
Püspök járt a libaólban 

      Ezt a történetet talán csak évszázadok múlva fogja feljegyezni valami értelmiségi 

aktakukac, aki veszi a bátorságot, s lesz olyan bolond, hogy megtanul libául. Ezen  személy 

megszületéséig, egyfajta helyi hírként, majd én regélem el. Lehet, hogy az emberek által 

szájhagyomány útján fog tovább terjedni a történet, így népmesévé válik. Sőt, akár legenda is 

lehet belőle, ha tovább viszik, aztán majd ezért fognak minden év november 11-én ipari 

mennyiségű libát megenni az emberek! Oh, talán túl sokat említettem...? 

     Már az összes ól lakójának elgá-gá-gágogtam azt a furcsa  történetet, amely a múlt héten 

esett a liba ólban, de még a buta birkák sem hiszik el, csakis a szemtanúk, azaz a libák. 

Ravasz és fondorlatos Gá-gá-gá-gáspár gúnár létemre néha napján kitotyogok a vásárnapi 

piacra, és a portékák közt baktatva olykor bebújok egy öreg kofa kosarába, és a jó árut 

dézsmálva kifülelem az újabb falusi pletykákat. A legutóbb olyasmiről tárgyaltak a 

komámasszonyok, hogy egy bizonyos Márton (valami „Isten kiválasztottja”) micsoda 

szépséggel végzi a hivatását, de olyannyira, hogy tervezik már püspökké avatását. El is 

meséltem az otthoni szószátyár libáinknak, de meglepő módon ők se csaptak le a „nagy” 

hírre. Mi, fenséges ludak még egy „gá”-ra sem méltatjuk az efféle emberi históriát. Úgyhogy 

erre a pletykára sem jött tűzbe egyikünk sem. (Vagy talán mégis?) No, de, ami a napokban 

történt nálunk, az a legszokatlanabb eset az állatok történetében. Békés, nyugodt volt a 

hangulat a tanyán. Már erősen esteledett, így az anyaállatok nyugovóra tértek kölykeikkel, és 

példájukat követve a többi élőlény is elcsendesett. Természetesen mindenki megkapta az esti 

betevőjét, így csönd volt az összes ólban, nálunk is csak a libasereg szusszanása hallatszott. 

Aggastyán gúnárként nagyon éberen alszom, így eleinte csak én lettem figyelmes a szokatlan 

jelenségre. Mikor már teljesen besötétedett, és békés csend lengte be a tanyát, érdekes 

neszeket hallottam a disznóól felől, majd egyre közeledő, halk, de sietős lépteket. Ám a 

lépések a liba ól előtt megtorpantak, és lassan, halk nyikorgással kísérve kinyílt a rozoga, 

vékony deszkákból összeeszkábált ajtó. Ekkorra már az összes liba föléledt, és tűnődve 

pillantgattak az ól bejárata felé. Egy vállas, sötét alak állt velünk szemben, s látva 

nyugodtságunkat, hamar be is somfordált, majd befészkelte magát egy kiporciózott szénabála 

mögé. Mi csak visszafojtott gá-gá-gá-gágogással figyeltük az eseményeket, aztán kis idő 

múltán ráeszméltünk a birtokháborításra, amit ellenünk követett el az ismeretlen. Egyszerre 

kezdtünk el összefüggéstelenül, hisztérikusan, nem mellesleg roppant hangosan gágogni. 

Váratlan vendégünk tüstént felriadt félálmából, s észlelve a történteket, üstökét fogva, sebbel-

lobbal kapkodta a lábát ki a tanyáról. Ahogy rohant, kicsit jobban szemügyre vehettem a 

betolakodót. Egy viszonylag jó vágású, reverendás férfi távolodott el a holdfényben. Mire a 

gazda és a többi állat is felriadt a fülsiketítő hangokra, addigra a „szent férfi” már messze járt 

az éjszaka rejtekében… Körülbelül egy héttel később történt, hogy a tanyán az állatok száma 

erőteljesen kezdett megcsappanni, de hogy miért, arra még a tyúkok sem jöttek rá a híres 

eszükkel.  A piacon egész héten azt hallottam az emberektől, hogy „micsoda ceremónia 

várható”, „micsoda pompa lesz ott”, na meg, hogy „de kirittyentem magam az alkalomra”. De 

nem ám csak a portékás asszonyoktól, hanem a városka minden lakójától. Sajnálatos módon 

ezekkel az információkkal nem tudtam sokat kezdeni, hisz halvány liba gőzöm sem volt, hogy 

mi ez a nagy felhajtás. Mindösszesen csak annyit értettem meg a nyüzsgésből, hogy valami 

óriási eseményre készülnek az emberek. Ezért csappant tehát meg a tanyák állatközössége! 



Sült kacsák, libák, tyúkok illata szállt fel mindenünnen. Másnap összegyűlt a helység apraja 

és nagyja a helyi templom előtti hatalmas vásártéren. Már nagy volt az izgalom, a zsivaj, bár 

én nem értettem, miért épp a templom előtt kell dajdajozni, talán esküvő lesz? Én és a többi 

állat nem tudtunk semmiről, de közeledett az idő, hogy mindenre fény derüljön, ugyanis 

idézem: „ Az igazi, dicsőítő fogadáshoz az összes állatot mozgósítani kell!”, ezért mi is jelen 

lehetünk a nagy eseményen. Gondolataimból a harangszó zökkentett ki, valamint a felajzott 

tömeg üdvrivalgása. Odakaptam tekintetem én is, ahova az egész tömeg nézett. Kinek vagy 

minek szólhat ez az üdvrivalgás? Nocsak, egy egészen ismerős valakit láttam magam előtt. 

Sokáig néztem, néztem, és amennyire csak libatehetségemből telhetett, erősen tanakodtam, 

hogy ki lehet ez, hisz nem sok embert ismerek, de abban biztos voltam, hogy őt igen. 

Hamarán fogott is az eszem, s rájöttem: ez a férfi a „reverendás betolakodó”! Hát, akkor jól 

gondoltam, hogy nem véletlen volt reverendában! Most bezzeg már díszes, pompás stólával 

„átkötve” lépkedett a tömegben a bíborosok „krémjével”. Mégis, minden csillogás ellenére a 

szemében nem a büszkeség szikráját láttam, hanem a hűséget és az alázatot.  

      Akkor és ott megértettem valami nagyon fontos dolgot csekélyke libaeszem ellenére. 

Rájöttem, hogy ez a bizonyos „reverendás” (mi már csak így hívjuk a libák körében) kezdettől 

fogva nem akart gazdagságban és jólétben élő püspök lenni, csupán az egyszerűségében szép 

papi hivatását szerette volna végezni. Az emberek azonban olyannyira megszerették és 

tisztelték, hogy püspökké avatását követelték, amelyre azonban „reverendásunk” továbbra 

sem tartotta magát méltónak, így, hogy megakadályozza ennek beteljesülését, elmenekült. 

Menedéket viszont csak a liba ólban talált, ahonnan mi, megrémült állatkák kiűztük. Így 

viszont rátaláltak, és végül sikerült megtartani püspökké avatásának ceremóniáját. Én meg 

azon morfondírozom, talán ez az elűzés nem is sült el olyan rosszul…  

     Csak néztem és néztem a tömegben lassan távolodó süvegét, és apró félmosolyra húztam a 

csőröm, pedig ez, ha hiszitek, ha nem, rendkívül nehéz feladat egy lúd számára. Így történt, 

hogy püspök járt a libaólban… Szent Márton püspök!  

Prózaíró verseny 

A prózai pályamunkák közül a legkiemelkedőbb alkotás a lebilincselő erejű Püspök járt a 

libaólban című mű. Az elbeszélő egy „aggastyán gúnár” szerepében meséli el a történteket, Szent 

Márton püspökké szentelését. Művészlélek jeligével nyújtotta be a pályázó a munkáját. Találó jelige: 

valóban egy művészlélek alkotása ez a mű! (Ezt feltétlenül ajánljuk bemutatásra, megszólaltatásra a 

díjátadó ünnepségen!) 

 

1. hely 

Értékelés: 

Nagyon jó stílusú, ötletes fogalmazás, melynek a kerettörténet és a humoros „libanyelv” ad 

egyéni ízt. Dicséretes a nyelvi tisztaságra, igényességre való törevés, s tetszetős, ahogy a 

szakrális és a hétköznapi humorral karöltve találkozik a történetben.   

 


