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Amikor két elefánt harcol, 

azt a fű szenvedi meg. 

(szuahéli közmondás) 

 

ELŐSZÓ  

A MAGYAR KIADÁSHOZ 

 

Amikor választásunk ezen kötet első magyar nyelvű kiadására esett, akkor számos ok miatt döntöttünk 

a válogatás mellett. Az egyik a különleges környezet, az egzotikus szereplők és az afrikai nagyvadak, 

amik a kötet meséiben fontos szerepet játszanak. A másik ok a kultúrák keveredése és kavalkádja, ami 

az Ezeregyéjszaka csodálatos világát idézi, ám eltéveszthetetlen afrikai zamattal itatja át a történeteket, 

miközben eredeti afrikai meseelemekkel gazdagítja azt. 

Újabb szempont volt az is, hogy angolszász nyelvterületen igencsak népszerűek ezek a mesék. A 

gyűjtemény első változata Londonban, Edward Steere gyűjtésében, szerkesztésében és fordításában 

1870-ben látott napvilágot. Néhány évtized múlva, 1901-ben Chicagóban George Bateman adja ki 

ugyanezen gyűjtemény olvasmányos, kizárólag szuahéli eredetű meséit, kihagyva belőle az arab és 

indiai meséket. 

Ugyancsak figyelembe vett tényező volt az, hogy George Bateman könyvének történeteiből merítette a 

Disney filmstúdió az ihletet számos filmes kasszasiker megvalósításához. Így ebből a könyvből 

merítették az Oroszlánkirály, a Bambi történetét is. Márpedig ezek az adaptációk kétségtelenül 

sikeresek, és nagyon sok gyermek (és felnőtt) számára hozták közel fekete Afrika népeit, állat- és 

növényvilágát és kultúráját. 

A kötet tehát válogatás két szerző jelentős átfedést mutató meséiből, amikhez további meséket 

illesztettünk annak érdekében, hogy varázslatos afrikai meseutazásra hívhassuk az olvasót Zanzibártól 

Tanzánián át Nigériáig, az Afrikát átszelő egyenlítő mentén. 

Eddigi mesekönyveink kiadása során szerzett tapasztalatunk és az olvasói visszajelzések alapján Önök, 

Olvasók hálásak a köteteink végére illesztett jegyzetekért, amelyekben ritkább, vagy esetleg hazánkban 

nem használt nevek, kifejezések magyarázatát, eredetét és az egzotikus nyelvek a kötetben előforduló 

szavainak jelentését adjuk meg. Ez különösen igaz egy olyan egzotikus mesevilág esetében, mint 

egyenlítői Afrika. Ezért ebben a kötetben az eddigiekhez képest is részletesebb, bőséges szószedettel 

segítjük az olvasót a furcsa nevek, kifejezések megértésében, eredetük tisztázásában. 

Végezetül, mielőtt útjára bocsátanánk kötetünket, megjegyezzük, hogy legyen bár a legnagyobb 

kasszasiker egy-egy Disney-adaptáció, a zanzibári mesék alapján fényes bizonyíték arra nézve, hogy az 

eredeti népmesék színes világánál, pazar mesefűzésénél nincs szórakoztatóbb és élvezetesebb 

kikapcsolódás. 

 

B.L. 

  



Aki berúgott a bortól, majd kijózanodik. 

Akit a gazdagság részegített meg, sohasem. 

(szuahéli közmondás) 

 

B E V E Z E T É S  

 

George W. Bateman (1850 – 1940) könyvének bevezetőjében azt írja, hogy ő maga jegyezte le és 

fordította angol nyelvre a Zanzibár-szigetek őslakói által szájról-szájra adott meséket és jelentette meg 

először nyomtatásban ezeket a történeteket 1901-ben az USA-ban. Bateman eredeti kötetében 

mindössze tíz mese jelent meg, mely soványka kötet megjelentetését tette volna csak lehetővé. Ezért 

úgy döntöttünk, hogy a rendkívül színes afrikai mesekincsből további történeteket válogatunk és 

illesztünk ebbe a kötetbe, valamint visszanyúlunk a valószínűleg Bateman számára forrásul szolgáló 

Edward Steere-kötethez is. 

Edward Steere (1828 – 1882) angol anglikán püspök két megszakítással több mint egy évtizedet töltött 

Zanzibáron, ahol ideje és munkája megengedte, hogy a helyi folklórral foglalkozzon. 1870-ben 

Londonban adta ki Szuahéli mesék címmel mesegyűjteménynek nevezett kötetét, ami azonban inkább 

egy ad-hoc gyűjteménynek tekinthető, semmint tudatosan szerkesztett népmese-kötetnek. A népmesék 

mellett közmondások (melyekből néhányat itt is szerepeltetünk), találós kérdések és költemények is 

szerepelnek a kötetben, melynek legnagyobb erénye a lejegyzett irodalmi kincs. De ugyanilyen fontos 

Steere számos etimológiai és eredetmegjegyzése, melyek immár 150 éve a legfontosabb forrásai a 

szuahéli, kelet-afrikai és zanzibári népmesekincs eredetének és származásának.  

Amikor a szerkesztőben felmerült annak kérdése, hogy Bateman munkája mennyire eredeti és mennyire 

a saját fordítása szuahéli nyelvről, akkor elég csak összevetni a harminc évvel korábbi Steere-féle 

változatot: Bateman valamennyi meséje szerepel benne… Nem tisztünk az eredetiség kérdésében állást 

foglalni, különösen azért nem, mert mindkét szerző esetében régóta lejárt a szerzői jogi védettség, így a 

népmesekincs angol nyelvű változata szabadon fordítható, felhasználható, interpretálható. Az 

mindenesetre egyértelmű, hogy míg Steere érezhetően törekedett az élőszó pontos, már-már szolgai 

írásbeli visszaadására, addig – talán a változó ízlés, talán a könnyedebb olvashatóság miatt – Bateman 

változatai rövidebbek, a cselekményre összpontosítanak és gyorsabb tempójúak. 

A csagga mesék szervesen illeszkednek Bateman és Steere zanzibári történeteihez, hiszen a csaggák 

immár legalább kilencszáz éve a Kilimandzsáró lejtőin élnek. A harmadik kultúrkör, ahonnan 

válogattunk, ugyancsak hasonló terület, fekete Afrika egyenlítői vidéke, ám nem a keleti part, hanem a 

mai Nigéria területe. Ez legalább olyan gazdag és színes népmesekincs és mitológia, hitvilág hazája, 

mint a zanzibári. Ezen a vidéken élnek az efikek, hauszák, ibók (egbók) és jorubák. Népmeséik és 

történetek a világ meseirodalmának élvonalába tartoznak. 

Minden mesét – Bateman eredeti kiadásához hasonlóan – a származás megjelölésével közlünk. 

 

A zanzibári mesékről 

Zanzibár népek és kultúrák színes kavalkádja és olvasztótégelye immár évszázadok óta. Európai 

portugálok, ázsiai arabok, távol-keleti hinduk és természetesen az afrikai őslakosok keveredtek itt 

egymással kulturálisan, etnikailag, történelmileg. E színes hely szerteágazó hit- és mesevilágot hagyott 

ránk, ahol nemcsak egyenlítői Afrika, hanem Arábia, sőt, olykor még az oly távoli India és Japán meséi 



is megtalálhatók. Az idekerült mesék helyi elemeket felvéve és azokkal gazdagodva immár önálló, 

zanzibári folklórként jelennek meg. Ennek a helyi mesekincsnek az egyediségére már Steere felfigyelt. 

Feltűnt neki például, hogy a mi ravasz rókánk helyét Zanzibáron a nyúl tölti be, ami – valljuk be – nem 

igazán a legcsalafintább élőlény a világon. Steere utánaeredt a rejtélynek és egy helybélivel beszélgetve 

tudta meg ennek okát. A helybeliek jó megfigyelők és tudták, hogy a nyúl orra állandóan mozog, mintha 

folyamatosan beszélne, márpedig aki beszél, az gondolkodik. Ebből ered az, hogy a zanzibári 

mesevilágban a nyúlt tölti be a ravaszdi szerepét. 

 

A csagga mesékről 

A Kilimandzsáró déli lejtőin élő csaggák (szuahéli nyelven vacsaggák) a bantu népek közé tartoznak és 

valamikor a XI. században kezdődött meg vándorlásuk jelenlegi szállásterületükre, ahonnan 

kiszorították a korábban ott élt, ma már ismeretlen népcsoportokat. A két mese közül A lopótök-gyerekek 

igazán eredeti, és számos afrikai gyűjteményes mesekötet visszatérő darabja. Alapsémája az, hogy a 

gyermektelen szülő/szülők (csoda)gyereket kap/kapnak, amiből számos bonyodalom származik. 

 

A nigériai mesékről 

Sokan gondolják, hogy a vudu és dzsudzsu Haiti eredetű, ám az igazság az, hogy a mai Nigéria 

területéről elhurcolt rabszolgák vitték magukkal hitvilágukat Haitira. A mai Calabar00 környékén elter-

jedt hiedelmek ma is tartják magukat, modern formájukban az év végi álarcos utcai felvonulásokként 

jelennek meg. Ezek az Egbo titkos közösségekig nyúlnak vissza, hiszen a hajdani törzsfők, „királyok” 

felhatalmazásukat az ősi Egbo00 főnököktől kapták. Calabarban még a XIX. század végén is a „Dzsudzsu 

király”-t nagyobb tisztelet övezte, mint a polgári közigazgatás vezetőit. De nemcsak ez a törzs, hanem 

az ibibeók körében is ismert a titkos társaságok intézménye. Náluk az Uluga (=disznóorr) az, aki 

felügyeli az ültetvényeket, tanácsnokként felügyel a törzsi gyűléseken és végrehajtja a halálos ítéleteket. 

Természetes tehát, hogy a dzsudzsunak (varázslásnak) óriási szerepe van ezekben a hiedelmekben és 

mesékben, csakúgy, ahogy a zanzibári mesék közt az arab eredetűekben. Ez kétségtelen és szép 

párhuzam ezen mesék között. Fontos azonban megjegyezni, hogy míg az arab folklórban a bájitalok, 

varázsszerek (italok és porok) önmagukban léteznek, addig Calabar környékén a rossz dzsudzsu 

megidézéséhez valamilyen tárgyra van szükség, mely tárgyon keresztül fejti ki a „rossz dzsudzsu” a 

hatását. Nem azonos tehát a voodoo és a dzsudzsu, mely utóbbi szó a francia játék (=joujou) szóból ered. 

* 

A könyv olvastán nemcsak remekül szórakozunk az egzotikus szereplők varázslatos helyszíneken 

játszódó mulatságos vagy tanulságos történetein, hanem ráébredünk: bizonyos mesék vagy bizonyos 

meseelemek kortól és távolságtól függetlenül bukkannak fel a világ legtávolabbi szegleteiben.  

Ilyen meseelem a már Bateman által is kiemelt szövegismétlő láncmese, amire Bateman egy angol 

példát hoz, ám nekünk is megvan a magunk szövegismétlő láncmese struktúránk, az 1873-ból származó 

Kitrákotty-mesénkben. Talán még ennél is csodálatosabb párhuzam figyelhető meg az oly elzártnak 

tartott japán kultúra és mesevilága, valamint a zanzibári mesék közt. Kötetünk első meséjének (A majom, 

a cápa és a vízhordó szamara) története felépítésében, narrációjában pontosan megegyezik A medúza 

és a majom című japán mesével,1 amiben a cápa szerepét a medúza, a cápák szultánjának szerepét pedig 

a sárkánykirály tölti be. Japánban a majom máját, míg itt a majom szívét kell gyógyszerként beadni a 

beteg uralkodónak. Önálló kötetre való izgalmas feladat lenne ennek a mesetranszfernek a kutatása. 

 
1 Yei Theodora Ozaki: Japán tündérmesék. Digi-Book Kiadó, Budaörs, 2021, 272p. 



Vajon a meghökkentő egyezést mutató két mese eredetije hogyan, milyen módon és mikor jutott el 

Zanzibárra? Minden valószínűség szerint a japán változatot tarthatjuk a kiindulópontnak, hiszen azt már 

a X. században lejegyezték és már akkor is több száz éve közszájon forgott a szigetországban. 

De az univerzális meseszerkezetek közt nemcsak a szövegismétlő láncmese, a jótett helyébe jót várj 

típusú történetek fordulnak elő, hanem számos mesében megjelenik az indiai Pancsatantra2 és az arábiai 

Ezeregyéjszaka jellegzetes, egymásba skatulyázott, egymásból kibomló, kerettörténeteket tartalmazó 

meseszerkezete is. 

Az általunk megszokott, vagy ismertebb európai mesekincs klasszikus elemei itt nincsenek meg. 

Nincsenek se tündérek, se manók, se óriások. Vannak viszont beszélő állatok és bűvös eszközök 

(akárcsak az európai meseirodalomban a Terülj-terülj asztalkám!), melyeknél több bűvös funkció 

egyesül egyetlen tárgyban (A király varázsdobja).  

 

A zanzibári közmondásokról 

Edward Steere gyűjteményének nagy erénye a sokoldalúság. Mesék, versek, találós kérdések mellett 

közmondások is találhatók bennük, melyekből néhányat a bevezetők elejére illesztettünk. Ezen 

közmondások nagy része az általunk ismert közmondások tükörképei (pl. Addig üsd a vasat, amíg meleg 

/ Addig használd az agyagot, amíg nedves vagy Hamar munka sosem jó / Sietség, sietség nem hoz áldást! 

végül Lassú víz partot mos / Folyamatosan, folyamatosan a húr átvágja a követ), vagy általunk használt 

tartalmak frappáns és eredeti értelmezései (pl. Addig nyújtózz, míg a takaród ér / A tetőn futás az eresznél 

ér véget) ám inkább tekinthetők jellemző példák szemelgetésével összeállított ad-hoc gyűjtemények, 

semmint a zanzibári közmondások tárházának. Ettől függetlenül remekül tükrözik az egzotikus ország 

mindennapi életét és az abból merített példákon keresztül tanítanak. 

 

 

  

 
2 Pancsatantra (szanszkrit): Öt könyv. A II-III. századból származó mesegyűjtemény. Elsősorban ifjú uralkodók 

nevelését célzó mese- és parabolagyűjtemény. Arab nyelvre a VIII. században fordították le, így meséi és 

mesefűzési gyakorlata könnyen eljuthatott Kelet-Afrikába. 



3. 

AZ OROSZLÁN, A HIÉNA ÉS  

AZ ÜREGI NYÚL  

tanzániai népmese 

֎ 

 

 

 

 

Egyszer volt, hol nem volt, Szimba00 az oroszlán, Fiszí,00 a hiéna és Kitití,00 az üregi nyúl 

úgy határoztak, hogy felcsapnak gazdálkodónak. El is indultak, kerestek egy darab földet, 

felásták, bevetették mindenféle magvakkal, majd dolguk végeztével hazamentek és jó 

darabig pihentek. 

Amikor elérkezett az idő, hogy a magokból kikelt növények beérjenek és alkalmasak 

arra, hogy learassák, azt kezdték mondogatni egymásnak, hogy „Gyerünk, menjünk és 

nézzük meg az ültetvényt, mire mentek a növényeink!” 

Így aztán az egyik nap kora reggel útnak eredtek, és mivel az ültetvény elég messze volt, 

Kitití, az üregi nyúl azt javasolta: 

– Mialatt úton leszünk az ültetvény felé, én azt javasolom, hogy ne álljunk meg egy 

percre se! Ha valamelyikünk mégis megállna, azt együk meg! 

Társai, akik ugyan messze nem voltak olyan furfangosak, mint a nyúl, de jól tudták, 

hogy simán lehagyják a nyulat, készek voltak beleegyezni ebbe a javaslatba. 

Így hát útra keltek. Nem jutottak azonban még messzire, amikor egyszer csak a nyúl 

megállt.  

– Hát ez meg mi? – kérdezte Fiszí, a hiéna. – Kitití megállt, így meg kell együk! 

– Bizony, hiszen így szól a megállapodás! – helyeselt Szimba, az oroszlán.  

– Lássuk csak – szólalt meg a nyúl. – Azért álltam meg, hogy gondolkozzak. 

– Ugyan min? – kiáltottak fel társai nagy kíváncsian. 

– Azon gondolkozom – felelte a nyúl színpadias mozdulattal és mély átéléssel a 

hangjában – azon a két kavicson gondolkozom ott, ni! Az egyik nagy, a másik kicsi. A kicsi 

nem megy fölfelé, ahogy a nagy sem megy lefelé. 

Az oroszlán és a hiéna szintén megálltak, hogy megnézzék azokat a kavicsokat, de csak 

annyit mondtak: 



– No hát, tényleg, ez valóban különös… de úgy van, ahogy mondod! – nézegették a 

köveket még egy darabig, mialatt a nyúl kipihente magát, majd ismét folytatták útjukat. 

Nem telt bele sok idő, amikor a nyúl ismét megállt. 

– Hohó! – kiáltott fel Fiszí. – Kitití ismét megállt, most már biztosan felfaljuk! 

– Magam is így gondolom – tette hozzá Szimba. 

– Nos, barátaim – felelte a nyúl – én ismét gondolkozom. 

Ismét felébredt a kíváncsiság az útitársakban és könyörögni kezdtek, hogy ossza meg 

velük a gondolatait. 

– Miért ne? – vonta meg a vállát a nyúl és belefogott. – Azon gondolkozom, hogy amikor 

az emberek, mint mi is, új bundát vesznek föl, akkor hová tűnik a régi? 

Mind Szimba, mind Fiszí megtorpantak, hogy elgondolkodjanak a dolgon, majd 

hosszas tépelődést követően mindketten felkiáltottak: 

– A csudába, tényleg, hová? 

És ők hárman folytatták az utat, ám a nyúl ismét kipihente magát. 

Kisvártatva a hiéna, aki már régóta azon gondolkodott magában, miként csillogtassa 

meg saját bölcsességét, hirtelen megállt. 

– Íme – morgott Szimba. – Ez így nem megy tovább! Attól tartok, hogy meg kell téged 

ennünk, Fiszí! 

– Ó, nem, barátom! – Én gondolkozom! 

– És min gondolkozol – kérdezték a többiek. 

– Azon gondolkozom, hogy semmire sem gondolok! – válaszolta és azt képzelte 

mamáról, hogy nagyon eszes és szellemes. 

– Ugyan kérlek! – kiáltott föl Kitití. – Csak nem képzeled, hogy a bolondját járatod 

velünk! 

Így hát ő és Szimba megették a hiénát. 

Mikor befejezték barátjuk elfogyasztását, az oroszlán és a nyúl folytatták útjukat. 

Hamarosan egy olyan helyre értek, ahol egy barlang nyílt. A nyúl ekkor ismét megállt. 

– Hmm… – tört fel a kiáltás Szimbából. – Ugyan nem vagyok olyan éhes, mint reggel, 

de attól tartok, hogy helyet kell csináljak neked a gyomromban, kicsiny Kitití! 

– Oh, talán mégsem! – válaszolta Kitití. – Én ismét gondolkozom! 

– Nos – lepődött meg az oroszlán. – és mondd, ezúttal min gondolkodsz? 

Mire a nyúl így válaszolt: 

– Ezen a barlangon gondolkozom. Még a régi szép időben az őseim sokszor mentek itt 

be és jöttek ki odaát és azt hiszem, hogy megpróbálom a nyomaikat követni! 



Így hát bement a barlangba, majd kijött a másik felén és ezt jó párszor megismételte. 

Majd nemsokára így szólt az oroszlánhoz: 

– Szimba, öreg harcos! Lássuk, hogy te meg tudod-e csinálni ugyanezt? 

És az oroszlán fölkerekedett, hogy végigmenjen a barlangon, ám a közepe táján úgy 

beszorult a teste, hogy se előre, se hátra nem mozdulhatott. 

Alig egy pillanattal később Kitití az oroszlán mögött termett, és elkezdte enni az 

oroszlánt.  

Kis idő múlva az oroszlán fájdalmasan felüvöltött: 

– Ó, testvér, ne légy részrehajló! Gyere és egyél egy kicsit az elülső felemből is! 

De a nyúl így válaszolt: 

– Sajnos nem mehetek a másik oldalra. Szégyenkezek az arcodba nézni! 

Így hát annyi húst falt be, amennyi csak beléje fért, majd otthagyta az oroszlánt, folytatta 

az útját és kizárólag az övé lett az ültetvény és annak valamennyi terménye. 
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AZ OKOS SAKÁL  
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– „Hau, hau, hau, gyermekeim!” – kezdte egyik este Gogó. – Tudjátok, hogy a 

leleményesség az valami nagyon fontos dolog, amit birtokolni kell! Ugyanis a 

leleményesség már több alkalommal kisegítette Nogvadzsát00 a levesesfazékból! 

– Ugye a sakál is leleményes állat, Gogó? – kérdezte a kis Szipó, aki meglehetősen 

büszke volt a csúfnevére, ami az volt, hogy Mpungúse.00 Gogó tulajdonképpen azért adta 

neki ezt a csúfnevet, mert csecsemőkorában olyan hangosan bömbölt. Szipó szerette azt 

hinni, hogy azért kapta a melléknevet, mert gyors és fürge. 

Gogó jót nevetett és ránézett a lábainál üldögélő gyermekre.  

– Igen, kisfiam, igazad van! A sakál tényleg nagyon okos állat. Néha még saját magához 

képest is túl okos… 

– Emlékszem, amikor Dzsabunak, a pásztorfiúnak segített és becsapta Bubászit,00 aki 

visszamászott a csapdába! Gogó, kérlek, mondj még egy mesét a sakálról! – könyörgött 

Szipó. 

– Igen, Gogó! – kezdett rá kórusban a többi unoka is. – Kérlek, mesélj még nekünk! 

– Rendben, gyermekeim! Ám akkor jól figyeljetek és tanuljatok a meséből! – válaszolta 

Gogó, és kényelmesen elhelyezkedett a fa tövében, hátát pedig a fa törzsének támasztotta, 

és mesélni kezdett: 

– Kvaszuka szukela…00 Volt egyszer egy nap, amikor a sakál egy keskeny, köves 

csapáson ügetett. Ahogy azt gyakran tette, úgy most is orrát a csapás fölött tartotta, hogy 

megérezzen mindenféle szagnyomot. „Sohasem tudhatod, hogy mikor érzed meg a 

következő étkezés illatát” – mondta magában, habár nagyon valószínűtlen volt, hogy a 

napnak ebben a szakában, a hőség tetőfokán patkánynyomra bukkan idekint a sziklákon. 

De talán egy, vagy két gyíkocskát elkaphat. Hirtelen valami mozgásra lett figyelmes maga 

előtt az ösvényen. „Jaj ne!” – suttogta a sakál, és mozdulatlanná dermedt abban a 

helyzetben, ahogy volt. Egy oroszlán közeledett feléje. Miután ráébredt, hogy az oroszlán 



már túl közel van hozzá ahhoz, hogy elmeneküljön, a sakált eltöltötte a rettegés. A 

múltban oly sokszor átverte a hatalmas Bubászit, hogy biztos volt abban, ezúttal az 

oroszlán megragadja az alkalmat és bosszút áll rajta. Ám egy pillanat alatt pompás terv 

suhant át az agyán. 

– Segítség, segítség! – kiabálta a sakál kétségbeesetten és a sziklás ösvényre lapult, 

miközben a sziklacsúcsokat bámulta.  

Az oroszlán kisvártatva megállt és elcsodálkozott. 

– Segítség! – bömbölte a sakál, arra használva a mellkasa közepében ébredő félelmet, 

hogy kiáltását élethűbbé tegye. Ekkor a sakál fölnézett a hatalmas Bubászira. – Ó, hatalmas 

Nkoszi, segíts! Nincs vesztegetni való időnk! Látod azokat a hatalmas sziklákat odafent, 

épp fölöttünk? Látod azokat a hatalmas sziklákat odafent? Épp lezuhanni készülnek. 

Mindkettőnket halálra fognak zúzni! Ó, dicsőséges oroszlán, csinálj valamit! Ments meg 

minket! – és a sakál még jobban összekuporodott és mancsaival betakarta a fejét. 

Az oroszlán felnézett és igencsak megrémült a látványtól. Mielőtt még esélye lett volna 

gondolkodni, a sakál folyamatosan rimánkodott, hogy használja az erejét és tartsa meg a 

lezuhanni készülő sziklát. Így hát az oroszlán nekitámasztotta izmos hátát a sziklának és 

megemelte azt. 

– Ez az! Köszönöm neked, nagy király! – visította a sakál. – Szaladok és elhozom azt a 

nagy szálfát, hogy alátámasszam vele a sziklát, és mindketten megmenekülünk! – azzal a 

sakál eltűnt szem elől. 

Az oroszlán teljesen egyedül maradt, hogy a hatalmas szikla óriási súlyával 

megbirkózzon. Hogy mennyi időt töltött ott, míg rájött, hogy ez ismét a sakál újabb 

csalafinta húzása volt, már sohasem tudjuk meg. De azt biztosan tudjuk, hogy a sakál 

tovább élt és kihasználta eszét. 

 

 

 

 


