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2018. januári havi műsor

2018. január 4. 10:30  Arany Lille – Lappföldi (számi) népmese
    19:00  Francia rúdugrás – szextett két részben
2018. január 5.  19:00  A Grönholm-módszer – Manna Produkció 
 péntek      
2018. január 6.   11:00  A kis herceg – mese-monológ két részben gyerekeknek
 szombat      16:00  A rendíthetetlen ólomkatona – mesejáték 8 éves kortól
2018. január 7. 11:00  Kerekítő manó és a hókatonák szíve (tél) – mesék óvodá- 
 vasárnap    soknak (és kisebbeknek is)                               
  17:00  Tagadj, tagadj, tagadj! – Orlai Produkció
2018. január 8.           19:00  Halpern és Johnson – A Gólem Színház előadása 
 hétfő                          
2018. január 9.      19:00  Halpern és Johnson – A Gólem Színház előadása 
 kedd                                          
2018. január 11.        19:00  Anyám mondta – A Gólem Színház előadása  
 csütörtök              
2018. január 12.      19:00  Zs kategória – önfeledt zsidózás revüvel – A Gólem  
 péntek  Színház előadása     
2018. január 13. 11:00  Kerekítő manó és a hókatonák szíve (tél) – mesék óvodásoknak  
 szombat                             (és kisebbeknek is)  
                                      14:00  Vitéz László menyecskét keres – bábjáték 3–12 éves gyerekeknek
                         19:00  Április Párizsban – romantikus vígjáték 
2018. január 14. 11:00  Janikovszky Éva: Az úgy volt... – mesejáték 7–13 éves gyerekeknek 
 vasárnap          19:00  S.Ö.R. – Shakespeare Összes Rövidítve
2018. január 15. 11:00  Ann-Droid – XXI. századi Pinokkió-történet
	 hétfő 19:00  Maradjunk annyiban
2018. január 16. 14:30  Adrian Mole újabb kínszenvedései a felnőttkor küszöbén 
 kedd   19:00  A Grönholm-módszer – Manna produkció
2018. január 19. 11:00  Móka Miki és barátai – játék gyerekeknek, retro felnőtteknek 
 péntek  19:30  G.Ö.R.CS. – Görögök Összes Regéi és Cselekedetei
2018. január 20.         20:00  Loveshake – Az élet összeráz
 szombat   
2018. január 21. 11:00  Széttáncolt cipellők – táncelőadás 3–10 éves gyerekeknek 
 vasárnap              17:00  Loveshake – Az élet összeráz
2018. január 24. 19:00  Heisenberg – Orlai Produkció
 szerda
2018. január 25. 19:00  S.Ö.R.– Shakespeare Összes Rövidítve
 csütörtök
2018. január 26. 11:00  A rendíthetetlen ólomkatona – mesejáték 8 éves kortól 
 péntek 19:00  Tagadj, tagadj, tagadj! – Orlai Produkció     
2018. január 27.         11:00  Kerekítő manó és a hókatonák szíve (tél) – mesék  
 szombat  óvodásoknak (és kisebbeknek is)
     15:00  Kinevetsz a végén! – Gólem Színház előadása 
  19:00  Edith és Marlene – Manna Produkció 
2018. január 28. 11:00  Ann-Droid – XXI. századi Pinokkió-történet
 vasárnap   14:00  Ann-Droid – XXI. századi Pinokkió-történet
                                     19:00  Caveman – Az ősember – Stand up comedy 
2018. január 29.        11:00  Janikovszky Éva: Az úgy volt... – mesejáték  
 hétfő  7–13 éves gyerekeknek
                  15:00  Adrian Mole újabb kínszenvedései a felnőttkor küszöbén
2018. január 30. 19:00  A Grönholm-módszer – Manna Produkció
 kedd
2018. január 31.  10:30  Vitéz László menyecskét keres – bábjáték  
 szerda  3–12 éves gyerekeknek 
                  19:00  Francia rúdugrás – szextett 
   két részben

Fotók: Draskovics Ádám

A rejtvények megoldásai

Illusztráció: Buzay István

1. 
a) b

b) c

c) a és c

d) b

I. 

II. Árnyék nélkül nem vesszük észre a fényt.

Megfejtés: Jóság és szeretet

III.  A nehézségek, gondok ébresztenek rá az élet szép 
dolgaira. A fény és az árnyék, a jó és a rossz együtt 
részei a világnak.

 Várjuk együtt a lendkerekes 
struccot!            2–3. oldal

A sah             4–5 oldal

Rejtvényoldal      49–50. oldal
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Az ellentétek betöltik az életünket. Boldogság és szomorúság, 
harag és megbocsátás, öröm és bánat, hideg és meleg 
folyamatosan váltogatják egymást, ahogy az éjszaka és a 
nappal. Néha a sötétség félelmetes, néha jótékonyan elrejt, 
a fény olykor bántja a szemünket, olykor pedig beragyogja a 
napunkat.

Ha véget ér egy esztendő, kezdődik egy új. A rossz emlékeket 
hagyjuk magunk mögött, a szépeket vigyük magunkkal, és 
várjuk kíváncsian, mi mindent tartogat számunkra majd ez az új 
év!

Közben pedig olvassunk Mikkamakkát, hiszen 2018-ban is 
számos izgalmas cikkel, mesével, verssel, könyv- és színházi 
ajánlóval várunk benneteket!

Ez a számunk kicsit vastagabb a megszokottnál, ajándékképp 
nektek a szokásosnál több új, friss mesét, verset, illusztrációt 
tettünk bele, emellett most is készültünk kulturális ajánlókkal, 
kézműves sarokkal, elmemozgató feladatokkal és izgalmas 
ismeretterjesztő cikkekkel.

Tartsatok velünk az egész esztendőben!
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A Sah álmatlanul forgolódott, hiába a se-
lyemtakaró, a damasztpárna, a finom szövet-
ből a háló, hogy megóvja a rovarok csípésé-
től, a szívében nyugtalanság honolt. Magára 
terítette köntösét, és kilépett az erkélyre. A 
felkelő nap első sugarai beragyogták a kertet. 
A szépen nyírt és metszett magnóliák, olajfák 
és cédrusok hosszú árnyékot vetettek. A Sah 
összeráncolta a homlokát, mérgesen bevo-
nult, és összecsapta a tenyerét. Fekete óriás 
szolgája azonnal ott termett. A Sah úgy mé-
regette, mintha most látná először.

– Kasszim, eredj és szólj a nagyvezírnek, 
hogy küldesse legjobb katonáit a királysá-
gom minden szegletébe, és addig ne pi-
henjenek a lovagok, amíg meg nem találják 
Kezírt, a varázslót. Bármit kér, mondják meg, 
hogy megadom, de azonnal szükségem van 
a tudására és hatalmára. 

– Igenis, nagyuram! – Kasszim mélyen 
meghajolt és kihátrált.

Negyven nap és negyven éjszaka telt el, 
míg meglelték Kezírt, a varázslót a királyság 
egy eldugott falvában és meggyőzték, hogy 
jöjjön el a palotába. Kezír nagyon nehezen 
állt kötélnek, állandóan kifogásokat keresett, 
hogy kibújjon a felkérés elől. Végül, amikor 
hírét vette, hogy a Sahnak a nyugtalanságtól 
se éjszakája, se nappala, népes kíséret élén 
az ország fővárosába nyargalt.

A Sah nagyon megörült, amikor meglát-
ta a messze földön híres varázslót, és bár 
már alig ment le az étel torkán, annak rendje 
és módja szerint megvendégelte Kezírt. Tíz 
napon és tíz éjszakán át tartott a lakoma. 

Amikor véget ért, a Sah előhozakodott a bá-
natával:

– Nézz körül, Kezír, milyen csodálatos a 
királyságom! Nem szenvedek hiányt gazdag-
ságban, béke honol az országban, szövetsé-
geseim és elleneim is tisztelnek, mégis, a sok 
szépség hiábavaló, ha nincs meg a tökéle-
tesség, ha mindennek ott van az árnyoldala. 
Kertem fáinál nincs szebb, mindig zöld a 
levelük, mindig színesek a virágaik, mindig 
édes a gyümölcsük, az év minden szakában 
teremnek. Mégis, minden reggel, amikor a 
nap kel és minden este, amikor eltűnik a ho-
rizonton, sötét árnyat vetnek, ami a szívembe 
mar, és emlékeztet, hogy minden jó után 
lehet rossz, minden szépségben benne van 
a rút. Ezt nem szeretném, tökéletest akarok! 
Kérlek, tüntesd el a dolgok árnyoldalát! 

Kezír, aki eddig figyelmesen hallgatta a 
Sah panaszát, végigsimított a szakállán, 
majd lassan formálva a szavakat, mintha 
lágy rózsaszirmokat eregetne, beszélni kez-
dett:

– Dicső Sah, amit kérsz, nem fogja a java-
dat szolgálni. Allah, a hatalmas, nem vélet-
lenül teremtette így a dolgokat. De látom, a 
szíved addig nem nyugszik, amíg kívánságod 
nem teljesül. Ám legyen, de fele királyságo-
dat kérem cserébe!

A Sah tépelődött, de úgy gondolta, ha 
megmarad a fele királysága, még úgy is ő 
marad a leghatalmasabb uralkodó, és az ő 
birodalma lesz a legtökéletesebb mind kö-
zül.  Lehúzta bal kezéről a déli tartományt 
jelképező rubingyűrűt és felhúzta a varázsló 

A sah kívánsága
Halász Bálint
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ujjára. Kezír meghajolt, maga köré tekerte a 
köpönyegét, és eltűnt.

Azon az éjszakán a Sah hosszú idő után 
először nyugodtan aludt, másnap reggel mo-
solyogva vonult ki az erkélyére, és valóban 
eltűntek a fák árnyékai. Semminek nem volt 
többé árnyéka. A Sah boldog volt. 

Öröme nem tartott sokáig. Egyre-másra 
futottak be nyugtalanító hírek a birodalma 
különböző részéből. Az állatok elhullottak, 
mert a tűző napsütésben nem találtak hűsí-
tő menedéket. A gabona kiégett, mert nem 
tudták sehol elraktározni a perzselő forróság 
elől. A királyság ellenségei egyre gyakrabban 
törtek be és portyáztak a határon – a Sah 
katonái kitikkadva nem tudták nyílt színen 
felvenni velük a küzdelmet, viszont rejtek 
mögül nem tudtak támadni, mint ré-
gen, hiszen nem volt hova bújni.

Látva a sok szenvedést, a Sah 
teljesen magába roskadt. Egyedül 
maradt, nem volt kihez fordulnia. 
Súlytalanul és árnyéka nélkül bolyon-
gott a palotában. Egyetlen lehetősége 
maradt: újból Kezírért küldetett.

A varázsló a harmadik napon meg 
is jelent. A Sah meg sem tudta tisz-
tességesen vendégelni, rögtön a lába 
elé vetette magát és úgy könyörgött, 
hogy adja vissza a dolgok árnyékát. 
Kezír végigsimított a szakállán, s olyan 
hangon, mint amikor a vihar kavarja a 
homokszemeket a sivatagban, megszó-
lalt:

– Ám legyen! De a varázslatnak nagy 
lesz az ára: a maradék királyságod!

A Sah elsírta magát, de tehetetlen volt. 
Lehúzta jobb kezéről az északi tarto-
mányt jelképező gyémántgyűrűt, és átad-
ta a varázslónak. Kezír forgatta kezében a 

gyűrűt, végül lehúzta az ujjáról a rubingyűrűt 
és mindkettőt a Sah markába nyomta. Lete-
kintett a Sahra és sziklák nyelvén szólt hoz-
zá, ércesen és dörgedelmesen:

– Tanuld meg a leckét, dicső Sah, és 
legyél jobb király! – azzal összecsapta a 
tenyerét és lágy fuvallatként kirepült az abla-
kon.

Többé nem látták a királyságban, de nem 
is volt rá szükség. A Sah hosszú élete végéig 
bölcsen uralkodott, megbecsülte, amije volt. 
Amikor megfáradt a sok teendőtől, kiment a 
kertbe sétálni, vagy csak ült és nézte a friss 
örökzöld leveleket és az elszáradt kórókat, 
amelyek mind ugyanolyan sötét árnyékot 
vetettek, amíg el nem tűntek a bársonyos 
éjszakában.

Illusztráció: Márton Szimóna 
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Sosenemsikerül bácsi a páfrány szélén, a 
kis csónakjában kuporogva tilinkózott.

Sosenemsikerül bácsinak valahogy soha 
nem sikerült semmi.

– CÍÍÍ-riri CÍÍÍ-riri – mondta a tilinkó na-
gyon szépen és értelmesen a bogaraknak, 
ablaküvegnek, meg a páfránynak is termé-
szetesen, azok meg hallgatták és hallgat-
ták, és nem bírták abbahagyni.

Nem is nagyon lehetett: Sosenemsikerül 
bácsi ugyanis MINDIG tilinkózott. Megállás 
nélkül.

Régebben zongorázni próbált – ekkor 
még Kovács Hernandez Sümeg volt a neve 
különben, mármint nem a zongorának, ha-
nem Sosenemsikerül bácsinak –, de a zon-
gora a csónakban nemigen fért el, ha meg 
igen, akkor rá kellett tenni Sosenemsikerül 
bácsi bal lábára. Ettől Sosenemsikerül bá-
csinak a lába háromszorosára dagadt, és 
sajgott, mint ahogy a szív sajog, hogyha 
sütire vágyik – szóval a zongorának menni 
kellett. 

– Ez se sikerült – motyogta Kovács 
Hernandez Sümeg, amikor kilökte a zongo-
rát a páfrány levelére. – Sose nem sikerül 
semmi.

Pedig a bogarak, és főleg a páfrány sze-
rették a zongoraszót: ha szólt, a páfrány azt 
képzelte álmosan, hogy kora délután van, 
meleg tavasz, és ő Párizsban balerina, és 
az, akit ő nagyon szeret, éppen rámosolyog 
a színpad mellől. 

A bogarak azt képzelték, hogy géppus-
kás partizánok, és épp felrobbantottak egy 
vasúti hidat. Örültek neki.

Sose- 
nemsikerül 
bácsi nem 
képzelt semmit, 
mert szomorú volt, 
mint egy másnapos re-
tek.

Ekkor próbálkozott meg 
Sosenemsikerül bácsi a tilinkóval – amikor 
meglátta az újságban, amit néhanapján a lend-
kerekes strucc dobott le a csónak mellé egy 

Várju
k együtt a lendkerekes struccot!
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Illusztráció: Metzing Eszter

ő madár: fecske, vagy más, a verébalakúak 
rendjébe tartozó szárnyas, akit akár egy 
rettentő különleges egyedet egy felhő rej-
tekében éppen felfedez egy hőlégballonban 
repkedő madárkutató.

Danászmadárnak nevezte el. Az ablak 
repesett. Boldog volt. Törhetetlennek érezte 
magát.

Csakhogy jött a sors, és elkezdett fin-
torogni: Sosenemsikerül bácsi keze kicsit 
megremegett, és plömm: a tilinkó kiesett 
a páfrányra. Pont a zongora, meg a többi 
hangszer mellé. Merthogy a páfrány nem 
óceán, csak olykor szeretne az lenni (plá-
ne, ha Sosenemsikerül bácsi még évekkel 
ezelőtt az újságból rendelt cseh rezonáto-
ros gitárján játszott könnyedebb, de bús 
dallamokat). Szóval semmi sem süllyedt 
el, minden hangszer ott hevert a kis csónak 
mellett, amelyben Sosenemsikerül bácsi 
(régebben Kovács Hernandez Sümeg) rin-
gatózott a napsütésben.

Sosenemsikerül bácsi nem nyúlt a tilinkó 
után. Csak bámult maga elé, akár egy kan-
discukor, a szívébe pedig kampót szúrt a 
szomorúság.

– Ez se sikerült. Sose nem sikerül sem-
mi.

A bogarak nem szóltak. Az ablaküveg 
nem szólt. A páfrány nem szólt. 

Csak várták az álmodást.

palack-
postában, 

a tilinkót így 
hirdették: 

„ÖN CSÓNAK-
BAN TARTÓZKODIK? 

AKKOR EZ A HANGSZER ÖN-
NEK VALÓ!”

Meg is vette, naná.
És szólt a tilinkó, repült az idő, és rezgett 

az ablaküveg, és közben azt képzelte, hogy 

Várju
k együtt a lendkerekes struccot!

Adamik Zsolt meséje
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Várjuk együtt a lendkerekes struccot!

A sah

A 
megfejtéseket a 
hátsó borítón 

találod.

Összeállította:  
Győrfi ÁgnesFeladatok

Fejezd be a megkezdett mondatokat! Húzd alá a helyes mondatbefejezés betűjelét!  
(Figyelj, van, ahol több jó megoldást találsz!)

Írd be a számozott szavak ellentétes jelentésű párját a rejtvény megfelelő soraiba!
Segítségül válogass a következő szavak közül!

Sosenemsikerül bácsi eredeti neve…
…Szabó Ozor János.
…Kovács Hernandez Sümeg.
…Adamik Zinbazár Zsolt.

A Danászmadár…
…a palackpostát kézbesítő repülő újságkihordó.
…a kis csónak mellett heverő hangszereket őrző különleges szárnyas.
…a boldogító dallamokat játszó hangszer neve.

Sosenemsikerül bácsi általában szomorú volt, akár…
…egy kandiscukor.
…egy kétlábú zongora.
…egy másnapos retek.

A tilinkó…
…a madarak hangját utánzó nádsíp.
…a pásztoremberek hangképző nyílás nélküli hosszú furulyája.
…magyar népi húros hangszer, amelyet pengetővel szólaltatnak meg.

BALGA, ELBŰVÖLŐ, ÉLÉNK, SILÁNY, ISMERETLEN, 
HIGGADT, BÚSKOMOR, KEVÉS, ELCSIGÁZOTT,
FÖLDÖNFUTÓ, DÖLYFÖS, FUKAR, SZÖGLETES

1.

I.

a)

b)

c)

d)

Feladatok Adamik  
Zsolt meséjéhez

Feladatok Halász Bálint meséjéhez
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Állítsd sorrendbe a megszámozott betűket! Megfejtésül egy bölcs mondás befejező 
részét kapod.

Magyarázd meg a megfejtésül kapott bölcs gondolat jelentését!

1. árnyékos
2. jószívű
3. tökéletes
4. bölcs
5. nyugtalan

  6. kipihent
  7. híres
  8. gazdag
  9. bőséges
10. rút

11. boldog
12. alázatos
13. fáradt
14. kerek

1212
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21
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1.
Varázstükör van a szobámban.
Tegnap még nem tudtam. De mára beláttam,
miután anya elmagyarázta.
Sírtam, mert rosszul vigyáztam  
a kismadárra,
amit a szülinapomra kaptam
a nagyitól. (Pedig cicát akartam.)
Végül a madárkát is megszerettem.
Pár napig laktunk a szobámban ketten.
Szép madár volt, énekes,
de alig dalolt nekem. Érdekes,
vajon miért? Miért nem? – tanakodtam.
S végül – jól megfontolva – arra jutottam,
hogy kiengedem.
Azt hittem, szabadságra vágyik,
de nem jutott, csak a szobám ablakáig.

2.
Senki se vette észre, hogy kiengedtem bután
a reggeli csésze kakaó után
visszaosonva a kisszobába,
nem gondolva másra, csak a kalitkára,
s hogy az neki börtön,
és hogy ki kell eresztenem rögtön.

3.
Amíg távol voltam, nem tudom, mi történt.
Összetörte az asztali lámpában a villany-
körtét,
és leszakadt a függöny is.
Neki meg eltörött a szárnya.
Holtan találtam a kismadárra.

4.
Hideg volt a teste.
Merev volt a lába.
Alig hasonlított
élő önmagára.
Éreztem, valami
örökre elveszett.
És hogy az egészről
csakis én tehetek.

5.
Nagyon sokat sírtam.
Egész délután.
Közben mindenféléket mondott  
az anyukám.

Tasi Katalin: A tükör 
 
– avagy a foglyul ejtett idő néhány  
szilánkja kilenc képben –

8
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De én nem figyeltem.
Csak csendben
a sós könnyeimet nyeltem.

6.
Végül anyu a szekrényhez lépett,
és elővett egy szépen becsomagolt képet.
Kibontogatta a zörgő papírból.
Tükör volt, nem is kép. A szélén, mintha  
zafírból
lettek volna díszek.
Pedig csak üveggyönggyel volt kirakva.
És akkor anyu megmutatta:

7.
„Gyere, kedves. Nyugi. Minden rendben.
Most árnyak leszünk csak a csendben.
Akárhogy is alakul,
a madarad kiszabadul.
Nézd! Odaát
kék égbolt van,
nem kalitka.
Ott repül már a madár!
A szép tükröd kapujából
néha átles, átkiabál:
Ne féljetek! Nincsen halál!

3. évfolyam, 2017. 9-10. szám  | Fény, árnyék
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Majd a szíve
hozza vissza
hozzám,
hozzád,
nem a kényszer,
szárnya verdes,
csupa ékszer:
kék, zöld. Napfény csillan rajta.
Jól érezted, ezt akarta,
és egy társat.
Jön már. Reppen
a lomb közül halkan, csendben.
Közel repül lassú-bátran.
Ezt csicsergi:
Csak rád vártam
itt a tükör túloldalán.
Vártam, egyszer eljössz talán,
elenged a másik világ,
lásd, itt minden csupa virág!
Itt nincs törvény, csak a jóság,
Nincsen éhség vagy mohóság.
Itt csak szél van, fény és vízcsepp.
Látod, már messze repültek!
Te pedig, pityergő kislányom
gyere! Bújjunk össze az ágyon.
Megölellek, ringatlak szépen,
mint a madarat a szellő az égen.
Sírj csak. Hulljon a könnyed. Fájjon.
Majd átjársz a tükrön. A Határon.
Gondolatban. És majd megérted
hamarosan, meglásd,
hogy más nem számít, csak hogy
szeretjük egymást.

Mert minden létező,
ki megszületett egyszer
a szívébe rejtett végtelen szeretettel,

össze is van kötve
ékes fénysugárral
mindörökre.
S akár épp elveszett,
akár küzd magával,
vagy mással,
a születéssel
vagy a meghalással,
akár boldog,
szenved,
szomorú
vagy szeret,
– és ebben hinned kell mindenekfelett –
lélekben egyenlő és szabad,
és hozzá öröktől
apró szikra tapad.
Ez a szikra benned, bennem,
a madaradban, s mindünkben

10
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jó mélyen pihen elásva.
És ha fényesítjük:
vigyázunk egymásra.”

8.
A tükörbe néztem.
A szemem piros volt. Piros virág,
s itt is, ott is egy piros folt.
És ahogy teremtek bennem a virágok,
a tükrös égbolton egyszer csak mit látok?
Madarakat látok játszani az égen,
földöntúli, boldog, messzi repülésben,
régi gyerekeket szaladni a réten,
omlott palotákat tündökölni szépen.
És a tükörben ott van
a kék cukrosdobozom,
egy régi mesekönyvem...,
minden, amit csak elveszítettem:
a sütögetéskor tűzbe ejtett vagdalt,

a három gombóc vaníliafagylalt,
amit leejtettem a balatoni mólón,
mellette hever a kedvenc kutyás pólóm,
és ott van Magda is, aki régen meghalt…
Először azt hittem, hogy a szemem meg-
csalt,
de nem.
Odaát él minden régmúlt pillanatban foglyul 
ejtett valóság.
És hinni az időtlen időben nem hiábavalóság.

9.
Varázstükör van a szobámban.
Tegnap még nem tudtam. De mára beláttam,
miután anya elmagyarázta
a lélek-tükrök üzenetét.
Rendben leszünk.
Mert szeretjük egymást,
vigyázunk egymásra.

Illusztrációk: Pernyész Dóra
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nekrológ a híres 
Lajhármakihoz
 
méltó maki volt ő,
fajtájának gyöngye,
hatalmas karmokkal
fatörzsekre mászott. 
 
lomha szempillantás,
lassú belélegzés,
banán nyámnyogása,
egy nap alatt ébredt. 
 
szőrének hajlása,
szív alakú arca,
tekintete édes,
egész nap csak bámult.
 
kismakik a hátán,
gondoskodó szülő,
hűséges bentlakó,
nem mozdult ki soha.

Szekeres Niki versei

 
csodás hátvakaró,
makiszagról híres,
megbízható állat,
sosem csinált semmit.
 
ismertük őt mind jól,
együtt banánoztunk,
lógásában gyöngéd,
csend maradt utána.
 
 

maki love

makilány és makiifjonc,
összebújni nagyon szeret,
beleturkálni a szőrbe,
ez a legszebb cselekedet.
 
makinépség sose téved,
szaga érzik, szeme villan,
hogyha táncol, odaugrál,
ahol az vár, aki tetszik.
 
csíkos farok visz a táncba,
a kicsi bűz, alig zavar,
teher alatt nő a pálma,
vakarással szünetet kér.
 
jó lenne most balra nézni,
nem akar már csupa ugrást,
makiifjonc nem is érti,
mi lehet már makilánnyal?

Mikkamakka
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kavicsot rúg, szőre borzos,
makilánynak az se tetszik,
mért hívnak úgy valakit, hogy? 
tök idétlen, makiifjonc.

befejezték, sok is volt már,
minek ennyit mocorogni?
szőr a szőrrel, orr az orral,
sokkal jobb ezt átaludni.

vidám makivégekről

kivénhedt, torz, büdös
pottyantó őre ő,
nap mint nap láthatod,
és senki nem segít.
 
és senki nem segít
e ritka földi lény 
hogy régi hírnevét
ne vécén oldja föl.
 
ne vécén oldja föl,
mit ecsetelve ad,
ragacsos farokvég,
régen tintába holt.

 
régen tintába holt
e vadromantikus,
képein volt vihar,
szabadság voltaképp. 
 
szabadság voltaképp,
hogy tintás farka már
gyümölcsösök helyett
vécéfalat kapar.

vécéfalat kapar 
kivénhedt, torz, büdös, 
és senki nem segít, 
ne vécén oldja föl, 
régen tintába holt, 
szabadság voltaképp...

Illusztráció: Jeney Zoltán
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Hol volt, hol nem volt, kis ház mellett nagy 
ház, nagy ház mellett kis ház, egyiknek sem 
volt se oldala, se kéménye, mégis lakott ben-
ne egy királyfi. Nem volt szegény, de szerette 
a tréfát, azért bújt el abba a se kéménye, se 
oldala vityillóba.
Egyszer megint kigondolt valami kópéságot 
magában. Magához hívatta az udvari festő-
jét. Csináltatott magáról három olyan képet, 
hogy nem egy királykisasszony, de még a 
vasorrú bába lánya is alig ment volna hozzá 
feleségül. Úgy festette le magát, mint kóbor-
ló, vándor cigány legényt, akinek a szakadt 
ingén kívül semmi mása nincs a kerek vilá-
gon. Ezt a három képet meg elküldte három 
királylánynak, hogy jöjjenek hozzá feleségül.
Na, nem is tette ki az ablakába, amit erre 
üzentek! Az első azt válaszolta, kár, hogy 
nem előbb szólt, mert akkor elment volna 
hozzá feleségül, de most már mást válasz-
tott. A második királykisasszony azt üzente, 
hogy ha a világon egyedül volna, akkor sem 
tenné. A leggorombább a harmadik volt, aki 
kerek perec megüzente, hogy még a sáros 
csizmáját se törölné bele.
Hát így kifizették!
Istentelen méregbe gurult a királyfi:
„Na megálljatok, majd adok én nektek!” – 
gondolta magában. Azzal felöltözött sza kadt 
cigány ruhájába, hóna alá vágta a hegedű-
jét, és elment a harmadik királykisasszony 
apjaura udvarába. Ott tüstént felvették mu-
zsikusnak, olyan szépen muzsikált.
Este aztán, mikor a királykisasszony kinn 

könyökölt a palota ablakában, csak meg-
szólaltatta a hegedűjét, de olyan szépen, 
hogy még a hold is lassabban ballagott az 
égen, és vagy másfél órával később ment le, 
mint rendesen.
Na, ha a hold így meghatódott, mennyivel 
hamarabb levette lábáról a királykisasszonyt!
Alig hallotta meg egyszer -kétszer a muzsi-
kát, máris kiszökött a királyfi cigánylegény-
hez.
 
Még egy hétig se volt ott a legény, s úgy el-
ment vele világgá a királykisasszony, hogy 
még a kapufélfától se búcsúztak el.
A királyfi meg ágrólszakadtan elvitte haza 
a királylányt, de nem ám az aranypalotába, 
hanem a kis házba, amelyiknek se oldala, se 
kéménye nem volt.
Hamarosan rájuk köszöntött a nyomorúság. 
Amit a királykisasszony odahaza a ba tyuba 
rakott, bizony hamar elfogyott. Valamihez 
kezdeni kellett.
Nekiveselkedett hát a királyfi, és olyan ügyes 
cserépedényeket készített, hogy akárki meg-
vehette volna. A feleségét meg elküldte a 
piacra árulni.
Kipakolt a királylány a piac közepén, sorba 
rakta a sok butykost, fazekat, kannát, miegy-
mást, amit a fazekasok szoktak árulni. Csí-
pőre tette a kezét, aztán odaállt közéjük.
Nem így a királyfi! Beszélt a kocsisokkal, 
hogy menjenek el a piacra, ott egy asszony 
cserépedényt árul, ne nézzenek se istent, se 
embert, csak törjék össze vala mennyi áruját.

A kevély királykisasszony
Boldizsár Ildikó

Mikkamakka
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Úgy is történt. Mire a királykisasszony csak 
elsikíthatta volna magát, már nem is maradt 
egyebe, mint egy törött bögréje. A többit 
mind összetörték a kocsisok. Mehetett haza 
nagy szomorkodva.
Hazatér este a királyfi, sír ám otthon a fele-
sége nagy keservesen.
– Mi bajod, kedves feleségem? Csak nem 
sírsz?
– Hogyne sírnék, mikor az a sok kocsis mind 
összetörte a drága cserépedényeimet. Miből 
élünk meg mi most?
– Sose sírj, édes galambom, majdcsak akad 
valami. Ehhez nem volt szerencsénk, majd 
valami máshoz látunk. Próba, szerencse!
Másnap – mit volt mit tenni – a királykisasz-
szony beállt szakácsnénak, mert éppen vala-
mi lagzi volt, és szakácsot kerestek. A királyfi 
meg azt mondta a feleségének, hogy hozzon 
estére legalább valami ennivalót, anélkül 
haza ne jöjjön!
– Majd felkötöm a szoknyám szélét, abba 
teszem – mondta a királylány. A királyfi meg 
odament a lakodalmas házhoz, és beszélt a 
vőfélyekkel:
– Van itt egy új szakácsnő, haza ne eresszék 
anélkül, hogy jól meg ne táncoltatnák. A ki-
rálylány aznap este csakugyan jól megpakol-
ta a szoknyáját, mielőtt elindult
volna haza.
A vőfélyek meg hirtelen körbefogták, és úgy 
megforgatták, hogy kifordult a szoknyája 
aljából a sok bögre, tele káposztával, hússal 
megrakva, és mind szerteszét szóródott.
Sírt keservesen a királylány, hogy ilyen szé-
gyenben maradt, és még vacsorát se vitt 
haza. Kérdi az ura:
– No, mit hoztál, kedves feleségem?
– Nem hoztam én semmit – siránkozott –, 
mert azok az átkozott vőfélyek úgy meg 

forgattak a lagziban, hogy egy falat ennivaló 
nem sok, annyi se maradt.
– Baj, baj – mosolygott a bajsza alatt a ki-
rályfi –, de hát nincs mit tennünk. Holnap 
majd több szerencsénk lesz. Legjobb, ha 
elmégy a királyfi palotájába szobalánynak, 
ott talán nem csinálsz semmi kárt. Ha egy- 
két ablakot kitörsz, azért még marad pár 
ezer.
Másnap elment hát a királykisasszony szo-
balánynak. Takarította, porolta a sok szobát 
napestig, majd leszakadt a dereka.
A királyfi meg a hátsó bejáraton beballagott 
a palotába, fölöltözött aranyos királyi ruhájá-
ba, s nagy vacsorát rendezett. Ott voltak az 
udvari népek, grófok, bárók, válo gatott cigány 
legények. A lakoma közepén berendeli a 
szobalányt, maga mellé ülteti. A lány föl sem 
mert nézni a tányérból, a fejét sem merte föl-
emelni.
Ahogy ettek, a királylány tányérjában meg-
csördült a kanál. Hát csak nagyot néz, mikor 
megtalálja tányérjában azt a gyűrűt, amit ő 
adott a cigány legénynek.
Akkor a királyfi azt mondta:
– Látod, azt üzented, hogy még a sáros csiz-
mádat se törölnéd belém. Ezért csináltam én 
veled ezt a csúfságot, de most már elég volt 
belőle. Öltözz föl szépen!
Azzal a királynét a jobbjára ültette, és csap-
tak olyan nagy lakodalmat, hogy annak párja 
nem volt hetedhét országban. Még ma is él-
nek, ha meg nem haltak.

Megjelent: Boldizsár Ildikó (szerk.): Esti mese lányoknak  
(Móra, 2016). Illusztráció: Kőszeghy Csilla

Mikkamakka
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Iván Ivanovics Puporov zöld fülű volt. Pontosabban oroszkék, mégpedig a 
szevasztopoli nagyhercegi családból. Persze kék sem volt igazán, hanem 
szürke. Na jó, ezüstszín, mert az mégiscsak elegánsabb. A baj csak az volt, 
hogy Iván valóban zöld fülekkel született. Már ezt is rossz szemmel nézték 
a rokonok. Mert hogyan is lehet egy oroszkék macskának zöld a füle? Egy-
általán! Egyetlen normális macskának sincs zöld füle! Ráadásul Ivánka füle 
nemcsak zöld volt, hanem foszforeszkált is a sötétben. 

– Szégyen… – nyávogott Olja néni, és elfintorította kényes kis orrát. – 
Hova lesz így a Puporovok pedigréje? Mi lesz a családi vérvonallal?

– Ki kéne tagadni – fújt egy nagyot Fegya bácsi is –, megszabadulni tőle 
minél hamarabb.

– Legjobb lenne leadni valami menhelyre – bólogatott Ludmilla néni –, 
úgyis csak szégyent hoz a családunkra!

– Ilyen zöld fülekkel biztosan nem lesz árnyvadász – vigyorgott 
Szerjózsa is, az egyik unokatestvére. Szegény Ivánka olyan kicsire próbálta 
összehúzni magát, amilyen kicsire csak tudta. Mert tudta ő, hogyne tudta 
volna, hogy a Puporovok a legnagyobb árnyvadászok a földkerekségen. 
Napközben csak szunyókálnak meg nyújtózkodnak a kandalló mellett. 
De amint leszáll az est, azonnal elindulnak árnyvadász útjukra, és nem is 
térnek haza, csak a hajnali napsugárral. Ezüstszürke bundájukkal könnye-
dén el tudnak vegyülni az éjszaka árnyai között. Puha macskatalpaikkal a 
legádázabb ellenséget is képesek hangtalanul megközelíteni. Ám a puha 
talpak éles karmokat takarnak, és a Puporovok híresen jól használják ezt az 
ősrégi macskafegyvert. 

Ám ha valakinek zöld a füle, ami még világít is a sötétben, abból biztos, 
hogy nem lesz árnyvadász. Ráadásul Ivánkának jó nagy füle volt. Jóval 
nagyobb, mint a többi macskának. Meg hát, ami igaz, az igaz… félt is a sö-
tétségtől. Nem is merészkedett ki soha a házból szürkület után. A szülei jó 
árnyvadászok módjára ilyenkor mindig útra keltek, Ivánkát meg otthon 

Miklya Móni meséje
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hagyták Igorral, a kivénhedt farkatlan kandúrral, aki a házat őrizte.
– Te miért nem mész a szüleiddel esténként? – kérdezte egyszer Igor, és 

jó nagyot pöfékelt a pipájával.
– Mert félek… – válaszolta Ivánka. – Félek a sötéttől… meg az árnyaktól…
– Khmmmm… – harákolt egyet a vén kandúr –, akkor pedig sose tanulod 

meg az árnyvadászatot – és jó hegyeset köpött a kandalló tüzébe. – Pedig 
az árnyakat nem tudod elkerülni. Mindig követnek. Nézz csak hátra, most is 
ott van egy mögötted.

Ivánka ijedten hátranézett. És valóban: egy hosszú, sötét árny nyújtózko-
dott utána. A kismacska akkorát ugrott, hogy majd leverte a csillárt. De ami-
kor földet ért és hátrapillantott, az árny még mindig ott volt mögötte. Mene-
külőre fogta, de hiába. A hosszú, szürke árny követte mindenhova. 

– Segíts! Igor! Segíts! – ugrott Ivánka lihegve a vén kandúr nyakába. – El-
kap a Szürke Árny!

– Dehogy kap el! – nevetett Igor. – Hiszen nem más az, csak a saját far-
kad árnyképe. Nézd csak meg jobban!

Ivánka jobban megvizsgálta a dolgot, és tényleg! A saját árnyékától ijedt 
meg olyan nagyon.

– Na, gyere! – szólt azután a vén kandúr. – Most számoljunk le az éjsza-
kával is. 

– Dehogy megyek! Dehogy megyek! Félek a sötéttől! – nyivákolta Ivánka, 
de nem maradt sok választása, mert Igor megfogta a grabancánál, és kivitte 
az udvarra. Ivánka szorosan lehunyta a szemét, hogy ne lássa a rémisztő 
sötétséget.

– Nyisd ki a szemed! – parancsolta az öreg macska.
Iván résnyire kinyitotta a szemét. Aztán a csodálkozástól tágra nyitotta, 

hatalmas nagyra.
– De hisz… Itt nincs is sötét! 
– Dehogy nincs – rázta meg a fejét Igor. – Éjszaka van, amikor az embe-

rek csak tapogatóznak a vaksötétben. De mi ilyenkor sokkal jobban látunk, 
mint nappal. Ezért lehetünk árnyvadászok.

– Akár még én is lehetek az egyszer? – kérdezte Ivánka félszegen.
– Hát persze – nevetett vén kandúr –, csak nőjél még a füledhez egy kicsit.

Illusztráció: Pap Kata 



Ajtó elől felkél 
egy kiszolgált kutya,
kinyílik az ajtó,
jön a gazda fia.

Ajkán még ott billeg
a kenyér morzsája,
de ő már a holdat
s holdudvart kóstálja.

Kezében a póráz,
nyakörvre akasztva,
okos eb a jámbor,
engedi a gazda.

Éjszakai sétán
párszor már valának,
jó őre a pásztor-
kutya a fiának.

Főleg, ha az asszony
teli tállal várja,
kutyatápért sétál
pásztorok szolgája.

Pedig csak egy fiút
s holdat pásztorolhat,
sebaj, a hold mellett
jól elcsillagolgat.

Míg végre elpihen 
holdudvar és ház is,
ajtó elé fekszik 
a pásztoreb máris.

Csak előbb a fiút
körbeszagolássza,
jobb ízű az álom
gyerektársaságba.

Itt egy 
talpas 
karácsonyfa,
annyi ág és
levél rajta,
ahány nap van 
a naptárban,
ahány csillag 
éjféltájban.

Itt a 
színes,
szép karácsony,
kalácsillat 
száll a tájon,
angyalváró, 
gyermek hozta,
Isten küldte 
égi posta.

Elmúlt, 
eltelt
a karácsony,
ajándékkal
teli álom,
kapcsolattal 
teli emlék,
itt volt
apa,
anya
nemrég.

Holdudvar-séta

Karácsonyi ballada

Miklya Zsolt versei
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Égő körül a szárnyasok
– ó, mennyi ízelt jöttment –
fényben zenélő szárnya sok,
fülem már belehibbant.

Nem látni ízelt lábakat
– egyik sem lábon jött, ment –,
falra a szárnyak foltja csak
mint árnyékfesték csöppent.

Porcica táncol 
ágyam végén,
könyvlerakat vár
polcom szélén.

Asztalomon kék
toll gyakorol,
sánta ütemre
hajlik a sor.

Mondatok ágán 
fészek a szó,
lakni szeretne 
a sárgarigó.

Jóllakott
macska nem 
egeret vadászik,
villog a
macskaszem,
sötétben is látszik.

Hízeleg,
dorombol,
hiszen macskaféle,
kerülget,
mint kinek 
az internet kéne.

Játszana,
hogy is ne,
azzal az egérrel,
vicc ez a
Cic, ha Kit-
kat ropit ebédel.

Hét élet
szép élet,
hetedhét a ház is,
indul a
macska és
világgá megy máris.

Égő fölött a szárnyasok
– kik megpihennek ott fent –
élnivalója számos ok,
egy légy már beleroppant.

Napfény égővel nem cserél,
– ha égbe vágysz is itt lent –,
de jóízűen szárny-zenél,
ki nem hiába röppent.

Ízeltszárnyúak

Világjáró macska

Sántaiskola

Miklya Zsolt versei

Elbogarászom 
versem végén,
sárga madár
a költőfélén.
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Acélborotva
rozsdásodik a málló

zöldhulladékban.

Beburkolódzik
szürke hajfátyolába

egy színmenekült.

Cinkét lát, les a
madáretető fölött

figyelő kandúr.

Csacsifogaton
minden kicsike, csak a

szamárfül hosszú.

Dorombtalanul
szól a fogak között szűrt

fémízű zönge.

Elringatózik
a horog másik végén

ragadó horgász.

Fáradhatatlan
örömüzenet gyöngyöz

metszett pohárban.

Gulyája örvend,
nyája fák koronáján

a lombot rágja.

Gyöngyöm-virágom,
tavaszi virágcsokrom

zörög a nyárban.

Halomnyi kifli
három tele kosárban,

ágra akasztva.

Iskolatáska
vénül tárolásra még

alkalmas testtel.

Játéklavorban
papírhajók közt vihart

kavaró pracli.

Körömcipőben
lépeget, próbálgatja

a nőt a lányka.

Labdát ha kapna,
hajítaná magasra,

égi kosárba.

Mézeshuszárért
epedezik a tükrös

mézeskalácsszív.

Haikuábécé Buda-sorokra
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Napáldoztáig
hőgutát kap, telő hold

éleszti újra.

Nyitott szemébe
tájakat hord az ismét

feltámadó szél.

Ostordurranás
ébreszt, ménesterelő

égzengés készül.

Öblös kosárban
hordja mosott ruháit

a szögesdrótra.

Pecsenyeillat
száll a szomszédból némi

káromkodással.

Répalevélen
télig elélünk, aztán

lucernaszéna.

Sugallatára
vár a sarkalatos rend, 

pedig független.

Szétcsillagozza
égi rangjelzéseit, 

nagyapa itt van.

Tereferélünk,
te, te, te, mondjuk, így

érünk egymáshoz.

Unoka-lányom
függő – mondja apóka –,

mindig rajtam csüng.

Üres ugarán
parlagfűirtást végez

Varsányi doktor.

Villanytalicskát
tol a pázsitfűnyíró

homo electric.

Zenepojáca,
playback pánsíp hangverseny

a tujafáról.

Zsenge fű lepte,
százszorszép lakta, rigó

csipkedte udvar. 

Illusztráció: Varga Vera Villő
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Kolozsi László 
Apufa

„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy apuka, aki egy hideg áp-
rilisi reggelen diófává változott” – így kezdődik ez a szép mese, ami-
ből azt tudjuk meg, mi történik anyával, apával és kisfiaikkal, Bencé-
vel és Noéval, amikor egy nap úgy alakul, hogy apa, mert rossz volt 
a szíve, a kert diófájába költözött. Bence és Noé legalábbis mindig 
hallották, ahogy szuszog a fa és beszél hozzájuk. Az anyukájuk 
szomorúságát apa „híreivel” próbálják oldani: hogy érzi magát a 
fában, s miket susog neki jó barátja, a Bükk felől érkező langyos északi szél. 
A gyász folyamata is egy munka, gyászmunkának hívják. A megható, elgon-
dolkodtató családi történetet együtt olvasásra ajánljuk. 
Manó Könyvek, 2017
Keménytáblás, 48 oldal

Ha már fekete-fehér illusztrációjú könyvet emlegettünk, akkor semmi-
képpen nem hagyhatjuk ki a Dezső Andrea által írt és illusztrált kötetet az 
ajánlások közül. A történetben egy kislány idézi fel nagymamája fiatalko-
rát úgy, hogy közben saját fantáziája is szabadon kalandozik, kiegészíti, 
színesíti a történeteket. Nagy árvíz, különleges lények, s egykori kérők 
keverednek a mesében.
Az illusztrációk régi fényképekként kísérik végig a szöveget.
Csimota, 2010
Keménytáblás, 40 oldal

Könyvajánló

Igor Lazin 
illusztrációival

Besze Barbara válogatása

A klasszikus Andersen-mese lenyűgöző kiadása. A mese egyik érde-
kessége, hogy itt – a megszokottól eltérően – nem a szegénylegény 
vagy a legkisebb királyfi indul szerencsét próbálni, hanem a kis király-
lány az, aki nekivág az ismeretlennek, hogy megmentse a gonosz va-
rázslattól tizenegy bátyját. Vajon sikerül neki?
A kötet különlegessége, hogy csodálatos illusztrációi kizárólag fekete-
fehér színekben készültek.
Scolar, 2017
Keménytáblás, 40 oldal

Hans Christian Andersen 
A vadhattyúk

Békés Rozi 
illusztrációival

A szerző 
illusztrációival

Dezső Andrea 
Mamuska
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Borbáth Péter  
Sündör és Niru – Sündör nyomában

Sündör és Niru, a két jó barát, egy nap átlép az addig ismeretlen Csil-
lanó Fém Birodalmába, amitől egy csapásra megváltozik az életük. 
Niru fémeket és zajokat kezd gyűjteni, Sündör pedig fényekre kezd 
vadászni, és az a nagy álma, hogy begyűjtse végre a napot. Sündör 
napvadászata már-már megszállottsággá fajul, mígnem aztán egy 
napon nem hallani felőle többé. Nirunak nem marad más választása, 
mint megkeresni őt. Útja során egészen különös segítőkre akad, és 
meglepő felfedezéseket tesz.
Csimota, 2015
Flexibilis borítóval, 72 oldal

Fény Sebestyén nem más, mint egy kis űrlény, akinél kíváncsibb 
lényt még nem látott az univerzum. Sebestyén eredetileg lekváros 
palacsintáért érkezett a Földre, mert azt hallotta, hogy az különö-
sen finom, de ha már itt van, számtalan izgalmas dolgot kipróbál 
még: megtanul könyvet kölcsönözni, megismerkedik a konyhakert 
növényeivel, ellátogat egy vidámparkba és sok-sok vicces ka-
landba keveredik. Humoros, szórakoztató olvasmány nem csak 
fiúknak!
Cerkabella, 2017
Keménytáblás, 140 oldal

Borbély Szilárd 
Fény a magasból

A nagyobb gyerekeknek szóló könyv a Heródes idejében élő Zakari-
ás és Erzsébet történetét meséli el. Egy angyal jelenik meg Zakariás 
előtt, aki örömhírt hoz: felesége, Erzsébet hamarosan fiút szül majd, 
akit Jánosnak fognak hívni. A már idős Zakariás nem akar hinni az 
angyalnak, aki a hitetlenkedéséért Zakariást némaságra ítéli a gye-
rek születéséig. Amikor a kisfiú megszületett, Jánosnak nevezték el. 
Később őt emlegették Keresztelő János néven a Bibliában… A szent 
történetének születésével foglalkozó, versekkel tűzdelt történetet 
Borbély Szilárd mesélte újra.
Koinónia, 2007
Keménytáblás, 36 oldal

Kees de Kort 
illusztrációival

Besze Barbara válogatása

Remsey Dávid 
illusztrációival

Orosz Annabella 
illusztrációival

Kertész Erzsi 
Fény Sebestyén



A színes tornacipőkön túl
Könyvajánló nagytesóknak

Merre tovább? Ez a fő kérdés egy kamasz 
életében. Vannak, akiknek a családjuk, a ba-
rátaik segítenek megválaszolni ezt a kérdést, 
vagy segítenek abban, hogy a vívódásaikat 
könnyebben vészeljék át. Ők a szerencsé-
sebbek. Vannak viszont olyanok, akikre alig 
figyel valaki. 

Zelei Bori Kevert című novellás kötete a 
kamaszok útkeresését, kusza gondolatait, 
kiszámíthatatlan tetteit mutatja meg ne-
künk. A kötet címe utalhat erre is, miközben 
jelezheti azt is, hogy az alkohol ebben az 
életszakaszban milyen sok kamasznál kerül 
előtérbe. Legtöbbször azért, mert a kamasz 
úgy gondolja, így tud jól 
beilleszkedni a közös-
ségbe, vagy így tud kis 
időre kiszabadulni a sa-
ját bizonytalanságából. 
Ahogyan egyébként sok 
szülő is az ital miatt tá-
volodik el a gyerekétől.

A novellákban változó, 
hogy fiú vagy lány a fő-
hős, többször előfordul, 
hogy ez a történet vége 
felé derül csak ki. Életük-
ben fontos kérdés a sze-
relem, a párkapcsolat, és 
több történet szól arról, 
hogy vonzódnak saját 
nemükhöz. A felnőtté 
válás útjának egyes sza-
kaszai, az identitáskere-

sés pillanatai kerülnek középpontba, a zavar 
és a zavarba ejtő tapasztalatszerzés érdekli 
az elbeszélőt és az olvasót is.

A párkeresés és a baráti közösségek mel-
lett központi elem a szülőkkel való kapcsolat 
is. Mindennapi helyzeteket látunk, ismerős 
helyszíneken járunk a mai Budapesttől a vi-
déki Magyarországig. A fiatalok otthonosan 
mozognak ebben a környezetben, ami pedig 
sokszor nem ideális számukra. Többnyire 
felszínes a kapcsolatuk a szüleikkel, vagy 
azért, mert a szülők elváltak, vagy haláleset 
volt a családban, vagy a normálisnak mon-
dott családban csak a látszat megtartásával 

foglalkoznak. 
A 11 történet időtlenné 

válik, egy-két esetben 
pedig nem a jelenkor 
fiataljait látjuk, hanem 
visszatekintést kapunk a 
mai szülők kamaszévei-
re. A novellák segíthetnek 
felidézni, hogy egyszer 
ők is átéltek ahhoz ha-
sonló élethelyzeteket, 
vagy ahhoz hasonlóan 
viselkedtek, mint amit 
most nehezen viselnek el 
a gyerekeiktől. 

Zelei Bori: Kevert
L’Harmattan,  
Budapest, 2016
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Bízz a közösség erejében!

Zelei Bori Kevert című kötetének egyik érdekessége, hogy közösségi finan-
szírozás segítségével jelent meg. De mit is jelent ez pontosan?

Ahhoz, hogy egy könyv eljusson az olvasókhoz, nem csak az kell, hogy az 
író megírja. Meg kell hozzá tervezni a borítót, meg kell szerkeszteni, ki kell nyomtatni, sok-
szorosítani, eljuttatni könyvesboltokba, vagy közvetlenül a vásárlókhoz. Mindehhez persze 
az ötleteken, munkán, emberi kapcsolatokon túl pénzre, vagyis finanszírozásra is szükség 
van.

Manapság sok módja van annak, hogy ha nincs elég pénzünk, akkor más forrásból jus-
sunk hozzá. Például a bankokban hitelt lehet felvenni, vagy baráti, családi kölcsönt kérhe-
tünk. Az egyik új és nagyon népszerű forma a közösségi finanszírozás.

Ha röviden szeretnénk megfogalmazni, hogy mi is a közösségi finanszírozás, akkor azt 
mondhatjuk, hogy egyes honlapokon bemutatjuk az ötletünket, majd azok, akik ebben látnak 
fantáziát, megelőlegezik nekünk az ötlet beindításához szükséges pénzt.

A két legismertebb honlap, amely ezzel foglalkozik, a Kickstarter és az Indiegogo. Magyar 
cégek csak az utóbbira regisztrálhatnak. A Kickstarter csak akkor adja oda az összegyűlt 
pénzt, ha a teljes összeget sikerült összeszedni, amit előre célként meghatároztunk.

Nagyon fontos, hogy úgy mutassa be az ötletgazda a termékét, könyvét, szolgáltatását 
stb., hogy azzal felkeltse a leendő tulajdonosok figyelmét, hisz a pénz befizetését követően 
hosszú idő fog eltelni addig, amíg a megvásárolt dolog eljut hozzájuk.

A közösségi finanszírozás legfőbb üzenete, hogy ha nincs pénzed, de van egy különle-
ges ötleted, aminek megvalósulásában hiszel, és úgy gondolod, hogy erről másokat is meg 
tudsz győzni, akkor az „egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” 
elv mentén közösen sikerülhet.

Itt olvashattok néhány példát arról, hogy Zelei Bori könyve mellett miket 
sikerült már magyaroknak megvalósítaniuk a közösségi finanszírozás se-
gítségével: http://kozoslo.blog.hu/2016/11/29/5_kivalo_magyar_pelda_a_
kozossegi_finanszirozas_vilagabol

Források:
https://kiszamolo.hu/kickstarter-kozossegi-finanszirozas-igy-csinald/
http://www.minner.hu/kozossegi-finanszirozo-oldalak-osszehasonlitasa-melyik-jobb-
kickstarter-vs-indiegogo-infografika/
http://www.szta.hu/blog/kinek-melyik-crowdfunding-oldalt-erdemes-igenybe-vennie/
http://kevertkonyv.blogspot.hu/
http://kevertkonyv.blogspot.hu/p/blog-page_16.html
https://www.indiegogo.com/projects/kevert-book-literature#/
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Nem tudni, pontosan mikor születtek a men-
demondák róluk. A mező suttogta, a faleve-
lek neszezték, az ég zengte, a harang zúgta. 
Minden jel homályos volt, mindenki csak 
foszlányokat hallott, vagy épp csak látni vélt 
egy árnyat. De az az egy biztos, hogy vala-
mi volt abban az erdőben.

Nappal félhomály borította a mohalepte, 
ezeréves fákat, és ahogy leszállt az éj, lassan 
kavargó köd kezdett gomolyogni a barlang 
mélyéről. Csendesen, komótosan lebegett, 
majd furcsa alakzatokat rajzolt a Hold elé.

A faluból a legtöbben az erdő közelébe 
sem merészkedtek, vagy ha mégis, sűrűn 
vetették a keresztet a szívük fölé, és sietősre 
vették lépteiket. 

– Én mondom nektek, ki kéne vágni az 
összes fát, tűzre velük! Akkor aztán kiderül-
ne, mi lakik odabent – mondta a kocsmában 
Borjó, az öreg asztalos.

– És nem sajnálnád azt a sok szép anya-
got? Mi szekrény és dikó készülhetne belőle! 
– próbált viccelődni a csizmadia. Félt ő is, 
ahogy mindenki más, tömött bajsza csak 
úgy rezgett az orra alatt.

– Nem én, ha arról lenne szó, hogy végre 
megszabadulhatnánk…  ezektől. – Gyorsan 
elharapta a mondat végét, és felhajtott még 
egy kupicával az erősebb pálinkából.

– Átkozott egy erdő ez, pedig azt mondják, 
a barlang mélyén rengeteg kincs lapul…

– És ki mondja? – hajolt előre a kocsmá-
rosné. – Nem ismerek senkit, aki bent járt 
volna akár száz méterre is az erdő szélétől. 
A barlangba pedig emberfia be nem tette a 

lábát, mióta én élek. Márpedig jó régóta élek, 
és higgyétek el, mindenkit ismerek a faluban. 
Senki nem kockáztatná, hogy az átokkiáltók 
elkapják, és örök életére megkeserítsék a 
sorsát.

– Csitt, te asszony! – kiáltott a kocsmáros 
a nejére. – Itten te ki se mondd a nevüket! 
Ez itten megszentelt terület! A kocsma meg-
szentelt terület, akárki megmondhassa! A 
pap is innen viszi a misebort! Ugye cimborák, 
ígyen van ez?!

A kocsmáros feldúltan körülnézett, de 
mindenki a poharát bámulta, csak bólogat-
tak, sokáig egy se mert megszólalni. Végül 
a sarokban halk, borissza hang törte meg a 
csendet.

– Én jártam ott. Még gyerekkoromban. Ott 
voltam.

Hűs légáramlat húzott át a helyiségen, a 
gyertyák lángja meglobbant, majd kialudt. A 
kocsmáros remegő kézzel gyújtott újra fényt.

– Mesélj, cimbora, mondd, mit láttál, mi az 
igazság?

– Nem biztos, hogy tudni akarod az igaz-
ságot! Talán jobb, ha feledésbe merül a múlt, 
minden árnyával együtt.

– Nem úgy van az! Ha tudsz valamit, elő a 
farbával, különben istenuccse, behajítunk az 
erdő közepébe!

– Hát, jól van, de ne mondjátok, hogy nem 
szóltam!  

Még egészen kicsi gyermek voltam, ta-
lán  hét-nyolcéves lehettem. Apám is erdész 
volt, hisz tudjátok, ez így van már hosszú-
hosszú generációk óta. Már régen is kering-

            Átokkilátók
Egri Mónika
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tek mendemondák 
az erdőről, persze 
akkor se tudott sen-
ki semmi biztosat. 
Csak titokzatos 
módon eltűntek a 
háziállatok, ha a fák 
közé tévedtek.
Meg furcsa volt az a 
csend. Egy erdőnek 
zajosnak kell lenni! 
Az erdő maga az 
élet! Legalábbis má-
sutt. Nálunk nappal 
nem szól a madár, 
éjjel hallgat a kuvik 
az odúban.  Aztán 
egyszer betévedt 
pár kecske az erdő-
be.

Ott legelésztek 
gyanútlanul, egyre 
beljebb kerültek. 
Amikor este anyám 
nem találta őket, 
szólt apámnak, aki 
rögtön indult is a 
keresésükre. Apám 
nagyon bátor em-
ber volt, egyedül 
akart menni, de 
én addig könyörögtem neki, míg vele nem 
mehettem. Rettentő izgatott lettem, mert 
kiskorom óta az erdővel ijesztgettek, de 
valahogy mégis inkább kíváncsi voltam rá. 
Meg aztán én is hallottam ám a kincsről is a 
barlang mélyén! Ez még csábítóbbá tette az 
esti kalandot. Fogtunk két fáklyát, és elindul-
tunk a rengetegbe. A szívem vadul kalapált, 
olyan érzésem volt, mintha minden bokorból 

árgus szemek figyelnének. Apám jó nyom-
olvasó volt, de a sötétben ez elég nehéznek 
bizonyult. Nem is találtuk meg a kecskéket, 
és egy idő után azt vettük észre, hogy egy 
barlang előtt állunk. Furcsa mód mintha 
a barlang belsejéből fény pislákolt volna. 
Apám elindult befelé, én pedig ott lépkedtem 
szorosan a nyomában. Ahogy egyre beljebb 
merészkedtünk, egyre világosabb lett. És a 
barlang mélyén ott ült egy… 
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Mikkamakka

– Szörnyeteg!
– Kísértet!
– Nem, nem. Egy lány ült egy kövön, és 

szomorúan nézett maga elé.
– Egy lány? Egy LÁÁÁNY? – kiáltotta a 

kocsmáros meglepetten. – Csak nem azt 
akarod mondani, hogy egy lány miatt nem 
merünk az erdőn át menni a szomszéd falu-
ba?

– De bizony egy lány miatt. Csakhogy ez 
nem akármilyen lány volt. Elsőre kedvesnek 
tűnt, szemre még tetszetős is volt, de 
aztán megláttam…!

– Mit láttál, mit láttál? – hördült fel egy-
szerre az egész kocsma.

– Megláttam, hogy a szíve helyén nincs 
semmi.

– Mi az, hogy nem volt a szíve helyén 
semmi?

– Hát… nem volt ott semmi. Csak egy 
nagy űr. Mikor a lány látta, hogy a szíve he-
lyét nézem, megszólalt:

– A szívemet keresed? Már nincs. Elvitték. 
Jó messzire. Sokan voltak, és mind vittek 
egy darabot. Nekem nem maradt semmi… Az 
állataitokat keresitek?

Láttam, hogy apám szinte megbabonázva 
áll, alig tudott megszólalni. Ami azt illeti, ne-
kem is tele volt a nadrágom rendesen, hiszen 
nem mindennap lát ilyet az ember! Aztán a 
lány egy ládára mutatott. Szeme elkeskenye-
dett, hangja ijesztővé vált.

– Vagy talán nem is a kecskéiteket kere-
sitek? Lehet, hogy a kincseimért jöttetek? Ki 
akartok rabolni?

– Nem, dehogy – makogta apám, én meg 
arra gondoltam, hogy hamarosan futnunk 
kell majd az életünkért.

– És futottatok?
– Nem, akkor még nem futottunk, mert a 

lány sírva fakadt. Először hangosan zoko-
gott, hogy a fal is beleremegett, aztán egyre 
halkabban, és amikor a légzése is lelassult, 
újra beszélni kezdett.

– Itt nőttem fel, ezen a környéken – 
mondta –, és szerettem az erdőben játsza-
ni.  Szerettem a mókusokat, az egereket, 
de még a tücsköket is. Aztán egyszer egy 
odúban megtaláltam ezt a ládát. Látszott, 
hogy nagyon régi, de szépen megmunkált 
darab volt. Nagy nehezen egy faággal sike-
rült kinyitnom. Bár ne tettem volna! Ahogy 
kinyitottam, sűrű füst szállt ki belőle, körbe-
vett, fojtogatott, aztán a füstből alakok lettek, 
a fülembe suttogtak. Azt suttogták, hogy 
adnom kell nekik száz szívet, különben az én 
szívemet viszik el. Nagyon féltem, hát üzle-
tet kötöttem velük. Minden éjjel vittem nekik 
egy szívet, de csak állatok szívét tudtam ne-
kik adni. Az erdő lassan egyre csendesebb 
lett, és a füstalakok rájöttek a trükkre. Az 
alkuban nem volt benne, hogy emberi szívet 
kérnek, így nem vehették el az enyémet, de 
megátkoztak, és onnantól fogva üressé vált 
az életem. Akit megszerettem, elhagyott, és 
magával vitt egy darabot a szívemből. Soká-
ig észre sem vettem, de egyre szívtelenebb 
lettem én is. Mire észbe kaptam, semmi sem 
maradt belőle, csak egy tátongó lyuk itt a 
helyén. Talán már nem is vagyok ember, azt 
sem tudom, hány éve élek itt, ebben a bar-
langban.

A fekete alakok esténként őrködnek felet-
tem. Olykor eltévedt állatokkal találkozom, 
azokat elrejtem a barlang egyik zugában.
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A lány ekkor a háta mögé mutatott, és 
valóban, egy sor riadt szempár pislogott a 
sötétben.

– De hiszen van szíved! – ébredt fel az 
apám kábultságából. – Hiszen tudsz sírni, 
és az állatokon is megesett a szíved! Érted 
már? Ember maradtál, méghozzá nagyon jó 
ember! Gyere velünk ebből az erdőből, oda-
kint az átokkiáltóknak már nincs hatalma 
feletted!

A lány csodálkozva nézett le, és megle-
pődve látta, hogy mellkasán beforrt a lyuk. 
Ismét volt szíve!

Aztán csak arra emlékszem, hogy rohan-
tunk a sötétségben. Körülöttünk köd kavar-
gott, sokszor megbotlottunk, de valahogy 
kiértünk az erdőből.

Azóta nem megyünk az erdő közelébe, és 
másokat sem engedünk oda.

– Miért?
– Mert az átokkiáltók azóta is itt kísérte-

nek.
A kocsmára hirtelen csend ereszkedett 

megint.  Aztán a kocsmárosné kérdezett rá 
végül:

– Nem tudnánk megszabadulni tőlük va-
lahogy?

– De igen, lenne rá mód, csakhogy az 
egész falu kellene hozzá. Ahhoz, hogy vég-
képp eltűnjenek, mindenkinek fel kell áldoz-
nia egy egészen apró részt a szívéből. Ám 
annak, aki amúgy is szívtelen, semmi nem 
marad majd a szíve helyén. Jól gondoljátok 
meg!

– Menjünk, szóljunk mindenkinek! – ki-
áltott a csizmadia, és felpattant a székéből. 

Egyetlen perc alatt kint voltak a szabadban, 
és egy órán belül mindenki készen állt rá, 
hogy megküzdjön az átokkiáltókkal.  Az erdő 
szélén az emberek megfogták egymás kezét, 
és vártak. Mindegyikük félt, de ahogy ott áll-
tak egymás mellett, hirtelen békesség szállt 
rájuk.

Ugyanebben a pillanatban valami meg-
mozdult a fák közt. Sűrű, sötét füstgomolyag 
örvénylett a sűrűben, kavargott eszeveszet-
ten. Egyre gyorsabban, egyre hangosabban 
cibálta a fák leveleit, ágak roppantak, földda-
rabok repkedtek szerteszét, majd a forgatag 
hatalmas gyűrűbe fonódva, tornádóként 
keringett egyre magasabbra, aztán egy ha-
talmas robbanással eltűnt.

A falu lakói félig megsüketülve, csengő 
füllel, zavarodottan tébláboltak egy ideig, 
alig merték elhinni, hogy az átokkiáltóknak 
immáron végük. De találtak ám még valami 
furcsát. Régi, üres láda hevert a lábuk előtt.

Akkor egyszer csak egy madár kezdett 
dalolni a fenyőfa csúcsán, aztán még egy és 
még egy, a fák közül pedig paták dobogása 
hallatszott.

A falu ma nyugodt, békés életet él. Néhány 
embert azóta sem találnak, azt suttogják, az 
átokkiáltók vitték magukkal őket. De csak 
olyanokat, akiknek a szívük nem volt a he-
lyén.

A többieknek így is maradt épp elég jóság 
és szeretet. Mindig marad, ha van, aki segít 
megfoltozni a lyukakat.

A szerző illusztrációi
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Figyeljetek, titkot mondok!
Jobb, ha mindenki csak suttog.
Van egy város, nem is messze,
hótündérek laknak benne.

Ott a házak hóból vannak,
jégkristályból minden ablak.
Bent a bútor bíbor bársony,
csokoládé aranytálon.

Tündérkezek megformázzák,
öltöztetik, cicomázzák.
Így készülnek csokidíszek,
habkarikák, mikulások,
pettyes ruhás piros masni: 
– szaloncukor-lányok.

Hótündér csipkét varr, 
jégtűből fátylat sző. 
Álmot lát minden nap: 
kristályként áttetsző 
függöny lesz fátylából. 

Tél herceg bundát varr, 
vattával megtömve. 
Álmot lát minden nap: 
ünnep lesz eljötte, 
holdfényben csillámló. 

Szaloncukorlányok

Nyulász Péter versei
Hókristály-keringő

Tündöklő menyegző 
lesz ebből, meglássad: 
tüllszoknyát libbentő 
hópelyhek táncolnak 
aznap majd mindenhol. 

Aznap majd mindenki 
álmot lát egyszerre, 
föld színét elrejti 
Hótündér csipkéje, 
s Tél herceg bundája.

Mikkamakka
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Sárgarépa, piros lábas, fekete szén, seprűnyél,
alig vártam, jöjjön már a deres, fagyos, havas tél.
Gyúrtam három hógombócot: kettő kisebb és egy nagy.
Magas, délceg hóember lett, mondtam neki: csinos vagy!
Nem válaszolt semmit erre, állt csak ott a kert végén,
reggel viszont csodálkoztam répaorra hűlt helyén.

Hova lett az orrod, mondd csak? – de ő megint hallgatott,
seprűjével, lent a hóban lábnyomokra mutatott.
Értem most már! – kaptam észbe, nyuszi járt itt éhesen,
hóemberem répaorrát neki adta kedvesen.
Örültem, mert így az éhes nyuszi koma jóllakott, 
én pedig az új nózinak kerestem egy jégcsapot.

Hó volt, hó nem volt, kékül az égbolt, ez már szép nap!
Függönyrojtos végig minden, mégsem csordul, hisz csak jégcsap.
Zöldül a völgy, ám benne a tölgynek száz csupasz ága mind csupa szálka.
Messze a nyár még, hosszú az árnyék, két negyedév, míg érik a málna.
Éjjel a fagytól dermed a tájék, játék még csak délben a plusz fok.
Várom a végét, jöjjön a húsvét, innen már az pár nap, nem sok.  
Rügy-megeresztő enyhe a szellő, órák múltán itt lesz persze,
s mint konfettit szilveszterre – szilvafa szórja a szirmát szerte.

Téli mese

Hó volt

Illusztráció: Dániel András 
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Mikkamakka

Egy széles autóút mellett éldegélt egy csi-
ga. Rendes, jóravaló csiga volt, illemtudó, és 
roppant kellemes társaság – bár ezt sajnos 
rajta kívül senki más nem tudta. Ugyanis 
olyan lassú volt szegény, hogy mire udvari-
asan köszönt volna bárkinek is, az már rég 
messze járt. Pedig annyira szeretett volna 
legalább csak annyit mondani, hogy:

– Üdvözlöm, szép időnk van, nemdebár?
De nem mondhatta senkinek. Próbál-

kozott-próbálkozott, de egyszer sem járt 
szerencsével. Az autóút mentén egyébként 
is ritkán jártak, és azok is mind jóval gyor-
sabbak voltak nála. A csiga nagyon elszo-
morodott. Még soha nem volt barátja, és 
születésétől fogva egyedül élt a házában, 
annyira magányosan, hogy már a nevét is 
elfelejtette, hiszen soha nem szólt hozzá 
senki.

Az út mentén széles árok húzó-
dott, így a csiga még csak arra sem 
mehetett, pedig azon túl óriási 
erdő magasodott, nyilván tele ál-
latokkal. 

– Ott biztosan lakik valaki, aki 
szívesen lenne a barátom – véle-
kedett a csiga. – Aki nem szalad 
el, mire azt mondanám, hogy „szép 
időnk van, nemdebár”.

Éveken keresztül próbált eljutni az 
erdőbe, de hiába küszködött, az árok 
soha nem akart véget érni. Éjjel-nappal 

autók, kamionok dübörögtek el mellette, kész 
csoda volt, hogy addig egyben maradt.

Aztán egyszer csak megállt. Elfáradt. Ta-
podtat sem mozdult. 

Feladta.
Onnantól fogva ki se bújt a házából. Olva-

sott, zenét hallgatott, majd miután végzett az 
összes könyvvel, és kívülről fújta az összes 
lemezt, csak bámult kifelé az ablakon nap-
hosszat.

A kamionok szágul-
dottak rendü-
letlenül. 

Mese a magányos csigáról,

aki boldog akart lenni

Lakatos István
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És egyszer csak észrevett egy másik csi-
gát a túloldalon. Izgatottan dugta ki a fejét a 
házából, és próbálta felhívni magára a figyel-
met. Eredménytelenül.

Először elszomorodott, majd úgy döntött, 
csak azért sem adja fel. Onnantól kezd-
ve minden nap azon mesterkedett, hogy a 
szemközti csiga felfigyeljen rá. Mert hogy az 
sem mozdult, ott álldogált messze-messze, 
a forgalmas út túloldalán.

Egyszer csak azt vette észre, hogy a má-
sik csiga is ugyanúgy nézi őt, és ugyanolyan 
izgatottan integet a csápjaival. A csigát bol-
dogság töltötte el.

– De jó lenne átkelni az úton! – ábrándo-
zott. Ám hiába törte a fejét, a kamionok csak 
jöttek és mentek, lehetetlen volt átjutni, hi-

szen rögvest agyonnyomták volna.
Telt-múlt az idő. A 

csiga lelkesedé-
se alább-

hagyott, már alig dugta ki a fejét a házából, 
csak üldögélt odabent bánatosan. Néha ki-
pillantott az ablakon, de úgy tűnt, a másik is 
feladta. Két magányos csiga, akik soha nem 
találkozhatnak.

Aztán egyszer eleredt az eső. És csak 
esett és esett, de nem úgy, ahogy általában: 
temérdek víz szakadt le az égből, és magával 
sodorta a csigaházat is. A csiga biztosra vet-
te, hogy ez már a vég – de már nem félt. Le-
kuporodott a földre, és miközben lepotyogtak 
a könyvei, összetörtek a tányérjai, felborultak 
a szekrényei, egy párnát tett a feje alá, és el-
aludt.

Amikor felébredt, már nem esett. Kemény 
a csigahéj; úgy tűnt, a háza nem tört össze. 
Átverekedte magát a romokon, és kilesett a 
szabadba. Ugyanott volt, mint eddig, az út 
szélén, az árok mentén. De mielőtt fásultan 
visszabújt volna, észrevett valamit. A másik 
csiga volt az – méghozzá az ő oldalán! Bi-
zony, a vihar egymás mellé sodorta őket.

A csiga nekiveselkedett, és elindult. A má-
sik ugyanígy tett. Hamarosan ott álltak egy-

mással szemben.
– Üdvözlöm, szép időnk van, 

nemdebár? – kérdezte boldogan a csi-
ga.

– Üdvözlöm, szép időnk van, 
nemdebár? – kérdezte a másik.

És az úton továbbra is dübö-
rögtek a kamionok, az árok örökre 
elválasztotta a csigát erdőtől, de 
ki a csudát érdekelt – hiszen már 
soha többé nem kellett egyedül 

lennie.



és zenével

Az árnyékszínház nagyon régi műfaj. Alap-
vetően három dolog szükséges hozzá: 
fényforrás, vászon, és valamilyen tárgy 
vagy test, amely árnyékot hoz létre. Az 
árnyjáték és árnyékszínház nem ugyanaz. 
Az árnyjáték során sík bábokkal mesélnek 
el történeteket úgy, hogy a hátulról meg-
világított vászon közelében báboznak. Az 
árnyékszínház élőszereplős előadás.

Van a fénynek egy nagyon különleges 
tulajdonsága: mégpedig az, hogy csak ak-
kor lesz éles az árnyékod, ha közvetlenül 
a vászon mögött állsz, és messze vagy a 
fényforrástól. Ha közelebb állsz a fényfor-
ráshoz, elmosódottabbá válik az árnyékod. 
Ezt akár otthon is kipróbálhatod egy gyer-
tyával vagy asztali lámpával. Évszázadok-
kal ezelőtt fáklyákat vagy olajmécseseket 
használtak az árnyjátékhoz. A hatvanas 
években felfedezték a halogénizzókat, 
amelyek nagyon erős fényt képesek kibo-
csátani. Ha egy halogénizzó reflektorát be-
lülről feketére fújod, és közel mész hozzá, 
akkor éles marad az árnyékod. Elkezdtek 
ezzel kísérletezni, és megszületett az ár-
nyékszínház, ahol nemcsak bábokkal lehet 
játszani, hanem akár hús-vér színészekkel 
is, mivel bárhova állhatnak, az árnyékuk az 
előadás során végig éles marad. Fontos, 

hogy az árnyjáték során éles maradjon az 
árnykép, mert ha messzebb mész a fény-
forrástól, kisebb lesz az árnyékod, ha pedig 
közeledsz hozzá, megnő, és így lehet a mé-
retekkel játszani. Pillanatok alatt meg tud 
változni a bábok vagy a játékosok mérete. 
Ennek a legmodernebb változata az, hogy 
projektorral vetítenek a vászonra, aminek 
szintén nagyon erős fénye van – ezt hasz-
nálja a BonBon Matiné is. 

Az árnyékszínház története
Valószínűleg már az ősember is játszott az 
árnyékával a barlangban, ezért nem tudni 
pontosan, ki fedezte fel ezt a technikát. Az 
első leírt árnyékszínházi történet időszá-
mításunk előttről származik, és egy kínai 
császár történetét meséli el. 

A BonBon Matiné és az árnyék-
színház
Magyarországon nem elterjedt műfaj az 
árnyékszínház. Általában bábelőadások 
részeként használják, például amikor ál-
modik valamit a szereplő, vagy ha a jele-
net épp a tündérvilágban játszódik. Egész 
estés árnyjátékokat nem szoktak előadni, 
mert könnyen unalmassá válhat, ha csak a 

Játék fénnyel, árnyékkal

A BonBon Matiné igazgatója, Tarr Ferenc  
mesélt Sándor Enikőnek az árnyékszínházról. 
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fekete-fehér bábok mozognak a vásznon. 
A BonBon Matiné gondolt egyet, és ötvözte 
az árnyjátékot az animációval és filmes 
elemekkel, amelynek köszönhetően na-
gyon izgalmas színpadi mű született. 

Egyszer, amikor a Mark Twain Koldus és 
királyfi című műve nyomán készült zene-
művet szerették volna a szokásos módon 
színpadra vinni, érezték, hogy kell valami, 
ami képileg kiegészíti a műsort úgy, hogy 
az a mai gyerekeknek is izgalmas legyen. 
Dobos Emőke látványtervező ötlete alapján 
elkezdtek árnyékokkal is játszani, kísérle-
tezni. Mivel először még mindent ki kellett 
próbálni, két évbe telt, míg elkészült a da-
rab. Az előadás akkora sikert aratott, hogy 
nem volt kérdés, hogy lesz-e folytatása 
ennek az új iránynak.  
Egy új vagy készülő előadásnál mindig a 
zene a kiindulópont. A Lúdanyó meséjének 
újragondolásakor is Maurice Ravel francia 
zeneszerző művét vették alapul, aki elő-
ször kétkezes zongoradarabot, később egy 
szimfonikus szvitet, majd egy balettet is 
írt a történetből. Ez utóbbit dolgozták fel 
árnyjátékként. A projektoros vetítésnek kö-
szönhetően egy új technikát is alkalmaztak 
az előadáshoz: digitális rajztábla segítsé-
gével egy illusztrátor az előadás közben 

Volt egyszer egy kínai császár, aki min-

denkinél jobban szerette a feleségét. 

Boldogan éltek, mígnem egyszer csak 

meghalt a császárné. A császár vigasz-

talhatatlan lett. Közhírré tétette, hogy 

élete végéig nagy gazdagságban élhet 

az, aki visszahozza neki a feleségét. 

Telt-múlt az idő, de senki nem jelentke-

zett. Egy nap megjelent egy parasztle-

gény, aki azt ígérte, teljesíti a feladatot. 

Nem volt másra szüksége, csak egy 

olajmécsesre, egy vászonra és egy 

hétnyi időre. A császár beleegyezett, 

és megadott mindent, amire a fiúnak 

szüksége volt. Letelt az egy hét, és a 

császárt a csarnokba hívták, ahol egy 

nagy állatbőr volt kifeszítve. Kisvártat-

va megjelent rajta a felesége árnyéka, 

amitől a császár egyszerre boldog és 

szomorú lett: rájött, hogy nem láthatja 

többé a feleségét. Mindenesetre meg-

tartotta a szavát, és bőkezűen megju-

talmazta a parasztfiút. 
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készíti el a hátteret, 
folyamatosan reagálva 
a színészi játékra. A 
Betlehem című előadás 
a klasszikus bibliai 
történetet dolgozza fel: 
Mária és József, a há-

rom bölcs és Heródes történetét. Az előadás 
hagyományos színházi elemekből áll, és 
csak Jézus születésekor vált át árnyékszín-
házzá, ami nagyon különleges hangulatot 
varázsol a színpadra.  

Nem mindennapi eszközök és 
módszerek 
Ahhoz, hogy minden színész vagy bábmoz-
gató jó helyen álljon és megfelelő méretű-
nek látszódjon, színpadra rajzolt jelöléseket 
használnak. Amikor például egy nagynak 
látszó szereplő fog kezet egy nála sokkal 
kisebbel, a valóságban még csak nem is 
érintik meg egymást. Az, aki kisebbnek lát-
szik, távol áll a fényforrástól, aki pedig na-
gyobbnak, az közel. Az árnyékszínházban az 
is nagyon jó, hogy rajzolt szereplők, bábok 
találkozhatnak színészekkel. Annak ellené-

re, hogy élő előadásról van szó, amelynek 
megvan a maga megismételhetetlen va-
rázsa; a vászon miatt mozis hangulata is 
van. Minden a vászon mögött zajlik, csak 
azt látják a nézők, ami megjelenik a vász-
non, akár egy moziban. A projektornak 
köszönhetően mozgó hátteret is lehet ve-
títeni, ami szintén filmes benyomást kelt. 
Létezik egy nagyon érdekes maszk, amivel 
a színészek váltogathatják a szereplő ki-
nézetét. Ha ezt felveszik, mindig csak az 
egyiket látja a néző, de ha elfordítja a fejét, 
már egy másikat, úgy, hogy a kettő nem 
keveredik össze, mert kitakarják egymást. 
Ezek mellett persze klasszikus sík bábokat 
is használnak. Ilyen bábokat ti is készíthet-
tek papírból és hurkapálcából. 

Fotók: Tarr Feri (Lúdanyó meséi), Szántói Lilla (Koldus és királyfi), Bartha Máté (Betlehem)
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A Bonbon Matiné 

árnyékszínház darabjai:

Lúdanyó meséi (4 éves kortól)

Koldus és királyfi (6 éves kortól) 

Betlehem (6 éves kortól)

Próbáld ki otthon!

Vágd ki magadnak a kedvenc meséd szereplőit, és játszd el úgy a történetet, ahogy te szeret-

néd! Nem kell hozzá más, csak olló, papír, hurkapálca, ragasztó, vászon, fényforrás és sötét. 

(A kivágáshoz kérd felnőtt segítségét!) Miből lehet jó fényforrást készíteni? Bármilyen olyan 

lámpából, amelynek egy darab pici izzója van, például led. Mivel a lámpáknak azt a részét, 

ahol az izzó található, általában valamilyen fényvisszaverő anyaggal bevonják, ezt érdemes az 

árnyjátékhoz hőálló fekete festékkel lefújni, amit barkácsboltból lehet beszerezni. Ezzel a trük-

kel még élesebb lesz az árnyékod!
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Fotók: Tarr Feri (Lúdanyó meséi), Szántói Lilla (Koldus és királyfi), Bartha Máté (Betlehem)
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…Mi, magyarok rögtön rávágjuk a választ: 

természetesen karácsonyfán! Más ország-

ban viszont bizonyára gondolkodóba esnek, 

hiszen a szaloncukor egy magyar édesség , 

és másutt egyáltalán nem ismerik.

Édes gyurma
Igaz, van egy édestestvére, a francia 

papillote, ami nemcsak azért testvére a mi 

szaloncukrunknak, mert szintén cukorból 

készül, hanem mert a történetük ugyanaz-

zal a csínytevéssel kezdődik…

A szaloncukor eredete az 1600-as évek 

végére nyúlik vissza. Akkoriban terjedt el 

Franciaországban a fondantcukor, vagyis 

olvadó cukorka. Magyarul puhacukorká-

nak is hívták. Készítését gyógyszerészek 

kísérletezték ki. Nagy lábasokban vagy 

üstökben sűrű cukoroldatot főztek, ami 

egy napig tartó pihentetés után gyúrható 

masszává hűlt. Akkor aztán kézzel formáz-

tak belőle kis bonbonokat. A bonbon kife-

jezetten kedvelt édesség volt, minden va-

lamirevaló cukrász készített ilyet – a Lyon 

városában élő Papillote úr is, akinek a neve 

hajcsavarót jelent. 

Szerelmes papírmasni
A történet szerint Papillote úr cukrászinasa 

volt az első, aki - nem szándékosan ugyan 

- de megalkotta a szaloncukor ősét.

Történt ugyanis, hogy ennek az inasnak 

megtetszett egy leány, és különleges 

módon igyekezett meghódítani őt. Sze-

relmes üzeneteket írt papírcetlikre, majd 

ezekbe a papírkákba belecsavart egy-egy 

Mi fán terem a szaloncukor?

fondantcukorkát. A papír két végét kirojtoz-

ta, majd még egy színes papírba tekerte az 

az egész csomagot. Úgy nézett ki, mint egy 

csinos papírmasni, majd ezt áthajította a 

kedvese udvarára.

Fülöncsípett csínytevő 
Nem is lett volna ezzel gond, csakhogy az 

inas nem kért erre engedélyt Papillote úrtól, 

aki viszont felfigyelt rá, hogy valaki dézs-

málja a fondantkészletét. Amikor aztán 

kiderült, hogy a saját inasa a tettes, men-

ten kirúgta. Az üzenetküldő cukorka ötletét 

viszont megtartotta, csak a szerelmes 

szavak helyett vicces idézeteket írt bele. A 

cukrászról elnevezett papillote édességféle 

a mai napig közkedvelt Franciaországban. 

Az édességgyárban külön tanácskozótes-

tület dönti el, hogy abban az évben milyen 

idézeteket rejtsenek a cukorkás papírok. 

A magyar szaloncukor 
A fondantcukor készítésének titkos recept-

je német cukrászok közvetítésével jutott 

el Magyarországra az 1800-as években. 

Kezdetben egyszerű cukorkaféleségnek 

készült, csak idővel jöttek rá, hogy ha vala-

milyen mázat öntenek rá – például csoko-

ládéréteggel  vonják be –, akkor az meg-

gátolja, hogy a cukor megkeményedjen, így 

tovább eltartható. Csillogó sztaniolpapírba 

csavarták, és a főúri fogadószobákban, 

szalonokban cukros tálkákból, pikszisből 

kínálták. Híres írónk, Jókai Mór ekkortájt 

keletkezett műveiben szalonczukkedlinek 

nevezte ezt az édességet, a német 

Mi fán terem a szaloncukor?
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salonzuckerl elnevezés nyomán. Az ele-

gáns, csillogó csomagolásának és kirojto-

zott alsó papírjának köszönhetően hamar 

karácsonyfadísszé vált.

Ipari méretek
A szaloncukor iránt nagy volt a kereslet, és 

minden cukrászdában különböző ízesítésű 

különlegességek készültek. A baj csak a 

mennyiséggel volt: a kézműves eljárással 

nem tudták kielégíteni a növekvő keresle-

tet. Egy hamburgi cukrászmester, Stühmer 

Frigyes változtatott ezen, aki Nagy Fe-

renc cukorkakészítő hívására 1866-ban 

telepedett le Pesten. Később saját céget 

alapított, majd Németországból gőzüze-

mű berendezéseket hozatott, amelyekkel 

immár ipari méretekben tudta előállítani a 

fondantcukrot. A csomagolópapír rojtozá-

sa azonban sokáig, több helyen – még a II. 

világháború után is – kézi munkával zajlott, 

amihez egy úgynevezett „ricselő” eszközt 

használtak. A Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeumban kis is próbál-

hatunk egy ilyen kis kézzel hajtott masinát. 

Nyulász Péter összeállítása

Szaloncukor-készítés

Szaloncukorpapír-rojtozás

Szaloncukorpapír-rojtozó

Fotók: Lantos p. István



A világon több mint 70, sötétben világító 
gombafaj él; néhány fajjal hazai erdőkben 
is találkozhatunk. Ezek a gombák úgyne-
vezett lumineszkálásra képesek: a gombák 
a légzésből szerzett energiát egy luciferin 
nevű agyaggá alakítják át. A luciferin reak-
cióba lép az oxigénnel és fényt kibocsátó 
folyadékot alkot. S vajon miért jó ezeknek a 
gombáknak, hogy éjjel világítanak? A gom-
ba az általa kibocsátott fény segítségével 
magához csalogatja a rovarokat, amelyek 
szétszórják a spórákat, ezzel pedig a gom-
ba szaporodása válik 
lehetővé.
Itthon a legelterjedtebb 
ilyen gombafaj a vilá-
gító tölcsérgomba, ami 
tölgyerdőkben szokott 
felbukkanni. Vigyázni 

kell vele, mert mérgező, és nagyon hasonlít 
egy ehető gombafajra, a sárga rókagom-
bára. A cifra kígyógomba is lumineszkál, 
főként gyertyános-tölgyes erdők tuskóin 
található. Bár nem minősül mérgezőnek, de 
azért jó vigyázni vele, meglehetősen rossz 
íze van. A kígyógombák több alfaja is képes 
lumineszkálásra: a fehér tejű kígyógomba, 
az enyves kígyógomba, a retekszagú kígyó-
gomba és a barázdált tönkű kígyógomba.

Léteznek olyan élőlények, amelyek képesek fényt kibocsátani magukból. 
Sándor Enikő cikkéből fény derül néhány érdekességre.

Hogyan világít a természet?

Sötétben világító gombák

Vigyázz! A legtöbb világító gombafaj mérgező!

Mikkamakka
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A sötétben világító gombákhoz hasonló-
an a szentjánosbogár is a luciferin nevű 
anyagnak köszönheti világítóképességét. A 
világításhoz az ő esetében is oxigén szük-
séges, ami a légcsöveken keresztül jut a 
fénysejtekhez. Ha nem jut oda elég oxigén, 
kikapcsol, akár egy lámpa. A hímek és a 
nőstények nagyon különböznek egymástól. 
A hímek két pár, repülésre alkalmas szárny-
nyal rendelkeznek, míg a nőstények szár-
nya csökevényes vagy egyenesen hiányzik, 
nem képesek a repülésre és látványosan 
nagyobbak, lárvaszerű a testük. Meleg nyá-
ri estéken erdőkön és réteken lehet őket 
észrevenni, ahogy keringenek a fű fölött. A 
világítást kommunikációra használják: a 
nőstények fényjellel üzennek a hímeknek, 
hogy tudják, merre kell keresni őket. Ma-
gyarországon összesen három faj lelhető 
fel: a nagy szentjánosbogár, a kis szentjá-

Szentjánosbogár

nosbogár és a törpe 
szentjánosbogár. A fa-
jok világítással különböztetik meg egymást; 
a jelzés úgy működik, akár a morzejel: van 
hosszabb és rövidebb világítás. A jelzést a 
fajon belül minden egyed ismeri, így nem 
tévesztik össze egymást. A kódolt üzenet-
váltást évente csak két héten át lehet meg-
figyelni, a szaporodási időszakban.
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Létezik olyan tintahal is, ami csodás kék 
színben képes világítani. Ezek a lábasfejű 
élőlények a Japán-tengerben élnek, és alig 
néhány centiméter hosszúak, mégis gyö-
nyörű látványt nyújtanak, amikor 
íváskor (vagyis a szaporodás során) 
elárasztják a tengerpartot. A világí-
tást több mindenre használják: az 
ellenség elriasztására, vagy éppen 
arra, hogy magukhoz csalogassák a 
táplálékukat. Nem csak a világítás-
sal tűnnek ki a többi tintahalfajok 
közül; kutatások szerint ugyanis 
képesek a színeslátásra, és meg 
tudják különböztetni a környeze-
ti fényt a társaik által kibocsátott 
fénytől. Ezáltal egymással is tudnak 
kommunikálni, és akár vetélytársa-
iknak is üzenhetnek.

Kéken világító tintahal

Világító tengeri lények

Sok tengeri élőlény is képes fénykibocsá-
tásra. Kutatók ezt úgy figyelték meg, hogy 
lemerültek a tenger mélyére, kifeszítettek 
egy hálót, és a hálóval érintkező, világításra 
képes élőlények fényt bocsátottak ki. Léte-
zik egy egysejtű, a dinoflagelláta, ami nem 
valami dinókorból itt maradt élőlény, hanem 
egy algafajta. Akkor világít, ha veszélyt érez, 
ha például valami kiszemelte őt áldozatá-
nak. Amikor úgy érzi, ragadozó környékezi, 
riasztó fényt áraszt magából, remélve, hogy 
ezzel elüldözi a támadóját. Más tengeri élő-
lény is szokott ezzel a trükkel élni. A fekete 

sárkányhal kinézete emberi szemmel is ele-
ve ijesztő. Azonban ez a halfaj a tenger fe-
nekén él, ahol nem látni szinte semmit. Így 
amikor megtámadják, ő is fénnyel próbálja 
elriasztani ellenségét, ami az egész testét 
beborítja. Létezik olyan tintahalfajta, ami a 
nagyobb halak számára ízletes falatka is 
lehetne, ám amikor veszélyt érez, világító 
anyagot lövell ki magából nagy sebesség-
gel. Ezzel igyekszik elijeszteni az éhes raga-
dozókat. A tengeri csillagok között is akad 
olyan, amelyik képes világítani. 
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Tengerparti nyaraláskor lehet találkozni 
medúzával, de képről is ismerős lehet ez 
a különleges tengeri élőlény. Már 500-700 
millió éve élnek a tengerben, a testük 97%-
a víz. Nagyon egyszerű élőlények, ugyanis 
nincs szemük és agyuk sem, de képesek a 
fény változását és a gravitációt érzékelni. 
Többségük csalánozó, vagyis olyan sejtek-
kel rendelkeznek, amikkel képesek meg-
bénítani az áldozatukat, mivel ragadozó 
életmódot folytatnak. Testükön egyetlen 
nagy szájnyílás található: ezen keresztül 
táplálkoznak úgy, hogy beszívják a vizet, és 
vele együtt magát a táplálékot is, ami lehet 
plankton, kisebb rák vagy nagyobb méretű 
medúzák esetében akár hal is. A karjaikkal 
a táplálékot a szájnyíláshoz terelik, ahol 
– emésztés után – távozik belőlük a salak-
anyag.

A világító medúza harangrészének átmé-
rője akár 10 centiméter széles is lehet, de 
tapogatói, karjai ennél jóval hosszabbak. A 
karjaival képes csaláncsípéseket okozni, de 
mérge nem halálos. A világító tintahalhoz 
hasonlóan ő is kékeszöld fénnyel világít, 
illetve az általa termelt nyálka tartalmaz 
világító anyagot: egy ilyen világító ösvényt 
láthatunk a hajók nyomában a tengeren. 
Általában a nyílt óceánban élnek, de nyár 
vége felé megközelítik a tengerpartokat. En-
nek oka, hogy ilyenkor csökken a csapadék 
és kevesebb édesvíz ömlik a tengerekbe. A 
tengerparti vizek így sósabbá válnak, amit a 
világító medúza jobban kedvel, és csopor-
tosan megjelennek a partokon, ahol fénylő 
sávot alkotnak.

Világító medúza
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rejtvényoldal A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

Összeállította: Győrfi Ágnes

A következő meghatározások válaszát a magazin egy-egy szövege rejti. Ha beírod a rejt-
vény vízszintes soraiba az egyszavas válaszokat, a színes oszlopban az árnyékban élő 
Átokkiáltókat legyőző két varázsszer nevét olvashatod. 
(Segítségül használd a keretbe írt szavakat!)

OROSZKÉK, KERINGŐ, JÉGCSAP, PIKSZIS, PAPILLOTE, 

RICSELŐ, LUCIFERIN, SZENTJÁNOSBOGÁR, ÁRNYÉK-

SZÍNHÁZ, KEZÍR, BETLEHEM, STRUCC, ZSOLT, JÓKAI, 

ÉNEKESMADÁR

  1. Nyulász Péter Téli meséjében a hóember orra. 
  2.  Híres írónk vezetékneve, aki a szaloncukrot szalonczukkedli néven emlegette művei-

ben. 
  3. A szevasztopoli nagyhercegi családból származó árnyvadász színe. 
  4. Meleg nyári esték fényjelzéssel kommunikáló rovarja. 
  5. A hókristályok tánca. 
  6. A fény és árnyék játékán alapuló élőszereplős színházi előadás. 
  7. A szaloncukor papírjának rojtozására használt eszköz. 
  8. Kisméretű, fémből, fából vagy porcelánból készült cukorkásdoboz. 
  9. A Világjáró macska című vers költőjének keresztneve. 
10.  A sötétben világító gombák ennek az anyagnak köszönhetik lumineszkáló képességü-

ket. 
11. Halász Bálint meséjének bölcs varázslója.
12.  A BonBon Matiné árnyékszínházának bibliai történetet feldolgozó, különleges hangu-

latú előadása. 
13. A karácsonyfadísszé vált édesség francia testvére. 
14. A tükör című versben a kisgyerek születésnapi ajándéka. 
15. Ez a lendkerekes madár dobta Sosenemsikerül bácsi csónakja mellé a palackpostát. 
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Mikkamakka

Nagyapám azt mondta, mindenkinek van 
őrangyala. Nagymamám szerint beszélgetni 
is lehet az őrangyalunkkal, meg lehet kérni, 
hogy segítsen ezt-azt. 

Kamaszkorom nagy élménye volt a Berlin 
felett az ég című film (Wim Wenders rendez-
te), amelyben az egyik munkanélküli őran-
gyal szerelmes lesz egy cirkuszi artistanőbe. 
Nagy dilemma gyötri: otthagyja-e halhatat-
lanságát a földi életért. 

Merthogy az angyalok – a keresztény 
hagyomány szerint – halhatatlanok. Isten a 

mennyel együtt teremtette őket. Szemmel 
látható testük nincs, de tudatuk, intelligen-
ciájuk, akaratuk van. Isten eredetileg azért 
teremtette őket, hogy dicsőítsék őt. Volt egy 
lázadó angyal, Lucifernek hívták (nevének 
jelentése: Fényhozó). Az Istennel való szem-
beszegülés miatt Isten kitiltotta a mennyből 
őt és az angyalok harmadát. A többiek ma-
radtak, hogy Isten dicsőítése mellett az ő 
akaratát közvetítsék az emberek számára. 
Az angyalok hozzák meg a hírt például a ki-
lencvenéves Ábrahámnak, hogy fia fog szü-

letni Sárától. A gyermek meg is születik, 
szépen növekszik, amikor Isten arra kéri 
Ábrahámot, hogy áldozza fel a gyerme-
ket őérte. Ábrahám már épp teljesítené 
Isten kérését, amikor egy angyal jelenik 
meg előtte, és megakadályozza tettét. De 
Ábrahám fiatal mellékfeleségét (az ószö-
vetségi időkben többnejűség volt), Hágárt 
és annak kisfiát, Izmaelt is egy angyal 
menti meg a pusztában: amikor majdnem 
szomjan halnak, egy kutat mutat nekik. 

Ábrahám és Sára unokája, Jákob sok-
szor találkozott angyalokkal. Egyik ilyen 
találkozásakor egy mennybe vezető lét-
rát látott, ahol az angyalok le s föl jártak 
(ezt nevezték Jákob lajtorjájának). Egy 
másikban Jákob angyallal harcolt, s Já-
kob győzött. Majdnem ezer évvel később, 
amikor a zsidó nép kiszabadult egyiptomi 
fogságából, angyalok segítették a meg-
maradásukat. Angyali segítséget kapott 

Angyalok
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több próféta is, például Ezékiel, 
akinek látomásait Isten trónjáról 
és az őt körülvevő angyalokról 
azóta is angyalkutatók elemzik. 
Dániel próféta újfent angyalok se-
gítségével menekült meg a tüzes 
kemencéből három másik társával 
együtt. Ő ír az angyalok külsejéről 
is: „Amikor körülnéztem, egyszer-
re egy gyolcsruhába öltözött férfit 
láttam. Derekát színarany övezte. 
Teste ragyogott, mint a drágakő, 
arca, mint a villám, szeme, mint 
a lobogó tűz, karja és lába, mint 
a csiszolt érc felülete, szavának 
hangja meg, mint a tömeg zúgá-
sa.” (Dán 10,5-6)

Az Újszövetségben is találko-
zunk angyalokkal. Máriának egy 
angyal, Gábriel adja tudtára, hogy 
gyermeket fogan, Jézust. A pász-
torokat is angyalok vezetik Bet-
lehembe. S Jézus sírboltja elől is 
angyalok hengerítik el a hatalmas 
követ, és adják hírül az asszo-
nyoknak, hogy Jézus él.    

Az Újszövetség fiatal látnoka, János is 

Konkoly Edit összeállítása
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angyalokról beszél, akik szintén híreket hoz-
nak és védelmeznek. 

Az angyaltan szerint léteznek különleges 
angyalok: szeráfok és kerubok is, akik egyfaj-
ta védőzónát képeznek Isten körül. Feladatuk 
a Paradicsomba vezető út őrzése és Isten 
trónjának hordozása. 

De hogy igazából hogyan is működik a 
menny, s benne az angyalok, nagymamám 
szerint halálunk után tudjuk meg biztosan.



Kedvenc szelet
Lakatos István
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2018. januári havi műsor

2018. január 4. 10:30  Arany Lille – Lappföldi (számi) népmese
    19:00  Francia rúdugrás – szextett két részben
2018. január 5.  19:00  A Grönholm-módszer – Manna Produkció 
 péntek      
2018. január 6.   11:00  A kis herceg – mese-monológ két részben gyerekeknek
 szombat      16:00  A rendíthetetlen ólomkatona – mesejáték 8 éves kortól
2018. január 7. 11:00  Kerekítő manó és a hókatonák szíve (tél) – mesék óvodá- 
 vasárnap    soknak (és kisebbeknek is)                               
  17:00  Tagadj, tagadj, tagadj! – Orlai Produkció
2018. január 8.           19:00  Halpern és Johnson – A Gólem Színház előadása 
 hétfő                          
2018. január 9.      19:00  Halpern és Johnson – A Gólem Színház előadása 
 kedd                                          
2018. január 11.        19:00  Anyám mondta – A Gólem Színház előadása  
 csütörtök              
2018. január 12.      19:00  Zs kategória – önfeledt zsidózás revüvel – A Gólem  
 péntek  Színház előadása     
2018. január 13. 11:00  Kerekítő manó és a hókatonák szíve (tél) – mesék óvodásoknak  
 szombat                             (és kisebbeknek is)  
                                      14:00  Vitéz László menyecskét keres – bábjáték 3–12 éves gyerekeknek
                         19:00  Április Párizsban – romantikus vígjáték 
2018. január 14. 11:00  Janikovszky Éva: Az úgy volt... – mesejáték 7–13 éves gyerekeknek 
 vasárnap          19:00  S.Ö.R. – Shakespeare Összes Rövidítve
2018. január 15. 11:00  Ann-Droid – XXI. századi Pinokkió-történet
	 hétfő 19:00  Maradjunk annyiban
2018. január 16. 14:30  Adrian Mole újabb kínszenvedései a felnőttkor küszöbén 
 kedd   19:00  A Grönholm-módszer – Manna produkció
2018. január 19. 11:00  Móka Miki és barátai – játék gyerekeknek, retro felnőtteknek 
 péntek  19:30  G.Ö.R.CS. – Görögök Összes Regéi és Cselekedetei
2018. január 20.         20:00  Loveshake – Az élet összeráz
 szombat   
2018. január 21. 11:00  Széttáncolt cipellők – táncelőadás 3–10 éves gyerekeknek 
 vasárnap              17:00  Loveshake – Az élet összeráz
2018. január 24. 19:00  Heisenberg – Orlai Produkció
 szerda
2018. január 25. 19:00  S.Ö.R.– Shakespeare Összes Rövidítve
 csütörtök
2018. január 26. 11:00  A rendíthetetlen ólomkatona – mesejáték 8 éves kortól 
 péntek 19:00  Tagadj, tagadj, tagadj! – Orlai Produkció     
2018. január 27.         11:00  Kerekítő manó és a hókatonák szíve (tél) – mesék  
 szombat  óvodásoknak (és kisebbeknek is)
     15:00  Kinevetsz a végén! – Gólem Színház előadása 
  19:00  Edith és Marlene – Manna Produkció 
2018. január 28. 11:00  Ann-Droid – XXI. századi Pinokkió-történet
 vasárnap   14:00  Ann-Droid – XXI. századi Pinokkió-történet
                                     19:00  Caveman – Az ősember – Stand up comedy 
2018. január 29.        11:00  Janikovszky Éva: Az úgy volt... – mesejáték  
 hétfő  7–13 éves gyerekeknek
                  15:00  Adrian Mole újabb kínszenvedései a felnőttkor küszöbén
2018. január 30. 19:00  A Grönholm-módszer – Manna Produkció
 kedd
2018. január 31.  10:30  Vitéz László menyecskét keres – bábjáték  
 szerda  3–12 éves gyerekeknek 
                  19:00  Francia rúdugrás – szextett 
   két részben

Fotók: Draskovics Ádám

A rejtvények megoldásai

Illusztráció: Buzay István

1. 
a) b

b) c

c) a és c

d) b

I. 

II. Árnyék nélkül nem vesszük észre a fényt.

Megfejtés: Jóság és szeretet

III.  A nehézségek, gondok ébresztenek rá az élet szép 
dolgaira. A fény és az árnyék, a jó és a rossz együtt 
részei a világnak.

 Várjuk együtt a lendkerekes 
struccot!            2–3. oldal

A sah             4–5 oldal

Rejtvényoldal      49–50. oldal
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