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Gyümölcsoltó ünnepén a kotlósunk szokatlanul komoly arccal ült a 
fészkén. A nyakát összehúzva tartotta. A szeme aranykarikában égett. 

A fészek csipogott. A tojásokból öt kis sárga csibe bújt elő, olya-
nok, mint a kanárimadarak. Öt kis ostoba, sárga csibe! Még tegnap fe-
hér, mozdulatlan, élettelen tojások; ma élő, mozgó madárkák, akik kí-
váncsian néznek rám fényes kis fekete szemükkel; akik örülnek a vilá-
gosságnak, meg az életnek; akik másnak semmiségek, nekem kedvessé-
gek. 

A tyúk ezért volt olyan komoly. 
Valami három hét óta ült már a tojásokon. Honnan tudja az az egy-

ügyű tyúk, hogy az ő szívének melegségénél csirke lesz a tojásokból? 
Honnan tudja, hogy a gazdasszonyban bízhatik, mikor az fészket készít 
neki, és mikor elszedi abba a gyékénykosárba a kikelt csirkéket? Miért 
tűri ezt békén? Miért nem tűri az idegent, a kutyát, a macskát, a másik 
tyúkot? 

De ami a legnagyobb, honnan tudja: hát honnan tudja az a tyúk, 
hogy a tojásait a kellő időben, a kellő órákban, a kellő vigyázatossággal 
meg kell forgatnia? Akik az első géptyúkot szerkesztették – a csirke-
költő gépet –, nem tudták. Minden tojásból nyomorék csirke bújt elő, ki 
sánta, ki vak, ki szárnyatlan, ki csenevész, vagy éppen semmilyen se. So-
kára eszüdtek rá, hogy a tojásokat meg kell időnkint forgatni. 

Ma már ezt a gazdasági akadémiákon tanítják. A tyúk nem jár abba 
a tudós iskolába, mégis tudja. De hát honnan tudja? 

Érzem, hogy ez a kérdőjel kicsi itt a mondatom végén. A lelkem 
kérdőjele az égig nyullad! 

Engem az állati ösztönről írott tudományok nem elégítenek ki. Az 
állati ösztön szó csak takarója annak, hogy ezekről a tollas testben járó 
lelkekről nem tudunk semmit se. 
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Én azt gondolom néha, hogy a tyúkok is beszélgetnek. Amint kapir-
gálnak a kertek alján, hallani vélem a beszélgetésüket: 

– Hogy vagy, tyúkanyó? Lesznek-e a tavasszal csirkéid? 
– Még nem tudom. Tavaly szerencsétlen voltam: egyet a héja vitt 

el, hármat a macska; egyet elvesztettem; kettő a vízbe fulladt. Sok 
szomorúság ez az anyának! 

– Sok. 
– Sok. 
– Hátha az idén megoltalmaz a jó Isten? 
– Lehet. Meggondolom. Hopp: egy giliszta… 
Egyszer csak a tyúk betotyog a konyhába, és elkezd tyúknyelven 

jelentkezni, könyörögni, követelni: 
– Vaty-vaty, adjátok elő a tojásaimat! Ki akarom költeni! 
S beleül a kosárba, amelyikbe tojni szokott, és várja a tojásokat. 

Persze azokat régen elsikkasztotta a teremtésnek szoknyában járó ko-
ronája, bajos lenne velük beszámolni. Tyúkanyó jogos követelésére az a 
felelet, hogy kiröpítik az udvarra. 

– Tessék folytatni a hivatalos működést! 
Azonban mire kettőt fordulunk, tyúkanyó az anyai állhatatosság 

panaszos sírásával tib-láb ismét a fészkén, és hacsak meg nem pálinkáz-
tatják, nem enged. Napokig zsémbeskedik, erőszakoskodik, zaklatoló-
dik; a taréja megsápad a búslakodástól. Végre aztán, ha megkönyörülnek 
rajta, és tesznek alája 18–20 tojást, akkor boldogan elhelyezkedik, és 
hozzáfog a költéshez. 

Milyen büszke aztán, mikor először sétálhat ki a csirkéivel a napsu-
gártól meleg udvarra. Amerre megy, szinte gurulnak utána a kis sárga, 
eleven gömbök. Tyúkmama szerető gondossággal szólogat nekik: kotty-
kotty – ami bizonnyal azt teszi: erre, erre! A csibék pedig éretlen, vé-
kony hangon felelgetnek: csip-csip – ami meg bizonnyal csak afféle ér-
telmetlen gyerekbeszéd. 

Ma délután a babiloni rabságról magyaráztam az iskolámban. Nem 
tudom, mi szükség van arra, hogy Baloghék, Szabóék, Pöhölyék, Gálék 
meg egyéb örökösen falusi emberek ismerjék a régi zsidóknak hányódá-
sait. A nagyméltóságú miniszter úr akarja ezt, meg a nagyságos tanfel-
ügyelő úr, meg a főtisztelendő esperes úr. Jobban szerettem volna a 
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rodostói rabságról vagy március tizenötödikéről beszélni, mert éppen 
évforduló nap van; de azt nem akarja a nagyméltóságú miniszter úr, sem 
a nagyságos tanfelügyelő úr, sem a főtisztelendő esperes úr. 

Így hát a babiloni rabságról beszéltem. A gyermekek keresztbe 
font karral ültek. A padokról lelógott a sok kis mezítelen láb. A szemek 
nyitva, és egynémelyik buzgó hallgatónak a szája is. 

Egyszer csak beereszkedik az ablakon a napnak egy széles, fényes 
sugara, mint egy kifeszített, sárga selyemszőnyeg. A gyermekek arca 
felderül. Mind arra fordítja a fejét. Kibámulnak a kéklő, fényes levegő-
be. 

Az egyik Gál gyerek megrezzen: 
– Fecske! 
Csakugyan egy fecske röpdös az ablak előtt, aztán egy második. Az 

én fecskéim. 
– Pihenjünk – mondottam a gyerekeknek. (Ez más szóval annyit 

tesz: mozoghattok, beszélgethettek.) 
S kinyitottam az ablakot. 
A fecskék ide-oda kerengve kiáltozták: 
– Csivis! Csivis! 
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Ami fecskenyelven bizonyosan annyit tesz, hogy: Jó napot kívánok! 
A sok gyerek keresztbe tette mellén a kezét, és a fecskék felé 

hajlongva énekelték: Fecskét látok, szeplőt hányok, selymet gombolyí-
tok! 

És mind mosolygott. Egymásra tekingettek, meg a fecskékre. A 
Daczó gyerek fölállott négykézláb a pad tetejére, és úgy nevetett ki az 
ablakon. 

 

A nap leszállóban. A fák és a házak hosszú árnyékokkal terítik be 
az utcát. Az emberek már szállingóznak hazafelé. Úgy látszik, Keviék is 
elvégezték a vetést. Pál az ökrök előtt ballag. Az apró unokák a cicama-
cafa barkáival összevissza koszorúzottan ülnek a szekérben. Az öreg 
Kevi a szekér hátulján lógatja a lábát, és pipázik. 

Leghátul lépked az Imre. A járásán nem látszik fáradtság. A falu 
kútjánál visszamarad. Szomjas? Nem: Fodor Lidi merít ott vizet. 

Lidi még tavaly bejárt a vasárnapi iskolába. Az írása szépecske, de 
a katekizmusban gyönge. Kissé pöszén beszél. A szeme nyílt, szelíd, kék. 
Mikor szólunk hozzá, féloldalt néz, mint a kacsa, de mint a szép kacsa. 
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A kútvödröt könnyű lebocsátani, de nehéz felhúzni. Régi kút. Minek 
is kellene változtatni rajta? Ha könnyen járna, akkor a gyerekeket kül-
denék vízért, és azok beleveszekednének. 

– Hagyjad, Lidi – mondja neki Imre –, gyönge vagy te arra! 
S kettőt ránt a kútostoron, és kiemeli a vödröt a kútból. 
Eddig azt hittem, hogy aki az erőmutatványt csinálja, annak fut a 

vér az arcába. Nem úgy van. A Lidi arca jobban kipirosodott, mint az 
Imréé. 

 
 
 



Feladatok 
 
1. Válaszolj a kérdésekre a novella alapján! 
 
a) Hány napig ül a kotló a tojásokon? ____________________________ 
 
b) Kiben bízik tyúkanyó? ______________________________________ 
 
c) Mit csinál a kotló a tojásokkal a 3 hét alatt? ____________________ 
 
d) Hány tojást szoktak a kotló alá tenni? _________________________ 
 
2. Melyek a tyúkanyó ellenségei, „akik” megfoszthatják csibéitől! 
 
_____________________________________________________________ 
 
3. Az elbeszélésben sok kérdő mondat található. Másolj le egyet ezek 
közül, amely téged is gondolkodásra késztetett! 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
4. Melyik madár jövetelét üdvözlik az iskolás gyerekek? Mit 
mondanak ilyenkor? Mit jelent ez az mondóka? Segítségül olvasd el 
a Néprajz rovatban a fecskéhez kötődő közmondásokat és szólásokat! 
 
_____________________________________________________________ 
 
5. Másold le azt a részt, amelyben az író bemutatja a falusi estét! 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
6. Szerinted mitől pirosodott ki Lidi arca? ________________________ 
 


