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A SZALMAVIRÁG 

(mesenovella-füzér) 

 

 

1. 

A pipacs ruhája 

 

A cétényi erdő közelében folydogál egy kis patak. Fűzfalombos, árnyas partján 

nefelejcsek nyílnak.  

Oly szelídek, oly kedvesek! Szeretik is ám őket! A szél is eljátszik velük, ha járja a 

mezőket. 

Búzavirág, margaréta, jó barátjuk valahány. Nekik dalol a kis tücsök nyarak estéin, 

hajnalán. 

Csak a pipacs ellenségük. A minap is így beszélt: 

Kis okosok! Azt hiszitek fakó ruhátok szép? Nézzetek rám! Az én ruhám piros selyem, 

s oly finom, hogy különbet nem visel, csak a királyi liliom. 

— No, de bomlanak is értem: búzakalász, rozskalász. (Vigyázz! — suttogja a szellő — 

kevélységed megaláz!) ám a pipacs nem hallgat rá. Áradozva csak beszél: képzeljétek! Ma is 

nagy bált rendeznek a kedvemért! Titeket is meghívnálak, de ruhátok oly kopott! S csupa úri 

nép gyűlt össze: rózsák, szegfűk, liliomok. Petrezselymet árulnátok, attól félek, szegénykék. S 

ilyen nagy szégyent hozni rátok nem akarok semmiképp! 

Választ sem vár, ellibben határozva, könnyedén. El-elkapja s megforgatja egy-egy 

viráglegény. 

 

 

 

Holdsugárból szőtt palotában az éjszaka leszállt. 

... Pipacsékhoz a nagy bálra gyűlnek már a virágok: harangvirág, fehér boglár, 

szarkaláb és vadrózsa. Itt-ott halkan nyikorog a nagy díszkertek ajtója. Fényes testőrkísérettel 

jön a büszke liliom... (No, nem csoda, hogy a pipacs oly rátarti — nem bizony! Nem 

mindenkit éltet az ily gőgös, szép dáma! Szaladnak is jobbról-balról méltó fogadására! 



Tücskök, békák rázendítenek s már javában áll a bál, mikor a víg társaságra a deli szélt rátalál. 

Hetyke szeleverdi fickó! Elkapja a pipacsot s olyan csárdást rop véle, hogy ámulnak a 

csillagok. 

 

 

 

Hajnalodik. Fenn kioltja Isten a holdvilágot. Kábult fejjel hazafelé tartanak a virágok. 

Szél úrfi víg fütyüléssel elszáguldoz más tájra... mehet már, mert rongyokban lóg a pipacs 

szép ruhája... 

— Úgy kell, úgy kell a kevélynek! — csobogja a kis patak. Mást gúnyolni a ruhájáért, 

kedvet nem egyhamar kap!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. 

Az okos makk 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kövér, sárga, erős makk. Senki sem tudja, 

hogyan került az út szélére, a töltés oldalára. Talán leejtette valaki, és a kis makk meglapult 

ott, mert ijedtében se élt, se halt.  

Egyszer arra kerékpározott egy kisfiú. Ahogy odaért a makk mellé — zsupsz — 

hirtelen elesett. A zsebéből esés közben kirepült egy almacsutka, a csutkából pedig kipattant 

egy szép, érett, barna almamagocska. Úgy bizony, egy kíváncsi magocska. Csendben, 

észrevétlenül feküdt az út szélén a makk mellett, míg aztán az első langyos tavaszi eső után 

nőni kezdett.  

A zsenge kis növény minden erejéből a magasba törekedett, még lábujjhegyre is állt, 

mert egyre többet akart látni a világból. 

Ám a makk éppoly csupaszon feküdt ott, mint eddig, rajta nem nőttek fiatal hajtások. 

Telt-múlt az idő. A napokból hetek, a hetekből hónapok kerekedtek. És míg az 

almamagocskából kihajtott vékony szár egyre magasabbra tört, a makk olyan maradt, mint 

amilyen volt, talán csak kissé lebarnult a naptól. 

— Ejnye, te makk, élsz te egyáltalán? — kérdezte a magocska. 

— Persze, hogy élek — válaszolta élénken a makk. 

— Élsz, és mégsem szeretnéd látni, hogy milyen körülötted a világ? 

— Ó, kedves magocska, nagyon is szeretném látni. 

— Akkor miért nem igyekszel megnőni? 

— Növök én, állandóan növök. 

— Nősz? — csodálkozott a magocska. — Hol van hát a szárad? 

— Egyelőre nem felfelé növök, hanem lefelé — ismerte be a makk. 

A magocska nevetett: 



— Ha-ha-ha, hi-hi-hi! Milyen buta vagy, te makk! Lefelé nősz, visszafelé nősz, 

ahelyett, hogy felfelé nőnél! 

A makk nem sértődött meg, hanem készségesen magyarázni kezdte: 

— Úgy teszek, ahogy a tölgyfa tanított, aki nevelt engem. 

Most még inkább elcsodálkozott a magocska, hisz tudta, hogy a tölgyfa a legnagyobb 

és a legerősebb fák egyike. Nagyon kíváncsi lett, miért tanította így a tölgy a makkot. A 

jószívű makk pedig elmesélte: a tölgyfa arra tanította, hogy előbb eresszen gyökeret, 

kapaszkodjon meg jó erősen a földben, szívjon magába dús nedveket, s csak aztán kezdjen 

nőni, virágozni, ha a nedvektől megerősödött. 

_ Ugyan, minek vesztegeted az időt — válaszolta megvetően a magocska. — Te kis 

oktondi makk, nőhetnél már úgy, mint én, egyszerre fölfelé is, meg lefelé is.  

A makk már éppen el akarta mondani, mi a titka annak, hogy ő előbb lefele nő, amikor 

olyan szélvihar kerekedett, amilyet még nem látott a világ. Zúgott, süvített a szél, mindent 

kitépett, magával sodort, ami csak az útjába került. Amikor az idő lecsendesedett, és a kis 

makk ismét szólni tudott, elhatározta, hogy folytatja a beszélgetést. 

— Magocska, hahó! — kiáltotta. 

De a magocska nem válaszolt. 

Azóta sem tudni, hová, merre vitte a szél, mi történt vele, megértette-e vagy sem, hogy 

miért nem sietett a makk fölfelé nőni, hanem előbb jó erős gyökereket igyekezett ereszteni a 

földbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Hiú kis lepke 

 

Egy nagy kertben sok szép virág tarkállott. Az egyik virág kelyhében lakott egy kis 

lepkecsalád. Boldogan éltek és boldogságukat semmi sem zavarta meg. Virágról virágra 

szálltak gondtalanul. A lepkeszülők minden öröme két szép gyermekük volt. Lepke Lili és 

Lali. Lepke Lali dolgos és szorgalmas volt. Lepke Lili ellenkezőleg hiú és elbizakodott. Egy 

alkalommal arra szállt a Darázs szomszéd, és nagyban újságolta, hogy este lepkebál lesz a 

kert végében. Nem viszik-e Lepke Lilit a bálba? Oh, nem, nem, még nagyon fiatal, tiltakozott 

a mama, ráér még bálozni. De Lepke Lilivel nem lehetett aznap bírni, egész nap haragos volt 

és duzzogott, s bizony kereken kijelentette, hogy az esti lepkebálon részt vesz, ha addig él is. 

Édesanyja nem győzte csitítani a lányát, hogy elég volt az erőszakoskodásból és nagy 

haragjában még a szárnyát is megcibálta Lilinek. — Nem baj, ha másképpen nem sikerül, hát 

kiszököm, amikor alszik az egész család — gondolta magában. Alig várta, hogy beesteledjék. 

Úgy is történt. Már mindenki aludt a virágkehelyben, amikor az engedetlen kis lepke 

kiszökött: és nekiindult a kert nagy világának. Szürkület volt, és az ég eléggé felhős. De az 

engedetlen hiú Lili észre sem vette. Tele volt elbizakodott gondolatokkal. — Majd ha 

meglátnak engem a lepkebálon a többi lepkék, tudom, Istenem, a szemük-szájuk is tátva 

marad a csodálkozástól. Mert ilyen szép tarkaszárnyú kis lepke nincs is több a világon, mint 

amilyen én vagyok. — Vígan röpült az esti szürkületben, néha ugyan összerezzent, mert 

eszébe jutott: bátyja mennyit mesélt a denevérekről, baglyokról, fecskékről, a lepkenép 

ellenségeiről. De azután megnyugtatta magát, hogy mendemonda az egész. Félelme azonban 

nem szűnt meg teljesen. S csak akkor ijedt meg igazán, amikor az eső is nagy cseppekben esni 

kezdett. De kár, hogy otthon felejtettem kis harangvirág esernyőmet — sóhajtotta a kis Lepke 



Lili. Addig is egy bokor alá bújok, míg a zivatar nem szűnik. De mire egy bokorhoz ért, csupa 

vizes lett a szárnyacskája.  

— Na, én alaposan megáztam, sóhajtott a kis tarka lepke. De nini, ott egy kis 

világosság a kert végében, oda berepülök, az öreg kertész szobájában gyertya ég az asztalon, 

legalább megszárítom vizes szárnyamat a láng közelében. Azzal odaröppent az égő 

gyertyához egészen közel. De szörnyű, mi történt Lepke Lilivel! Az egyik szárnya lángot 

kapott, és félig leégett, a másik megpörkölődött. Rémülten röppent ki az ablakon, és itt egy 

csomó ismerős kis lepkével találkozott. — Gyere Lili, legalább együtt megyünk a bálba. De 

Lili a legszívesebben haza ment volna. A lepkebált egy zöld lugasnak a villanyfényénél 

tartották meg. Sok kis lepke keringőzött körülötte. S mikor meglátták Lilit, éktelen nevetésbe 

kezdtek. — De furcsa a Bálruhád, Lili, csupa korom és csonka a szárnyad is, így igazán nem 

jöhetsz közénk, gúnyolódtak a lepkék. Lili keserűséggel telve, zavartan menekült a lepkék 

báljából. Észre sem vette, hogy egy denevér készül lecsapni rá, csak egy hajszál mentette 

meg, hogy be nem kapta. Ott sírdogált kormos, csonka szárnyával a fűben, addig, míg el nem 

aludt. A reggeli napsugár ébresztette fel mély álmából, és két gyermek hangos lármája verte 

fel a reggeli csendet. — Nézd, lepkét fogtam. — Dobd el, olyan csúnya — szólt a másik. S a 

kormos szárnyának köszönhette, hogy nem lett rab belőle. De kétségbeesése határtalan volt, 

mert felette egész fecskeraj szálldosott. Oh, csak még egyszer otthon lehetnék, soha nem 

lennék hiú és engedetlen, hullottak a könnyei Lepke Lilinek. S amint így sírdogált, egy arra 

szálló káposztalepke megsajnálta, hátára vette a szerencsétlen kis lepkét, és haza vitte a 

szüleihez. Oh, volt sírás-rívás, hálálkodás. Lepke Lili pedig erősen megfogadta, hogy mindig 

engedelmes és jó kis lepke lesz, és soha többé nem szökik meg hazulról. Mert mindazok, akik 

nem hallgatnak jó anyjukra, így megbűnhődnek az életben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


