
Az a madár 

 

Kiskoromban sokat meséltek nekem egy bizonyos madárról. De nem akármilyen madár volt 

az, hanem maga a boldogság megtestesítője, aki az ember minden vágyát valóra váltja.  

Meg kell valljam, sokszor volt eszemben megkeresni azt a madarat, de akárhol is néztem, nem 

találtam. Egy madárnak sem volt aranyszínű tolla, egy sem hozott nekem boldogságot, és a 

kívánságaimat sem teljesítették. Hát fogtam magam, és mint minden épeszű ember, feladtam. 

Nem is igazán volt nekem arra a madárra szükségem, egész jól megvoltam nélküle is.  

 

Egyszer aztán fiatalember koromban elmentem az erdőbe, ahol találkoztam egy velem 

egyidős körüli lánnyal, aki csodaszépen énekelt egy fa alatt ülve. Azelőtt soha nem láttam 

még, szőke fürtjei és aranybarna szemei voltak, csodálatos volt. Később pedig ő lett a 

feleségem. 

A madaras mesét időközben teljesen elfelejtettem. Legalábbis azt hittem, pedig a kis 

szemtelen ott bujkált ám valahol, csak éppen a sok más dolog miatt háttérbe szorult.  

A munka a földeken, az állatok, na meg a család eltartása. Három fiammal és feleségemmel 

szegényesen éldegéltünk, de attól még mindig éppen jól. Boldogságban és szeretetben senki 

sem szenvedett hiányt, pénz meg mindig volt éppen elég. Minden kellően jól ment, egészen 

addig a napig, amíg adósságba nem keveredtem.  

 

Kétségbeesetten törtem a fejem, de csak nem jutott eszembe semmilyen megoldás. Talán ha 

eladnám a termés egy részét, vagy egy lovat, az fedezné a költségeket. De ha a termést adom 

el, nem lesz elég az állatoknak. Ha meg a lovat, nem tudok majd szántani, így megint nem 

lesz később termés. Kölcsönt sem kérhettem, nem is volt kitől, és csakugyan nem is tudtam 

volna visszafizetni, mivel már így is tartoztam. A gyerekeket nem küldhettem napszámba, a 

legidősebb csak tizenkét éves volt, a középső kilenc, a legkisebb meg hat. Hát hova küldjem 

őket? Mit tudnának csinálni? Esetleg ha kicsit szűkösebben élnénk, csak ameddig 

megspórolnám a pénzt? De akkor meg az idő nem lenne elég, becsuknának, mielőtt 

megspórolnám.  

 

Egyik nap gondolataimba merülve ültem a konyhaasztalnál, amikor eszembe jutott valami, 

mégpedig a madár. Az a bizonyos madár. Felugrottam a székről, előkaptam a tarisznyát és két 

napra elég ételt, valamint vizet pakoltam bele. Legidősebb fiam nyakába akasztottam, majd a 



következő utasítással küldtem el a nagyvilágba: Fogd a két öcsédet, keressétek meg az 

aranytollú madarat! Mindent nézzetek át alaposan! De siessetek, nincs sok időnk! 

Fiam kapkodva rohant ki a házból, összeszedte a testvéreit, a következő két nap folyamán 

nem is láttam őket. Miután visszatértek, a madár nélkül, elmesélték mi történt velük. Hogy 

egészen a Duna partjáig elmentek, játszottak is egy kicsit, de végül semmit sem találtak. 

Körbejártak erdőt, mezőt, hegyet, völgyet, találkoztak sokféle emberrel, állattal, de azt a 

bizonyos madarat csak nem találták meg. 

Csalódottan kullogtam be a feleségemhez a hálószobába, aki, azt hittem, még mindig aludt, de 

nagy meglepetés várt rám. A nő sehol sem volt, az ablakban pedig egy aranytollú madár 

énekelt. Örömömben ordítani kezdtem, fiaim pedig a hangok hallatán berohantak a szobába. 

Egy volt csak a baj, a nagy hangzavarban elkergettem a madarat. Csupán egy aranyszínű tollat 

hagyott maga után az ablakpárkányon. De történt még egy furcsaság, rögvest azután. A 

feleségem a semmiből ott termett mellettem, pont, amikor az ablakból a toll is eltűnt. 

 

Akkor értettem csak meg. A csoda, amit oly sokáig kerestem, ami oly nagy boldogságot 

hozott, végig ott volt velem. És nekem az évek során, egészen addig a délutánig elkerülte a 

figyelmemet. 

 


