
Tóth László Nándor: A hétkarú fa 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Volt neki egy jóravaló fia, Jancsi. Nagyon kevés 
volt a betevő falat, de mégse szerették volna a szülei, hogy az egyetlen fiuk elmenjen messzire tőlük, annyira 
szerették. 

11 éves lett a fiú, mikor azt érezte, mennie kell szolgálatot keresni, mert a szülei hiába tesznek meg 
mindent, olyan nagy szegénységben élnek, segíteni szeretne nekik. Mondta, ne aggódjanak érte, meg fogja találni 
azt a szolgálatot, amivel annyi pénzt keres, hogy a sok jóságot és szeretetet, amit kapott tőlük, meg tudja hálálni. 
Kérte édesanyját, süssön neki pogácsát és egy cipót, mert másnap reggel nekiindul a világnak. Másnap reggel 
korán felkerekedett, elköszönt a szüleitől, megígérte nekik, hogy vigyáz magára, és vissza fog térni hozzájuk. Már 
7 napja gyalogolt erdőn-mezőn át, a pogácsa elfogyott, és a cipó is fogytán volt, gondolta, az utolsó falatot is 
megeszi, mert erősen korgott a gyomra. Mikor elővette a maradékát, megjelent egy kisegér előtte, és megszólalt. 

-Kedves ifjú! Már 7 napja nem ettem egy falást sem, kérlek, adj nekem kis ételt! -mondta. 

-Kedves egérke! Nekem is ez az utolsó falatom, de szívesen odaadom neked, engem az Isten majd megsegít! -
válaszolta Jancsi mosolyogva, majd átnyújtotta neki a falatot. 

Az egér szépen megköszönte, megette, majd eltűnt a sötét erdőben. Jancsi már álmos volt, gondolta, alszik egyet, 
majd másnap úgyis megoldódik az ételgondja. El is aludt gyorsan az erdő melletti tisztáson, egy kidőlt fa odvában. 
A hold már magasan járt, mikor neszt hallott. Meglátta, hogy a tegnapi egérke az, és egy magot tart a kezében. 

-Hát te mit csinálsz barátom? -kérdezte mosolyogva Jancsi. 

-Hoztam neked ajándékot a jóságodért. Fogd ezt a magot, ültesd el, majd aludj tovább! Reggelre csoda történik 
majd, ha tiszta a szíved. 

Jancsi elvette tőle, meg akarta köszönni, de az egér megint hirtelen eltűnt. A magot nézte, forgatta, de semmi 
különöset nem látott rajta. Hitte is, meg nem is, amit az egér mondott. A bicskájával belebökött a földbe, 
kifordított egy darabot belőle, és a magot beletette. Kicsi vizet a kulacsából ráöntött, majd elaludt. Reggel, mikor 
kinyitotta a szemét, többször meg kellett törölnie, mert nem hitte el, amit látott. Egy hatalmas hétkarú fa nőtt ki 
a kicsiny magból. Óriási virágok lógtak le róla, finom illattal. Az egérke újra megjelent. 

-Kedves Jancsi! Látom, tiszta a szíved, mert ha nem lenne az, ez a fa most nem nőtt volna ki. Ezek a virágok 
ehetőek, mindig virágzik a fa, így ételre nem lesz gondod. Ha a törzsét, ágát kicsit megbököd a bicskáddal, vized 
is lesz. Ezt a fát, ha megmászod, tudd, hogy minden ága egy világ, minden világ egy év az életedből. Minden ágán 
próbatétel vár rád, de ha sikerül neked, akkor mire lejössz a tetejéről, gondod nem lesz az életedben – szólt az 
egér. 

-Kedves Egérke! Köszönöm a jóságod irántam, igyekszem megmászni a fát, majd az Isten segít az utamon - 
mondta. 

-Járj szerencsével, Jancsi! Majd még találkozunk! – mondta az egér, majd újra eltűnt. 

Jancsi evett a fa virágából, és ivott a vizéből. Ilyen finom ízt még életében nem érzett. Gondolta, most már 
indulhat is a fára. Könnyedén kapaszkodott feljebb és feljebb. Mikor felért, nem olyan volt, mint egy fa ága, 
hanem mint egy kis erdő. Jancsi ámult-bámult. Mikor megfordult, ott állt egy öregember. Lassan tudott járni, a 
beszéde is lassú volt, mégis mosolyogva, kedvesen hallgatta az öreg meséjét az életéről. Hiába volt zagyva, és 
sokszor elakadt, mégse szakította félbe Jancsi, mert mondta neki az öreg, évek óta nem beszélt senkivel, örül 
hogy meghallgatják. Mikor az öregember a végére ért, megköszönte, hogy meghallgatta, érdeklődő volt vele, 
nem nézte le, nem nézte bolondnak, majd eltűnt.  Jancsi kereste, de nem találta meg, helyette az egérke 
megjelent. 

-Kedves Jancsi! Ez a próba az alázatról szólt. Alázatosan hallgattad az öreget, tiszteletet mutattál, nem voltál 
lekicsinylő, hiába volt kusza és hosszú minden meséje. Így mászhatsz tovább a következő ágra, ha ettél, ittál és 
pihentél. 

Jancsi, mikor felkelt, ment a második ágra. Ott az előzőnél fiatalabb ember volt. Kérte, hogy sétáljanak el egy 
különleges virághoz, ami csak ott nyílik, mert segítség nélkül nem tudja leszedni a fáról, hiába próbálja évek óta. 
Szívesen segített neki Jancsi, nagy nehezen, de sikerült egy virágot leszedniük. 



-Kedves fiatalember! Köszönöm a segítséged, régóta próbálom leszedni, de egyedül nem tudtam. Ez a virág 
édesapámnak tud segíteni az alattunk lévő szinten, hogy kicsit megfiatalodhasson, újra tudjunk sokat sétálni, 
beszélgetni, az elméje újra a régi legyen. Mit szeretnél a segítségedért? 

-Nem várok semmit, szívesen segítettem neked, örülök, hogy édesapád újra egészséges lesz, találkoztam vele az 
alsó világban! 

Elköszöntek egymástól, majd az egérke újra megjelent.  

-Jancsi barátom! A jó akarat ágán voltál. Bebizonyítottad, hogy a jó szándék vezérel, segítőkész és jólelkű vagy. 
Ha pihentél, menj tovább a harmadik ágra – mondta az egérke, majd eltűnt. 

Jancsi, mikor pihent kicsit, tovább mászott. Itt a virág az előző ágon lévőnél is finomabb volt. Sírásra lett figyelmes. 
Haladt a hang után, majd egy síró, dühös kisfiút talált.  

-Hát te ki vagy? Miért sírsz? – kérdezte Jancsi. 

- Nem mondom meg, mert nincs kedvem veled beszélgetni, hagyj békén! -kiabálta a fiú. 

De Jancsi nem akarta egyedül hagyni, kérdezgette tovább. A morcos fiúcska kikapta Jancsi zsebéből a bicskáját, 
és jó erősen földhöz vágta, majd bedobta az erdőbe.  

- Ezt miért csináltad? A bicskát édesapámtól kaptam, mikor eljöttem otthonról. Ez az egy emlékem volt tőle. Most 
már tényleg mondd el, miért vagy ennyire mérges! 

-Ne haragudj, a nevem Pinkó, és a kutyámat nem találom napok óta. Ezért nagyon szomorú vagyok és mérges a 
világra -mondta a fiú bűnbánó arccal. 

-Nem haragszom, megbocsátok neked, gyere, keressük együtt meg a kutyádat! 

Két napig jártak-keltek, mire végre a kutyát megtalálták egy gödör alján, amibe beleesett, és nem tudott kijönni. 
Pinkó nagyon boldog lett, ölelte, puszilta a kutyáját. Jancsi, ahogy látta, milyen boldog lett a fiúcska, minden 
haragja elszállt. Elköszöntek egymástól, Pinkó ment haza boldogan. Ekkor újra megjelent a kisegér. 

-Kedves barátom! Ez az ág a szelídség ága volt. Szelíd maradtál, hiába rosszat cselekedtek veled, segítettél még 
ezután is, ezért mászhatsz tovább a negyedik ágra, ha pihentél. Jancsi hamar neki is indult, feljebb kapaszkodott. 
Ezen az ágon nagyon sok embert talált. Mindenki evett-ivott, lustálkodott, heverészett a fűben. Egy heverésző 
ember teli szájjal odaköszönt. 

-Jer, Barátom, csatlakozz hozzánk egy jó ebédre!  Bármit kívánsz, csak gondolj rá, nyomban ott terem, a kisujjadat 
se kell mozdítani. Mi is itt pihengetünk évek óta, minek mozdulni is, ha mindenünk megvan -mondta. 

Jancsi leült, gondolt egy finom gulyáslevesre, ami azonnal elibe termett. Mikor megette, sétálni indult. Látott egy 
hervadozó rózsakertet, ahonnan egy gyenge kis hangocska szólt hozzá. 

-Kedves ifjú! Kérlek, öntözz meg minket, el fogunk hamarosan száradni, senki nem locsol meg minket, ellustultak 
jólétükben az itt élő emberek, már semmi nem érdekli őket - mondta az egyik rózsa. 

Jancsi azonnal nekilátott a locsolásnak, estig hordta a vizet a rózsákra, akik újra szépségesen ragyogtak. Rájött, 
nem akar itt maradni, nem lehet egész nap henyélni, ez így nem élet. Mikor erre gondolt, az egér újra megjelent. 

-Kedves barátom! Ez az ág, a jóra való buzgóság ága. Megláttad, hogy a lustaság, önzőség nem vezet jóra. Ezért 
megérdemled, hogy tovább menj az ötödik ágra -mondta az egér, majd eltűnt. 

Mikor odaért, egy embert talált, egy sziklához kötözve. 

-Végre valaki itt van, aki segíthet rajtam. Tíz éve itt vagyok kikötözve, mert rosszat cselekedtem. Már megbántam 
ezerszer, szeretnék jobbá válni, de csak akkor kapok feloldozást, ha valaki itt marad helyettem egy évig – nyögte 
a férfi. 

Jancsi arra gondolt, úgyis egy év telik el a fa egy ágán, de legalább segíthet egy bűnbánó emberen. 

-Jól van! – mondta neki.  Ha ezáltal jobbá válsz, akkor vállalom helyetted a büntetést. 

A lánc lehullott az emberről, és Jancsira került. Amint az ember megköszönte és elment, a szikla morajlani 
kezdett, és darabokra hullott. Az egér megjelent megint, és így szólt. 

-Mivel ez az ág az adakozás ága, és te feloldozást adtál ennek az embernek, mehetsz a hatodik ágra! Ha pihentél, 
indulj neki! – mondta, majd eltűnt. 



Kipihenten kapaszkodott feljebb. Ott csoda világot talált. Tele volt kinccsel, arannyal, gyémánttal minden, amerre 
csak ellátott. A sok aranyló láda közt, megpillantott egy kis faragott faládikát. Belenézett, hát a sok arany közt, 
meglátta a bicskáját. Kivette belőle, forgatta, nézegette, és megállapította, hogy az bizony az övé volt. Zsebre 
tette boldogan, másra rá se nézett többet. Boldogan dőlt hátra a puha fűben, maga elé képzelte a szülei arcát, 
gondolatban ölelgette, puszilgatta őket. Könnycseppek folytak végig az arcán. Ahogy kinyitotta a szemét, az 
egérke ott állt előtte.  

-Kedves Jancsi barátom! Ez az ág a mértékletesség ága volt. Bármit összeszedhettél volna, de te csak a bicskádat 
tetted el. Ezt a próbát is teljesítetted, mehetsz tovább az utolsó, hetedik ágra! 

-Köszönöm, egérke! Nagyon boldog vagyok, hogy meglett a bicskám! – mondta, de még be se fejezte, már az 
egér újra elillant. 

Jancsi jókedvűen kapaszkodott fel a következő ágra. Egy mesebeli királyi udvarban találta magát. Hatalmas élet 
volt ott, azt se tudta mit nézzen meg a forgatagban. De a szeme sarkából megpillantott egy kristálytiszta vízű 
tavat egy erdő mellett. A szíve arra húzta. Mikor a tó felé hajolt, a víztükörben megpillantotta magát. Most 
döbbent rá, hogy időközben ifjú legény lett belőle. Eszébe jutott, amit az egérke mondott neki, minden ágán a 
fának, egy év telik el. 18 éves lett időközben. A szüleire gondolt, vajon majd felismerik-e, forgatta a fejét jobbra-
balra, mennyit változott. Egy nagy disznóvisítást, csörtetést hallott az erdő felől. Nyomban a hang irányába futott. 
Egy férfit látott, akit megsebesített a vaddisznó, és üldözte dühösen. Jancsi futott a férfi felé, aki egy nagy ágban 
megbotlott. Eléállt gyorsan, így mire a vaddisznó odaért hozzá, a bicskáját beleszúrta a szívébe. A férfit 
felsegítette a földről. Szerencsére nem lett nagy baja, a vérző sebére rákötötte Jancsi az ingje egy darabját. 

-Hogy hívnak, ifjú legény? -kérdezte mély hangon. 

-Jancsi a nevem, uram! - szólt halkan. 

-Én pedig a Fehér király vagyok! A segítséged nélkül már nem élnék. Gyere el a palotámba, mesélj magadról, 
tudni akarom, kinek köszönhetem az életem -mondta a király. 

-Szívesen elmegyek! - válaszolt Jancsi megszeppenve. 

Mikor a palotába értek, Jancsi töviről hegyire elmesélt mindent, kikkel találkozott, mik történtek vele, honnan 
jött. A királynak nagyon szimpatikus volt az ifjú, így szólt hozzá: 

-Kedves Jancsi! Én már nem vagyok fiatal, gyerekem nincs sajnos. Maradj itt nálam, fiammá fogadlak, mindent 
megörökölsz tőlem, gondod nem lesz az életben, király lesz belőled - mondta.  

-Nagyon megtisztelő, amit felajánlott, de nem maradhatok, mert engem várnak a szüleim haza, azt sem tudják, 
élek-e még. Nagyon hiányoznak már nekem. 

-Megértem, Jancsi, ha szeretnél, hazatérhetsz. A legfelső ágon vagy, a próbatétel véget ért. 

Jancsi előtt a kisegér megjelent, és fénylő angyallá vált.  

-Drága Jancsi! A szíved tiszta, ezt bebizonyítottad. Ez az ág, az erkölcsi tisztaság ága volt. A szüleid szeretetét nem 
cserélted el se királyságra, se koronára. Most már hazatérhetsz. Pihenj egyet, és lemászhatsz újra a földre – 
mondta az angyal, megölelte, majd felszállt az égbe. 

Annyira izgatott lett Jancsi, hogy hazatérhet, pihenni se akart, elköszönt a királytól, megköszönte a jóságát, és 
azonnal útnak indult. Mikor leért a fáról, a fa felső két ágából két hófehér paripa lett, másik ágából egy aranyos 
hintó, megint egy másikból aranyos gúnya, a három alsó ága pedig három láda arany lett.  

A gyors paripák egy szempillantás alatt a házuk előtt voltak. Jancsi szíve hevesen dobogott. Mikor 
belépett a házba arany ruhában, csodaszép ifjúként, a szülei sírva borultak a nyakába. Ölelték egyetlen fiukat. 
Mindent elmesélt a hétkarú fáról, minden történetet, amit átélt. Újra együtt volt a család, ma is boldogan élnek. 


