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HÉTFŐ: Az öreg tölgy napja 

Hogyan lett az erdőnek kórusa? 

 Minka és Manó vidáman szaladtak ki a fák közül a nyári nap sütötte tisztásra, messzire 
lehagyva az őket komótosan követő nagyapjukat. Minka cigánykerekezett egyet, Manó pedig 
nagyokat szökkenve próbálta tartani nővérével a lépést. Boldogan kacagtak, egymást 
fröcskölték a hűs patak vízével és az ezer színben pompázó lepkéket kergették bolondosan. 
Frici papa szép lassan beérte őket, rájuk mosolygott majd letelepedett egy öreg tölgyfa 
árnyékába, fáradt hátát óvatosan a mélyen barázdált kéregnek döntve. Unokái kis idő múlva az 
ugrabugrálástól és a játéktól kimerülve telepedtek le köré, csilingelő hanggal újságolták 
nagyapjuknak a felfedezett csodákat. Frici papa türelmesen végighallgatta őket, majd amikor 
befejezték a beszámolót, csendre intette a lelkes aprónépet. Minka és Manó nem értették 
először, hogy miért kell csendben maradniuk, hiszen annyi mindent akartak még megkérdezni 
a bölcs nagypapájuktól, aztán egyszer csak meghallották… Először bátortalanul csak néhány 
rövid füttyentés, egymásnak felelgetve, majd egyre hangosabban és dallamosabban kezdett 
dalolni az erdő. A két gyermek ámulva nézte, ahogy nem messze tőlük színes tollruhában 
pompázó madarak jelentek meg, Erdőmentők Az Erdők meséi 9 bokorról bokorra repkedve 
szemfényvesztő gyorsasággal és ügyességgel, miközben nem szűntek meg énekelni. Hangjuk 
messzire szállt az erdő mélye felé, ahonnan hasonlóan szép dallamok válaszoltak nekik. Aztán 
a madárkórus énekébe észrevétlenül egy dörmögős mély hang vegyült és halkan mesélni 
kezdett a gyerekeknek rég elfeledett titkokról, az erdő énekeseiről: „Réges-régen, amikor az 
Erdő még fiatal volt, bohón burjánzott el Földanyó hátán, puha zöldbe borítva a rögös és kopár 
tájat. Terebélyes fáinak dús lombkoronája alatt békésen pihentek az erdei állatok, tarka 
virágokkal teleszórt tisztásait sebesen szaladó, kristálytiszta vizű patakok szelték át, a köveken 
megtörő csobogva csilingelő hangjukat messzire vitte a fák között cikázó, illatos szellő. Éjszaka 
a Hold és a csillagok ezüstfénye ragyogta be az üde zöld növényzetet, pilácsot gyújtva az éji 
vándoroknak a fekete bársony takaróval betakart, szunnyadó természetben. Én mondom, mesés 
egy vidék volt ez, tündérek és erdei manók tanyája, akik őrizték és ápolták az Erdő szépségét. 
Télen vakítóan fehér hótakaróval borították be a tájat és halkan duruzsolták éneküket a 
szunnyadó fáknak és növényeknek, meg a téli álmot alvó állatoknak. Tavasszal, ahogy az első 
meleg napsugarak elolvasztották a puha hótakarót, vidám, Erdőmentők Az Erdők meséi 10 
hívogató dallamokkal csalták elő a fák rügyeit, a virágok bimbóit, a lepkéket és rovarokat, az 
Erdő összes állatát. Amikor aztán a nyár aranyló fénye beragyogta a világot, a tündérek és 
manók pompás kórusa hangosan zengett, élettel és örömmel töltve meg az Erdőt, és nem is 
csendesedett egészen addig, amíg a nappalok lassan el nem kezdtek rövidülni és hűs szeleivel, 
borongós időjárásával beköszöntött az ősz. Álomba ringató, mesés balladákat énekeltek 
ilyenkor halkan, útnak indítva a vándorokat és felkészítve a télre a maradókat. Hosszú-hosszú 
évszázadok teltek el így békében és nyugalomban. Az Erdő végtelenül boldog volt, hogy ilyen 
csodáknak adhat otthont. Fiatal volt még, nem tudhatta, hogy ez nem tarthat örökké. Egy szép 
napon azonban Földanyó így szólt hozzá: – Drága fiacskám, csodálatos sudár felnőtté serdültél, 
itt az ideje, hogy a téged dajkáló tündérek és manók visszatérjenek hozzám. Megrettent az Erdő, 
nem számított rá, hogy valaha is elveszítheti a gyerekkori játszópajtásait. – Drága, jó 
anyácskám, biztosan el akarod vinni őket? Olyan jó helyen vannak nálam, láthatod, milyen szép 
és békés otthont biztosítok nekik. Köveim otthont nyújtanak a tündéreknek és a manóknak, fáim 
és bokraim Erdőmentők Az Erdők meséi 11 árnyékot és táplálékot, patakjaim hűsítő vizet, 



állataim kellemes társaságot adtak nekik. Miért ne maradhatnának velem? Hiszen mint 
szülőatyjuk gondoskodom felőlük – tudakolta félve. Így igaz, és éppen ez volt a lényeg, hogy 
megtanuld a másokról való gondoskodást. Jelesre vizsgáztál és én nagyon büszke vagyok rád – 
mondta mosolyogva Földanyó, miközben meleg, erős karjaival szeretettel ölelte át szegény 
lelombozott fiacskáját. – Elárulok neked egy meglepetést… – suttogta aztán titokzatosan 
Földanyó a már majdnem pityergő Erdő fülébe. – A tündérek és manók helyett kapsz másokat, 
akikre vigyáznod kell, és akikről gondoskodhatsz majd…. 

https://www.youtube.com/watch?v=qieaVaYejk8 

 

Milyen fák vannak a kertben? Gyűjtögetés tojástartóba! 
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Az erdei madarak napja 

…Egy másik, sokkal bohókásabb népséget. Úgy hívják őket, hogy emberek. – Emberek – 
ízlelgette magában a szót az Erdő, de máris kezdett jobb kedvre derülni. – És milyenek ezek az 
emberek édesanya? – Még fiatalok, nagyon fiatalok. Sok figyelmet és törődést igényelnek. – 
Ó, ne aggódj, anyácskám, nálam a legjobb helyen lesznek. Fáim és bokraim bőséges és finom 
élelmet, nyáron pedig hűsítő árnyat biztosítanak számukra, szikláim barlangjai pedig 
menedéket az eső és a téli hideg elől. Csintalan kis patakjaim tiszta vizet nyújtanak, majd hogy 
szomjukat olthassák, és állataim kellemes és pajkos játszótársak lesznek számukra – itt azonban 
az Erdő elakadt javainak felsorolásában, és kérdőn Földanyóra nézett. – De anyácskám, mi lesz 
az énekkel, a tündérek és manók semmihez sem fogható csodálatos énekével? Kik fognak 



énekelni a gyermek-embereknek, ha elviszed őket magaddal? Földanyó gondolkodóba esett, 
összeráncolva bölcsességgel teliszántott, rögös homlokát. Végignézett az előtte már útra készen 
felsorakozott tündéreken és manókon. Aztán egyszer csak remek ötlete támadt. – Tudod mit, 
kisfiam? Az erdő muzsikáját, a tündérek és manók meseszerű énekét kapják meg a madarak – 
mondta, és az Erdőnek füléig szaladt a szája, úgy mosolygott. Magához hívta egy tisztásra a 
madarak aprajátnagyját. Pillanatok alatt összegyűltek a madárkák, izgatottan várva, hogy mi 
fog történni. – Nos, drága barátaim – fordult az Erdő a tündérekhez és manókhoz. – Válasszatok 
magatoknak egy madarat, akinek szívesen megtanítjátok csodálatos éneklőtudományotokat. 
Bátortalanok voltak a tündérek, nem tudták, hogyan fogjanak hozzá a megfelelő madarak 
kiválasztásához. Nem úgy a manók! Ők egyből a közepébe csaptak a munkának, és a maguk 
tudorka módján egyből elkezdték kiválogatni a lehetséges jelölteket. Elsőnek – és legbátrabban 
– Rubecula, egy ifjú, pirospozsgás manófiú választott. Büszkén kihúzta magát pipacsszín 
mentéjében, magára kanyarintotta kedvenc zöldesbarna kaftánját, és magabiztosan odalépdelt 
az egyik tétován nézelődő madárkához: – Te hasonlítasz a legjobban rám, kis barátom, ezért 
gyanítom, téged foglak tudni a legjobban megtanítani az énekemre. Mi a neved? – Vörösbegy 
– csipogta lelkesen a kismadár. – Gyere velem kicsi vörösbegy, megtanítom neked a trillázás 
csínját-bínját. Felbátorodott Rubecula sikerén a többi manó, a Parus testvérek máris kiperdültek 
a tisztás közepére, cigánykereket vetve és szaltókat ugrálva citromsárga nadrágjukban és 
zekéjükben. Élesen és hangosan kurjongattak a látványos bemutató közepette. Az egyik fiú 
világoskék inget viselt, ami tökéletesen illett égkék szeméhez és hajához, míg a testvérbátyja 
inkább zöld inget húzott, mert az jobban kiemelte szénfekete haját. – Hé, ti ketten, ott! – 
kiáltottak oda két csalafinta kismadárnak. – Ha már Rubecula is a maga képére választott 
madarat, akkor mi is így teszünk. Mi a nevetek, kispajtások? – Mi vagyunk a cinkék. A 
picinkék… És még mókásak is vagytok: az egyiknek kék sipkája van, a másiknak meg fekete. 
Akkor a nevetek bizonyára: kék cinege és széncinege. Jót mulatott mindenki a Parus testvérek 
által rögtönzött rímen. Most már a tündérek is bátrabbá váltak, látva a manók eddigi sikereit. 
Elsőként egy ifjú lépett elő délceg tartással, földig érő barna köpenye acélkék csuklyában 
végződött. Büszkén viselt, drága mentéje a vörös minden színében pompázott. Hangja 
határozott volt, mégis kellemes. Odalépett a hozzá leginkább hasonlító madárhoz. Barátságosan 
megszólította: – A nevem Fringilla, nemes ifjú vagyok. Akarsz-e a tanítványom lenni? – Engem 
erdei pintynek hívnak – felelte a madár. – Szívesen tanulnék egy nemes mestertől. Zene, 
kacagás és tánc kezdte betölteni a tisztást. Újabb tündér, ezúttal egy színpompás ruhába öltözött 
kisasszony perdült középre, megfelelő tanítványt keresve magának. Halványbarna ruháján 
keresztben mindenfelé fekete, fehér és sárga csíkok futottak, fején pedig rózsavörös kalap 
billegett. Kacagva hívta táncba az egyik hasonlóan színes és jó kedélyű madárkát. – Én Elis 
vagyok. Cardu Elis. A tündérkórus egyik kóristája. És te ki vagy, színpompás kismadár? Én a 
tengelic vagyok, és nagyon örülök, hogy megismertelek. Egyre több pár talált egymásra a 
manók, tündérek és madarak közül a hirtelen kerekedett zenés-táncos mulatságban. Még az ősz, 
öreg Aegithalos bácsi, a legidősebb és legtöbb nótát tudó manó is talált egy hozzá hasonló 
madárkát, akinek hosszú, fekete faroktollai messzire nyúltak hátra, ahogy végigszántották az 
avart, akárcsak Aegithalos bácsi vékonyka köpenye. A madárka feje fehér volt, éppen úgy, mint 
a manónak. Halványrózsaszínes tollait feketék mintázták, Aegitahlos bácsinak arra az ütött-
kopott mellényére hasonlítva, amit még legénykorában kötött neki a felesége. Hiába 
mutatkozott be a madárka, Aegithalos bácsi nem jegyezte meg a nevét, de mivel annyira 
hasonlított saját magára, ezért úgy hívta, ahogy őt becézték a többiek: őszapónak. Felharsant 
egy magasan trillázó, gyönyörű ének, amit három csodaszép tündérhajadon énekelt. Az 
egyiküknek selyem ruhájához hasonlatos ébenfekete haja volt, bár, ahogy perdítette a 



szoknyáját, látni lehetett, hogy néha sötétbarna is vegyül ruhája fekete színei közé. A másik 
leány egy barna hajú szépség volt barna pettyes ruhában, hasonlóan kellemes hanggal, mint a 
testvére. Ők voltak a Turdus nővérek. Közülük a legszebb, mégis visszafogott dallamot 
citromsárga báli ruhába öltözött lenszőke unokatestvérük, Oriolus énekelte. Három rigót 
annyira elbűvölt ez a meseszép muzsika, hogy maguktól szegődtek a tündérleányok mellé 
tanoncnak. Ők voltak a fekete rigó, az énekes rigó és a sárgarigó. Olyannyira elment a 
mulatozással az idő, hogy észre se vették, amint rájuk esteledett. Elhalkult a manók és a 
tündérek harsonakórusa. Egyetlen tündérleány, egy bájos, hosszú és világosbarna hajú hajadon 
lépett elő. Csendben figyelte mindenki, hogy milyen csodás dallamot fog megidézni a 
hangjával. Lassan belekezdett, puha bársonyhangja álomba ringatta az erdő fáit, virágait és 
állatait. Egyetlen madárka volt csak, akit annyira lenyűgözött ez a gyönyörű dallam, hogy nem 
tudott álomba szenderülni – ő a fülemüle volt. A lélegzetét visszafojtva figyelte a tündérleány 
minden rezdülését, jól az emlékezetébe vésve az összes hangot, amit az énekben hallott. És 
akkor egyszer csak megérezte! Megérezte a dallamban rejlő varázst. Hagyta, hogy magával 
sodorja, és ő maga is elkezdett énekelni. A leány, akit Csalogánynak hívtak, titokban 
elmosolyodott – neki már nem kellett semmit tanítania tollas kis barátjának.” A mese végére 
érve Frici papa elégedetten gyönyörködött csillogó szemű Erdőmentők Az Erdők meséi 17 
unokáiban, akik tátott szájjal hallgatták történetét. Minkát és Manót teljesen elbűvölte a mese, 
minden pillanatban az erdő hangjait figyelték ezután: próbálták kitalálni, hogy éppen melyik 
madár, tündér vagy manó hangja szól éppen…. 

https://www.youtube.com/watch?v=-3fKeaORU7E 

 

CSÜTÖRTÖK: A madárbarát kert kialakításának napja 

– Látjátok gyerekek – mondta Frici papa –, a tündérek és manók kórusa több száz éve szól az 
erdőben, csak a tollas bál óta már az énekesmadarak hangján. Földanyó és az Erdő megőrizte 
nekünk ezeket a csodás dallamokat. Itt azonban Frici papa kicsit elkomolyodott, még a hangja 
is megváltozott. Nyoma sem volt már a mesének. – Nekünk is tennünk kell ám azért, hogy még 
sokáig gyönyörködhessünk ebben a mesés muzsikában. – Mire gondolsz, papa? – kérdezte 
Minka és Manó kórusban. Arra gondolok, drága kisunokáim, hogy vigyáznunk kell az erdőre, 



az énekesmadarak otthonára, és segítenünk kell tollas kis barátainkat, hogy könnyebben 
átvészeljék a kemény teleket és a forró nyarakat. A testvérpár szolgálatkészen talpra ugrott: – 
Mondd, papa, mit csináljunk? Segítünk! Frici papa elmosolyodott unokái jószívű lelkesedésén, 
majd nyugalomra intette őket és elmesélte az évszaknak megfelelő teendőket:– Ilyenkor, 
amikor forrón süt a nyári nap, a madárkák is szomjasak. Itt az erdőben találnak maguknak hűs 
patakvizet, de sokan közülük a falvak és városok kertjeiben élnek. Nekik nehezebb dolguk van. 
Ha hazaértünk, akkor teszünk ki itatókat, kisebbeket és nagyobbakat is, hogy tudjanak inni és 
kicsit meg tudjanak mártózni bennük, hogy felfrissüljenek. Viszont nagyon fontos, hogy amíg 
ennyire meleg van, minden nap gondoskodni kell arról, hogy legyen friss vizük a madárkáknak. 
Melyikőtök vállalja? – Én! Én! – hangzott kórusban a válasz. – Nyugalom, nyugalom! – intette 
őket csendre Frici papa. – Nagyon örülök, hogy ilyen lelkesek vagytok, de csinálhatjátok ketten 
is. Vagy egyik nap Minka, a másik nap Manó. – És télen mit kell csinálni? – kérdezte Minka 
kíváncsian. – Télen segítenünk kell az énekesmadaraknak, hogy élelmet találjanak – folytatta 
Frici papa az okítást. – Ha bejönnek az első fagyok, teszünk majd ki etetőket, amiket feltöltünk 
ízletes magvakkal. Egy-két faágra majd szúrunk almákat, mert azt is nagyon szeretik az 
énekesmadarak, és fellógatunk néhány szalonnabőrkét. – Szalonnabőrkét? – csodálkozott el 
Manó. – De hiszen azt a kutyáknak szoktuk adni. Miért nem adunk nekik inkább kenyeret? Azt 
se Buksi, se Foltos nem eszi meg. – Kenyeret nem szabad – mondta határozottan Frici papa. – 
Az nem tesz jót a madaraknak. Buksi meg Foltos amúgy is szép kövérek, rájuk férne némi 
fogyás, úgyhogy most télen az énekesmadarak kapják a szalonnabőrkét. De azt ugye tudjátok, 
hogy egész télen etetni kell őket, amíg ki nem tavaszodik? Ha hó van, ha sár van, ha esik, ha 
szél fúj, az etetőben mindig kell lennie élelemnek. Ti se örülnétek annak, ha egyik nap nem 
lenne reggeli, ebéd vagy vacsora. – Nincs ezzel semmi baj, Frici papa – felelte határozottan 
Minka. – Majd Manóval beosztjuk, és egész évben gondoskodunk arról, hogy az 
énekesmadaraknak mindig legyen mit enniük. Frici papa elmosolyodott, megsimogatta Minka 
fejét, és kedvesen azt mondta a kislánynak: – Ez nagyon szép tőletek, gyerekek, de nem kell a 
madárkákat egész évben etetni. Ha kitavaszodik, megtalálják ők maguknak, ami nekik kell, 
ügyes kis állatok. De amíg hideg van és fagy, addig a mi segítségünkre szorulnak. – Papa, papa! 
– ugrott hirtelen talpra Manó. – De hiszen nincs is etetőnk. Vennünk kell néhányat! – Szerinted 
mi magunk nem tudunk csinálni? – kacsintott rá Frici papa. – De miből? – csodálkozott el 
Manó. – Tele van a sufni deszkával, majd azokból. Megtanítalak benneteket rá – mondta 
büszkén Frici papa. – Fából kell csinálni mindent a madárkáknak, mert azt szeretik, ha az 
otthonukra, az erdőre emlékezteti őket az etető is, vagy akár az odúk is, amiket majd kiteszünk, 
hogy legyen hol lakniuk. – Hurrá! – ugrott talpra vidáman a két gyerkőc, és azonnal el is kezdték 
tervezgetni, ki mit fog tenni, ha hazaérnek, hogy télre legyen a madárkáknak etető és persze pár 
odú is, ahova később beköltözhetnek. Boldogan ugrándozva indultak haza, Frici papa büszkén 
mosolyogva, komótosan követte őket. Rajta kívül még valakik mosolyogtak és mondtak hálás 
szívvel köszönetet a jó szándékú és segítőkész kis családnak: Földanyó, az Erdő és az 
énekesmadarak. 

https://www.youtube.com/watch?v=tJcmF4hi3T8 



 

 


