû kötetbõl
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9 Kidzsábé = Kelet-Afrikában egy falu neve
10 pászta = sáv
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Majd a földre hintik a zizegõ szalmát…
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.

Ezzel fejezõdik be Arany János Családi kör címû költeménye, mellyel irodalomórán
foglalkoztok részletesen.

Közmondások, szólások a sáskáról és a tücsökrõl

Úgy eszik, mint a sáska. (Falánkul, mohón és sokat eszik.)
Annyi, mint a sáska. (Nagyon sok emberre mondják.)
Hallgat, mint a tücsök a lyukban. (Némán hallgat.)
A gyönge tücsöknek is hangos a szava. (Az igénytelen, gyöngének látszó ember is tud han-

goskodni.)

A fürge gyík

Ott tenyészik a bús árvalányhaj
S kék virága a szamárkenyérnek;
Hûs tövéhez déli nap hevében
Megpihenni tarka gyíkok térnek.

Petõfi Sándor Az alföld címû versébõl

�

A népmûvészet kedvelt állata a gyík. Képét fõként ivócsanakokon11 látjuk.

Szólások a gyíkról

Fürge, mint a gyík. (Nagyon eleven, gyors mozgású.)
Ráncos, mint a varas gyík. (Csupa ránc az arca.)
Úgy jár a szeme, mint a gyíknak. (Gyorsan jár ide-oda a szeme.)
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11 ivócsanak = fából faragott nyeles, vagy egyfülû edény, amellyel az erdõt-mezõt járó ember a forrásból, kútból
vizet merített
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A sün

A sünt – mint tudjuk – hegyes orrocskája miatt sündisznónak is nevezik. De mond-
ják töviskes disznónak, töviskesnek, szõrdisznónak is.

Harag a töviskesdisznóval

…amikor Burkus, a házõrzõ eb, szokás szerint bejárta az udvart, a kertet, Madár-
ijesztõ nyomban bepanaszolta a töviskest.

– Van itt a kertben egy gonosz kis állat, ami sok bosszúságot okozott már nekem is
meg a kertész úrnak is.

Burkus harcias ugatással tudomásul vette a panaszt, és nyomban elindult
a töviskesdisznó felkeresésére. Az éppen egy meggyfa tövében leste, mikor hullanak le
a magasból a cserebogarak. Hej, volt ijedelme, amikor a harciasan közelgõ házõrzõt ész-
revette. Usgyé belebújt bundájába, fejét, lábát eldugta, és jól begombolta a bundáját.
Mire Burkus vad ugatással megrohanta a töviskesdisznót, de ugatása csakhamar sirán-
kozássá változott. Alaposan összeszurkálta magát a disznó töviseivel, hogy sántikálva
ment a ház felé.

Ez se fog többet megtámadni – gondolta magában a töviskes, és ismét kidugta a fe-
jét házából.

Madárijesztõ azonban nem hagyott fel a gyûlölködéssel. Szólt a rókának, amely
egy napon eljött látogatóba, hogy megnézze, vajon jól be vannak-e zárva a kakasok
a ketrecükbe. A róka körülszaglászta a páncéljába menekült töviskest. Lábával meg-
hempergette, de ugyanakkor éles fájdalmat érzett lábában.

– Nem nekem való pecsenye – mondta a róka és elkullogott.
Madárijesztõ ezek után a pajkos fiúkat hívta segítségül.
A pajkos fiúk nagyon megörültek a töviskesdisznónak. Vettek egy botot, és ütni

kezdték, hogy töviskes dugja ki a fejét házából. Igen nagy bajban volt szegény töviskes,
mert az ütések az állatnak is fájnak. Szerencsére a kertész észrevette a töviskesdisznó
szenvedéseit. Elvette a botot a pajkos fiúktól, és így szólt:

Ezt a szegény kis állatot ne bántsátok. Egyike õ a leghasznosabb állatoknak, csak
hasznot hajt a kertben, mert pusztítja a földi bogarakat.

Krúdy Gyula Ki jár az erdõn? címû könyvébõl

�

…városban is tartják néhol a sünt, háziállat gyanánt beteszik a konyhába, s ott
pusztítja a rovarokat. Nekem is volt egyszer egy ilyen kis házi sünöm, igen megszeret-
tem, õ volt a kedvenc állatom. De képzelhetni zavaromat, sõt rettentõen félszeg helyze-
temet, amikor ellenállhatatlan inger lepett meg, hogy megsimogassam. Õ maga is sze-
rette volna, ezért hízelgõen duruzsolt körülöttem, tipegett-topogott, nyújtogatta ke-
cses nyakát, de hát hiába, rettentõ végzet: a sünt, bármilyen kedves állat is, és bár-
mennyire szereti is az ember, nem lehet megsimogatni. Már-már arra gondoltam, hogy
leborotválom a töviseit; Istenem, milyen szép lehet egy sün tövisek nélkül. De sem fi-
nom angol zsilettem12, sem kézi borotvám, akármeddig szappanoztam is a sün hátát,
nem fogta a töviseket. Véleményem szerint a sün csak akkor lesz borotválható, ha majd
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a technika, mely ezt a problémát, a sün borotválását, eddig elhanyagolta, megoldja
a fejszeborotva kérdését.

Különben is meggondolandó, hogy aki a sünt szereti, leborotválhatja-e annak tövi-
seit, mert a gyámoltalan sünnek kemény, szögszerû tövisei az egyetlen fegyvere, védel-
mi eszköze. Ha például a róka, aki szereti a sündisznó-oldalast, megtámadja, akkor
gömbölyûformára összehúzódik, s a tövisei miatt hozzáférhetetlen, legalábbis élvezhe-
tetlen.

Nagy Lajos Képtelen természetrajz címû könyvébõl

Szólások, találós kérdések a sünrõl

Szuszog, mint a sündisznó a szõr között, vagy: Sziszeg, mint a sündisznó a búzában. (Hango-
san szuszog, illetve sziszeg valaki.)

Olyan, mint egy tûpárna,
görögdinnye, tövises,
gondolkozz csak, ne siess! (sündisznó)

Melyik disznó nem volt soha malac? (asündisznó)

A fácán

…Sokszor kertünk elõtt, az erdõ felé vezetõ úton futott végig ez az egzotikusan szí-
nes nagy madár, máskor sétáimon rebbent fel a kõbányák felett magasodó akácosok-
ban csatarával13, s volt úgy, hogy a házunk mellett a cserjésben szólalt meg a kakas ér-
des kukorékolása. Ha korán reggel kinyitottam az ajtót vagy az ablakot, egyszerre túl-
ról vagy a szomszéd ciheresbõl14 megszólalt a hangja. Úgy hatott, mintha reggeli meg-
mozdulásomra válaszolna, mintha üdvözölne és jelentené: Itt vagyok, közel vagyok.
A fiam pedig egyszer felment a telkünk felsõ végébe, ahol magas volt már a fû. Hirtelen
zavarba hozó zaj támadt a lába elõtt: fácáncsirkék, nagyocskák, rebbentek meg, s futot-
tak szét a fûben a lépte elõtt, kis híja, hogy nem lépett bele a fészkükbe. Örültem a hír-
nek, hogy völgyünk fácánállománya egész fészekaljával szaporodott.

Áprily Lajos Fácánok címû elbeszélésébõl

�

Mozognak a fácánkakasok; felgallyazni készülnek; kakatolnak.
Éles, lármás hangon kiáltják tele az erdõt: kakat! kakat! S aközben kotyorászó mo-

nológokat15 tartanak. Ha felrepülnek, szinte robajló zajjal emelkednek. De amikor neki-
indulnak a levegõnek, úgy úsznak benne, mint a vitorlás csónak, amelyet a szél sodor.
Hosszú, lengõ farkuk elmaradhatatlanul siet utánuk.
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13 csatara = hangos lárma; itt a fácánkakas lármás hangja.
14 ciheres = bokros, cserjés hely
15 monológ = egy személynek önmagában folytatott, hangos beszéde
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…
Gazos árokpartról nagy zenebonával csap fel elõlem a levegõbe egy falka fogoly.

A vén kakas barna foltos hasa szinte kiválik a többi közül; éleset sikkant, amint beleló-
dítja magát a választott irányba. Anyányi sereg követi vagy száz lépésnyire: akkorra ki-
fárad a fiatalok gyakorlatlan szárnya, s lekívánkozik valamennyi megint a krumpliba
vagy a tengeri közé. Augusztus elseje rájuk szabadítja a vadászt, akinek ekkor joga van
megdézsmálni a fejlõdésben levõ csapatot.

Részlet Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl

Közmondás a fácánról

Néha a fácánt is megunja az ember. (A legjobbat is meg lehet unni.)

A mezei pocok

A hazai vetések, a lucerna- és a heretáblák elsõ számú közellensége, mely méltán
kiérdemelte a kártékony jelzõt, egy pöttömnyi állatka, szürke bundájával, rövid
farokkal, okosan csillogó fekete szemekkel, hivatalos és közismert nevén a mezei
pocok.

...
Nem tudom Olvasóim közül hányan láttak már eleven mezei pockot, közelrõl nem

hiszem, hogy sokan. Ha mégis akadnak ilyenek, úgy nyilván igazat adnak nekem ab-
ban, hogy ez a szürke bundás, rövid farkú, zömök állatka alapjában véve nagyon bájos
jelenség. Jól emlékszem, még gyermekkoromban, talán ha tíz éves lehettem, milyen
gyakran hasaltam a fû között sötétlõ kis kerek nyílás elõtt, és dermedt mozdulatlanság-
ban vártam arra, hogy lakója végre megjelenjen. Persze csak ott, ahol elõzõleg besur-
ranni láttam. Rendszerint csak néhány perc telt el így dermedt mozdulatlanságban,
azután a sötétbõl egyszerre csak elõbukkant egy szimatoló orrocska. Eleinte inkább
érezni lehetett, mint látni, azután a pocok feje lassan kibontakozott a homályból és ki-
bukkant a napvilágra. Hosszú bajuszszálai izgatottan remegtek, orrocskája fürkészve
szimatolta a levegõt. Természetesen azonnal meglátott és merõen nézett rám, de hogy
nem mozdultam, egyelõre nem szaladt vissza a föld alá. Láthatóan gyanakodott, nem
tudta eldönteni, itt volt-e ez a nagy furcsa valami korábban is, vagy sem. Végül mégis
megnyugodott, elõbújt rejtekébõl, majd leült és mosakodni kezdett. Mondhatom, ke-
vés bájosabb látványt ismerek ennél. Miután ezt is elvégezte, még egyszer gyanakodva
rám pillantott, azután sarkonperdült és mint valami szürke kis villám tovasuhant a fû-
szálak között rágott keskeny kis ösvényen, mely egy szomszédos föld alatti bejáróhoz
vezetett. Mindezt csak azért meséltem el, hogy bebizonyítsam, az apró emlõsök megfi-
gyelése bizonyos körülmények között és természetesen bizonyos fokig abszolút primi-
tív módon is lehetséges, amellett rendkívül szórakoztató mulatság is.

Részlet Schmidt Egon Az elsõ számú közellenség címû írásából
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A mezei nyúl

Majd egy nyúl szökik fel
S indul az ugarnak2, gyorsan karikázva;

„Elébe! elébe!” kurjogat a szántó
Ösztökéjét16 rázva.

Arany János Télben címû versébõl

�

Mir fut a nyúl a partnak?
Mer hát a part nem fut a nyúlnak.

tréfás párbeszéd

�

Pendül a kapa most, letevé a gazda;
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
Rettenve sikolt fel, amelyik belényúl;
Jaj! valami ördög … vagy ha nem, hát …kis nyúl!
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
Kínálják erõsen káposzta-levéllel.

Részlet Arany János Családi kör címû költeményébõl

�

Messzelátómmal folyvást kutatok. Jön valaki; kibaktat az ösvényre, s bambán, bu-
tán bámul rám. Egy kajla fülû vén nyúl tanakodik elõttem. Jól megnéz, fölegyenesedik,
s leül hosszú ugróira. Mozdulatlanul állok, hogy megtévesszem, messzelátóm elfödi
a szememet; így aztán az alakom alig gyanús a bamba nyúlnak. A tekintetem, az más;
az él, és azt rögtön megértené, ha a messzelátón át látni bírná. Most lekuporodik, s nyu-

godtan majszol. Nyilván fatörzsnek tart. Fülét a hátá-
ra fekteti, meg újra felmereszti; elõremászik, egyet
gondol, s baktatva közeledik felém. Akkorra már elve-
szem a szemem elõl a messzelátót, s a nyúl most hirte-
len meglátja, hogy látom. Meghökken, kíváncsisága
aggodalommá válik; nagyot lódul, s beugrik oldalt
a bozótba.

Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl

�

A faragás készítõje szerint: „a két nyúl két lá-
bon áll, szemközt, arról tárgyalnak, hogy mikép-
pen lehet a vadász elõl menekülni.”
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A bagoly most már kényelmesebben szárnyal a falu felé, bár lenéz az egyik zsom-
bék17 mellé, ahol egy róka hasal, és várja a jó szerencsét. A jó szerencse jön is feléje egy
nagy és nyurga kan nyúl képében. A nyúl is a falu felé tart, ahol szénakazlak és megrág-
ható fiatal fák vannak. Ha betartja az irányt, ott kell elmennie a róka elõtt pár lépésre,
azonban ki tudná azt megmondani, hogy egy vén nyulat miféle gondolatok irányíta-
nak? Még egy róka sem! Vár tehát feszült idegekkel, melyeket az éhség és a hideg úgyis
feszesre húzott. A nyúl azonban nem siet. Néha úgy látszik, egyenesen a róka szájába
megy, néha pedig elfordul és távolodik. A róka ösztönei és idegei pontosan reagálnak
a nyúl kóválygására, és nemsokára el kell válnia, hogy nyulat eszik-e a róka ezen az éj-
szakán, vagy családot alapíthat-e a nyúl a következõ tavaszon. A róka érzi, hogy a táma-
dás milyen távolságból lenne jövedelmezõ, de a növekvõ éhség és az ide-oda mászkáló
vacsora vágya ezt a távolságbecslést nagyon elõnytelenül befolyásolja, azaz képtelenül
megnyújtja. Egy órával ezelõtt várt volna még, de most az éhség sarkantyúja nemcsak
szúr, de éget is, hát – amikor az öreg nyúl elfordul a falu felé – a rugók kilökik a rókát.
Ez a kiugrás majdnem nesztelen volt, de csak majdnem. A kanálfülek elkapták a hó kis
roppanását, s a nyúl oldalra rúgta el magát, azután megint oldalt, s amikor pontosan tá-
jékozódott a veszedelem mibenléte felõl, olyan kétségbeesett iramba csapott, amit
a róka csak rövid ideig tudott követni.

Fekete István Téli berek címû könyvébõl

Közmondások, szólások, találós kérdések a nyúlról

Aligha nyúl nem volt apád. (Nagyon gyáva vagy.)
Felköti a nyulak bocskorát. (Fõleg felszólításként: futni kezd; gyáván megfutamodik, meg-

szökik, meglép.)
Fut, mint a nyúl. (Nagyon gyorsan fut.)
Gyáva, mint a nyúl. (Nagyon fél.)
Hallgat, mint a nyúl a fûben; meghúzza magát, mint nyúl a bokorban. (Lapít, hallgat.)
Olyan rövid, mint a nyúl farka. (Nagyon rövid.)
Szapora, mint a nyúl. (Bõségesen szaporodó.)
Úgy alszik, mint a nyúl. (Félig ébren, a legkisebb zajra is felébredve alszik.)
Kiugratja a nyulat a bokorból. (Ügyesen vagy ravasz mesterkedéssel színvallásra18 késztet

valakit, megtudja a titkát.)
Nyulat fogathatsz vele. (Olyan jó kedve van, hogy bármire rá lehet venni.)
Nyúlfark az esze. (Nagyon feledékeny.)
Makog, mint a nyúl a sövény alatt. (Érthetetlenül, akadozva beszél.)
Mosolyog, mint a nyúl a vadalmára. (Furcsán mosolyog, pislog.)
Tudja, hol temették el a nyulat. (Tudja mi a valódi helyzet, hol van a bajok gyökere.)

Miért fut a nyúl a hegyen át? (Mertnincslyukrajta.)

Meddig szalad be a nyúl az erdõbe?

(Aközepéig,mertutánamárkifelészalad.)
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17 zsombék = itt: fûvel benõtt vakondtúrás
18 színvallás = egyfajta nézet, meggyõzõdés kifejezése, kinyilvánítása.
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A vakondok

A vakond gyakorlatilag egész életét a föld színe alatt éli le. Járatai, melyek elsõ látás-
ra talán valami össze-visszaágazó labirintusnak tûnnek, szigorú célszerûséggel épül-
nek. Maguk a folyosók az állat testénél valamivel szélesebbek, így könnyen és gyorsan
mozoghat bennük.

…
A tipikus „vakondvár” két részbõl áll. Az egyik a vadászterület, mely a járatok lát-

szólag rendszertelen sokasága. Ahol zsákmány bõven akad, ott a vadászterület kiterje-
dése kisebb, de ahol szûkiben van a táplálék, járatait messzire kiterjeszti, hogy örökké
éhes gyomrát megtölthesse. Naponta többszöris végigszalad a kacskaringós alagút-
rendszeren, és jaj annak a pajornak, féregnek vagy akár egérnek, gyíknak, kígyónak,
mely ezek valamelyikébe bemászott, vagy belepottyant. Ha úgy veszi észre, hogy zsák-
mányoló területe kimerülõben van, azonnal új járatokat készít.

…
A vakondvár másik része a tulajdonképpeni otthon, a fészek (de nevezhetjük háló-

kamrának is) köré épült. Maga az üreg felülrõl lapított gömb alakú, átmérõje 20–25 cm.
Száraz talajban a vadászterületen belül van, ha a föld nedvesebb, gyakran annak szélé-
re vagy akár a vadászjáratokon kívülre is kerülhet, általában a környék legszárazabb
pontján található. Ebbõl az üregbõl két- vagy akár többfelé ágazó járat indul ki. Néha
a vacok körül, attól jó arasznyira, két egymás felett elhelyezkedõ kör alakú alagút is
van, az egyik a fészek síkjában, a másik fölötte. Ennek a látszólag bonyolult útvesztõ-
nek igen nagy a biológiai jelentõsége: részben a nagy esõk után hirtelen betóduló csapa-
dék, másrészt menyétek elleni védelmet szolgálja.

Részlet Schmidt Egon Kisemlõseinkrõl címû könyvébõl

Közmondások, szólások a vakondról

Egészséges, mint a vakundok. (Kutya baja sincs.)
Fél, mint a vakundok a naptól. (Nagyon kerül valamit.)
Vakandok mutat utat a szemesnek. (Az irányít valakit, aki maga is vezetésre szorul.)
Elment vakondokországba. (Meghalt, és megvolt már a temetése is.)

Bizonyára észrevettétek, hogy egyik-másik közmondásban úgy szerepel a va-
kondok neve, hogy: vakundok, másutt vakandok. Így mondják a különbözõ vidé-
keken.
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Az ölyvek és a vércsék

Fekete István az Ölyvek címû elbeszélésében az egerészölyveket veszi védelmébe.

Napfényes tavaszon, nyári délelõttökön el lehet gyönyörködni bennük, amint han-
gos kiõ-kiõ kiáltásokkal örvénylenek felhõmagasságokban. Zuhannak, mint a kõ,
30–50 métert, aztán újból nyugodt köröket vágnak, míg lassan-lassan lefelé húzódva el-
tûnnek a messze erdõk lombrengetegében.

Ez lenne lírai rész19.
Lássuk az érem másik oldalát. Öreg szalmakazal az út mellett. Igazi egértanya.

Az ormon egy fene nagy „sas” álmodozik. Egeret les: ölyv. Tele petrencével20 a határ.
Egyiken-másikon hasonló madár „gömbölyödik”, majd lecsap, és egeret hurcol leshe-
lyére: ölyv. Aztán szitálva keresi kenyerét a kiégett, kavicsos legelõkön, hol nemhogy
vad, de még tücsök is kevés van. Mind lejjebb-lejjebb ereszkedik, aztán … puff, már vi-
szi is az ürgét. S ez így megy egész nap. Havas a határ. Üres. Csak egy ölyv függöget
egy pont fölött. Lesem a szánról gukkerral21, mi lehet alatta, hátha foglyokra spekulál22.
Lecsap. Viszi az egeret.

Rövid leszek már. Lehet, hogy egyedül maradok véleményemmel, de már csak
megírom. Mióta eszemet tudom, mindig kint éltem, és kint élek ma is. Bõven volt alkal-
mam megfigyelni, de én az ölyvet sem hasznos vad üldözésén, sem ilyen friss prédán
nem értem soha. Persze korántsem akarom ezzel azt mondani, hogy bizonyos körülmé-
nyek közt nem szedi fel a hasznos vadat. De én még nem láttam. Azt sem mondom,
hogy a fácánosban tûrjük meg. Alkalom szüli a tolvajt. Ha csak azok az ölyvek lenné-
nek, Magyarországon elpusztítva, amelyek fácánosokba szoktak, nem lenne semmi
baj. Eszembe sem jutna prókátoroskodni23 mellettük.

�

Nem tudom, mi járatban lehettünk, a puskát csak szokásból vihettük, nehogy ép-
pen akkor hiányozzék, amikor a legjobban kéne. Teszem, ha kóbor kutyával, szarkával
vagy „tikhordó kányával” találkoznánk. Ennek hívták nálunk a gatyásölyvet. Minden
télen meg szokott jönni, és komoly kárt tett az apróvadban, ártalmatlan rokonával, az
egerészölyvvel ellentétben. Még akkoriban megtanultam, hogy „téli vendég a gatyás-
ölyv, mégis egyszál gatyában jár”.

Széchenyi Zsigmond Ahogy elkezdõdött... címû könyvébõl

�

A kocsiút vályújában egy nagy, kék hátú nünüke24 ballag. … Lehet, hogy tervei van-
nak a nagy, kék bogárnak, talán vágyai, amelyeket nem mondott meg még senkinek,
és nem is fogja megmondani soha.

De elindul, s ezt rosszul teszi.
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19 líra = a költõ, író érzelmeit kifejezõ írásmûre használt irodalmi kifejezés.
20 petrence = szálas takarmányból két rúdon vihetõ, kisebb rakás.
21 gukker = német eredetû szó, messzelátót, távcsövet jelent.
22 spekulál = tanakodik; itt: arra számít
23 prókátoroskodni = itt: az ölyvek érdekében szólni. A prókátor szó ügyvédet, szószólót jelent.
24 nünüke = kékesen csillogó, nagy testû, a talajon nehézkesen mászkáló, növényevõ bogár.
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Magasan felette egy vércse tapossa a levegõt, egy helyben figyelve az ébredõ bogár-
világot, és talán észre sem venné a nünükét, ha nem mozdulna. De elindul a szerencsét-
len, s a vércse a harmadik emeletrõl egyetlen lendüléssel leszáll a másodikra.

A nünüke ballag.
A vércse a következõ lendülettel leereszkedik az elsõ emeletre.
A nap oldalt süt, árnyéka nincs a madárnak, ami talán figyelmeztetné a bogarat.

Ballag az úton, kimászik a partra, és megáll, mert itt még több a fény, és még több a me-
leg.

Merre menjek? – tûnõdik.
A vércse pedig összekapja szárnyát, és esik, mint a zuhanó kõ. A puha szárnyak

a föld felett kétarasznyira szétvágódnak, fékeznek, a karmok kinyílnak, összezárulnak,
s a nünükének nincsenek már gondjai.

Fekete István 21 nap címû kisregényébõl

Szólások az ölyvekrõl, vércsékrõl

Megtépázza, mint ölyv a tyúkot. (Alaposan megtépáz valakit.)
Hússal él, mint a vércse. (A húsételeket szereti a legjobban.)
Lecsap valamire, mint a vércse. (Mohón, gyorsan csap le valamire.)
Visít, mint a vércse. (Hangosan, élesen visít.)
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ÉLET A VIZEKBEN ÉS A VÍZPARTON

Folyóink szabályozása elõtt hazánk földjén nagy területeket borított vadvíz, mo-
csár, vizenyõs rét. Sok embernek adott megélhetést az élõlényekben gazdag
vízivilág. Népmûvészetünkben is számos emlékét találjuk e hajdani emberek éle-
tének. Ma már kevés helyen maradt meg természetes vizeink eredeti élõvilága.
Az egykori vízivilág szépségével gyakran találkozunk íróink, költõink mûveiben.
Ezekbõl válogattunk egy csokorra valót.

Víz, víz, víz,
Be jó ez a Kösi víz1,
Harcsa, csuka terem benne,
Szép menyecske fürdik benne.
Víz, víz, víz,
Be jó ez a Kösi víz.

�

Nézem ezt a szépvilágot.
Mennyi bûbáj, mily talányok!
Mind, amit körültem látok.

Nap alattam, nap fölöttem.
Aranyos, tüzes felhõben,
Lenn a fénylõ víztükörben.

...

Szélei nádligeteknek
Tünedeznek, megjelennek.
Képe a forgó jelennek…

...
S minden oly mozdulatlan…
Mult, jövendõ tán együtt van
Ebben az egy pillanatban?

Részlet Vajda János Nádas tavon címû költeményébõl

Éren-nádon

Éren-nádon sikló kúszik,
kicsi patak-ágyon vízicsibe úszik.

Hajlós nád közt kotlós zizzen,
vízicsibe-népét tereli a vízben.

Ér2 tükrében látszik az ég is,
fejetetején a vízicsibe-nép is.

Siklók, békák, pókok látják
vízicsibe-pásztor vízicsibe-nyáját.

Weöres Sándor Zimzizim címû kötetébõl
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1 Kösi víz = Debrecentõl délre folyó patak. A térképen Kösély néven található.
2 ér = kicsi vízfolyás
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Halak

Jó itel a rák meg a hal, –
Bolond, ki búvába meghal.
Harcsa, csuka, kárász, ponty, kecsege:
Aki mindig búsul, nincsen esze.

népdal

Ezt a mintát egy zempléni kürtre vésték.

�

A következõ népdalnak ez csak az egyik változata.

Hej, halászok, halászok,
mit fogott a hálótok?
Nem fogott az egyebet,
pirosszárnyú keszeget,
Sej, haj, pirosszárnyú keszeget.

�

Értitek-e a következõ találós nótát?

Kiment a ház az ablakon,
Benne maradt a vénasszony,
Zsupot3 kötött a hátára,
Úgy ballagott a vásárra.

Herman Ottó A magyar halászat könyve címû munkájában szedte össze a halászok-
nak a 19. század második felében még fellelhetõ szokásait, munkaeszközeit, ta-
pasztalatait. „Halebéd” címen ír a halászok sütés-fõzési tudományáról. A halászok
otthonról csak kenyeret, hagymát, sót és paprikát visznek magukkal, a többit
a vízbõl szerzik hozzá. Kétféle készítési módról ír: a halászlérõl, amit sok helyen
halpaprikásnak mondanak, és a sült halról.

Abban az egyben megegyeznek Tisza-Duna halászai, hogy a legjobb összeállítás –
ha halászlérõl van szó – ez: sok kecsege, elég ponty és egy kevés harcsa.

De már a többiben roppant eltérõk. Az igazi szegedinek olyan sûrû, piros a leve,
mint a legdühösebb bikának a vére, s jaj annak a külföldinek, paprikához nem szokott
idegennek, aki csak meg is érinti az ajkát vele. Azt hiszi, hogy a pokol örök tüze sütötte
meg. Ha pedig nyelt belõle, akkor fölhöz vágja a köhögés, azután korsószámra önti ma-
gába a vizet, hogy az a purgatóriumot4 eloltsa.

A balatonmelléki rengeteg hagymát használ, ritkára csinálja a levet, s minthogy ke-
csegéje nincs, dévérkeszeget is aprít bele. Csak módjával paprikáz.
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3 zsup = csomóba kötött szalma
4 purgatórium = olyan helyre, helyzetre használják ezt a kifejezést, ahol, amelyben valaki hosszabb, de átme-

neti ideig gyötrelmeket szenved el.
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A Komárom tájáról való a jól megválogatott, sok halra veti a súlyt s körülbelül legin-
kább találja el a hagymát és paprikát, természetesen ezt is csak „igazi magyar ember
szájaíze szerint”. Mert a leghíresebb komáromi halász mégis csak azon mulatott legjob-
ban, hogy a „nimet5 fújja, fújja – már meg is aludt a zsír, s mégis csak fújja, mer hát azt
hiszi az istenadta, hogy forró, pedig csak paprikás”.

…
Mikor már azt gondolja a szakács, hogy megfõtt, leemeli a bográcsot a tûzrõl,

s nyomban reálapítja tenyerét a bogrács fenekére: ha állhatja a kéz, akkor készen van;
ha nem állhatja, akkor még fõzni kell.

…
A sütés se kicsinység ám; sokféle annak a módja. Néhol kizárólagosan a nád tüze

mellett történik, amitõl a silányabb keszegek sajátos, igen kellemes füstzamatot kap-
nak. Rendesen „hajában6” sütik: csak kivetik a belét, megmossák, megsózzák, s a tûzre
hányják, s mikor már jól megsült, úgy tisztogatják, mint a burgonyát.

Herman Ottó Természeti képek címû válogatott írásaiból

�

A síkvíz csillogása, színek szerint változó játéka is másnemû már.
Borús napokon az ólom színe az uralkodó; tiszta idõben a tengerzöld. Ha a szél

elül, s szakadozott felhõk borítják az eget, akkor a nap világa foltosan éri a vizeket, s a
foltok, néha elnyúló szalagok, hol smaragd-, hol nílus-zöld7 színben tündökölnek.

A tónak egyes részeit köd borítja, s ha a tihanyi fokról akár Balatonfõ, akár
Balatonfenék felé tekintünk, szemünk ködbe téved, s partot nem érve, valóságos tenge-
ri képet élvez.

S e fölséges víz mélyében is más ilyenkor az élet.
…
E haltömegek ekkor oszlopszerûen töltik be a víz egész mélységét, a fenéktõl a szí-

nig. Néha annyira, hogy a legfelsõbb réteg vickándozásától burványt8 vet a tó színe.
Természetes, hogy amerre ez a haltömeg mozog, megváltozik tõle a víz színe, csillo-

gása is. Az a pont, ahol a halsereg van, sötét, sajátságosan bíborbarnás színt öltve, kivált
csöndes idõben s magasabb helyrõl, már messzirõl látható.

Herman Ottó A látott hal címû tanulmányából

�

A hal kedvelt alakja népmûvészetünknek. Festett halakat láthatunk mázas cse-
répedényeken, a cseréptálak és tányérok fenekén, meg a dunántúli húsvéti tojások
oldalán. Nagy hírûek a szegedi halasbicskák is. A pásztorok hal alakú dobozt, ahogy
a nép mondja, iskátulyát is faragnak. Készítettek hal mintájú mézeskalácsot is.
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5 nimet = német, itt az osztrákokat jelöli.
6 hajában = héjában
7 Nílus = folyó Észak-Afrikában
8 burvány = a ragadozó halnak víz alatti mozgása nyomán a víz felszínén keletkezõ kis örvények és fodrok.
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Ebben a pillanatban reccsent az orsó, Gyula belevágott.
– Jaj, de nehéz!
Az orsó berregve eresztette a fonalat, Matula pedig átvette a horognyelet.
– Majd én… – és nehezen megállította az orsót, aztán kezdte visszatekerni a fonalat,

de a hal nem hagyta magát. Ide-oda rohant a folyóban, s Matulának engedni kellett.
– Megállíthatnám, de talán elszakítaná a zsinórt. Majd kifárad. Fene a dolgodat,

rajtam nem fogsz ki… micsoda motor van ebben.
Gyula reszketett az izgalomtól. Matula azonban reális férfiú volt.
– Ha igaz, olyan ebéd lesz belõle, de olyan… vadponty, elhiheti, hogy vadponty.

Az csinál ilyen parádét. Na gyere, koma! A kiemelõt tartsa készen.
Matula végre felhúzta a halat a levegõre.
– Csak nyugodtan, lassan, mert megugrik. Mondtam, ugye, hogy vadponty –

nyurga pontynak is mondják –, de azért van két kiló … lassan, most már a miénk!
Matula végre felhúzta a halat a levegõre.
És Gyula kiemelte a partra a szép halat.
– Matula bácsi, gyönyörû volt! Ilyet még nem láttam!

Fekete István Tüskevár címû regényébõl

Közmondások, szólások, találós kérdés a halakról

Hallgat, mint a sült hal. (Egy szava sincs, csak hallgat.)
Él, mint hal a szatyorban, a fán vagy a horgon; vergõdik, mint hal a harasztban. (Arra mond-

ják, aki nagyon nyomorúságosan él, alig tengõdik.)
Ennek ellentéte:
Úgy él, mint hal a vízben. (Remekül érzi magát, vígan, gondtalanul él.)
A halat úszni tanítja. (Olyasmire tanít valakit, amit az tanítás nélkül is remekül tud.)
A hal úszni szeret; vagy: Nem szereti a hal a harmadik vizet. (Ha halat evett az ember utána

bort kell innia.)
A nagyhal megeszi a kis halat. (Az erõsebb, hatalmasabb elpusztítja a gyengébbet.)
Hallgat, mint a csuka a varsában9. (Nem szól, mert ludas a dologban, azaz vétkes, hibás.)
Tátogat, mint a harcsa. (Csak ki-kitátja a száját, de szó nem jön ki rajta.)
Kövér, mint a harcsa. (Ugyancsak elhízott.)
Sovány, mint a csuka. (Sovány, kedélytelen és szófukar10.)
Halat szálka nélkül, embert hiba nélkül nem lehet találni. (Senki sem lehet tökéletes.)
Szótlan hal is mondhat igazat. (Ugyanis szagával elárulja, hogy már nem friss. Nemcsak

szavakkal fejezhetjük ki a véleményünket.)
Egészséges, mint a ponty. (Mondják arra, aki teljesen egészséges.)

Pénze van, de nem tudja,
se nem ad, se nem vesz,
meg sem gazdagodik.
Mi az? (hal)

�
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9 varsa = tölcsér alakú, vesszõbõl font népi halászeszköz, ma kenderfonalból vagy mûszálból készül.
10 szófukar = keveset beszélõ, szûkszavú
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Herman Ottó is összegyûjtött néhány példabeszédet a halakról. Idézünk közülük:

Küszön-keszeget. Ez a balatoni halászember szájában annyi, mint eben gubát cserélni, va-
gyis hitványról hitványra kerülni.

Zavarosban halászik. Ez talán leginkább közszólás, mely a fondorkodó11 haszonleséstõl
a szemenszedett12 csalásig festi a becstelenség õsrégi mesterségét.

Karó közt a potyka13. Mikor már a potyka a varsa karói között van, akkor biztos a veszte.
Az embernek is, ha nem vigyáz, az alkalom ezerkarós varsával áll élete útján.

A pióca

A lápi pióca, amely különben nagyon csöndes féreg õsz idején, de ha elevenséget
sejt maga körül, rögtön fickándozva siet a friss vérre. Nem kell egyéb, csak hogy a mo-
csárban egy kis idõre megálljon a holtra fáradt ember: a „vámpír14” már teszi tiszteletét.
Jön egy, jön tíz, jön száz! És mind azon igyekszik, hogy belekapaszkodjék a meleg vért
kínáló elevenbe. Hozzátapad a csizmaszárhoz; ellepi a sarat járó ember tagjait, ahol éri.
Utálat, iszonyodás, amit maga iránt támaszt. Sõt még félelem is. Mert ahol elevent ér,
ott megragad, mint a kullancs15, és inkább kiszakad vele együtt a bõr, de el nem ereszti,
hiába húznák le a testérõl.

A lápi embernek, aki tud vele bánni, semmiség ez. Õ mezítelen lábszárral is járja
a mocsarat. Csak végigsimít idõnként a combján, s lesöpri érdes kezével a gyalázatos
kis vérszopókat. Azok, amíg jól meg nem ragadtak egy helyen, élhetetlenek, lehulla-
nak. Azt pedig, hogy mikor „ragadnak meg”, jelzik. Mert akkor csíp a csókjuk. Azt meg
kell érezni. S a lápi ember erre a csípésre csak odanyúl, és suhint a kezével: a pióca már
visszaesik a vízbe. Ha pedig véletlenül mégis kifog rajta egy-egy vámpír, annak is van
jó orvossága. Egy csipetnyi só, amit rá kell hinteni a megragadt piócára. Azt ki nem áll-
ja. Attól megvész. Nyomban elereszti a „zsákmányt”.

Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl

�

Piócák szinte az egész világon élnek. Jelky András bajai szabólegény kalan-
dos élete során Batávia16 mellett került velük „testközelbe”.

András nagyon megáhította a hûs vizet. Lélek se járt arrafelé, gyorsan ledobálta
hát a ruháit, hogy egy kis fürdõvel felüdítse magát. De jóformán bele sem lépett a víz-
be, a bokáját rögtön megcsípte valami, a következõ pillanatban pedig már tíz-húsz csí-
pést érzett a lábszárán.

Ijedten kapaszkodott volna visszafelé, de az iszapos talajon lecsúszott, és végigvágó-
dott a vízben. Mire feltápászkodott, már az egész testét szurkálta, csipdeste valami, –
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11 fondorkodó = alattomosan, ravaszul áskálódó
12 szemenszedett = aljas, hitvány
13 potyka = a ponty népies neve
14 vámpír = a babona szerint olyan személy, aki az alvók vérét szívja. Itt a piócát mondja vámpírnak, miután

vérszívó.
15 kullancs = a bõrbe befúródó állat, a pókok rokona. Melegvérû állatok vérét szívja; szintén úgy beleragad

a bõrbe, mint a pióca.
16 Batávia = ma Jakarta, Indonézia fõvárosa
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maga sem tudta, mi? Kiáltozva ugrott ki a vízbõl, és ahogy magán végigpillantott, még
jobban megrémült.

A bõre telistele ragadt temérdek piócával, és az valamennyi dõzsölve szívta a vérét.
…
Aprók, vékonyabbak is szívták a vérét, ez volt a fiatalja, aztán öreg, tapasztaltabb

nadályok17, arasznyi hosszúságúak, ezek akár kisebbfajta kígyóknak is beillettek volna.
És ez az egész dõzsölõ, hullámzó regiment18 olyan ádázul szívta a vérét, hogy talán
abba sem hagyják addig, míg egy csepp is marad az ereiben.

András kétségbeesett kiáltozással rohant a kocsi után. Közben tépdeste magáról a ször-
nyû vérszívókat, de azok inkább kettészakadtak, semhogy zsákmányukat elengedjék.

…
Gyorsan! Fel a kocsiba! – kiáltotta és maga rántotta fel Andrást az ülésre, és abban

a pillanatban a lovak közé is odavágott, hogy azok rögtön vágtázni kezdtek.
…
Sivár hely volt, ahol megálltak. … A maláj19 kocsis lekapta az ülésrõl András gyen-

gülõ testét, és azon nyomban belefektette az egyik nagyobbacska tócsába. És miközben
félkézzel a vízben hengergette, másik markával össze-vissza seperte a száraz talaj fehé-
res porát, és rászórta, rádörzsölte vizes hátára-mellére.

A kocsis orvossága azonnal használt. A piócák nem szerették a szikes talaj csípõsen
sós vizét és porát, görcsösen vonaglottak tõle, és sorba lehulltak áldozatuk testérõl…

Ámde hiába hulltak le a torkos szörnyetegek, ott maradt utánuk a rengeteg eleven
sebhely20. Most már a vérzést kellett megállítani, különben András a piócáktól megme-
nekülve is elvérzett volna.

Hevesi Lajos Jelky András kalandjai címû könyvébõl

�

– Adj ide egy piócát!
– Gyula bátyám, nem merem megfogni.
– Gyáva kukac vagy – dörmögi a mély hang.
– A kukacot meg merem fogni…
– Most pióca kell! Ezen a helyen harcsák is vannak, s a harcsa szereti a piócát. Na, ide

nézz! Így kell a horogra húzni. Látod, ez a tapadókorongja. Most ezt ollóval levágom.
– Miért, hogy vérezzen? Akkor jobban mennek rá a halak?
– Nem azért. Ha rajta hagynám, ezzel a tapadóval rászívná magát valami kõre,

vizinövényre, és mozdulatlan maradna, míg ha levágom, folyton csapkod vele, tapad-
ni akar, de nem tud, közben a mozgásával odacsalja a halat. Fõleg harcsát.

Fekete István Lutra címû könyvébõl

Szólás és találós kérdés a piócáról

Olyan, mint a pióca. (Arra mondják, aki nagyon sovány, vékony; vagy folytonosan szipo-
lyoz21 valakit.)

Ki megy át a Kõrösön csont nélkül? (Apióca.)
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17 nadály = a pióca másik neve
18 regiment = sereg, sokaság
19 maláj = dél-kelet-ázsiai népcsoport
20 eleven sebhely = nyílt, friss, még nem begyógyult sebhely
21 szipolyoz = rendszeresen kicsikar valamit (pénzt) valakitõl

Dr. Franyo - Olvasokonyv
Monday, June 10, 2002 12:12:22 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Vízinövények

Ajtóm elõtt sárga nád.
Miért susog az a nád?
Szemre-fõre nem látszik,
Miért születik ez a gond?

népdal

�

Rengedezõ nádszál,
Zörög a levele.
Rengedezõ nádszál,
Zörög a levele.

népdal

A nád akkor sárgul meg, mikor megérik, s „nem zörög, ha nem fújja a szél”.

�

Hej búbánat, búbánat,
Nem török én több nádat,
Ha török is: egy szálat,
A rózsámnak dudának.

népdal

A nádduda, más néven nádsíp, nádpikula arasznyi hosszúságú, mindkét végén
nyitott nádcsõbõl készül. Úgy szól, mint a szilveszteri trombita, csak változtatha-
tó a hang magassága.

�

Kévébe kötöm,
Kévébe kötöm,
Kévébe kötöm én a nádat,
Megcsókolom rózsám a szádat.

népdal

�

Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette:
Ott is azt susogta a nád minden szála:
Széles e világon nincsen árvább nála.

Nádtorzs22 lõn az ágya, zsombok23 a párnája,
Isten kék egével födve a tanyája.

...
Arany János Toldi címû mûvébõl
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22 nádtorzs = a learatott nád megmaradt csonkja
23 zsombok = zsombék; mocsárból, lápból kiemelkedõ alacsony, tömör növénycsoport, vagy elhalt növényi

részekbõl keletkezett kis halom.
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És hiányzott a nád az embereknek is, akik nem sokra becsülték, mert csak nád volt,
de a házaikat fedték vele, jószágaikat vele etették, békés kunyhókat csináltak belõle, és
ha tüzet raktak a nádból, arra gondoltak, hogy hitvány nádtûz csak, amit mindig etetni
kell.

De azért nagyon hiányzott.
Fekete István Köd címû könyvébõl

�

Sehol sem olyan beszédes a legkisebb szellõ is,
mint a nádasban.

Rengeteg erdõ a nádas, amellyel a legnagyobb vi-
har sem bír.

A nap mindenütt átcsúsztatja közte a sugarait;
a sûrû nádas vize mégis árnyékban van.

Hajó nem bírja áttörni; de a kis kéregcsónak úgy
siklik közte, mint a vízimadár.

Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl

�

A gyékény levelébõl sok minden készíthetõ:
babtartó, tojástartó, kenyértartó, méhkas, sza-
tyor, gyékényszõttes stb. A gyékényt a férfiak szed-
ték aratás után és a nõk dolgozták fel a szétváloga-
tott, megszárított leveleket.

A gyékény torzsavirágzatát a nép sok néven ismeri: baka, buzogány, bam-
busz, háporty, hordósás, kotorca, nádbotikó, páka, páskó, sémény.

�

Egyszerre kint vagyunk a nyílt tavon, és akkor
megállunk; de a szájam is tátva marad az elõttem tá-
ruló látványra.

Tele van a tó fehérséggel, mintha hóbab boríta-
ná. A temérdek tündérrózsa csak úgy szorong a ví-
zen, és mintha mind a letûnt nap után nézne. A sok
egybefolyó fehérség a kerek nimfalevelek24 zöld-
be-barnába játszó szõnyege közül emelkedik.

Részlet Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl

Közmondások, szólások a nádról, a gyékényrõl

Ingadozik (hajladozik vagy hajlik), mint a nádszál.
(Könnyed, kecses mozdulatokkal hajlado-
zik; de arra is mondják, aki állhatatlan ember
módjára viselkedik.)
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24 nimfalevelek = a tündérrózsa leveleit nevezik így a tudományos neve alapján.
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Olyan (egyenes vagy karcsú), mint a nádszál. (Karcsú és szép sudár termetû, fõleg nõ.)
Nádszálra támaszkodik. (Olyan emberben bízik, akitõl nem várhat segítséget.)
Egy gyékényen árul valakivel. (Ugyanolyan szegény, mint amaz; jól megvan, összefér va-

lakivel; õ sem különb nála; egy húron pendül vele.)
Kihúzzák alóla a gyékényt. (Mindenbõl kiforgatják, tönkreteszik; elbánnak vele, ellátják

a baját.)
Ki tudja, mikor rántják ki alólunk a gyékényt. (Senki sem tudja, mikor kell meghalnia.)

A folyami rák

El tudjátok-e gyorsan sorolni ezt a mondókát?

Hátamon a zsákom,
Zsákomban a mákom,
Mákomban a rákom,
Kirágta a zsákom,
Kihullott a mákom,
Elveszett a rákom,
Aki szánja károm,
Szedje fel a mákom.

népköltés

�

Toldi György veresebb lõn a fõzött ráknál,
Homályosan látott a szép napvilágnál,
…

Arany János Toldi címû mûvébõl

�

„A rákászat a halászatnak minden korban mellékes keresetága volt” – írja Herman
Ottó.

A rák egészen szoros kapcsolatba ott jut a halászattal, ahol a halnak való legjobb csa-
liról van szó, ti.25 a horgászatban; mert kétségtelen dolog, hogy, kivált a vedlés közben
megpuhult rák, mely lehámozható, a horgászat legjobb csalija, amelyre a hal úgyszól-
ván vakon rohan reá. Különösen az olló és a fark húsa alkalmatos erre.

…
A forrásterületek kisebb patakjaiban a legõsibb mód szerint rákásznak, ti. meglábol-

va a vizet, kézzel tapogatják ki a rákot a kövek alatt, gyökerek között és a part lyukai-
ban.

Mélyebb folyások körül az úri rákász meghasítja a babkarókat s a hasítékba szagos
máj- és tüdõdarabokat csíptet és sorba beállítja õket a vízbe. A rák reámenve a csalira,
mozgatja a karót, mire a rákász lassan, óvatosan megemeli s egy szákkal26 alája merít.
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25 ti. = rövidítés, annyit jelent: tudniillik
26 szák = merítõháló, ezzel hordják a kifogott halakat a bárkába.
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A folyami rák

A komáromi rácsa vasabroncsa kötött, tálsze-
rûen bemélyedõ, aprókötésû … sokszor

1 méter átmérõjû háló volt, melynek köze-
pébe nyers, szagos húsdarabot kötöttek.

A magyar halászat könyve

�

Rákot Baranyában hímeztek fõkötõre.

�

De most lássuk a rákékat.
Matula gyorsan felhúzta a rácsát.
– Hûûû! – álmélkodott a fiú, mert a kis hálóban nyüzsögtek a rákok.
– Dobálja üket a kosárba! – tartotta Matula Gyula elé a hálót.
– Én – ijedezett Tutajos –, één?
– Hát ki a ménkü? Én a nyelet fogom. Csak az ollójukhoz ne nyúljon. A hátuknál

kell megfogni, nem eszik meg, ne féljen. Mi esszük meg üket.
Gyula keze reszketett, de megtanulta, hogy Matulára hallgatni kell. Az elsõt úgy

fogta meg, mint a tüzes vasat, és ijedten dobta a kosárba, mert a rák pattintott egyet
a farkával.

– Ne féljen, csak játszik a farkával.
Fene egye meg az ilyen játékot – gondolta a megrémült Tutajos, de aztán csökkenõ

izgalommal dobálta az ollós népet a füves kosárba.
Ezektül nem lehetett itt horgászni, de majd teszünk róla – fenyegetõdzött az öreg,

és visszaeresztette a rácsát.
…
Amikor lobogni kezdett a víz a bográcsban, Matula kedélyesen beleszórta a ráko-

kat, ami nekik egyáltalán nem volt kedélyes, hiszen még éltek, ámbár nem sokáig. Ami-
kor a rákok pirosra fõttek, Matula tálalt.

– Így kell enni – bontotta fel éppen a „királ” ollóit, s a húst Gyula tányérjára tette –,
és ne nézzen úgy rá, mint az éretlen vadkörtére, elõbb kóstolja meg.

Gyula nem rajongott a rákért, és nem is kívánta, amíg meg nem kóstolta, de amikor
a vajpuha, omlós elsõ falatot lenyelte…

– Gergõ bácsi, ez nagyon jó!
Fekete István Tüskevár címû regényébõl

Közmondások, szólások, találós kérdés a rákról

Hátrafelé megy, halad; Ugrik, mint a fõtt rák. (Semmit sem halad elõre, vagy éppen vissza-
felé halad.)

Hogy a rák a vetésre ne menjen. (Kitérõ válasz olyan kérdésre, amelyben valaminek az
okát tudakolják: nem mondom meg.)

Vörös lesz, mint a fõtt rák. (Lángvörös lesz, rendszerint szégyenében, zavarában.)
Rákot fog. (A evezõ helytelen tartása miatt visszahúzáskor nehezen emelhetõ ki a vízbõl

a lapát.)
Olyan, mint a rákevés. (Sok vele a munka, de kevés belõle a haszon.)

Melyik ollót nem viszik soha a köszörûshöz? (Arákollóját.)
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A szúnyog

Ösztövér27 kútágas28, hórihorgas29 gémmel
Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel:
Óriás szúnyognak képzelné valaki,
Mely az öreg földnek vérit most szíja ki.
...

Arany János Toldi címû költeményébõl

�

A szúnyogok itten akkorára nõttek,
Hogy ökrök gyanánt is máshol elkelnének.
Volt is mit aprítni János szablyájának30;
Minthogy feléje nagy mennyiségben szálltak.

Petõfi Sándor János vitéz címû elbeszélõ költeményébõl
ismeritek ezt a részletet

– Huús… vér… huús… vér – És a szúnyoghajadonok, szúnyogmenyecskék, szú-
nyoganyókák nekiestek Tutajosunk meztelen testrészeinek. A tüzifakeresõ ifjút ugyan-
azon pillanatban körülbelül húsz helyen csípték meg, és Gyulát egyáltalán nem vigasz-
talta, hogy kizárólag nõnemû szúnyogok foglalkoztak vele; de talán nem is tudta, hogy
a férfiszúnyogok nem is tudnak szúrni, és békésebbek – mint a férfiak általában…

Azanyátok! – csapkodott Gyula, és Matula oda nézett, ahol a rekettyebokrok na-
gyon mozogtak.

Öszik már, de majd megtanulja, hogy ilyenkor nem bokrok közé megy fáért az em-
ber…

Gyula nem is maradt sokáig a szúnyoghölgyek szorgalmas társaságában, és tete-
mes vérveszteséggel sietve tört át a bokrokon, amerre világosabb volt a táj. Kiérve egy
újabb tisztásra, a vérszívók is elmaradtak, és itt már volt egy fûzfa, amely szinte kínálta
vastag, elszáradt ágát.

Fekete István Tüskevár címû regényébõl

�

– Hopp, máris röpülök, egy rubintcsöppel31, mely a lámpafényben bíborlik, a me-
leg, harminchét fokos véreddel, egyéniséged egy parányával. Te fölkiáltasz: „Segítség,
lopják az életem”. De akkor én már messze szállok, viszem bíbor kincsemet, mint egy
ékszertolvaj.

Kosztolányi Dezsõ Zsivajgó természet címû mûvébõl
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27 ösztövér = sovány, vézna, vékonypénzû
28 kútágas, gém = az Alföld egyes területeinek jellemzõje a gémeskút. A kúttól néhány méterre leásott magas,

a végén elágazó fa a kútágas; ennek a tetejére erõsítik azt a billenõ mozgást végzõ fát, amelynek a neve gém.
Egyik végére nehezéket tesznek, a másik végére az ostorfán lógó vödröt.

29 hórihorgas = feltûnõen magas, sovány
30 szablya = görbe kard
31 rubint = ebben az alakban a népnyelv használja; a rubin vérvörös ékkõ.
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Közmondások, szólások, találós kérdés a szúnyogról

Annyi vére sincs, amennyivel egy szúnyog jóllakna. (Sápadt, vértelen, vérszegény.)
Az elõbb vitte két szúnyog egy rúdon. (Kitérõ válasz arra a kérdésre: hogy hol van, vagy

hova lett valaki, valami.)
A szúnyogból is elefántot csinál. (Kis dolgot is nagynak tüntet fel, a legkisebb kellemetlen-

séget is nagy bajnak látja.)
Szúnyogcsípésben is meghalhat az ember. (Jelentéktelennek látszó dologból is kerekedhet

nagy baj.)

Ki volt az elsõ muzsikás? (Aszúnyog.)

A szitakötõ

A szitakötõket népünk sokféle néven nevezi: acsa, anyalégy, õrzõ, fátyolka,
hosszaspille, kígyópásztor, kígyóõrzõ, szitaszövõ, ördöglova, üveges, vízilány,
vízipásztor, vízipille. Lárváját a székelyek vízibornyúnak hívják.

�

Szitakötõk:
zöld repülõk,
a füvek városa felett
köröznek,
elsuhannak
a nyárfás napnyugatnak.

Részlet Csoóri Sándor Nyári tájkép címû versébõl
a Lekvárcirkusz bohócai kötetbõl

�

Körülöttem karcsú nád sûrûn egymás mellett; bõséges alkalmam van rá, hogy meg-
figyeljem a hajlós nádszálra tapadt csigákat meg a fölöttem átlibbenõ s aztán a nád bu-
gájára feszesen lecsapó szitakötõket, amelyek a repülõmûvészet legtökéletesebb meste-
rei. Hozzájuk képest kontár32 a villámgyors sólyom meg a fecske, mert azok a szitakötõ
merész fordulatait nem bírják utánozni. Nézem a rovarvilág tipikus33 kis rablóit: mi-
lyen nagy buksi fejük van, óriási szemmel, s mekkorák a rágóik, amelyek a testük ki-
csinységéhez képest sokkal hatalmasabbak, mint a tigrisagyarak. Zománcos hártya-
szárnyuk megcsillan a verõfényben, s az egyik zöldesen, a másik lilásan villódzik,
bronzérc alapon…

Bársony István Erdõn, mezõn címû könyvébõl
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Szitakötõ

– Én, lenge vízi tündérke, tavi balerina, üvegszárnyammal, karcsú barna testem-
mel alkonyatkor – színháznyitás idején – lejtem fátyoltáncomat, kék, lila, sárga, zöld
kardalosnõim34 között.

… Szúnyogok muzsikálnak hozzá, melyeket késõbb meg is eszem. Egyébként szí-
vesen fölfalom kartársnõimet is, a szitakötõket. Sohase csodálkoznak ezen. Primadon-
na35 vagyok.

Kosztolányi Dezsõ Zsivajgó természet címû mûvében ír így a szitakötõrõl. Színhá-
zi elõadáshoz hasonlítja röpködését, táplálékszerzését, amelyhez a muzsikát a szú-
nyogok szolgáltatják.

Szólás és találós kérdés a szitakötõrõl

Ezermester, mint a szitakötõ. (Arra mondják, aki sok mindenhez ért.)

Icipici repülõ
vizek fölött,
lombok között
szitaszárnyon
röpködõ. (szitakötõ)

A békák

Nád alól és gõz alól
Vízi várból nóta szól,
Vízi várban zöld kövön
Dalol Ung király –

Hallja kinn a sima rét
Ung királynak énekét,
És nótára hajladoz
Lepke és fûszál.

A béka-király, Weöres Sándor Bóbita címû kötetébõl

Érdekes hogy költõink a béka hangját különféleképpen utánozzák.
Petõfi így ír:

Csak békák kuruttyolának
A szomszéd réteken.

Gárdonyi pedig így:

Csak a békák ümmögetnek36

félig alva, félig ébren,
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Különösen érdekes Weöres Sándor verse:

Békák

Brekekex
brekekex

brekekex!

Gyere bújj
víz alá

Ha szeretsz!

Idelenn
sose hull

az esõ!

�

A kecskebékák királya

Elmondom nektek egy-két szóval, mért van a kecskebékák királyának púp az olda-
lán. Réges-régen, még az antivilágban37 lehetett, a kecskebékáknak is volt királyuk, ha-
nem ezt csak úgy hallották az emberek hírbõl, de nem tudták, hogy melyik a király kö-
zülük, mert mind egyformák voltak. Egyszer aztán egy király (egy igazi király) kihirdet-
te, hogy száz pengõ38 forintot ad annak, aki megmutatja neki a kecskebékakirályt.
Az egész országban csak egy táltos39 fiú akadt, aki mirõl, mirõl nem, elég az, hogy megis-
merte a kecskebékák királyát, odavezette a királyt ahhoz a tóhoz, s megmutatta:

– Ihol, felséges királyom, ez a kecskebékák királya!
Erre megszólalt a kecskebékák királya:
– Brekeke, igaza van ennek a fiúnak, én vagyok a kecskebékák királya.
Na, a király egyszeribe ki is fizette a fiúnak a száz pengõ forintot; de a fiún egy szál

ing volt, egyéb semmi ruházat, nem tudta, hogy hová tegye a száz forintot. Látta a kecs-
kebékák királya, hogy a fiú nem tudja, mitévõ legyen a pénzével, mondta neki:

– Add ide, én majd jól elrejtem, s ha szükséged lesz rá, visszaadom.
A fiú oda is adta a pénzt, a béka lenyelte, de úgy megakadt a gyomrában, hogy sem

vissza nem tudta adni, sem el nem bírta emészteni, s egy jó nagy púp kerekedett az ol-
dalán a száz pengõtõl.

Azóta könnyû megismerni a kecskebékák királyát, mert púp van az oldalán.
Benedek Elek A kék liliom és más mesék címû kötetbõl

�

Furcsa beszélgetés. Nyár eleji este. A vizek tája hangos a békák éles hangú, jó-
kedvû brekegésétõl. Ha jól odafigyelünk, meg is értjük a szavukat. A férfiak így
beszélgetnek:

– Mit varrrsz? Mit varrrsz?
– Papu-cso-cso-csot. Papu-cso-cso-csot.

127

A békák
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38 pengõ = régi magyar pénzegység
39 táltos = természetfölötti erejûnek hitt ember
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– Kinek? Kinek? Kinek?
– Urrraknak! Urrraknak!
– Urrrak a papok. Urrrak a papok.
– De csak a nagyok. De csak a nagyok.

Hát így vitáznak, politizálnak. Az asszonyok persze másról beszélnek:

– Beteg a gyereked? Beteg a gyereked?
– Melyik? Melyik?
– Ul-rik. Ul-rik.
– Borecetet40 rakjatok rá! Borecetet rakjatok rá! – ajánlja egy tudós
asszony közülük.

Mit gondoltok, mi a hiba ebben a kedves hangutánzó tréfában?

�

A füzek között lágyan bujkált a szél, a víz ment, ment szótlanul, és szememet egy
kõre húzta valami. A kövön nagy, barna béka ült. És nézett. Nem lehetett tévedés: en-
gem nézett. Kidülledt szemében kíváncsiság volt, leskelõdés, majdnem rosszindulat.

– Hallod-e, béka, eredj innen, kicsit utállak…
Meg se rezzent, nem is pislantott.
– Hozzád vágjak valamit?
Csak ült, csak nézett; s nekem eszembe jutott, hogy ez a szegény béka a folyó fene-

kének hideg iszapjában kucorgott egész télen, most kiül a kõre egy kicsit melegedni, és
én hozzá akarok vágni valamit… Milyen jogon?

– Kedves Békula, nem bánom, melegedj, de nézz másfelé.
A békát úgy látszik, meghatotta ez a békülékeny hang, mert megszólalt:
– Mit vuarsz? Mit vuarsz?…
– Nem varrok én semmit, Békula, reggel akartam egy inggombot felvarrni, de a tû

a körmöm alá ment … egyszóval: köszönöm szíves kérdésedet, nem varrok.
Közben kisütött a nap, s a béka szeme olyan lett, mint az arany. Most, hogy megbé-

kéltünk, már nem is idegesített.
Fekete István Víz mellett címû írása a Tarka rét kötetbõl

Varangyosbéka

Sokszor volt a kezemben levelibéka, fûzöld, hideg testét meg is simogattam. Fog-
tam patakban és tóban sárga hasút, tavaszi tocsogókban kecskebékát. De kinek jutott
volna eszébe, hogy varangyosbékát vegyen a kezébe? Zöldesbarna, puffadt testétõl,
rücskös bõrétõl, pislogó boszorkányszemétõl mindenki irtózni szokott. Pedig Arany Já-
nos versében róla van szó: Lomha földi békák szanaszét görögnek… Õ az, aki estefelé
megindul, s görög41, vagy inkább apró ugrásokkal halad a földön, s úgy tetszik a ho-
mályban, mintha görögne. Kerti ásó gyakran veti fel egy-egy rög alól, autó gyakran ta-
possa el a mûúton, mert lomha testtel nem tud elmenekülni.
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41 görög = gurul
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Érett ember voltam, mikor rájöttem, hogy ez a béka is tud kedves lenni, s tud örö-
met is szerezni a figyelõnek.

…
Lányom már nagyocska volt, … Jó könyvvel a kezében, szép napokon felment

a szerpentinösvényen42, s olvasásra letelepedett a fûbe. Egyszer mozgás kapta el a fi-
gyelmét, egészen közel. Odanézett: a gyepben lyuk volt, s a lyukból kinézett egy
varangyosbéka. Pislogott a nagyhéjú szeme, látta a közelben ülõt, de nem húzódott
vissza a lyuk mélyébe. Lányom figyelni kezdte. Egyszer csak látja, hogy a varangyos
hirtelen kitátja a száját, s legyet kap el egy fûszálról. Ehhez a mozdulathoz ki kellett
nyújtania a fejét, de már visszahelyezkedett az elõbbi lesállásba. Ez a varangyos éhes –
gondolta lányom. Hátha megetetném. – Letette a könyvet, s néhány legyet fogott a na-
pos fûszálakon. Az etetésnek is kitalálta a módját. Száraz fûszálat tört le, azt beleszúrta
a légybe, s úgy kínálta oda a varangyosnak. Az megnézte és bekapta. Hamarosan elfo-
gyott a készlet.

Lányom elmondta nekem az érdekes szórakozás történetét. Másnap délelõtt én is
felmentem vele. A lyuk üresnek látszott. A fûszálra tûzött szöcske azonban kicsalta a bé-
kát a lyukból, s a következõ pillanatban a szöcske eltûnt a tágra nyitott szájban. Ezen
a napon szöcskét lakomázott.

Napokig tartott ez a kedves szórakozás. Nem ismerem a varangyosbéka természet-
rajzát, de szentül hiszem, hogy a béka a végén már ráismert közeledõ leányomra, s vár-
ta, hogy mikor kezdõdik el az etetés. Azután esõs-záporos napok jöttek, s mire ismét na-
posra fordult az idõ, a varangyos eltûnt a lyukból.

Áprily Lajos Fecskék, õzek, farkasok címû kötetébõl

Közmondások, szólások, találós kérdés a békáról

Úgy elterül a földön, mint a kecskebéka. (Úgy hasra vágódik, hogy még a keze és a lába is
szétterpesztve marad.)

Annyi a pénze, mint a béka tolla. (Nincs semmi pénze.)
Felfújja magát (pöffeszkedik), mint a béka. (Nevetségesen dölyfös43.)
Ha varangyosbékák hullanak (potyognak) is az égbõl. (Minden akadály ellenére.)
Irigy béka, sós ugorka44. (Irigy gyereket csúfolnak így.)
Lenyeli a békát. (Kényszerûségbõl megtesz valamit, ami nincs ínyére.)

Miért bátor a béka?

(Mertalegmélyebbvízbeisbelemerugrani.)
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A vízisikló

A népmûvészetben kígyókat is szívesen rajzolnak,
faragnak. A pásztorok botjain, az ivócsanakokon45 látha-
tunk tekergõzõ kígyóalakot. De a Tisza vidékén a Mis-
ka-korsók hasára is kígyót festenek, mert vizet is szíve-
sebben isznak olyan edénybõl, amelynek az falára, hasá-
ra kígyót faragtak, festettek. A palóc vidéken kígyós
mintát hímeztek a kendõkre, másutt lõportartókra vés-
ték díszítésül.

�

Az édes kis teremtés (Csalarózsika) egy nagy siklókí-
gyót szorongatott az ölében, amit a száraz lapulevelek alatt
talált. Még dermedt volt a jámbor, s a jószívû kislány meleg
leheletével akarta fölengesztelni. Már éppen a szájához vet-
te a fejét, mikor Csalavér odaugrott.

Neked is mindig az evésen jár az eszed – kapta el tõle
a kígyót, s roppant szigorúan nézett egész addig, míg a far-
ka hegyét is meg nem ette. Akkor azonban apai gyöngéd-
séggel veregette meg a róka kisasszony vállát: – Látod, milyen jó apád vagyok én! In-
kább én ettem meg a kígyót, csakhogy te el ne rontsd vele a gyomrodat.

Amire az édes kis teremtés azzal ugrott a Csalavér apó nyakába:
No, akkor én is jó kislányod vagyok neked, mert én már három kígyócskát elettem

elõled, hogy meg ne terheld a gyomrodat…
Csalavérnak nagyon szívére szolgált ez a gyöngédség…
Rókának róka a lánya – mosolygott elégedetten.

Móra Ferenc Csilicsali Csalavári Csalavér címû mûvébõl

�

A mozdulatlan vízen vastag kígyó úszott a nád
felé. Mintha egy sötét pálca hasította volna a vizet;
teste szinte merev volt, de feltartott szájában egy kis
hal vergõdött. …közben a kígyó elérte a nád szé-
lét,…

A kígyó körültekerõdzött két szál nádon, és kú-
szott felfelé. Már fél teste kint volt, amikor megállt –
úgy látszik, kényelmesen elhelyezkedett, undorító
gyûrûiben tartva a két szál nádat –, aztán nyelni kezd-
te a vergõdõ kis halat.

Fekete István Tüskevár címû regényébõl

�

De horgász fiaim és horgász unokáim is jól isme-
rik a siklókat, a Duna halászó kígyóit. Legtöbbször
a víz alatt portyáznak, s a parti vízben ejtenek prédát
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a meg-megvilllanó kis küszök46 közül. Más-
kor a parton húzódnak meg mozdulatlanul,
mintha ágak volnának, s onnan támadnak
a parthoz közeledõ apró halakra. Ha elkap-
ták, kihozzák a gyepre, s ott fogyasztják el.
Egyik fiam megfigyelte, hogy amíg a szemét
éles figyelemmel rajta tartotta a siklón, az
mozdulatlan maradt, mintha bûvölés me-
resztette volna meg. De mihelyt levette róla
a szemét, azonnal megmozdult s visszasik-
lott a vízbe.
Áprily Lajos Siklók-kígyók címû elbeszélése a Fecskék,

õzek, farkasok kötetbõl

Közmondások, szólások a kígyóról

Felugrik, mintha kígyó csípte volna meg. (Hirtelen felugrik, illetve fájdalmasan felszisszen,
nem várt, kellemetlenül ható megjegyzés vagy sértés hatására.)

Kígyó nyomát vizsgálja a kõsziklán. (Olyasmit próbál felderíteni vagy kinyomozni, ami-
nek már híre-hamva sincs.)

Sima, mint a kígyó. (Olyan ravasz és simulékony, hogy szinte lehetetlen túljárni az
eszén.)

Kígyót-békát kiált, mond valakire. (Minden rosszat ráfog, aljasul rágalmazza.)
Kígyót melenget, táplál, nevel keblén. (Olyan embert támogat, segít, aki késõbb aljas hálát-

lansággal pártfogója ellen támad.)
Akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél. (Aki egyszer már nagyon kellemetlen tapasztalatokat

szerzett valamirõl, az a következõ alkalommal szerfölött óvatosan viselkedik.)
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A tõkés réce

Egyéb neve: tõkés ruca, kácsa, góca, törzsökréce, öregréce, dunai réce, nagykacsa.

�

Szipen úszik a vadruca ja vizen,
Szipen kaszál a babám a réten,
Szipen szól a kasza ja kezibe,
Eljöhecc babám szombaton estire.

Ennek a népdalnak egyik változatát énekórán fogjátok énekelni.

�

Szittyós47 réten,
tocsogós réten,
vadkacsa fészkel
zsombék-fészken48.

Részlet Csanádi Imre Vadkacsa címû versébõl

�

Rendes életfolyásában leginkább vízi növény a tápláléka; vízilencse, harmatfû, su-
lyom zöldje, hínárok magva és zsengéje49 a rendes tápláléka. Becsületes kacsamódra
buzgón szûrögeti is a vizet, amikor – sok apró teremtés vándorol le bárzsingján50.
De tud ám kárt is tenni, mert aratáskor rájár a földön fekvõ marokra51, és ugyancsak ki-
csépeli, összegázolja. Ezért is, meg jó pecsenyéjéért is puska neki.

Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról címû könyvébõl

Széchenyi Zsigmond így ír a vadkacsavadászatról:

Gyarapszik a hajnal – egyre jobban forgolódik a réce.
Ez azonban még nem az igazi húzás. A nagy rajok, a „summája”52 majd csak ké-

sõbb, napkelte után esedékes. De ezek az elõfutárok is meg-megoldják nyelvét a brow-
ningnak53, szedeget is közülük egyre-másra.

Az árpatarlón hízott augusztusi tõkéskacsa még elég lassú repülõ, aránylag
könnyû szép tisztán bögyön lõni.

…
Õsszel, azonban, mikor már szépen kitarkulnak, röptük meggyorsul, szemük, egy-

ben óvatosságuk is megélesedik – számuk sajnos megfogyatkozik. Szétszakadoznak
a hatalmas csapatok, szerteszóródnak apróbb vizekre. Október derekán, õszi vedlés
múltán, mikor a gácsérok kopott nyári ruhája virulásnak indul, csillogózöld nyakukra
fehér pántlikát, bársonyfekete farkuk csíkjába görbe dísztollacskát tûznek – a velencei
vadász nem reménykedhet többé „százas” eredményben.
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47 szittyó = nedves réteken gyakori növény
48 zsombék = itt: mocsárból, lápból kiemelkedõ alacsony, tömör növénycsoport
49 zsenge = fejlõdésben levõ,  fiatal
50 bárzsing = a nyelõcsõ régies neve
51 marok = levágott gabona egy nyalábja
52 summája = valaminek az összegzése
53 browning = (ejtsd: brauning), gyorstüzelésû automata fegyver
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De sebes röptû, pompás tarka tollú récét – csakis akkor lõhet.
Részlet az Ünnepnapok címû könyvbõl

Ma már a tõkés récék vadászatát is szabályozza a vadászati törvény.

�

A vadludak közeli rokonságban vannak a tõkés récével. Közülük a nyári lúd
gyakori hazánkban. Errõl a madárról így írt Széchenyi Zsigmond a hatvanas évek
elején megjelent Ünnepnapok címû könyvében.

Tudjuk, hogy a vadlúd nem állandó, csak idõszakos, átvonuló vadja hazánknak.
A nálunk megforduló sok százezernyi vadlibának négy közönséges, egy ritka és három
még ritkább faja közül csak egyetlenegy fészkel magyar földön: a nyári lúd. (Szürkelúd-
nak, tõkelúdnak, sõt szõkelúdnak is mondják).

Mifelénk Fehér megyében, sohasem volt bõvében ez a legnagyobb testû, de leghal-
kabb beszédû vadliba, fehér házilúdjaink tulajdonképpeni õse. Az utóbbi években
meg éppenséggel megfogyatkozott, s amint hallom, ma már csaknem ritkaságszámba
megy. Pedig húsz-huszonöt évvel ezelõtt, még naponta láthatta bárki, ha május-június-
ban a Velencei-tó mentén utazott, s kissé figyelmesen nézett ki a vonatablakon. A vasút
és a nádas közti tocsogós rétsávon minduntalan feltûnt egy-egy nagy, magányos vad-
lúd, amint a vonatzakatolás elõl nyújtott nyakkal lépdelt a tópart felé. S aki azt a magá-
nyos ludat alaposan szemre vette, nyomában négy-öt pelyhes fiókát is megpillantha-
tott, frissen kelt, „kis-zsibát”.

�

Vi-vi-vi-lu-lu-lu! – Nincs hiba:
fürdik a hajnali vadliba.
Háza nád és
fészke sás,
hangja könnyû
csivogás;
ha rádörrent
a vadász,
akkor se megy
világgá,
csak kiált, hogy:
Gigágá!
S repül a rétre, zöld lagziba,
s ott legel estig a vadliba.

Részlet Szabó Lõrinc Vadliba címû versébõl

Közmondások, szólások a récérõl

Most jön ki a réce a jég alól. (Újra kezdik az abbahagyott veszekedést.)
Ne tanítsd a récét úszni; a ludat gágogni tanítja. (Nevetséges módon arra tanít valakit, amit

az jobban tud nála.)
Kilátszik a ruca orra. (Észrevettem, hogy mi a szándéka.)
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A gólya

Népünk egyik kedves madara a gólya. Gyakran szerepel a gyermekmondó-
kákban, a dalokban, a mesékben. Díszítésként is fellelhetõ a képe. Nem véletlen te-
hát, hogy költõink, íróink is sokat foglalkoztak vele. A számtalan kedves alkotás-
ból összegyûjtöttünk egy csokorra valót.

A mi házunk tetejére rászállott egy  gólya,
Vizet hozott a szájába aratók számára.
Mosdózzatok meg, aratók, mert porosak vagytok!
Úgyis a Jóisten tudja, mikor szabadultok.

Ez a népdal valójában aratódal.

�

Egyes vidékeken a gólyának más-más neve van. Ilyenek: cakó, eszterág, gagó,
koszta.

�

Gólya, gólya, gilice
Mit viszel a szádba?
Szõröcskét, szõröcskét.
Minek a szõröcske?
Szitát kötögetni.
Minek a szita?
Korpát szitálgatni.
Minek az a korpa?
Disznót hizlalgatni.
Minek az a disznó?
Hájacskát csinálni.
Minek az a hájacska?
Kocsit kenegetni.
Minek az a kocsi?
Vályogot hordani.
Minek az a vályog?
Házacskát csinálni.
Minek az a házacska?
Lányokat, legényeket belecsalogatni.

Népköltés a Süss fel nap! címû kötetbõl
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A gólya

Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt
Leginkább kedveli,
Ezt ékes szólása, amazt pedig tarka
Tolla kedvelteti.
Kit én választottam, a dal-mesterséghez
Nem ért az a madár,
S egyszerû, mint magam … félig feketében,
Félig fehérben jár.

Nekem valamennyi között legkedvesebb
Madaram a gólya,
Édes szülõföldem, a drága szép Alföld
Hûséges lakója.
Tán ezért szeretem annyira, mert vele
Együtt növekedtem;
Még mikor bölcsõmben sírtam, már akkor
Kerepölt54 fölöttem.

Vele töltöttem a gyermekesztendõket.
Komoly fiú valék.
Míg társim a hazatérõ tehéncsordát
Estenként kergeték:
Én udvarunkon a nádkúp oldalánál
Húztam meg magamat,
S némán szemléltem a szárnyokat próbáló
Kis gólyafiakat.
...

Petõfi Sándor

�

A rab gólya

Árva gólya áll magában
Egy teleknek a lábjában55,
Felrepülne, messze szállna,
Messze messze,
Tengerekre,
Csakhogy el van metszve a szárnya.

Tûnõdik, féllábon állván,
El-elunja egyik lábán,
Váltogatja, cserélgeti,
Abban áll a
Mulatsága,
Ha beléun, újrakezdi.
…

Még az égre fölnézhetne,
Arra sincsen semmi kedve:
Szabad gólyák szállnak ottan
Jobb hazába;
De hiába!
Ott maradt õ, elhagyatottan.
...

Arany János
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A róka és a gólya

Róka koma mit gondolt, mit nem, egy szép napon meghívta Gólyánét ebédre.
Gólyáné asszonyság felvette legszebb ruháját, és déltájban elsétált Róka komához.

Ravaszdi nagyon szívesen fogadta, azt sem tudta, hová ültesse. Rókáné behozta
a kis rókákat, és sorban bemutatta valamennyit vendégének.

Telt-múlt az idõ, a Gólyáné már erõsen megéhezett, amikor végre-valahára asztal-
hoz ültek.

– Egyszerû az ebéd, de jóízû – szerénykedett Róka koma –, s remélem, ízleni fog
komámasszonynak.

Hej, szegény Gólyáné, milyen nagy volt a megrökönyödése, amikor az ételt felszol-
gálták! A huncut rókáék lapos tálban híg húslevest adtak ebédre, és Gólyáné asszony-
ság hosszú csõrével egy cseppet sem tudott belõle enni. Korgó gyomorral, rosszkedvû-
en ment haza. Nagyon mérges volt, s megfogadta, hogy visszaadja a kölcsönt.

Telt-múlt az idõ, Gólyáné mintha megfeledkezett volna Róka komáék csínyérõl.
Egyszer meghívást kapnak Rókáék, hogy okvetlenül jöjjenek el Gólyánéhoz vasár-

napi ebédre. Fenték a fogukat, fenték erõsen, s elõre örültek a jó ebédnek. No, ha örül-
tek, bizony rosszul tették, ugyancsak pórul jártak! Gyólyáné asszonyság hosszú, szûk
palackokban apró húsdarabokat adott ebédre. Róka koma egyetlenegy falatot se tu-
dott elérni. Gólya néni egyre kínálgatta õket:

No, miért nem eszik, lelkem, komámuram? Hát maga, komámasszony? Talán bi-
zony nem ízlik a fõztöm? ... Ejnye, ejnye, de restellem a dolgot...

Róka koma és Rókáné korgó gyomorral és szégyenkezve ballagott hazafelé.
Gólyáné pedig nagyszerûen mulatott azon, hogy túljárt a két ravaszdi eszén.

népmese

�

Én inkább vándormadár lennék – mondtam. – Mert akkor õsszel elmennék, s más
tavasszal jönnék vissza.  Elmennék jómesszire, s legalább látnék sok világot.

– Azok sem járnak össze-vissza.
– Hát?
– Mindig ugyanegy helyre mennek s tavasszal is a tavalyi helyükre jönnek vissza.
– Úgy tudják az utat?
– Úgy! – mondta anyám!
Ezen nagyon elgondolkoztam, mert csodálatosnak tûnt elõttem, hogy ez mikép-

pen lehetséges. Sokat láttam s elnéztem néha a fecskét, de az sohasem gondolkozott,
hanem mindig repült vagy énekelt. Miképpen tudhat tehát egy ilyen kicsi madár olyan
hosszú úton egyenesen hazatalálni! Vagy az a lõdörgõ gólyamadár, amelyik sokszor
gondolkozni látszik ugyan a fészkén, de bizonyosan akkor is csak a békákon jár az
esze.

Részlet Tamási Áron Bölcsõ és Bagoly címû regényébõl

�

Móra Ferenc Csilicsali Csalavári Csalavér címû írása kezdõdik ezzel a részlettel.

Nyakigláb halászmester, a gólya, nagyon nehéz mesterségre adta a fejét. Meg akart
tanulni számolni.

136

ÉLET A VIZEKBEN ÉS A VÍZPARTON

Dr. Franyo - Olvasokonyv
Monday, June 10, 2002 12:12:51 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



– Ugyan, minek volna már az? – incselkedett vele a szita-
kötõ. – Elég az egy szegény gólyának, ha a két lábát össze tud-
ja számolni.

Nyakigláb mester öreg halászhoz illõ nyugalommal rázta
meg a fejét.

– Könnyû neked, mert téged még senki sem látott szitát
kötni. De a magamforma szegény mesterember tudja, hogy
nem lehet a kétszer-kettõ nélkül boldogulni. Igaz-e, szom-
széd?

Csupaszem szomszéd, a béka, éppen akkor ütötte ki a fe-
jét a zsombék48 közül, de vissza is kapta mindjárt, s csak a víz-
bõl kuruttyolta ki, hogy õ nem járatos a világi tudományok-
ban. Mert õ sose járt iskolába, s ha járt volna is, mindig aludt
volna a számtanórán.

Márpedig én csak kenden tanulok meg számolni. Megol-
vasom: hány lába van kendnek – erõsködött a gólya.

Nem vagyok én számológép – köszönte Csupaszem a ki-
tüntetést, s úgy belefúródott az iszapba, hogy csak a két hátul-

só lába maradt ki belõle.
Elég ez nekem – kelepelt vígan Nyakigláb. – Lehúzom én errõl a papucsot mind-

járt. Ke-le-pe, ke-le-pe, ki vele, befele!

Közmondások, szólások a gólyáról

Gondolkodik, mint fél lábon a gólya. (Elmerülten gondolkodik.)
Engem se a gólya költött. (Nem vagyok akárki, nem engedem, hogy packázzanak56 ve-

lem.)
Nyeli, mint gólya a békát. (Mohón eszik, megrágás nélkül nyel valamit.)
Sokszor megjön addig, el is megy a gólya. (Soká lesz az még.)

A barna réti héja

Egyéb neve: réti héja, nádi ölyv, nádi sas, tavi kánya.
Életmódja: A legóvatosabb és legravaszabb ragadozó madarak egyike. ... Napestig

szakadatlanul lebeg, úszik, kereng, a tavak nádas szélei fölött. Itt-ott hirtelen kanyaro-
dással lecsap a nádba, csuhéba57 vagy gyékényesbe, és akkor biztosan prédát talál.
Nincs is a rétségnek, mocsárnak, semlyéknek58, laposnak semminemû apróbb élõlénye,
amit a réti kánya meg ne kaparintana; de a legkülönösebben gyilkosa, irtója a rétség
nádba vagy laposba fészkelõ kedves és hasznos madarainak. Nem is várja meg, hogy
a fiak kikeljenek, mert ráveti magát a fészekre, feltöri és nagy ügyességgel kiissza a tojá-
sokat. A tojást evégbõl mindég a szárazra viszi.

Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról címû könyvébõl
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56 packázik = hatalmaskodón pimaszkodik valakivel
57 csuhé = káka, nedves területeken élõ növény
58 semlyék = süppedékes, ingoványos hely, vizenyõs kaszáló  vagy legelõ.
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A réti héjáknak hosszú farkuk és hosszú szárnyuk van. Ezzel szemben a héjá-
kat a hosszú farok és a rövid, lekerekített szárny jellemzi. A héják közé tartozik az
erdõk, mezõgazdasági területek, kertek lakója a karvaly is. Ez a madár verebeket
és kisebb madarakat zsákmányol.

A héját egyes vidékeken ülünek nevezik. Egyéb nevei: gara, kerra, hejjõ, tik-
hordó kánya.

Szólások a héjáról

Rácsap, mint a héja a csirkére. (Mohón elragad, elkap valamit)
Viszi, minta a héja a fiát. (Gyorsan és szokatlan vagy nevetséges módon, például hóna

alá véve viszi gyermekét.)

A fûzfa

Szomorú fûzfának
Harminchárom ága,
Arra reászállott
Harminchárom páva.

Ki zöldbe, ki kékbe
Ki fõdig fehérbe,
Csak az én éldesem
Tiszta feketébe.

Szólítottam vóna,
Szántam búsítani,
Egy ilyen éfiat
Megszomorítani.

népdal

�

Úgy meg vagyok keseredve,
Mint a fûzfa repedezve,
De a fûzfa hideg által,
Én meg sok irigyem által.

népdal

�

A szomorúfüzet gyakran tekintik a szo-
morúság jelképének. Talán azért ültetik
fõként a temetõkben. A fejfákra59 is farag-
ják, rajzolják a szomorúfûz képét, de érde-
kes módon hímestojásokon is találko-
zunk vele.
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Álldogálok a tó partján
Szomorúfûz mellett.
Nekem való hely; engem ily
Bús szomszédság illet.
Nézem lecsüggõ ágait
Szomorúfûzfának,
Mintha azok csüggedt lelkem
Szárnyai volnának.

Petõfi Sándor Te vagy, te vagy, barna kislyány... címû versébõl

Közmondások, szólások a fûzfáról

Azt a fûzfán fütyülõ rézangyalát! (Tréfás, káromkodásszerû felkiáltás, fõleg bosszúság,
megütközés kifejezésére.)

Fûzfából a sípot könnyû megcsinálni. (Könnyen megmunkálható anyaggal nem nehéz dol-
gozni.)

Fûzfa hegedûhöz nádvonó illendõ. (Szegény emberhez szegény élettárs való.)

139

A fûzfa

Dr. Franyo - Olvasokonyv
Monday, June 10, 2002 12:13:00 PM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



EGYENSÚLY AZ ÉLÕVILÁGBAN

Népmûvészeti alkotásainkban alig-alig találkozunk olyan dallal, mesével, szólás-
sal, közmondással, díszítõ mintával, faragással, mely az élõlények életközösségei-
vel, egymással való kapcsolatával foglalkozna. Érthetõ ez, hiszen hazánkban a 20.
század elejéig az ember és természet együttélése szinte zavartalan volt. Termé-
szetkedvelõ, vadászgató szépíróink azonban a tudósokkal szinte egyidõben ismer-
ték fel az élõlények és környezetük szoros kapcsolatának valamint az élõlények
egymásrautaltságának jelentõségét. Számos ilyen írásukból gyûjtöttünk össze
egy csokorra valót.

�

Elsõként Arany János egy olyan versének néhány sorát olvashatjátok, mely-
ben a költõ magát egy természetes környezetébõl kiszakított fûzfaként írja le.

Ki ültetett engem sivatag pusztába
Örökös botrányul a csavargó szélnek?
Ki ásta gyökerim’ égetõ buckába,
Hogy ne virulhassak, hanem mégis éljek?
Óh, legyen átkozott
A kegyetlen kéz, mely engem idehozott!

Zöld berek1 aljában, enyhe patak szélén
Ifjú-napjaimat oly vidáman élém!
Szél s nap ellen védve, kristály nedvet ittam,
Kék hegy és ég tiszta levegõjét szíttam;
Minden áldott reggel
Rakva lõn friss lombom csillogó gyöngyökkel.

Részlet A pusztai fûz címû versbõl
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Az élõlények egymásrautaltságáról szólnak a következõ részletek.

Szúnyogék pedig belénk szerettek. El nem maradtak volna világért sem. Vidáman
döngicséltek felettünk, és lakodalmat csaptak a fülünk hegyén.

– Ne hadonásszon – szóltam feleségemre –, mert minden vad elriad.
– De akkor megesznek a szúnyogok... – méltatlankodott.
– Mi, illetve Zoltán bácsi, megesszük az õzet, minket a szúnyogok, a szúnyogot

a fecske, a fecskét a sólyom és így tovább. Ez a természet örök körforgása, melybe nem
szabad beleavatkozni.

– Hát én nem bánom! – veszekedett. – Én nem körforgok, és nem engedem ma-
gam kiszipolyozni2. Máskor nem volt itt ennyi szúnyog...

– Ezek még csak kis fiaszúnyogok – vigasztaltam –, egy hét alatt megnõnek.
Mi lesz itt akkor! Hajaj!

– No, nem is jövünk ide se többet! – mérgelõdött.
Fekete István Májusi üzenet címû elbeszélésébõl

�

Valamikor sokkal több ragadozó élt erdeinkben, négylábúak is, madarak is: med-
vék, farkasok, hiúzok, sasok, uhuk és társaik. Õk vigyáztak – akaratlanul is – az állatvi-
lág egyensúlyára. A szarvasok, õzek, vaddisznók, nyulak és a gyors szaporodásra hajla-
mos kisebb emlõsök, madarak mindig csak annyira sokasodhattak meg, amennyire
a ragadozók étvágya engedte, de maguk a ragadozók is csak annyian lehettek, hogy
még legyen mibõl naponta jóllakniuk.

Ez az egyensúly már régen felborult. A nagyobb ragadozók kivesztek erdeinkbõl,
s a kisebbek is megritkultak. Maradt az ember fõ egyensúlyozónak. Õ vált a vadak
jósorsává és végzetévé. Most már nagyrészt rajta áll, melyiket mennyire engedi elsza-
porodni, s melyiket mennyire szorítja vissza, irtja ki.

Varga Domokos Erdõkerülõben címû könyvébõl

�
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És elgondolkodott – íme, a vizeknek is megvannak a maguk ragadozói. Itt is ottho-
nosak a fogak és körmök, mint a karmok s a horgas, tépõ csõr a levegõben. Itt is csak az
erõs, csak az éber marad meg, életrevalóságát átadva az utódoknak. A többi elpusztul,
a többi nem más, mint élelem. A héja, a karvaly, a sólyom tévedhetetlenül azt a mada-
rat vágja ki a csapatból, amelyik legrosszabbul repül, amelyik leggyengébb, amelyik
legkevésbé tud vigyázni magára.

A róka a legbámészabb nyulat fogja meg, a farkas az elkódorgott bárányt, s a har-
csa, csuka, süllõ – s a vizek többi ragadozói – azokat a halakat, amelyeknek valamelyik
érzékszerve rosszabbul mûködik, mint a többié.

...
A süllõ például ragadozó. Csak húst eszik és csak élõt. Elsõsorban küszt, ezt az ér-

téktelen, békés kis halat, és így lesz az értéktelen küszhúsból nagyon értékes süllõhús.
Majdnem ugyanezt teszi a csuka is, ámbár ez már nem válogat. Elkapja a békát, kis vad-
récét, vízipatkányt és – ha veszélyben van – Tutajosunk ujját is.

A természet bölcs, de könyörtelen. Ami van, annak kell is lennie, és az egyen-
súly megbontása csak rövid ideig lehetséges.

Fekete István Tüskevár címû regényébõl

�

Varga Domokos így ír az utolsó magyar polihisztorról3, Herman Ottóról:

Az „undok” hernyókból lesznek a tarka pillangók. De belõlük élnek a fúrós dara-
zsak is. A fúrós darazsakat elkapja a légykapó4. A légykapót a karvaly. De a karvaly se él
örökké, egyszer lehull, s elemésztik a nyüvek, a hangyák. A hangyákat a nyaktekercs5

irtja: kilyukasztja a hangyabolyt, s a kitóduló hangyák úgy tapadnak hosszú nyelvére,
mint a lépvesszõre6. Még a hangyatojást is felpicézgeti7 a nyelve hegyére. Míg el nem
kapja egyszer a róka. Aztán a róka is elpusztul egyszer, s testét a nyüvek, a hangyák
mellett gyakran a fürge cickányok8 is kikezdik. A cickányokat viszont megint elkaphat-
ja a róka, de a vadmacska is. A baglyok is kapkodják, meg az egerészölyv, a bakcsó9.
Fészkét a vaddisznó túrja ki. És így tovább. Az elhullott állatokon élõ nyüvekbõl legyek
lesznek, a legyek fennakadnak a pókok hálóján, de a béka is elcsípheti õket, a békát
meg a gólya vagy akár megint a cickány is..., így megy ez a végtelenségig.

Ezt szerette figyelni mindig: a természetnek ezt a bonyolult háztartását, ahol min-
den élõnek, kicsinek és nagynak, szépnek és csúnyának egyaránt helye van.

A Herman Ottó címû életrajzi regénybõl

�
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3 polihisztor = sokoldalú tudós
4 légykapó = szürke, rigószerû rovarevõ énekesmadár
5 nyaktekercs = barna színû,  a harkállyal rokon madár
6 lépvesszõ = madárfogásra használt, ragacsos anyaggal bekent gally
7 felpicézget = feltûzdel (a pice egyes helyeken halfogó horgot jelent)
8 cickány = nagyon hegyes orrú, egérszerû, rovarevõ emlõs
9 bakcsó = varjú nagyságú, gémféle madár
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Csokonai Vitéz Mihály a már régen felismert anyagkörforgást versben foglalja
össze.

Így lesz az élõbõl minera10 s televény11,
A földi részekbõl, plánta12 és növevény13,
Mellyet ha az élõ állatok megesznek,
Belõlle magoknak testet s növést vesznek.
Így alszunk mi! – Hanem vigyáz a természet,
S nincsen forgásiban hízak14 és enyészet15;
Pontos forgásának örök karikája
Egynek elmúltával másikát táplálja.

Részlet a Halotti versek címû költeménybõl

�

Fekete István nemcsak vadász volt, hanem az állatok éles szemû megfigyelõje
is. Az alábbi elbeszélésébõl – mely itt teljes terjedelmében olvasható – az is kide-
rül, hogy amellett, hogy jól ismerte, nagyon szerette is a természetet.

A feketevarjú

A tél egyforma fehérségébe úgy jöttek hazájukból, mint fekete olvasószemek16. Ír-
hatott a naptár decembert, s a százéves jövendõmondó csúcsos süvegével a kalendáriu-
mok17 lapjain jósolhatott méteres havat, amíg a varjak nem károgtak a határban, és nem
riszálták ösztövér18 derekukat a szánok tenyérnyi csapásán, nem volt tél. Mint ahogy
nem volt tavasz akkor sem, amikor tavaszi meleg osont már az eke nyomán, és a cinege
tavaszt füttyentett a berek1 öreg almafáin, de még felhangzott itt-ott a varjak telet sira-
tó károgása.

Megeshetett-e a disznóölés varjak nélkül? A házorom19 havára telepedve hallgat-
ták a bíró harsány panaszkodását a késre, és a perzselõ szalmaláng világossága felcsa-
pott hozzájuk is, kik bölcs belátással gubbasztottak tovább, megértve, hogy a hatalmas
falatok nem nekik termettek.

Õk nem csaptak le tolvaj módra egy-egy félretett hájdarabkára, ha a gazdasszony
a véres tállal besietett a konyhára, mint az izgõ-mozgó szarkák, akiknek meg is van a hí-
rük... Õk nem kívánják meg kora tavaszon a pelyhes baromfinépet, õk nem lábatlan-
kodnak sehol, és nem cserregnek vendéget olyankor, mikor a ház asszonya betegen
fekszik, és inkább papot kíván. Nem rabolnak apró éneklõket, nem verik le a gyümöl-
csöt, és a vadban sem tesznek kárt soha, legfeljebb ha a kapzsi puskás által dögre lõtt20

nyulat már kikezdte a róka, odatelepednek szerényen a maradékhoz.
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10 minera = latin eredetû szó, jelentése: ásványi anyag
11 televény = a talajnak az elpusztult élõlényekbõl származó anyaga
12 plánta = latin eredetû szó; itt: virágot jelent
13 növevény = növény
14 hízak = hézag
15 enyészet = pusztulás
16 olvasó = zsinórra fûzött golyószerû szemekbõl álló füzér az elmondott imák számolására
17 kalendárium = naptár régen használt formája
18 ösztövér = sovány, vézna, vékonypénzû
19 házorom = a ház csúcsosan kiemelkedõ felsõ része
20 dögre lõtt = akkor mondják, ha a megsebzett vadat a vadász nem találja meg, s az valahol elpusztul.
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Nem hurcolnak betegségeket, és nem veszekednek senkivel, mint néha a gatyás-
ölyvvel, ha még azt a kis maradék nyulat is magának akarja megkaparintani.

Egyetlen bûnük – mondják –, hogy kora tavaszon kivágják a kukorica magját a föld-
bõl, és lábon maradt, télre is kint hagyott kukoricára csapatosan mennek, és kicsipke-
dik a  szemeket.

Elsõ pillanatra ez igaznak látszik.
Amikor tavasszal a gazda kimegy földjére, és onnét varjak szállnak fel, nyomukban

nem talál mást, csak elhervadt, kiszáradt kukoricahajtásokat jobbra is, balra is az egész-
séges sorokban. Ha puska is van vele, bizony közibük lõ, és némely jókívánságokat
ereszt meg a távozók után. Pedig nincs igaza. Õ csak azt látja, amit a varjak otthagytak,
de nem látja azt, amit elvittek.

Nem látja a csimaszok21 és férgek ezrét, melyek ott éltek a növényke tövén, s ame-
lyek úgysem hagyták volna, hogy az valaha termést hozzon. Mert a varjúnak nagyon
sovány falat lenne az a penészes kis kukoricaszem, mely táplálóanyagát már régen át-
adta a zöldbe szökkent növénynek. Nem is azt keresi õ, hanem azokat a kövér férgeket,
melyekrõl a sokat tudó ember még mit sem sejt, de amelyeknek gyalázatos munkáját
a növény általunk még nem látható elváltozásaiból a varjú már észrevette.

Mert mit tudjuk mi, mit lát az a varjú? Azt tudjuk csak, hogy szeme azonos összeté-
telû a többi gerincesével, de – például – hogy a színeket miként szállítja tovább, és a lá-
tottakat mire dolgozza fel a koponya: azt nem tudhatjuk, és nem is fogjuk tudni soha.
Varjúvá kellene lennünk, telet hirdetõ, éhes, panaszosan károgó varjúvá, hogy ezt
megtudhassuk.

A varjú teszi azt, amit minden õse évezredeken keresztül tett, és ettõl nem téríti el
semmi – csak a kipusztulás. Talán szomorú, fekete tollas koponyájában felötlik a vádló

„miért?”, amikor társai a lövés nyomán lehullanak a földre, de újabb évezredek kellené-
nek, hogy más életmódot folytasson, és ösztönösen érezze, hogy bár az a féreg ott a ku-
korica tövén jó falat, és szükséges is lenne a szervezetének, mégis tilos jószág, mert an-
nak „boldog tulajdonosa” az ember.

De hol lesznek akkor már a varjak? Poraikat is régen elhordta már a szél, és nem is
lesz akkor már talán sem tél, sem kalendárium17, sem disznóölés, sem - ember.

A Teremtõ szent tenyerébõl amikor elröppentek a levegõ madarai, bizonyára mind-
egyik parancsot kapott, hogy mit csináljon a földi világban. Õk csak ahhoz tartják ma-
gukat, és inkább visszatérnek abba másik világba, semhogy megszegjék az örök paran-
csot, mely ellen nem lázadt fel soha egyetlen teremtett lény sem, csak a teremtés mind
halványabban ragyogó koronája – az ember.

A másik nagy bûnük az, hogy a télre szárán kint maradt kukoricát megdézsmálják,
és ilyenkor messze földre híre megy  a lakodalomnak.

Örök rejtély marad az ilyen üzenetek továbbítása is. Ma három-négy varjú kopá-
csolja a félig beérett csöveket, holnap húsz, holnapután légió22.

Azt hiszem az öreg fák éji szállásain nagy megbeszélés folyik ilyenkor, mert más-
nap már minden varjú tudja, hogy melyik határban melyik gazda hévizálta23 el az idõt
– bizonyára nem fontos néki a kukorica –, hogy kint szorította a tél, a hó a termést.

Lehet, hogy nem is beszélnek, csak a délrõl jöttek nyugodtan, olyan jóllakottan ül-
nek az ágon, nem veszekednek a helyért, nem kárognak még sötéttel is az éhségrõl,
hogy az észak felé járók másnap utánuk erednek. De lehet az is, hogy beszélnek. Lehet,
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21 csimasz = a cserebogár pajorjának (lárvájának) másik neve
22 légió = nagy tömeg
23 hévizál = henyél
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hogy mozdulataik, szemük kifejezése adja tovább az újságot, de az bizonyos, hogy
másnapra megsokasodnak a terített asztal körül.

Nagy bûn! Igen nagy bûn!
Csak azt szeretném tudni, hogy ha az éhezõk elé kiraknák a sonkák, kolbászok, hur-

kák és egyéb áhított falatok tömegét, melyet nem õrizne senki, csak az emberi törvé-
nyek paragrafusa24, mi maradna abból egyetlen nap alatt? Pedig az embernek értelme
és szabad akarata van, tudja a törvényeket, és tudja, hogy mekkora bûn saját embertár-
sai rovására – de csak arra! – megtölteni a korgó gyomrot, és megmenekülni az
éhenveszéstõl.

És mit mondanának arra az emberre, aki az éhezõk mellé õrizet nélkül kirakná az
ínyencfalatokat, hogy azoknak a nyála csurogjon? Azt mondanák, hogy bolond, és azt
mondanák, hogy ha már feleslege van, becsülje meg, tartsa lakat alatt, és ne hivalkod-
jon25 azok elõtt, akiknek nem jutott. És végül azt mondanák, hogy az éhezõk nagyon
okosan tették, hogy megették, amit megehettek.

De szegény varjú nem tudja ezeket a törvényeket. Nem tudja, hogy itt minden az
emberé, és nem tudja, hogy az a kukorica vagy hanyagságból maradt künn – amiért
vesssen magára az ember –, vagy azért, mert nem volt beérve, s leszedni nem lehetett,
mert elrothadt volna a góréban26, hát az embernek lenne kötelessége megõrizni. Mert
nem kívánhat az oktalan éhezõ madártól olyan erényeket27, melyekkel nem dicseked-
hetik maga az ember sem. Szeretném látni azt az éhhalálra ítélt embert, akit tele élés-
kamrába zárnak – éhen halni! Micsoda pocakot eresztene...

A varjú csak azt tudja, hogy õ éhes, alatta terített asztal van, és neki enni kell.
É mégis, örök igazságaik mellett is folyvást fogynak. Ösztövér testükkel nem táplál-

nak senkit és semmit – legfeljebb a férgeket –, mégis ha bizalmas közelre bevárnak,
megszólal a puska. A gyermek rajtuk próbálja ki a kispuskát, a lószõr hurkot, a csapdát,
és levágott szárnyaikkal játékszerek lesznek, amíg a kínlódásnak véget nem vet a kutya
vagy a macska.

Hallottam, hogy valahol Bukovinában28 egyik nagy folyó mentén, ahol
százezerszámra költöttek, nagy szórakozás volt a fészek szélére kiülõ, már tollas fióká-
kat kisgolyós fegyverekkel százszámra lelõdözni. A lepotyogott kicsinyeket aztán elvit-
te a víz. Máig sem tudom még, mi volt ebben az érzéketlen vérengzésben a szórakozás.
És nem tudom azt sem, hogy mégis miért bántjuk õket, amikor erre semmi, de semmi
igaz okunk nincs.

Tudjuk-e, hogy a varjú milyen hivatást tölt be a természet mûhelyében, tudjuk-e,
hogy oktalan pusztításával milyen nyavalya29 szabadul vetéseinkre, és elbírja-e sokat el-
bíró lelkiismeretünk, hogy dölyfös ítéleteinkbe és szentenciáinkba30 végzetes hiba
csússzon?

Nem tudjuk!
Ne bántsuk hát a tél károgó hírnökeit, meséink tüzes szemû vasorrú madarát, vi-

dám, havas utaink utcaseprõjét! Melyik madarunk ül holdas éjeken a temetõk öreg fái-
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24 paragrafus = törvénycikk
25 hivalkodik = kérkedik, dicsekszik
26 góré = kukoricagóré, a kukorica tárolására szolgáló fonott vagy lécezett építmény
27 erény = elõnyös, értékes tulajdonság
28 Bukovina = Magyarországtól észak-keletre, a Kárpátok keleti lejtõjén levõ terület, egyik része Ukrajnában, a

másik Romániában fekszik.
29 nyavalya = baj, nehézség
30 szentencia = itt: vélemény
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ra, melyik jelenti kavargásával a másnapi havat, és melyik károg messze utak vándora
után, ki eltévesztette az utat, és nyomában ott settenkedik az enyészet15?

Valamikor órákon át elnéztük vonulásukat, és hallgattuk az ezernyi madár szár-
nya suhogását és tudtuk, hogy másnap hideg lesz.

Valamikor a varjak nemcsak hideg telet és havat jelentettek, de meleg szobát is, ara-
nyos karácsonyfát és zümmögõ, álmos lángokat a búbos kemencében.

Ne hagyjuk hát elveszni öreg madarunkat, mert hátha a Teremtõ odarendelte téli
örömeink mellé, s ha elmennének, elvinnék magukkal a meséket, a vidámságokat,
a pattogó tûz melegét s a vidám torok békességét.

Ugye, hogy kár lenne?
Bizony kár... kár... kár...

�

Napjainkban annyi károsító hatás éri az élõvilágot, hogy a természet szerete-
te és ismerete már nem elegendõ a természetes egyensúly fenntartásához. Az élõ-
lények, az egész világ védelmére nagy szükség van, de az ismeretek nélkül nem so-
kat ér.

Sokan vagyunk, hála Isten, a Kárpátok ölelésében, és nem dobálhatunk el értéke-
ket, nem lõhetjük ki címerünkbõl a sast, mezõinkrõl a kártékonyt pusztító vércsét és
ölyvet, levegõnkbõl a bátorság és az õsi pusztaság szabad madarát, a sólymot anélkül,
hogy önmagunkat pofon ne ütöttük volna.

Hát ismerjük meg végre madarainkat! Nézzünk a szemükbe, fogjuk a kezünkbe, és
lássuk, hogy mi a jó és mi a rossz.

...
Okuljanak, és tudják meg, hogy a fogoly nem eszi meg a babot, a vércse a nyulat, az

ölyv a foglyot, a kékvércse a fácánt, a darázsölyv a fürjet, és tudják meg azt is, hogy a töb-
bi más ragadozóból is ott van a legtöbb, ahol a legnagyobbak a vadászati eredmények.

És tudják meg végre, hogy a sólyom nem vércse, a vércse nem karvaly, karvalyban
nincs kiskarvaly meg nagykarvaly, az ölyv nem „hábik”, a gatyásölyv nem „sas”, a ká-
nya nem varjú, és a varjú még kevésbé kánya: szóval tudjanak meg sok mindent, hogy
megszûnjön a harmadik igazságtalan pont: az irigység.

Igen, az irigység!
Mert sokan vagyunk Európa földjén, és nemcsak egymásra irigykedünk, de azokra

az állatokra is, amelyekrõl azt hisszük, hogy a falatot elõlünk eszik el.
Ma már minden talpalatnyi földet számon tartunk, minden értéket felhasználunk,

miért pazarolnánk drága patronunkat31 azokra a ragadozókra, melyek nekünk segíte-
nek? Nem lenne érdemes megismerni a „gyilkosokat”, akiket mi gyilkolunk meg?

Fekete István Tévedések címû elbeszélésébõl

�

Hazánkban az élõlények védelmének elsõ szószólója Herman Ottó volt, akinek
javaslatára ünnepeljük meg májusban a Madarak és fák napját.

Aki pedig gyönyörködni akar kis madarak vendégségében, örömében, az a kert al-
kalmas helyén vastagabb végével leszúrja, leássa a fennálló vékonyabb végén hegyes-
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31 patron = itt: vadászfegyverek tölténye
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re faragott póznát32, és reányársal magjával fölfelé egynéhány napraforgót – tányéricát.
Hogy terem aztán ott a természetnek minden magot is evõ madara! Hogy kopácsolja
ki, és hánytorgatja a kövér magot!

Amikor pedig a tányérica üres, akkor a jó gazda leönti olvasztott faggyúval33, behin-
ti jól benyomkodott kendermaggal. A pózna csúcsán csóva34 vagy szalmaernyõ legyen,
hogy gonosz idõben védje a kis madarak asztalát. Az alsó részen tövis legyen, hogy
a macska se tehessen kárt.

Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról címû könyvébõl

�

A kertben több helyütt volt fácánetetõ, õzetetõ is. Ezeket naponta végig inspiciál-
tam35, különösen havas idõben. S mihelyt valamelyikbõl kifogyott a kukorica, a széna,
siettem pótoltatni. Erdõõr ritkán mutatkozott a kertben, a kerti vad saját vadam volt,
ott én voltam a „csõsz”!

De mondom, csak télen. Nyáron ismét tágra nyílt körülöttem a határ, megenyhült
az idõ, érdeklõdésem pedig újból szerte-széjjel szóródott, a kertben telelt õzekkel egye-
temben.

Széchenyi Zsigmond Ahogy elkezdõdött... címû könyvébõl

�

...
Házat a cinkének,
hadd költsön tavaszra!
Zsenge lombot hernyó
nem legel kopaszra.

Odvat a cinkének,
fára-ácsolt odvat:
gyümölccsel a kertek
visszamosolyognak.

Részlet Csanádi Imre Cinkék pártján címû versébõl

A madáretetõ

Télen, mihelyt az elsõ hó leesett, rendszeres madáretetéshez fogtunk. Még õsszel
elkészítettük, kijavítgattuk a különféle etetõket – karóra szerelt vagy felakasztható házi-
kót, nád- vagy kátránypapír-fedelût –, hogy el ne ázhasson bennük az eledel, szél ki ne
hordhassa. Nemcsak a kertnek különféle rejtekébe, házunk köré is állítottunk etetõket
– legfontosabb azonban az ablakom elõtt álló volt! Ezt mindig úgy helyeztük el, hogy
már ébredéskor, ágyamból ráláthassak. Magasra szegeltük hát, a nagy ezüstfenyõ olda-
lába, alkalmas kis létrán hordtuk fel belé az eledelt. Reggelenként, mihelyt az ablaktáb-
la kitárult, legott megállapíthattam, miféle vendégeim érkeztek.

A verebekkel mindig baj volt. Amelyik etetõt ellepték, abból a többi madárnak nem-
igen jutott. Márpedig azoknak akartunk kedvezni, nem a szemtelen verébnépnek.
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32 pózna = magas rúd
33 faggyú = zsírszerû anyag
34 csóva = szalmából vagy szénából csavart köteg, amely itt ernyõszerûen védi az etetõn a kismadarakat.
35 inspiciál = megszemlél, felülvizsgál
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Az még a legkeményebb télen is gondtalanul él, istállók, baromfiólak környékén bõven
talál lopkodni valót.

Hanem a sok rovarirtó énekes: többféle cinke, pinty és rigó, sármány, stiglinc, sü-
völtõ, kéregfutó, ökörszem, királyka – ugyancsak nélkülöz télen. Különösen, ha hó lepi
a tájat, vagy ólmos esõ jégzománccal vonja be a gallyakat. Olyankor a madárhad hálá-
san gyülekszik a terített asztal köré, egymás csõrébõl kapkodja ki a felkínált ocsút36, ken-
dermagot, napraforgószemet. Hát még a madzagra kötött szalonnafalatot, félbevágott
diót! Ezt különösen a cinkefélék kedvelik: körös-körül repdesik, tótágast csüngve37 csip-
kedik, vidáman himbálódzanak az ide-oda lengõ dió- meg szalonnahintán.

Mihelyt azonban odatalál az erõszakos verébsereg, a szerény természetû énekesek
meghátrálnak, szomszéd fákra surrannak; udvarias távolságból nézik az amúgy is pu-
fókra hízott hívatlanok falánkságát.

Fontos feladatom volt hát az etetõk minél szorgalmasabb verébtelenítése. A lég-
fegyver erre igen alkalmasnak bizonyult... A gyakori tizedelésnek viszont az a hátrá-
nya, hogy míg a hívatlanok nehezen tágítanak, a hivatalosak elijednek, bizalmatlanok-
ká válnak, s végül a verebek helyett az énekesek fogyatkoznak meg az etetõ körül.

Ezért már akkoriban is kísérleteztünk a manapság készen is kapható, „verébmen-
tes” etetõvel, melynek tudvalevõ fortélya38, hogy körös-körül üvegfal védi, s a madár-
nak csak alulról, a láda fenekén van bejárója. Az akrobata természetû cinkefélék, király-
kák, fakúszók így is betalálnak, míg az ügyetlen, tótágast állni37 nemigen tudó verebek
kint rekednek. Az ilyen etetõt viszont nehezebb kezelni, kevesebb madár látogatja,
megfigyelése is körülményesebb.

Pedig a megfigyelés az élvezet, az igazi mulatság! Annak idején, kisgyermekkorom-
ban, külön naplót vezettem az ablakom elõtti etetõrõl. Külön rovata volt minden bejára-
tos madárnak, s amelyik megjelent, jelet kapott a rovatába. Tágas „megjegy-
zés”-rubrikám is volt, abba jegyeztem fel a különleges megfigyeléseket. Falusi gyerek-
nek, különösen ha vadászvér fûti – ami egyértelmû a természet szeretetével –, nagy
öröm ám a téli madáretetõ!

Az a szüntelen sürgés-forgás, izgatott jövés-menés, az a pillanatról pillanatra válto-
zó, tarkabarka kaleidoszkóp39! Különösen, mikor a fehérre havazott környék élesre rikít-
ja a tarka madárszíneket. Hiszen még az egyébként fel sem tûnõ, szerény viseletûek hét-
köznapi ruháját is kifesti a hó, hát még a cifrákét, az ünneplõbe öltözött pompásakét!

A kékcinke azúrháta, a kövér meggyvágó gesztenyedolmánya, a királyka aranyko-
ronája, a süvöltõ karmazsinmellénye40, a széncinke feketesárga kabátja, a hosszú farkú
õszapó fekete-fehér frakkja, a tengelic hatszínû cifrasága – mind megannyi ide-oda ci-
kázó ékszer. Még a feketerigó sárga csõrét is fényesre aranyozza a hóháttér, még az
igénytelen, szürke csuszka hátát is kikékíti, rozsdás hasát narancsvörössé tüzesíti –
csaknem jégmadárrá szépíti!

A kavargó hópelyhek közt surrogó, tarkán ide-oda villódzó tollasokban már akkor,
gyerekszobám ablakából megtanultam gyönyörködni, s máig sem untam belé. Még Pes-
ten is, amíg odafent laktam a budai hegyen, minden télen akasztottam ablakom elé etetõt.

Széchenyi Zsigmond Ahogy elkezdõdött... címû könyvébõl
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36 ocsú = a búza és a rozs cséplésének, rotálásának a maradéka, a tiszta és ép szemektõl különválasztott gyom-
magvak, törött szemek, idegen anyagok tömege.

37 tótágast csüng, áll = fejjel lefelé csüng vagy áll
38 fortély = ötletes megoldás
39 kaleidoszkóp = játékszer, egy csõ, melyben színes üvegdarabok, gyöngyök vannak, s ha a csövet forgatjuk a

benne lévõ tükröktõl a színes apró tárgyak számtalan képváltozatot hoznak létre.
40 karmazsin = kissé kékes árnyalatú, piros szín
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Mikszáth Kálmán a Mikor a sírkövet hoztuk címû elbeszélésében egy kisfiúval beszélte-
ti el a következõ részletet.

Ránk feküdt az este. Benépesült a levegõ, – kísértetekkel nekem, csatákkal nekik.
Elgondolkoztak, keveset beszéltek, mert sokat láttak a semmiben: én pedig behuny-
tam szemeimet s elszenderedtem, míg egyszer csak nagyot zökken a szekér s felriadok.

– Hophó! Eltört a tengely! – hangzott a Filcsik szava.
Suska leugrott. Csakugyan elült a szekér hátulsó fele.
– Nagy baj – dohogta fejét vakarva. – Megroppant biz az, kátyúba41 estünk. Már-

most mi az ördögöt csináljunk?
– Ha legalább valami fa volna, valami husáng, hogy aláköthetnõk vele.
– Van is itt? Kutyatartomány ez erre! Süllyedne el mindenestõl Amerikába.
– Nem nõ itt meg a fa, csak a nadragulya42.
– Kivették már a föld erejét a papok. Haj, haj! Mihez fogjunk, mihez?
– Emelem én a szekeret – ajánlkozék Filcsik –, fel is tartom addig, míg fát érünk.

Kend pedig vezesse lassan a lovakat! Csak az a szegény fiúcska ne ébredne fel, mert
megijed.

Tettem magam, hogy alszom, pedig nyitva volt a szemem, segítettem nekik fát ven-
ni észre a sötétben, de bizony jó darabon kellett vinni a jármû hátát, s fa még sehol se
volt. Filcsik hangosan lihegett a fáradságtól.

– Ahol, ni! – rikkant fel Suska. – Ott bólingat egy kis vékony topoly43. Nekünk való
éppen.

Csakugyan egy karcsú fának az árnyéka feküdt táncoló fekete csíknak a szántóföld-
ön, mindjárt az út mellett. A hold éppen most bújt ki, s látni hagyta nekik a tájat. Több
fa se volt ennél.

Itt még fel sem akaszthatná magát az ember – szólt Filcsik, megvetõen nézve szét
a széles völgyön. – Hanem hiszen ne legyen ez az egy sem... Kiváglak kutya!

Elõkereste, óvatosan kihúzta alólam a szekercét44, s átugorván az útszéli garádot45,
nekivágott a növendékfának.

Az összerázkódott, recsegve, hajladozva rásírta harmatkönnyeit leveleirõl ...
gallyai megropogtak a fejszecsapás alatt. Egy madár felszállt róla megriadva, s kétség-
beesve röpködte körül. Madárfiak idétlen46 csipogása felelgetett a felkergetett öregnek.

– Jó lesz-e tengelydorongnak? – türelmetlenkedék Suska.
– Jó biz az – szólt Filcsik kedvetlenül –, csakhogy baj van.
– Már megint?
– Hát izé... fészek van rajta...
– No és aztán?
– Teringettét! Hát csak nem vághatom ki! Mi lenne az apróságokból? Nem hallja

kend, milyen szomorúan csipognak?
– De bizony hallom szegénykéket. Csakhogy aztán velünk mi lesz?
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41 kátyú = a kövezetlen utakon az arra járó szekerek kerekei nyomán mélyedések keletkeznek; ezekben az
esõs idõszakban megáll a víz. Bennük olyan sártenger képzõdik, hogy a jármûvek elakadnak.

42 nadragulya = 1-2 méter magasra növõ évelõ növény, rendkívül mérgezõ, de levelét, gyökerét és magját a
gyógyászatban is felhasználják.

43 topoly = (topolya) nyárfa
44 szekerce = rövid nyelû, széles lapú, domborúan ívelt élû, faragásra való ácsszerszám.
45 garád = felhányt földbõl és sövénybõl álló kerítés
46 idétlen = itt: gyámoltalan
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– Mi lesz? Hát mi lenne? – felelte durván. – Majd tolom én még a szekeret egy dara-
bon.

Szerettem volna rákiáltani, hogy csak szedje ki õket, jók lesznek nekem, de nem
mertem, mivel haragosnak látszék.

S valóban szörnyen mérges volt, amint megint a tengelyt fogta kétrét görbülve.
Szidta a környéket, s fenyegette a következõ falut, hogy felgyújtja, minden élõ lelket
felpörköl benne, ha egy élõfát nem talál odáig...

�

Fekete István szinte tudományos pontossággal számol be arról, hogy a tájéko-
zatlanság milyen kárt okozhat, s az élõvilág törvényeinek tiszteletben tartása ho-
gyan segíti a mezõgazdasági termelést.

1931-ben környékünkön olyannyira elszaporodott a róka, hogy az apróvad- és õzál-
lomány teljes csõdnek nézett elébe. Két hét alatt 38 róka lett megmérgezve, és sajnos
majd ugyanannyi ölyv. Számuk tehát becslésem szerint kb. 80%-kal csökkent.

Az az egér-, ürge- és pocokinvázió47, ami erre 1932-ben jött, minden képzeletet felül-
múlt. Földjeink olyanok voltak, mint a szita. A kár óriási volt, apróvadállományunk pe-
dig semmi, de semmi javulást nem mutatott. Tehát elpusztultak az ölyvek, a mezõgaz-
dasági kár óriási lett, a vadszaporulat pedig nulla.

Azóta  az ölyv nálunk „tiltott gyümölcs”.

�

Határunkban – a telet kivéve – 40–50 darab ölyv dolgozik. Inkább több, mint keve-
sebb. Tavaly még annyi egerünk volt (nem beszélve az elõbbi évekrõl), hogy 15–30
%-os károkat okoztak, de volt olyan táblánk is, amelyet okosabb lett volna kiszántani.
És hasztalan volt minden védekezés. De a szigorúan védett ölyvek és vörösvércsék köl-
tése jól sikerült, mert szépen elszaporodtak. Jó munkájukat elõsegítettük még azzal,
hogy az összes herefélék tábláiba 10–15 holdanként48 egy-egy alacsony pihenõfát állítot-
tunk, hogy a szitálásban kifáradt madár ott békességben emészthessen.

Az egérinvázió47 idén is megindult, és úgy látszott, ismét nagy károk érnek bennün-
ket, azonban az ölyvek és vörösvércsék résen voltak, és – pocakot eresztettek! Az egér
pedig – a múlt évekhez viszonyítva – valósággal eltûnt. Volt olyan 40 holdas tábla,
mely felett egyszerre 16 vörösvércsét és 7 ölyvet számoltunk meg a levegõben. Nem be-
szélve azokról az ölyvekrõl, melyek a pihenõfákon ültek, és azokról a vörösvércsékrõl,
melyek a földön éppen egeret téptek.

Hozzávetõleges számítással határunkban legalább 100 vörösvércse és 50 ölyv pusz-
tította az ürgét és az egeret. Ha pedig ezekre csak napi 4 darabot számítok – ami, azt hi-
szem mélyen alatta van az elfogyasztottnak –, akkor is 600 egérrel lett kevesebb napon-
ként a határban. Ez pedig nagy szám. Tudni kell ehhez a mennyiséghez azt is, hogy
volt olyan „egérdús” esztendõnk, amikor a herefélék tarlóinak feltörésekor az iskolás
gyerekek egyetlen napon 3000 egeret vertek agyon, ez pedig csak körülbelül az aznap
felszántott 10 holdnak volt a „termése”.
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47 invázió = valaminek a tömeges megjelenése
48 hold = földterület mértéke; 1 hold = kb. 4.300 m2
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Bátran állíthatom tehát, hogy az idei nagy károsodásunkat kizárólag az ölyvek és
vörösvércsék akadályozták meg, mert sem a hideg esõk, sem más körülmények szapo-
rodásuknak útját nem állták.

Megfigyeléseink pontosak, ismétlõdõk, nem máról-holnapra összekapkodott, szór-
ványos észlelések, s azért azokat minden vadász- és gazdatársamnak lelkiismeretes fi-
gyelmébe ajánlom.

Az elsõ részlet az Ölyvek, a második a Január címû írásból való.

�

A fácánok, foglyok a vadászok kedvelt zsákmányállatai, de a rovarkártevõk el-
fogyasztásával felmérhetetlen hasznot is hoznak a földmûvelõknek. Elszaporodá-
suk tehát közös érdek.

Régi tapasztalat mutatta, hogy az apróvad legérzékenyebb károsodása nem is a ragado-
zók, hanem a kikaszált fácán- és fogolyfészkek pusztulásában keresendõ. Csakhogy
a tekintélyes, ötven-száz holdas takarmánytáblákban szerteszórt fészkek lokalizálása49

nehézséggel járt. A vizslákkal való szokásos kerestetés nem bizonyulván elég eredmé-
nyesnek, a vadõrök a következõ módszerhez folyamodtak:
Kaszálás elõnapján, laza rajvonalban pásztázták50 végig a sorra kerülõ takarmányföl-
det, kezükben a teljes táblát átfogó, apró zörgõkkel ellátott, hosszú zsinór. Az illetõ táb-
lában kotló vadat a zörgés felrebbentette, az elhagyott fészket pedig a vadõrök legott
megjelölték, holmi jól látható, mégsem zavaró ággal vagy cégérrel51. Így a másnap köze-
ledõ kaszás – vagy kaszálógép – ügyesen kikerülgethette a megcégérezett, apró szige-
tek formájában állva maradt fészekhelyeket. Az ily módon „végiggyalult” táblán vagy
réten számtalan fészek megmenekült, zavartalanul fejezhette be költését.

Széchenyi Zsigmond Ünnepnapok címû kötetébõl

�

Szemelvénygyûjteményünk végére egy olyan Fekete István írást tartogat-
tunk, mely az ember felelõsségét veti fel. Érdemes alaposan végiggondolni mind-
azt, amit a Köd címû elbeszélésében az ember és a természet viszonyáról leírt.

A ködbõl aztán kiválik egy rigó, amint suhan a bokrok alá, nyomában pedig egy kar-
valy olyan kicsire húzott szárnyakkal, mintha nem is lennének szárnyai. Lábai elõre-
nyújtva, karmai nyitva, markolásra készen, s a rigó csak egy pillanattal elõzte meg a ha-
lált.

A karvaly pár méterre zúgott el mellettem, és már majdnem elveszett a ködben,
amikor utánalõttem. A lövés után tisztán hallottam, hogy valami tisztásra esett, mert
tompán puffant, és ág se, levél se zörrent utána.

Arrafelé megyek, mert kell a karvaly a baglyomnak.
A cinkék már megint barátságosan diskurálnak52, pedig elõbb, amikor a rigó vészt

sikoltott, ugyancsak csendesek lettek.
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49 lokalizálás = valaminek a pontos helyét megállapítani; itt: a fácán- és fogolyfészkekét.
50 pásztázni = valamely területet tervszerûen keskeny sávokra, pásztákra osztva végigjárni, végigvizsgálni.
51 cégér = valamely mesterség, foglalkozás jelvényeként használt tárgy; itt: valaminek a feltûnõ jelölésére szol-

gáló eszköz.
52 diskurál = latin eredetû szó; jelentése: beszélget
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Kiérek egy nyiladékra. Itt a köd mintha ritkább lenne. Keresem a karvalyt, mert
csak ide eshetett. Kinézem az irányt, ahonnét lõttem, és már látom madaramat. Szár-
nyai szétterítve, feje elõreesett, mintha búsulna. Mintha nem is az a madár lenne, mely
elõbb vad, gyilkos ösztönnel suhogott a rigó után. Bár ezek csak szavak. „Vad”, „gyil-
kos”... Ezeket az ember találta ki. A karvaly mit sem tud róluk. A karvaly egyszerûen
éhes volt, és enni akart. Reggelizni. Ki kávét reggelizik, ki feketerigót „natúr”53.

Én megöltem a nyulat, a fácánt, a karvalyt, én nem vagyok gyilkos? Nem, én va-
dásztam. A karvaly megöli a rigót, mert éhes, a karvaly útonálló gyilkos. Ez csak vilá-
gos?

A róka megfogja a nyulat, mert fiai vannak, ezért „vörös hóhér” a neve. Az ember
halomra mérgez fût-fát, ez egyszerûen „tisztogatási akció”.

Köd van körülöttem. Álmos, szürke, földi felhõk, és csodálatos milyen tisztán lá-
tom az ember igazságtalanságát.

Szidom is magam érte.
– Eredj haza, tedd le a puskát, és horgolj egy terítõt a nagymama nevenapjára. Buta-

ság! Persze, hogy gyilkolsz te is. Ösztöneid ugyanolyan õsiek, mint a vadé. Csak nem
kell nagyképûsködni. Amikor így egyedül vagy: õsember vagy. Csak a fegyvered jobb,
de azt magadnak, az „ember”-nek köszönheted.
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53 natúr = a maga nyers valóságában; itt szó szerint értendõ.
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MÓRA FERENC: Csilicsali Csalavári Csalavér. Szukits, Szeged 1994.
MÓRA FERENC: A fele sem tudomány – Utazás a földalatti Magyarországon. Magvetõ kiadó, Bp. 1960.
MÓRA FERENC: Georgikon – Nádi hegedû. Magvetõ kiadó, Bp. 1959.
MÓRA FERENC: Hol volt, hol nem volt. Ifjúsági könyvkiadó, Bp. 1956.
MÓRA FERENC: Hoztam-e spanyolviaszkot? Magvetõ kiadó, Bp. 1964.
MÓRA FERENC: Kóchuszár. Móra könyvkiadó, Bp. 1970.
MÓRICZ ZSIGMOND: Rózsa Sándor a lovát ugratja I–II. Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1983.
MÓRICZ ZSIGMOND: Úri muri. Talentum-Akkord, 1994.
NAGY LAJOS: Képtelen természetrajz. Gulliver, 1995.
O. NAGY GÁBOR: Magyar szólások és közmondások. Gondolat, Bp. 1994. (5. kiadás)
PETÕFI SÁNDOR: Összes költeményei. Ciceró, 1994.
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REVICZKY GYULA: Összegyûjtött mûvei. Atheneum, Bp. 1944.
RICHTER ILONA: Úton-útfélen. Gondolat, Bp. 1981.
SCHMIDT EGON: Erdõn-mezõn nyitott szemmel. Natura, Bp. 1977.
SCHMIDT EGON: Kisemlõseinkrõl. Natura, Bp. 1975.
SZABÓ LÕRINC: Vers és valóság I–II. Magvetõ kiadó, Bp. 1990.
SZÉCHENYI ZSIGMOND: Afrikai tábortüzek. Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1959.
SZÉCHENYI ZSIGMOND: Ahogy elkezdõdött... Amicus, 1994.
SZÉCHENYI ZSIGMOND: Ünnepnapok. Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1963.
TAMÁSI ÁRON: Ábel a rengetegben. Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1994.
TAMÁSI ÁRON: Bölcsõ és Bagoly. Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1988.
TÓTH ÁRPÁD költeményei. Helikon, 1986.
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: A ravasz Kabók. Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1982.
VAJDA JÁNOS: Összes költeményei. Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1955.
VARGA DOMOKOS: Erdõkerülõben. Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1970.
VARGA DOMOKOS: Herman Ottó. Móra könyvkiadó, Bp. 1976.
VARGA FERENCNÉ: Szõ, fon, nem takács. Mi az? Móra könyvkiadó, Bp. 1955.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY költõi mûvei 1–2. Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1987.
WEÖRES SÁNDOR: Bóbita. Móra könyvkiadó, Bp. 1987.
WEÖRES SÁNDOR: Zimzizim. Móra könyvkiadó, Bp. 1969.
A Magyar Nyelv Értelmezõ Szótára I–VIII. kötet. Akadémiai kiadó, Bp. 1992.
CSAPODY VERA – PRISZTER SZANISZLÓ: Magyar növénynevek szótára. Mezõgazdasági könyvkiadó,

Bp. 1966.
FAJCSEK MAGDA – SZENDE ALADÁR: Mirõl vallanak a magyar szavak? Gondolat, Bp. 1966.
Idegen szavak és kifejezések szótára (szerk: BAKOS FERENC) Akadémiai kiadó, Bp. 1989.
KRIZA JÁNOS: Vadrózsák: Székely népköltési gyûjtemény. Akadémiai kiadó reprint sorozata, Bp. 1987.
LÜKÕ GÁBOR: A magyar lélek formái. Exodus, Bp. 1942. (Baranya megyei könyvtár reprint kiadása

1987.)
*** Magyar népdalok 1. és 2. (szerk: Ortutay Gyula) Szépirodalmi könyvkiadó, Bp. 1976.
ÁDÁM JENÕ: Tulipán, 95 magyar népdal. Zenemûkiadó, Bp. 1984.
BORSY ISTVÁN – ROSSA ERNÕ: Tiszán innen, Dunán túl, 150 magyar népdal. Zenemûkiadó, Bp. 1959.
DEÁK BÁRDOS GYÖRGY: Muskátli, 97 magyar népdal. Zenemûkiadó, Bp. 1983.
DOMOKOS PÁL PÉTER: Rezeda, 96 csángómagyar népdal. Zenemûkiadó, Bp. 1958. (2. kiadás)
HAJDÚ MIHÁLY – HALÁSZ KÁLMÁN: Viola, 93 magyar népdal. Zenemûkiadó, Bp. 1983.
KISS LAJOS: Rozmaring, 91 magyar népdal. Zenemûkiadó, Bp. 1983.
KODÁLY ZOLTÁN: Százszorszép, 100 magyar népdal. Zenemûkiadó, Bp. 1983.
MATHIA KÁROLY: Nefelejcs, 98 magyar népdal. Zenemûkiadó, Bp. 1968.
PÉCZELY ATTILA: Rózsa, 94 magyar népdal. Zenemûkiadó, Bp. 1982.
RAJECZKY BENJAMIN – GÖNYEY SÁNDOR: 111 népi táncdal. Zenemûkiadó, Bp. 1958.
*** Süss föl nap! Ifjúsági népköltési gyûjtemény I–II. kötet. Összeállította: DR. SZENDE ALADÁR.

Misztótfalusi kiadó, 1947. (2. kiadás)
BÁRTH JÁNOS: Korai kalocsai hímzések. Népmûvelési Propaganda Iroda, 1982.
BIHARI ANNA – PÓCS ÉVA: Képes magyar néprajz. Corvina, Bp. 1985.
BOROSS MARIETTA: Fonás. Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata, Bp. 1962.
BORSOS BÉLA: Magyar vadász lõportartók. Corvina, Bp. 1982.
DOMANOVSZKY GYÖRGY: A magyar nép díszítõmûvészete I–II. Akadémiai kiadó, Bp. 1981.
DR. FÉL EDIT: Hímzések Baranyából és Bács megyébõl. Népmûvelési Propaganda Iroda, 1979.
FÜGEDI MÁRTA: Mezõkövesd és Vidékei hímzései I. Népmûvelési Propaganda Iroda, 1979.
HOFER TAMÁS – FÉL EDIT: Magyar népmûvészet. Corvina, Bp. 1994.
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DR. KERECSÉNYI EDIT: Zala megye népi hímzései I. Zalai fehérhímzések. Népmûvelési
Propaganda Iroda, 1978.

KOCSI MÁRTA – CSOMOR LAJOS: Korondi székely fazekasság. Népmûvelési Propaganda Iroda,1981.
LENGYEL GYÖRGYI: Népi kézimunkák. Kossuth könyvkiadó, Bp. 1978.
Mintagyûjtemény Tolna megye népi hímzéseibõl III. Váralja, Babits Mihály Megyei Mûvelõdési Köz-

pont, 1981.
VARGA MARIANNA: Régi turai hímzések. Mussák, Bp. 1984.
*** A magyarság néprajza I–IV. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Bp. 1933–1937. (Babits Kiadó

Rt., Szekszárd, 1992. reprint kiadás)
DÖMÖTÖR TEKLA: Régi és mai magyar népszokások. Tankönyvkiadó, Bp. 1986.
KUN ANNA – BÉKÉS MÁRIA: Ez neked is sikerül. Móra könyvkiadó, Bp. 1976.
KÚTVÖLGYI MIHÁLY: Nyitott kapuk. Európa könyvkiadó, Bp. 1987.
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