
Mese a gyárkéményről 

 

- Ez is nagyon szép történet volt! – mondta a mese végén Peti. 

Közben meg is érkeztek Peti szülei is, és nekiültek a családi vacsorának. Nagyon finom lecsó 

készült abból a paradicsomból és paprikából, amit Nagyapó hozott faluról.  

- Ez az igazi íz!- mondta apa elégedetten a vacsora után. 

- Nem is olyan, mint amiket a városban kapni lehet a boltokban - fűzte hozzá anyu -, azok kívülről 

szépek, de az ízük… 

Nagyapó elégedetten mosolygott a bajusza alatt, örült, hogy örömet okozott a családjának a 

finom falusi ízekkel. 

- Na, én is jól laktam! – mondta elégedetten. – Gyere, Petikém, még egy mesére van idő 

lefekvés előtt. 

Mind a ketten bementek a szobába, ahol Peti szólalt meg először. 

- Ilyen finomat tényleg nem lehet Debrecenben kapni? 

- Dehogyisnem – felelte nagyapja –, a piacon, ott azért lehet ilyet kapni, csak drága. 

- Akkor a falu jobb, mint a város? - kérdezte Peti. 

- Nem, nem jobb, más. – felelte Nagyapó. 

- Én nagyon szeretem a várost – jegyezte meg Peti. – Annyi szép hely van itt! És ahhoz 

képest, hogy város, a levegő is tiszta. 

- Valóban, de tudod, miért? – kérdezte Nagyapó. 

- Nem én!- vágta rá Peti. 

- No, akkor elmesélem a gyárkémény történetét, aki a város szélén áll. 

A hatalmas kémény gyönyörű piros téglákból épült, és olyan magas volt, hogy nyújtózkodás 

nélkül belátta az egész várost. Büszke is volt erre. Sokszor mondta a mellette álló kisebb 

kéményeknek: 

- Hej, ha látnátok, amit én látok! De ti nem épültetek ilyen magasra! 

- Bátyó! – kérlelték a kis kémények. – Meséld el, mit látsz! 

A kémény jó szívű volt, na meg szeretett is mesélni, ezért aztán mindig elmondta, hogy most 

éppen mi történik a nyüzsgő nagyvárosban. Egyszer azonban olyat látott és hallott, amit nem 

mesélt el a többieknek, viszont nagyon elgondolkodott rajta. Egy kisfiú és az apukája álltak 

nem messze a kéményektől egy buszmegállóban. A kisfiú nagyon köhögött, és az apukája 

aggódva kérdezte: 

- Beteg vagy kisfiam? 

- Nem, apa, csak ez a füst! – felelte köhögve a kisfiú. 

- A mindenit ennek a kéménynek, hogy mennyit füstöl az orrunk alá! A legjobb lenne, ha 

nem lenne! – mondta bosszúsan az apuka, és egy zsebkendőt tartott a kisfia orra elé. Jött 

a busz, felszálltak és elmentek. 

Ezen nagyon elgondolkodott a kémény. Olyan rossz lennék, hogy az embereknek ártok? 

Annyira a gondolataiba merült, hogy nem is felelt aznap a kis kémények izgatott kérdéseire. 

A gyártól néhány kilométerre volt a strand (nem az, ahová én járok, jegyezte meg Nagyapó), 

ott is mindig sok érdekesség volt. A gyerekek vidáman lubickoltak a medencékben, a felnőttek 

élvezték a gyógyvizet. A nők nagy része napozni jött ide, mert itt a fák árnyékában jól lehetett 

barnulni. Finom volt a fagyi, amit az árus kínálgatott a medencék partján, és a büfében minden 

finomság megtalálható volt. A családok nagyon szívesen jártak ide, és élvezték a nyarat. 

Most is olyan nyári nap volt, hogy az égen egy szál fehér bárányfelhő sem legelészett, hét ágra 

sütött a napocska. Egyszer csak az emberek bosszúsan kapták fel a fejüket. Eltűnt a nap! 



Bizony, a kémény kormos, fekete füstje elrejtette az áldott napocskát. Vártak egy kicsit, talán 

elmegy a füstfelhő, de bizony a szél úrfiak sem dolgoztak, így a csúnya fekete felhő ott lebegett 

a strand felett. Egy idő után az emberek hazamentek, és bosszúsan szidták azt, aki miatt nem 

tudnak strandolni. 

Ez már sok volt szegény kéménynek! Gondolkodott, mit tehetne, végül nagy elhatározásra 

jutott; nem fog füstölni! Ő bizony nem árt az embereknek! Összeszűkítette a téglákat, és bizony 

egy párányi füst sem került ki a levegőbe! 

Megijedtek a gyár mérnökei. Mi történt? Nem füstöl a kémény, leáll a termelés, bezár a gyár. 

Mi lesz akkor? De nem tudták a megoldást.  

Dolgozott a gyárban egy öreg szaki, Gábor bátya. Ő már akkor is ott dolgozott, amikor a 

kémény megszületett, azaz felépült. Ő volt az egyetlen, aki titokban beszélgetett vele, egyedül 

ő értett vele szót. Most odament hatalmas barátjához, és meg is kérdezte, mi történt. 

- Ó, Gábor bátyám – mondta a kémény búsan -, én csak ártok az embereknek. Ezt nem 

akarom, inkább nem dolgozom. Miattam nem tudnak strandolni, és még a gyerekek is köhögnek 

a füsttől, amit kipöfékelek. 

- Hát, sajnos ez ezzel jár – mondta Gábor szaki -, de ugyanakkor így termel az üzem, és 

előállítják azt a sok hasznos holmit, amire az embereknek szükségük van. 

- Az lehet, de az emberek egészsége a legfontosabb! – vélekedett a kémény szomorúan. 

– Nem látta Gábor bátyám azt a szegény kisfiút, akinek az apukája zsebkendőt szorított a szája 

elé, hogy tudjon levegőt venni! 

- Ez az! – kiáltott fel az öreg szaki boldogan. – Megvan a megoldás! Terád kell 

„zsebkendőt” tenni! Egy szűrőt kell feltenni a végedre, és az megszűri a füstöt! Megyek, szólok 

a mérnököknek! 

Az öreg nem is magyarázott tovább, hanem elszaladt a mérnökök irodájához, és elmagyarázta, 

hogy mit kellene tenni. Az okos tervezők gyorsan el is készítették az eszközt, és felrakták a 

kéménybe. Ezután ha füstölt, szinte nem is látszott a füst! 

- Nos, Petikém – fejezte be a mesét Nagyapó -, többek között ezért olyan tiszta a 

debreceni levegő. No meg azért, mert itt van a Nagyerdő, ami szintén tisztítja! Rajta, nyissuk 

ki az ablakot, és szippantsunk egyet a friss ájerből, aztán irány aludni! 

Így is tettek! 

 

 

 


