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Botrány a színházban
Nyulász Péter

– Kemi? Hahó, Kemi! Itt vagy? 
– Itt hát, Kami, nem látsz? 
– Hehehe, nem vettelek észre. Olvastad az újságot? 
– Nem is csak egyet. Sőt, láttam a hajnali nyúzt a tévében. Hallottam a Hírharsonát a rádió-

ban, sorban rákattintottam a hírportálokra...
– És? 
– Kami, ez a te hibád! Hiába mondtam, hogy baj lesz ebből, most mindenütt a tegnapi botrá-

nyos színházi estünkről írnak. 
– Ugyan már, Kemi, ahelyett hogy kacagnál az egészen! A Színes Hírek színikritikusa például 

azt írja, hogy az üres utcákon üldözött minket a rendőrség!
– Na látod, például ez is színtiszta hazugság. Ott kucorogtunk az öltözői díványon, ahova a 

közönség haragja elől bemenekültünk, és vagy ötször benyitott a rendőr, a postás, a villanysze-
relő... Aztán ahelyett hogy rajtunk segített volna, ők is az utcára szaladtak, hogy minket kerges-
senek.

– Hát ez az! Hahaha! Egyikük sem vett észre minket a díványon, csak az ügyelő. Hehehe...
– Ez egyáltalán nem vicces! 
– Dehogynem! A Sárga Oldalak az egészet megírja. Figyelj, olvasom!  

„Botrány a színházban

A Pantomimikri című színmű tegnap esti színielőadá-
sán tombolt a közönség. A színház nézőterén szinte 
már az első perctől fokozódott a hangulat. Csakhogy 
a publikum nem a tetszését, hanem a nemtetszését 
fejezte ki, és követelte, hogy fejezze be a színtársulat 
ezt a színjátékot, amivel a színi előadást mímeli. A 
színpadon ugyanis semmiféle színmű előadása nem 
látszódott. Úgy értve, hogy a kellékek és a díszletek 
között nem bukkantak fel a színészek...”

– Látod, Kami, pont ez az! Épp az ellenkezője, hi-
szen igenis ott voltunk!

– Ne vágj közbe, Kemi, hadd olvassam fel az egé-
szet! Szóval: 

„...Egyedül a színpadi világítás színei jelentettek 
bármi változatosságot. Az idő múlásával azonban a 
nézők szeme nemcsak a színes lámpák fényétől villo-
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Illusztráció: Dániel András

gott, hanem a méregtől is. A belépő árát visszakövetelve tomboltak. A közönség hangadó 
kritikusa ekként foglalta össze az elégedet- 
lenségük okát: 

Nem azért fizettünk, hogy a semmit lássuk!
  
A Kelemen és Kálmán SZÍN-művész duó ugyanis olyan arcátlan produkcióval állt elő, 
amiből a közönség semmit sem láthatott! Áldatlan tevékenységüket aztán a színfalak 
mögött is folytatták a színművészek. Olyannyira  beleolvadtak mindketten a környeze-
tükbe, hogy teljességgel láthatatlanná váltak. Az őket kutató szervezők is már sokadszor 
nyitottak rájuk az öltözőben, amikor végre megszólaltak, és így végre rájuk találtak. Akkor 
azonnal a helyi bírák színe elé vitték őket. A két színművész ott azzal mentegette magát, 
hogy szerintük amit a közönség látott, az maga volt a megtestesült tökéletesség. Erre 
pedig éppen az a bizonyíték, hogy semmit nem láttak!

A Pantomimikri előadásnak ugyanis épp az a lényege, hogy eltűnjünk szem elől! – ma-
gyarázkodott Kálmán, Kelemen pedig így próbálta megenyhíteni a bíróságot: Hónapokig 
gyakoroltuk, hogy minél gyorsabban tudjuk követni a lámpák színének változását. Ha pi-
ros, akkor pirosak legyünk, ha zöld, akkor zöldek. Csak akkor vállaltuk a fellépést, amikor 
már tényleg észrevehetetlenek lettünk. 

A bíró ekkor megállapította, hogy a közönség felháborodása jogos, hiszen a színpadon 
semmiféle előadást nem láthatott. Arra a kérdésre, hogy a vádlottak mit tudnak felhozni 
mentségükre, egyszerűen azt válaszolták, hogy „kaméleonok vagyunk”. Ezt a tényt a bíró 

enyhítő körülményként értékelte. A kihirdetett 
ítélet szerint végül Kelemen és Kálmán szaba-
don távozhatott, viszont ezért a produkcióért 
többé nem kérhetnek pénzt.”

– Ez így rendben van, nem, Kemi? 
– Hát igen, Kami, talán ez az egyetlen kor-

rekt beszámoló. De most ennek kellene örül-
nöm? 

– Hát nem emlékszel, hogy miért állítottuk 
színre a Pantomimikrit?

– Azért, hogy híres színtársulat legyünk.
– Nos, hát ezért nem értem, mi a bajod! Hi-
szen híresek lettünk! Rólunk szólnak a hírek, 
velünk van tele a sajtó. Még a Mikkamakkában 
is benne vagyunk...!
– Aha, tényleg. Most, hogy mondod, Kami, te 
egy zseni vagy.

3
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  Pirosmalac
népmese

Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik falu-
ban egy olyan asszony, akinek sohase volt 
gyermeke.

Egyszer aztán elszólta magát az asszony, 
hogy nem bánná már, ha a jóisten egy ku-
tyakölyköt adna neki, azt is felnevelné, csak 
legyen, akiben öröme teljék.

Telt-múlt az idő, egyszer csak született 
neki egy gyermeke, de az nem gyerek volt, 
hanem egy kismalac. Akkor jutott csak eszé-
be az asszonynak, hogy ő egyszer elszólta 
magát. De hát mit csináljon, ha már megvan, 
csak fel kell nevelje!

Már iskolába jártak a hatéves gyermekek. 
A kismalac is odafejlődött, hogy már egy 
korba került velük. Összeültek az asszonyok, 
ahogy szoktak, beszélgetni. Pirosmalac min-
dig ott ült az anyja mellett, mindig ott kunco-
gott.

– Hallja-e, komámasszony, ez a kismalac 
azért visít, mert menne az iskolába a többi 
gyerek után.

– Hát ne űzzenek már énbelőlem csúfsá-
got! – mondta a Pirosmalac anyja. Nagyon 
szégyellte, hogy neki csak egy ilyen gyereke 
van.

No de a többi asszony addig beszélt neki, 
amíg csak elküldte Pirosmalacot az iskolába. 
Ott meg visított a tanító úrra. A tanító, hogy 
elhallgattassa, odalökött neki egy könyvet. 
Mindjárt elhallgatott Pirosmalac. A kis orra 
járt betűről betűre. Tanult olvasni.

Egyszer a gyerekek elindultak, hogy men-
nek földiepret szedni. A kismalac is menni 
akart, de az anyja nem akarta engedni. Ha-
nem a szomszédasszonyok addig beszéltek, 
hogy csak elengedte. A többi gyermek kosa-
rat vitt, a kismalacnak is kellett. A kis orrára 
tették, s azzal elindultak.

A szomszédban volt egy kisfiú, éppen 
annyi idős, mint Pirosmalac. Az anyja a lelké-
re kötötte, hogy nagyon vigyázzon a kisma-
lacra. A fiú meg is fogadta a szavát.

Május hónap volt, mikor ért a földieper. 
Kimentek mind együtt az erdőre. A kismalac 
elmaradt a többitől, levetette a malacbőrt. 
Hát mikor levetette, hetedhét országon olyan 
szép teremtés nem volt sem Dunán innen, 
sem Tiszán túl. Hamar teleszedte a kosarát, 
akkor aztán újra felvette a malacbőrt, s ment 
a többi után. A szomszéd fiú ezt mind látta, 
de egy szót sem szólt.

– Hát, Pirosmalac csúffá tett bennünket! 
– mondták a gyerekek, mert sokkal több ep-
ret szedett, mint ők.

Mentek hazafelé. A szülők már so-
kallották, hogy a gyermekek odavannak, 
kiállottak az útra.

– Nézzétek csak, Pirosmalac is hoz 
földiepret! Ki szedte tele a kosarát?

– Pirosmalac! – mondta a fiú, de egy 
árva szót sem szólt arról, hogy ő mit lá-
tott.

Mikor kikerültek az iskolából, eljártak 
a fiúk a lányokhoz estézni. A fiú elment 
estézni Pirosmalacékhoz. Az apja meg 
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az anyja csak nézték s sopánkodtak, hogy 
vajon mit akarhat ez a szegény fiú ettől az 
oktalan állattól. De a fiú nem tágított, csakis 
odajárt.

Egyszer eljött az ideje, hogy a legény 
megházasodjon.

– Kit veszel el, fiam?
– A szomszédban való Pirosmalacot.
– Ne hozz szégyent a fejünkre, fiam! 

Ládd, tisztességben megvénültünk, most 
akarsz hírbe tenni bennünket?

De a fiú kötötte magát, hogy ő csakis 
Pirosmalacot veszi el. Összeszedte a ko-
máit, elmentek kérőbe. Azt mondja az apja, 
mikor odaértek:

– Az én fiam soha meg nem házasodik, 
ha Pirosmalacot hozzá nem adják.

Pirosmalacot is megkérdezték, az meg 
mozgatta a fejét, hogy igen.

Jegyben jártak aztán addig-ameddig. A 
lakodalomban ott volt az egész falu, de még 
a szomszéd falu is; ha eddig nem láttak cso-
dát, hát lássanak most. Pirosmalac ott ült a 
legény mellett a menyegzőn. Akinek kedve 
volt, az mulatott, akinek nem, csak nézte.

A vacsoránál a vőlegény elfoglalta a fő-
helyet, hozzáfogtak vacsorázni. Mikor meg-
vacsoráltak, a fiatalok felmentek a padlásra, 
mert akkoriban az volt a szokás. A vőlegény 
az anyjának elmondott mindent. Azt is meg-
mondta, hogy mikor ő lelöki a malacbőrt, az 

anyja égesse el. Csináltatott titokban meny-
asszonyi ruhát is, olyat, hogy gyönyörűség 
volt nézni.

Bandaszónál mentek fel, avval jöttek le. 
Volt bánat, amilyen volt, de lett olyan öröm, 
hogy ki se lehet mondani. Mindenkinek tet-
szett, mindenki csodálkozott, mert még senki 
se látott olyan szép menyasszonyt, mint 
amilyen Pirosmalacból lett!

Volt a faluban egy öreg legény, Szakács 
János. Azt mondja az anyjának:

– Anyám, én megházasodok.
– Kit vennél el, fiam?
– A szomszédban van egy koca, azt.
Hát az idős legény öt-hat embert megkért, 

hogy menjenek el vele megkérni a szomszéd 
kocáját. Eleget erősködött a szomszéd:

– Oktalan állat az, nem Pirosmalac. Sza-
porára tartjuk mi azt, nem férjhez adni.

De a kérők csak mondták a magukét. 
Mennek az ólba, a koca ugrott az ajtóra. A 
hordókötelet előkerítették. A négy lábát ösz-
szekötötték, de kegyetlenül visított. Amikor 
a legény meg akarta csókolni, hát, uramfia, 
majd leharapta az orrát!

No, lett is nevetés a faluban. Mindenki 
tudta, hogy Pirosmalac nincs több. Eddig 
volt, mese volt.

A fotók forrása: Pirosmalac című előadás 
(Harlekin Bábszínház)
Fotók: Gál Gábor
www.harlekin.hu
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Dóka Péter

Almavirág (részlet)

Éjfélt ütött az óra, amikor a küldöttség és 
Mardor betoppant Almaország királyi palo-
tájának kapuján. Mardor már olyan éhes volt, 
hogy útközben kis híján beleharapott az illa-
tozó királylány gömbölyű vállába. A király és 
kísérete egyenesen a palota díszes ebédlő-
jébe masírozott, ott aztán Mardor pukkadá-
sig falta magát. Először bekebelezett egy tál 
almás pitét, aztán két üveg almalekvárt, öt 
szelet rántott almát, hat gerezd töltött almát, 
végül pedig hét darab sült almát. Amikor már 

mozdulni sem bírt, kérte a királyt, hogy árulja 
el, miféle segítséget vár tőle.

– Az én pici csillagomról van szó – mond-
ta a király, miközben búsan tunkolt az alma-
szószban. – Nem él Almavirágnál határozat-
lanabb teremtés a világon. A legegyszerűbb 
kérdésben sem tud dönteni.

– Soha? – kérdezte Mardor, és nagy ne-
hezen mégis magába gyömöszölt egy utolsó 
pitét. Aztán még egyet.

– Soha. Mindjárt be is bizonyítom.
A király intett egy szolgának, aki két tányért 

tolt a királylány elé: az egyiken cukrozott al-
más rétesek sorakoztak, a másikon gőzölgő 
sült almák.

– Egyél, kislányom, egyik finomabb fa-
lat, mint a másik! – mondta a király. Almavi-
rág azonban nem nyúlt egyik fogáshoz sem, 
csak rémülten bámulta a két tányért. Ijedté-
ben még almaillata is felerősödött. – Na, mire 
vársz? – kérdezte szomorúan a király. – Miért 
nem kezdesz neki?

– Jaj, papuska, nem tudom, melyiket vá-
lasszam – mondta a királylány, és sírós lett a 
hangja. – Mindkettőt annyira szeretem.

– Egyél előbb az egyikből, aztán a másik-
ból – ajánlotta Mardor a saját jól bevált mód-
szerét.

– De melyikből egyek előbb? – kérdezte Al-
mavirág. – Melyikkel kezdjem?

A lány pityeregni kezdett, hol az egyik tál 
felé kapott, hol a másik felé. Végül a király in-
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tett a szolgának, aki elvette előle a sült almát, 
s a királylány nyomban nekikezdett a rétes-
nek.

– Látod, Mardor? – kérdezte a király. – Az 
anyja bezzeg mindig határozott volt, sosem 
törte a fejét három pillanatnál tovább. A lá-
nyom azonban képtelen dönteni. S hamaro-
san eljön a Nagy Almafarázás Napja.

– Hát az eljön – mondta Mardor, aki most 
hallott először erről a napról. – Ha eljön, nincs 
mit tenni. Akkor itt lesz.

– Itt bizony – sóhajtott fel a király. – Így vá-
laszt évezredek óta párt magának Almaország 
uralkodójának gyermeke. Amikor a palota- 
torony harangja ütni kezdi a déli tizenkettőt, a 
lányom megrázza az ősöreg almafát, és arról 
lepottyan majd két alma, s amint földet ér-
nek, kipattan belőlük egy-egy herceg. S ekkor 
majd Almavirágnak megsúgja a szíve, hogy 
melyikük legyen a férje. Én is így választottam 
feleséget két szépséges hercegnő közül.

– Értem – bólintott Mardor, és úgy érezte, 
rosszul van az imént befalt sok almafélétől, 
mintha mindegyikben hercegek és hercegnők 
bújtak volna meg, akik megfeküdték a gyom-
rát. – S mi történt a másik hajadonnal, akit 
felséged nem választott hitvesül?

– Éli világát. Igaz, kissé meghízott, ő lett Al-
mavirág dadája.

Mardor tűnődve nézte a királylányt, aki ép-
pen akkor tömte szájába az utolsó rétest.

– A választottat rögvest meg kell csókolni 
– folytatta a király –, különben mire a tizen-
kettedik harangszó is elkondul, holtan hullik a 
fa tövébe. Ha egyik herceget sem illeti csók-
jával a lányom, mindkét dalia jobblétre szen-
derül.

Részlet Dóka Péter: Lila királylány c. könyvéből 
Móra Kiadó, 2014
Illusztráció: Anne Pikkov
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Dóka Péter: Almavirág
A 

megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

Összeállította: Győrfi Ágnes

Karikázd be annak a képnek a betűjelét, amelyiken az almafa virágát látod!

Olvasd el a meserészletet! Felelj a kérdésekre a szöveg alapján! 
Rajzolj egy almavirágot a helyes válaszok mellé!

1.

2.
1.

3.

2.

Hány lánya van Almaország uralkodójának?
Három.
Egy.
Egyetlen leánya sincs, fia van.

Melyik tulajdonság illik Almavirágra?
Gőgös.
Válogatós.
Határozatlan.

Mit evett a királylány?
Egy tál illatozó almás pitét.
Egy tányér gőzölgő sült almát.
Cukorral hintett almás rétest.

A)

C) D)

B)
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+ Kérdések kíváncsi gyerekeknek

Melyik nem a határozott szó ellentéte? Húzd át a kakukktojást!3.

4.

5.

6.

8.

7.

Miért különleges ünnep a Nagy Almafarázás Napja?
Így választ párt magának Almaország uralkodójának gyermeke.
Ezen a napon derül ki, hogy milyen a birodalom aranyalmatermése abban az esztendőben.
Az a herceg nyeri el a királylány kezét, aki legerősebben tudja rázni a palotakert ősöreg almáját.

Mi történik az almából kipattant herceggel, ha a királylány képtelen dönteni közöttük?
Lovagi tornán küzd meg egymással a két vitéz a királylány kezéért.
Mardor varázsló barlangjában kell raboskodnia a hercegeknek életük végéig.
Mindkét dalia jobblétre szenderül, Almavirág pártában marad.

Milyen színű a király palástja?
Tűzpiros.
Égkék.
Almazöld.

tétova, tépelődő, bizonytalan, ingatag, karakán, döntésképtelen, habozó,  
határozatlan, teszetosza, befolyásolható

Miért vitte a palotába Mardort az uralkodó?
Azért, hogy a varázsló határozottságra tanítsa Almavirágot.
Azért, mert király a szerette a denevérpálinkát.
Azért, hogy együtt ünnepeljék a Tűzfelhő napját.

Ha kíváncsi vagy, hogy mit súgott Almavirág szíve, kit választott párjául a Nagy Almafarázás nap-
ján, olvasd el Dóka Péter meséjének teljes szövegét a könyvtárban, vagy az interneten!
http://epa.oszk.hu

A helyes válaszok mellé rajzolj egy almavirágot!

Melyik a kedvenc színe Almavirágnak?
Fehér.
Zöld.
Mindegyik színt egyformán kedveli.
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„A maga módján mindenki

legyőzi  a világvégét”

Beszélgetés Dóka Péterrel

Az ellopott zsiráf, A kék hajú lány, a Lila ki-
rálylány, a Viharlovag. Négy egészen külön-
böző világú regény ugyanattól a szerzőtől. 
Szekeres Niki Dóka Péter íróval beszélgetett, 
aki, ha éppen nem ír, a Móra Könyvkiadó 
szerkesztőjeként dolgozik.

Miért és mikor kezdtél el történeteket 
írni? 

Gyerekkoromban kezdtem el, de hogy miért, 
arról fogalmam sincs. Talán mert nem tud-
tam elaludni. Emlékszem, hogy másodikos 
vagyok, este van, mosom a fogam, és azon 
töröm a fejem, hogy merre kanyarítsam 
azt a történetet, 
amelynek az 
epizódjait mindig 
lefekvés után 
találtam ki, amíg 
el nem aludtam. 
Ebben egy űrhajó 
kapitánya voltam, 
a többiek Ezre-
desnek hívtak, és 
különböző nőket 
mentettem meg 

nagyon veszé-
lyes helyzetek-
ből, minden este 
másikat. De nem 
csak álmodozni 
szerettem; alsós 
koromtól kezd-
ve rendszeresen 
kitaláltam furcsa 
sztorikat, amiket 
aztán elhitettem 
az osztálytársaimmal – erre nem vagyok na-
gyon büszke. Például elterjesztettem, hogy 

a Nap állásából meg tudom mondani, 
mennyi az idő, valójában volt egy órám, 
amit titokban mindig megnéztem. Na-
gyon vágytam rá, hogy legyen valami 
szuperképességem.

Írtál már kék hajú lányról meg 
lila királylányról, sőt, egy ello-

pott zsiráfról is, kik ők, és mi történik 
velük a könyveidben?
Azt hiszem, minden főhősömmel 
ugyanaz történik. Nem érzik jól magu-
kat, csapdában vergődnek, és keresik 

Fotó: Dóka Attila 
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a menekülés lehető-
ségét. Többnyire a 
történet végére meg 
is találják. A kék hajú 
lány fél a haláltól és 
kapaszkodni akar 
valakibe, a lila ki-
rálylány viszont már 
megbánta, hogy 
túlzottan kapasz-
kodott valakibe, és 
olyan kapcsolatban 
akar élni, amely 
több szabadsá-
got enged neki 
– ez most nem 
úgy hangzik, mintha egy gyerekeknek szóló 
könyvről beszélnék, ennek az az oka, hogy a 
Lila királylány című kötetem meséi – azt hi-
szem – valójában felnőtt mesék. Az ellopott 
zsiráf viszont igazi gyerekregény, amely-
ben a közös nyomozás összekovácsol egy 
gyerekcsapatot: barátságok szövődnek, még 
egy szerelem is, és közben jó hangulatban 
telik a nyári szünet. Iskolásként egész tanév-
ben a vakációt vártam, és még rágondolni is 
dermesztő volt, hogy esetleg nem olyan ka-
landosan telik majd el, ahogy szeretném.

Legújabb regényedben egy lovagról olvas-
hatunk, miért különleges az ő törté-
nete? 

Nemcsak lovagtörténet ez a könyv, hanem 
családtörténet is: egy gyerekét egyedül ne-
velő anyuka, aki mellesleg királylány, éppen 
egy új kapcsolat küszöbén áll, s ezt vasgyú-
ró fiacskája nem nézi jó szemmel. Persze 
miután az apukajelölttel – a sármos Igazi 
Lancelottal – közösen legyőzik a világvégét, 

némileg összecsiszolódnak. Szó-
val nem különleges ez a kis lovag, 
hanem nagyon is olyan, mint bár-
melyik gyerek. A maga módján min-
denki legyőzi a világvégét, legkésőbb 
hatodikos korában, vagy legalábbis 
elképzeli.

Hogyan szoktál írni, és mit csinálsz, 
ha éppen nem írsz? 
Nincs nagy trükkje. Ha van időm, 

és nem vagyok nagyon fáradt, akkor 
írok valamit. A Viharlovagon sajnos 
nem tudtam folyamatosan dolgozni, 
szakaszokban készült el. Ha éppen nem 
írok, akkor zenélek: mindig érdekelt a 

dobolás, karácsonyra kaptam egy cajon 
dobot*, azt püfölöm éjjel-nappal. Meg persze 
sokat olvasok; szeretnék írni egy drámát is, 
és dolgozom egy felnőtteknek szóló, kissé 
misztikus kisregényen is. Vagyis ha éppen 
nem írok, akkor is írok.

Mi akartál lenni kiskorodban, és milyen hi-
vatást választanál most, ha nem író 
lennél? 

Csillagász szerettem volna lenni, de egyszer 
nagyon megfájdult a fejem, amikor a végte-
lenről gondolkodtam, és azóta már nem aka-
rok csillagász lenni. Ha most választhatnék, 
akkor rockzenész lennék vagy villanyszerelő, 
esetleg felváltva. Meg szívesen kipróbálnám 
az autóversenyzést.

* Cajon dob: (ejtsd káhón dob) afroperui eredetű, 
fából készült ütőhangszer, amely leginkább egy 
nagy dobozra hasonlít.
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SZÍN-KVÍZ A 
megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

Összeállította: Győrfi Ágnes

Mely színek neve illik az adott kifejezésekhez? Pótold a szóösszetételek előtagját!

Keresd meg a szóspirálban az alábbi, szín kezdetű összetett szavakat a meghatá-
rozások segítségével!

1.

2.

a) ....................kereszt   d) .........................fülű

b) ....................rigó        e) .........................láz

c) ....................nemű        f) ..........................eső

a)  Az ilyen problémával küzdő emberek egyáltalán nem érzékelik a színeket, számukra 
csak világos és sötét színárnyalatok léteznek.

b)  Kulturális intézmény, melyben 
különféle előadásokat adnak elő a 
közönség szórakoztatására.

c)  A művészek előadásának helyet 
adó emelvény, pódium.

d)  Nívós, igényes, elismerésre  
méltó minőségű alkotás.

e)  A szivárványhoz hasonló, 12 
részre osztott ábra, mely  
a három alapszínt és az azok  
kikeveréséből előállított színek 
árnyalatait mutatja be.
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Bátran próbálkozz a színek keverésével, mert gyönyörű árnyalatokat és újabb szí-
neket hozhatsz létre a három alapszín, a vörös, a kék és a sárga kombinációjából. 
Kösd össze a megfelelő színű pöttyel a megadott színkeverékeket!

A következő mesecímek színek nevét rejtik. Színezd ki a címek neve melletti kört 
a szerzőkhöz tartozó színkód alapján!

3.

4.

piros+sárga       kék+sárga

kék+piros            kevés kék+sok piros

sárga+pici barna           piros+fehér

fekete+fehér                   sötétkék+fehér

Lázár Ervin    Dóka Péter

Grimm testvérek   magyar népmese

A szürke ló      Piroska és a farkas   A kék meg a sárga

A zöld lific      A kék hajú lány    A zöldszakállú király

Fehérlófia      Lila királylány    A kék fényű lámpás

Pirosmalac      Az aranygerlice    Hófehérke és a hét törpe
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Egri Mónika: Sárgamese

Böte manó ma arra ébredt, hogy szereti a 
sárgát.

Talán tudat alatt érzékelte, ahogy a nap a 
hasára sütött, és megmelengette kívül-belül.

Reggel az öltözőszekrénye elé állt, és 
hosszan nézegette magát a tükörben.

Igazság szerint Böte manónak nem volt 
szüksége ruhákra, elég volt csak a saját ki-
fejlesztésű varázsigéjét elsuttognia, máris 
olyan színben és fazonban pompázott a 
bundája, amilyent csak elképzelt. A szekrény 
mégis jó szolgálatot tett, mert csoda hol-
mikkal volt telepakolva. Akár egy igazi kin-
csesbánya. Ha Böte manó kinyitotta, szinte a 
fejére omlott az a rengeteg fura holmi. (Böte 
manó nem kimondottan a rendrakásról volt 
híres.)

„Majd holnap” – ezt volt a vezényszava, és 
a holnap újra csak másik holnappá változott.

Így történhetett meg, hogy a színes hol-
mik furcsa katyvasszá álltak össze a szekré-
nyében.

Volt ott például egy ezeréves tarisznya, 
jövőbe látó kristályokkal a bélésébe rejtve (ez 
ritkán került elő, mert a jövőt megpillantani 
nem is annyira veszélytelen, mint ahogy el-
sőre gondolnánk).

Mi volt még ott?
Egy zsák, telis-tele megszáradt levelek-

kel. Természetesen színes, őszi falevelekkel, 
amiket a régi barátaitól kapott. A levelekre 
tapadt foltok mind egy-egy történetet me-
séltek el. Csak háromszor meg kellett pördí-
teni a leveleket, és máris megelevenedtek a 
képek, akár egy mozifilm kockái. Böte manó 
ezeket akkor vette elő, ha magányosnak 
vagy szomorúnak érezte magát. Szerencsére 
ez ritkán fordult elő, mert őt mindenki szeret-
te.

Meg kell még említenem az emlékmor-
zsákat.  

Egy foltos textilegérke őrizte 
őket a legfelső polcon.

Az emlékmorzsák, akár 
az igazi kenyérmorzsák, 
valódi eledelnek számí-
tottak, csak nem a test-

nek, hanem a léleknek. 
Elég volt egyetlen em-
lékmorzsát bekapnia 
és megízlelnie, Böte 
manó máris a múltban 
találta magát. Micsoda 
buli volt saját szösz-
kócos önmagával fo-
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gócskázni, vagy beülni az iskolapadba a 
kis Böte manó mellé, és mindent jobban 
tudni nála!

Mondom, csuda dolgok voltak a szek-
rényben. 

Igen, a mai nap határozottan sárga – 
dudorászta magában. Itt az ideje a szín-
váltásnak.

„Hipp és hopp, 
kipp és kopp, 
 fitty és futty,  
pitty és putty.”

Amint a varázsigét elmormolta, szőre 
máris sárgára váltott, hogy a nap is meg-
irigyelhette volna tiszta fényét, varázsla-
tos csillogását.

Most már indulhatunk – mondta.
Elsőként egy nagy, sárga macska jött 

vele szembe, száján épp kibukott egy jókora 
ásítás. Bajuszán még megcsillant a friss tej, 
amit reggelire kapott.

– Jó reggelt, amint látom, összeöltöztünk 
– nyávogta a macska, de már ment is to-
vább.

– Jó reggelt! - köszönt vissza Böte manó 
kicsit szomorúan, mert jólesett volna össze-
hasonlítani a kétféle sárgát.

De ha nem, hát nem, biztos nagyon sok 
dolga van egy kora reggeli sárga macskának.
Ezt sohasem lehet tudni, csak akkor, ha kora 
reggeli sárga macska vagy.

Böte manó továbbindult reggeli sétájára. 
Lassan lépkedett a fűben, komótosan néze-
lődött, hiszen sárga napon egy manó nem 
siet sehová.

Böte manó elhatározta, hogy akárkivel 
szembetalálkozik, megajándékozza majd va-
lamivel.

De mivel is ajándékozhatna meg bárkit is, 
ha nincsen semmije? 
Amint ezen morfondírozott, a bokorból majd-
hogynem ráugrott valaki. Vagy valami? 
Olyan gyorsan száguldott feléje, hogy csak 
az utolsó pillanatban sikerült ellépnie előle. 
A valami hirtelen lefékezett és visszafordult. 
 - Hopp, elnézést, egy kicsit sietek. 
Böte manó a fejét csóválta. 
- Hogy siethet valaki egy sárga napon? - kér-
dezte az idegentől. 
- Sárga nap? Az mi?  
- A sárga nap az sárga nap. Nézz a bundám-
ra. Nem látod? 
- Sárga. Azt látom. De ez mitől olyan különle-
ges? Az én bundám is sárga.

Böte manó csak most vette észre, hogy az 
idegen tényleg hasonló színben pompázik, 
mint ő maga. Igaz, nem volt olyan szembetű-
nően erős árnyalatú, mint ő, de akkor is hatá-
rozottan beleillett a sárga napba.

- Na szóval, a sárga nap arra való, hogy 
felvidítson minket. Erre találták ki.
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- Én erről sosem hallottam, pedig rend-
szeresen olvasom a Réti Hírmondót. Ráadá-
sul mi, vadászgörények, mindenről tudunk, 
amiről tudni érdemes. De sárga nap? Ki hal-
lott már ilyet?

Böte manó kicsit elszontyolodott. Az igaz, 
hogy a színes napokat ő találta ki, de soha-
sem gondolta volna, hogy ez csak neki jutott 
eddig eszébe. Mi van, ha senki sem ismeri a 
színes napokat?

Hogy lehet, hogy elindul valaki barna bun-
dában, amikor határozottan kékre áll az idő, 
és még a felhők is kéken pöfögnek a házte-
tők felett?...

Vagy akkor mi van a rózsaszín szemüveg-
gel? Azt is bármikor felveheti valaki, amikor 
csak kedve szottyan?

És mi van, ha neki nem szottyan kedve 
rózsaszínben látni a világot?

Mi van, ha ő épp piros-fehér csíkosan 
akarja magát érezni?  

A vadászgörény látta, hogy Böte manó 
erősen elgondolkodott, és már bánta, hogy 
odavetett megjegyzésével megbántotta a 
szőrmókot.

- No, és merre indultál? - kérdezte figye-

lemelterelésként.
- Nem indultam semerre, csak úgy sétál-

gatok, de most már nincs is kedvem. Pedig 
úgy örültem, hogy sárga napom van.

- Na de sárga napod bármikor lehet, nem 
igaz? Amikor csak szeretnéd. Vagy nem?

- Tulajdonképpen… akár... igen, lehet - vi-
dult fel Böte manó, és eszébe jutott a foga-
dalma, hogy mindenkit megajándékoz vala-
mivel, aki az útjába kerül.

- Szeretnék adni neked valamit, aminek 
örülsz, de nincs nálam semmi - és nyoma-
tékot adva szavainak, kiforgatta szőrmezse-
beit. A zsebek, mint a bánatos elefántfülek, 
szomorúan bólogattak a vadászgörény felé. 

- De hát már adtál is ajándékot - kapott 
homlokához a görényke. - Adtál nekem egy 
gondolatot, ami felvidít majd, ha szomorú 
leszek.

- Tényleg? És mi az?
- Ne mondd, hogy nem tudod! Mindenki-

nek lehet sárga napja, amikor csak az eszébe 
jut.

A vadászgörény felkacagott, és elszágul-
dott a domb irányába. 

16

A szerző illusztrációival
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Színes játékok

Színcápa

amoba

Színmemória

Egymástól néhány méterre két vonalat húzunk, vagy ha teremben játszunk, egy-egy hosszú 
pad jelölheti a két partot. Az egyik vonal/pad mögött felsorakoznak a játékosok. A két part 
közötti terület a tenger, amelyben a fogó, egy cápa tanyázik. Amikor a fogó mond egy színt 
(pl. zöld), akkor mindenkinek át kell futnia a túloldalra. Azt a játékost, akin a kiválasztott 
színből valamilyen ruhadarab van, a cápa nem foghatja meg az adott körben, így ő nyugod-
tan átsétálhat a túlsó partra. A következő játékban az lesz a cápa, akit megfogtak.

Készíts egyszerű memóriakártyát, melyben az azonos színű pöttyök jelentenek összetar-
tozó párt! Keverd meg a színes kártyákat és hátukkal felfelé rendezd őket sorokba az asz-
talon. (A kártyák hátoldala ugyanolyan színű.) A kezdőjátékos felfordít két kártyát, megnézi 
a rajtuk lévő színt. Ha a két lap egy párt alkot, akkor felveszi, és újra ő következik. Ha nem 
ugyanolyan a két felfordított színkártya, akkor hátukkal felfelé visszateszi azokat az asztal-
ra, és a következő játékos jön. Amikor elfogytak a kártyák az asztalról, az a nyertes, akinek 
több kártya van a kezében.

Az amőba (más néven gomoko vagy gomoku) az egyik legismertebb és legegyszerűbb 
táblás játék, melyet egy négyzetrácsos papíron játszanak. A két játékos felváltva, egyenként 
rajzolja a saját jelét (Pl. X és O), vagy színét a tábla valamelyik, még üres négyzetébe. Az 
nyer, akinek sikerül a saját jeléből ötöt egymás mellé helyeznie vízszintesen, függőlegesen 
vagy átlós irányban.

Forrás: http://ujalma.hu

Forrás: http://www.mithogyankell.hu

Forrás: http://mek.niif.hu

Összeállította: Győrfi Ágnes 1.
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DZSUNGELDZSEM

Szabó T. Anna

Ő itt Regina, a repülő róka 
denevérféle, de nem épp apróka: 
barna bőrszárnya úgy egy méter széles, 
berepüli az ausztrál vidéket, 
van, ahol hívják repülő kutyának… 
Hát, nem bőregér – tényleg fura állat.

Nappal szárnyába burkolózva lóg, 
nem kér semmilyen meleg takarót, 
nektárt eszik, mangót, fügét szeret, 
mindig lóg rajta egy szárnyas gyerek, 
karmával szőrébe kapaszkodik, 
anyjához szörnyűmód ragaszkodik,

és Regina is roppant szereti, 
három hónapig magán cipeli, 
ringatja fejjel lefelé fiát, 
ki nagy szemével szárnyából kilát, 
és megtanítja szép latin nevére 
- ráfér ez is egy ifjú denevérre:

- Rám figyelj, orros kölyköm, gyermekem, 
a te neved, akár az én nevem, 
Pteropus alecto. És azt is vésd eszedbe, 
az erjedt fügét, kérlek, sose szedd le, 
s ha kérded, azt is megmondom, miért: 
hát ki látott már részeg denevért?

Lackfi János

Valódi vízből 
valódi vízkő, 
valódi vasból 
valódi véső.

Valódi fából 
valódi vállfa, 
valódi vasból 
valódi villa.

Valódi várfal, 
valódi villám, 
valódi varjak, 
valódi vulkán.

Valódi vackok, 
valódi viccek, 
valódi vállam 
valóban viszket…

VALÓDISÁGOK

REPÜLŐ RÓKA

18

mikkamakka-bel_2017_aprilis_vegleges_06.indd   18 2017. 05. 03.   10:42:04



Lackfi János

Gergő gurigázik. 
A gurigázást érdemes gesztenyével kezdeni. 
A gesztenyegurítással az égvilágon semmi gond. 
A galagonya, a gubacs és a görögdinnye is remekül gurul. 
Gördülnek, mint a golyó. 
Ha galambot guritasz, abból csak a galiba van. 
A galibának semmi köze a libához. Se a hibához. 
A galamb sose gurul, inkább tipeg a gizgazban, és elrepül. 
Még nehezebb gerendát vagy gilisztát gurítani. 
Az egyik görgethetetlenül nehéz, a másik tekergős és girnyó. 
A legtöbb gond meg aggodalom a görénnyel akad. 
Gondolhatod, mennyire gurítható egy görény! Semennyire! 
A tetejébe gusztustalan is. Fürge és gusztustalan. 
Gúnyosan visong, és megrágja a kezedet. 
Nem tehet róla. Ilyen görény szegény.

Szabó T. Anna

Lappantyú lapul laposan, 
lapályon, ágon, láposon, 
álcázza magát, éjjel él, 
sziszeg csak, halkan így beszél, 
beleolvad az éji fűbe, 
vadászgat, ágon, fűben ülve, 
tolla lágy, jól lát nagy szeme, 
míg nappal bújkál, éjjele 
evéssel, dallal telik el - 
tücsökmód, hosszan énekel.

LAPPANTYÚ

GURIGÁZÓ

19

Versek és illusztrációk forrása: Lovász Andrea (szerk.):  
Dzsungeldzsem.Cerkabella Kiadó, 2016 
Illusztráció: Kismarty-Lechner Zita, 
Cseh Krisztina, Karácsony Orsolya
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NÉGYKEZES
Válaszolnak: Lackfi János és Szabó T. Anna író, költő

Tavasz van, tobzódik a természet, pompás, színes 

virágokat lát, aki csak egy picit is kimozdul. Lackfi 

János és Szabó T. Anna már régóta 

nemcsak kollégák, hanem bará-

tok is. Velük beszélgettünk  

tavaszról és színekről.

Fotó: Szilá
gy

i L
en

ke
 

Egy költő számára (számodra) mit jelent a szín? Engem például mindig izgatott, hogy 
egy nemlátó számára hogyan magyarázhatók el a színek. Ti hogyan írnátok le szavak-

kal: piros, rózsaszín, zöld, fehér vagy azt, hogy színtelen…?

Nagyon fontos kérdés ez nekem, hiszen a vers pont arra való, hogy az emberi lélek ismeret-
len tartományaiba hatoljon be, ahol különös összefüggések villannak össze, mint egy álom-
ban. A piros az egy édes gömb a szájban, ami pezseg, ha ráharapunk. A rózsaszín az egy 
bizsergetően csiklandozó strucctoll. A zöld nyers pitypanglevél-íz, vagy mint amikor valaki 
egy gumifalnak megy neki és visszapattan. A fehér az jégszag, vízszag, és akkora csend, 
hogy szinte hallatszik a szférák zenéje. A színtelen az az álom partja, amikor megbiccen az 
ember és beledől, rábízza magát a semmire. Éterszaga van.

A piros forró és ragacsos, 
a rózsaszín a nyers csir-
kemell húsa, a zöld a ket-
téroppantott friss növény 
nedve, a fehér mélyre 
szívott levegőbuborék, a 
színtelen meg olyan, mint 
víz alatt úszni.
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Kinek melyik szín a kedvence, és miért? A festők életében szoktak lenni „korszakok” 
– Picassónak volt például kék meg rózsaszín korszaka, amikor erőteljesebben alkal-

mazta a kék illetve a rózsaszín színeket. Nektek vannak-e ilyen korszakaitok? Megfigyelté-
tek-e, hogy időnként egy-egy színt gyakrabban használtok a műveitekben? 

Hümhüm, nem is tudom, amikor a gyerekeim még kicsi korukban tetemre hívtak, mondjam 
meg a kedvenc színemet, épp a gép előtt ültem, és dolgoztam. Rávágtam hát, hogy a piros. 
Azóta aztán lett egy piros autóm, s kaptam két piros pólót is. Amúgy szeretem a téglaszínt, 
a türkizkéket, erről verset is írtam. A patakba potyogott birkabogyókról szól, melyekre ki-
csapódnak valami ásványok, és így csodás kékeszöld kövekké változnak át. Mi meg a va-
lóság elpottyantott ürülékéből csinálunk verseket. Szeretek színeket használni, de mindig 
társul hozzájuk jelentés is. Nem mindegy, hogy bordó vagy kék függönyös szobában fekszik 
mondjuk egy halott. Előbbi esetben bűntényre gyanakszunk, az utóbbiban öngyilkosságra.

Öltözködésben a kedvencem a pi-
ros és a fekete, fehérrel kombinál-
va. Mikulás és krampusz, szoktak 
ugratni vele. Nagyon szeretem a 
piros minden árnyalatát, a tulitól a 
lilába hajló borvörösig. És a zöldek 
tavasszal, hogy mennyien tolonga-
nak kifelé a csupasz fekete ágakból, 
a barna földből – el se hinné, meg 
se számolhatná az ember. Korsza-
kot művekben nem tudok felsorolni, 
de cipőben például igen, volt egy 
aranycipő-korszakom, ma is néha 
előveszem a csillogós vörös és 
arany férfi fazonú félcipőket, vicce-
sek és játékosak, afféle mesebeli 
lábbelik. Most bordóbakancs- és 
pirosconverse-korszakom van, 
rohangálós, praktikus, földközeli, 
energikus cipők. Mostan színes ci-
pőkről álmodom – úgy járunk velük 
a földön, hogy a színek segítségével 
mégis mindig egy kicsit a föld felett 
lebegünk. Látszik a szembejövők 
vidám mosolyán..

21

Illusztráció: Horváth Ildi
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Illusztráció: Horváth Ildi

Innen nézve zöld a tenger, 
onnan nézve kék, 
kék az égbolt egyik reggel, 
másnap szürkeség.

Fehér az alma virága, 
az alma piros, 
de az is lehet, hogy sárga, 
mindkettő csinos.

Rózsaszínű minden rózsa? 
Á, ugyan, dehogy! 
Cirmos, átmenetes, tarka, 
soha ki se fogy!

Tulipiros tulipán van, 
meg van fekete, 
fehér, hússzín, lila, sárga, 
szédülünk bele.

Barna színű rohadt alma, 
barna mogyoró, 
tűzvörös a mókusbunda, 
rozsdás vasaló.

Pirosan üvölt a sárban, 
szegényke retek. 
Földben répa narancssárga, 
de ki látja meg?

Pörgő tarkaság

Írtam egy színes 
verset, ide is  
másolom …

Rimbaud verse a hangokról. Zsi-
zsegősen és zuhogósan izgalmas. 
És a Formák a tubusból kötet a 
Csimota gondozásában, ahol na-
gyon színes és nagyon modern ké-
pekről írtunk verseket. Meg A kék ló 
című könyv, amit fordítottam.

Ha azt mondom, színes vers, 
mi jut erről eszetekbe?

Kékes nyakú tyúk a páva, 
rá se figyelünk, 
de ha tollait kitárja, 
guvad a szemünk.

Fácán robban, mint színbomba, 
mint haláli vicc. 
Szöcske zöldell, mint fa lombja, 
izzik tengelic.

Nappal legtöbb tehén foltos, 
éjjel fekete. 
Télen a fehér a fontos, 
huppanunk bele.

Ha behunyjuk szemhéjunkat: 
pörgő tarkaság… 
Atomok, bolygók forognak, 
táncol a világ.
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Illusztráció: Horváth Ildi

Mondjatok egy színt a szóhoz, ami legelőször 
eszetekbe jut?

Játsszunk egyet, folytassátok a megkezdett mondatot! Minél több szín van benne,  
annál jobb!
Volt egyszer egy lila borjú.  Megevett egy…

borjú -  mélyfekete (nyilván a bivalyborjú miatt is)

tavasz -  szürkésfekete (mint egy gumikalapács)

szárazság - édes sárga
hegyező - éles, elegáns kék
vihar - izgága, prizmásan irizáló fehér
baráti ölelés - meleg és biztonságos barna

borjú - drappbársony
tavasz - fehérhabos
szárazság - homoksárga
hegyező - grafitfekete
vihar - szederlila
baráti ölelés - medvebordó

…lila macskát. Lila macska, lila borjú megevett egy falovacskát. Falovacska, lila macska, lila 
borjú megevett egy… Mit evett meg? Piros rákot, hogy a tenger belereszket. A láthatár kéken iz-
zik, fehér villám izeg rajta, kipukkad a lila borjú, csupa szín a tenger partja.

Volt egyszer egy lila borjú… 
Megette egy sárga varjú.
Volt egyszer egy lila bor,
Beitta a barna por.

Volt egyszer egy piros kecske,
Megitta egy zöldes macska,
Volt egyszer egy piros kecs,
Lett belőle focimeccs.

Volt egyszer egy tarka marha,
Ellopta egy kéklő szarka,
Volt egyszer egy tarka mar,
Marháskodni nem akar.

Volt egyszer egy ezüst párduc,
Elvitte egy csapodár busz,
Volt egyszer egy ezüst pár,
Húzzunk rájuk pelust már!
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Sándor Enikő interjúja
Akinek a zöldbab volt a jele az óvodában…

Dániel András meséivel és rajza-
ival a Mikkamakka lapjain is ta-
lálkozhattatok már, hiszen rend-
szeresen publikál a lapunkba. 
Most megtudhatod, hogyan vált 
illusztrátorrá, és azt is, hogy új köny-
ve, az És most elmondom, hogyan lifteztem 
milyen ötlet alapján született meg.

Ha jól tudom, kalandos út vezetett té-
ged a gyerekirodalom felé. Mesélnél 

erről egy kicsit? Gyerekkorodban is szerettél 
rajzolni?
Kicsi gyerekkoromtól fogva rajzoltam, egé-
szen attól kezdve, hogy ceruzát fogtam a 
kezembe. Kamaszkoromban a képzőművé-
szet mellett az írás is elkezdett érdekelni, és 
idővel inkább az utóbbi felé is fordultam... 
legalábbis egy időre. Itt-ott megjelentek me-
séim, gyerekeknek szóló szövegeim, sőt, hu-
szonévesen egy rövid életű gyerekújságnak a 
szerkesztőjeként is dolgoztam. Bár elkanya-
rodtam a festészet felé, azért tudtam, vagy 
legalábbis reméltem, hogy lesz az írással 
még dolgom az életemben. Grafikusként dol-
goztam, de írtam is, ezt-azt, például zenei és 
könyvajánlókat vagy egy-egy kiállítás meg-
nyitószövegét. Aztán egyszer csak – nekem 
is meglepő módon – elkezdtek eszembe jut-
ni másféle szövegek is. 2012-ben jelent meg 
az első gyerekkönyvem, a Matild és Marga-

réta avagy 
boszorká-
nyok a Bármi 
utcából. Ez 
olyan volt, 
mintha 
akkor meg-

nyitottak volna a fejemben egy elzárhatatlan 
csapot, amin azóta is folynak kifelé az újabb 
és újabb történetek.

Mi alapján választod meg egy-egy 
szereplő színét, például a Kufli-sorozat 

karaktereit?
Általában próbálgatni szoktam; keresem a 
könyv hangulatához, a szereplők egyénisé-
géhez illő színeket. Több va-
riációt is kipróbálok – hacsak 
nincs a fejemben rögtön vala-
mi konkrét elképzelés. A kuflik 
tervezésekor fontos szempont 
volt, hogy a figurák jól meg-
különböztethetőek legyenek. 
Próbáltam mindegyik kuflinak 
megtalálni a csak rá jellemző, 
karakteréhez passzoló színt és 
mintát. 

Melyik szereplőd áll hozzád 
legközelebb és miért?

Frissen megjelent És most 
elmondom, hogyan lifteztem 
című könyvemnek én vagyok 
a főhőse mint ötéves óvodás. Ennél köze-
lebb nem állhat hozzám szereplő, hiszen ez 
én magam vagyok! Természetesen más- 
és másféleképpen közel állnak hozzám 
Kicsibácsiék, vagy a kuflik is, főként a kissé 
szorongó és tétova, ugyanakkor fantáziadús 
Fityirc.

Interjú  
Dániel András  
író-illusztrátorral
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Általában Te írod 
és illusztrálod a 

könyveidet. Hogyan 
döntöd el, hogy a tör-
téneteknél az illuszt-
ráció kapja a nagyobb 
hangsúlyt, ahogy a Mit 
keresett Jakab az ágy 
alatt? esetében  vagy a 
szöveg, mint például Kicsibácsi, Kicsinéni 
(meg az Imikém) kötetekben?
A Mit keresett Jakab az ágy alatt? című 
könyvemet eleve képeskönyvnek szántam. 
A böngészők és foglalkoztatók paródiáját 
szerettem volna elkészíteni, ezért már a 
kezdetektől fogva egyértelmű volt, hogy itt 
a képeké lesz a főszerep. Miközben írtam a 
szöveget, egészen pontosan elképzeltem, mi 

lesz a képeken, hiszen a szöveg 
nagyon sokszor utal a látványra, 
kommentálja azt. A Kicsibácsiék 
esetében viszont pont fordítva 
van, ott egyértelműen a szöveg 
a lényeges. A történeteknek az 
illusztrációk nélkül is meg kell 
állniuk a lábukon – ezekben 
a könyvekben a rajzok inkább 
kísérőszerepet töltenek be. 

Milyen technikával dol-
gozol?

Többnyire kézzel szoktam 
rajzolni, leszámítva az első 
könyvemet, a Matild és Mar-
garétát, ami teljesen számí-

tógépes technikával készült, nincs benne 
egy vonal kézi rajz sem. A rajzok legtöbbször 
ceruzával készülnek, amelyeket aztán vagy 
kézzel festek ki, mint például a Jakab eseté-
ben, vagy beszkennelem őket és számítógé-
pen dolgozom rajtuk tovább – így készülnek 
például a Kufli-könyvek.

A legfrissebb 
műved az  

És most elmondom, 
hogyan lifteztem egy 
kisfiúról szól, aki lift- 
kezelőnek áll a Le  
Pattant hotelbe.  
Honnan jött az ötlet, 

hogy a liftezésről írj mesét?
Engem nagyon izgat a képeskönyv mint 
műfaj. Sokat gondolkozom rajta, hogyan tud 
kép és szöveg együttműködni, milyen játék-
lehetőségek vannak ebben. Eszembe jutott, 
hogy érdekes lenne egy liftezésről szóló 
könyv, amelyben az olvasó lapozva haladhat 
felfelé egy épületben, mert minden oldalpár 
egy emelet. Ezt a könyvet a szokásoktól elté-
rően 90 fokkal elfordítva kell tartani olvasás 
közben, hogy fölfele tudjunk lapozni, vagyis 
liftezni a történet helyszínéül szolgáló ho-
telben. Először ez a lapozási koncepció volt 
meg, és erre az ötletre írtam a történetet. A 
főszereplő kisfiú óvodásként liftesfiúnak áll 
egy öreg szállodában. Az óvodában zöldbab 
a jele – ami rá is van hímezve a kispárná-
jára, amit mindig magánál tart –, aminek 
aztán fontos szerepe lesz a történetben. Ez 
egy önéletrajzi motívum, mert – valószínű-
leg egyedül az univerzumban – egy kreatív 
óvónéninek köszönhetően nekem valóban 
zöldbab volt a jelem az óvodában!

Csak gyerekeknek szoktál rajzolni?
Többnyire, de nem mindig. Most például 

van egy nagyon izgalmas munkám. A Tilos 
az Á kiadónak lesz egy kortárs költészeti 
antológiája tizenévesek számára, felnőtt ver-
sekkel – ehhez készítem az illusztrációkat. 
Örülök ennek a munkának, mert hiányzott 
már, hogy valami „felnőtt” dolgot csináljak. 
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Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske

Böszörményi Gyula: Emberke színe

Könyvajánló

Besze Barbara válogatása

Nógrádi Gergely: Misu és a piros kenu

„…piros dróton lila folt, / mert a fecske lila volt” – hangzik a címet adó vers-
ben. Lila fecskék, fekete hattyúk, rézharang tollú, fényes galambok – most 
Nemes Nagy Ágnes költő verseit ajánljuk nektek egy gyönyörű kötetben, 
amelyet Molnár Jacqueline illusztrált. 
Keménytáblás, 38 oldal 
Móra Kiadó, 2012

Ég atyácska és Hold anyó megteremtették a világot, de hiányzik még vala-
mi. Égi atyácska sárból meggyúr egy emberalakot, utána a párját. Azután 
még öt kisembert kidolgoz, mindegyik szép fehér-rózsaszín, de valami hi-
bádzik. Olyan nagyon egyformák, így össze fogjuk keverni őket – állapítják 
meg, és nekiállnak kiszínezni a figurákat. Rózsaszín, réz, fekete, barna, sár-
ga – jaj, csak össze ne vesszenek majd! A Földön élő emberek bőrszíne bár 
különböző, mindenki, ha másként is, de egyforma.
Keménytáblás, 24 oldal 
Csimota, 2009

Fordulatos, kalandos és humoros könyv barátságról, az állatok iránti fele-
lősségről, a természet szeretetéről.
Misu egyik reggel iskolába menet talál egy kis bagolyfiókát, akit magához 
vesz. Igenám, de egy fiókának bizony otthon a helye! Ám az otthona egy 
szigeten van. Hogy jussanak el oda? Vajon sikerül Misunak és a batátainak 
rendbe tenni a régi kenut? Lesznek-e elég bátrak, hogy megmentsék a kis 
baglyot? Nógrádi Gergely regényéből minden kiderül! 
Keménytáblás, 100 oldal 
Manó Könyvek Kiadó, 2014

mikkamakka-bel_2017_aprilis_vegleges_06.indd   26 2017. 05. 03.   10:42:26



27

Annuska nagyon szomorú: egy kutya megette a szüleinek és az öccsének 
vásárolt pereceket. Egy ismeretlen anyóka vigasztalásul megajándékozza 
egy gyönyörű margarétával, amelynek minden szirma más-más színű: 
sárga, vörös, kék, zöld, narancssárga, ibolya és égszínkék. A virág nem 
akármilyen: ha letépik egy szirmát és elmondják a varázsmondókát, telje-
sül egy kívánság. Annuska természetesen a perecet kívánja vissza első-
ként. De aztán eltörik anyja kedvenc vázája… Nem veszik be a fiúk a játék-
ba… Megirigyli az egyik lány babáját… és sorra tépi le a varázsszirmokat, 
hogy teljesüljenek a kívánságai, amíg már csak egy marad… Vajon mire használja majd az 
utolsó szirmot? 
Keménytáblás, 16 oldal
Móra Kiadó, 1974

Valentyin Katajev: Hétszínvirág

Maurice Maeterlinck: A kék madár

Entz Sarolta - Fekete Horváth Éva - Jánosi Halász Rita: 

 Színek – Két egér kalandjai

A 19. században Németország területén született gróf teljes neve Maurice 
Polydore Marie Bernard Maeterlinck volt. A Kék madár című műve egy 
dráma, vagyis olyan történet, amit párbeszédekben mesélnek el és  
színpadi előadásra szánták. Mytyl és Tyltyl testvérek. Találkoznak a Fény 
tündérével, aki elvezeti őket a kék madárhoz, amit meg kell találniuk  
ahhoz, hogy meggyógyuljon egy beteg gyermek. Varázsos kalandok  
várnak rájuk egy fantasztikus utazáson, hogy megtalálják a boldogságot 
hozó kék madarat.  
Varrott keménykötés, 93 oldal 
Montázs Könyvkiadó, 1991

A Múzumi Egér és unokatestvére ismét felfedezőútra indul. Ezúttal a szí-
nek körül forog minden. Megtudhatjuk, miért vannak színek, melyek na-
gyobb jelentőségűek, mint a többiek, hogy hogyan teszi össze a színeket 
a nyomdagép vagy hogy pl. mit jelent az, hogy „földszín”.
Mindebben – szokásos módon - számos műalkotás van a segítségünk-
re. 
Keménytáblás, 72 oldal 
Kék Egér Könyvek, 2016
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Színes játékok

tic-tac-toe (ejtsd: tiktektó)

3x3-as amőba, vagy OXO néven is ismert kétszemélyes táblás játék.  A játékot két játékos 
(X és O) játssza egy 3x3-as táblán. Az első játékos egy X, a második pedig egy O jelet (vagy 
két különböző színű bábut) használ a lépései során a tábla kilenc mezőjén. A játékosok fel-
váltva lépnek. Lépéseik során a hozzájuk tartozó jelet a tábla valamelyik üres mezőjére kell 
helyezniük. 

A játék addig tart, amíg valamelyik játékos el nem éri, hogy az ő jeléből vízszintesen, füg-
gőlegesen vagy átlósan 3 darab legyen egymás mellett a táblán. Ekkor az adott jel tulajdo-
nosa nyerte meg a játszmát. Ha a táblán nem marad több üres mező, így nincs lehetőség 
további lépésekre, és még egyik játékosnak sincs 3 jele egymás mellett, akkor a játék dön-
tetlenül végződik.

A lehetséges győzelmi pozíciók:

Forrás: http://www.gameai.eu

Összeállította: Győrfi Ágnes 2.
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Könyvajánló nagytesóknak
Ellentétek vonzása

Dóka Péter a Viharlovag című, három 
részesre tervezett sorozatának első kötete 
a Fekete eső címet kapta. Félelmetes 
történetre számíthatunk akkor, amikor kézbe 
vesszük a könyvet, és nem is kell csalódnunk. 
Találkozhatunk sárkánnyal, gonosz királlyal, 
vérmókusokkal, olvashatunk gyilkos csatáról, 
ármányról és a világvégéről is. A Baranyai (b) 
András által készített rajzok pedig ráerősíte-
nek erre a hangulatra: a borítón sötét tónusú 
színekben elevenednek meg a főhősök, a bel-
ső illusztrációk pedig fekete-fehérek.

De a rettegés mellett a történet nagyon 
nagy meglepetéseket is tartogat. Mintha a 
fekete-fehér ábrázolás azt mutatná, hogy a 
sötétség, a gonoszság, a rettegés, a csúfság 
és a butaság mellett mindig megtalálható a 
fény, a segítőkészség, a 
hősiesség, a szépség, az 
ötletesség és a humor 
is. A szereplők sohasem 
egyfélék, mindenkinek 
vannak jó és rossz tulaj-
donságai, gyengeségei, 
erősségei egyaránt. 

Neveik nagyon 
viccesek, ötletesek. 
Vajon hogyan hívhat-
nának máshogy egy 
érthetetlenül beszélő 
(vakeráló), magát 
álcázó (maszkos) 

hőst, mint Vakari Maszka, vagy a mindig 
áporodott bűzt árasztó lovagot, mint Ápor-
ka?!

Ki gondolná, hogy főhőssé válhat egy ala-
csony termetű, kopasz kisfiú, akinek a leg-
jobb barátja egy szürkemarha? 

Ki gondolná, hogy azt a lányt, aki nagyon 
megtetszik a fiúnak, úgy hívják, hogy Vasfog, 
mert fogszabályozót hord, amit néha arra 
használ, hogy egy sárkányt repülés közben 
felébresszen mély álmából? 

Ki gondolná, hogy az eső gonosz vérmó-
kusokká és vérnyulakká változtatja a kedves 
kis állatokat és őrült vérengzőkké a korábban 
nyugodt embereket? 

Ki gondolná, hogy Pazarfény városában 
egy ideig csak a villanyáramtól van világos? 

Ki gondolná, hogy a gombamérge-
zésben elhunyt hóhér fiát úgy 
hívják, hogy Galóca?

Ki gondolná, hogy egy sárkány 
és ősellensége, egy lovag igaz 
barátságot köthet? 

Ki gondolná, hogy a világ meg-
mentésére a megoldást a viharos, 
sötét színű eső ellentéte adja?

A történet izgalmas kalandokon 
keresztül sok kérdésünkre választ 
ad, de csak abban lehetünk bizto-
sak, hogy a dolgok nem fekete-fe-
hérek. Már most várjuk a folytatást. 

Farkas Judit

Dóka Péter: Viharlovag 1. Fekete eső.  
Móra Kiadó, 2017
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       Legyen neked is színes kaméleonod! 

Összeállította: Németh Szilva

Szükséges eszközök 
• sablon, letöltheted innen:

http://csimota.hu/wp-content/
uploads/2016/02/jao_a_
kameleon_szinezo.pdf

• A/4 fehér karton
• tempera 

többféle színben
• olló

• ragasztó

• 2 műanyag szem 

(kreatív boltokban 

lehet kapni, de el is 

készítheted kartonból 

vagy lehet gombból is). 

• hurkapálca

Többször volt szó már a 

Mikkamakka hasábjain 

a Papírszínházról. Most Németh 

Szilvia könyvtárostanár mutatja 

meg, milyen kreatív feladatot 

készítettek el a gyerekekkel 

a mesélés után.

Ti is elkészíthetitek!

30
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Először készítsd el a kaméleon 
„kabátját”. Ehhez a kartonlapot 
be kell festened tetszés szerinti 
színre. Lehet többszínű, festhetsz 
rá csíkokat, pöttyöket. Lehetnek 
rajta még pacák, foltok. Közben 
hurkapálcikával vagy valamilyen 
hengerrel, egyéb eszközzel húz-
hatsz bele csíkokat, hullámokat 
is. A fantáziádra van bízva, hogy 
milyen színű és mintájú „kabátot” 
kap a kaméleonod. 

Összeállította: Németh Szilvia könyvtárostanár, Rókusi Általános Iskola, Szeged

Majd amikor kész a festés, 
hagyd, hogy megszáradjon. 
Közben nyomtasd ki és vágd ki 
a sablont. Amikor megszáradt 
a festett karton, a hátuljára 
rajzold át a sablont. Vágd körbe 
a színes kartont és már csak a 
szemet kell elkészítened és rá-
ragasztanod. 
Készíthetsz többet is és kitehe-
ted a faliújságodra őket. Deko-
rációnak is szépek!

31
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Talán voltatok már 
olyan templomban, 
ahol a színes üveg-
ablakokon a Biblia 
jelenetei vagy szentek 
életének egy-egy pil-
lanatát lehetett látni. 
Ezek az ablaküvegek 
nagyon különleges el-
járással készült ólom-
üvegek. 

Az ókori Római Bi-
rodalomban, mintegy kétezer évvel ezelőtt (például Pom-
peji és Herculaneum városokban) már gyártottak üveget, 
ami az úgynevezett koronamódszerrel készült: fújtak egy 
üveggömböt és addig forgatták, míg koronggá nem formá-
lódott, majd megszilárdult. Az így létrejött kicsi és vastag 
üvegkorongokat ólommal fogták össze. 

Az ólomüveg ablakokat a gótikában* kezdték el hasz-
nálni, főleg egyházi épületekben. A színes ablakok egy-egy 
történetet ábrázoltak, így 
abban is segítették a hívő-
ket, hogy jobban megis-
merjék a szentírás egy-egy 
eseményeit. 

A 15. században már a 
világi (azaz nem egyházi, 
nem a vallási élethez kö-
tődő) épületek ablakaiban 
is megjelent az ólomüveg. 
De az egyszerűbb házak 
ablakait továbbra is jó-
val olcsóbb anyagokkal: 
színtelen üvegkoronggal, 
pergamennel vagy olajos 
papírral fedték.

Budapesten a 19. szá-
zad második felében indul 

Színpompás fénykaland
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különösen nagy fejlődésnek az üvegművé-
szet, ekkor élnek és alkotnak a mai napig 
leghíresebb ólomüveg művészek. Ekkoriban 
épült a Budapesten található Vakok Intéze-
tének gyönyörű épülete is. Első emeletén 
található a főváros egyik legszebb díszterme, 
a Nádor terem, amelynek ólomüveg ablakai 
százféle színben pompáznak, ahogy átra-
gyog rajtuk a napfény. A Városliget sarkánál, 
az Ajtósi Dürer sor végén álló, magyaros sze-
cessziós stílusban épült palotát Baumgarten 
Sándor és Herczegh Zsigmond, a kor jeles 
műépítészei tervezték. A páratlan akusztikájú 
teremben októbertől május végéig minden 
hétvégén hangversenyeket rendeznek.

1. 2.

Ki látható a képeken? 
Írd be a kép 

sorszámát a karikába!

Szent István

Szent Imre

Szent Erzsébet

Szent Margit

3. 4.

Gótika: művészettörténeti korszak, a 12-13. 

században terjedt el Európában.

Szecesszió: a 19-20. század fordulóján ki-

alakult új stílusirányzat.
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Az egyikük szeme nyitva van, a másiké csukva. 

Együtt látnak igazán.

Liza szomorúan vánszorgott föl a legfelső emeletre, amikor a szeme sarkából észrevett 
valamit. Gyerekcipőcskék! Éppen olyanok, mint az övé! Sőt még a méretük is ugyanaz. És 
pont az ő új lakásukkal szemben! Liza odarohant a fekete-fehér ajtóhoz. Kitartóan kopog-
tatott, türelmetlenül lábujjhegyre állt, és megpróbált benézni a kukucskálón.

– Hahó! Laknak itt gyerekek? – sóhajtott fel reménykedve.
– Hümm... Itt Mimi lakik – hangzott az ajtó mögül.

– Én meg Liza vagyok. Most már én is itt lakom – vágta rá 
erélyesen Liza.

Ekkor kinyílt az ajtó. Liza előtt egy furcsa, fekete-fehér kis-
lány állt.

– Szia, Liza – mondta barátságosan.
Furcsa, soha nem gondoltam volna, hogy valaki fekete-fe-

hér is lehet, álmélkodott Liza. De ez a kislány, Mimi, valóban 
fekete-fehér volt: sápadt volt az arca, sima, fekete haja a vállá-
ig ért, fekete pólót és fehér kötényruhát viselt. S ami a legkülö-
nösebb, hogy Miminek végig be volt hunyva a szeme, mialatt 
Lizához beszélt.

– Szia. Te alszol? – kérdezte Liza csodálkozva.
– Nem, csak be van hunyva a szemem – felelte Mimi, aki 

már hozzászokott ehhez a kérdéshez.
– Hát akkor nyisd ki! – követelőzött Liza.
– De… nem tudom. Én vak vagyok. Mindig behunyva tartom 

– magyarázta Mimi türelmesen.
Liza nagyon csalódottnak tűnt.
– Akkor sose láthatsz engem?

34
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– Dehogynem – nyugtatta meg Mimi. – 
Így… – és finom ujjacskáival végigtapogatta 
Liza arcát. Megvizsgálta a szemét, orrát, 
száját, sőt a fülét is, beletúrt a hajába, megsi-
mogatta a vállát, végül megszámolta ujjaival 
az összes színes pettyet Liza ruhácskáján. 
Harminchét volt. Mimi képzeletében meg-
jelent Liza összekuszálódott szőke haja és 
nagy, kék szeme. Liza boldogan mosolygott.

– Tetszem neked? – kérdezte kíváncsian.
– Kicsit kócos vagy, de tetszel – felelte 

Mimi, és gyengéden megbökte új barátnője 
hasát.

Liza felkacagott. 
– Juj, ez csikiz!

A Liza bőröndjében lévő valami egyáltalán 
nem örült annak, hogy a gazdája találkozott 
Mimivel. Mérgesen rángatózott Liza kezében, 
mintha bármelyik pillanatban szét akarna 
robbanni. 

– Mi ez a zörgés? – kérdezte Mimi.
– Egy szófogadatlan játék. Neked nincs 

ilyened? – csodálkozott el újra Liza.
– Nekem minden játékom szót fogad.
– Mutasd őket! – kíváncsiskodott Liza, és 

már be is szaladt Mimi szobácskájába.
Mimi szobája tetszett Lizának. Példás 

rend uralta, és ugyanolyan fekete-fehér volt, 
mint a kislány. A padló közepén pedig egy 
hatalmas, színes kockavár állt. 

Részlet Katarína Kerekesová - Katarína Moláková - Alexandra Salmela: 
Mimi és Liza című könyvéből. Scolar Kiadó, 2016 
Illusztráció: Katarína Kerekesová, Boris Sima, Ivana Sebestová
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Aszfaltkrétával rajzolni jó móka, a szürke járdákat, 
utcákat, udvarokat és lépcsőket színesre tudjuk va-
rázsolni, viccesebb, érdekesebb lesz tőle a környeze-
tünk, szívesen nézegetjük az alkotásainkat. Persze az 
eső lemossa őket, de legalább egy kis időre szebb a 
minket körülvevő, sokszor szürke világ.

A Színes Város kezdeményezés célja hasonló eh-
hez, mert ők a köztereket szeretnék színesíteni – per-
sze olyan technikákkal készítik műveiket, amelyek egy 
kicsit időt- és időjárásállóbbak, mint a kréta. 

Az alapgondolat Vásárhelyi Győző (Victor Vasarely), 
magyar származású világhírű festőművész fejében 
született meg, aki már 1983-ban azt szerette volna, 
hogy a művészet vonuljon ki az utcára és a képzőmű-

a Színes Város kezdeményezés
Felnőtt színező

Farkas Judit

Bántya Bea & Fat Heat: Élő tér

Sopron Budapest • Damjanich utca
36
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vészeti alkotásokkal ne csak galériákban találkozhas-
sunk.

A Színes Város Csoport Magyarországnak köszön-
hetően eddig 20.000 négyzetméternyivel színesebb 
a világ, és a mozgalom hatására több tízezerre nőtt a 
színes felületek száma.

A fotókat Farkas András készítette.
Budapest • Akácfa 27 II. • Fecskék

Rákóczi híd (budai hídfő) 
Nyeste Lehel: Greetings from Budapest

Budapest IX. Pöttyös utca

Budapest • Kertész 27 (III) Orosz Richárd

37
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Miért színes a madarak tolla?
Sándor Enikő

kákból nyeri ezt a 
festékanyagot. Ezek a 
madarak az állatkertben 
könnyen elveszíthetik a tollazatuk színét, 
hacsak nem kapnak elegendő karotinoidot 
tartalmazó táplálékot a gondozóiktól.  

Az afrikai erdőkben él a galambnagysá-
gú, gyümölcsevő turákó nevű madárcsalád, 
igazán színpompás! Az ő tolluk pigment-
je olyan különleges anyag, egy bizonyos 
rézszármazék, ami csak ezeknek a mada-
raknak a szervezetében fordul elő. Furcsa 
neve van a pigmenteknek: a zöld színért 
felelőst turacoverdinnek, a pirosért felelőset 
turacinnak hívják. A madarak ezeket is csak 
a táplálékkal tudják felvenni, ezért a fiókák 
tolla csak hónapok után válik olyan kápráza-
tossá, mint a kifejlett madaraké.

A többi színt a madártollak esetében 
nem kémiai anyagok hozzák létre, hanem 

Turákó

Kutatók elemezték a madarak tollait, és arra 
jutottak, hogy a tollak színéért többek között 
egy kémiai anyag, az úgynevezett pigment 
a felelős. Ez az anyag az ember bőrében is 
megtalálható, ez határozza meg, hogy mi-
lyen színű a bőrünk. Ha napozunk, akkor a 
pigmentsejtek elkezdenek egy olyan anyagot 
termelni, amitől barnább a bőrünk. Ezt az 
anyagot melaninnak hívják. A madarak tolla-
zatában is megtalálható a melanin, ez okoz-
za a tollak fekete színét, valamint a sárga és 
a barna különböző árnyalatait. 

A piros és narancssárga színekért pedig 
egy másik pigmentcsalád felel, a nevük: 
karotinoidok. Ebbe a családba tartozik a ka-
rotin, mely megtalálható például a sárgaré-
pában is, ettől olyan narancsos a színe. 
Karotinoidot azonban a madarak 
szervezete nem képes előállítani, 
növényekből vagy más táplá-
lékforráson keresztül juthatnak 
hozzá. 

A pirosas-rózsaszín flamingó és a Dél-
Amerikában honos skarlát íbisz kis rákocs-

Ismered a kakadut, az ara papagájt, az íbiszt? 

Ha esetleg még nem, kakast (legalább fotóról) már 

biztosan láttál. Színes tollakkal büszkélkedő állatok. 

De vajon mi okozza a tollak színpompáját? 

Flamingó
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a tollazat elhelyezkedése vagy 
a tollszerkezet felépítése. A 
tollak más-más színben 
tűnnek fel, ha a különböző 
szögekből nézzük őket. A 
szajkó szárnytollainak kék 
színét például a tollakban 
található icipici levegőbu-
borékok alkotják, amik meg-
törik a fényt. Ezek a tollak olykor 
világoskéknek, olykor barnának lát-
szanak, attól függően, hogy milyen 
szögben esik rájuk a fény.

Biztosan találkoztatok már 
tőkés récével (más néven 

vadkacsa), vagy 
láttatok már 
pávát. Mindkét 

madárfajnak jel-
legzetes, kékes-zöldes 

árnyalatú tollazata van, 
ami szintén különböző 

színekben játszik, attól füg-
gően, hol éri őket a napsugár. 
Hogyan jön létre ez a szín? A 
válasz a toll felépítésében rej-

lik. A toll középső részéből, a tollgerincből 
szaruszálacskák indulnak ki, ezeken van-
nak a tollsugarak. A sugarakon ta-
lálható horgocskák pedig szilárd, 
rugalmas felületté kapcsolják 
össze az apró szálakat, és így 
keletkezik az úgynevezett toll-
zászló. A páva és a tőkés réce 
esetében a tollakon található 
szálak megcsavarodnak, és 
ezért a lapos oldaluk fordul ki-
felé, így a szálak között elhelyez-
kedő, nagyon apró melaninrétegek megtörik 

Cikkünk David Attenborough A madarak élete (Budapest: Kossuth Kiadó, 1999) című könyve alapján készült. 

Tőkés réce

PávaPáva

Skarlát íbisz

a fényt, úgy, mint a víz felszínén 
úszó olajfolt. (Ha láttatok már 

ilyet, tapasztalhattátok, hogy 
az is különféle színekben 
játszik) Az ilyen módon 
kifejlett tollak a nyaki, 
mellkasi területen, illetve a 

faroktollaknál találhatóak, 
jellemzően a hímeknél, akik az 

udvarlásnál veszik 
hasznát.

A tollak színe és 
mintázata mellett 
külön üzenete van 
annak, hogy a ma-
dár felborzolja vagy 
éppen széttárja a 
tollait. Az év különböző 
időszakaiban és a madár 
életkorától függően a tollak 
eltérő jelentéseket hordoznak, 
többek között azért, mert a tollak időről időre 
lecserélődnek, hiszen repülés közben elhasz-
nálódnak.

Szajkó

39

Páva
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Színes keksz
    Recept

40
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Hozzávalók:

17 dkg puha vaj
22 dkg porcukor
35 dkg sima liszt
2 tojás
1 kk sütőpor
1 kk só
ételfesték többféle színben

Elkészítése:
A vajat habosra keverjük a cukorral. Egyesével hozzáadjuk a tojásokat és mindegyikkel jól 
kikeverjük. Beleforgatjuk a lisztel elkevert sütőport. Kicsit lágy tészta lesz, ezért legalább 1 
órára tegyük hűtőbe.
A lehűlt tésztát két vagy három részre osztjuk. Mindegyik adag tésztát beszínezzük ételfes-
tékkel. A színes tésztát lisztezett munkalapon vagy sütőpapíron kinyújtjuk. Egy nagyobb ki-
szúróval kiszúrjuk a formákat tetszés szerint. Tepsire tesszük, majd egy kisebb sütiformával 
kiszúrjuk a közepét (ha háromszínű keksz készül, akkor az utolsó formát ugyanígy szúrjuk 
ki a szaggatóval). Kivesszük a közepét és a másik színes tésztából kiszúrt süti közepével 
kicseréljük.
180 fokos sütőbe téve kb. 10-12 perc alatt süssük készre.

Tipp:
Ha a kezünk alatt melegszik a tészta, akkor tegyük vissza hűtőbe, vagy kicsit hűtsük le a 
kezünket hideg vízzel. A keksz bárhogy ízesíthető: gyömbérrel, ánizzsal, naranccsal stb., sőt 
tehetünk a tésztájába süthető csokit is.
Ebből a mennyiségből kb. 50 db kekszünk lesz.

Forrás: Receptneked.hu (kajakóma receptje)

mikkamakka-bel_2017_aprilis_vegleges_06.indd   41 2017. 05. 03.   10:44:07



Mikkamakka kézműves kuckója

Pirosmalacok a Zöldek ellen

Magazinunk 4-5. oldalán olvashattál egy népmesét a malacbőrbe bújt gyönyörűséges leányról,  
Pirosmalacról, aki nagyon szeretett iskolába járni. Megtanult olvasni, a többi gyerekekkel földi- 
epret szedett az erdőben, és sokat játszott a szomszéd kisfiúval. Ha elkészíted ezt a színes, 
malacos társasjátékot, te sem fogsz unatkozni az esős tavaszi napokon.

Amire szükséged lesz:
 • 10 darab háztartási papírguriga 
 • piros és zöld színű akrilfesték
 • ecset
 • fekete és fehér filctoll
 • rózsaszín dekorgumi vagy karton
 • ragasztó
 •  30x30 cm-es színes kartonlap játéktáblának

1. lépés
Öt-öt papírgurigát fess be két különböző 
színűre!  

2. lépés
Alakítsd ki a malacok fülét! A színes papírhen-
gerek  tetejét két oldalról hajtsd be ívesen!  
(2. ábra)

2.1.

42
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3. lépés
Rózsaszín dekorgumiból (vagy kartonból) 
vágd ki és ragaszd fel a malacok orrát!  
(3. ábra)

3.

4. lépés
Fehér és fekete filctollal rajzold meg a bábuk 
szemét! (4. ábra)

4.

5.

5. lépés
A mintás kartonlapból készítsd el a 3X3-as 
játéktáblát! A játék mezőinek elválasztó vo-
nalait filctollal is megrajzolhatod, vagy színes 
szalag felragasztásával is jelölheted. (Egy 
mező 10 cm X 10 cm méretű.)   (5. ábra)

6. lépés
Kezdődhet a Pirosmalacok és Zöldmalacok 
közti küzdelem. A nyertes az lesz, akinek 
először sikerül az állatfiguráiból létrehoznia 
egy hármas sort, vízszintesen, függőlege-
sen vagy átlós irányban a Tic-tac-toe játék 
szabályai szerint.  (6. ábra)

Összeállította és a fotókat készítette: Győrfi ÁgnesForrás: http://www.nlcafe.hu/otthon/20140706/macskak-a-malacok-ellen-tarsasjatek-papirgurigak/

A Tic-tac-toe játék pontos 
leírását a ……… oldalon olvas-
hatod. 

6.

43
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Tedd a poharat az ablak elé! 
Viszonylag üres falfelülettel szemben 
helyezd el. 

Várj, amíg besüt az ablakon a nap!

Figyeld meg, mi rajzolódik ki a falon! 

  L a b o r  a   s z o b á b a n

Készítsünk szivárványt!

1.

2.

3.

Amire szükséged lesz:

• 1 db üveg- (vagy használaton 
kívüli kristály-) pohár

• Ablak
• Falfelület

Igazi szivárványt tudsz 

varázsolni a szobádba.

Néhány dolog kell csak 

hozzá, meg napsütés.

Lépések

Amit tapasztalhatsz: az erős napfény egy része az üvegen visszaverő-
dik, másik része megtörik és a falra rajzolja a szivárványhoz hasonla-
tos színvarázst.

44
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  L a b o r  a   s z o b á b a n

Magyarázat

Az igazi, égi szivárványnál az eső után a leve-
gőben maradó vízpára és a naptól érkező fény 
találkozik. A cseppeken megtörik a fény és 
visszaverődik, ezért a fény felbomlik alkotóele-
meire: ebből keletkezik a csodás szivárvány. Az 
ablakodból érkező, látható fény a pohár üvegén 
törik meg és bomlik a szivárvány színeire.

45
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Rejtvényoldal
A 

megfejtéseket 
a 48. oldalon 

találod.

Összeállította: Győrfi Ágnes

Magazinunk e havi számának színes palettájáról megismerhettél klasszikus és kortárs mesé-
ket, bepillanthattál egy illusztrációkészítő izgalmas munkájába, megtudhattad, hogy nemcsak 
a festők, hanem a költők is szívesen használják a színeket. Kiderült, hogy mitől színes a ma-
darak tolla, és hogy az állatok is szeretnek bújócskázni. Gyönyörködhettél egy színpompásan 
áttetsző ólomüveg képeiben, és elárultuk azt is, hogyan lehet könnyűszerrel sárga színűvé va-
rázsolni egy szürke napodat.

A következő meghatározások válaszát az újság egy-egy szövege rejti. Ha beírod a rejtvény víz-
szintes soraiba az egyszavas válaszokat, a színes oszlopban az áprilisban megnyílt új színház 
nevét olvashatod.

1. Dóka Péter legújabb regénye

2. Ez volt az óvodai jele Dániel András illusztrátornak.

3. Szavak nélküli, kizárólag testbeszéddel, arcmimikával előadott jelenet.

4. A lélek eledele, melynek segítségével Böte manó visszarepült a múltba.

5. A színházban a nézőtérrel szemben elhelyezkedő pódium, a színészek játszótere.

6. Valentyin Katajev kívánságteljesítő margarétája.

7.  Nyulász Péter SZÍN-művészei ennek az állatnak a különleges képességét utánozták produk-
ciójukban.

8. David Attenborough Madarak élete című könyvének kiadója.

9. Almaország palotájában Mardor két üveggel falt fel ebből a finomságból.

10. Egri Mónika meséjében ez a szín teszi vidámmá a napot.

11. A színekért (például az emberi bőr színéért) felelős kémiai anyag.

12. A magyar népmesében ezt a gyümölcsöt gyűjtötte a kosarába Pirosmalac.

13.  Színdarabok elemzésével, értékelésével, bírálatával foglalkozó, közízlést formáló ember. 
Véleményét általában szakfolyóiratokban, intenetes oldalakon olvashatja a nagyközönség.

14. Gótikus templomok színes ablakai.
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

47

mikkamakka-bel_2017_aprilis_vegleges_06.indd   47 2017. 05. 03.   10:44:28



48

A rejtvények megoldásai

SZÍN-kvíz            12-13. oldal

Almavirág    6-7. oldal

Rejtvényoldal 46-47. oldal

Színpompás fénykaland 33. oldal

1. a) vörös
b) fekete vagy sárga
c) fehér
d) zöld
e) sárga vagy arany
f) arany

2. a) színvak
b) színház
c) színpad
d) színvonalas
e) színkör

3. piros+sárga=narancs

kék+sárga= zöld

kék+piros=lila

kevés kék+ sok piros=barna

sárga+pici barna=mustársárga

piros+fehér= rózsaszín

fekete+fehér=szürke

sötétkék+fehér=égkék

4. A kék hajú lány - kék
Piroska és farkas - piros
A kék meg a sárga - sárga
A zöld lific - sárga
A szürke ló - zöld

Illusztráció:  

Buzay István

1. C)

2. 1. Egy
2. Határozatlan
3. Cukorral hintett almás rétest.
4.  Évezredek óta így választ párt magának 

Almaország uralkodójának gyermeke.
5.  Mindkét dalia jobblétre szenderül, Almavirág 

pártában marad.
6. Almazöld
7.  Mindegyik színt egyformán kedveli. 
8.  Azért, hogy a varázsló tanítsa határozottságra 

Almavirágot.

3. karakán

A zöldszakállú király - zöld
Maminti, a kicsi zöld tündér - sárga
Fehérlófia - zöld
Hófehérke és a hét törpe - piros
Pirosmalac - zöld
Lila királylány - kék
A kék fényű lámpás - piros
Az erenygerlice - sárga
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A helyes sorrend: 3, 2, 1, 4
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Janikovszky Éva

Mesejáték 6–13 éves gyerekeknek
Az úgy volt...
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illusztráció: Horváth Ildikó  (megjelent: Lackfi János:  
Élni hogy kell? c. kötetében, Pozsonyi Pagony, 2016)
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Kiadja az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Mese Mára
 a lila királylány
 PirosMalac
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E-MAIL: deak17galeria@gmail.com

CÍM / ADRESS: 
H-1052 Budapest, 
Deák Ferenc utca 17. / I. em.

MESEVÁROS - BUDAPEST  
A Főváros a gyermekkönyvek illusztrációiban

Kurátorok: Révész Emese, Kelemen Réka

Megnyitó: 2017. április 12. 17h
Megtekinthető: 2017. április 12. – május 27.

A kiállítás szerepel a Budapest Art Week programjában.

Kiállításunk a város sajátos nézőpontját tárja fel Budapestnek, mikor a gyerekeknek szánt könyvek illusztrációin át megjelenő 
arcát veszi górcső alá. Milyen a mesekönyvek, gyerekkönyvek illusztrációiból kibontakozó fővárosunk képe? A felnőttek 
számára zajos, nyüzsgő közeg, a benne élő kicsiknek csupa meglepetés és felfedésre váró látnivaló, a tőle távol élők vagy ide 
érkező látogatók számára pedig a világ egyik legszebb városa. Kiállításunk mintegy húsz neves hazai gyermekkönyv illusz-
trátor eredeti alkotását mutatja be, lapozható könyvek, társasjátékok, filmek és egy interaktív várostérkép segítségével.
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