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Szia! 

 

A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez 

évi utolsó - dupla - számát tartod a kezedben. Ez a számunk is 

tematikus kiadvány: a védett állatainkról szóló nyílt pályázataink-

ra beérkezett írások válogatását tartalmazza. Talákozhatunk 

fecskéről, gólyáról, hiúzról, farkasról, denevérről és vakondokról 

szóló versekkel, illetve prózákkal. Kiadványunk borítóin a 

Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény tanulóinak alkotásait láthatod.  

A folyóirat elektronikus változatát továbbra is megtalálod a 

http://www.kepzeldel.hu oldalon. 

Írásainkat fogadjátok szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kel-

lemes időtöltést kívánok!                          

Várhelyi Klára (cherno) 

 

*** 
 

Hajdu Mária: Rigófüttyös vakondtúrás 
mese gyermekeknek 

 

A lakatlan ház elhanyagolt kertjében már évek óta nem járt em-

berfia. Nem is háborgatta senki és semmi az ott élő rigókat. Vidáman 

ugrándoztak fáról fára. Közben gyönyörűen énekeltek, csak úgy, a ma-

guk szórakoztatására. Még a szomszéd kert különféle madarait is utá-

nozgatták, hiszen több nyelven is tudtak fütyülni. 

Ezen a nyáron is zengett a környék a daluktól. Nem is hagyta szó 

nélkül az éppen gilisztát kereső vakond. Meg is jegyezte fennhangon: 

– Öröm ebben a kertben turkálni, olyan szépen énekeltek! 

A rigók csak tovább fújták a dalukat. Megvolt minden okuk a bol-

dogságra, hiszen a fészkekben sorra keltek ki a tojásokból a fiókák. 

Meg is sokasodott a dolga rigómamának és rigópapának. Alig győzték 
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hordani a gilisztát és a bogarakat a kis tátogóknak. A gazos kertben 

egyre nehezebben boldogultak, pedig csatlakoztak hozzájuk a család 

idősebb tagjai is, hogy segítsenek. Ráadásul az egyre melegedő nyár, ki-

szárította a földet is. Nagyon kemény lett, és hatalmas repedések ba-

rázdálták a talajt. Lehetetlen lett kikaparni belőle a gilisztákat, mert 

mélyebbre menekültek a szárazság elől. Kétségbeejtő lett a helyzet, 

még énekelni is elfelejtettek a gondok súlya alatt. Féltették a kicsi fió-

kákat, pedig már a fészekből is kijártak, bár még repülni nem tudtak. 

Csak szaladgáltak a gazok között.  

Egyik reggel, mikor még a harmat sem szállt fel, kidugta egy friss 

vakondtúrásból a fejét a vakond.  – Van itt valaki? – kérdezte. 

Mert, ugye, a vakond nem lát, nincs is szüksége rá a föld alatti 

ásáshoz. Olyan nagy volt a csend, azt hitte, hogy a rigók elköltöztek. 

Nem is sejtette, hogy milyen nagy a bajban vannak. 

– Igen, itt kuksolunk a diófán. Éhesek a gyerekek, a föld kemény a szá-

razságtól, a bogarakat pedig már mind elfogyasztottuk. Nem tudunk 

elköltözni, mert a fiókák még nem repülnek – csipogta egyszuszra a ri-

gómama. 

– No, majd én segítek rajtatok, csak szólok a páromnak is – mondta a 

vakond.  

Meg is jelentek néhány perc múlva, és teljes erőből kezdtek ásni. 

Nagy túrásokat alkottak, és a lazuló talajból menekültek a giliszták a 

felszínre. Több se kellett a rigócsalád tagjainak: jól megtömték a bö-

gyüket. A vakondpár megtette a magáét. Mikor már jól kifáradtak, azt 

mondták: 

– Most kérjük a fizetségünket! – A rigók értetlenül meredtek rájuk. 

Vakond papa elnevette magát. 

– Legyetek szívesek bemutatni a gyerekeinknek, hogy milyen csodálatos 

hangotok van. – 

Hát így mentette meg a vakond a rigócsaládot az elhanyagolt 

kertben, és így lett rigófüttyös a vakondtúrás. 
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Gősi Vali: Gólyamese 
(az én bolondos születésnapom) 

 

Azt gondolom, 

legyen egy nap 

az én bolondos, vidám 

napom! 

Ha kíváncsi vagy, 

miért, 

a titkomat 

neked - de csak neked - 

most rögtön el is árulom. 

 
Egyszer, 

egy szép májusi hajnalon 

(nagyon rég volt, 

az idejét pontosan 

már nem tudom… 

szóval, egy illatos, 

réges-régi májuson - 

talán 

huszonkilencedike volt? 

nem tudom - ) 

a gólya épp’ arra járt, 

ahol már réges-régen 

nem lakom, 

de emlékszem még, 

hogy akkor, azon a 

szépséges hajnalon 

az a bizonyos gólya, 

(ahogy mondtam, és már 

nem is kéne újra 

mondanom…) 

csőrével jó hangosan 

bekopogott az ablakon, 

és ott már vártak ám 

az említett gólyára nagyon, 

azon a szép, 

május végi hajnalon, 

vártak bizony! 
 

Szóval, ahogy a gólya 

végre bekopogott 

az ablakon, 

megörültek édes jó 

szüleim, de nagyon! 

És rögtön hajbakaptak 

az apró csomagon, 

(ami hófehér volt, 

és hangos nagyon - 

ahogyan én tudom -) 

Fiú ez! - mondta jó apám - 

látom már, és erős ám, nagyon… 

- Hadd bontom én, 

aztán láthatod te is, 

mindjárt hagyom… 

- és kibontott jó anyám, 

azon a szépséges, 

májusi hajnalon, 

(a gólya messze járt 

akkor már nagyon, 

a napsugár meg pajkos 

táncot járt 

a kicsi ablakon…) 
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Nos hát, a titkot 

neked - ahogy ígértem - 

most rögtön el is árulom, 

hiszen kíváncsi vagy már, 

a nagy titokra, úgy tudom: 

hogy vajon mit hozott a gólya 

azon a régi, fényes 

májusi hajnalon? 

Most végre elárulom, 

de csak neked, figyelj, nagyon, 

mert azon a régi, 

májusi hajnalon 

(huszonkilencedike volt, 

talán, ha jól tudom…) 

tudod, amikor a gólya 

kopogott 

azon a réges-régi 

apró ablakon - 

hát én feküdtem 

azon az üvöltő, 

hófehér csomagon!

Jó apám kisfiúra várt, 

azon a szépséges hajnalon, 

és hangosan sírt, 

hogy fiú helyett 

kislány feküdt a kibontott, 

hangos csomagon. 

Azóta minden évben 

tőle újra megtudom, 

hogy az a réges-régi 

nap az én napom, 

amikor kisfiú helyett 

a gólya 

engem dobott be 

az ablakon. 
 

(azóta jó apám is 

megbékélt velem, 

elárulom: 

már régen nem bánja ő, 

hogy fiú helyett 

leány feküdt azon 

az ordító csomagon) 

 

 

Drgács Gabriella: Élmény 
 

Nemsokára anya leszek, életemben először. Félek tőle… Nem at-

tól, hogy nem leszek jó anya, hanem… hanem attól, hogy mi lesz velem 

meg a kicsikkel… A férjem, persze, azt mondja, hogy ez bolondság, 

mellette nincs mitől félnem, anyám szerint pedig természetes, hogy 

félek egy kicsit. Ő is így érzett, amikor a nővérem meg én készültünk 

a világra jönni. 
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A nővérem… hát igen… Miatta is félek. Egy szép napon eltűnt a 

férjével meg a kicsi fiaival együtt. A többiek semmit sem tudtak róluk, 

és azóta se láttuk őket, pedig már egy tavasz elmúlt. 

Tehát hamarosan szülni fogok, és se az anyám, se a férjem nem 

tudják, mit éltem át, senkinek sem meséltem róla. 

Nem oly rég, a legutóbbi holdtöltekor történt… 

Még hó borította a tájat, de nappal már kezdett olvadni. Hajnali 

vadászatra készültünk, én is ott voltam a körben, a többiekkel együtt 

énekeltem a vadászat és az összetartozás dalát. Aztán amikor indulni 

kellett, a férjem kedvesen azt mondta, inkább maradjak itthon. A nagy 

hasammal nem lennék elég gyors, csak zavarnám a csapatot, ha rám is 

figyelni és vigyázni kellene. Örültem, hogy ezt mondja, mert nekem se 

volt sok kedvem rohangálni, de azért a rend kedvéért kicsit játszottam 

a sértődöttet. Aztán, persze, hagytam, hogy egy kicsit engeszteljen… 

Amikor elmentek, egy darabig üldögéltem a barlang bejárata 

előtt, hallgattam az erdő neszeit, néztem a fák ágain át, hogy tünedez-

nek el lassan a csillagok, és arra gondoltam, vajon milyen lesz majd 

anyának lenni… Majd megkordult a hasam, és úgy véltem, nincs abban 

semmi rossz, ha fogok magamnak valamit. Elindultam hát a közeli tó fe-

lé. Ott, ahol a patak a tóba torkollik, van egy jégmentes rész, az erdő-

ből mindenki oda jár inni, ott jól lesben lehet állni. 

Egy hócipős nyúl keresztezte az utamat. Finom csemege, még ta-

lán a páromnak is marad belőle, és milyen büszke lesz rám!… Üldözőbe 

vettem hát! A tó felé futott, és annyira belefeledkeztem a vadászatba, 

hogy nem is hallottam meg rögtön azt a furcsa hangot. 

Olyan volt, mint a gyorsan lezúduló víz, vagy mint a vihar hangja 

nyáron… és közeledett… Nagyon megijedtem… Már nem érdekelt a nyúl, 

csak rohantam… rohantam, mint aki eszét vesztette. Szó, ami szó, nem 

álltam távol tőle… 

A dübörgés egyre hangosabb lett, szelet éreztem a hátamon, kö-

rülöttem felkavarodott a hó… Hirtelen nappali világosság vett körül… 

még jobban futottam, hogy lehagyjam a fényt. De se a fény, se a hang 

nem tágított, hiába tértem ki és ugrottam, és megint csak rohantam… 
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mindig követett. A szívem majd kiugrott a helyéből, rettegtem… már 

semmi mást nem hallottam csak a dübörgést… az egész bensőm reszke-

tett tőle… 

És akkor megláttam az erdőt… ha elérem, akkor biztonságban le-

szek! Összeszedtem minden maradék erőmet… még egy nagy ugrás, még 

egy… és akkor a föld kiszaladt a lábam alól…! 

Ez a tó - villant belém - a jég!… Hason csúsztam, próbáltam feláll-

ni, de nem ment… Valami megszúrta a fenekemet… Ilyenkor nincs szú-

nyog! A mozdulataim egyre lassúbbak lettek, és végül nem bírtam moz-

dulni… Csak feküdtem, ziháltam… és féltem. Nagyon féltem. Nem lát-

tam, mi történik, de hallottam, hogy a dörgés leereszkedik a földre, és 

a fényben árnyékok vetültek a jégre. Négyen voltak, két lábon jártak, 

mint a dühös medve, de sokkal vékonyabbak voltak, és valamilyen furcsa 

nyelven beszéltek. 

Rátettek egy durva, szőrtelen bőrre, és felemeltek vele együtt. 

Mikor rájöttem, hogy a dörgés felé megyünk, menekülni akartam, de 

moccanni se tudtam. Sírni kezdtem, és – szégyen vagy sem, de – bepisil-

tem… éppúgy, mint gyerekkoromban. 

Az egyik árnyék megérintett a hátamon, végighúzta rajta a vég-

tagját, és mondott valamit. A hangja kedves volt, és ahogy megéreztem 

a szagát, már tudtam, hogy ő is nőnemű, de megéreztem mást is… Nem-

sokára anya lesz éppúgy, mint én… Ettől még jobban megijedtem… Le-

het, hogy a vadászterületünk kell neki és a gyerekeinek… Én is el fogok 

tűnni, mint a nővéremék… Ahogy tudtam, meglapultam, és már nem is 

sírtam… 

Higgyék csak azt, hogy megnyugodtam, de közben arra gondoltam, 

hogy miután felmértem az erejüket, megszököm, amint lehet. 

Közben odaértünk a dörgéshez, és mindnyájan bementünk egy 

szűk, büdös és zajos barlangba. Olyan hangos volt odabenn, mint a víz-

esés mögött, ott, ahol először találkoztam a párommal. És világosabb 

volt, mint odakint, így szemügyre vehettem az árnyékokat. Mindegyik-

nek egyforma sötét, szőrtelen bőre volt, de az arcuk mindnek más. Volt 

köztük szőrős, volt olyan, amelyiken csak kezdett kinőni a szőr – apám 
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lába nézett ki így, mikor a puma karmolása után gyógyulni kezdett – de a 

nőneműn nyomát sem láttam szőrnek, és az egyik hímnek jég volt a 

szemén. 

Aztán a dübörgés felerősödött, olyan lett, mint a szélvihar… de a 

többi innentől kezdve olyan, mint egy álom, igazából nem is tudom, hogy 

mi történt. Újra szúrást éreztem, és elaludtam. 

Nagyon furcsát álmodtam. Egy nagy, fa- és egyéb – sosem érzett – il-

latoktól terhes, meleg barlangban, egy hideg és kemény felületen feküdtem. 

Még az íze is hideg volt… Most is beleborzongok, ha eszembe jut… 

Árnyékok vettek körül, ugyanazok az árnyékok, akik ide hoztak – 

megismertem a szagukat –, de most halványzöld volt a bőrük… és fényes 

karmaik nőttek!… Azokkal kapirgáltak, vagdostak, rá sem hederítettek 

a tiltakozásomra, nem zavarta őket, hogy fájdalmat okoznak, és …hogy 

félek, rettegek … Aztán a nőnemű a hasam kezdte tapogatni, a karmával 

felém közelített … A gyerekeim! Bántani akarja őket! Ezt nem hagyha-

tom! Minden erőmmel arra összpontosítottam, hogy legyőzzem a bénult-

ságot, ha csak egyetlen pillanatra is! Muszáj, hogy sikerüljön!… Közelgő 

anyaságom tudata is segített… és igen! Megharaptam a jégszemű előt-

tem levő karmos kezét!… Mielőtt egy újabb szúrástól megint elaludtam 

volna, még jóleső érzéssel hallottam az ordítását… 

Amikor újra felébredtem, a tóparton hevertem és már reggel 

volt. Fájt a fejem, száraz volt a torkom, és szédültem. Alig bírtam meg-

állni a lábamon. Első dolgom volt szemügyre venni magam. A hasam vál-

tozatlan volt, a gyerekeimmel nem történt baj, de a lábamon találtam 

néhány apró sebet, pont olyat, mint amilyet a vérszívók csinálnak. És a 

fülem is sajgott… Inni mentem, aztán nekiálltam mosakodni. Nem tu-

dom, hogy mi történt velem és miért, és azt sem tudom, a nővérem át-

élt e hasonlót az eltűnése előtt. Semmit sem tudok, csak azt, hogy az-

óta félek. Féltem magamat, a páromat és a gyerekeinket… 

A férjem és a társai délfelé jöttek meg, nekem is hoztak enniva-

lót. Próbáltam elmesélni, hogy mi történt velem, de nem vettek komo-

lyan, már nem lehetett érezni rajtam az idegen szagot. A párom szerint 

nagyon éhes voltam és csupán álmodtam az egészet. 
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A történtek óta nem hagyom el egyedül a barlang környékét. 

Nyugodtan hivatkozhatok arra, hogy nemsokára szülni fogok. Egy do-

logban azonban most már biztos vagyok: hogy ha megint eljön a dübör-

gés, és megjelennek az Árnyékok, harcolni fogok, mert harcolnom kell, 

meg kell védenem az újnemzedéket… és tudom, biztosan tudom, hogy az 

Árnyékok sebezhetők… 

 

A kutatóállomás jól fűtött faházában Fay fáradtan nézte a moni-

toron villogó szöveget: 

Címzett: Yellowstone-i Nemzeti Park - Vadvédelmi Központ        

Feladó: Szürkefarkas Visszatelepítési Program - 2. Kutatócsoport    

Tárgy: a folyó év március 4-én elfogott farkas vizsgálata 

Az állat neme: szuka        Kora : két év       Marmagasság: 80cm 

Súly: 62kg                      Hossz: 1.5m        Állapot: vemhes 

A DNS vizsgálat megállapította, hogy a vizsgált egyed a Medve-

sziklafalka jelenlegi alfa nőstényének a kölyke. Éppúgy, mint a ta-

valy vizsgált Gejzír-falka alfa nősténye. 

A vemhesség előrehaladott, egy héten belül szülni fog. Tapintá-

sos vizsgálattal legalább négy kölyköt észleltem. 

Az anyaállat egészségi állapota kiváló, bundája élősködőktől men-

tes, szeme és füle tiszta, fogazata ép. 

– Mi az, hogy ép! – jutott Fay eszébe. – Rogert meg is harapta. De ezt 

nem fogom beleírni a jelentésbe, nem akarom a rossz híredet kelteni, 

kislány. Hiszen a testvéredet is azért kellett másik helyre vinni, mert 

túl hevesen védelmezte a családját. A Park vezetősége pedig nem sze-

reti, hogy ha „harapós” farkas van a látogatói területen. 

A húszas évei vége felé járó, félig-meddig indián származású nő fin-

torgott egyet, ahogy hasában megmozdult a magzat. Talán igaza van az 

anyjának, mégsem kellene „héthónaposan” itt lennie. 

- Jól van, jól van – mormogta, kezét csitítón pocakjára téve –, mindjárt 

befejezem, és utána nagyot pihenünk. –  
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Újra elolvasta, amit írt, ellátta dátummal és aláírással, bólintott magá-

ban az irományra, majd rákattintott a „Küldés” gombra, és megvárta, 

amíg az üzenet elmegy. 

Aztán elgördült a székkel az asztaltól, el is fordult, nagyot nyúj-

tózott, és miközben kinézett az ablakon a havas fenyőfákra, egy régóta 

benne motoszkáló kérdést mondott ki hangosan: 

- Vajon mit gondolhatnak rólunk…? 

 

 

Molnár Szilvia (Aphrodite): Önarckép 
 

báránybőr alatt 

elrontott farkas üvölt 

megismerlek: én. 

 

 

Molnár Szilvia (Aphrodite): Belső harc 
 

pajzsát támasztja 

farkasforma vágyálom 

ráordít a nyíl. 

   

 

Kühne Katalin: Denevér Dani 
  

Dani, a denevércsalád legifjabb tagja egyhangú életét éli a lilla-

füredi mésztufa barlangban. Nincs sok köze a barlangon kívül folyó 

élethez. A család többi tagja már régen elhagyta ezt az évszázadok óta 

lakhelyül szolgáló, híres barlangot, ami egyedülálló Magyarországon, a 

világon is csak három ilyen képződmény van (Németországban és Dél-

Afrikában van a másik kettő). A rokonai már régen elköltöztek a diós-

győri S-alakú házsor üregeibe. A közelben lévő diósgyőri várat a király-

nék jegyajándékként kapták. Fényes udvartartást vezettek, egymást 
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érték a vadászatok a vadban gazdag gyönyörű Bükk-hegység erdeiben, 

nagy lakomákat is tartottak. Itt is sok búvóhely adódott a négytornyú 

vár falai között, de a városszéli toronyházak tízezernél több denevér-

nek adnak otthont. Sajnos, a házak szigetelésével és a lakók ellenséges 

támadásai miatt ezek a lehetőségek is beszűkültek. Az élőhelyeik csök-

kennek, az erdő fáinak egyre nagyobb mértékben történő kivágásával 

megszűntek az odúk. Szerencsére, a hegységek szikláin még találnak 

megfelelő helyet. A lakótelepeken nagy a lárma, a villamosok, buszok 

nem hagyják pihenni sem az emberformájú, sem a repülni tudó emlősö-

ket. Állandó a nyüzsgés, a környező kricsmikben italozók gyakran fa-

kadnak dalra, és ezt akkor sem hagyják abba, amikor onnan záróra után 

kivezetik, néha – uram bocsá' – kidobják őket. Dülöngélve, botladozva 

keresik a hazavezető utat, vannak köztük néhányan, akik egy padon vagy 

egy bokor alatt pihenik ki „fáradalmaikat”. Dani szülei, testvérei is ta-

lálkoztak már velük éjszakai vadászatuk során. Ezek az ember-

formájúak általában rongyokba öltöznek, hajuk, szakálluk ápolatlan és 

bűzlenek, mert nincs igényük arra, hogy naponta fürödjenek. Pedig a di-

ósgyőri strand közel van, a hideg víz lehűtené gerjedelmeiket, amely a 

kricsmikbe űzi őket.  

De most Daniról szeretnék mesélni. Ő tehát a barlang falán lógva, 

társtalanul él. Mindene megvan, boldog is, hogy nem zavarja senki, néha 

a látogatók ruháik redőiben behoznak egy-egy pókot, szúnyogot. Dani a 

repülőhártyájával képes repülni, a mellső végtagjával mozgatja vitorlá-

ját. Amikor nappal alszik, akkor ezt maga köré hajtja. Ilyenkor a hátsó 

végtag ujjaival megkapaszkodva csüng. Mókás állatka, füle nagy és moz-

gékony. Azt mondaná valaki, hogy csúnya teremtmény, de nekem kedves. 

Dani is azonnal megtetszett, amikor először megláttam. Tudom, hogy 

magányos, ezért különösen érdekelt, hogyan él itt a barlangban. Beszél-

gettünk, és elmesélte, hogy a csoportok, akik bejönnek ide, szinte sem-

mit sem tudnak a természet csodáiról. Ő pedig hiába magyarázza ezt 

nekik, nem értik meg. Talán én megértem. Elmondta, hogy milyen érde-

kes az élete a szépséges formájú, kővé vált fatörzsek, ágak, gyökerek 

között. Ő is szeretne időnként átalakulni más formájúvá, talán akkor az 
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emberformájúak is megszeretnék. A Szinva-patak kb. 30000 évvel ez-

előtt zúdult le vízesés formájában ide. A szénsavdús édesvíz a másod- 

és harmadkori tenger üledékeit, a triász korú mészkövet feloldva a víz-

esés alján, hosszú évezredek folyamán, nagy mennyiségben rakta rá az 

itt talált őserdő fáira, bokraira. Így keletkezett a likacsos mészkő, a 

mésztravertino. A víz által kivájt barlang födémjén megjelenő csapa-

dékvíz cseppjei kalciumkarbonátot raknak le fent is, ebből lesz a szta-

laktit, vagy függőkő, és lent is, ebből lesz a sztalagmit, az állókő. A me-

tamorfózis által csodálatos formák találhatók itt, az emberformájúak 

számára csábító gyümölcsök – mint a szőlő, banán –, de zöldségek is, pl. 

a karfiol vagy a brokkoli. Még egy oldalszalonna is lóg valahol. Nagyobb 

állatok is előfordulnak itt, mint az oroszlán, de a rackajuh gyapja is itt 

csüng. Az egyik teremben az „Északi fény” képződménye látható, egy 

másikban „Jézus szíve” (ide jöttek régen a környékről az emberek, is-

tentiszteleteket tartottak). A közeli diósgyőri várban gyakran megfor-

dult Mátyás királyunk felesége, Beatrix, talán rá emlékezhetünk, ha a 

Hunyadi-címert nézzük, a természet ezt „faragta ki”.  

A mohán, zuzmón, moszaton, algán kívül nincs élet, ezért Dani éj-

szakánként kibújik az egyik nyíláson, és vadászni megy. Röptében kapja 

el zsákmányát. Ilyenkor ultrahangot bocsát ki, ennek segítségével tájé-

kozódik a sötétben, mert a rovarokról vagy tárgyakról visszaverődő 

hangot képes érzékelni. Dani a Microchiroptera rendjébe tartozik, ő 

Simaorrú denevér. Elterjedt a denevérekről, hogy vérszívók, talán 

ezért ijednek meg az emberek, ha találkoznak velük. Azt hiszik, hogy a 

hajukba ragadnak, és nem tudnak tőlük szabadulni, megsebesíti őket. 

Dani rokonai, akik a lakótelepen élnek, a nyitott ablakokon gyakran be-

repülnek a lakásokba, akkor aztán nagy az ijedelem. Az emberformájúak 

törnek-zúznak, az egész berendezést felforgatják, annyira félnek tő-

lük. Pedig ártalmatlan kis állatkák és hasznosak, hiszen rovarokkal táp-

lálkoznak. Miután egyre kevesebb az élőhelyük, ezért védett állatok. 

Danit és társait védeni, szeretni kell az emberformájúaknak – mondtam 

Anna kis unokámnak. – És aranyosak is: nézd az értelmet sugárzó sze-

müket; talán okosabbak is, mint mi vagyunk! – 
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Molnár József Bálint: Vadászó hiúz – holdfényben 
 

1 
 

Lépked a Hold a lombok felett 

Egy nőstény hiúz surran utána 

Makogó kölyke éhes lehet 

Őzgida vacsorára várna 

 

Hold igencsak csodálkozva mered 

A pettyes ragadozót látva 

Börzsönyben már rég látott ilyet 

Hisz ő is kihaltnak hitte mára 

 

Hatalmas ugrással rohanó Éhség 

Hold fényében izzó, bús merészség 

Lobogó fülbojtja lengő szakálla 

 

Tág tisztáson fénylő helyen 

Már előtte a vérző tetem 

Éhes kölyke nem vár hiába 

 

2 
 

Félőn néz a fényárban úszó tájra 

A Hold arca horizont felé halad 

Majd anyját zsákmányával látja 

Tücsökhimnusztól zengő ég alatt 

 

Nincs ok félelemre aggódásra 

Létük biztonságban marad 

Ember állat élhet barátságba’ 

Már nem vadásszák e nemes vadat 
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A Hold búcsúpillantásra készül 

Amint terhével hazatalál végül 

Együtt van a családi csapat 
 

Nagyot harapva az őzgidából 

Gyógyulva éhes száj űzte lázból 

Békésen alusszák édes álmukat 
 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Vadászat 
 

Kárpátok ölében, 

erdő sűrűjében, 

villan egy szem, 

s ugrásra készen 

lapul a hiúz. 
 

Őz-suta békésen 

legel a réten, 

s nem sejti, hogy 

bokrok sűrűjében 

egy vadász lapul. 
 

Rebben egy madár, 

egy ágra leszáll, 

s riadtan látja, 

hogy készül a vágta 

az őzsuta után. 
 

A vadász még hason, 

de indul az izom, 

s kúszva elindul, 

majd vágtába fordul 

a foltos veszedelem. 
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Szökken a préda, 

de vágtája béna, 

karmok csapódnak 

a gyenge őzhátba, 

s reccsen a gerinc. 

 

Vér fröccsen az égre, 

s fogaknak sűrűje 

lágy húsba hatol. 

Egy szarvas bőg 

az erdőben valahol. 

 

 

dr. Smiri Sándor: Szomorú nyári nap volt 
(Ajánlom Édesapámnak és Fekete Istvánnak) 

 

A gólya hatalmas, büszke példánya volt a fajtájának. Impozáns 

szárnyait széttárva, erőlködés nélkül siklott a falu felett. A réten, a 

holtág partján peckesen járt-kelt, békára, siklóra és egyéb kis állatokra 

vadászva. Mozdulatai megfontoltak voltak, hosszú, hegyes csőre csak 

akkor csapott le a prédára, ha biztosan talált. Kelepelése messzire 

szállt, és távolról hirdette: „ez az én földem, és nem félek semmitől!”. 

Egész lénye előkelőséget sugárzott, nemes volt ő a madarak között. 

Sajnos, a múlt idő használata nem véletlen. Ez a csodálatos madár 

már tényleg csak „volt”… De a szomorú tények ismertetése előtt ráté-

rek még egy másik állat bemutatására, amelyik, bár sohasem lehetett 

olyan büszke és előkelő, mint a fent említett madár, mindenképpen ked-

ves kis teremtmény volt. 

Míg a gólya a levegőt uralta, és tartása nemességet sugallt, ez a 

másik állat kicsiny volt, mondhatni jelentéktelen, és az ég helyett a 

földalatti tárnákat rótta. Ez a piciny lény – egy vakond – minden tekin-

tetben szöges ellentéte volt a büszke madárnak. Ha a gólya nagyúr volt 

az állatok között, a vakond egyszerű földmunkásnak, kubikosnak volt 
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nevezhető. A föld alatt munkálkodott, folyton új alagutakat ásva, két 

műszak között gyorsan bekapkodva gilisztából, csigából, esetleg rova-

rokból álló elemózsiáját. A gólyával ellentétben nem tett látványos kö-

röket a falu felett, sőt: kifejezetten kerülte a feltűnést, nehogy felfi-

gyeljenek rá az olyan veszedelmes hatalmasságok, mint a macska, a ku-

tya, a róka vagy éppen a gólya. 

A gólyának nem kellett félnie semmitől, nem lévén igazi ellenfele, 

sem a levegőben, sem a szárazföldön. Igazán nagytermetű sasok már 

nem éltek ezen a vidéken, a kisebb testű héjáknak pedig esélyük sem 

volt vele szemben. Néha egy-egy merész és elbizakodott kutya vagy ró-

ka ugyan megpróbálta becserkészni, miközben a réten sétált, de ezek-

nek a botor állatoknak hamar rá kellett jönniük, hogy a gólya hosszú 

csőre nem csak kiváló békafogó eszköz, de veszedelmes fegyver is egy-

ben. Az a róka, amelyik már kapott egy hatalmas koppintást a fejére az 

éppen magasba emelkedő gólyától, soha többé nem próbálta meg újra 

elejteni a nemes madarat. 

Mint említettem, a gólyával ellentétben a vakondnak számtalan el-

lensége volt, de ő igyekezett meghúzódni, hogy ne vegyék észre a rossz-

akarói. Csak a legritkább esetben merészkedett ki a felszínre, ahol vak-

sin, esetlenül és kapkodva mozgott, mint az olyan egyszerű ember, aki 

hirtelen egy merev hivatali légkörben találja magát. A vakond, ha pl. az 

emelkedő talajvíz miatt elhagyni kényszerült biztonságos járatait, a le-

hető leggyorsabban igyekezett találni egy alkalmas helyet, ahol újfent 

tanyát verhet (az új búvóhely kijelölésében a talaj puhasága és gilisztá-

ban való gazdagsága volt az elsődleges szempont). A felszínen töltött 

időszakok nagyon kockázatosak voltak a kisemlős számára, igyekezett 

hát ezeket a kényszerű kirándulásokat éjszakára vagy a hajnali órákra 

időzíteni, amikor a ragadozók forgalma valamivel kisebbnek mutatkozott. 

A vakond igazi eleme a föld mélye volt, ahol viszont hihetetlen 

dolgokra volt képes: pillanatok alatt átszaladt az alagútrendszer egyik 

végéből a másik végébe, aztán, ha kellett, rohamtempóban új járatokat 

vájt, vagy épp használaton kívüli folyosókat tömített el. Mérnöki preci-

zitással alakított ki különféle kamrákat, amelyeknek mind megvolt a 
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maguk funkciója. Az egyik éléskamra volt, ahol a télire való giliszták 

gyűltek; a másik szülőszoba és családi alom, ahol az utódok csepered-

tek; a harmadik pedig veremcsapda, ahová az óvatlan felszíni rovarok 

huppanhattak (a rovarevő kisállat nagy örömére). 

Míg a vakond télen a nyár folyamán felhalmozott, összekuporga-

tott javaiból élt, addig a gólya – igazai nemeshez illően – a hideg idő be-

köszöntével elutazott a téli lakába, a távoli Afrikába. A gólya ugyanis 

nemzedékek hosszú sora óta jól tudta, hogy amikor Európában az ínség 

és a fagy az úr, akkor Afrikában éppen bőség és meleg van. 

Az a büszke gólya, aki nyúlfarknyi történetem tragikus hősének 

tekinthető, sajnos már soha többé nem repül melegebb égtájak felé. És 

balszerencséjére szegény földtúró vakond barátom sem raktároz már 

el semmit sem télire. Mindkét állatot – a nemest és az egyszerű mun-

kást is – utolérte a végzet ezen a nyáron, mégpedig pontosan ugyanazon 

forró napon. 

A végzet neve: az ember. 

A gólyával rossz emberek végezetek, a vakonddal pedig jó emberek. 

A gólya gyilkosai fiatalok voltak, koszosak és vadak, mint az ördö-

gök. Szinte még gyerekek, légpuskával a kezükben és zsivány tűzzel a 

szemükben. Nem féltek a törvénytől, és nem is gondoltak bele abba, 

hogy mit is tesznek. Hajnalban egy tompa csattanás hallatszott a falu 

szélén, majd két elfúló, mégis diadalmas kacaj. A gólya, a nemes madár 

épp a fejére kapta a lövést, de vadállati életereje még jó néhány percig 

életben tartotta. Hófehér fején vérfolt terjedt szét, jól láthatóvá té-

ve a lehetetlenül pontos lövés helyét. A fiatalok nevettek, ujjongtak, 

majd gyorsan elszaladtak, nem várva meg a lövéstől elkábult madár le-

hanyatlását. Hősnek érezték magukat, Tell Vilmosnak, Robin Hoodnak és 

Lucky Luke-nak, hogy a majd húsz méteres távolság ellenére fejen tud-

ták találni a fészkén ébredező madarat. Talán majd, ha felnőnek, meg-

értik, mit tettek… vagy ez csak hiú ábránd? 

A gólya hosszú, egyenes lábai lassan összehajlottak, és a madár 

leült a fészkében. Lihegve küszködött az életéért, mindhiába, hisz’ ha-

lálos sebet kapott. Az életében büszke madár azonban holtában is az 
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maradt. Nem bucskázott le a földre, és nem fordította égnek a lábait, 

mint valami fölfordult veréb. Utoljára még végignézett a földön, ahol 

nem akadt igazi ellenfele. Trónuson ülve, éppen mintha csak bóbiskolna, 

lehajtotta a fejét, és úgy halt meg, mint egy vérvörös koronájú, feke-

te-fehér palástú király. Ezen a nyáron a nemes gólya nem nemzett több 

utódot és nem térhetett vissza Afrikába. Számára ezen a nyáron véget 

ért minden. 

A vakonddal – mint említettem – még ugyanezen a napon szintén 

az ember végzett. Bár a szegény, ártalmatlan kubikosnak ez nem je-

lenthet vigaszt, vele nem a gonoszság, nem az öncélú erőszak végzett. A 

kis rovarevő egyszerűen „rossz helyen volt, rossz időben” – ahogy mon-

dani szokás. Szorgalmas, dolgos emberek, akik hittek abban, hogy a ke-

mény munkából meg tudnak élni, egy új, eddig parlagon heverő földet 

törtek fel, hatalmas gépekkel. A vakond megérezte a rezgést, és a kö-

zeledő traktor zaját is hallotta, de – sajnos – épp a legrosszabb takti-

kát választotta: meglapult, holott menekülnie kellett volna. A földet ha-

sító eke kíméletlenül összezúzta a kicsiny testét. A gazda és a segédje 

észre sem vették a balesetet, nem úgy, mint az eke nyomában járó ma-

darak, akik a földből kiforduló rovarokra és rágcsálókra lestek. A va-

kond halála legalább nem volt teljesen értelmetlen. Egy varjú lakomájá-

vá vált, aki a kis fekete földmunkással jóllakatta magát és családját. 

Ez a nyári nap tehát ilyen kettős tragédia miatt volt szomorú. De 

nem csak két állat lehelte ki a lelkét aznap az ember keze által. Szám-

talan kisebb-nagyobb teremtmény hullott el az ember gonoszsága – 

vagy épp szorgos munkája – következtében. Az embereknek, persze, fel 

sem tűnik az ilyesfajta veszteség. 

Ám nekem valahogy mégis feltűnt. Feltűnt, hogy elpusztult egy 

büszke gólya, aki a kéményünk tetején lakott. Feltűnt, hogy elpusztult 

egy vakond, aki a mi kertünkben ásta az alagútjait, amíg a macskánk el 

nem üldözte. 

És Neked mi tűnt fel? Semmi? 

Az ember időről időre elpusztít állatokat. Ez természetes.  

Ez természetes?  
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Szabóné H. Anna: Hazafelé… 
 

Édesapám halálhíre hallatán úgy száguldanak agyamban az emlé-

kek, mint a fákat döntő, őrült szél itt a Bakonyban. Fiatal, lelkes erdő-

kerülőként járta a Kárpátok erdeit. Érdekes történeteivel elkápráztat-

ta gyermeki fantáziámat. 

Néha sebesült állatot is hozott haza. Sokat megszerettem, de 

gyógyulása után a kedvenc fülesbaglyomat is szabadon kellett engedni, 

hogy a vadászat ősi ösztöne éltesse tovább. Szívembe vésődött, amikor 

az árván talált két hiúzkölyökről mesélt, melyek szüleit – vélhetően a 

talált nyomokból – maga az ember pusztította el. Az árva, pöttyös bun-

dájú csöppségeket a közeli állatkert vette gondozásba. 

- Apa! Úgy szeretnék elmenni veled, s kishiúzt látni! – kérleltem szám-

talanszor apámat, mikor az ölébe vett, s hozzásimultam. Tudtam, s át-

éreztem, hogy a két kis szülő nélkül maradt kölyöknek ez mennyire hiá-

nyozhatott… 

- Egyél sok gombócot! Nőj még egy kicsit, s majd magammal viszlek, bár 

évek óta nem láttam hiúznyomot sem hóban, sem sárban. Azt hiszem el-

űztük őket… 

- Mert bántották a kicsik szüleit? – kérdeztem, könnyes szemekkel 

nézve apám arcát. 

- Őket is, meg másokat is. Pedig gyönyörű állat, s levadássza a kóbor, 

beteg állatokat, amivel betegségeket előz meg. Csak az ember fél tőle, 

pedig nem támad emberre, s csak éjjel vadászik… 

Születésnapomra kaptam ajándékba egy állatos könyvet, melyben benne 

volt a hiúz képe is. Ettől fogva nem is vágytam másra, minthogy egy kiadós 

ebéd után azt mondja apa, hogy nagyra nőttem, és vele mehetek körútján. 

Ha Édesanyám gombócot főzött – túrósat, lekvárosat–, én, mint az éhes 

sáska tömtem őket sorra magamba. Egyszer aztán édesapám megadta 

magát. Végre vele mehettem! Szemeim minden apró zörejre, mint a 

szemafor jártak körbe. Ahány sárba keménykedett nyomot találtam, 

annyiszor kérdeztem meg: 

- Ez nem egy hiúz nyoma? – 
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Apám mosolygott a bajsza alatt, de egy elmosódott nyomra azt felelte: 

- Talán hiúz hagyta… – 

Ahogy nőttem, egyre többször vitt magával, és egyre jobban megsze-

rettem az erdőt, ismertem minden sziklát. Télen együtt etettük az ál-

latokat, de – sajnos – a várt találkozás a hiúzzal – elmaradt… 

Életem hajója egyre távolodott az otthontól a szerelem tengerén, s a 

bakonyi szelek sodorták partra. Pedig Apám biztosan büszke lett volna, 

ha méltó utódjaként folytattam volna a munkáját… 

Gyakran hazalátogattunk, s egyszer büszkén mondta, hogy Kati nővérem 

középső fia, Imre, vadőr iskolába ment tanulni. 

- Holnap felviszlek a hegyre, újra felbukkantak a hiúzok! Ha szeren-

csénk lesz, most mutatok neked! – újságolta nagy örömmel. 

S én a régi kíváncsisággal követtem néha már meg-megremegő lépteit, me-

lyek a hiúzok rejtekébe vezettek. Láttam „őt” néhány pillanatig, aztán úgy 

elillant, mintha ott sem lett volna. Örültem. Apa szeme könnybe lábadt. 

- Pompás állat, ugye? – 

- Az! – feleltem lehajtott fejjel. 

- Alig várom, hogy Imre végezzen, s ő vigyázzon rájuk! – mondta némi 

szemrehányó büszkeséggel. 

Most, hogy ő távozott az örök vadászmezőkre, Imre vigyázza gyer-

mekkorom legendás hiúzait, melyek elszaporodását bízzuk a természetre! 
 

 

Lupsánné Kovács Eta: A tóparton 
 

Az alkony, mint lassú dallam, 

szétterül most a táj felett, 

tűzpalástja alá vonja 

az összefércelt felleget. 
 

Vízre hajló fűzfaágon 

csicsergő fecskék játszanak, 

segít nekik a könnyű szél, 

vidám–boldognak látszanak. 
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Partifecske csapat átszáll 

egy öreg, száraz akácra, 

csapong, röpköd minden madár, 

figyelnek egymás hangjára. 
 

Csipkeverő könnyű szellő 

ezüstvíz fodrot hajtogat, 

lemerülő napkorongnak 

fátyolos felhő csókot ad. 
 

Tó fölött a fecskecsapat 

szárnyait most vízbe mossa, 

partra száll le már az alkony, 

a tájat bíborba vonja 
 

 

Kamarás Klára: A gólya és a vakond 
 

Három tojást rakott a gólyamama, két szép nagyot, de a harmadik vala-

hogy kisebbre sikeredett.  

Mondta is a gólyapapa: 

– Ebből nem lesz semmi, legfeljebb záptojás. – 

Ki is keltek a fiókák; kettőből erős, ügyes, de a harmadikból se lett 

záptojás, csak abból egy kicsit kisebb gólyacsemete kelt ki. A gólyama-

ma addig pátyolgatta, etetgette őket nagy-nagy szeretettel, míg mind a 

három szépen megtollasodott.  

A legkisebbel kellett legtöbbet törődni, ő kapta a legjobb falatokat, ő 

bújhatott este a legkényelmesebb helyre a gólyapár szárnyai alatt.  

Ki is használta a kis csibész a megkülönböztetett helyzetét. Mikor a 

többiek már a szárnyukat próbálgatták, ő lustán szundikált a fészek 

közepén.  

Gólyapapa hiába bökdöste a csőrével: 

- Gyerünk, fiam, ne lazsálj, hamarosan vége a nyárnak és akkor hosszú 

út vár ránk! – 
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Úgy tett, mintha mozdulni se tudna. A gólyamama pedig mindig védel-

mére kelt: 

- Hadd pihenjen szegény picikém, látom, hogy nem elég erős még - kele-

pelte, és még finomabb falatokat hozott neki. 

A kis gólya pedig csak evett, evett és hízott, hízott, de mivel nem akart 

mozogni, a szárnyai nem erősödtek meg. 

Elérkezett a nagy utazás ideje, és hiába volt minden, a családnak el kel-

lett indulni, de a lusta kis gólya csak az udvar sarkáig jutott el, oda is 

amolyan zuhanórepüléssel. 

Ott álldogált árván, naphosszat, természetesen fél lábon, mert hallott 

egy verset a házbeli gyerekektől és ebből tudta, hogy ez így szokás, hi-

szen már Arany János is megírta. Reszketett is, mert hidegre váltott 

az idő. 

Egyik nap, amikor így tűnődött, megmozdult lába előtt a föld és a ku-

pacból egy kis állatka dugta ki az orrát. 

A kis gólya csak nézte, nézte: 

- Ő talán egy kis vakond? 

A kis vakond is nézte, nézte a gólyát: 

- Ő talán a kis gólya? 

Ahogy csodálták egymást, így sóhajtottak: 

- Ha én a jó meleg föld alatt bujkálhatnék, nem kellene itt fáznom! 

- Ha nekem olyan hosszú, hegyes csőröm volna, könnyebben áshatnám a 

járatomat! 

Így vágyakoztak mindketten valami nagy, nagy változásra. 

Meghallotta ezt a kert csodatévő tündérkéje, egyet suhintott a va-

rázspálcájával, és mindkét kívánság teljesült. 

Ott is hagyta volna őket, hadd örüljenek az új lehetőségeknek, de alig 

jutott az első bokorig, máris megütötte fülét a sopánkodás: 

- Jaj, tele lett a szemem földdel, nem látom a szép égboltot, nem hal-

lom a még a békák vartyogását se! 

- Jaj, ez a hosszú csőr a fejemen! Beleakad minden gyökérbe itt a föld 

alatt. Beomlott a járatom és már magamat is majdnem összekaszabol-

tam. 
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A kis tündér megsajnálta őket, újra suhintott a pálcájával, és máris 

helyreállt a rend. 

A kis vakond egy szempillantás alatt eltűnt a vakondtúrás alatt, a gólya 

pedig megfogadta, hogy minden nap gyakorolja a felszállást, leszállást. 

Ha szerencsésen átvészeli a telet, jövőre már elég erős lesz, hogy ő is a 

többiekkel utazhasson.  
 

 

Drgács Gabriella: Fecskedal 
 

Öreg háznál régi tornác, 

Julcsi nézi eresz alját: 

- Jaj, de fura boglyas kupac! 

Ágak, törek, mi lehet az? - 

 

Épp akkor jön nagypapája, 

Kezében a fapipája. 

Követi a tekintetét, 

S máris mondja feleletét. 

 

- Az ott, Julis, fecske fészke, 

Ki nálunk a kertnek őre. 

Vadásznak és csivitelnek, 

Pusztítói rovarnépnek. - 

 

Kerekedik barna szempár 

Ilyen csudát ki hallott már? 

- Esznek, és nem énekelnek? - 

- Gyere Julcsi, most mesélek. - 

 

Letelepszik hintaszékbe, 

Julcsi sámliján melléje. 

S amint szó kél apó ajkán, 

Száll a mese füstnek szárnyán.

- Nagyon messze Afrikában, 

Annak is tán a szarvában, 

A fecskéink ott telelnek, 

A nyár után elrepülnek. 

 

Szép nagy tónak partfalában, 

Kerek kunyhók oldalában 

Fészkeiket építgetik, 

És a legyeket kergetik. 

 

Esős évszak hogy véget ér, 

Mindegyikük nagy útra kél. 

Elindulnak észak felé, 

Szárnyalnak a tavasz elé. 

 

Most már biztos úton vannak 

Festői a kék égboltnak. 

Mikorra majd ideérnek, 

Vége lesz a hideg télnek. - 

 

Másnap reggel a nagypapa, 

Mikor kilép a tornácra, 

Hallja ám a csivitelést: 

Fecskepár rendezi fészkét.
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Szorgoskodnak nagy serényen, 

Sárral javítgatják éppen. 

Kis szalma itt, ágak oda, 

Készül a fecskeóvoda. 

 

A kis Julcsi nap nap után 

Leskelődik: mikor lesz már 

Néhány szép tojás lerakva? 

S mikor kel ki a fióka? 

 

Majd egy kora nyári napon 

Kopogtatnak a héjakon, 

S előbújik hat kis madár, 

Hat nagyra tátott, éhes száj. 

 

Most jön a munka neheze! 

Vadászni ennyi gyerekre! 

Szegény szülők meg nem állnak, 

Egész nap csak rovarásznak. 

 

Julcsi nézi egy nap, kettő, 

Sosincs teli fecskebendő. 

Mese nincs, itt segítség kell! 

Legyet fog hát, puszta kézzel.

Így már könnyebb az etetés, 

Gondoskodás és nevelés. 

Meg is hálálják a fecskék, 

Rovar nem bántja a termést! 

 

Az ősz lassan közeledik, 

Minden kicsi cseperedik. 

Próbálgatják szárnyaikat, 

Már jól ellátják magukat. 

 

Mire véget ér a szép nyár, 

Mindegyikük útra kész ám! 

Villanydróton gyülekeznek, 

Mint kottában a hangjegyek. 

 

Julcsi fájó szívvel nézi, 

De a fecskedalt jól érti: 

Eljött a bús búcsú perce, 

Csend borul majd a kis kertre. 

 

Fecskék szállnak Afrikába, 

Ő meg megy az iskolába, 

De tudják, hogy jövő nyáron, 

Találkoznak a tornácon. 

 

 

Takács Árpád: Arlen útja 
A Nesztor projekt 

 

Aprócska, egyszerű házban lakom. A tető már vagy két évtizede 

teszi a dolgát. Az öreg gerendák büszkén tartják a szürkés, néhol re-

pedt cserepeket. Felületén pedig sárga zuzmók és zöldellő mohák teszik 

élővé az élettelent. Két narancstéglás kémény nőtt ki belőle, melyek 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2010/5-6. SZÁM 

 

 24 

még szén kormát hányják telente. Ezüstös vízelvezető csatorna öleli 

körül, amit nálunk röviden csak csurgónak neveznek.  

Az eresz alatt már más a helyzet. A keleti oldalon két sárból 

gyúrt csésze tapad a falhoz. Az egyiket jól ismert álbérlők foglalták el: 

a házi verebek. A másik fészek viszont eredeti építői kezekben, illetve 

szárnyak közt van. A fészek előtt egy lucfenyő magasodik, ami kicsit 

takarja a kíváncsiskodók elől. Három éhes szájat etetnek a lelkes szü-

lők egész nap, nekik nincs megállás. Senki sem tudja, mikor repülnek ki a 

fiatalok, bármelyik pillanatban megtörténhet, de napokig bizonytalan-

kodhatnak még. Bár nem sokáig halogathatják, hisz már igencsak kikan-

dikálnak a kamasz füstik farktollai. Egyelőre, úgy tűnik, még sokáig 

akarják váratni magukat.  

Házunk a falu szélén ál. Az utca mindig csendes, autók se járnak 

gyakran. A szomszédok is csak üzletbe, templomba meg - nyugdíjasok 

lévén - orvoshoz járnak. Az út túloldalán egy telepített erdő magasodik 

nyárfákkal, akácokkal. Itt barangoltam eddigi életemben. Minden sza-

bad időmet ennek felfedezésével töltöttem gyerekkoromban.   

 A falut egykor egy folyó szelte ketté, ezért hívják Szelinek.  

A hajdan széles folyóból mára csak egy patak csörgedezik valahol a falu 

másik végében, medrét áthelyezték, vizét elvezették. Okát az árvízi 

védekezéssel magyarázzák. Sokak meggyőződése viszont, hogy annyira 

szennyezett volt, hogy inkább kivezették, mintsem kitisztítsák. A Má-

tyusföld leghosszabb folyója, csaknem száz kilométer hosszan követi 

párhuzamosan a Vág folyását. Mígnem itt a Vízközben találkozik a Fe-

kete-vízzel, majd a Kis-Dunával.            

Sok vadvíz került ilyen sorsra a Kárpát-medencében. Megannyi ál-

lat, növény látta kárát ennek. Jelenleg mindenhol mentik a menthetőt. 

Természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek – minden gyöngysze-

met igyekeznek megóvni.  

Ilyen gyöngyszemekre, a fecskékre hívja most fel a figyelmet 

magyarországi Madártani Egyesület. Ott a madárvédelem már százéves 

múltra tekinthet vissza. A fecskevédelembe fektetett munka eddig 

egyszerű eszközöket sorakoztatott fel, melyeket gyerekjáték házilag 
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barkácsolni. Talán a legrégebbi a vicces nevezetű fecskepelenka, ami 

lényegében csak egy deszkalap a fészek alatt. Célja természetesen az, 

hogy felfogja a tollas família pottyantásait. De sajnos ma már ott tar-

tunk, hogy műfészkeket helyeznek ki, mert annyira megcsappant e kis 

rovarevők száma. Ennek okát a háztáji állattenyésztés leépülésében, 

valamint a modern építkezési formák térhódításában látják a szakem-

berek. Ezek főleg az emberközelben élő molnár- és füstifecskékre vo-

natkoznak. A partifecske viszont talán még kiszolgáltatottabb az em-

beri hatásoknak, mivel csak vizek menti homokos partfalakban költ, 

karhosszúságú vájatokban. A folyó-szabályozások miatt az ilyen élőhe-

lyekből egyre kevesebb van a Kárpát-medencében, de szerencsére – úgy 

hallom – már lelkes természetvédők oltalmában. Remélem, még unokáink 

is láthatják e barna tollazatú légi akrobatákat.  

Mindent összevetve a fecskéknek mi adtuk az otthont, eresz 

alatt, istállóban. Egy gazda csak örült a vendégnek, jól megfértek. De 

megférünk még ma is, csak a vendégvárás és a jóakarat lett kevesebb, 

na meg persze a fecske. 

Most július végefelé járunk. Izgatottan keltem ma reggel, s ez az 

izgalom még jelenleg is tart. A délután gyorsan telik. A nap is nyugat 

fele forgolódik már, perzselt ma eleget. Az ég tiszta, felhő nem mutat-

kozik. A hőség még tartja magát, de a gyenge szellő mellett elviselhető.  

Régi vágyam teljesül ma. Végre segíthetek olyan elszánt termé-

szetvédőknek, mint jómagam. Ráadásul, rögtön Magyarország eddig leg-

jelentősebb madárvonulási programjába csatlakozom, a Nesztor projekt-

be. Szerencsésnek tartom magam, mivel több száz önkéntesből sorsoltak 

ki. Rajtam kívül még huszonkilencen örülhetnek szerte a medencében. 

Magyarországon kilenc, a környező országokban mindenütt három-három 

ember. Szlovákiában tehát én és még két fanatikus – valahol Fülek és a 

Széles-tó mellett – készülődik ugyanígy lázasan. Feladatunk egy csúcs-

technikájú kamerával és jeladóval felszerelt fecske nyomon követése 

egészen addig, míg a madár haza nem tér. Persze dokumentálnunk kell 

minden eseményt, és jelenteni hetente az egyesületnek, valamint miden 

egyes embernek, ugyanis az MR1 Kossuth Rádió külön műsort szán erre, 
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hogy így jusson el mindenkihez ez a fantasztikus kezdeményezés. Ezen 

kívül indítanunk kell egy ún. fecskeblogot, ahol az egész világ elérheti, 

megnézheti, hozzászólhat a kamera által küldött képekhez. 

Térjünk vissza házunkhoz, ahová nemsokára megérkeznek a fecs-

keöltöztető szakemberek. 

Édesapámmal éppen kiültünk a teraszra. Végignéztem az udvaron, 

ami elég terebélyes. A szomszéd ház falát teljesen eltakarják a cser-

jék és a három nagy fa. Az utca felől egy megtermett hárs álldogál, kö-

zépen egy agg cseresznye, utána meg egy fehér akác. Alattuk hazai, el-

terjedt cserjék bujkálnak: fekete bodza, csipke, fagyal, labdarózsa, ga-

lagonya, és végül ki ne hagyjam az öreg orgonafát az utcaajtó mellett.  

A kis dzsungelben felfedezhetünk egy régi kutat, amiből jelenleg a ker-

tet öntözzük egy ütött kopott szivattyúval. A hársfát körülöleli egy rö-

vid szőlőtőke, amin belül egy apró kerti tó található. Eredetileg csak 

madárfürdőnek, itatónak szántam – ez be is vált –, csak annyi vízi nö-

vényt került köréje és belé, hogy nekünk tónak számít. A fiatal akác tö-

vében két kutyánk szuszog az ól mellett. Majd egy vaskerítést követően 

az örökké kotkodáló tyúkok birodalma és a pajta következik. Ezután 

hosszan elnyúlik a kert, amiben a zöldségek sokféleségén kívül gyü-

mölcsfák is találhatók. 

A műanyag székeken ülve édesapám egy apró közhellyel törte meg 

a köztünk levő csendet: 

- Rég esett már, küldhetne kicsit a Jóisten! - 

- Bizony, már egy hónapja! – mondtam. 

- Van az több is! – helyeselt. 

Őszülő, kopaszodó, fekete haját édesanyám keze nyírta. Tiszta, ünneplő 

öltözékben üldögélt. Barna színű nadrágján az öv a sörpocakját nyomta. 

Felül fehéres, fakó piros kockás inget viselt. Ülve nem látszik magassá-

ga, de elég termetes ember. 

Édesanyám bent sürgött-forgott, neki mindig akad dolga. Barna, 

hosszú haja göndörödik feje búbjáról. Sovány, eres kezei megterheltek, 

akárcsak mindene. Alacsony női termettel, de annál nagyobb szeretet-

tel, kitartással rendelkezik.    
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A szüleim világéletükben egyszerű emberek voltak. Mindketten a 

közeli majorban dolgoznak. Kevés manapság a munkahely, meg kell be-

csülni, amíg van. Apám a marhákat eteti, gépeket vezet. Édesanyám meg 

a konyhán főzi az ételt a dolgozóknak, apámnak. Nem könnyű munka, de 

helyben van, nem valamelyik közeli városban. Autóra nem telik, így busz-

szal vagy biciklin járunk-kelünk. Igyekeznek megadni mindent, amire 

szükségünk van: számítógép, új mobil, heti zsebpénz.  

Húgommal jól megértjük egymást. Hiszen már tizenhét éves va-

gyok, és csak három év a korkülönbség köztünk. Már nőies vonásai van-

nak, vékony, szép kék szemű, karcsú leányzó vált belőle. Haját anyám-

tól, önfejűségét apámtól örökölte. 

- Már öt óra lesz, fél ötre mondták! – folytattam az órámra nézve két-

ségbeesett arccal. 

- Ne aggódj, mindjárt itt lesznek! – igazgatta szemüvegét apám, és for-

dított egyet az újságon. 

Egyszer csak megszólalt a csengő, elég hosszan zengett.  Édes-

anyám a kedvenc sütimet készítette épp elő – pedig mondtam, hogy nem 

olyan vendégségbe jönnek, lényegében csak a munkájukat végzik.  

Ketten fogadtuk apámmal a két férfiút az utcaajtóban. A „lá-

nyok” hátul vártak a teraszon. 

- Jó napot, Kertész Zsolt! - Jó napot, Palotás Kálmán! – köszönt mind-

kettő. 

- Jó napot, Kelen Károly, a fiam, Marcell! – mutatott be büszkén apám.  

- Ön a nyertesünk? – kérdezett felém félig felvont szemöldökkel Zsolt. 

Alacsonyabb, köpcösebb, jobban borotvált, két évtizeddel fiatalabb 

volt másik vendégünknél. 

- Igen – válaszoltam hirtelen izgalmamban. 

- Sajnáljuk, de nem időzhetünk soká, úgyhogy meg is kezdenénk a mun-

kát – szólalt meg Kálmán kisvártatva. Sovány, megtermett, beesett ar-

cú, ősz bajuszos bácsika volt, akin látszott: igen érti a dolgát. 

- Természetesen. Nem is kell messzire mennünk, hiszen ott rejtőzik a 

fészek a fenyő mögött! – mondtam. 
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- Behozom az autóból a hálót és kifeszítjük – mondta Zsolt. 

- Én akkor nem is zavarok tovább! – mondta apám, és hátrament a te-

raszra. 

- Megérkezett pókember, hogy behálózzon fecskepapa! – vigyorgott 

Zsolt. 

- Ne parádézz, inkább állítsuk fel a tartó oszlopokat! – helyeselt az 

öreg. 

Szó nélkül besegítettem a munkába, és mikor már állt a finom, szinte 

láthatatlan háló keresztben az udvarban, letelepedtünk a teraszra. 

- No, most várunk – szusszant Kálmán a székre. 

Az egész család bent volt, de a sütemény ki volt készítve az asz-

talra az üdítőkkel együtt. Így hármunk közt ment a beszéd. Zsoltot kí-

nálni sem kellett: 

- Ugye nem baj? – kérdezte. 

- Dehogy, azért van itt – nyugtattam szerényen. 

- Láttam a pályázói munkád, a fecskecsalád hímje épp most van ereje 

teljében – mondta Kálmán bácsi (már így nevezhettem, jobban kijöttem 

vele a hálóállításnál, mint a másikkal). 

- Igen, három éve kelhetett ki, mert tavaly épült a fészek – mondtam. 

- Bonyolult szerkezetet kap majd a hátára, ami nem olcsó – mondta. 

- Nagy volt a cécó a pénz körül! – vágott közbe teli szájjal Zsolt. 

- Miért? – kérdeztem meglepődve. 

- Mert az egyesületen belül másra is fel akarták használni. Ezek a kü-

tyük meg, ha valahol ott maradnak, utazni kell értük, meg minden, ami 

szintén pénzbe kerül. Mindegyik kamerára biztosítást kellett kötni – 

magyarázta Kálmán.  

- Ki adományozta a pénzt? – faggattam tovább. 

- Valami jóakaratú üzletember, akinek a kilétét nem hozták nyilvános-

ságra, és persze a tagok pénze van benne – válaszolt szemlesütve. 

- Értem – mondtam csöndesen.       

- De nem is a pénz fontos, Marcell, hanem a hatalmas cél és a fi-

gyelemfelkeltés. Soha a világon nem követtek nyomon így még madara-
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kat, mint mi. Az apró kamera olyan eseményeket rögzíthet, amiről ál-

modni se tudunk – mondta lelkesedve az öreg. 

Ezután felálltunk, hogy a fecskepapa megkapja ajándékát, épp 

akkor láttuk a háló felé repülni. Pár veréb és egy tengelic is belegaba-

lyodott, de őket hamar kiszabadítottuk. Végül a nap főszereplője került 

sorra.        

- Nos, megkezdem a jeladó és a kamera felszerelését. Zsolt, írd be a 

felhelyezés időpontját! – szólalt meg érces hangon az öreg. 

- Igenis, kettőezer tíz jú…li…us huszon…egy ! – mondta Zsolt az orra 

alatt motyogva a dátumot.   

Két köhintés után Kálmán bácsi így kezdte: 

- A jeladó sokkal kisebb, mint amiket a kék vércséknél használtunk. 

Ugyanúgy működik minden, csak a kamera új. Ezt ide, a madár torkához 

erősítem úgy, hogy összekötöm a jeladó huzalaival. Amúgy a mobiltele-

fonok mini optikájához hasonló, csak annyit újítottak benne a kutatók, 

hogy úgy mozog, mint a repülőgépekben az a kis horizontjelző műszer. 

Tehát bemutathat akármilyen fordulatot, a felvevő mindig vízszintben 

marad.   

- Érdekes, szóval ezért nem olcsó – bólogattam. 

- Igen. Az egész dolog súlya egyébként, mindennel együtt, nem több egy 

grammnál. Így a madarat semmiképp nem zavarhatja. 

- És honnan a projekt elnevezése? – tudakoltam tovább. 

- A Nesztor, mint név, görögül azt jelenti: mindig hazatérő – felelt 

fennhangon Zsolt. 

- Ó, igazán találó! – mondtam. 

- Te adtál már nevet a fecskédnek, Marci? – kérdezte Kálmán bácsi.  

- Igen. Ahogy a projekt névadója, én is egy valódi férfinevet választot-

tam a fecském számára. Mint minden vándormadár, ígéretet tesz min-

den út előtt, ezért Arlennek neveztem el – válaszoltam felkészülten. 

- Nos, Arlen, akkor repülj! – engedte ki kezéből önfeledten az öreg a 

madarat. 

Ezek után gyorsan távoztak erős kézfogássukkal és legalább olyan lel-

kesedéssel, mint ami bennem volt. 
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Fecském a karcsú testén csillogó, fekete frakkot visel, amiből a mellén 

fehéres inge duzzad ki. Arca biztos a sok szárnyalástól pirult ki. Villáit 

fehér gyöngysor ékesíti. Csőre hossza rövid, de annál nagyobbra tudja 

tátani, mikor a zümmögőket vadássza az istálló körül. 

Az apró Arlen nemsokára befejezte nevelői tevékenységét, és 

készülődni kezdett a nagy útra. Végül pontosan augusztus huszonhar-

madikán indult el a többiekkel - csapatba verődve - a közeli nádasból. 

A kamera a napfény erősségével együtt működött a napelemei mi-

att. Így általában 12-14 órányi küldött képet kellett minősítenem hét-

végenként. Majd kellő hosszúságú kisfilmet vágtam össze belőlük, amit 

feltöltöttem a már említett fecskeblogomra. Innen több, általam köz-

zétett információt visszahallottam vasárnap délutánonként a Kossuth 

Rádióban. Nagyon jólesett, hogy a kommentek is érkeztek minden kis-

filmemhez. 

Arlen első hetét mindennap végignéztem - reggeltől estig. Enni-, 

innivalót mindig hoztak a számítógéphez, mert a magányos, „királyi” 

szükségleteken kívül - más miatt nem voltam hajlandó elmozdulni mellő-

le. A család - munkám fontosságát látva - elismerte fanatizmusomat. 

Volt, hogy ők is több órán át nézték velem a felvételeket.   

Arlen - falunk határát elhagyva - meg sem állt a Fertő-tóig. Itt 

eltöltött kis időt, de még aznap folytatta útját. Innen már egy nagyobb 

létszámú csapattal indult tovább. Európai útvonalán elég gyorsan haladt 

a néhol rossz időjáráshoz képest. Még aznap elérte a Száva felső folyá-

sát Szlovéniában. 

Nehéz volt hozzászokni a kamera mozgásához. A madár nagyon 

hirtelen meg tudja változtatni a repülése irányát: tekereg, bukfencezik 

a levegőben. A táplálkozásakor készült felvételek szinte nézhetetlenek 

voltak (ezért is kellett összevágni). Viszont amikor siklott a vizek fe-

lett, olyan érzésem volt, mintha vele szálltam volna. Mintha álmodtam 

volna, csak hang nélkül.     

 A harmadik napon már a Padova és Velence közti síkságon éjsza-

kázott. Épp estére beleütközött egy hatalmas viharba, ami itt már pál-

mákat szaggatott.  
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A következő hosszabb megállót az Ancona közelében lévő, az Ad-

riába torkolló Fiume Esino nádasaiban töltötte. A növényzet mediterrán 

arculata itt már kicsit sem hasonlít a miénkhez.   

Továbbhaladva, Olaszország keleti partját követve az utazás fá-

radalmait már egy hatalmas víztározónál pihente ki egy kis település, 

Carlantino közelében. A víz itt gyönyörű égszínkékre van festve, soha 

nem láttam még ilyet, mindent hegyek ölelnek körül. Mikor táplálkozás 

közben többször megkerülte a gigantikus, mesterséges tavat, ámultam-

bámultam elkápráztatott szemeimmel. Csak a gátnál felhalmozódott 

szeméttömeg rontotta a kicsit látképet. 

A másnapi napnyugtát a Cecita-tó gyönyörű vidékén élvezhette. 

Egyébként ködös időben telt ez a nap. Sajnos, nem is láttam belőle 

sokat.  

A nyolcadik napon megmutatta nekem az Etnát madártávlatból. Ez 

volt eddig a legnagyobb élményem. Látszott a hóval borított kráter 

környéke. A tűzhányó körül fekete, kopár vidék terült el. Mintha meg-

állt volna akkor az idő, egy életre bennem maradtak azok a képek. Per-

sze maga a hegy több mint 3300 méter magas; ezt nem szelte át, csak 

megkerülte.   

Pontosan egy hét és két nap kellett, hogy elérje Málta szigetét. 

Itt hatalmas csetepatéba keveredett, mikor másfajta énekesmadarak 

csatlakoztak a fecskecsapathoz. Nem tudtam pontosan azonosítani 

őket, a felvételek elég zavarosak voltak – talán rigófélék lehettek.  

Egyedül volt. A szokásos, nyugodt siklás jellemezte ekkor Arlen 

röptét, mikor a rigók egyszer csak mellette hullani kezdtek. A pillana-

tot követően berepült valami közeli, sűrű nádszerű növényzetbe, ahon-

nan csaknem egy óra múlva indult tovább, mikor meglátta társait.  

Ezt látva azonnal felment a vérnyomásom, mivel a nemzetközi fi-

gyelmeztetések ellenére úgy látszik, még akadnak bátor máltai vadá-

szok. A heti összegzésem tárgya ez a felvétel lett mindenhol. A feltöl-

tés után még a tévében is láttam. A külföldi sajtó is felkapta a hírt, új-

ra felháborodás tört ki Málta ellen. Talán Arlen segített abban, hogy 
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végleg leszámoljunk a máltai madármészárlással. És mellesleg a hazai 

közvélemény is jobban felkapta fejét a Nesztor projektre.          

A kalandot követően fecském gyorsan elfeledte a történteket, 

mivel két nap után már Tunisz környékén szusszanhatott egyet. Úgy 

látszik, előtte csak az úticélja lebegett. Ezen a területen még további 

két napon át kóborolt. Valószínű, az ezután következő hatalmas telje-

sítményére készült fel, a Szahara átszelésére. A kamera nem rögzítet-

te tejes egészében ezt az utat, de észrevettem, hogy éjszaka is repült. 

Két héten keresztül csak homokdombokról és kősivatagokról érkeztek 

képek. A redőzött dűnék közt többször láttam beduinféle embereket, 

sőt terepjárókat is. Majd’ megőrültem a látottaktól! De a fecskék, úgy 

tűnik, tántoríthatatlanok. Én soha nem vágnék neki, még ha nyolc szár-

nyam lenne is! Gondoljunk csak bele, mire képes egy alig húszgrammos 

apróság! 

A soha véget nem érő homok- és kavicsrengeteg után kimerülten 

érte el a Csád-tavat. Szinte a csapat felét elnyelte a Szahara. Észre-

vehető volt sebességükön a fáradtság. Szinte zuhant a fecskeraj a víz 

fölé. Azonnal ittak és ettek, ami beléjük fért. Fontos megálló ez a ha-

talmas oázis minden európai vonuló madárnak. 

A Csád-tó a kutatások szerint egykoron hatalmas tenger lehe-

tett. Mára viszont már a kiszáradás fenyegeti. Vizét tápláló folyói egy-

re kevesebb utánpótlást hoznak. Főleg a folyók mentén való intenzív ön-

tözés és a globális felmelegedés fogja eltüntetni ezt a fontos madárki-

kötőt. Száz éve kiterjedése 22000 négyzetkilométer volt, mára ez  

1500-ra zsugorodott. Vízmélységének átlaga a legfrissebb adatok sze-

rint napjainkban nem haladja meg a másfél métert. A kamera jól meg-

mutatta a parti száraz részeket is. 

Legnagyobb élményt mégis az jelentette, amikor Arlen az elefán-

tok körül elkezdte kapkodni a legyeket. Sőt rá is szállt a szürke óriá-

sokra, több alkalommal is. Nemsokára az ormányosok fürödni tértek, 

elkezdtek fröcskölni. Fecskémnek gyorsan tovább kellett állnia. Ezután 

talán még jobb táplálkozó helyet talált magának, a varacskos disznók 
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felett. Kis idő múlva a többi fecske is csatlakozott, és hangos dzsivittel 

falatoztak.            

A kis csapatot a Chari víztükre vezette tovább a Közép-Afrikai 

Köztársaság szívébe. Útjuk érintette Kongó északi vidékét, ahol több-

ször átszelték a táplálékbázisként szolgáló Tele-tavat. 

Ez a táj számomra ismeretlen volt eddig. A füves pusztákból sza-

vannák, a szavannákból őserdők lettek. Innen mutatta meg igazi arcát 

Afrika. Ilyen területek felett hosszan kalandozott kis rőttorkú barátom.  

A puszták és a szavannák egy szafari érzését adták át. Az eső-

erdők viszont százszor annyi ajándékkal kecsegtettek. Itt megszámlál-

hatatlan fafaj és más növény él. Az állatvilág pedig egyenesen lenyűgö-

ző. Az akár negyven, ötven méteresre megnövő faóriások közt szintek 

alakultak ki. Ez a majmok és a madarak sokféleségének oka. Többfajta 

cerkóf él errefelé, melyek az ágak megtáncoltatására specializálódtak. 

Más majmok: a csimpánzok, a mandrillok és a gorillák a talajszintet vá-

lasztották otthonukul. A madárvilág ennél is sűrűbb. Élnek itt olyanok, 

amelyeknek még a nevüket is nehéz kiejteni. Asztrildek, amarantok, 

pitták, a gyurgyalagok és a kakukkok sokfélesége, bülbülök és szövőma-

darak, nektármadarak és mézkalauzok, a legszebbek közül a legismer-

tebb talán a koronás daru. A ragadozók közül: sasok, sólymok, baglyok, 

gémek és gólyák terített asztala e hihetetlen vadon. Még sokáig sorol-

hatnám, de talán bizonyítékként ennyi is elég. Néhányuk a mi szárnyasa-

inkhoz nem is hasonlítható: ritkaságok. A sűrűség jámbor lakói az 

okapik és a bongók. A széles vizek pedig nemcsak halak, hanem az óriási 

vízilovak és a félelmetes krokodilok lakóhelyei.     

A fecskék ilyen lényekkel találkozhattak, míg telelőterületükre 

igyekezve a Kongó, mellékfolyama a Kasai és a Zambézi vonalán halad-

tak. Negyvenkilenc nap megfeszített szárnyalás után – társaival együtt 

– Arlen végül elérte célját. 

Telelése alatt bejárta az Okavango-deltát és az egész Kalahári-

medencét. Feltöltötte zsírtartalékait, ami a felkészülést jelentette a 

visszatérésre. 
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Amíg Európa fecskéi telelnek, addig nálunk tombol a tél. Fagyott 

vizek, földek. A hó elborít mindent. Nálunk kályha adja a meleget, 

Botswanában pedig minden sugarával a Nap. Elmondhatjuk, hogy mada-

raink nyárból nyárba járnak. Nem is tudják, mit élnek át itt maradt tár-

saik. Minden napjuk meg van számlálva. Az éjszakák végeláthatatlanok, 

ridegek, sötétek, élettelenek. A táp kevés, és a ragadozók is éhesek. 

Ilyenkor kemény a természet ökle, ha gyenge, aki az ütést kapja tőle. 

De otthon csak egy van, a vándoroknak is egyszer haza kell térni. 

A fecskék világában ez a versengéssel egyenlő. Minél korábban érkezik 

valamelyikük, annál biztosabb az utódlás sikere. Ezért ez az út már rö-

videbb ideig is tart. Általában kevéssel több, mint egy hónap kell ahhoz, 

hogy hazai horizontot lássanak frakkosaink. 

Arlennél ez be is igazolódott. Viszont többen más utat választot-

tak a hazatérésre. Fecském a biztonságosabb mellett döntött, ahogy 

csaknem minden társa. A többi figyelővel konzultálva ennek okát egy a 

Kongó-medencéhez közeledő ciklon láttán találtuk meg. 

Emiatt a másik vonulási útvonalat szemelte ki majdnem mindegyik jel-

adós fecske. Kettőt kivéve, ők sajnos ott is maradtak a viharban.  

A többiek a Muchinga-hegységet átrepülve eljutottak a Tanganyika-

tóhoz, majd a Viktória-tóhoz. Innen már csak a Nílus folyását követték. 

Meglátogatták Jordániát, ahol a Holt-tengert tápláló Jordán-folyó si-

ralmas környékén orientálódtak. Majd Izraelen keresztül, Damaszkuszt 

érintve Szíriát hagyhatták maguk mögött. Törökország után csaknem 

érintették a Duna-deltát, de sajnálatomra Razgradnál irányt változtat-

tak. A Havasalföldön keresztül a Duna tükrét követve érkeztek meg a 

Kárpát-medencébe.  

Innen szétszéledt kisebb csoportokra a hatalmas raj. De Arlen csak 

közeledett tovább. A Dunántúli-középhegység már nem jelentett gon-

dot. Végül 2011. április 17-én megkönnyebbülten figyeltük, mikor be-

szállt sárcsomós vackába. 

Mindenki látni akarta a híres fecske hazatértét, udvarukon csaknem 

egy tucatnyian ácsorogtunk. Az utcán pedig kisebb tömeg tolongott. Aki 
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a faluban tudott róla, eljött kisgyerekkel, babakocsival, a nagyszülők 

unokáikkal. A felkészülteknek távcső csüngött a nyakukban.  

Nálunk öt ember vendégeskedett, hogy tudósítson és szakértőként fel-

ügyeljen. A szakértők, természetesen, Kálmán bácsi és Zsolt voltak.  

A három tudósító közül az egyik a Kossuth Rádió küldöttje, a másik ket-

tő pedig egy operatőr és egy riporter. Mindenki végezte a munkáját.  

A kintiek a kijelentésemre vártak. Bent ücsörögtem a gép előtt. Sze-

mem a monitort pásztázta, feltűnik-e rajta valami ismerős helység? Mi-

kor megláttam a régi malom tornyát, azonnal rohantam ki az ajtón beje-

lenteni a jövevény közeledtét. 

Teli torokból ordítottam: 

- Délkelet felől jön, délkelet fele nézzenek! - 

Erre mindenki felkapta abba az irányba a fejét. A kamerás is együtt 

mozdult rá az égtájra a nézelődőkkel.  

Hirtelen csönd lett úrrá az apró tömegen. A szellő gyengén mozgott, 

áprilishoz képest kellemes volt a hőmérséklet. A napot fátyolfelhők ta-

karták el néha. Minden növény csupaszon várta a tavaszt, de a rovarok 

már elő-előbújtak. 

A némaságot egy kislány törte meg, mikor vékony hangján felkiáltott: 

- Ott van! –  

Erre mindenki: 

- Hol? – 

Páran már megtalálták az égen, és nagy csodálkozás, ámuldozás lett úr-

rá az embereken. Mint a kis szurikáták, melyeket Arlen is látott még a 

szavannán, úgy nyújtogatták a nyakukat kicsik és nagyok. Még a babák 

is a kocsikban – talán utánzásból – meredtek az ég felé csöpp kezeikkel. 

Hatalmas taps és üdvrivalgás ütött ki, mikor Arlen berepült a fészekbe. 

A csészéből pár percig kandikált csak ki. Megható pillanat volt, mikor 

talán ő is észrevette, hogy őt ünneplik, és csalfa dzsivitelés közepette 

elkezdett körözni az emberek felett. 

A projekt vezetői sikerként könyvelték el az eredményeket. Pontosabb 

útvonalat kaptunk a fecskék vándorlásáról, páran pedig navigációs trük-

köket figyeltek meg a madaraknál. Több száz órányi képanyaggal – és 
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persze élményekkel – gazdagodtunk, amelyek többet mondanak minden-

féle grafikonnál és leírásnál.  

Arlen nemcsak bebizonyította, hanem be is mutatta életének ezt a sza-

kaszát. A természet erői eléggé megnehezítik a költözőmadarak létét, 

ne tegyünk hozzá még mi is! A legfontosabb mégis az, hogy az emberek 

tudatába egy életre belevéstük: a fecskék örök szövetségeseink. Ígé-

retüket soha nem szegik meg, még ha életükkel is fizetnek érte. Min-

denáron meg kell védenünk fajtájukat, mert egy ilyen kölcsönös barát-

ság nem szűnhet meg soha. 
  

 

Gere Irén: Találkozás 
 

gyermekkorom rég 

néma már, 

nem mesél 

köröttem az 

az őszi kertben, 

csupán 

száraz avart 

hord a szél, 

mégis néhány 

pillanatra olykor 

elszáll a gond, 

mikor egy 

földkupac morzsái 

közül vaksi 

szemével rám 

kacsint a 

kis vakond. 

(nincs kék nadrágja, 

nincs kis autója) 

egyetlen pillanat 

csupán, és eltűnik, 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA     VÉDETT ÁLLATAINKRÓL… 

 

 37 

hűlt helyénél 

kajla vizslám 

még üldögél kicsit, 

s nagy vadászatokról 

álmodik... 

míg ő már 

– ki tudja, merre – 

halad a föld alatt... 

én meg csak tűnődöm 

egyre, vajon 

mily nyomot hagyott 

benne a tapasztalat, 

hogy velem 

találkozhatott...? 

 

 

Apáti Kovács Béla: Barátom a farkas 
 

Valamikor nagyon régen az ember nem félt a farkastól. Jó barátok vol-

tak. Együtt laktak, együtt vadásztak, sőt mindenüket megosztották 

egymással. 

De egyik nap ez a barátság megromlott, az ember félni kezdett. Bizo-

nyára kíváncsiak vagytok, mi volt ennek az oka?  

Nos, most ezt elmesélem nektek, hogy tanuljatok belőle. 

Egy kicsinyke faluban élt egy juhász, és a juhait a közeli, virágos réten 

legeltette. Gyakran meglátogatta jó barátja, a farkas, és hosszasan el-

beszélgettek az élet dolgairól. Szinte minden látogatás alkalmával meg-

kínálta őt a juhász a magával hozott elemózsiából. De még adott neki a 

tüzes borból is, ami ott kotyogott a kulacsában. Sokszor ezeket a vidám 

találkozásokat hangos dalolással fejezték be. 

A legelő szélén lakott a juhász rokona, akit nagyon zavart a hangos mu-

latozás. Törni kezdte a fejét, hogyan tudná mindörökre szétszakítani 

ezt az őszinte barátságot. Semmi okos gondolat nem jutott az eszébe, 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2010/5-6. SZÁM 

 

 38 

és már majdnem feladta, amikor – mint a villám – cikázott át az agyán: 

össze kell veszíteni a juhászt a farkassal. Ha majd megharagszanak 

egymásra, akkor dajdajozásukkal többé nem fogják zavarni őt.  

Figyelni kezdte a juhászt, és csak az alkalmat leste, hogy akcióba lép-

hessen. 

Teltek – múltak a napok, de semmi különös nem történt. Már azt hitte, 

nem tudja véghezvinni az elhatározását, amikor váratlanul a juhásznak 

haza kellett szaladnia, mert a felesége szülni készült. Megkérte barát-

ját, a farkast, hogy amíg távol lesz, vigyázzon a juhokra. Amikor vissza-

jön, akkor majd megszolgálja szívességét. Sokáig volt távol, és ezalatt a 

sógor kifundálta a tervét. Megvárta, míg a farkas elszundított. Lassan a 

juhokhoz lopózott és kiválasztott három szép állatot, majd elhajtotta 

őket messze a folyópartra. Ott mind a hármat megölte, mintha egy vad-

állat marcangolta volna szét testüket. Következő nap ugyanezt tette, 

egészen a juhász visszajöttéig. Az, amikor megpillantotta a vesztesé-

get, majdnem elájult a meglepetéstől. Kezét összecsapva kérdezte a 

farkastól: 

- Barátom, hová lettek a juhaim? – 

A farkas nem tudott, mit felelni. Csak zavartam vakargatta a fejét, és 

mondta: 

- Hidd el, barátom, éjjel–nappal őrködtem, és vigyáztam a juhaidra. Én 

sem értem, hová lettek. Talán csak elkóboroltak, és estére visszajön-

nek. Tudod jól, milyen állat a juh. 

A juhász igazat adott a farkasnak, hiszen nála is előfordult, hogy elkó-

ricáltak az állatai. De estére mindig előkerültek, és bégetve követték 

gazdájukat az akolig. 

Most is ebben reménykedtek, és úgy váltak el, mint két jó barát.  

Délután a sógor meglátogatta a juhászt, és ravaszkásan mondta neki: 

- Akarod-e tudni, mi történt az állataiddal? – 

- Szerintem csak elkóboroltak, és estére mind visszajön. 

Ezt meghallva a sógor hangosan elnevette magát: 

- Istenem, hogy te milyen bolond vagy! A farkasra bíztad a juhokat, 

amikor mindenki tudja, hogy őkelme mennyire szereti a juhpecsenyét. 
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Hogyan lehettél ennyire ostoba? Saját két szememmel láttam, hogy 

minden nap levágott hármat, és a távoli folyóparton szétmarcangolta 

őket. – 

A juhász nem akarta elhinni, amit a sógor mondott. Hitetlenül mondogatta: 

- Nem lehet igaz, hiszen olyan jó barátok vagyunk. – 

- Ha nem hiszed, gyere velem a folyópartra, és a saját szemeiddel győ-

ződj meg az igazságról! – 

A sógor addig–addig beszélt, amíg végül a juhász ráállt: vette a fárad-

ságot, és elmentek együtt a folyópartra. Már messziről látták a sok juh 

tetemét. Valamennyi csúnyán szét volt marcangolva, mindegyiknek a szí-

vét kitépték. 

- Most már hiszel nekem? – kérdezte a sógor. – Láthatod, az a vérengző 

fenevad, mit tett a szépséges juhaiddal. Még szerencse, hogy téged 

nem bántott. Ki tudja, lehet, hogy legközelebb te kerülsz sorra. Egyik 

nap meg akartam akadályozni, hogy elvigye a juhaidat, de akkor ez az 

ordas állat majdnem engem is széttépett. Ijesztően csattogtatta foga-

it rám, amikor kérdőre vontam, hová viszi a szerencsétleneket. Alig bír-

tam elrohanni, hogy meg ne fogjon. – 

A juhász nem akarta elhinni, amit a sógora mondott, csak szomorúan in-

gatta a fejét, és szünet nélkül ismételgette: 

- Ez nem lehet igaz. Ez nem lehet igaz. A farkas a barátom, nem vé-

rengző fenevad. Soha nem tett ellenem. Most sem tudom elhinni, hogy 

megcsalt. – 

- Ha nem hiszed, gyere el velem, és megmutatom. – 

A sógor addig–addig beszélt, míg az elkeseredett ember ráállt, és el-

ment arra a helyre, ahol a juhok tetemei voltak. Elhűlve látta, hogy va-

lóban ott fekszenek kimúlva a legszebb állatai.  

Még mindig nem akarta elhinni, hogy ilyen megtörténhetett. Gondolta, 

elmegy farkas barátjához, és megkérdezi az igazságot. A sógor gúnyo-

lódva mondta neki: 

- Menjél csak, te ostoba ember, majd téged is felfal az a vadállat. Én 

messze elkerülném, vagy ha mégis arrafelé kellene mennem, vinnék ma-

gammal egy puskát. – 
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A juhász kicsit elgondolkodott azon, amit a sógora mondott, de azért 

felkereste a farkast, aki éppen a háza előtt játszott a kicsinyeivel. Na-

gyon megörült, amikor meglátta a barátját, és barátságos hangon bein-

vitálta a hajlékába: 

- Ide figyelj, farkas! – kezdte a juhász. – Most nem vendégségbe jöt-

tem. Azt hallottam, hogy te gyilkoltad le a juhaimat. Szeretném tudni 

az igazságot. – 

A farkas nagyon elcsodálkozott. A kicsinyeit mindjárt beküldte a ház-

ba, hogy ne hallják, ha véletlenül veszekedésre kerül a sor. 

- Barátom, tudod jól, mennyire tisztellek. Még egy kavicsot sem vinnék 

el tőled az engedélyed nélkül. Még hogy legyilkoltam a juhaidat? Ez hal-

latlan! Nem akarom elhinni, hogy ilyet állítasz rólam. Emlékezz csak 

vissza, máskor is vigyáztam már rájuk, és soha semmi gond nem volt. Itt 

valami óriási félreértésről lehet szó. Talán valaki össze akar ugrasztani 

bennünket. Amikor segítettem neked, a környéken őgyelgett a sógorod, 

és olyan furcsán viselkedett. Lehet, hogy tőle kellene megkérdezni, mi 

történt a juhokkal. 

Alig, hogy befejezte a mondatot, a távolban emberek kiáltásai és léptei 

hallatszottak. Egy csapat falusi közeledett feléjük puskákkal, doron-

gokkal. A juhász sógora vezette a feldühödött népet, és már messziről 

kiabálták: 

- Nézzétek, ott van az ordas! Mentsük meg a juhászt, mert mindjárt 

felfalja. Üsd, vágd, nem apád! Lyukasszuk ki a farkas bundáját! Megér-

demli a fenevad! – 

Még mielőtt a juhász szólni tudott volna, a mérges falusiak püfölni 

kezdték a szerencsétlen állatot. Akinél fegyver volt, az meg egymás 

után többször is a bundájába pörkölt jókora ólomgolyókkal.  

A farkasnak még csak esélye sem volt, hogy elmeneküljön. Egy szemvil-

lanás alatt kilehelte a lelkét, és holtan rogyott össze. Mindezt látták 

kicsinyei a házban, és bosszút forraltak a kétlábúak ellen. Elhatározták, 

hogy amikor felnőnek, ahol csak tudják, megkeserítik az ember életét. 

Éjjel-nappal lesni fogják, hogy ne legyen egy perc nyugta se miattuk. Ha 

az erdőbe akarna majd menni, akkor mindig rettegjen tőlük. 
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Odalett a jó barátság, megszakadt a régóta tartó tisztelet egymás 

iránt. A farkaskölykök gyűlölettel néztek az emberre, mert elvette tő-

lük azt, akit legjobban szerettek: az édesanyjukat. 

Volt közöttük egy aprócska farkaskölyök, aki nagyon szomorú volt anyja 

halála miatt, de soha nem tudta elfelejteni, hogy amikor még béke volt, 

milyen jókat játszott a juhász gyermekeivel. Szíve mélyén érezte, hogy 

nem minden ember rossz, és talán nem szabadna válogatás nélkül min-

denki fölött pálcát törni. Ezért, amikor a testvérei este nagy nehezen 

elaludtak, kilopózott a házból, elment a faluba, és megkereste a ju-

hászt. 

- Juhász bácsi – mondta, majdnem sírva –, én nem haragszom minden 

emberre, mert tudom, hogy közöttük is vannak rendesek, becsülete-

sek. Tudom, hogy a családoddal mennyit segítettél anyámnak és ne-

künk. Múltkor is olyan jó volt játszani a gyermekeiddel, mintha csak a 

testvéreim lettek volna. Kérlek, engedd meg, hogy ezentúl nálatok 

lakhassak! 

- Jaj, kicsikém! – rémült meg a juhász – Ha a falusiak meglátnak itt, ak-

kor téged is megölnek, mint szegény édesanyádat. Olyan szívesen befo-

gadnálak. Nem is tudom, mit tegyek? Megvan! – kiáltotta el magát bol-

dogan. – Azt mondjuk, hogy te nem farkasivadék, hanem egy kutya ne-

vezetű állat vagy, aki segít nekem a juhokat terelgetni. 

Ez tetszett a kicsi farkaskölyöknek is, és elfogadta új, ember melletti 

szerepét. A falusiak eleinte megrettentek, amikor látták a farkasra ha-

sonlító állatot. De ahogy múlt az idő, ők is megtapasztalták, hogy ez a 

kutya nevezetű élőlény, milyen ügyesen szaladgál a juhok után, és terel-

geti őket, a gazdának szinte meg sem kell mozdulnia. Csak egy füttyen-

tés, egy rövid vezényszó, és máris eszeveszetten rohannak vissza a 

társaikhoz az elcsatangolt juhok. Egyre többen szerették volna, ha ne-

kik is lenne egy ilyen hasznos állatuk, és kérték a juhászt, árulja el, hol 

szerezte. De ő csak sejtelmesen mosolygott, és ennyit mondott: 

- Várjátok meg, míg a kiskutyám megnő, és kölykei születnek. Majd adok 

belőlük mindenkinek. – 
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Így is lett, mert az egyik szép nyári reggelen az elhagyott akol felől 

furcsa zajok hallatszottak. Az emberek odasiettek, és meglepődve lát-

ták, hogy a kutyamama körül hét kicsi szőrmók gombolyag sírdogál, és 

keresi anyjának az emlőit. Ettől a naptól kezdve egyre több kutya sza-

ladgált a faluban – vigyázva az emberekre és javaikra. 

A farkasok visszahúzódtak az erdő sűrűjébe, és csak néha–néha jöttek 

elő megnézni fajtájukat, hogyan szolgálják az embert. Lassan dühük is 

alábbhagyott, és ha nem bántották őket, akkor csak éjszaka lehetett 

hallani a vonyításukat, mintha azt mondták volna: – Vigyázz ember, itt 

vagyunk! – 

 

 

Ujvári - Gulyás Viktor: Táltosének a veresegyházi farkasok  

tiszteletére 
 

Éji Szarvas színe előtt 

fehéren iramlásával 

hejjááhejj 

vágyaink vágyakozzanak 

szabadon szabadítsanak 

hejjááhejj 

kötéskötő szál az Égig 

Dobom hangján emelkedik 

hejjááhejj 

Égi Erő áramoljon 

Földi Erő áramoljon 

hejjááhejj 

lelkeinkben kerítések 

kerítéseket lerontok 

hejjááhejj 

utat nyitok teret nyitok 

farkasokkal együtt futok 

hejjááhejj 
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Szabó Gitta: Gólya-lesen 
 

     – Papa, papa! – kiáltott Petrus nagyapjának, aki éppen a botjára tá-

maszkodott és a pipáját tömte. 

     – No! – 

     – Nézd csak, papa! Olyan szép sárga virágot találtam. Olyan fényes a 

szirma, mint az alma héja, amikor anya megdörzsöli. – 

     – Ejnye, te gyerek. Bele ne csússz nekem abba az árokba, mert ka-

pok majd nagyanyádtól, ha elszakad a ruhácskád. – 

     – Vigyázok – felelt az intésre Petrus, miközben nyújtózkodott, egyre 

csak nyújtózkodott, hogy elérje a virágot. 

     – Tudod papa, ha viszek nagyanyónak ebből a virágból, biztosan nem 

fog haragudni. – 

     – No, én nem bánom! Te tartod majd a hátad miatta. – 

     Amíg beszélgettek, addigra nagyapa is odaért az árokpartra kis uno-

kája mellé, aki már jó egy hete náluk lakott, mert az anyja kórházban 

volt. Kisbabát várt. Már nemsokára megszületik az újabb unoka, Petrus 

kisöccse. Mert bizony manapság már az orvosok meg tudják állapítani, 

azokkal a flancos masináikkal, hogy fiú-e avagy leányka születik majd.  

     – Látod, papa? Ott, ni! – 

     – De hiszen, ez egy gólyahír! – örült nagyapó.  

     – Gólyahír? – csodálkozott Petrus. 

     – Az hát! Tudod–e, szentem, mit jelent ez? – 

     – Nem, papa, nem tudom. Mit jelent? – 

     –  Azt jelenti, hogy hazajöttek a gólyák, és hogy megszületik végre a 

testvéred. – 

     – Hazajöttek, és megszületik? De papa, honnan tudod te ezt? – 

     – Gyere, szentem, fogd meg a botomat jó erősen, kihúzlak az árok-

ból, és mesélek neked róla, ha szeretnéd. – 

     – De papa, nem is vagyok az árokban – nevetett a kislány –, hát nem 

látod? 

     – Már hogyne látnám, de gondoltam, játsszunk egy kicsit, és én le-

szek hős megmentője az Árokszéli királykisasszonynak. – 
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     Petrus nagyon örült. Mindig szeretett papival játszani, főleg király-

lányosat.  

     – Rendben van, hős lovagom. Akkor azonnal ments ki engem az árok 

fogságából! – 

     – Kisasszonykám! Fogd meg a bot végét, kérlek! De jó erősen ám! – 

szólt dörmögő hangon nagyapó, majd nekifeszült, és húzni kezdte a bo-

tot. Úgy tett, mintha nagyon nehéz volna. Mikor a királykisasszonyt 

végre felhúzta az árok szélére, az erőlködéstől mindketten hanyatt es-

tek, bele a friss, ropogós fűbe. Kicsit pihegtek a sikeres mentéstől, 

majd nagyapó mesélni kezdett: 

     – Tudod, szentem, ez a virág mindig akkor nyílik, amikor a gólya ma-

dár, hosszú utazás után, hazatér hozzánk, a fészkére. Azért is kapta 

ezt a nevet. Mert hírül adja a világnak, hogy jönnek a gólyák, jön a ta-

vasz, és születnek a kisbabák. – 

     – Papa, honnét jönnek a gólyák? – 

     – Bizony, nagyon messziről.  Olyan helyről, ahol mindig meleg van. Az 

embereknek a bőre barna, a hajuk göndör fürtös. Ezt a helyet úgy hív-

ják, Afrika. – 

     – Erről már hallottam! – ujjongott a kislány. 

     – Valóban? – 

     – Igen. Tudod, az oviban az a kedves óvó néni, a Karola néni mesélt 

nekünk erről a helyről.  Papa, mondd tovább, légy szíves!  

     – Szóval, ezek a madarak, amikor itt nálunk jön a tél, útra kelnek, és 

repülnek, csak repülnek, néha megállnak pihenni, de addig repülnek ha-

talmas szárnyaikkal, amíg el nem érik Afrikát. Ott nyaralnak egész idő 

alatt, aztán szépen hazajönnek. Pontosan akkor, amikor a tavasz is 

megérkezik, és kinyílik a gólyahír. – 

     Még be sem fejezte nagyapó a mesélést, amikor az égen egy gyönyö-

rű, nagy fehér madár jelent meg. 

     – Nézd csak, Petrus!  Látod azt a madarat? Alighanem az a mi gó-

lyánk.  Eddig mindig ő jött meg először a faluban. Ott van a fészke a 

kerítés sarkánál, a villanyoszlop tetején. Menjünk, szóljunk nagyanyó-

nak is! – 
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     Összeszedték magukat, kikászálódtak a fűből, leporolták a ruháju-

kat, és elindultak hazafelé. Követték a gólyát.  

     – Papa, honnét tudod, hogy Afrikában volt nyaralni? És az hogyan is 

van? Vettek ott maguknak nyaralót, olyat, mint a Katáék a Balatonnál? – 

     – De vicces vagy, te gyerek! – nevetett jóízűen nagypapa. - Dehogy 

vettek ők nyaralót. Nincsen nekik pénzük. Ők vándorolnak. Attól függő-

en, milyen évszak közeledik. Költeni hazajönnek. – 

     – De papa, azt mondtad, nincsen pénzük. Akkor mégis, hogyan költenek?  

     – Hahaha! Hát, ez jó! Hát úgy költenek, hogy itthon a fészekbe toj-

ják a tojásokat, rajtuk ülnek, melegen tartják, hogy a kicsi gólyák kikel-

jenek belőlük. Vagyis, a gólyákból szülők lesznek. Kiköltik a gyerekeiket.  

     – Ők is apa és anya lesznek? – 

     – Bizony. Ők is. Mint a te szüleid. – 

     – És aztán? Aztán mi lesz velük? – 

     – Felnevelik a fiókáikat. Aztán, ha elég erősek, akkor együtt repül-

nek Afrikába a szülőkkel. – 

     – Már megint ez az Afrika! A csudába! – dohogott a kislány, mert 

nem igazán tudta még, hová tegye ezt az információt. – 

     – Ha egyszer odarepülnek. Nem mondhatom, hogy Kukutyinba mennek… 

     – Papi! Elfáradtam. Kár, hogy nekem nincsen szárnyam, mint a gólyá-

nak. Most én is gyorsabban mehetnék! – sóhajtotta Petrus. 

     – Gyere, hadd kapjalak a karomba! – szólt nagyapó, és felemelte kis 

unokáját. Már nem voltak messze a nádtetős, kicsi háztól. Bodri kutya 

ott állt a kapuban, és hangos vakkantásokkal jelezte gazdasszonyának, 

hogy hazatértek a csavargók. Szaladt is a kapuhoz nagyanyó. Kezeit a 

kötényébe törölgette. Biztosan mosogatott. 

     – Gyere, bogárkám! – nyúlt Petrus felé öreg, dolgos kezével. A kis-

lány is feléje nyúlt. Átölelte a nyakánál. Nagyanyó átvette papitól a kis-

lányt, és így, ölben vitte be a házikóba. A gyermek közben csacsogott. 

Elmesélte egésznapos kirándulásukat, annak minden apró eseményét. 

     – Jaa! És képzeld, mama! Megjött a gólyánk. Papi mondta, amikor azt 

a virágot találtam az árokban, és hogy Afrikából jönnek és költenek, 

pedig nincs is pénzük… – 
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     Nagyanyó leültette kis unokáját a hokedlira, adott neki egy pohár 

frissen húzott vizet a kannából. 

     – Amíg iszod a vizecskét, és papa is kifújja magát, addig én mesélek 

nektek valamit. Kíváncsiak vagytok rá? – 

     – Én igen! – válaszolt Petrus. – Papi! Ugye te is kíváncsi vagy? 

     – Bizony! Csupa fül vagyok. Mesélj hát, asszony! – 

     – Mielőtt Bodri ugatni kezdett volna, nem sokkal előtte ment el Ro-

zika néni, a harmadik szomszéd. Tudjátok, a kifőzdés. Na! Hát neki van 

telefonja, és a kórházból hívták, hogy adjon át nekünk egy üzenetet. – 

     – És? Mi az üzenet? – tördelte izgatottan kezecskéit Petrus. 

     – Hát az, hogy anyukádhoz is megérkezett a gólya! – 

     – Mama! Én ezt nem értem – nézett kerekre nyílt szemekkel a kislány. 

     – Ó, kicsi szentem! Ez azt jelenti, hogy megszületett az öcsikéd – 

felelt papi – mami helyett.    

     – Emlékszel, mikor kimentettem a királykisasszonyt, és a fűben he-

verészve meséltem a gólyákról? Akkor mondtam neked, hogy amikor 

megjön a gólya, akkor megszületik a testvéred is. – 

     Petrus arca kipirult az igalomtól. Szemecskéi csillogtak. Homlokát 

ráncolva gondolkodott. Majd hamarosan így szólt: 

– Nahát! A gólya hozza a kisbabát? – 
 

 

Kovács Anna: Levél… 
 

Tisztelt Zölderdeiné Lompos Franciska! 
 

Sajnálattal értesítjük, hogy benyújtott hitelkártya-igénylését Bankunk nyolc 

évi morfondírozás után egyöntetűen visszautasította. A kampány elsődleges 

támogatói, Telihold Alfonz, az „Instant Levest Lefetyelek” nyugdíjas klub 

címzetes tanácsadója, Vicsor Mária, a „Romulus több tejet kapott” kísérleti 

szervezet nyugalmazott köztisztviselője és Borhes Dénes a „Farkas vagyok, 

de nem vonyítok” multinacionális cég levelező tagozatának szakreferense 

egy több percen át tartó ülés során egy mélyen gyökerező, valószínűleg erő-

teljes szociális nyomáson alapuló problémára világítottak rá.  
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Ön – mint Bankunk régi barátja és amatőr-lelkes ügyfele – félreértette 

meghirdetett pályázatunkat. A „Jakuzzit a vadon állatainak!” megneve-

zésű, immáron aktualitását vesztett kampányunk elsődleges élvezői 

azon erdőben élő elnyomott individuumok, akik valóban rászorulnak a ja-

kuzzik nyújtotta kivételes lehetőségekre mind szórakozásuk, mind ké-

nyelmünk, mind egészségük megőrzése érdekében. A hitelkártya lehe-

tőséget nyújt számukra, hogy vagyonukat átcsoportosítsák mindennapi 

létfenntartásukhoz szükséges termékek megvásárlása helyett impozáns 

környezetben történő, haszonmentes időeltöltésre egy patinás szállo-

dában, amit csak jelzálog felmutatása ellenében áll módjukban megfi-

zetni.  

Az Ön becsült vagyona, sajnos, nem éri el a kártya igényléséhez szük-

séges minimális keretet, valamint nem rendelkezik havi állandó jövede-

lemmel. Ön vagyontalan. Ha esik az eső, ázott szőrszaggal bemenekül 

egy fa alá. Ha szomjas, iszik a folyó pocsolyás vizéből. Vonyítja a teli-

holdat, még ha be is van rekedve. A fogával kivakarássza férje, Zölder-

dei Bozontos bolháit, ha csípik a hasa alján a bőrredőket.  

Kedves Franciska, nem Önnek találták ki a jakuzzit és a hitelkártyát, 

mondjon le róluk! Ellenben ismerkedjen meg a „Keserédes Anyatermé-

szet” számlacsomaggal, melyet kimondottan Önnek, Földünk fontos te-

remtményének, odúban élő boldogságos anyafarkasnak fejlesztettek ki. 

Kérjük, a számlacsomag megismerése érdekében tegye meg regisztrá-

cióját a www.koktelhelyettesoviz.hu honlapon! Jelentkezését Bankunk 

örömmel fogadja, és ne feledje: saját boldogsága önnön természetéből 

adódik! 

Köszönettel: Tapsi Konrád operátor-helyettes pótlék 

Szénarét és Környéke Mohabank 

 
Ulviczki György: Születéskor meghaltak 

 

Kelet felől a mélyfekete égen lyukat ütött a felkelő nap néhány korai 

sugara. Csak az éber kutyák kórusa kísérte utamat, ahogy ballagtam a 

falun keresztül célom felé. 

http://www.koktelhelyettesoviz.hu/
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Már a temetőnél jártam, amikor csodálatos fülemüle-ének örvendezte-

tett meg. Csattogó trillái és nyújtott-szaggatott füttyei békét és nyu-

galmat árasztottak szét a fák között.  

Lassan én is megérkeztem úticélomhoz. 

Csendben elhelyezkedtem egy csenevész kökénybokor mögött, ami –

szegény – egyedül árválkodott egy jókora üres területen. Távolabb sűrű fi-

atal tölgyes állt sorfalat a házak előtt. Leshelyemről kitűnő rálátás nyílt a 

homokdomb meredek oldalára, ahol számtalan apró fekete lyuk tátongott. 

Csend volt még, a kakasok már régen elkiabálták az ébresztőt. Most 

már csak egy-egy korán kelő tehén bőgte el magát szomorúan. Egy 

macska is átvágott az úton előttem hazafelé igyekezvén a határból, tele 

bendővel a pocokvadászatból.  

A hajnali fény felerősödésével egyre több hang is eljutott a fülemig.  

A verebek hangos veszekedéssel kezdték a napot, míg a galambok mély 

hajbókolással és udvarlással köszöntötték a reggelt.  

Fürkésző szememmel hamar érzékeltem a homokdombi eseményeket is. 

Apró kis partifecskék, mint a stukák (vadászgépek), vágódtak ki a part-

ba vájt lyukakból, s néhány bemelegítő kör után megkezdték szorgos 

munkájukat: a fiókák nevelését, a rovargyűjtést. 

A meredek falba ugyanis ők készítik a közel 70 cm mély, majdnem víz-

szintes járatokat – mélyükön a fészkekkel. Legszívesebben a közeli 

marhaistálló felé húztak el, hiszen ott tenyésznek a legkövérebb legyek 

s más rovarok ezerszámra.  

Igazán szorgalmas kis állatok. Megfigyeltem egy különálló fészket, és 

számoltam, hogy alig néhány perc alatt tesz meg egy fordulót a fecske-

pár – újabb és újabb rovarcsomóval a szájában.  

Ez akár több száz ízeltlábú is lehet naponta. Az idősebb fiókáknak még 

a hangját is lehetett hallani, ahogy követelőztek. 

Nagy volt a sürgés-forgás fecskééknél. Sietniük kellett, hiszen a termé-

szet nagy és szigorú úr: igen rövid időt szabott ki nekik az utódok fölne-

velésére. Ezért néha évente akár két fészekalját is sikerül kikölteniük.  

Csodálattal néztem ezt az idilli képet, a békét, harmóniát, amikor távoli 

patkódobogás és kocsizörgés ütötte meg a fülemet.  
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Közeledett a zaj. Csak nem ide jönnek?! - ijedtem meg. Megzavarják 

bámészkodásomat.  

Bizony, ide igyekeztek. Két középkorú, borostás képű, piros orrú férfi 

ült a bakon, és hangosan beszélgettek. 

– Hidd el, Jóska, ez a legjobb homok a házat pucolni. Olyan a malter 

tűle, mint a vaj. Jobb, mint a tiszai, pedig onnan is hordok. – 

– Nekem mindegy, az a lényeg, hogy ezért fizetni sem kell. Hóha, te!  

Az anyád! – rántott nagyot a gyeplőn. Fogd a kantárt, komám, oszt ve-

zesd a lovakat oda, ahol a legmagasabb a partoldal, szép sárga a homok.  

Közben az apró kis madárnépség nagy veszedelmet sejtve körözött a 

kocsi fölött. Sivítva zajongtak, le-lecsapva a betolakodóra. Az időseb-

bek mintha tudták volna, hogy mi következik!  

Lekerült a két nagy szívlapát is a kocsiról. Az egyik ember fölment a 

domb tetejére, és felülről kezdte omlasztani a partot, amíg a másik a 

laza homokot hányta föl a kocsira.  

Sorra estek áldozatul a kis családok… Az egyik férfi meg is jegyezte. 

– Csak az a baj az itteni homokkal, hogy ilyenkor tavasszal rengeteg 

fecske van benne! Vigyázz, dobd félre a kis dögöket, mert tönkreteszik 

nekem a maltert. Hee! – 

– Te nem sajnálod őket? – 

– Van ezekből éppen elég, meg amúgy is minek ide fészkelnek, menjenek 

a Tiszára! Más is innen hordja a homokot, ne törődj vele! Dolgozz! – 

Hamar megdobta a két markos ember a kocsit homokkal. Nekifeszült a 

két ló az istrángnak, de első nekirugaszkodásra nem is tudták kimozdí-

tani az óriási terhet, csak amikor „szerető gazdájuk” végigvágott a dol-

gosabbik ló hátán az ostorral, akkor indultak meg nagy nehezen.  

A látvány, amit hagytak „munkájuk” után, iszonyatos volt. Legalább húsz 

fészek vált rommá, illetve tűnt el a föld színéről. Körülöttük összetört 

tojások, halott vagy megnyomorított fiókák szerteszét.  

Sírva próbáltam menteni, amit lehetett: az ép tojásokat és a még élő 

fiókákat elhelyezni az épen maradt fészkekbe, de kevés sikerrel. 

Jól tudtam, hogy ez a madár, ha háborgatják, abbahagyja a költést. 

Idegen fiókát pedig nem vesz gyámságba.  
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Ezalatt csak nagyon lassan ült el a csapongó, vijjogó madarak lármája 

fölöttem. A hontalanná vált, apró kis állatok döbbenten keresték még 

sokáig fészküket, nehezen tudták megérteni a történteket.  

Igaz, hogy a természet is okoz nagy tragédiákat, hiszen nagy parti-

fecsketelepek aTisza meredek oldalain vannak csak igazán, s ott is elő-

fordul, hogy egy szokatlan nagy árvíz vagy partomlás tizedeli meg a ma-

darakat, de az egészen más! 

Nem értem, miért kell az utolsó partifecskét is megölni vagy elüldözni a 

falunkból.  

A 80-as években még a temető meredek északi partoldalában is renge-

teg fecske volt. Ma már egy sincs ott, s ez itt az utolsó menedékük.   
 

 

Sárkány Krisztina: A füstifecskék élete 
 

Aznap reggel, mikor – a sukorói parasztház ajtaján kilépve – vakító, 

reggeli fény verődött vissza rám a szemközt lévő ház fehérre meszelt 

faláról, elhatároztam, hogy azon a nyáron a fecskék életébe lesek be. 

Az idő párás volt aznap, az égbolt tisztább, mint általában. 

Az erős napsütésben, a nádtető alatt megbúvó, agyagból készített 

fecskefészkek felé hunyorogva tekintettem fel. Idén tavasszal ezeket 

vették birtokukba a tavaly kirepült, fiatal füsti fecskék. A hosszú ván-

dorutat követően azzal a sárga agyaggal a csőrükben tatarozták újra a 

költőhelyül szolgáló helyet, amely mindenütt megtalálható volt Sukoró e 

vidékén. Jobbra tőlem, a kerti virágok színes kavalkádjai között, a házi 

méhek szorgalmasan, egymás után gyűjtötték be a virágport – a növé-

nyekre ide-oda szállva. Az állatok tevékenysége tízéves koromra telje-

sen le tudott kötni hosszú órákra. A bódító virágillat az egész környé-

ket belengte kora reggel és késő este. Ilyen kellemes környezetben 

telt a nyári szünetnek a legkedvesebb része nagyanyámék házában. Az 

ég felé nyúló erdei fenyő - ami a keskeny, fehér kaviccsal leszórt udvar 

közepén állt – takarásában szembetűnt egy ott hűsölő fecske a közeli 

fészek bejáratánál. A fészkek alatt és a falon, nagy kupacban hevert a 

már odaszáradt madárürülék, nem szép látványt mutatva ezzel a kör-
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nyezetben. Emlékeimben él még az a baljósan nyugodt, langyos, kora ta-

vaszi nap, mikor a szomszéd házban élő Edit néni kisétált a hátsókert-

be, leverte a fecskefészkeket, majd lemeszelte a falat. Fél napba telt, 

mire végzett a vele. Szomorúan néztem tevékenységét nagyszüleim há-

zából. Minden évben ezt tette, mióta az eszemet tudom. 

Azóta a hosszú vándorútról hazatérő fecskék új, lakájosabb fészket 

építettek agyagos sárból és szalmából a régi fészkek helyére. 

A sosem pihenő, dolgos kis teremtmények, eztán tojásokat raktak, és 

nem sokkal később kikeltek fiókáik, akik hangosan adták a szülők és há-

zunk lakóinak tudtára éhségüket. A fecskeszülők hajnaltól napestig igen 

sűrűn jártak a fészekhez, hogy megetessék fiaikat. Reggelente – a 

boltból kísérve hazafelé fiatalos külsejű nagyanyámat – figyeltem a 

fecskék repülő manővereit:  

Sokszor kaptam azon egy-egy fecskét, hogy az autóút felett 

pár centiméterre cikázik egy-egy lepkét vagy bogarat kergetve s ezzel 

életveszélynek téve ki törékeny testét. Egy napon az út szélén élettele-

nül feküdt egy közülük. Minden bizonnyal elütötte egy épp arra közlekedő 

jármű. Sajnos, sok veszély leselkedik faluhelyen ezekre az állatokra. 

Olyan veszélyek, amikre nem is gondolnánk mi, emberek.  

A falusi ház eresze alatt egy este, miután a fecskék a szürkület kezde-

tén fészkükbe húzódtak, s én pihengetve fújtam szappanbuborékokat a 

kerti padon, egy hosszú, sötét árny kúszott alá a nádtetőn a fészkek felé 

csúszva. Sikló volt az. Bár én tízévesen azt hittem, hogy kígyó. Miközben 

a kerti padon ülve játszottam, és élveztem az erdei madarak énekét, 

észrevettem a fenyegető veszélyt. Magamhoz kaptam nagyanyám partvi-

sát, ami a ház oldalában hevert, és a nyelével lepiszkáltam az éhes hüllőt. 

Így mentettem meg a fészeklakók életét aznap este. 

Másnap boldogan tekintettem fel a kis feketeségekre. 

A júliusi melegben a fecskeszülők ide-oda cikáztak a kék ég és a fész-

kek között, hogy a reptében elkapott bogarakkal fiókáik szűnni nem 

akaró éhségét csillapítsák. Szokás szerint lehuppantam a kerti padra. 

Jóllakottan figyeltem a kék ég alatt cikázó, még feketébbnek tűnő ma-

darakat. 
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A nyári hőség nyomasztó volta ellenére kellemes érzésekkel szippantot-

tam magamba a virágillattól nehéz levegőt. Nagyon meleg volt aznap 

délelőtt. A szomszédban, az udvaron állt egy kerti szökőkút. Pesten élő 

családé volt a nyaraló. Sokat játszottam ott a nálam két évvel idősebb, 

barna hajú, sportos kinézetű lányukkal. A náluk lévő szökőkút tiszta vi-

zéből gyakran ittak a szomjas fecskék napközben. Esténként egész kis 

csapat gyűlt az ideiglenes itatóhely köré. 

Időközben hazaért a hajnalban már a tóhoz igyekvő nagyapa, horgászbot-

tal és hátizsákkal a hátán, kerékpárját a kezével tolva maga mellett. 

Szákja üres volt, mégsem volt csüggedt emiatt. Boldog mosollyal üdvö-

zölt. Halszagot húzott maga után, ami orrfacsarónak hatott. Kis időre 

kizökkentett a fecskék megfigyeléséből. A fészer felé vette útját, s 

lepakolta a felszerelését. Én a fecskékkel mit sem törődve, követtem a 

kincseket rejtő helyiségbe. Miután elpakolta a horgász holmikat, helyé-

re tette a kerékpárját, elmesélte nekem nagyapa, hogy a Velencei-tó 

köré kitett viharjelző vészvillogása miatt kellett hazajönnie korábban. 

Sietve összeszedelőzködött, hogy még a vihar előtt hazaérjen. Kíván-

csi, egyben csodálkozó tekintettel néztem fel az égre, mert én felhő-

nek nyomát sem láttam egész délelőtt. Bár a madarak elvonták a fi-

gyelmemet szinte mindenről. Ekkor láttam csak, hogy záporfelhők gyü-

lekeztek fönn a magasban a hegy felől közeledve. Játék közben az egy-

re tornyosuló viharfelhők miatt feltámadt előszél megcsapta arcomat, 

szemembe fújva hajamat. A felhők kezdtek összeállni egy csoportba, és 

lassan elsötétedett az ég alja. 

A magasban fecskéket vettem észre, ahogy ívelt köröket szeltek. Apró, 

fekete pontokként cikáztak a szél segítségével, játszi könnyedséggel 

szelve át a levegőégboltot. Nagyapám eközben már bent beszélgetett 

nagyanyámmal a házban. A kertbe is kiszűrődött hozzám a hangjuk. 

Mama, szokás szerint, keresztrejtvényt fejtett, az kötötte le a fi-

gyelmét. Ilyenkor nemigen figyelt a nagyapámra, hiszen ez volt a leg-

kedvesebb elfoglaltsága, ha épp nem a házimunka vagy a főzés töltötte 

ki az idejét. Naphosszat képes volt egy-egy újság fölött, hosszú órákat 

eltölteni. 
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Ahogy a vihar egyre közeledett a falu fölé, a kis szárnyalók úgy ereszkedtek 

egyre alább, ahogy az eső előtti időszakban a repkedő bogarak is. A sikeres 

bogárvadászatot követően a fészekre szállva hozták el csőrükben a cseme-

gét a nyakukat ég felé nyújtó, sárga,tátott csőrű fiókáknak. 

Miután megetették őket – visszarepülve – csoportos táncukat lejtették 

tovább. A fiókák sírását hallom minden egyes alkalommal a fészek felől, 

mikor az anyjuk megjelenik, aztán elhallgatnak, ahogy az elrepül. 

Minden évben végigkísérem az életüket, figyelem őket, ahogy megér-

kezve a hosszú útról, kedvesen üdvözölnek röptükkel minden élőt. 

Ilyenkor minduntalan elfog az öröm, és boldogság tölti el a szívemet. 

Figyelemmel kísérem áldozatos munkájukat, ahogy a tavaszi pocsolyák-

ban fellelhető sarat felhasználva, a fészküket felújítják, vagy rossz 

esetben újraépítik azt. 

Hallani, ahogy a kicsik hangosan csivitelnek, ha az anyjuk élelmet visz 

nekik, majd esténként maga is beül a fészekbe melléjük. Újabb dologra 

leszek figyelmes, ami mulattat. A kékszemű sziámi macskám lapuló 

testtel szögezi magát a kavicságyra, és erőteljesen figyeli, mikor az 

anyamadár a fészekhez repül, majd elszáll onnan. 

Nézem, ahogy vadászó szemekkel kíséri figyelemmel annak gyors röp-

tét. Mókás látványt nyújt, ahogy a farkát csóválva, nyakát tekergeti az 

állatok repülési útvonalát követve szemeivel. Néha nyekeregve tekint 

rám izgalmában, mintha azt mondaná: - Kell nekem egy ilyen. – 

Mosolyogva tekintek rá, és élvezem az elkapott pillanatot s amit az 

nyújt számomra. Az ügyes kis vadász csak önmagának és nekem bohóc-

kodva teszi mindazt, amit tesz. 

Mosoly hagyja el ajkamat ennek hatására. A szél ekkor feltámad, és 

erőteljesen homokkal szórja tele a szemem, amit könnyek közt próbálok 

kidörzsölni – némileg sikerrel. Valahol a közelben hangos csattanást hal-

lok, majd egy morajlóan mély hang üti meg fülemet. Villám csapott be 

valahová, és az ezt követő dörgés mély hangja morajlott végig a sukorói 

dombságon át, felém. Az eső szemerkélni kezd, mire ölembe kapom a 

macskámat, és behúzódom vele a házba, ahol nagyapám a déli sziesztá-

ját töltve hever az ágyon, nagymama pedig ebéddel kínál. A madár-
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megfigyelés közben eddig a pillanatig észre sem vettem, hogy éhes va-

gyok. Evés közben a konyhaajtó helyére szerelt szúnyoghálós ajtón ke-

resztül figyelhetem tovább az időjárás okozta felfordulást. Aggódva 

nézek fel a fészkekre, de nem látom a fecskéket. Az eső nagy cseppek-

ben hull alá az égből, a kerti virágokról és az erdei fenyőről eltünteti a 

rátelepedő porréteget. 

Később az udvar sártengerré változik, hiszen a telek mögött kiemelke-

dő, agyagos löszföld és hömpölygő vízfolyás elvegyülve ered útjára a 

kerten át a meredek, aszfaltos úton az esőelvezető árok irányába. 

Élénken él emlékeimben még az a nap, mikor egy nyári záport köve-

tően gyalogoltam hazafelé a meredek lejtős úton édesanyámmal, a bokáig 

érő vízfolyásban. A langyos víz szétáztatta a szandálom belsejét is azon a 

párszáz méteren. A zuhogó esőben a fecskék a telefonzsinórokra teleped-

ve, teljesen elázva figyelték a környéket, és várták az eső végét. 

Sosem értettem, mi lehet az oka annak, hogy nem húzódnak be a fész-

kükbe ezekre az időszakokra. Kiadós eső esett aznap, pár óra leforgása 

alatt. Ami eddig száraz volt, most vízben állva várta a másnap reggelt. 

Estefelé járt már az idő, mikor nagymama szólt, hogy felszáradt annyi-

ra az udvar, hogy ha szeretnék, mehetek a langyos időbe játszani még 

egy órahosszat. Örömmel húztam fel a cipőmet, és siettem ki körülnéz-

ni. Az eső sáros nyomait látni lehetett az út szélén a házunk előtt.  

A közelben egy nagyobb faág tört le a szél miatt, s hevert magányosan 

az út közepén. Fecskéinknek nem esett baja, szemmelláthatóan jól vol-

tak, tollaikat igazgatták, szárítkoztak a lemenő nap fényénél. 

Másnap hajnalban nagyon erős kutyaugatásra ébredve ültem fel az 

ágyon. A szobában sötét volt, kint már pirkadt az ég alja. Kíváncsian te-

kintettem ki az ablakon, ami a meredekebb utcafront felé nézett, hogy 

mi zavarja ennyire a kutyák nyugalmát. 

Alig akartam hinni a szememnek. Gyorsan felébresztettem nagyanyámat, 

és odahívtam az ablakhoz: lássa ő is azt a csodát, amit én. A függöny mö-

gül figyeltünk kifelé. Őzsuta tévedt az aszfaltos útra a hajnali sötétség-

ben, azt ugatták izgatottan a kutyák az utca elején és mögöttünk, a 

szomszédban. Kis gondolkodást követően beugrott az erdő sűrűjébe, és 
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eltűnt a szemünk elől. A Bambi-mese jutott eszembe a látottakról. Az iz-

gatottság ellenére próbáltam visszaaludni, szerencsére, sikerrel. 

Reggel nyolc óra után nem sokkal kakaó illata lengte be a szobát, és 

ezekre az illatokra ébredtem fel. Nagymama kora reggel elsietett a 

boltba, hogy nekem reggelit készíthessen, mire felébredek. 

Éhesen keltem fel az ágyból, majd felöltözve siettem ki a konyhába. 

Reggelizés közben a mama arról mesélt, hogy télen, mikor mindent fe-

héren borított a hó, egyik éjszaka egy nagy agancsú szarvas sétált lefe-

lé, közvetlenül a ház ablaka alatt a halvány, utcai fénynél. Valószínűleg az 

éhség hozta be az állatot akkor a lakott területre. 

- Ez a vidék, az állatok paradicsoma is lehetne akár – gondoltam. 

Elcsodálkozva ettem tovább a vajjal megkent kalácsot, és ittam meg 

mellé a kakaómat. Nagyapám lépett be ekkor a konyhába, és szólt hoz-

zám: ha ma nem a fecskék megfigyelésével töltöm az időmet, elkísérhe-

tem gombát szedni. Átgondolva a napot, rögtön beleegyeztem, hiszen a 

madarak a gombászás után is itt lesznek, majd behabzsoltam mindent, 

és siettem nagyapám után, aki már készülődött az udvaron. 

Magas, vékonyabb ember volt. Barna szemei mindig mosolyogtak, ha rám 

nézett. Elbúcsúztunk a mamától, majd a lejtőn lefelé szépen elsétáltunk 

az esőtől még felázott talajon át az erdő felé. Papa közben sok érdekes 

dolgot mesélt nekem a természetről. 

Áhítattal hallgattam, és próbáltam vele a lépést tartani. Közben lepké-

ket és erdei madarakat figyelhettem meg, amik kíváncsian néztek le ránk 

a magas fákról. Teljesen más viselkedésük volt, mint a fecskéinknek. 

Észre sem vettem, hogy az utunkba kerülő vargánya gombák láttán, pa-

pa lehajolt és felszedte, végül a kosarába tette. Segítettem neki gom-

bát keresni, miután láttam, milyen az. 

Gombászás közben katicabogarakkal találkoztam az aljnövényzet kö-

zött. Kis idő elteltével, éhes hassal és tele kosárral sétáltunk hazafelé, 

csendesen. Hazaérve, mama nagyon örült, mikor meglátta, milyen sok 

gombát szedtünk a másnapi ebédhez, majd asztalhoz ültetett bennün-

ket, és levessel, majd pogácsával kínált. Ebéd közben izgatottan újsá-

golta el nekem, hogy egy fecske berepült a házba a nyitott ablakon ke-
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resztül, míg nem voltunk otthon; tett egy kört a konyhában, majd ahogy 

jött, úgy és olyan gyorsan távozott. Sajnáltam, hogy épp nem voltam a 

közelben, így lemaradtam erről az érdekességről, de pár nappal később 

megismételte ezt a mutatványt – talán éppen ugyanaz a fecske – az én je-

lenlétemben is. Kíváncsiság vonzotta vajon oda? Nem lehet tudni. Az 

ebéd befejezése után kimentem a kertbe, a már megszokott helyemre. 

Nyaralásom ideje alatt sohasem unatkoztam faluhelyen. Mindig volt va-

lami izgalmas dolog, amivel elfoglalhattam magam napközben, ha épp 

nem a fecskékkel foglalkoztam. 

Ezen a napon a virágok között játszva egy darázzsal ismerkedtem meg 

a kertben, közelebbről. A darázs a földön hevert a növények szárai kö-

zött. Így vettem észre. 

Halottnak tűnt, ezért, hogy közelebbről is szemügyre vehessem, ujja-

immal a szárnyát megfogva emeltem bele a tenyerembe. Pillanatokkal ké-

sőbb megbizonyosodtam afelől, hogy csak úgy tesz, mintha halott lenne. 

Kezembe beletéve piszkálgattam, nézegettem, mikor egy igen erős fáj-

dalmat éreztem a hüvelykujjam tövénél. Gyorsan lesepertem a darazsat a 

kezemről, de a fájdalom egyre erősebbé vált. Nem akart elmúlni. 

A fullánkja benne maradt a bőrömben, s ezt nem tudván, ijedten és a 

fájdalomtól sírva szaladtam be a mamához, aki egy csipesszel szedte ki 

azt a kezemből. 

Ecetes borogatást rakott rá, majd elvonultam a hűvös szobába, sajgó 

tenyérrel. A fecskékkel aznap már nem volt kedvem foglalkozni. A ke-

zemben a fájdalom teljes figyelmemet lekötötte. Eközben eltelt pár iz-

galmas hét, és ezzel együtt lassan elmúlt a nyár is a hosszú szünettel 

együtt. Közeledett az iskolakezdés időpontja. 

Egyik reggel, miután megreggeliztem, az udvar felé vettem az irányt, 

hogy az előző nap egyedül felvert sátorban játszhassak. Hangos csivite-

lést hallottam a fejem fölött, így hát a sátorból kimászva a hang irá-

nyába fordultam. Egy nagyobb fecskeszülő csivitelt erőteljesen. Szo-

katlanul hangos hangja miatt azt gondoltam, nagy baj van. 

Körülnéztem, nem-e látok kipotyogott fiókát a közelben. De minden a 

helyén volt, nem látszott változás a környéken. Még a macska is valahol 
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távolabb süttette a hasát. Veszélynek nyoma sem volt. Nem értettem 

az állat viselkedését. 

Később vettem csak észre, hogy az egyik fióka, ott toporog a fészek 

nyílásánál, és valamire nagyon készül. 

Talán repülni – gondoltam. 

Anyja hangosan biztatásának hatására erőt vett magán a fiatal fecske, 

és már kint is volt. Bizonytalanul repült még gyenge szárnyaival. Célba 

véve a telefondrótot a ház előtt, nagy pihegéssel megpihent azon. 

Közben a szemével követte körülötte boldogan repdeső anyját. Néha 

egyet csivitelt is, jelezvén, hogy jól van. Később újra nekirugaszkodott, 

és egy hosszabb kört írt le a ház felett, sokkal magabiztosabban. A már 

jól ismert drótra szállt vissza, ha elfáradt. Érdekes látvány volt, mikor 

kicsivel később már három fióka tette meg ugyanezt; boldogan verdes-

tek még gyenge szárnyaikkal a levegőben, egymást kergetve. 

Mosolyogva néztem játékukat. Érdekes volt látni, ahogy a dróton ülve 

az anyjuk még napokon keresztül etette őket. Ilyenkor ugyanazt az ég 

felé meredő csőrös pózt vették fel, mint amit a fészekben is. 

Azokban a napokban a fecskék száma megtriplázódott a környéken es-

ténként. Egy idő után a telefonzsinór már nem is látszott a fecskéktől, 

annyian gyülekeztek rajta sötétedés előtt a fekete-fehér tollasok. 

Lassan a nyári szünet ideje is lejárt, és nekem el kellett utaznom haza, 

vissza szüleimhez. Élményekkel feltöltve vettem búcsút a falubeli fecs-

kéktől, nagyszüleimtől, és tértem vissza a szülői házba, Székesfehér-

várra, ahol a környék fecskéi szintén gyülekezni kezdtek már a dróto-

kon, a hosszú útra készülődve. A város egyik külvárosi részében épít-

keztek szüleim pár évvel a születésem után. A nagy családi ház terasza 

alatt egy fecskefészek lapult fent a magasban. Tavaly az még nem volt 

ott. Saját fecskénk van – nyugtáztam. 

Szüleimnek nem győztem elmesélni megfigyeléseimet a ficserikkel kap-

csolatban és csodálkozásomat azon, hogy esténként a telefondrótokat 

ellepik. Mintha csak esti megbeszéléseket tartanának. Talán tényleg 

azt tették. Megbeszélték, mikor induljanak, merre repüljenek. 
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Édesanyám magához húzott, és kedvesen mesélte el nekem - kíváncsisá-

gomat kielégítve ezzel -, hogy mielőtt útnak indulnának délre, sok ezren 

sorakoznak a környék vezetékein napközben is, de főképp estefelé, 

hogy egy csapatba összegyűlve repüljenek tova, mikor elérkezik szá-

mukra a költözési idő. 

Egy napon, mikor az iskola felé tartottam, táskámmal a hátamon, renge-

teg fecske ült a környéken, mindenütt. Többnek tűnt a számuk, mint az 

előző napokban. Hangos volt tőlük az utca. Visszaemlékezve édesanyám 

szavaira arra gondoltam, hogy idén talán utoljára látom őket. 

Másnap reggel már csak az üres és csendbe borult utcarész várta, hogy 

a kapun kilépve az iskola felé induljak. Egy fecske nem volt a környéken. 

Hiába kerestem kutató tekintettel a fecskerajt, azokból hírmondó sem 

maradt hátra. Valószínűleg a kora reggeli, párás, hideg időben keltek 

útra második otthonuk felé. Szomorúan vettem tőlük búcsút, és kíván-

tam nekik szerencsés utat, gondolatban. Hiányérzettel és vegyes érzé-

sekkel léptem át az iskola kapuját aznap. 

Hallottam később azokat a híreket, hogy a hosszú út során a vándorma-

darak közül a gyengébb állatok sajnálatos módon elpusztulnak a kime-

rültségtől, vagy itt maradnak a télre hazánkban, ami egyet jelent szá-

mukra a halálos ítélettel, hiszen nem bírják a hideget. Éppen ezért min-

den év tavaszán, mikor megjelennek a házunk fölött körözve, boldogság 

tölti el a szívemet, hogy viszontláthatom törékeny lényüket. Minden 

újabb év új életet és vidámságot hoz el, velük együtt. 

 

 

Szabó Gitta: Lámpa alatt a dobozfészek 
 

     Nagyapó aggódva kémlelte az eget. Az ablakon keresztül figyelte az 

egyre hevesebben hajladozó fákat, a hideg szél tépte, rángatta ágakat, 

a leszakított levelek röptét. Homloka egyre ráncosabb és tekintete 

mind borúsabb lett, akár odakint a fekete égbolt. Unokája, Pistike, egy 

ideig csendben figyelte. Sőt, felvette papája testtartását is, és ő is 

kémlelte az eget. Ám hamar megunta a szemlélést, és így szólt:  
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     – Nagyapa! Miért nézed a felhőket, és miért ráncolod a homlokod?  

     – Eh! – legyintett nagyapó. –Aggódom a madarakért!  Ugye, hallottad 

reggelente, milyen szépen énekeltek? De ma nem énekeltek.  

     – Miért nem? 

     – Mert félnek és fáznak. Ez a viharos szél nagy veszélyt jelent ne-

kik. Emlékszel, mikor az oviból jöttünk haza, épp azon a fán – ott, ni! -, 

láttunk egy madárfészket.  

     – Igen, igen! - ujjongott a gyermek.  

     – Most ezek a fészkek és a bennük lévő tojások, kikelt fiókák, mind 

bajba kerülhetnek. No de reménykedjünk, hogy visszatér a jó idő – 

mondta még nagyapó, mert látta, kis unokájának lefelé görbül a szája.  

     Teltek a napok, és nagyapó hiába reménykedett, az idő nem javult. 

Sőt! Egyre hidegebb lett. A szekrényből elő kellett venni a télikabátot, 

a csizmát és a sapkát is, amit Pistike nagyon nem szeretett. De anya 

határozottan kijelentette: sapka kell, nincs ellenvetés! Nagyapó egyre 

szótlanabb lett. Ki-be járkált, a fák lombjai közt fürkészett. Majd a 

fák alatt a lehullott gallyak, levelek alatt vizsgálódott.  Köveket, tégla-

darabokat pakolgatott a járdára, hogy lehessen közlekedni, mert a sok 

eső miatt víz fedte az udvart. Még a kapu elé is tett kisebb zsákokat, 

hogy az utcáról ne folyjék be a víz az udvarba.    

     Egyik alkalommal kezeit furcsán a hasa előtt tartva tért vissza a 

házba. 

     – Gyorsan, gyorsan! – kiáltott izgatottan a konyha felé nagyanyónak. 

     – Mi történt? – rémüldözött azonnal nagyanyó. 

     – Hozz egy puha, meleg rongyot!  Igyekezz! – mordult szokatlanul 

papi.  

     Pistike tágra nyílt szemekkel figyelte nagyszüleit. Nagyanyó térült-

fordult, és már jött is, kezében puha rongydarabot tartva.  

     – Tessék! – nyújtotta papa felé. 

     – Ez az! Ez jó lesz! – örült nagyapó, és kezéből óvatosan a rongyra 

helyezett két kicsinyke madárfiókát, akik meg sem mozdultak, csak 

reszkettek egyfolytában. Szemecskéik csukva, ázott tollacskáik ráta-

padtak aprócska kis testükre.  
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     – Papa, milyen madárkákat hoztál? És a szüleik nem sírnak utánuk? – 

kíváncsiskodott a gyermek.  – Anyu biztosan sírna utánam! –  

     A papa, amíg gyengéden megtörölgette az apró életeket, röviden el-

mondta az unokájának, hogy bizony ezek a madárkák fecskefiókák, és 

nekik árt legjobban ez az idő. Tovább nem foglalkozott azzal, hogy a 

gyermek körülötte sürgölődik, csak tette a dolgát. Mint a kiscsibéket, 

kacsákat, őket is betette egy fészeknyi dobozba, majd a dobozt az 

asztali lámpa alá tolta. A dobozt félig betakarta, hogy nem legyen túl 

erős a fény a madárkáknak. A hűtőhöz sietett, és a másnap ebédre elő-

készített hússzeletekből egyet kivett, és icipici apró falatkákra szele-

telte. Mikor ezzel megvolt, anya szemöldökcsipeszével csippentett egy 

darabkát a húsból, és a dobozfészekben száradó madárkák felé nyúj-

totta.  Pistike nagyon izgatott volt. Ilyen érdekes dolgot még soha nem 

látott. Csendben figyelt. Kis idő múltán halk mocorgás, cérnavékony csi-

pogás hallatszott a dobozfészek belsejéből. Nagyapó türelmesen várt. 

Nem mozdította a csipeszcsőrt. Egyszer csak az egyik kis madár óriási-

ra tátotta a csőrét, és a csipeszcsőrrel együtt bekapta a husit. Amíg le 

nem nyelte a falatot, addig a csipesz, bizony, fogságban maradt. Majd 

elengedte, a csipesz újabb falatot csippentett, és nyújtotta a fiókák 

felé, ügyelve arra, hogy a másik madárka is egyen. Mikor végre úgy tűnt, 

a madárkák jóllaktak, nagyapó visszatette a maradék húst a hűtőbe, és 

az izgalomtól fáradtan pihenni tért. Kis unokája is mellé heveredett. 

Befészkelte magát papi hatalmas karjai közé, és mosolygott. Majd még 

mielőtt elaludt volna, megkérdezte nagyapót:  

– Papa! Miért veszélyes ez az idő a fecskékre? 

– Tudod, Pocok, a fecskék a levegőben repdesve szerzik az élel-

müket. Sokszor néztük már együtt őket, ahogy cikáznak összevissza a 

levegőben. Gondold csak el, ebben az időben nem tudnak a levegőbe 

röppenve apró rovarok után kapkodni. Ilyenkor még élelem sincsen ne-

kik, mert a sok eső elmossa őket. Ezért nem tudják a fiókákat sem 

etetni. 

       – Meghalnak? – szomorodott el a kisfiú. 
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       – Bizony, előfordulhat – sóhajtott nagypapa. – Ezért kell nekik 

segíteni. Holnap a szülőknek is teszünk ki ennivalót. És ha végre kisüt a 

nap, ha ismét jó idő lesz, a fiókákat visszaadjuk a szüleiknek. – 

– De papi! Olyan aranyosak! Inkább tartsuk meg őket! – 

– Azt nem lehet! Nekik a szüleikkel és fajtársaikkal kell élniük. Csak ők 

tudják őket megtanítani a fecske életre, hogy mire jön a tél, erősen és 

biztonsággal tudjanak útra kelni oda, ahol meleg fogadja őket: a messzi 

Afrikába. Tavasszal onnét jönnek majd vissza, és énekelnek újra ne-

künk. – 

– De… – 

– Semmi de! – szólt nagyapó határozottan, de kedvesen.  – Ott kint az a 

tyúk az ólban, fel tudna téged nevelni? – kérdezte a gyermeket, aki hal-

kan kuncogni kezdett.  

– Jaj, papi! Hogy te milyen mókás vagy! Már hogy tudna egy tyúk egy 

kisfiút nevelni? – 

– Na látod! 

– Papi! Értem már! – súgta a gyermek, és békésen álomba szenderült. 

Álmában sütött a napocska, szárnyaltak a madarak, cikáztak a fecskék, 

és hallotta az éneküket. Arcocskáján boldog mosoly pihent. Nagyapó is 

mosolygott, ahogy tekintete kis unokájára tévedt. 

  

 

Juhászné Bérces Anikó: Törzsvendégek 
 

Faluszéli Tóthék háza 

Hangulatos fogadó, 

Turistát és fáradt vándort 

Szívélyesen fogadó. 

 

Tudják ezt a molnárfecskék, 

S vándorútról érkezve, 

Törzsvendégként visszatérnek 

Ereszalji fészkükbe.

Békességben, nyugalomban 

Eltelik vagy három hét, 

S meglátja a napvilágot 

Az új fecskenemzedék. 

 

Falatoznak ők naphosszat 

Bogarat meg legyecskét, 

Édesanyjuk szorgalmasan 

Nevel fel több csemetét. 
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Amikor már szűk a fészek 

Megtanulnak repülni, 

Fecskemama mintájára 

Villanydrótra felülni. 

 

Cikáznak a levegőben, 

Úgy játszanak fogócskát, 

Kis tavacska hűs vizétől 

Megszűnik a szomjúság.

Lágyan ring a búzakalász 

Hintázik rajt’ a fecske, 

Éjfekete a mellénye, 

És fehér az ingecske. 

 

Így nő fel a kicsi fecske 

Boldog harmóniában, 

Őszre üres már a fészek 

Tóthék fogadójában. 

 

 
Drgács Gabriella: Erdei kaland 

 
Kárpáti sűrű erdők hercege, 

Bojtos fülű, pettyes bundás vadász! 

Úgy tekints most már e bércekre, 

Ahol majd végre otthonra találsz. 

 

Erdőben járva látom nyomodat, 

Karmolásokat a vén fák törzsén, 

Úgy tetszik, hallom is hangodat, 

Vágyódó dalt késő tél éjén. 

 

Igen, itt vagy, ím, újra köztünk jársz, 

Nesztelen, bársonyos tappancsokon, 

A fenyők alatt, tudom, kit vársz 

Hideg, mégis derűs hajnalon. 

 

Már jön is gondtalan’, mit sem sejtve, 

Kecsesen lépkedve a mély hóban, 

Te pedig ülsz, vágyva-figyelve, 

Gyönyörködsz minden mozdulatban.

Milyen szépséges négy izmos lába, 

Sárga szeme szédítőn ragyogó! 

Mily büszke, nemes a tartása, 

Bundáján nem olvad el a hó! 

 

Nézed, és hirtelen fordul a szél, 

A csodás hölgy megérzi szagodat, 

Szívében a vágynak tüze kél, 

Ez bizony így van a nász alatt… 

 

A dúlt hóból örömmel olvasom 

Önfeledt játékotok nyomát, 

És egészen biztosan tudom, 

Hogy egy vén fa rejtett odúját 

 

Hamarost apróságok lepik el, 

Vörös, játékos, szőrös pamacsok, 

S a fákon szaporodik a jel, 

Én is! Igen, én is itt vagyok! 
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De most még ott ültök egymás mellett, 

Két felnőtt hiúz, de egyetlen pár. 

A sűrű csendje kijár nektek, 

Az ember ne háborgasson már.

Legyen tiétek a kerek erdő, 

Nekünk maradjon meg a nagyvilág, 

Legyen sok hiúz, ki majd felnő, 

Tanítani az élet dalát. 

 

 

Torma Zsuzsanna: Eresz alatt fecskenépek 

 
Kedves olvasó, jól láttad, fecskenépeket írtam, de írásomban a fecske-

fészeknek is szerepe lesz. 

Jó néhány évvel ezelőtt történt, egy viharos nyári alkonyon. Az ablakból 

és a bejárati ajtó üvegén keresztül lestük, ahogyan egyre közeledtek a 

sötét viharfelhők az égen, és hamarosan az alkonyatból esti sötétség 

lett. Minden ablakot bezártunk, a redőnyöket is lehúztuk, hogy a házra 

szakadó eső ne okozzon nagyobb károkat. Néha-néha kinyitottam a be-

járati ajtót, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a házunk alat-

ti ereszen és a házunkhoz vezető villanyvezetéken ott sorakozik egy 

egész sereg fecske. Nem mozdultak, az ajtónyitásra sem rebbentek 

szét, s én csodálattal és némán kísértem végig szemeimmel az egymás 

mellett csöndben guggoló és várakozó madarakat. Nagyon örültem, hogy 

a mi házunkat választották menedékül, s ott várták be a vihar elmúltát. 

Azt már nem tudom, hogy meddig várakoztak ott, és mikor repültek el, 

mert a vihar és az eső elég sokáig tartott, és nem akartam őket újabb 

ajtónyitásokkal elijeszteni. Nekem mindenesetre boldog perceket okoz-

tak ezek a kedves fecskék, hiszen sok-sok éven keresztül tavasztól az 

elvándorlásukig mindig figyelemmel kísértem röptüket az udvarban, csi-

vitelésüket, miközben a villanyvezetékeken megpihentek, de ilyen szívet 

melengető élményben még nem volt részem.  

Megtisztelve éreztem magam, hogy legkedvesebb madaraink egyikének 

egész csapata akkor és ott töltötte estéjét a mi házunk fedele alatt, 

amelynek falán hosszú éveken át fészket is raktak, és minden évben új-

ra visszatértek, hogy éljenek és szaporodhassanak kedvükre. 
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Annak is már több éve, hogy a virágos kertünkben, éppen a fecskefé-

szek alatt egy fészekből kipottyant, kicsi fecskét találtam. Rögtön 

szóltam a páromnak, hogy hozzon gyorsan egy létrát, miközben én óva-

tosan a tenyeremre emeltem a védtelen madárkát, és féltőn köréje 

vontam az ujjaimat, hogy el ne repüljön, de még az is lehet, hogy repülni 

sem tudott, mert akkor nem a földön kötött volna ki. Vagy többen vol-

tak a fészekben, és véletlenül kilökték onnan a testvérei, vagy talán 

szárnypróbálgatás közben érte a váratlan földet érés. 

Hozta is a férjem a létrát, és amikor a létrafokokon a fecskefészekhez 

felért, a kezébe adtam a félősen pislogó kisfecskét, hogy a fészekbe 

visszategye. Azután nem tudom, megmaradt-e, és felnőtté tudott-e 

válni, csak annyit tudok, hogy jóleső érzés volt megmenteni egy arra té-

vedő, vadászó macska karmai elől.  

Annál is inkább fontosnak tartottam megmenteni, mert a mi házunk tá-

ján is több macska él, s őket is ugyanolyan szeretettel neveljük és gon-

dozzuk, ahogy bármelyik kedvenc háziállatot az idők folyamán. Sajnos, 

volt rá példa, hogy a mezőben, kertben vadászó macskáink már hoztak 

haza szájukban kismadarakat, és a ház kertjének félreeső zugában vagy 

helyiségében szedték darabokra, s néha csak a madártollak árulkodtak 

arról, hogy madár volt a macskavacsora. Ez, sajnos, előfordul akkor is, 

ha rendszeresen enni kapnak, mert bennük van a vadászösztön. 

Olyan eset is előfordult, hogy a még élő galambprédát sikerült kivennem az 

egyik macskánk fogai közül, s egy madáretetőbe rejtettem a macska elől. 

A madáretető egy már beteg, ágaitól megszabadított kajszibarackfa kiálló 

és meghagyott törzsének tetején volt, és úgy gondoltam, a kicsi galamb ott 

életben maradhat, bár a macska körmei sebet ejtettek rajta. 

Ennivalót is tettem melléje, hogy egyen, ha tud, és akkor, felerősödve 

majd elrepül. Sajnos, másnapra hűlt helyét találtam, de abban remény-

kedtem, hogy sikerült elrepülnie, bár láttam, hogy néhány erősebb 

szárnytolla is hiányzott. Lehet, hogy mégiscsak a macska eledelévé 

vált? Kétségek gyötörtek, de már nem tudhattam meg, mi volt a valóság. 

Ahogy a kicsi fecskéről sem tudtam meg, hogy végleg megmenekült-e 

azután, hogy a fészekbe visszatettük.  
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Minden ősszel figyelem, ahogy gyülekeznek a villanydróton, mintha csak 

közös megbeszélést tartanának, hogy mikor indulnak, és melyik másik 

csapat tagjaival repülnek együtt, segítve egymást a célba érésben. 

Egyik napról a másikra mondtak búcsút a villanyvezetékeinknek, az ut-

cánknak, a falunknak, és lehet, hogy egy másik falu vagy város fecske-

csapatához csatlakozva indultak el déli irányba a partiakkal, a molná-

rokkal és a füstiekkel együtt. Én úgy tudom, másféle vándormadarakkal 

is szívesen repülnek együtt. Ők tudják csak igazán, milyen a csapatmun-

ka, a madárbarátság, még az emberek is tanulhatnának tőlük.  

Ilyenkor tavaszodván pedig lesem őket, hogy mikor érkeznek. 

A gólya már megérkezett, láttam egy héttel ezelőtt a mi falunk és a 

szomszédos falu határában, ahogy a még kissé havas és hűvös reggelen 

egy vizesárok mellett álldogált.   

Most, hogy már Zuzsanna-nap is elmúlt, és itt lesz hamarosan Sándor, 

József és Benedek napja is, remélem, hogy hamarosan újra köszönthe-

tem kedvenc csivitelő madárbarátaimat, mert nekem az állatok, köztük 

a madarak s a fecskék is – a barátaim. Ha minden ember csak egy fecs-

két is megmentene, már akkor is sokat tehetne a fecskék fennmaradá-

sáért.  Írom ezt 57. születésnapomon, Gertrud napján. 

 

 

dr. Smiri Sándor: Éjszakai portyázók 

 
Ajánlom az én kedves Farkasomnak,  

akivel együtt jöttünk rá, hogy a kecske nem őz 
 

Az erdőben soha nem volt teljes a csönd, még ilyenkor, az éjszaka 

közepén sem. A talajszinten egerek és sünök motoszkáltak, a fák ágain 

mókusok neszeztek, és a legkülönfélébb rovarok ciripeltek meg züm-

mögtek mindenfelé. A baglyok kísérteties huhogással adták tudtul a vi-

lágnak a hollétüket. Az öreg bükkfák recsegtek a fel-feltámadó szél-

ben, míg a fiatal példányoknak inkább a leveleik zörögtek. Érdekes mó-

don – az erdei hangok soha nem folytak össze zavaró kakofóniává. Ezek 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2010/5-6. SZÁM 

 

 66 

a természetes zajok végül mindig egységes egészet alkottak, és kiváló 

háttérzenéül szolgáltak az erdei eseményekhez. 

Aprócska, koromszínű teremtmény cikázott sebesen a fák ágai 

között. Egy denevér volt, aki lepkékre és szúnyogokra lesve röpködött 

az erdőben. Az alig félarasznyi, bőrszárnyú kisemlős rettenetesen fa-

lánk volt, egy este akár harminc kisebb-nagyobb rovart is meg tudott 

enni. Mentségére legyen mondva, hogy csak ilyenkor, nyáron tudott iga-

zán jóllakni; a hideg idő beköszöntével ugyanis elbújtak a repülő rova-

rok. A denevér leginkább a húsosabb falatokat jelentő éjjeli lepkéket 

szerette; amikor csak tehette, ilyeneket zsákmányolt. A lepkék vi-

szonylag nagyok voltak, és könnyebb volt őket elcsípni, mint az apró 

szúnyogokat, vagy a hangyák szárnyas példányait. Végeredményben 

azért a denevér nem volt válogatósnak nevezhető: ha egy éjjel esetleg 

csak szúnyogokat talált, hát azokkal is beérte. 

 A szárnyas kisemlős bámulatosan gyorsan és ügyesen manővere-

zett a levegőben, pillanatok alatt utolérte és elkapta az éjszakai rova-

rokat. Ám nem csak amiatt volt ilyen jó vadász, hogy emlős létére re-

pülni is tudott. Igazából az érzékszervei tették őt hihetetlenül ered-

ményessé és egyben egyedivé. 

A denevér tisztán látott a holdtalan sötétségben, de nem a sze-

meivel. Bármennyire is hihetetlen, ő a füleivel (is) látott. A dolog úgy 

működött, hogy a denevér repülés közben alig hallható, csivitelő-

ciripelő hangokat adott ki. Ezek a hangok az őt körülvevő világ tárgyai-

ról – és élőlényeiről – visszaverődve érkeztek vissza a kisemlőshöz, aki 

a visszhangok milyenségéből tudott arra következtetni, hogy mi veszi 

körül. Ez így, leírva bonyolultnak hangzik, de a denevér számára egyál-

talán nem volt az. Ő egész pici kora óta ezt gyakorolta, ennek köszön-

hetően kifejlett korára már pont olyan természetessé vált neki a vissz-

hangokkal való látás, mint amilyen természetes a felnőtt emberek szá-

mára a betűkből való olvasás. Az ember persze nem lenne képes így tá-

jékozódni. Belőlünk hiányoznak a denevér különleges hangképző szervei, 

hatalmas, érzékeny fülei, és - valljuk be - az agyunk sem igazán tudna 

ráállni a visszaverődő hangok dekódolására. 
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A bükkösben cikázó denevér igazi vad, erdei példány volt, nem 

holmi „panellakó” városi fajta. Nyaranta fák odvában húzódott meg, té-

lire pedig egy nem túl huzatos barlangot keresett magának. A mi dene-

vérünk kisebb termetű volt, mint fajának városban élő példányai, de 

szívósabb és életrevalóbb. A városokban csapongó, padlásokon rejtőz-

ködő denevéreknek általánosságban könnyebb volt a sorsuk, mint vidé-

ken élő társaiknak. Az ember által megteremtett, mesterséges világítás 

vonzotta az éjszakai rovarokat, amelyeket gyerekjáték volt elfogni, 

szinte még különleges látás sem kellett hozzá. A városi denevérek alig 

fél óra alatt degeszre zabálhatták magukat a közvilágítás oszlopai kör-

nyékén, aztán már mehettek is haza. Az erdei példányoknak ezzel 

szemben hosszadalmas repülőutakat kellett tenniük, hogy táplálékhoz 

juthassanak, és mindent be kellett vetniük, ha el akarták csípni a sötét 

vadonban cirkáló rovarokat. 

A hosszúra nyúló éjszakai kirándulásokból azonban néha egészen 

érdekes dolgok sültek ki. A vadonban élő denevér olyan lényeket is 

megpillanthatott, amelyekről a városi rokonai nem is álmodhattak. A fo-

lyóparton például vidra leselkedett, az avart vaddisznó túrta, a fák le-

velei közül pedig fülesbagoly figyelt. A sűrűben gyakran felbukkant az 

elővigyázatos őz, a zsákmány után kutakodó róka, meg a keménykötésű 

borz is. Néha megmutatták magukat olyan különleges állatok is, amelyek 

csak átutazóban fordultak meg ezen a vidéken. 

A mi denevérünk ezen az éjjelen egy ilyen átutazóra lett figyel-

mes. Az idegen nagy testű állat volt, hosszú lábú, láthatóan futásra 

termett. Szürke bunda borította a testét, élénk tekintete csillogott az 

éjszakában. Óvatosan, a legsötétebb árnyékokba húzódva lépdelt, idő-

ről-időre a levegőbe szagolva.  

A farkas – merthogy az idegen egy magányos farkas volt – ha csak 

tehette, a sűrűben maradt, kerülte a nyílt területeket. Érezte, hogy ez 

az erdő már veszedelmesen közel van az emberi településekhez, ezért 

itt különösen elővigyázatosnak kell lennie.  

A ragadozó a génjeiben hordozta az emberektől való zsigeri fé-

lelmet. Egy ordas számára a túlélés kulcsát az jelentette, ha minél 
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messzebbre el tudta kerülni az embereket. Az emberek ugyanis évszá-

zadok óta ott pusztították a farkasokat, ahol csak érték őket. Az az ál-

lat, amelyik nem tanulta meg, hogy az emberektől félnie kell, nemigen 

számíthatott hosszú életre… 

Ahogy az ordas rettegett az emberektől, úgy féltek a helyi álla-

tok is a farkastól. Bár ezen a környéken már évek óta nem járt ilyen ra-

gadozó, az erdei állatok mégis tudták, hogy óvakodniuk kell tőle. Az éb-

ren lévő madarak rikoltva jelezték a veszedelmes vadászt, a róka csen-

desen elbújt távoli rokona elől, a vidra pedig a folyó közepére húzódva 

várta ki az ordas távozását. Még a nagydarab vaddisznó is csendeseb-

ben turkált, amikor megcsapta az orrát a farkas szaga. 

A farkas igencsak messzire került az otthonától. Ennél az erdős-

dombos vidéknél jóval északabbra, a hegyekben lakott a falkája.  

A hegységben nyaranta bőséges volt a táplálék, ilyenkor a falka szerke-

zete fellazult, és a tagok egy időre szétszéledtek, egyéni zsákmány-

szerzés céljából. Farkasunkban valószínűleg kalandorvér folyt - vagy ki 

tudja, lehet, hogy összekülönbözött egy-két nálánál erősebb fajtársá-

val, és emiatt menekülnie kellett -, mindenesetre ezen a nyáron valami 

okból kifolyólag úgy döntött, hogy elindul világot látni. 

Az útja végül erre az erdős területre vezetett, és éppen keresz-

tezte a denevér éjszakai lepkegyűjtő útját. A denevér, mint minden 

kisemlős, alapvetően kíváncsi természetű volt. Felkeltette az érdeklő-

dését az idegen kutyaféle alakja. Úgy döntött, hogy a röppályáját a 

farkas haladási irányához igazítja, és meglesi egy kicsit, miben sántikál 

ez az ordas. 

A farkas – kivételesen jó hallása révén – azonnal felfigyelt a de-

nevér által kiadott furcsa hangokra. Egy pillanatra megtorpant, és a 

szemével is megkereste a körülötte cikázó kémet. Minden bizonnyal 

konstatálta, hogy a denevér ártalmatlan jószág, mert kisvártatva to-

vábbindult. Nem törődött tovább a kisemlőssel, ahogy mondani szokás, 

ment az orra után.  

Míg a denevér elsősorban a fülével „látott” a sötétben, addig a 

farkas inkább az orrával tájékozódott. Az ordas számára a szaglás nem 
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pusztán egy érdekes élményt jelentett, hanem egy egész világ, a szagok 

világának a megnyílását is. Amikor a farkas beleszimatolt a levegőbe, 

számtalan izgalmas szagot meg tudott különböztetni: lehetséges zsák-

mányállatok ínycsiklandozó kipárolgását, az emberek és más ellenséges 

lények bűzét, a víz illatát, meg még sok egyebet. A farkas jó széljárás 

mellett akár kilométerekről is elcsípte a számára érdekes szagokat, és 

ha kellett, be is tudta azonosítani a forrásukat. Ha még azt is hozzá-

vesszük, hogy az élőlények tárgyakon, növényeken és a földön hagyott 

szagnyomaiból is tudott olvasni, elmondható, hogy az ordas legnagyobb 

fegyvere az orra volt. 

A denevér figyelmét annyira lekötötte az erdőben lopakodó ku-

tyaféle alakja, hogy kis híján beleütközött egy erdei fülesbagolyba.  

A bagoly hangtalanul, de gyorsan repült, és az éjszaka egyik csendes 

gyilkosának számított. Ha éhes lett volna, most könnyedén elkaphatta 

volna a kisemlőst, ám nem élt a kínálkozó lehetőséggel. Valószínűleg ko-

rábban már belakmározott az aljnövényzetben bujkáló pockokból, és 

ezért nem érezte szükségét annak, hogy még egy sovány denevérrel is 

kergetőzzön. 

A kis bőrszárnyú hamar túlesett az ijedtségen, és folytatta az 

útját a farkas nyomában. Úgy tűnt, az ordas kiválasztott magának egy 

ígéretes szagot az erdei illatok közül, mert nagyon határozottan elin-

dult a vadon nyugati széle felé. A kíváncsi denevér követte, és közben 

ügyesen elcsípett néhányat a farkas által felvert szúnyogok közül. Egy 

nagyobb éjjeli lepkével le kellett volna szállnia, hogy elfogyassza, de a 

szúnyogokat repülés közben is fel tudta falni, így egy pillanatra sem 

maradt le a ragadozótól. 

Az erdő széle felé haladva egyre ritkábban álltak a bükkfák, ez-

zel szemben az aljnövényzet fokozatosan dúsabb lett. Az erdő gyérülé-

sével a csillagfény mind több és több dolognak adott határozott for-

mát. A dombok és a lankák kisimultak, a talaj egyenletessé és lapossá 

vált. Ott, ahol a fák átadták a helyüket a sík vidéknek, a napraforgó- és 

kukoricatábláknak, a látótér hirtelen kitágult, és a távolban felfénylet-

tek a város fényei. 
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A kukoricásban egy hosszú lábú, patás állat legelészett. Az állat-

nak hegyes kis szarvai és kimeredő csípőcsontjai voltak. Bár távolról, a 

sötét miatt, elsőre őznek tűnt, közelebbről nézve a tarka szőre és a 

nyakában lógó kötéldarab elárulta, hogy egy elkóborolt házi kecskéről 

van szó. 

A farkas, persze, már akkor tudta, hogy nem őz és nem is más er-

dei állat szagát érzi, amikor elindult a bükkös határa felé. A szagnyo-

mokból kitűnt, hogy a kecske korábban betévedt az erdőbe is, de ahogy 

beesteledett, inkább visszaindult a város felé. Minden bizonnyal a város 

külterületi részén húzódó tanyavilágból szökött meg, eltépve a kötelét, 

vagy kihúzva a földből a karót, amelyhez kipányvázták. 

Az ordas kezdett igencsak megéhezni, hát elhatározta, hogy elej-

ti és megeszi a kecskét. Olyan közel lopódzott a zsákmányhoz, amennyi-

re csak tudott. Amíg lehetett, igyekezett a fák takarásában maradni. 

Amikor a fák elfogytak, a hátát lelapítva, már-már kúszva, először a 

magas fű, majd a kukorica rejtekében haladt tovább. Körülbelül húsz 

méterre tudta megközelíteni a kecskét, amikor egy szellő felkapta az 

erős ragadozószagot, és a kecske felé sodorta. 

A denevér a magasban repdesve, izgatottan várta a fejleményeket. 

A kecske orrlyukai kitágultak, ahogy megérezte a rá leselkedő ve-

szélyt. A fogai még őröltek egy zsenge kukoricalevelet, amikor a lába 

már vitte is vissza a város felé. A menekülő zsákmány láttán elpattant 

valami a farkasban. Teste, amely eddig megfeszített íjként remegett a 

vadászat izgalmától, most kilőtt. Elrúgta magát a földtől, és hatalmas 

ugrásokkal, iszonyú tempót diktálva a kecske után eredt. 

Normális esetben, egy őz vagy szarvas üldözése során, a farkas 

akár órák hosszat is képes volt loholni a kiszemelt áldozata után. Ezút-

tal azonban a kiszemelt zsákmány egy elnehezült, háziasított kecske 

volt. A ház körül tartott jószágok általában jóval kövérebbek és lassab-

bak voltak, mint vadon élő társaik, emiatt ideális, könnyebben elejthető 

prédákká váltak a vadak szemében. 

A hajsza alig fél percig tartott. A kecske teljes erejéből szedte 

a lábait, a farkas mégis utolérte, és a fogaival belecsimpaszkodott a 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA     VÉDETT ÁLLATAINKRÓL… 

 

 71 

combjába. A patás fájdalmas, mekegő hangot hallatott, és kényszerűen 

lelassított. Kétségbeesett lépesre szánta el magát: ívbe hajlította a 

testét, és oldalba fejelte a farkast.  

A denevért teljesen fölvillanyozta a gyors mozgás, a vadászat és 

a harc izgalma.  

A ragadozó fel sem vette az erőtlen ütést. Fogást váltott, és ez-

úttal a kecske nyakán csattantotta össze az állkapcsát. A kecske hö-

rögni kezdett. A farkas fokozta a szorítását, és testének súlyával le-

nyomta áldozatát a földre. A háziállat lerogyott, és hörögve-mekegve 

megadta magát a sorsának. Az ordas fogai között lehelte ki a lelkét. 

A denevér mindezt látta, pontosabban – mint azt korábban emlí-

tettem – hallotta. Ám ő a magasból észrevett még valamit, amit a far-

kas lentről nem láthatott. Két mozgó árnyék bukkant fel a kukoricatáb-

la város felőli sarkán.  

Kóbor kutyák voltak. Az egyik egy jókora méretű, vastag bundájú, 

kaukázusi juhász volt, látszólag tiszta vérvonalú, nemesített fajta.  

A másik kisebb volt, drótos szőrű, kevert vérű, valószínűleg terrierek 

és juhászkutyák leszármazottja. Ezek a kóbor ebek már hetek óta a vá-

ros határában portyáztak, sok fejfájást okozva a helyi gazdáknak. Fel-

túrták a szemetet, nyulakat és fácánokat zsákmányoltak, meg persze 

őrizetlenül hagyott vagy elkóborolt házi állatokat. A környék felelős 

mezőőrének idáig még nem sikerült puskavégre kapnia őket, mivel ha 

veszélyt szimatoltak, azonnal az erdő sűrűjébe húzódtak. 

Az ebek most izgatottak voltak, mivel egyszerre érezték a farkas 

idegen, vadállati szagát és a kecske frissen kiontott vérének kipárolgá-

sát is. Tudták, hogy az izgalmas szagok forrása már itt van a közelben, 

ezért gyorsítottak a lépteiken, és futva közeledtek. 

A farkast teljesen lefoglalta a kecske haláltusája, így történhetett 

meg, hogy csak a legutolsó pillanatban figyelt fel a hívatlan vendégekre.  

A kóbor kutyák csaholni kezdtek, mihelyst megpillantották az ordast. Le-

lassították a lépteiket, majd kettéváltak, és óvatosan, két különböző 

irányból közelítették meg a veszedelmes vadászt. A nagyobbik kutya 

szemből támadt, míg a kisebbik a vadállat háta mögé igyekezett kerülni.  
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A farkas zsákmányára fájt a foguk, meg akarták kaparintani ma-

guknak. 

Az ordas megvetette lábait a kecske teteme fölött, felborzolta a 

bundáját, és kivicsorította a fogait. Fejét forgatva igyekezett egy-

szerre mindkét támadóját szemmel tartani. Jól ismerte a kutyák által 

alkalmazott taktikát: az ő falkája is gyakran alkalmazta ezt a módszert, 

amikor veszélyesnek látszó ellenféllel (például szarvassal vagy vaddisz-

nóval) került szembe. Egyetlen állat sem tudott egyszerre minden 

irányba figyelni, még a legkivételesebbek sem. 

Az ebek folyamatosan ugattak és morogtak, hogy összezavarják el-

lenfelüket. Mindketten körülbelül másfél méternyire álltak a farkastól, és 

állandóan mozogtak. Előre-hátra ugráltak, és az ordas felé kapkodtak. 

A vadállat egyelőre nem tett felesleges mozdulatokat, csak a fo-

gait villogtatta támadói felé. 

Az első valódi támadásra a nagyobbik kutya szánta el magát.  

A medveszerű kaukázusi előrevetődött, és megpróbálta megharapni a 

farkas nyakát. A vadállat résen volt, előbb elhúzódott, aztán visszatá-

madott, és csattogó agyarakkal meghátrálásra kényszerítette az ebet. 

Ekkor azonban előretört a kisebbik kutya, és keményen belemart az or-

das farába. A vadállat megpördült, és a terrier-korcs felé kapott, de az 

addigra már harapási távolságon kívülre húzódott. A farkasnak nem volt 

ideje fájdalmas, vérző sebével foglalkozni, mert már megint nekiugrott 

a nagyobbik kutya. A juhászeb ezúttal a puszta súlyával próbálta meg 

elsodorni és földre kényszeríteni. 

A farkas ezen a ponton döntött úgy, hogy egy kiadós lakoma nem 

éri meg azt a kockázatot, hogy megnyomorítsák. A vadállat tudta, hogy 

ha a küzdelemben komolyan megsérül, nem lesz képes vadászni, és le-

gyengül… végül pedig soha nem jut vissza a falkájához. 

Az ordas ezzel kibontakozott a támadói közül, és menekülőre fog-

ta a dolgot. Természetesen a bükkös felé vette az irányt, az erdő vé-

delmet nyújtó vadonja felé. 

 A kutyák diadalmasan ugatva üldözőbe vették. Csak addig futot-

tak a nyomában, amíg biztossá nem vált, hogy nem kíván többé vissza-
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térni és harcolni. Miután néhány száz méter után megállapították teljes 

győzelmüket, visszaszaladtak a kecske teteméhez, és ott helyben falni 

kezdték a prédát. 

A denevér a levegőben követte a menekülő farkast. Az ordas nem 

állt meg, hiába maradtak le az üldözői a háta mögött. Hosszú percekig 

teljes erőbedobással futott, már-már szándékosan túlhajszolva magát. 

Kimozogta magából a harc izgalmát és a vereség okozta mardosó dühöt. 

Végül egy igazán sűrű bokorcsoportot elérve csak megállt. Lihe-

gett, és láthatóan nagyon fájlalta a sebet a hátsóján. Befurakodott az 

áthatolhatatlannak tűnő bozótos szívébe, az oldalára rogyott, és fárad-

tan nyalogatni kezdte a sérülését. 

A farkas elhatározta, hogy nem kísérti tovább a szerencséjét.  

A nappalt alvással és erőgyűjtéssel tölti, de este majd felkerekedik, és 

elindul hazafelé. Egy időre elege lett a világnézésből… 

Lassan eljött a hajnal. Az ég egyik sarkában a sötétség oldódni 

kezdett. A szurokfekete éjszaka helyét keleti irányból kiindulva valami 

nyúlós szürkeség kezdte átvenni. A levegő friss volt, és meglepően hű-

vös. A nappali állatok lassan mocorogni kezdtek, míg az éjszakai lények 

hirtelen elálmosodtak. 

Az éjszakai lények talán legtipikusabb képviselője, a denevér egy 

közeli bükkfa törzséről leselkedett a farkas felé. Az ordas olyan ret-

tenetes tempót diktált, hogy még a levegőben közlekedő kisemlősnek is 

ki kellett fújnia magát egy kicsit. 

A denevér apró szemeit a ragadozó alakján tartotta. Alig két mé-

ter magasan volt, fejjel lefelé a bükk oldalához simulva, karmaival a ké-

reg repedéseiben kapaszkodva. Erről a helyről éppen belátott a bokor-

rengeteg legmélyére. 

A farkas hirtelen a levegőbe szagolt, és felkapta a fejét. Izzó 

tekintete pontosan a denevér kicsiny testére tapadt. Fekve maradt, de 

látszódott, ahogy az izmai egy pillanatra megfeszülnek, aztán elernyed-

nek. Ezen az éjszakán már a második alkalommal figyelt fel a bőrszár-

nyú jelenlétére. 

A két állat egy hosszú pillanatig egymást nézte. 
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Ha ember lett volna, a denevér talán arra gondol, hogy a farkas 

milyen lenyűgöző ragadozó. Hatalmas, de mégis kecses és gyors. Vadász, 

harcos és nyomkövető egy személyben. Nem tart semmitől, csak az em-

bertől és a saját fajtájától. Még nappal sincs elveszve, éles szemével 

fényes nappal is eredményesen vadászik. Nem háborgatják baglyok, 

macskák, és menyétfélék, mint a denevérméretű kisemlősöket. Nemes 

vad, aki még visszavonulni is méltósággal tud. Társaival együttműködve 

még a legnagyobb szarvast is le tudja teríteni. Egy ember nélküli világ-

ban talán a farkas uralná a világot. 

Ha ember lett volna, az ordas talán irigykedik arra, a denevér éle-

te milyen kényelmes. A szelek szárnyán jár, és hatalmas távolságokat 

tud megtenni, olyan gyorsan, akár egy villám. A magasból, a hangok se-

gítségével tisztán lát mindent, ami éjszaka történik, és nem kell bizony-

talan szagnyomokra hagyatkoznia. Nem kell minden nap megharcolnia a 

táplálékért: a szúnyogok és a lepkék nem harapnak vissza. A bőrszárnyú 

áldozatai föl sem fogják, hogy mi történik velük, csak egyik pillanatról a 

másikra a denevér tűhegyes fogai között találják magukat. A kisemlős 

apró, jelentéktelen, úgy-ahogy még az ember is megtűri. A falkájában 

sem igazán kell küzdenie az elismerésért. A hím denevér könnyen talál-

hat magának párt, míg egy kan farkas csak akkor szaporodhat, ha ő a 

legerősebb a falkában. A denevér élete könnyű, mert igazi küzdelmektől 

mentes. 

De egyikük sem volt ember. Egyiküknek sem jutott eszébe az, 

hogy elégedetlenek legyenek a sorsukkal. Csak élték az életüket, amíg 

meg nem haltak. Nem csodáltak és nem irigyeltek más fajokat. 

Azt hiszem, egyszerűbb volt ez így. 

A Nap első erőtlen sugaraira a denevér hazaröppent, a farkas pe-

dig csendesen szuszogva álomba merült. Légzésének monoton hangját 

csak üres gyomrának korgása törte meg néha. 

 
 ***** 

A Barátok Verslista megújult honlapja megtalálható a 

http://portal.verslista.hu címen. 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA     VÉDETT ÁLLATAINKRÓL… 

 

 75 

Bodó Csiba Gizella: Rólatok szól, értetek szól 
 

1, FÜSTI FECSKE 
 

„Istenföcske”, „kéményföcske” –  

régiesen ez is neve, 

kabátkáját kék zománccal 

festi  természet-mestere. 

Ékeskedő kicsi fecske 

frakkban száll élet-ünnepre, 

fészke: öreg viskók éke, 

mint egy öblös félcsésze, 

sártapaszos fecskerakás 

eresz alá építve! 

Életed a szemünk előtt, 

ember gyönyörűsége, 

ha visszatérsz, a régi fészek 

boldogsággal bélelve. 

Hajnaltájban ficserékelsz 

ablak kitárt zsaluján, 

mézillatú akác-ágon, 

elvirágzó orgonán; 

apró csőrrel csókot vált, 

s buzgólkodik szerelmesen 

költésén a  fecskepár. 

Délutáni napsütésben, 

feszes villanydrótokon 

fecskecsalád végig ül, 

mint szomszédok 

a vén padon. 

Magyarságnak kicsi, kedves 

költözködő madara, 

vár vissza a hazátoknak 

minden jövő tavasza! 



KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2010/5-6. SZÁM 

 

 76 

2. MOLNÁRFECSKE 
 

Begye tarka, hasa fehér, 

„fehérmellű” kis fecske, 

szárnya, feje, a dolmánya 

s farka színe fekete. 

Fajtájában nem hívják úgy, 

hogy ő lenne a kis „villás” 

farka inkább csak egy finom, 

mély ívű dekoltázs. 

Lábacskáin hószín pehely 

ezért „berczés” és „gatyás”, 

sárból épült otthonának 

bejárata szűk nyílás. 

Fészkét ő is maga rakja, 

de szemérmesen bezárja, 

párkány-silt, és  eresz alatt 

védelemben sorháza. 

Templomok és magas házak 

óvják, védik szívesen, 

ember építette hajlék, 

fészek együtt szervesen. 

Hegyvidékek szirtfalán is 

megtervezi pontosan, 

eső ne érje, így épít 

a molnárfecske gondosan. 

Röptében a bogárra kap, 

repülés egy életen, 

cikázik, hisz piciny lába 

a járásra képtelen. 

Nem dalol és nem hízeleg, 

zártabb az ő élete, 

későn érkezik tavaszon, 
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társaival  tűnik ősszel, 

kék égbolton Dél fele. 

 
3. A PARTI FECSKE 

 

Villás farka hamuszürke, 

sebes röptű „partika”, 

vízmelléken, jó ezerszám 

tűnik fel repdeső raja. 

Mart partokon, földmosások 

hosszú vájat föld-palán, 

végén  „boglyakemence” 

címen fecskeotthon áll. 

Tollból, fűböl, gyökerekből 

készül el az alkotás, 

szomszéd közel, a löszfalon, 

mint szitán a sok lyuggatás. 

Csapatostul keringenek 

víz felett, mint kilőtt nyíl, 

hűségesen visszatérnek 

parti fecskék – tavasz-hír. 

*** 

Térj meg hozzánk, kedves fecskénk, 

bármi legyen is neved, 

védünk, óvunk, otthon vár itt, 

bár lehet: máshol melegebb! 
 

 

Porpáczy Zoltán: Pompei 
  

– Sajnálom, de nem tudom áttörni. 

– Akkor mi lesz a kicsikkel? Három álló napja egy falatot sem kaptak, 

sosem nőnek meg nekem! Elemér, csinálj valamit! –  

– Értsd meg, hogy tövig koptak a karmaim, nem megy. 
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Az asszony egyre elkeseredettebben nézett az urára, s az láthatólag 

semmi biztatót nem tudott mondani neki. Egy pillanatra úgy álltak 

szemben, mintha nem is lennének házasok. Akkor az asszony hirtelen 

felkiáltott. 

– Tudod mit? Megpróbálom én! – s azzal elindult a koromsötétbe vesző já-

ratban. Láthatólag rutinosan haladva hamarosan el is tűnt az első kanyarban. 

A férfi palástolatlanul aggódó tekintettel húzódott a kicsinyek közé, és 

mélyfekete, bársonyos bundája alá vonta őket. Csakhamar el is szende-

redtek mindnyájan. 

Öt vakondcsemete szuszogott együtt az édesapjával. Egyik sem lehe-

tett nagyobb egy babszemnél, s csukott mákszemeik még nyitva is vi-

lágtalanok voltak. 

– Hol van a mama? – ébredt meg az egyik hajnal felé, ha éppen hajnal 

lehetett (Elemér csak sejteni vélte a kóbor újságkihordók szagából). 

– A mama most a legfinomabb bogyókért szaladt, mikhez a szomszéd 

kertjén is át kell keveredni. Hamarosan készítem a tányérkáitokat, és 

megismerhetitek a föld alatti konyhaművészetek legkülönbikét. – 

A kicsik kuncogtak, bár többségük még félálomban szendergett. 

– Viszont előtte a kuktasapkámért nekem is el kéne ugranom – viccelő-

dött tovább az apuka. 

De a kicsik most nem nevettek, hanem mintha szorosabban bújtak volna 

a szeretett bundához. 

– Na, gyerekek, csak nem izgultok, hogy elrontom ezt az egyszerű fi-

nomságot? Hohó! Jó, hogy jeleztetek: a receptkönyvért is átszaladok 

még. Csöppet hosszabb lesz az út, de sebaj: sietek. Jók legyetek! – 

– Papa, te sem jössz már vissza többé? – kérdezték szinte kórus módjára.  

Elemér megdermedt. Ennyire élesen, ilyen lényegbevágóan pontosan még 

egyik kölyke sem ismerte fel a helyzetek legreménytelenebbikét. 

Egy kényszerű mosolyt eleresztve, idétlen tv-reklám szakácsként ösz-

szeillesztette hüvelyk- és mutatókarmát, majd hirtelen sarkon fordult, 

és eltűnt a koromsötétbe vesző járatban. 

A betonozás már hatodik napja húzódott, a szomszédok egyre idege-

sebbek voltak a nyakig sörben fürdő munkások dalolásaitól. 
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– Te Karesz! – kiáltott át az egyik felháborodott lakó a másiknak. – Azt 

elhiszem, hogy széles lesz az a kocsibeálló, kell is a furgonnak, de hogy 

ennyi betont szükséges keverni hozzá: azt már nem! Nézd már, azok a 

megátalkodott vakondokok is sztrájkolnak a kert végében! 

És ujjával a kerítés felé bökött. A másik lakó jól elbámult a látványon. 

Az ormótlan földrögök közt valójában hét kis fekete szobor hevert; két 

nagyobb és öt egészen kicsi, abban a dermedt mozdulatban, ahogy a 

forró beton kiöntötte őket. 

 
 

Ujvári - Gulyás Viktor: Átalakulások 
 

nem nézegetek se nyársra húzott 

pillangókat 

se filmeket ahol 

kínos aprólékossággal kutatják 

a metamorfózis titkait 

 

és mégis látom a farkasokat 

a hiúzokat 

és a bölényt 

itt ahol minden tanúság 

mert földszín 

virágillat 

és lombsusogás 
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SZABÓ GITTA: ALKOTÓI KÖZELKÉP… 

HAJDU MÁRIA KÖLTŐ 
 

– Mit jelent számodra az írás? 
– Nehéz megmondani. Azt hiszem, hogy lelki nyugalmat jelent, amikor 

elkészül egy-egy vers vagy novella. 

– Mi volt az a pillanat, ami miatt először tollat fogtál a kezedbe? Amit 
muszáj volt leírni? 
– Mint nagyon sok poétánál, nálam is a szerelem. Ez az érzelem elcsé-

pelhetetlen, mert mindannyian másképp éljük meg a boldogságot, a csa-

lódást és mindent, ami vele jár. 

– Hogyan kerültél a Barátok Verslistára? 
– Legelőször az Amatőr Művészek Fórumáról léptem be a Listára.  

– Hol jelennek meg írásaid? Hol olvashatjuk, hallgathatjuk őket? 
– Elsősorban honlapomon: www.hajdumaria.hu, a már említett AMF lap-

ján, a Napkorong, a Barátok Verslista, a Poet.hu, a Tanítványi láncolat, 

az Irodalmi lap Tollforgató lapjain, és ez évben jelent meg először a 

Kelet Folyóirat internetes formában, de nyomdai minőségben. Nyomta-

tásban és interneten – a Verslista jóvoltából – a Képzeld el folyóiratok-

ban. Nyomtatásban a Sodrásban című antológia-sorozatban, a Kláris ne-

vű irodalmi folyóiratban, a Napkorong Nap-szilánk című antológiájában, 

a Koala magazin 2010/50. számában. Végül, 2008 végén – magánkiadás-

ban – megjelent az első önálló kötetem is, Rímes gondolatok címmel.  

– Mi a legszebb és a legfájdalmasabb élményed az írással kapcsolatban? 
– A legszebb az volt, amikor a barátnőm elhozta a saját könyvem legelső 

(még nem teljes) változatának 4 példányát a nyomdából. Megkönnyeztem. 

A fájdalmakat jól tűröm, nincs kiemelkedő. Inkább vannak történések, 

amik rosszul esnek. Ezeken gyorsan túlteszem magam. 

– Ha mondanál még néhány szót a további terveidről... 
– A következő kötetemet – jövőre – már egy kiadónál szeretném megje-

lentetni. 
*** 

Hajdu Mária írásai elérhetők honlapunk „Írás kereső” részében: 

http://portal.verslista.hu/?show=lyricfinder 

http://www.hajdumaria.hu/
http://portal.verslista.hu/?show=lyricfinder
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