
Fekete István: Tüskevár 

Készítette: Vályi- Nagy Levente 8.h 

A Tüskevár egy elkényeztetett pesti fiúról szól, akinek Piri mama minden kívánságát 

lesi, mert Tutajos szülei elfoglalt mérnökök, akik csak a tanulást tartják fontosnak. 

1. Nyaralás feltételekkel 

Közeledik az év vége, a bizonyítván osztás. Ladó Gyula Lajos „Tutajos” és legjobb 

barátja Pondorai Béla „Bütyök” már nem tudnak nyugodtan ülni a padban, annyira izgulnak a 

bizonyítvány miatt. Tutajos szülei csak jeles bizonyítvány esetén engedik el a fiúk nyaralni. 

Szerencsére István bácsi, Lajos édesanyjának testvére már év közben levélben mindent elintézett a 

szülőkkel. A nagyhangú agronómus felutazik Pestre és elviszi magával Tutajost. 

2. A nádi világ 

 
Megérkezés után túlesve Náncsi néni szeretetrohamán és ebédjén a fiú kipiheni az 

utazás fáradalmait. A szobába vonulva nekibátorodva rágyújt egy szivarra mellé egy kis bort is 

iszik. Hamarosan érződik a hatása ezért Tutajos fürdőszobát takarít, majd élményeit megírja 

Bütyöknek. Hajnal négykor az öreg Matula Gergely zörgetésére riadt fel. Indulni kell a Berekbe. Az 

út a Berekbe nagyon kalandos, hiszen a szandál nem nagyon oda való viselet, a nád és a sás is 

összevagdalja a lába szárát. Gumicsizma jobb lett volna. Elkezdődnek a megpróbáltatások, 

ráadásul István bácsi is e szavakkal engedi el: „Korlátokat nem szabok, mert annyi eszed már lehet, 

hogy nem mégy fejjel a falnak.” A csodálatos nádi világ elkápráztatja hősünket, örül a kunyhónak, 

összebarátkozik Csikasszal, a pulival és alig várja már, hogy kipróbálhassa az új horgász 

felszerelését. 

3. A szökevény óriás 

Folytatódnak a megpróbáltatások, Gyula már az első horgászatkor úgy leég, hogy 

csak Náncsi néni liliomolaja hozza rendbe. Visszatérvén a nádasba, már egyedül horgászik de előbb 

egy csuka harapja meg, majd egy óriási hal elszakítja a zsinórját. Később a tapasztalt öreggel, 

csónakkal kifogják a 15 kg-os harcsát. Már Matula is jobban bízik a fiúban: „Nevelődik a gyerök - 

gondolja-, mert jól alszik, és jó étvágya van.” Megérkezik Bütyök levele a jó hírrel, ő is mehet 

nyaralni a Berekbe. 

4. A leskunyhóban 

A nádas mélyén, cölöpökön álló leskunyhó bújik meg, melyet az öregember készített. 

Csendesen bújik be ide a 2 ember és eléjük tárul a csodálatos madárvilág. 

 



- ezernyi madár 

- a napkelte ragyogása 

- suttogó nádas 

- hangok ezerféle színe 

5. Hárman a Berekben 
Gyulánk már hajnalban útnak indul barátja elé az állomásra. Nagyot néz mikor 

Bütyök vadonatúj ruhában, szép bőrönddel érkezik. Ő is nehezen ismer rá tutajosra, aki kéz-zöld, 

arca fel van dagadva. Az igazmondás is szokatlan Bütyök számára, de nagyon örül neki. Most már 

közösen esnek át Náncsi néni gondoskodásán és finom ételein. Immár hármasban élnek a 

kunyhóban. 

6. A viharban 
Másnap a fiúk kettesben indulnak horgászni, de óriási vihar kerekedik. Már nincs idő 

visszafordulni a leskunyhóban bújnak el a jég elől. Bütyök néhány dudorral a fején ússza mega 

kalandot, Gyula viszont 9 napig nyomja az ágyat. Közben viszont majdnem eltutajozik olyan vizekre 

ahonnan Tutajos még nem jött vissza. Ezalatt Bütyök István bácsinál dolgozik és szerelmes lesz 

Katicába. 

7. A Tüskevár meghódítása 
 Közeledik a nyár vége. A fiúk még visszamennek Matulához, hiszen még nem 

hódították meg a Tüskevárat. A hódítás olyan „jól” sikerül, hogy Bütyök egy régi pincébe esik. 

Majdnem ujját töri, melyet Matula bácsi pálinka segítségével orvosol. Tutajos kárörvendően figyel, 

hogy barátja átesik a pálinka okozta nehézségeken. 

8. Búcsú a Berektől 
A jól össze szokott kis csapatnak sajnos a búcsúzásra is kell gondolnia. Az utolsó 

halászlevet a fiúk főzik, majd elbúcsúznak a berektől és Gergő bácsitól. Náncsi néni rendbe szedi 

őket és indulhatnak haza.  

 

Az iskola újra elkezdődik és az osztálytársak alig ismernek rá a két fiúra, akik 

keserűen gondolnak vissza a nyárra. Az örökké álmodozó, önállótlan Tutajos és megbízhatóbb 

barátja a Berekben érnek igazi férfivá. 


