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Akinek még nem lenne, most kedvet szeretnék csinálni az iskolához. Igaz, 
már egy ideje szokjátok ismét az iskolás életet, de tudom, nehéz a korán kelés, 
a leckeírás, tanulás. Lám, az erdő állatainak sem mind fűlik a foga az iskolá-
ba járáshoz. Szilágyi Domokos verses meséjében bár márciustól novemberig 
járnak iskolába az állatgyerekek, gondjaik – legalábbis úgy tűnik – hasonló-
ak a tieitekhez. Ott sem mindenkinek egyformán öröm és könnyű az iskola. 
Na de bízunk benne, hogy most már belerázódtok, és a bizonyítványok majd 
decemberben, az első félév végén mindenki munkáját csak dicsérni fogják. 

Ma Szent Mihály napja, az erdélyi földműves családok életében nagy jelen-
tőségű nap. A pásztorok ilyenkor hajtják haza az állatokat, és elszámolnak a 
gazdáknak. Ez után következhetett a nagy mulatság a jól végzett munka örö-
mére. Sok helyen már ilyenkor megfogadták a pásztorokat a következő évadra. 
Sok mezőgazdasági munkát csak ettől a naptól kezdve végezhettek. 

Sok helyen úgy tartották, ha Szent Mihály napig a fecskék nem költöznek 
el, hosszú őszre lehet számítani. 

A szász falvakban úgy tartották, hogy a krumpli szedését eddig a napig 
be kell fejezni. Ezt az időszakot találták megfelelőnek az őszi gabonák elveté-
sére. A 19. század végéig a szász céhes mesterek, azaz a mesteremberek ilyen-
kor gazdagon meg kellett vendégelniük inasaikat és a felszabadult legényeket.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Kovács Dávid, V. osztályos, Csíkszereda

Én már csak híriből ismertem 
a nevezetes kiskun urat, de az 
ámbitusos háza udvarára még 

be-bekukucskáltam mint futkáro-
zó utcagyerek. Ugyan a ház most is 
megvan még, s ma is a legméltóságo-
sabb ház a kiskunok földjén.

Negyvenkilencben nagy ije-
delmet keltett ebben a házban a 
Haynau híre. No, nem Bánhidy 
Gergely uramat ijesztette meg, 
hanem a feleségét, az öreg nagy-
asszonyt. A nemzetes urat már 
azért se ijeszthette meg a hír, 
mert nem is hallotta. Nagyothal-
lott mind a két fülére, s amúgy 
se forgolódott már akkoriban a 
világban. Kivette belőle a részét 
régen. Még harcban, háborúban 
is vitézkedett valaha, de az na-
gyon régen volt, még a győri sza-
ladáskor, mikor Napóleon előtt 
az utolsó vizsgát tette a nemesi 
inszurrekció.

„Mindegy az – sóhajtozott 
magában a nagyasszony –, mégis-
csak baj lesz abból, ha háborúsza-
got érez az én apókám. Előkeresi a 
padlásról a kardját, s le se teszi ad-
dig, míg azt a Haynaut meg nem 
döföli vele.”

Ahogy ezt így elgondolja ma-
gában, egyszer csak zörgetnek a 
kapun.

Tíz-tizenkét félegyházi siheder 
legényke, csupa úri nemből való, 
Tarjányiak, Mócárok, Harmosok, 
Makárok, mind iszonyúan föl-
fegyverkezve, ki rossz karabéllyal, 
ki egyenesre vert kaszával. Azt hal-
lották, hogy Haynau már bevonult 
Kecskemétre, hát ők meg akarják 
állítani Pákánál, s az a kívánságuk, 
hogy Gergely bácsi vezesse őket a 
hadba mint katonaviselt ember. 
Vén sastól tanulnak a fiatalok.

– No, repülni én is megtaní-
talak benneteket, ebadta köly-
kei! – csattant föl a nagyasszony, 
s közéjük rohant a lekvárkeverő 
kanállal. De el is szeleltek az ifjú 
inszurgensek úgy, hogy meg se áll-
tak Pákáig.

Már akkor inkább csak a Hay-
nauval szállnak szembe, mint a 
Bánhidy Gergely sárkányával.

A nagyasszony pedig, ahogy 
egy kicsit kifújta a mérgét, lesétált a 
kertbe az öregúrhoz. Olyan édesen 
szunyókált a lócán a nagy diófa alatt, 
hogy szinte sajnálta felkölteni.

– Apókám – kiabált a fülébe 
a tenyeréből csinált tölcséren ke-
resztül –, baj van!

– Mi baj, mi? – riadt föl az 
öregúr, s marokra fogta a lóca vé-
géhez támasztott rézfokosát.

– Azt beszélik, az a kutya 
Haynau itt ténfereg a környéken.

– Itt? Ugyan mit kereshet itt? 
– nyílt kerekre a Gergely úr mély 
ráncba húzódott szeme.

– Rosszat sejtek, apókám – 
mondta ártatlan ravaszsággal az asz-
szony. – Attól félek, hogy a méhe-
semet akarják megdézsmálni ezek a 
lator vasas németek a kis tanyán. Bi-
zonyosan a fülébe jutott valahogy 
annak a Haynaunak, hogy nincs 
több olyan édes méz a világon, mint 
a mienk.

– Ejnye, ejnye – tűnődött el 
apó. – Hát aztán mit tegyünk 
most már?

– Én bizony legjobbnak gon-
dolnám, ha kelmed odakint he-
telne. Tudom, hogy az a betyár 
Haynau akkor nem merne oda-
szemtelenkedni.

– Ez csakugyan legjobb lesz – 
győződött meg az öreg úr az igaz-
ságban. – S ha odahozná az 
ördög, akkor is majd megtanítom 
én rá, hogy hány a nyolc. Csak a 
kardomat hozzátok le a padról.

– Ördögöt már, no – intette 
le szigorúan a nagyasszony. – Hát 
nem tudja már, hogy régen do-
hányvágót csináltatott belüle? Ne 
ilyen gyerekségen törje a fejét, ha-
nem inkább arra gondoljon, hogy 
rajzás ideje van, jól résen legyen 
kelmed. Ha a rajt elszalasztja, a 
szemem elé ne kerüljön többet!

Pedig nem törődött a jó lélek 
se rajjal, se mézzel, csak Gergely 

apót akarta elrejteni a hadiraj elől. 
A galambosi tanyára ki nem hal-
latszik az, hírt meg nem visz abba 
a vadonba a madár se.

Hát hiszen az nem is vitt, ha-
nem vitt a föld. Harmadnap ép-
pen a rajt csalogatta be Gergely 
apót a tejjel bepermetezett kasba, 
mikor egyszerre csak reszketni 
kezdett a lába alatt a föld.

– Fene teremti, hiszen ez ágyú-
dörgés – forgatta a fejét a néhai 
inszurgens, s körülnézett a fokosa 
után. Ott feküdt az a hárságyon, de 
az öreg úr nem nyúlhatott érte. Ha 
most leteszi a kast, ahány méhecs-
ke van benne, az annyi felé repül a 
világba! Akkor pedig ő nem kerül-
het többé az asszony szeme elé.

De hát aki egyszer Napóle-
onnál is hadakozott, annak csak 
bizsereg a lába, ha ágyúszót érez. 
Legalább látni szerette volna Ger-
gely apó, s nekilódult a kecskemé-
ti útnak. De nagy hamar meglas-
súdott, mert nagyon zsibongtak a 
kas oldalán a méhecskék. S mint-
ha mind azt zsibongták volna:

– Ha a rajt elereszti kelmed, a 
szemem elé ne kerüljön!

Folytatjuk

Móra Ferenc

Méhes Bánhidy

Jókor reggel
Borzné felkel,
s szólongatja kisfiát:
– Fékomadta,
szedd nyakadba
lábad, vár az iskolád!

Nyúléknál a makogás
miatt majd bedől a ház,
öreg Nyúlné pöröl, pattog:
– Hogy még mindig 
itthon vattok?
Nem indultok már soha?
Elszalad az iskola! –
S Nyúlffy Náci, 
Nyúlffy Nándi
illan, hogy nyomát se látni,
átbucskázik árkon-éren,
ciheresen és fenyéren.

Domb alatti Rókalakban
nyögdécselés van, írdatlan:
legifjabbik Róka Róbert
húzza a meleg pulóvert
(a pulóver, hajajaj,
bégetett még a tavaly!),
bekap három füstölt sáskát
s veszi az iskolás táskát.

Fa odvában, Mókusvárban
ugyancsak kavarodás van:
Mókus Misi ifiúr
hétalvónak bizonyul.

S Farkaslakán ki visít?
Ébresztik Farkas Fricit.

Málnavészben Bocsfy Bercit
pillantom meg, csak egy percig:
    telhetetlen papzsák,
    nem kell hogy zargassák,
    alig virrad, ő már
    ott csatangol, kószál,
    amerre a málna –
    napestig zabálna.

De most búsan lehuppan:
ó, még csak március van!
Savanyúan, orrlógatva
tovacammog az ebadta.

Nyomába táncolva jő
karcsú Ünő Enikő;
nem marad el sohase
Vaddisznódy Emese;
tüskéit kisuvickolta,
frissen totyog Sün Sarolta;
éppen kisütött a nap,
és a derűs ég alatt
Fajdkakassy Flórián
lombokból font glórián
illeg s vele húga, Flóra –
mindjárt kezdődik az óra.

Vén cserefa alá, kerek
tisztásra tart a sok gyerek.
Cserfa törzsén, szép virágos
táblán, betűk cifra sorban:

|KI NEM TANUL,
ANNAK CSÖPPEN,|
|AKI TANUL,
ANNAK CSORRAN|
      |ITT A TUDÁS|

      És tovább:
|VALAHA
A NEGYEDKORBAN|
|ALAPITÁ MAMMUTH
JÁNOS|
|EZT AZ ELSŐ
ÁLTALÁNOS|
|ERDŐKÖZI TANODÁT|

Ide járnak a csöppségek
erdei okosság végett.
Nevelni a sok ebadtát
a jó szülők fölfogadták
Dr. Bagoly Balambért

heti három galambért.
A bölcs Bagoly doktor pedig
    itt működik
márciustól novemberig.

Nyúlffyék itt sajátítják
el a káposzta-tan titkát;
Róka Róbert csirkeismét
tanul ma is, holnap ismét,
aztán tacskó-taktikát,
ezer vadász-praktikát;
a Borz-gyerek magol itt,
– hogy mit? – főleg tengerit!
Mókus Misi mindent ismer
– dióhéjban. (Több nem is kell.)

Vaddisznódy Emese
a bükkmakk szerelmese,
Frici szakadatlanul
farkasordítást tanul,
s tíztől tizenegyig tombol,
csupa magánszorgalomból.
Sün Sarolta nekilát,
szorgalmasan veszi át
a gömb-geometriát.

Fajdkakassy Flóra
zenei óvodát végzett,
s buzgón gyakorolja
most a süketséget.
Karcsú Ünő Enikő
    oly szomorkás:
    nincs tó, forrás
a közelben, pedig ő
magát nézné szünetlen,
s nemcsak a nagyszünetben.
Berci Mackó jól járt:
darázsmézet harácsolt,
utána pótórát
vett a téli alvásból.

S láss csodát! –: a vásott
erdei iskolások
márciustól novemberig
mindent megtanulnak!
Le hát a kalappal!

Mert csoda ez – azért pedig,
mivel Bagoly Balambér
(heti három galambért)
minden áldott nappal
nyitott szemmel szunnyad!

Szilágyi Domokos Erdei iskola


