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Almába zárt madár-
ka címmel, Poszpisek 
Márta – a gyermeki 
lélekhez hamar utat lelõ, 
bájos – színes rajzaival 
jelent meg a szombat-
helyi származású, ma 
Érden élõ és itt folyó-
iratot szerkesztõ szerzõ 
friss mesekönyve. (Az 
író nem elõször fordul 
a gyermekkorosztályú 
olvasókhoz: a gyermek-
verseit tartalmazó Télidõ 
címû könyve 1991-ben, 
Három mese címû köny-
ve 2007-ben, míg a Mari 
Velin svéd írónõ általa 
fordított Evelina és a 
kert címû mesekönyve 
2008-ban került a köny-
vesboltok polcaira. Hany 
Istók címû mesejátékát 
a Bartók Kamaraszínház 
mutatta be 2007-ben, s 
elõadták az ország más 
városaiban is.)

A mesékben általában 
szinte bármi megtör-
ténhet. Így van ez Büki 
Attila hét új meséjében 
is, ahol a megszemélyesítés 
lehetõvé teszi az állatok meg-
szólalását, párbeszéd képes-
ségét egymással, az emberek-
kel, sõt még a felhõkkel is. 

A könyvben szereplõ hét 
rövid mese akár esti altató-
ul vagy nappali idõtöltéshez 
alkalmas. Közös és egyértelmû 
tanulságuk a jóságra nevelés. 
Ezért megfelelõ a házi peda-
gógia támogatására, a jó erköl-
csi magatartásra való oktatás 
segédeszközeként. A mesék 
hangulata, tömörségük jelesül 
szolgálja a tanítva szórakoztatás 
eredeti szándékát. A történetek 
szereplõi medvék, madarak, 

mókusok, macskák, sün, gye-
rekek, felnõttek, természeti 
képzõdmények és jelenségek. 
A modern Csalafinta mesében 
pedig a fodrászüzlet forgalmá-
nak fellendítésében úttörõ sze-
repet játszó Ajtó és a lustálkodó 
Csend. Érdekesség a címadó 
mesébe dolgozott dal, a rab 
madár éneke, majd a szabad 
madáré. 

A nemes vetélkedés sem 
maradt ki a könyvbõl, és üdvös, 
hogy A verseny nem durvul el, 
gyõztest sem hirdet ugyan a 
végén, hanem sugallva hangsú-
lyozza a részvétel fontosságát. 

Becsületességre, jóság-

ra, józanságra, ügyességre, a 
felnõttek tiszteletére, mások 
megbecsülésére és segítésé-
re, valamint, de nem utolsó-
sorban a mûvészetek szerete-
tére nevelnek ezek a kedves, 
hétköznapi történések pár-
huzamából fakasztott, mégis 
szépségbõl álmodott Büki-
mesék. Óvodások, kisiskolá-
sok karácsonyfa alá kívánkozó 
ajándékául nyugodt lélekkel 
ajánlható e vékonyka, ám lelki-
ekben annál gazdagabb mese-
könyv. (Büki Attila: Almába zárt 
madárka – Foldatoy, 2009)

   Zsirai László

A csend után ítélve, a város akár falu is lehet-
ne. A körforgalom közepén felállított fenyõfán 
villognak az apró lámpák, fáradt emberek siet-
nének a meleg otthonaikba, de lassan haladnak 
a gépkocsik, valaki idegesen dudál percek óta, 
amúgy pedig a település lakásaiba végérvé-
nyesen beköltöztek a kínai termékek, és nincs 
olyan tiszteletes vagy plébános úr a Kárpát-
medencében, aki meg tudná különböztetni 
a székely mesteremberek kezében született 
Jézuskákat és angyalkákat a kínai ismeretlenek 
által készített Jézuskáktól és angyalkáktól. 

A város túl van már a készülõdésen, nagy 
dobozokban várják a Jézuska eljövetelét a 
gyöngyfüzérek, a meleg zoknik, az összerakha-
tó játékok. Ajándékok sokaságával nyugtatják 
lelkiismeretüket kicsik és nagyok, és most 
szeretnének pótolni mindent, ami elmaradt a 
januártól decemberig tartó nagy rohanásban. 
A nagy fekete kalapja alól nézte az esti élet 
zajlását a férfi, aztán meggondolta magát, lassú 
léptekkel megközelítette a kopott épületet, 
körülnézett, majd lenyomta a kilincset.

A zsurnaliszta késõbb csendben nézte a 
kocsma legmélyén a kis gyertya lángját, elvará-
zsoltan követte a fény kiszámíthatatlan mozgá-
sát, és az egyre sûrûsödõ cigarettafüstben rég 
nem látott kísértetek lopakodtak elõ a távoli 
múltból. 

Édesapja csendben intett, ne keltsen feltûnést, 
csak néhány percre ugrott le a csillagok világá-
ból, mert rég találkoztak, és eszébe jutott egy 
egészen különleges kolbászrecept, amit szeret-
ne megosztani a zsurnalisztával, mert azt hal-
lotta, a tavaly decemberben töltött kolbász túl 
szárazra sikeredett. Aztán meglátta édesanyját. 
A régi konyhában állt az asztal elõtt, készítette 
saját két kezével a szaloncukrot. Nem különc-
ködött, a kényszer miatt készítette saját maga a 
szaloncukrot. Vizet öntött a cukorhoz, felfõzte, 
és amikor megfelelõnek találta a masszát, egy 
vízzel kiöblített porcelántálba öntötte az egé-
szet, a tetejére is egy kis vizet öntött és hideg 
helyre tette. Utána fakanállal addig keverte, 
amíg hófehér pép nem lett belõle. Õrölt diót 
és citromreszeléket adott hozzá, hideg tálcán 
elsimította, és miután megdermedt a cukor, 
akkor vizes késsel kis téglalap alakúra vágta az 

édes masszát. A zsurnaliszta két testvérével, 
Andrással és Istvánnal ugrottak színes selyem-
papírt vágni, szépen megrojtozták a két szélét 
is, de nem sokáig élvezhették a közös munka 
örömét, a füstben eltûntek az égi vendégek, 
csak a pohárban duhajkodó vörösbor nézett 
farkasszemet a megfáradt nagy gyerekkel.

És akkor újabb régi ismerõst fedezett fel. 
Cifrára festett szán úszott a kocsma füstjében, 
és a bakon beburkolózva vastag pokrócokba 
Veres Pista bácsi csattogtatta az ostorát, és a 
csengettyûk olyan vidámsággal hirdették az 
elsõ nagy havazást, mint ahogy kurjongatni 
kelt kedve még a múlt évszázadban Halász 
Károlynak, miután megkóstolta az újbort a 
Küküllõ melletti pincében. A kisvárosban min-
denki várta a karácsonyt, és a Jóisten puha 
takaróval fedte be a Temes-partot, a parkokat 
és az utakat. Az emberek kimentek az utcákra, 
a sarkon forralt bort kínáltak aprópénzért, a 
férfinép forralt pálinkával is bátorította magát. 
A gyenge bánsági pálinkát felforralták, meg-
cukrozták, és fekete borsszemeket dobtak bele. 
A cujka illata belengte a kisváros utcáit, a nagy 
szán után pedig tíz-tizenkét szánkót kötöttek a 
gyerekek, és nagy visítozás közepette elindult a 
menet, néha felborultak a szánkók, a gyerekek 
pedig hangoskodtak, nevetgéltek, élet költözött 
az utcákba.

A zsurnaliszta várta a többi régi ismerõs 
megjelenését is, de nem jött senki, félbeszakadt 
a kis csoda, eltûntek a régi emlékek, a pincér 
pedig emlékeztette, késõre jár az idõ, illene 
fizetni. 

Az utcán már alig voltak, az emberek meg-
húzódtak a meleg szobákban. Egyre csak 
sûrûsödött a köd, vizesek voltak az út menti 
fák, és a zsurnaliszta mozgást észlelt az egyik 
udvarban. Két árnyék mozgott serényen, vízzel 
feltöltöttek egy nagy üstöt, kisebb szalmacso-
mót dobtak a földre, és akkor tudatosult benne, 
itt disznóvágás lesz kora reggel, és a nagy 
eseményre készülnek a ház lakói. Gondolta, 
bekopog az ismeretlenekhez, és elmondja az 
édesapjától hallott finom kolbászreceptet, de 
az istenért sem jutott eszébe semmi. A villányi 
kékoportó magával vitte a recept titkát.

 Papp János

Elfelejtett recept Büki Attila meséi
karácsony


