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Hetyke lány volt. Nem tú́rt a fején se kendőt, se sapkát, se kalapot. Dühönghetett a szél, eső, 

hó szakadhatott, nem és nem. Aztán egy szép napon kilépett az utcára a kertkapun és mit 

lát? Bizony, egy kalapot. ott lebegett a kalap a kerítést szegélyező bokrok mellett, éppen a feje 

magasságában. Jó formájú, fekete kalapocska volt.

– Jó napot – mondta a kalap.

– Mit akarsz? – kérdezte gyanakodva a lány.

– Én vagyok a te kalapod – mondta a kalap.

– Nekem ugyan nem – tiltakozott a lány. – tudhatod, hogy soha semmiféle fejfedőt nem 

hordok. szabad lány vagyok. Így akarok járni mindig. Hajadonfőtt.

– Márpedig akkor is én vagyok a kalapod – mondta ellentmondást nem tú́rően a kalap, 

és sutty, se szó, se beszéd, mint egy ragadozó madár, rászállt a lány fejére.

A lány se volt rest, rángatta, tépte, huzigálta.

Na de rángathatta, téphette, huzigálhatta, a kalap oda se neki. Azazhogy mit oda se neki, 

éppen hogy, mintha növekedne a súlya, egyre nehezebb lett.

– te átkozott vaskalap! – nyögte a lány.

– Nem én vagyok vaskalap, te vagy makacs szamár – felelte a kalap, és most már nemcsak 

a súlya nőtt, hanem a mérete is.

A kalapba zárt lány

l á z á r  e r v i n  m e s é j e
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Igazi divatborz!

tetszik neki a fényképezés, nagyon, de nagyon tetszik. eltűnődik, hogy vajon

hogy nézne ki kiskalapban?

És nagykalapban? 

És sapkában?

És spanyol gallérban?

És zoknival a fülén?

És egy szép nagy piros szemüvegben?

És kesztyú́vel az orrán?

Rengeteg, de rengeteg dolog van, amit mind fel lehet próbálni, újabb kendők, sapkák, 

keszkenők, kalapok, gallérok, sisakok és még ki tudja, hogy hány és hányféle dolog. A borz 

boldogan szaladni kezd, fut, szalad, inal és lohol, már érzi is a sok furcsa ruha illatát, és tudja, 

hogy ezután rengeteg képet fog még készíteni magáról. Hangosan és vidáman felnevet.

Közben lent dabadam dabadam dabadam, megérkezik a következő metró az állomás-

ra, az utasok mind igyekeznek kifelé, senki sem mosolyog, mindenki siet a dolgára, de hopp, 

megint visz valamit a szél, igen, az elrontott képeket sodorja, épp egy kisfiú felé, ő odakap, és

hopp

megfogja a képet, ránéz, látja a borz vicces, vidám ábrázatát, és ő is felnevet, hogy csak 

úgy visszhangzik bele a metró, és akkor mindenki más is nevetni kezd, az összes utas, már 

mindenki mosolyog, úgy sietnek a mozgólépcső felé.

Bizony, a borz nagyon rákapott a fényképezésre. Ha az ember otthon keres valamit, és 

nem találja, akkor könnyen lehet, hogy a borz vette kölcsön egy-egy fényképezéshez: sálakat, 

kendőket, sipkákat, gumicsizmákat, zoknikat, bugyikat, kesztyú́ket, kucsmákat, fityulákat, 

meg persze szemüvegeket. Mindig visszahozza, de sokszor máshova teszi, nem oda, ahonnan 

elvitte. A metróban, az automaták környékén mindig találni mulatságos elrontott képeket, 

olyanokat, amin látszik a borz, vagy legalább az orra hegye, és az is látszik, hogy mit próbált 

fel éppen. Aki ilyen képre bukkan, annak egyszerú́en muszáj nevetni.

Hahaha!

Haha!

Hahaha!
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– Hagyd abba! Nem látok ki alólad – kiabált a lány.

Persze hogy nem látott ki, hiszen a növekvő kalap karimája már a vállát nyomta. A lány térde 

meg-megrogyott, minden erejét összeszedte, megpróbálta lelökni magáról az átkozottat. De 

feszíthette az izmait, amennyire csak bírta, a kalap meg se rezzent. Akkor kibújok alólad, gondolta 

a lány, hirtelen lebukott s megpróbált kiugrani a kalap alól. De ahogy lebukott, a kalap szegélye 

elérte a földet, mély csend lett és mély sötétség, a lány ott görnyedt, bezárva a kalap alá.

– Jaj, engedj ki, nem látok – mondta a lány.

– Nem baj, majd tapogatódzol!

– Nem bírok ilyen görnyedt testtartásban kucorogni, elgémberedik minden tagom 

– panaszkodott a lány.

– Hát állj föl!

Óvatosan fölállt, attól félt, a fejét beüti a kalap tetejébe, de nem, volt elegendő tér. Fölnyúlt 

a feje fölé, hogy ott-e a kalap teteje, de nem ütközött a keze semmibe. Balra nyúlt, jobbra nyúlt, 

hogy kitapogassa a kalap oldalát, de ott sem talált semmit. Állt a meghatározatlan térben, 

koromfeketeségben. Félelem és harag fogta el.

– Itt akarsz engem örökös rabságban tartani?

De válasz nem érkezett, a lány elszántan ugrálni és csapkodni kezdett a sötétségben, hátha 

lyukat tud ütni a kalap oldalán és kijut a szabad fényességbe. De csak a levegőt csapkodta, 

s a dühödt ugrálás közben megbotlott egy kőben és elesett.

egy darabig magába roskadtan feküdt a földön, aztán sírva fakadt.

– Akkor hát ez a sorsom, itt kell meghalnom egy gonosz kalap alatt.

Fölült.

– szomjas vagyok – mondta. – Hallod, te kalap, szomjan halok!

Jobbról mintha halk csobbanást hallott volna. tapogatódzott. tenyere egy hú́vös kő sima 

felületére tévedt. „talán éppen ebben botlottam el” – gondolta, s a keze átsiklott egy másik kőre, 

éppen olyan sima volt és hú́vös, mint az előbbi. A két kő között kisujjnyi rés, a résből üde párák 

áramlottak. lehet, hogy víz? A lány fölkelt, minden erejét összeszedte, és megpróbálta elmozdíta-

ni az egyik követ. Nagyon nehéz volt, de moccant. s a moccanással együtt halvány derengés 

váltotta föl a bakacsinfekete sötétséget. A lány meglátta, azaz inkább csak sejdítette a kezével 

a két követ, s igen, a két kő alatt ott a víz. Hogy hozzáférhessen, el kellett mozdítania a másik 
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egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesemondó. ez a mesemondó fiatalkorában 

favágók között élt a hegyekben. sokat fú́részelt, még többet hasogatott, de leginkább az volt 

a dolga, hogy figyelje, merre dől a fa, és időben szóljon a többieknek, hogy ugorjanak félre. 

eleinte csak azt kiabálta, hogy „hé” meg hogy „hóha”, de aztán azt is mondta, hogy „málna-

bokor”, meg azt is, hogy „cseppkőbarlang” és „keresztcsőrú́ madár”, sőt munka végeztével 

azt is elmesélte a favágóknak, hogy mi történt a cseppkőbarlangban, miután a keresztcsőrú́ 

madár leszállt a málnabokorra. A favágók pedig tátott szájjal hallgatták, majd azt mondták 

neki, hogy mától fogva ne fú́részeljen, ne hasogasson, ne is figyelje a fa dőlését, hanem egész 

nap csak azon a mesén gondolkodjék, amit majd este mondani fog nekik.

A mesemondó szabadkozott egy kicsit, de aztán elfogadta a favágók ajánlatát. Amúgy 

is sajnálta a fákat, nem szívesen emelt rájuk fejszét vagy fú́részt. Azonkívül észrevette, hogy 

amióta mesél, a favágók jóval kevesebb sört, kannás bort, unikumot és szilvapálinkát fogyasz-

tanak, mint azelőtt, nem verekszenek, nem csavarognak el, nem kívánják felebarátjuknak sem 

ökrét, sem szamarát, és így másnap jobban oda tudnak figyelni a munkájukra. Attól tanulják 

meg a figyelést, hogy este az ő meséire figyelnek.

A mesemondó egy évig azt mesélte, hogyan háborúztak egymással Afrikában, a limpopó 

Levélforma mese
m á r t o n  l á s z l ó  m e s é j e

követ is. Reménykedve nekifeszült, elmozdította azt is. előbukkant egy kis kristálytavacska, egy 

forrás. A lány ivott a vízből, s mire fölemelte a fejét, már majdnem teljesen világos volt 

a különös, szivárványszínú́ bura alatt. „ez lenne a kalap?” – kérdezte magától.

Már elég jól látott az opálos félhomályban. egy gazos kertben állt, a gazok közt kövek, fák, 

s ni csak, mintha virágok is virítanának a gizgazok között. „Nagy itt a rendetlenség” – gondol ta 

és nekilátott, görnyedezett, cipekedett, egy kupacba hordta a köveket. Mire végzett a kő hor dás-

sal, már nyoma sem volt a félhomálynak, szép reggeli fényességben fürdött a kert, most már 

színről színre látta, milyen gyönyörú́séges virágok virítanak a gazok között. látta fák levele i nek 

smaragdszínét s a fákon a cirmos, pöttyös, aranyló meg ezerszínú́, sosem látott gyümölcsöket. 

Fogta magát, kihúzgálta a gazokat. Jó sokáig tartott, sajgott a dereka, égett 

a tenyere, mire végzett, de nem törődött idővel, fáradsággal, tette a dolgát. Mire az utolsó gazt 

is kihúzta, égi fényességben ragyogott a kertje. Makulátlan zöld pázsit, középen átkígyózik rajta 

a forrás-tóból kibuggyanó erecske, a fák meg gyümölccsel ékszerezett lobbanások. 

– Pompázatos – mondta a lány, s mivel megéhezett, szakított magának minden fáról egy-

egy gyümölcsöt, leült a kőrakásra és megebédelt. elillant a fáradtsága, megtelt erővel.

ekkor valami furcsa zajt hallott. Dörgést, durrogást, harsogó morajt és erőszakos kopogást. 

Igaz, nagyon távolról. Feszülten figyelt és rájött, ez a zaj a kalapon kívül dörög. Már nem is érde-

kelte annyira. De a kalap fölvilágosította.

– talán vihar. vagy háború. Az is lehet, hogy aranyakat szórtak a nép közé. Nem tudom pontosan.

A lány végigjárta a kertjét, megsimogatta a fáit, leguggolt a virágai mellé, hogy jobban 

megcsodálhassa őket. Ivott a forrásából.

– Akkor most nekem örökké itt kell élnem? – kérdezte tétován.

– Dehogy kell. Most már igazán szabad lány vagy – mondta a kalap.

És lassan fölemelkedett. A kert összezsugorodott és összezsugorodott a kalap is.

ott állt a lány a kertkapu előtt, a kerítést szegélyező bokrok mellett a feje magasságában 

egy jó formájú kis fekete kalap libegett.

– Most elhagysz? – kérdezte a lány.

– Mondtam, hogy a te kalapod vagyok.

A lány kinyújtotta a kezét, megfogta a kalapot és a fejébe húzta. Jó erősen, nehogy elfújja 

a szél. elindult a villamosmegálló felé. Amerre járt, megfényesedett az utca. talán a kert miatt.
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