
(A válogatást Kányádi Sándor műveiből a szerző szóbeli 

engedélye alapján végezte az Őrszavak szerkesztősége) 

 

Névtelen mese 

 

Volt egy szegény ember, aki olyan szegény volt, hogy még 

neve sem volt neki. Jobban mondva lett volna, de soha senki se 

vette a fáradságot, hogy nevén nevezze. 

– Gyere ide! 

– Menj tova! 

– Hozd ide! 

– Vidd oda! 

Így és ehhez hasonlóképpen dirigálták hol erre, hol arra. 

Menesztették hol ezért, hol azért. És ő ment, csinálta szó nélkül, 

amit mondtak. Amikor asztalhoz ült volna, vagy éppen nyugovóra 

tért, csak beszóltak az ablakon: 

– Hé-te-hó, itt-lakó, 

szállásod kiadó, 

s volna-e valami 

jó harapnivaló!? 

Amije volt, odaadta. Szállását is nekihagyta. Ő maga meg 

kiült a csillagok alá. Béketűrő, jámbor ember volt, eszébe se jutott 

volna méltatlankodni. Üldögélt, virrasztott, nézte a csillagokat, a 

csillagképeket: a Kis-Göncölt, a Nagy-Göncölt, a Vacsoracsillagot 

meg a többieket. 

És egyszerre belényilallt, hogy: Lám, még a messzi ég 

csillagainak is nevük van. 

Csak éppen neki ne volna? 

Fűnek, fának, virágnak, de még a legkisebb bogárnak is neve 

van. 

Csak éppen neki ne volna? 

– Hát én ennek a végére járok – magasodott fel ültéből a 

névtelen szegény ember. 



– Volt nevem! Lesz nevem! – mondta, mintha verset mondana 

a nagy éjszakában. És emelt fővel indult, hogy szavait tett 

kövesse. 

Azóta még az unokáit is Nagynak, Bátornak, Erősnek nevezi 

mindenki. 

 

Mesemorzsa 
 

Két kicsi hangya elindult szerencsét próbálni. Mentek-

mendegéltek, fűszálról fűszálra másztak, repedésből hasadékba 

kószáltak. Bejártak vagy tíztenyérnyi helyet, dél volt már, s még 

semmit sem leltek. 

– Enni kéne. 

– Enni. 

– Étlen nem lehet menni. 

– Lehetni lehet, csak lassabban – fejezte be a sopánkodást a 

bölcsebbik hangya. Azzal tovább mendegéltek, másztak. S egyszer 

csak nekimentek egy majdnem mogyorónyi morzsának. 

Pihentek egyet, s nekiláttak a hurcolkodásnak. Azaz csak 

láttak volna. 

– Mit cipeljük a bolyba! – gondolta s mondta a ravaszabbik 

hangya. 

– Együk meg itt helyben. 

– Nem bánom, faljunk belőle, hogy kapjunk erőre – egyezett 

bele a másik –, amennyit mi eszünk, meg se látszik. 

– Az egészet megesszük. 

– Nem értelek. 

– Megesszük az egészet. 

– Az egészet nem lehet, nem engedi a hangyabecsület. 

– Fütyülök a becsületre. Éhes vagyok, meg akarom enni a 

részem. 

A vitatkozásra melléjük szökkent a levelibéka. 



– Na, nézd csak – ümmögte –, a hangyák összekülönböztek a 

koszton. No, majd én nekik elosztom – azzal hamm, a béka 

bekapta a morzsát. 

Hát azóta a hangyák, amit találnak, szótlanul hazacipelik-

hordják. Haza a bolyba.  

 

Réce-mese 

 

Egyszer egy kislány egy elárvult récefiókát talált a városszéli 

szittyós-nádas réten. Megörült neki. Hazavitte. Elhatározta, hogy 

fölneveli. Jó meleg fészket készített egy kivénhedt kalapba: 

tetszett is a fáradt kis tityegő-totyogónak, mert mindjárt el is 

szenderedett. A kislány meg azon töprengett, hogy mit is adhatna 

neki enni, amikor felébred. Kenyeret morzsált, kukoricalisztből 

kevertet kavart. Még egy nagy keserűlapuval meg is terített. De a 

kis récefi rá se nézett a morzsára, a kevertre, a tejet meg – mert azt 

is öntött egy műanyag csészécskébe a kislány –, a tejet egyetlen 

tapsintással kiborította a kis ügyetlen. És csak sipogott-sápogott a 

boldogtalanja. Neki-nekiszaladt a konyha sarkának, aztán egy 

hirtelen fordulattal oldalt vagy visszafelé vette az irányt. 

A kislány nem tudta, mitévő legyen. 

Szerencsére átjött a szomszéd bácsi, aki vadász-madarász 

ember volt. 

– Hát te hol szerezted ezt a vadrécefiókát? 

– Vadréce? – ámult el a kislány. S elmondta, hol találta, és azt 

is elpanaszolta, hogy nem akar enni, mind csak szaladgál meg 

sipog-sápog a szegény árva. 

– Hozz egy kis teknőt vagy mosdótálat, s ki az udvarra! – 

mondta a szomszéd bácsi. 

Hozta a kislány a teknőt. Vizet engedett bele. S a kis 

vadrécefiókát a vízre ültették. 

– Hát legyet tudsz-e fogni? 

– Megpróbálok – mondta a kislány bizonytalanul. 



– Így kell azt, ni! – kapott el egy éppen arra tévedt legyet a 

bácsi, és bedobta a vízbe. A récefióka egy szempillantás alatt 

bekapta. – Így kell ezt, kislányom, kényes kismadár ez, nem eszik 

mást, csak amit a rokonsága s ősei szoktak: legyet, szúnyogot meg 

ehhez hasonlókat. 

Meg is indult a légyvadászat, az egész család, még a 

nagymama is mind legyek után kémlelt. Aztán az utca minden 

gyereke is. Nem tudták olyan gyorsan fogdosni, hogy Tihamérnak, 

mert közben nevet is adtak a kis kényes-igényes ínyencnek, nem 

tudtak annyi legyet fogni, amennyi Tihamérnak elég lett volna. 

Darát, kevertet is szórtak a vízbe, amit lassan, a legyek ritkultával 

kezdett megszokni. 

Így élt Tihamér, s őszre olyan tekintélyes, fényes, színes 

tollazatú legénnyé gyarapodott, hogy csak úgy hullámzott a víz a 

kis teknőben, mert hiába szereztek neki társakat, szép pekingi 

fajtájú kacsafiakat, akikkel jóban is volt, kosztozni továbbra is 

csak a vízben volt hajlandó. De ettől a szokásától eltekintve 

egészen háziasult. Még a kacsák nyelvét is megtanulta. Békésen 

trécselt velük, de ha felbosszantották, vágott a csőre, mint a 

villám, s a maga vízimadárnyelvén kiabált. És egyre érzékenyebb 

lett, egyre sűrűbben sértődött meg és kiabált. És olyan magasra 

felröppent, hogy a házikacsa-rokonság még álmában sem tudott 

volna olyan magasra szállni. 

– Ki kell vágni a szárnyából – tanácsolta a szomszéd bácsi. – 

Ki kell vágni, ha meg akarod tartani. 

De a kislánynak nem volt szíve, hogy kivágjon a Tihamér 

fényes szárnyából. 

– Hová repülne? Nem hagy el minket – vigasztalta magát a 

kislány. 

Aztán egy őszi este Tihamér nagyon kezdte nyújtogatni a 

nyakát. Már csak a maga vízimadárnyelvén mondta, amit mondani 

akart, és figyelt, figyelte az eget, ahonnan nagy messze földről 

vonuló vadrécék hangja hallatszott alig hallhatóan. De Tihamér 



hallotta, jól hallotta és válaszolt is. És egy hirtelen suhanással már 

fönn is volt, körözött egyet a ház fölött köszönetképpen, s mondott 

is valamit, talán éppen a kislánynak. Aztán eltűnt a szemük elől. 

Bevegyült a szabad égen szálló szabad testvérek seregébe. 

A házi kacsák csak pillogtak s elnehezülten totyogtak az ól 

felé. A kislány meg sírdogált, de aztán arra gondolt, tavasszal 

majd csak visszajön, s talán éppen ő hozza meg a tavaszt. 

  

Kunkori mese 

 
Volt egyszer, hol nem volt, hogyne lett volna, ha már mese is 

szól róla, volt egyszer egy vénséges vén ember, olyan öreg volt, 

mint az ország útja, vagy talán még annál is vénebb, de kincse 

temérdek. De hogyne lett volna, amikor olyan fukari-zsugori volt, 

hogy csodájára jártak. Úgy ült a vagyonán, mint a kotló a tojáson. 

Nem is szerette senki, de ő se senkit az ég-kerek világon. 

Hanem rá is fizetett erre a vén sátán, mert, hogy el ne 

felejtsem, volt neki egy kunkori ártány malaca. Furcsa, de ez a 

kunkori kis kanocska nagyon ragaszkodott a zsugori 

aggastyánhoz. Oda-odadörgölőzött a csizmájához, fel-felröfögött 

rá, s hagyta, hogy az öreg a hátát vakargassa. Addig-addig 

hízelgett, röfögött, dörgölőzött, mígnem a szőrös szívű fukarija 

jóságosan kezdett pislogni a malacra. Ettől kezdve az öreg külön 

kosztra fogta a malacot, s adott neki finomabbnál finomabb nem is 

moslékot, de abrakot. Hálából a malac feltúrta a kertet. Az öreg 

ettől rettentő dühre gerjedt, majdnem hogy elnáspángolta, de még 

idején meggondolta. 

– Kincset ér, nagy kincset a kanocskám orra. 

Szó ami szó, a malac olyan pompás munkát végzett, hogy a 

legjobb ekének is becsületére vált volna. 

– Nem kell ide többet se cseléd, se szolga, nincsen szükségem 

ökörre, ekére, se lóra. Aranyat ér, aranyat a malackám orra – 

mormogta magában. – Azzal a szolgákat, cselédeket szélnek 



eresztette, igavonó állatait pedig pénzzé tette. A cselédek, a 

szolgák örültek, hogy végre megszabadultak tőle, az ökrök 

múgatva, a lovak meg az örömtől nyihogva siettek a vásárra. 

Azt tervezte ugyanis a vén zsivány, hogy ezután csak szántani 

fog, vagyis túratni. Legokosabb tehát túladni mindenen, ami érték. 

Pénzzé tenni, a pénz nem kér enni. A malac föltúrja az egész 

környéket, s a túrás fejében a környékbeli népek elvégzik minden 

más végeznivalóját: kapálást, aratást, hordást, cséplést. Minek 

akkor szolga és cselédség? 

Jól is indult a móka, túrt-turkált szorgalmasan a kanocska. Az 

öreg meg nagy ravaszul, hogy serkentse a kanocskát, orra elé ejtett 

egy-egy magocskát. Túrt, túrt a malac, amíg meg nem unta, de 

egyszer csak kapta magát, meleg volt nagyon, s befeküdt a 

pocsolyába. Az öreg kérlelte, csalogatta, instálta, s mikor látta, 

hogy az a füle botját se mozdítja, elkezdte fenyegetni. Ostort ígért 

a hátára, karikát az orrába. A malac megint csak nekilátott, de csak 

úgy ímmel-ámmal, erre az öreg egy husánggal kezdte ösztönözni. 

A malacnak se kellett több, körbe túrta az öreget. Túrt egy üreget, 

az öreg az üregbe huppant. Ez annyira fölbuzdította a kis kant, 

hogy abba se hagyta, amíg azt a vén gonoszt be nem temette. Ott 

magaslik még most is a túrás fölötte. 

A malac meg, uccu neki, vesd el magad, meg sem állt a 

legközelebbi kondáig. Utoljára gömböc korában láttam, egy 

hatalmas töltött káposztás tálban, akkor mesélte nekem ezt a 

kunkori-kerek történetet. 

  

 

 

Egérke meséje 

 

Volt egyszer egy ember, aki nagygazda hírében állott. Úgy 

járt-kelt, olyan nagy garral-mellel, mint aki a farzsebéből ki tudná 

fizetni a fél világot. Macskából sereget, kutyából csordát tartott. 



Többet, mint szolgát meg barmot. Csaptak is azok olyan csaholást, 

miákolást, hogy majd fölverték a házat. Álmában sem volt nyugta 

tőlük a szomszédságnak. 

– Minek ez a sok kutya, szomszéd? 

– Hogy őrizzék a házam. S magam is lehessek biztonságban. 

– De macskából legalább miért tart többet, mint eleget? 

– Hogy meg ne dézsmáljanak az egerek. 

Végül is az ő dolga, törődtek bele a szomszédok, magukban 

morgolódva. 

A gazda meg élte világát. Vendégségből vendégségbe járt. 

Maga is boldog-boldogtalant vendégül látott. Kedvelte a 

nyilvánosságot, kenyér helyett is kalácsot evett s adott. Csülök 

nélkül nem szenvedhette a babot. 

Hanem aztán egyszer csak kezdett alábbhagyni a 

dínomdánom. Nemigen akadt már semmi, se kamrában, se 

pincében, se padláson. A vendégek, a kutyák s a macskák 

mindenéből kiették a gazdát. 

De ezzel még nincs a mesének vége. Most jön a feketéje. 

A vendégek rendre elmaradoztak, de egyre dühösebbé vált a 

kutyák eladdig vidám csaholása. Éhükben-dühükben a 

macskáknak estek, de azok se voltak restek: illa berek, nádak, 

erek, kereket oldtak. Most már a gazda volt csak egyedül 

ennivalónak. Ő pedig jobbnak látta, ha még idejekorán fölfut a 

padlásra. Fölbillegett hát, s a létrát maga után fölvonta. 

– Goromba vén csontja! – hörögte-morogta méltatlankodva az 

éhkoppon maradt hajdani hűséges ebcsorda. Egy darabig még 

dühösen tengtek-lógtak, aztán új gazdát keresni világgá 

szállingóztak. 

Mindezt egy bátor egérke mesélte, aki az elcsöndesült házba 

merészkedve, az üres pincét s a még üresebb kamrát 

végigportyázva, végül fölbátorkodott a padlásra. 

Ő látta utoljára a volt gazdát, egy kopott subára dőlve, olyan 

szegényen, hogy még az egér is sírva jött el tőle.  



  

Éhes mese 

 

Egyszer egy kiéhezett kóbor farkas végső elkeseredésében, 

éppen egy ilyen csikorgó télen, hasztalan kerülgetvén az akolba 

szorult nyájat, arra fanyalodott, hogy beáll kutyának. El is indult 

azzal, hogy majd az úton kifundálja, hogy s miképpen 

boldoguljon. Szél ellen ment, nehogy még idő előtt szagot 

vegyenek az öblös hangú, jól táplált komondorok, mert akkor oda 

a dolog. El is ért baj nélkül a faluszélre, de hirtelen megütötte fülét 

egy anyajuh bégetése, ettől nagyot kordult a gyomra, majdnem 

hogy bogra futott a számítása, mert szél ide, szél oda, hiába ügyelt 

a szagára, erre a kordulásra talpon volt már a környék minden 

kutyája. 

– Akkor se futok, ha itt gebedek – gondolta, mikor meglátta 

az első feléje csaholó ebet. Leült a farkára, s megpróbált szelíden 

nézni a kutyára. A kutyát meglepte a farkas birkajóságú képe, 

vakkantott még vagy kettőt (zavarában lehet, hogy ebnek vélte). 

Aztán lecsüccsent ő is szépen a farka tövére. Erre a többiek 

vaklálva, hogy az egész csak vaklárma, méltatlankodva-morogva 

visszalustultak a vacokra. Ült a kutya s a farkas egymással 

szemben, de kicsit távolabbra. A farkas megvárta, amíg csend 

lesz, s akkor így szólt az ebhez: 

– Jó estét, testvér. 

Ettől a kutya végképp elképedt. 

– Mért lennék én neked a testvéred? – morogta. 

– Persze, persze, honnan is emlékeznél a történelemre – 

tűnődött el a farkas, magában meg azt mondta: „A szolga mit 

tudja, hogy volt-e egyáltalán múltja!” 

A kutya, mivel a kíváncsiság fúrta, a farkát izgatottan 

meglobogtatta, s fülét hegyezve figyelt. A farkas most halkabbra 

fogta a hangját (nehogy meghallják), s mint aki titkot szólni 

készül, körülnézett. 



– Hogy honnan lennénk testvérek, azt kérded? 

– Azt, azt – vakkantotta el magát az eb. 

A farkas halkan pisszegett, s jelezte, hogyha közbeszól, akkor 

a fülét hiába hegyezte, mert elkezdenek a többiek újra galibázni, s 

ő meg kénytelen lesz titkával odébbállni. 

Értette a kutya, hogyne értette volna, s megnyugtatólag lengett 

párat a farka bojtja. 

– Valamikor – folytatta halkan az ordas – egy anya szülte a 

kutyát s a farkast. 

– Csakugyan, csakugyan? – csaholt közbe az állhatatlan eb. – 

Éppolyan nemesek, nemesek… 

– Azok vagytok, nemesek, csak hallgass – vicsordult a 

kutyára a farkas, mert a többiek is csaholásba kezdtek. – „Vessz 

meg” – kívánta, de csak magában, a toportyán. 

– Így igaz, ahogy mondom, rokonkám – folytatta kedvesen, 

mikor újra csend lett. 

A kutya farka újra fogadkozva lengett. 

– Aztán a sors valahogy úgy hozta, hogy az egyikből ez lett – 

mutatott magára –, a másikból meg – majdnem azt mondta: 

szolga, de ijedtében meggondolta, mert a gyomra olyat kordult, 

hogy majdnem belegebedt –, a másikból meg eb lett. 

– Eb, eb – hagyta jóvá az eb. 

A farkas jónak látta rövidebbre fogni a dolgot, mert a gyomra 

mind sűrűbben korgott, s ez a buta kutya meg a végén még 

mindent elront. Kivágta hát a tromfot: 

– Kutya szeretnék lenni én is, testvér, azért jöttem. Nagy úr az 

éhség, tíz napja nem ettem, nézz rám! 

A kutya ránézett némán, majd valamit morgott: 

– Értem, értem, várj, valami csontot – elinalt, s már hozta is a 

csontot. A farkast ettől elfogta az undor, de a gyomra leintette 

újból. 

– Köszönöm, köszönöm, kedves vagy, kiskomám! 

– Kutya szeretnél lenni, de igazán? 



– Úgy, ahogyan mondtam, de mondd, mindig csak csont van? 

– Csak ünnepen, máskor korpa, derce. 

A farkas, nem értvén, azt mondta rá: 

– Persze. 

– Akkor én most szólok a többieknek. 

– Mit kell szólni, hallgass! – ugrott föl a csont mellől a farkas. 

– Nem azért, no, nem azért, ne ijedj meg. Az ügyedben 

szólnék, mert én benne volnék, de egy kutya még nem kutya 

egymagában, meg kell hányni-vetni a kutyatanácsban. 

Elment a kutya, s a farkas meg, a csontot félrerúgva, 

ilyenképpen morgott: 

– No, majd talán jobb lesz a derce s a korpa – sóhajtva 

sandított át a juhakolra –, most megpróbálhatnám, míg a kutya 

tárgyal, egy egész nyájjal is bírna az étvágyam. Az lenne a móka! 

De mit fondorkodom, nem vagyok én róka. De mi ez a lárma? – 

hirtelen égnek állt minden szőre szála. Ilyen csaholást még 

álmában sem hallott: 

– A jussom, a csontom! 

– A láncom! A koncom! 

– Nem hagyom, nem adom! 

– A korpa, a moslék! 

– Itt ne torkoskodjék! 

– A posztom, a kosztom! 

– Nem adom, nem adom! 

Nem is kellett a farkasnak, megszégyenülten elódalgott, 

annyira röstellte magát, hogy még a juhokról is megfeledkezett. 

Pedig most már igazán jóllakhatott volna, amíg a kutyák 

veszekedtek, de ez csak a dombon jutott eszébe, s nem volt sem 

kedve, sem ereje visszamenni. Leült, és maradék erejét 

összeszedve egy hatalmasat orgonált, de akkorát, hogy a kutyák 

ijedtükben abbahagyták az ugatást, s behúzott farokkal, nyüszítve 

kotródtak, ki-ki a maga féltve őrzött vackára. 
 


