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Nyúlszőrsapka 
 
 
Totális zűrzavar. A káosz középpontja egy eredeti nyúlszőrsapka. Az erdei tisztás 
közepén hever. Jelen pillanatban minden itt élő számára, az egyetlen cél, hogy meg-
kaparintsa. 

Neki magának fogalma sincs, hogy került ide és ezzel nincs egyedül. Időnként 
fölvillan előtte egy-egy képfoszlány, de az óriási hangzavarban képtelen visszakö-
vetni az eseményeket. Nincs egy órája, hogy „öntudatra ébredt” és most azon igyek-
szik, hogy valahová elhelyezze magát. Nem lenne kis feladat ez még egy kifeszített 
tigrisbőrnek se, nemhogy egy kobaknyi, pamacsfarkú fejfedőnek.   

Körötte folyamatos rikácsolás, tombolás, üvöltés, hajba (Akarom mondani szőrbe.) 
kapás. Annyi bőr, szarudarab, pihepamacs és toll hever szanaszét, hogy a fél erdő 
fészket rakhatna belőle.   

A sapka rémületében hol ide, hol oda ugrik, ezért hiába az igyekezet, sehogy sem 
sikerül elkapni.    

Eddig nem látszott megoldás a felettébb különös helyzetre, ám most, mintha 
csendesedne a sereglet; egyre halkul a zsivaj. A sapka sem ugrándozik már, ha te-
hetné, inkább láthatatlanná válna. (De, ez most nem az ő szerepe.) 

Akik még egymást tépik, nem veszik észre a tisztásra váratlanul betoppanó elöl-
járókat. Egy vérben forgó szemekkel visítozó négylábú, éppen hátulról marna bele 
ősi ellenségébe, de mielőtt húsos fenekét illetné a szája, hirtelen akkora pofont kap, 
hogy átrepül a tisztáson. A szederbokor tüskéi között landol. Erre a belépőre már 
mindenki odafigyel. Nyomban lekushadnak, utat engednek a bíráknak, akik kimér-
ten elfoglalják helyüket az öreg fa tövében. A tisztáson ez alatt elindul egy óvatos, 
néma helyezkedés. Az egyetlen dolog, amiben ellenkezés nélkül egyetértenek, hogy 
szoros gyűrűt kell alkotni a sapka körül, nehogy véletlenül elslisszoljon. Kisebbfajta 
tülekedés azért még kialakul, mert valamennyien az első sorból akarják követni az 
eseményeket. Közben az ágakra csendben leereszkedik a szárnyas népség. Az erdő 
szorgos, apró, fekete munkásai is vigyázban állnak királynőjük mögött egy magas 
földhalmon. (Merthogy ilyenkor mindenki egyenlő.) A fatörzsfúrók elhallgatnak, nehogy 
kopogásukkal hívatlan vendégnek titulálják őket. Farkak nem csapkodnak, fülek 
nem rezdülnek, csend és nyugalom honol mindenütt. Még a legyek zümmögését se 
hallani. Egyedül a pici, szárnyas vérszívók hánynak fittyet minden szabályra. Nem 
törődve a válsághelyzettel, következmények nélkül vedelnek, ahol csak tudnak. (Ve-
lük nem lehet szót érteni.)    

A sapka érzékeli a változást. A beállt csendből azt szűri le, hogy végre egyedül 
van, itt az alkalom biztonságosabb helyre távozni. A gondolatot tett követi. Ugrik 
egyet, kivár, megint ugrik, pontosan a nagy fa irányába halad. Nem is sejti, hogy 
izzó, parázsló tekintetek, kiengedett karmok, készenlétbe helyezett szárnyak követik 
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minden mozdulatát. Lélegzetvisszafojtva várnak, ki fogja útját állni legelébb. A sap-
ka most mozgást vált, komótosan, egyenletesen araszol a fűben. Időnként megáll, 
mintha fülelne, van-e valaki a közelben. (Magatartásából azt a következtetést lehet levonni, 
hogy nem lát.)  Abban a pillanatban, ahogy megkockáztat egy újabb bátortalan ugrást, 
elveszett. Az egyik elöljáró, a csúszó-mászók képviseletében jelenlévő bíra, címzetes 
Sziklaháti Vedlő Egerész, a félszeműek nemzetségéből (Megjegyzem a kötése csak álca.), 
villámgyorsan lecsap a sapkára. Az menten megdermed; ezzel a dolog egyelőre elin-
tézve. Mindenki föllélegzik, elismerő moraj fut végig a tömegen.  

– Kezdődjék a tanácskozás! – rikkantja el magát a bölcsek kövén helyet foglaló, 
tiszteletreméltó, pazar tollakkal ékeskedő Hegyesfülű Éjvadász, az elöljárók legran-
gosabbja, ki nemes rokonától, az északon élő Fehérpalástiak törzsének vezetőjétől 
tanulta a törvénykezés tudományát. 

– Úgy van! Úgy van! Kezdődjék! – hangzik mindenfelől a kiabálás. Az újfent 
rendbontással fenyegető helyzetben senki nem figyel arra, mi történik a fű alatt. 
Szinte észrevehetetlenül picit mozdulnak a fűszálak egy egyenes vonal mentén, ami 
pontosan a dermedt sapka felé mutat. Láthatatlan erő tolja szét őket, hang nem 
hallik, szag nem érződik, csak az apró fekete katonák – akik királynőjük, Bolyrendi 
Ékesrezgő mögött teljesítenek szolgálatot - értesülnek figyelőik útján az eseményről. 
Tábornokaik rögvest indítanak egy csapatot, akik két oldalt menetelve követik a 
nyomvonalat. Egyértelmű a parancs: felderítés, akár veszteségek árán is.  

Rajtuk kívül még valakinek föltűnik a settenkedő. Az ilyen kivételes alkalmakkor, 
mikor az erdő apraja-nagyja összegyűlik, a biztonság és rend őre nem más, mint, a 
csak „Zuhanó Felhőként” ismert - különösen az üreglakók körében rettegett – horgas 
csőrű, tollas vadász. Mint a nyílvessző, olyan gyorsan és pontosan talál célt, mozog-
jon bárhol a kék ég alatt. Ennek okán, támad is újfent riadalom, mikor alant az éles 
füleket megüti az ismerős süvítő hang.  

– Zuhanó Felhő! Zuhanó Felhő! – hallatszódnak a félelemmel átszőtt sikkantá-
sok innen is, onnan is. Ösztönösen egymáshoz bújnak az apróbb állatok. El nem 
szaladnak (Hiába is tennék.), mert vadásztilalom van.  

„Tanácskozás idején vér nem hullhat! Kivéve (Na, az most lépett életbe.), ha va-
lakit bárminemű rendzavaráson kapnak, miközben a nagytiszteletű bírák teszik a 
dolgukat, és az őket kitüntetett figyelemmel kísérő hallgatóság békésen kushad.” Így 
szól a rendelet.  

A láthatatlan, nesztelenül fűben sikló bizonyára nem hallott még erről a paragra-
fusról (esélyes, hogy már nem is fog.), mert csak csúszik tovább az orra után. Mielőtt még 
a vonuló aprónép földeríthetné a fűszálak mozgásának okát, a rendzavaró kiterítve 
fekszik a bírák asztalán. (Akarom mondani a lábaiknál, de ez sem helytálló kifejezés, mert-
hogy nem mindegyik rendelkezik ezzel a testi adománnyal.) 

Szóval, villámnál sebesebben csapott le a tisztás felett köröző királyi rendész, 
becsületes nevén: Csőrös Felsőházi Veszedelem, a Szabad Szárnyak rendjéből. Kis-
sé kelletlenül engedte el zsákmányát, de a törvény, az törvény és azt nemcsak betar-
tatni, betartani is tiszte volt. Így üres karmokkal tér vissza megfigyelő helyére, a 
felhők közé.  
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A már fent említett csúszó-mászók képviselőjén kívül, az ilyen különleges 
ügyekben még ketten bírják az erdőlakók bizalmát. A látszólag élettelen, sikamlós, 
vékony hosszú testet, nem véletlenül („Véletlenül csak a varjak kárognak”.) hagyta a 
rendész, hatalmas szárnyú, méltóságteljes tartású rokona előtt. Szükség idején, csak 
vele köt egyezséget, más neki ne mondja meg, mi a rend. Ő maga a nagytiszteletű, 
Szirtfoki Repülő Árnyék, aki természetesen szintén észlelte a fűben a mozgást, de 
méltóságán alulinak tartotta, hogy ebben a tisztében lecsapjon rá.  

Végül ejtsünk szót harmadik társukról is, akit a négylábúak emeltek a tanácsba, 
ennek az ügynek igazságos elrendezése okán. Egyszerűnek hangzó neve szerénysé-
gét mutatja, és csak akkor szól, ha mások előtte, már kiterítve hallgatnak. Medve, így 
hívják, mert ez a neve. Mások ezt nem tudják, álnéven járja a földrészeket. Például: 
málnaszedő vagy méznyaló; északon lékhalászként híresült el.  

No, ily hosszú bevezető után térjünk vissza a főszereplőre, ki, ahogy hagytuk az 
elején, még minidig kábultan fekszik az igazságtevők előtt.  

– Mindazt, mi itt történik, s majd elhangzik, Zengőfalvi Ciripláb uraság által föl-
jegyeztetik – hirdeti a bölcsek, bölcse és maga mellé mutat egy vidám, gondtalan (és 
felelőtlen), készséges fekete bogárra. Ő a jegyző, mint általában a peres ügyekben.   

– Feladatunk itt és most kideríteni, ki tette ezt? – mutat a nyúlszőrsapkára hatá-
rozottan. - Hogy hová lett a nyúl, ebből a szőrből, s miként történhet, hogy nyúl 
nélkül is ugrál, ha az már elveszett? Továbbá döntünk arról, mire való ez a szőrös 
bőrdarab, majd ezután meghallgatjuk az igénylőket, nehogy kárba vesszen e kicsiny 
bunda, de csak azután, ha nem lesz meg a tulajdonosa. Aztán elővesszük itt ezt a 
sikamlós jószágot, lehet, hogy köze van a nyúlhoz, de még inkább annak állapotá-
hoz. Most jöjjenek a kérdések, előbb a bírák tegyék fel őket! – hangzik az utasítás.  

Azok fejet hajtanak, jelezvén, hogy tudomásul vették az elhangzottakat. Repülő 
Árnyék mozdul elsőnek. Fejét szárnya alá dugja, tollászkodik, készülődik, bántja a 
csőrét valami. Ha lehet a csend még nagyobb, mint volt annak előtte. Végül megle-
petésre nem a sokadalomhoz, hanem a bölcshöz fordul egy kérdéssel:   

– Mester! Nekem is rímekben kell beszélnem?  
– Ha kínosnak érzi nem.    
– Úgy hát elkezdem.  
Hosszan mustrálja az egybegyűlteket, majd gyorsan rátapint a lényegre: 
– Van-e köztetek olyan, aki felismeri e szőrös darabot? Lépjen elő nyomban! 

Nem lesz bántódása, garantálom - bátorítja szelíden a jelenlévőket.  
Egymásra, meg föntről lefelé, aztán lentről fölfelé nézeget a hallgatóság. Úgy tű-

nik nem látták még sem éltében, sem holtában ezt a bundát.  
De ne siessük el úgy a dolgot, valami történik ott hátul. Rezeg egy bokor veszet-

tül, de nem ám csak úgy magától! Mivel a szél nem fúj, más oka van, hogy zörög az 
a haraszt. (Na, jó ez nem az, de ettől még zöröghet.) A bokorra mered, kinek van szeme, 
azt várják, mi ugrik ki belőle?   

A farkas testvérek, hasonlatosan Zuhanó Felhőhöz, szintén a törvényre ügyel-
nek, csak ők lent a földön terelik a jó népet. E két hűséges szolga - név szerint: 
Lihegő és Kerítő - egyetlen ugrással a bokornál terem. Látják ám, hogy ott egymást 
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lökdösik a szürke nyulak, aztán ökölre is mennek. Püfölik a másikat rendesen, míg a 
farkasok egyenként ki nem hajigálják a rendbontókat a mezőre.   

Most már nem olyan nagy legények. Megszeppennek, összebújnak, mikor hirte-
len rájönnek, szemtől-szembe állnak azokkal, akik vacsorázni szokták őket. Resz-
ketnek, mint a nyúl (Mégis, mi mást tennének?), aztán kissé megnyugodnak, mikor 
látják, hogy senki nem veti rájuk magát. (De a szemek, ahogy néznek. Juj!)  

– Így nem lehet vallomást tenni, ha mindjárt ízekre téptek bennünket – szólal 
meg a legidősebb.  

– Igazságért jöttünk, nem eledelnek – replikáz az öccse.  
– Na, de kérlek! – sziszeg méltatlankodva Vedlő uraság, miközben lágyan him-

bálja magát. - Tedd próbára a türelmünket!   
– A húgocskánk az, beleesett – szól bátran a harmadik, a legkisebb.   
– Hová? – kérdi Repülő Árnyék. 
– A verembe. 
– Mi lett aztán? 
– Eltörött a lába szegénynek. 
– Ti, mit tettetek? – már a Medve vallatja őket.  
– Szaladtunk, mint a nyúl… (Hoppá, ezt nem kellett volna!)  
Az erdőben törvény: „Testvért pácban nem hagyunk, védelmezni kell egymást, 

különben kihal a család. Egyetlen esetben nem főbenjáró bűn ez, ha a saját életünk 
is veszélyben forog az eset során.”  

Felzúdul a tömeg, az elöljárók fölkapják fejüket. Vedlő uraság kiegyenesedik, 
mint a bot, a bölcsek, bölcse huhog, feje átmegy ringlispílbe. Ciripláb szőrébe meg 
beakad a vonó. (Az írószerszám.)  

A két idősebb nyúl az öccsére mered, most írta alá a halálos ítéletüket. A Medve 
megsajnálja szegényeket. Menti, ami menthető. 

– Ha jól értem, segítségért mentetek?  
– Hát persze! Oda hát! – kap a lehetőségen mindjárt a legidősebb. – Futottunk 

erdőn-bokron át, hogy megkeressük a mamát.  
– Mire megtaláltuk késő volt. A verem üresen állt, a húgunk meg sehol – folytat-

ja a vallomást a középső. 
Repülő Felhő szól:  
– Erdőlakók! Látta valaki az esetet? Tudjátok-e tanúsítani, hogy így esett? 
Kínos csend telepszik a tisztásra. Úgy tűnik, senki nem járt arra. A nyulak re-

ménykedve körbenéznek, hátha… valaki… mégis… nem. Lehorgasztják szegény 
fejüket, nem vár rájuk más, csak a siralomház.  

Most mindenki a tanácstagokra néz, ők meg a bölcsre. Vajon mi lesz az ítélet, e 
három törvényszegőre? Hegyesfülű Éjvadász nagyokat pislog, huhog vagy hármat, 
aztán összegzi az elhangzottakat: 

– Első kérdésünkre, csak részben jött felelet. Bár a testvérek mikor elszaladtak – 
hogy segítségül hívják az anyjukat –, a húgon a bunda még rajta volt… 
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– Rajta hát! – vág közbe egészen illetlenül a hirtelen közéjük toppanó Nyúlma-
ma. Védelmezi a fiakat, ha kell, hát az élete árán. – Lehet, hogy gyávák, de szőrüktől 
egymást meg nem fosztanák.  

– Úgy! Úgy! – helyesel a hallgatóság e bátorság láttán. (Nyúl viszi a puskát?) 
– A bűnöst nem köztünk kell keresni, tudja azt más is, mégsem szól senki! – 

folytatja védőbeszédét lendületesen. Szokatlan ez az ugribugri néptől. Zavar támad, 
nem tudják, mi legyen. Ki „á-t” mond, ki „bé-t”, de senki nem sejti a végét.  

– Én láttam, ki volt – mintha zsinóron rángatnák a seregletet, minden fej egy-
szerre fordul a hang felé. (Fölfelé.) 

– Ha szükséges elmesélhetem – szól a fáról valaki újra, a tollas nép közt meg-
bújva.  

– Szükséges – mondja a bölcs, s megadja az engedélyt. – Csak röviden, ha kérhe-
tem! 

– Az úgy volt… - kis szünetet tart a hatás kedvéért, egyben kiélvezi a figyelmet, 
hisz őt mindenki lenézi, mert csak lop álló nap. Azért nem feszíti túl a húrt, tudja, 
hogy körözik. (Akarom mondani, köröznek felette.) Zuhanó Felhő minden tollát figyeli, 
azonnal lecsap, ha megpróbálna elszökni. (Az ő baja, minek szólt bele.) 

– Az úgy volt… – kezdi újra –, hogy éppen arra repültem, mert valami csillogót 
észrevettem. Mire rájöttem, hogy vaklárma, késő volt a visszafordulásra. Leszálltam 
egy ágra pihenni, onnan néztem, hogy futnak a nyulak, míg testvérük a veremben 
ragadt. Ott sírt szegény, de sehol semmi remény. Csak még nagyobb lett a baj, mi-
kor „Az” fölbukkant…  

Ezt már suttogva mondja. Mindenki tudja, kiről beszél, nem kell megnevezni 
„Azt”, akitől retteg az erdei nép. Még a legnagyobbak is tesznek egy önkéntelen 
lépést hátrafelé, forgolódnak, kényelmetlenül érzik magukat a bőrükben. A kicsik 
anyjukhoz bújtak, mintha attól félnének, „Az” mindjárt kilép ide a tisztásra és akkor 
nincs menekvés.   

A Medve és Repülő Árnyék látja az ijedelmet. A Medve példát mutatva kihúzza 
magát, két lábra áll és akkorát ordít, hogy meghajolnak a kicsi fák. Ettől a rémisztő 
kiáltástól, akinek éppen ahhoz támadna kedve, hogy meglepje őket, minden bizony-
nyal inába száll a bátorsága és gyorsan meggondolja magát. 

Repülő Árnyék kiterjeszti szárnyait és félelmetes suhogással fölemelkedik a föld-
ről. Átrepüli az erdőt széltében-hosszában. (Biztonsági ellenőrzést végez.) Hatalmas 
árnyéka rávetül a tisztásra, olyan sötét lesz hirtelen, mintha éjszakába fordulna az 
idő.  

Azt már észre sem veszi senki, hogy közben Vedlő uraság is elhagyja az öreg fát 
és nesztelenül körbesiklik a tisztás minden zegzugán.   

Az erdőlakókba visszaköltözik a bátorság, lám, lám, jól döntöttek, mikor őket 
választották elöljáróknak. Mikor lenyugodnak a kedélyek, a bölcs Éjvadász jelez a 
mesélőnek.  

– Folytassa! – pislog a szemtanúra. 
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– Mikor elment, fölébe repültem a veremnek. A nyulacska eltűnt. Elvitte. Akkor 
érkezett Nyúlmama a többiekkel. Mit tehettek volna, megsiratták szegényt és men-
tek a dolgukra. 

– Te, mit tettél? – kérdez rá Repülő Árnyék, mert ő aztán tudja, hogy a felderí-
tést, lopakodást, utánajárást, szemmel tartást fentről lehet a legjobban intézni.  

– Igen, igen, nem mulasztottam el utána repülni – válaszol gyorsan a lopkodó. 
(Naná, ki nem hagyta volna.) 

– Követtem az odújáig… – megint szünetet tart, nem tudván elmondhatja-e, 
amit ott látott. Kérdőn néz a tanácstagokra, hol egyikre, hol a másikra. Nem vála-
szolnak, néma csenddel adóznak szegény kisnyúl emlékének. 

– Hogy került ide a bundája? – sziszeg kedvetlenül Vedlő uraság, az előtte heve-
rő nyúlszőr sapka felé hintázva. 

– Elhoztam – meglepődnek mindnyájan. Tudják róla, zsákmányt ott nem hagy, 
de nem csillog ez a szőrdarab! Akkor miért? A kimondatlan kérdésre is jön válasz: 

– A véremben van – jelenti ki természetesen. – A tónál elvesztettem, azóta nem 
kerestem. Hogy jutott idáig, nem tudom, ezen én is csodálkozom. Addig nyugodt 
volt, nem mozgott, nem ugrott, hiába, no, ez már nem az én reszortom – azzal 
ismét hallgatásba burkolózik.  

– Köszönjük Tarkabarka Asszonyság beszámolóját, és hogy visszalopta erdőnk-
be a bundát. Tudjuk már, mi hogy esett, nyúlfiak, titeket fölmentelek! (Bölcs ítélet.) 
Nyúlmama és a testvérek föllélegeznek. 

– Térjünk rá a többi kérdésre! Mire való most e szőrös bőrdarab? – az Éjvadász 
végére akar járni a dolgoknak. Tarkabarka Asszonyság újabb meglepetéssel szolgál:  

– Annyit még segíthetek, hogy „Az” fejéről kaptam le! 
– Nyúlszőr a fejen? Ki hallott még ilyet? No, de hogyan? Miért tesz ilyet?– hallik 

innen is, onnan is a kérdések özöne. 
– Lényegtelen – veti közbe a Medve. – Itt senkinek nem kell nyúlszőr a fejére – 

a nyulakat kivéve – ezért az igénylők kérvénye érvénytelen, a nyúlbunda visszakerül 
jogos tulajdonosához – Nyúlmamára mutat –, ellene szót senki ne emeljen, elment 
már az egésztől a kedvem.  

Nyúlmama köszöni nagyon, s megy feléje, hogy hazavigye. Nyúlna érte, de 
hopp, a sapka ugrik egy nagyot. A sas elkapja, s láss csudát, egy béka van alatta, mi 
eddig a nyúlszőrt ugratta. Nem haboz a kígyó, a brekegő rendbontót meg se hall-
gatva (Hosszúra nyúlt ez a tanácskozás mára.), hamm, bekapja. Föléled a sikló, béka-
szagra mozdul, a sas a szőrt fölhajítja, jobb falat a sikamlós, ő azt választja. Repül a 
sapka („Ki tudja, hol áll meg?”), a szarka lesben áll, szeretné újra azt a kis bundát… 
hopp, csőrébe kapja, s elrepül vele nyugatra. (Nem lesz ennek jó vége!) 

A tanácstagok vacsoráznak. A bagoly berekeszti a tárgyalást, üres beggyel nem 
tud lefolytatni több vitát. Földerül a tücsök, vége a munkaidőnek. Jobban illik a 
vonó a zenéhez. (Szórakozás helyett inkább a menekülésen járna az esze.) A bagoly már 
nem ilyen felelőtlen, hamar véget vet a ciripelésnek. 
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A vadásztilalomnak ezzel vége. Kitör a pánik. Menekül, ki merre lát, egymást ül-
dözi a hallgatóság. Szaladnak a nyulak, sólyom is, farkas is kergeti őket, nem sok 
híja, hogy megússzák élve.  

A Medve az elcammog szelíden. Idefelé jövet látott egy mézelő helyet, most 
odatart, mielőtt hazamenne. 
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