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Valamikor régen, egy távoli csillaghalmazban csodálatos szépségű
lények éltek. Szépségüknél jóságuk volt csak nagyobb. Bárki fordult
hozzájuk segítségért, nyomban megjelentek, és elrendezték a dolgokat
mindenki megelégedésére.
Ezek a csodálatos lények mindannyian csillagbölcsőben születtek, és
attól a csillagtól kapták erejüket, szépségüket, amelyik csillag dajkálta
őket. Egyszer azonban nagy baj történt. Az egyik csillagbölcső
elsodródott és elveszett a hatalmas űrben. Szerencsére ez akkor történt,
amikor a kicsi tündér már megszületett és a bölcsőcske üresen várakozott
következő lakójára. Egy ilyen csillagbölcső elkészítése nagyon hosszú
ideig tartott és nagyon sok munkával járt. Ezért is haragudott meg a
tündék fejedelme, hogy nem ügyeltek a kicsi bölcsőre, és meg akarta
büntetni a bölcsővigyázókat. Azok annyira megĳedtek a fejedelem
haragjától, hogy ĳedtükben elmenekültek egy távoli csillaghalmazba.
Igen ám, csakhogy ezzel együtt elveszítették a csillagbölcsőjüktől kapott
szépségüket. Csuda fura mókás lényekké változtak. Ám, megmaradt a
bennük lakó jóság, bölcsesség, vidámság, segítő jószándék és a
halhatatlan élet.
A manócskák új otthonukban, a Föld nevű bolygón, az erdőkben,
hegyekben, barlangokban találták meg azt a békét és harmóniát, ami
emlékeztette őket régi otthonukra. Hamarosan nagy barátságban éltek a
növényekkel, állatokkal, idővel megismerték az embereket, megszerették,
tanították, segítették őket, néha megleckéztették, ha helytelen dolgot
követtek el. Idővel beköltöztek egy-egy házba, az emberek közelébe.
Pergőforgó, a fióklakó kicsi manó egy kisfiúval kötött barátságot. Erről
a barátságról szól ez a tanulságos mesekönyv.
Szakáli Anna
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Nyikorgó titka
A kisfiú, akit Lackónak hívtak, és akiről a mese szól, a Balaton mellett
lakott, közel a vízparthoz. Nagyon kíváncsi, érdeklődő gyerek volt. Ha
olyan új dologgal találkozott, amiről eddig még nem hallott, vagy még
nem látta azt, nyomban megkérdezte: ez mi? Ez hogyan került ide? Ez
hogyan működik? Hogyan kell ilyet készíteni? És a többi, és a többi. Ha
számára ismeretlen hangot hallott, rögtön azt kérdezte: „Vajon mi lehet
az?”
Ezeken a dolgokon aztán sokat töprengett, és se vége, se hossza nem
volt a kérdéseinek, amiket főként az esti elalvás előtt tett fel.
Egy napon azonban történt valami. Nagycsoportos óvodás lett, és egy
nagycsoportos már nem kéri, hogy anya feküdjön mellé, amíg elalszik. A
többi fiú is ezt mondta az oviban, és Lackó igazán szégyellte volna, ha ő
még mindig anyával vagy apával alszik el.
Végül úgy döntött, nem kéri, hogy este bárki bemenjen hozzá, pedig az
esti meséket nagyon szerette, és azt is szerette, hogy anya mindig
elmondta, amikor bejött a szobába és leült az ágyszélére: Tudod, azért
mesélek neked, hogy szebb legyen az álmod!
A barátságos szobában, amely a kisfiúé volt, az új bútorokon kívül az
ablak melletti fal előtt egy nagyon, de nagyon furcsa szekrény állt. Lackó
úgy emlékezett, hogy mindig itt volt a szobájában ez a valahogy ide nem
illő, magas, faragott virágokkal és madarakkal díszített szekrény. A
szekrény valamikor régen a nagymamáé volt. Később átkerült apa
szobájába, majd amikor Lackó megszületett, ebbe a szobába helyezték át.
– A nagymama hozományából maradt. Nagyon jól lehet benne pakolni
– magyarázta anya azoknak, akik benéztek Lackó szobájába, és
furcsállották a dúsan díszített bútordarabot.
Hogy mi az a hozomány? Ez a szó is azok közé a szavak közé tartozott,
amelyek megértéséhez egy kicsit még nőni, és eszesedni kell. A kisfiúnak
az egészből az volt a lényeg, hogy egy olyan tárgy volt a szobájában, ami
a nagymamájára emlékeztette. És ha emlékezett, akkor látta maga előtt,
ahogyan mosolyog, ahogy megsimogatja őt, amikor megérkezik, és
emlékezett a finom sütemények ízére, amilyeneket csak a nagyi tud sütni.
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De a nagymama messze lakott, és ő csak nyáron lehetett nála hosszabb
ideig.
Azon az estén, amikor először feküdt le egyedül aludni, és szokása
szerint nézegette a régi szekrény faragott mintáit, valami különöset érzett.
Nem tudta levenni a tekintetét a hatalmasnak látszó, díszes ajtóról, és
mindenféle dolgok jutottak eszébe. Még az a szó is, hogy hozomány. Ez
nagyon hasonlított a hozott szóra, de mit hozhatott ez a szekrény? Vagy
ő maga volt a hozott dolog? Aha! Biztos, hogy volt is benne valami. A
szépen faragott, virágos, madaras szekrényben csak jó dolgok lehetnek!
– sóhajtott egy nagyot, és vágyott is rá, hogy így legyen. Ilyen gondolatok
jártak a fejében. Mivel nem tudott elaludni, felült az ágyában. És ekkor, a
szekrény nézegetése közben határozta el, hogy nevet ad a hozományos
szekrénynek. Ma már nem, de holnap majd kitalál valami jó kis nevet.
Ebben a gondolatban megnyugodva hamarosan elaludt.
Ettől kezdve, mielőtt elaludt, vagy amikor felébredt, mindig köszönt a
szekrénynek: „Jó estét, szekrény! Jó reggelt, szekrény!” De olyan nevet
még nem talált, amit szívesen kimondott volna. Hiába is próbálgatta
mondogatni például, hogy virágos, meg madaras, valahogy kevésnek
találta így nevezni.
Aztán pár nap múlva, amikor lefeküdt, eszébe jutott, hogy még nem is
tudja, milyen ez a szekrény belülről. Néha látta ugyan benne a sok
összehajtogatott ruhát, de igazából nem izgatta a dolog, mert a
szekrényben lévő ruhák rendezését anya végezte, főleg vasalás után. Most
azonban felkelt az ágyból, lábujjhegyen odalopakodott a szekrényhez, és
lassan elkezdte kinyitni az ajtaját. Az ajtó megmozdult, és sejtelmesen
nyikorogni kezdett. Erre a hangra a kisfiúnak bizsergés futott végig a háta
közepétől a lábszárain át a talpáig. Ijedten állt meg a mozdulatban, mint
akit tetten érnek. Vajon más is meghallotta ezt a nyikorgást? De a
kíváncsiság, hogy honnan és mitől ered a hang, erősebb volt, mint a
pillanatnyi ĳedtség. Máris döntött, és tovább folytatta az ajtó kinyitását.
Ha nem nyitotta tovább, a nyikorgás is abbamaradt. Ha tovább nyitotta,
akkor újra hallatszott ez a visító, élesen csikorduló hang. Igazából,
egyedül még nem nyitotta ki soha, és amikor anya nyitotta az ajtót gyors,
határozott mozdulattal, akkor nem is hallotta, hogy megnyikordult volna.
Ezért is lepődött meg a hangon.
– Nahát, hogy nyikorogsz! – suttogta. – Jól van. Akkor Nyikorgó lesz
a neved – határozta el hirtelen, és egy gyors mozdulattal kitárta az ajtót.
A szekrény polcain, amint erre számított is, ruhák sorakoztak
6

összehajtogatva. Ebben nem látott semmi érdekeset, de legalul, egy kicsi
fiókot pillantott meg, aminek a fogantyúja sárga színű fémből készült, és
apró levelek díszítették. Lehajolt, hogy kihúzza a fiókot, és megnézze,
vajon mi van benne. Már a fogantyún volt a keze, és húzta volna kifelé,
amikor a fiók súrlódó hangot adott, és magától kicsúszott a helyéről. A
kisfiú felegyenesedett, és meglepődve nézte a fiókot. Már a magától
kinyíló fiók is ámulatba ejtette, hát még, amikor kidugta belőle a fejét egy
vörös hajú, zöld sipkás, zöld kabátos, óriási szemüveget viselő kicsi
manó. Göndör haja olyan bozontos volt, mint egy szétzilált gombolyag.
Nagyot ásított, levette, megtörölte és visszatette a szemüvegét, majd
kérdőn nézett a kisfiúra. Lackó hátrébb lépett. Már majdnem visszafutott
az ágyához, hogy magára rántsa a takarót és elbújjon, amikor a manó
megszólalt:
– Ki az, aki megzavarja legszebb álmomat? – morgott bosszúságot
tettetve.
De aztán rámosolygott a kisfiúra, és örömmel üdvözölte. – Á, te vagy
az, Lackó? Éppen beszédem volna veled!
– Te ismersz engem? – kérdezte csodálkozva és kissé hebegve a kisfiú.
Azzal, hogy így megszólították, az ĳedtsége kezdett felengedni. – Mert
én nem ismerlek! Nem tudom a neved és azt sem, hogyan kerültél ide –
mondta, és érezte, hogy még egy kis szorongás azért ott lapul a
torkában.
– Bocsánat! Igazad van, még nem mutatkoztam be. Engem
édesapádhoz küldtek még kicsi korában, és azóta gyakran
visszalátogatok. Mondhatom, kényelmes szálláshely. Pergőforgó vagyok,
Nyikorgó manója.
– Hát te azt is tudod, hogy a szekrényt Nyikorgónak neveztem el?
– Bizony tudom! És még sok minden mást. Például azt, hogy nagyon
szereted a meséket, és azt is, hogy az ismeretlen hangok titkát kikutatod.
A kisfiú csak bámult a nagy tudású Pergőforgó manó szavain.
– Éppen erről szeretnék veled beszélni – folytatta a manó. De nem
mondhatod el senkinek, hogy én itt lakom. Mivel annak idején
apukádnak is sokat meséltem, felajánlom a barátságomat és azt, hogy
esténként én is mesélek neked, ha apa nem ér rá bejönni hozzád.
– Vagy ha anya nem ér rá – egészítette ki a kisfiú a manó szavait. – És
persze nem mondom el, hogy itt laksz.
– Rendben. Áll az alku! Csapj a tenyerembe, barátom! – szólt
Pergőforgó, és a kezét nyújtotta.
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Persze belecsapni a csöppnyi tenyérbe nem lehetett, de a kisfiú finoman
megérintette mutatóujjával a manócska tenyerét, és ezzel megtörtént az
egyezség.
Lackó ekkor vette igazán szemügyre a manócskát, és megállapította,
hogy igazán csinos az öltözete. A barna nadrágjához sárga inget hordott,
és egy hosszú, zöld kabát volt rajta, ami éppen olyan zöld volt, mint a
sapka. A kabáton három, kicsinek éppen nem nevezhető gomb
díszelgett. A lábán felcsúszó nadrágszár alól piros-fehér csíkos zokni
kandikált ki. Manócipőcskéjének az orra felkunkorodott, amint az a
manócipőknél szokás. Szemüvege olyan volt, mintha drótkeretből
tákolták volna össze, óriási lencsékkel.
Pergőforgó kipenderült a fiókból az ágyra. Olyan gyorsan, alig lehetett
követni.
– Aha! Azért vagy te Pergőforgó, mert nagyon gyorsan perdülsz,
fordulsz! – jegyezte meg a kisfiú.
– Naná! Mit gondolsz? – nevetett a manó. – A mesékben mindig olyan
nevet viselünk, amilyenek vagyunk. Megtaníthatom veled a kedvenc
manó dalocskámat?
Nahát! – csodálkozott Lackó. Ennek a manónak még saját dalocskája
is van? Persze, ezt nem mondta hangosan, csak egy nagy bólintással
jelezte, hogy „igen”. Azzal odatelepedett a manó mellé. Pergőforgó
énekelni kezdett:
Pergőforgó kis manó,
erre surran, jaj de jó!
Tarsolyában sok mese,
a gyerekek kedvence.
Segít, hogyha bajban lát,
egy igazi jóbarát.
Jóra nevel, halihó!
Okos, bátor kis manó!
Ezt a dalt aztán többször elénekelték együtt, és igazán jókedvre
derültek. Amikor belefáradtak az éneklésbe folytatták a beszélgetést a
hangokról, azok keletkezésének okairól. Például arról, hogy miért jó
énekelni, meg arról, hogyan nyikorognak, csikorognak, néha visítanak
vagy püfögnek, dobognak, csattognak az egyes tárgyak. Ekkor tudta meg
a kisfiú, hogy ami nyikorog, az legtöbb esetben súrlódik. Ami súrlódik,
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az hangot ad. Ez pedig attól függ, hogy milyen anyagból készült az a
valami. Más a hangja, ha két fa súrlódik, ha két vas, ha vas és fa, de akkor
is, ha két papírdarabot dörzsölünk össze, vagy egymáshoz ütögetünk két
egyforma vagy két különböző anyagból készült tárgyat.
– Ezt mind kipróbálhatod holnap, ha keresel különböző tárgyakat, és
összedörzsölöd, összeütögeted őket! – mondta a manó. – És most legyél
szíves, menj oda a szekrényajtóhoz, és nyitogasd egy kicsit. Figyeld meg
a hangokat. Mit hallasz, ha lassan, és mit, ha gyorsan csinálod.
– Hol sikít, hol pedig morog – ámuldozott Lackó.
– Úgy bizony! Azt is megfigyelheted, hogy ahol a két anyag összeér,
már sima és fényes a felület a dörzsölődéstől.
– De miért ér össze? Nem lehetne, hogy ne érjen össze, és ne
nyikorogjon?
– Új korában nem nyikorgott, de a fa anyaga sokat változik az idők
során. Hol kiszárad a melegtől, hol megdagad a párától. Mielőtt
megkérdeznéd, mi a pára, elmondom, hogy a körülöttünk lévő levegő
víztartalma, amit csak akkor érzékelünk, ha túl sok. Ilyenkor mondjuk:
Párás a levegő. Száraz akkor a levegő, ha kevés a páratartalma, vagyis
kevés finom vízpermet van a levegőben.
– Ezt tudom! Néha köhögni szoktam, amikor befűtenek anyáék, és
akkor anya vizet tesz a párologtatóba, és utána már nem köhögök.
– Így van! A pára a levegő porszemeit is leköti és frissebbnek érezzük
a levegőt. Ha nagyon meleg van, az utcákon párakapukat is elhelyeznek.
Biztosan te is szaladgáltál már egy ilyen alatt, mert nagyon kellemes érzés.
– Amikor fagyizni mentünk, a téren építettek ilyen kaput. Többször
átszaladtam alatta, és vizes lett a hajam – emlékezett vissza a kisfiú, és
felnevetett.
– Na, mit gondolsz? Kell félni a különleges hangoktól, vagy inkább
meg kell ismerni őket?
– Meg kell ismerni őket, és én holnap meg is ismerem! – jelentette ki
Lackó, és úgy gondolta, hogy már soha többé nem marad előtte titokban
semmi, aminek különös hangja van.
– De most aludj, mert már ideje van a pihenésnek! ÁÁÁÁH… én is
rögtön elalszom – ásított egy nagyot Pergőforgó.
Anya egy pár nap után csodálkozott, hogy a kisfia mostanában
mindeneste időben lefekszik, de aztán arra gondolt, hogy a gyerekek
megnőnek és eszesednek. Néha úgy hallotta, mintha valamelyik
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szobában nyikorogna a szekrényajtó. Ilyenkor megállt a munkában és
figyelt. Aztán rájött, hogy a kisfiú szobájában nyikorog az öreg szekrény
ajtaja. Biztosan Lackó játszik vele – gondolta, de arra is gondolt, hogy
kislány korában nekik is volt egy nyikorgó szekrényajtójuk. Igaz, a
szekrény nem volt ilyen díszes, de nagyon érdekesen nyikorgott. Egyik
nap meg is jegyezte vacsora közben, hogy meg kellene zsírozni a
szekrénypántokat, mert bizonyára kicsit szorulnak.
Amikor a kisfiú meghallotta, miről beszélgetnek, egy óvatlan
pillanatban, hogy anya ne hallja meg, odabújt apához és azt súgta a
fülébe: – Apa! Nem kell megzsírozni az öreg szekrényt! Engem
egyáltalán nem zavar! Olyan különös hangja van. Nem gondolod?
Apja ránézett, és rögtön tudta, miről van szó. Elmosolyodott.
– Jó, majd megfeledkezem róla! – súgta vissza. – De ezután
óvatosabban nyisd az ajtót.
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Igazság és barátság
Másnap Lackó valóban kipróbált sok hangot. Ott forgolódott a ház
mögötti szerszámoskamrában, ahol apának és nagytatának egy kicsi
műhely is be volt rendezve. Megismerkedett többek között az üllő és a
kalapács összeütésével keletkezett szépen csengő hanggal, a satu ki és
betekerésekor a fémcsikorgással. Körülnézett az udvaron is. Ami olyan
tárgyat talált, hogy egymásnak üthette, és nem volt veszélyes, azt mind ki
is próbálta. Utoljára a teraszra kitett két üveget koccintotta össze, de csak
kicsit, mert azt már tudta, ha az üveg eltörik, komoly sérülést okozhat.
Egészen elfáradt ebben a nagy munkában, az egész napos jövésmenésben, ütögetésben. Már nagyon várta az estét, hogy újra
beszélgethessen Pergőforgóval.
Vacsora és fürdés után végre felvehette a pizsamáját, és jó éjt kívánva
elköszönt a szüleitől. Anya még benyitott a szobába, hogy felolvasson
egy mesét, de Lackó úgy tett, mintha máris elaludt volna.
Amikor anya óvatosan becsukta a szobaajtót, Lackó felült az ágyában.
Pergőforgó is mintha csak erre várt volna, kibújt a fiókból.
– Na, hogy vagy? – kérdezte köszönés helyett. – Hallottam, egész nap
kalapáltál és hangokat kerestél.
– Milyen szépek a hangok! – szólt Lackó. – Köszönöm, hogy felhívtad
rájuk a figyelmemet. Majdnem minden létező tárgynak van hangja. De a
sálnak nincs! – ütött a homlokára.
– Hogy jön ide a sál? – kérdezte csodálkozva Pergőforgó.
– Ott van a hátad mögött, kilóg a vége a fiókból. Biztosan kihúztad,
ahogy kĳöttél.
Pergőforgó odafordult, és valóban, a fiók sarkánál egy színes csíkokkal
díszített sál kandikált ki.
– Akkor ma este elmesélem neked, mi történt azzal a sállal, ami
ugyanilyen csíkos volt, és amit a nyúl az erdőszélén talált. Mondhatom?
– Mondhatod – bólintott rá Lackó, és kényelmesen elhelyezkedett az
ágyában.
Már hideg szelek járták a határt, a mezőt és a rétet – kezdte a mesét
Pergőforgó. – Az állatok lassan készülődtek a télre, beljebb húzódtak az
erdőbe, hogy a fák védelmében ne érje őket annyira a hideg szél. A nyuszi
gyakran bóklászott még az erdőszélen, mivel ott több bokor nőtt, és
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könnyebben elérte az alacsony, gyengébb ágacskákat, amik táplálékul
szolgáltak a téli időben.
Amint ott legelészgetett, megpillantott egy színes csíkokkal díszített
sálat az avarban. A fákról lehullott levelek már itt-ott rátelepedtek.
Felvette a sálat, lerázta, összehajtogatta és elindult vele, sorban felkeresni
a közelben lakó erdei barátait, és kérdezgette őket, vajon kié lehet? De
senki nem ismerte fel. Ezért hazavitte, és másnap, mivel hidegebbre
fordult az időjárás, amikor elindult az erdei tisztáshoz, a nyakába tette.
Hű, de jól melegítette az a szép sál! Örült is neki a nyuszi, hogy ilyen
csinosan mehet az utolsó, erdei madárhangversenyre. Kora délutánra
ugyan enyhült az idő, de a nyuszi nem vette le a sálat, csak meglazította,
hogy még kényelmesebb legyen.
A tisztáson már sok állat összegyűlt. A nyuszi is elhelyezkedett, és várta
az előadást. Egy idő után azt vette észre, hogy a róka gyakran pillantott a
nyakában lévő sálra. Az is feltűnt a nyúlnak, hogy egyre közelebb
férkőzik hozzá. Mikor mellé került, hirtelen ráförmedt:
– Te meg honnan vetted azt a sálat?
A nyúl megrettent: csak nem az álnok rókáé? Mert akkor, jaj nekem!–
gondolta, és rögtön reszketni kezdett.
– Tegnap találtam az erdő szélén – makogta. És szégyenében alig jött
ki hang a torkán, de ennek okát ő sem értette, hiszen nem tett semmi
rosszat.
– Találtad, mi? Azt bárki mondhatja! Elloptad! Valld be, hogy elloptad!
Hiszen ez az enyém! – kiabálta a róka kivörösödve.
– Kérem, Róka úr! Ha a magáé, akkor visszaadom, tessék! De nem
loptam el, találtam…
– Add csak ide, és takarodj! – mondta a róka, miközben elégedetten
magára vette a sálat.
A nyuszi félrehúzódott, és megszégyenülten lelapult a sor végén.
A közönség egyre gyülekezett. Pár perc múlva megjelent a farkas is.
Tudniillik a farkas és a róka látszatra jó komaságban álltak egymással,
ámbár a róka többször megcsúfolta a farkast, a farkas pedig az erejével
tartotta félelemben a rókát. Ezért a róka, ahányszor csak találkoztak,
mindig hízelgett a farkasnak. Most is így cselekedett, és hunyászkodón
meghajolt, majd helyet adott a farkasnak maga mellett.
– Jó napot, Farkas úr! Hogy szolgál a kedves egészsége?
A többi állat is arrébb húzódott a farkas láttán, főleg, amikor
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kivicsorította éles fogait, jelezve, hogy ez a hely most már az övé.
Dölyfösen nézett a rókára, ám hirtelen megakadt a szeme a sálon.
– Hát ezt honnan vetted?
– Hát, izé, szóval a nyúl, a nyúl adta – bökte ki a róka ĳedten.
– A nyúl! Neked! A nyúl! – de amikor másodszor mondta, hogy „a
nyúl”, akkor már annyi fenyegetés volt a hangjában, hogy a róka
legszívesebben elfutott volna.
– De, de ha akarja… –motyogta a ravaszdi.
A farkas nem várt tovább, hanem elkapta a sál végét, és nagyot rántva
a rókán, lehúzta a nyakából, majd a sajátjába tette.
– Csak azért, hogy tudd, hol a helyed! – szólt a farkas, azzal még arrébb
is lökte a rókát.
– A sál az enyém! És az enyém is volt! – jelentette ki a farkas, és elindult
az erdőbe, meg sem várva az erdei hangversenyt.
A róka félelmében kétrét görnyedt a távozó, hatalmaskodó farkas előtt
mindaddig, míg az el nem tűnt a fák között.
Az állatok megkönnyebbülten felsóhajtottak. Féltek a rókától, de a
farkastól még inkább. Viszont azt gondolták, hogy a nyúl mondott igazat,
hiszen korábban soha nem látták a sálat sem a rókán, sem a farkason, és
a sál a nyulat illetné.
Másnap az állatok nem csak a sikeres, csodálatos élményt nyújtó erdei
madárhangversenyről mondták el egymásnak a véleményüket, hanem a
sállal kapcsolatos dolgot is elmesélték azoknak, akik nem voltak jelen a
hangversenyen, és nem látták, mi történt.
Meghallotta ezt a történetet a medve is, és nagyon helytelenítette a
dolgot.
– Nincs ez így jól! – jelentette ki, és elindult megkeresni a farkast.
Az állatok rögtön tudták, hogy a medve igazságot tesz, ezért sokan
követték. A farkas, a csíkos sállal a nyakában, fel-alá járkálva ott
pöffeszkedett a farkastanya előtt. Bizonyára arra vágyott, hogy aki
meglátja, megdicsérje elegáns öltözetét.
A medve megállt előtte, mélyen a szemébe nézett, aztán se szó, se
beszéd, levette a sálat a farkas nyakából.
– A sál a nyúlé! – hangzott a medve ítélete.
A fák mögött leskelődő állatok örömmel vették tudomásul, hogy mint
már annyiszor, a medve most is igazságot szolgáltatott.
Amikor a medve a nyúl földbe vájt üregéhez ért, a csörtetésre
15

könnyebben elérte az alacsony, gyengébb ágacskákat, amik táplálékul
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előmerészkedő és álmélkodó nyuszi nyakába tette a sálat.
– Ez a tiéd – mondta barátságosan, és ha nem félt volna attól, hogy
hatalmas mancsával kárt tesz a nyusziban, bizony még meg is veregette
volna a hátát barátsága jeléül.
– Látod, Lackó! Erős volt a róka, erős a farkas, de hazugok voltak, ezért
pórul jártak. A medve mindegyiknél erősebb volt. Mondhatta volna azt
is, mi dolgom nekem ezzel? Azt is mondhatta volna: a sál az enyém!
– De nem ezt tette, hanem megvédte a gyenge, kicsi, erdőlakó társát, s
az igazság mellett kitartva, jó híre és dicsősége méltán aratott elismerést
a többi állat előtt.
– A medve tényleg nagyon erős – mondta Lackó, miközben nagyot
ásított. – Jól tette, hogy elvette a sálat és visszaadta a nyúlnak. De kié
lehetett a sál azelőtt, hogy a nyúl megtalálta?
– Biztosan nem a tiéd, és nem te hagytad el, mert a tiéd itt kandikál ki
a fiókból. Bárki elhagyhatta egy kirándulás alkalmával.
– Biztosan szomorú miatta.
– Á, nem gondolnám – válaszolt Pergőforgó –, mert akkor megkereste
volna. Talán ő is azt gondolta, amit te, hogy aki megtalálja, annak
hasznára lesz.
– Igen, igen – motyogta Lackó. – Most már alszom, mert holnap lesz a
születésnapom, és eljönnek a barátaim.
De mire kimondta a „barátaim” szót, már álomra is csukódtak
szempillái.
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Hermelin, a karcsú szépség
Másnap már reggeltől folytak az előkészületek a születésnapi zsúrhoz.
Megérkezett a nagymama is, és hamarosan a sütemények készítésével volt
elfoglalva. A nappaliban és az udvaron készítették elő az asztalokat,
székeket, felhúzták a színes füzéreket és a lufikat a kifeszített drótokra.
Ugráló, hinta, társas és építőjátékok várták a gyerekeket. A terítésben
Lackó is segített. Kirakta a tányérokat, poharakat, szalvétákat, úgy
ahogyan az oviban tanulta.
Finom süteményillat lengte be a házat és az udvart. Délután három
órakor megérkezett az első vendég, majd sorban a többiek. Lackó
mindenkit szeretettel fogadott. A gyerekek köszöntője után apa egy
masnival átkötött nagyobb papírdobozt tett Lackó elé a padlóra.
– Bontsd ki – mosolygott rá kedvesen.
Ez nagyon izgalmas volt. Főleg, hogy alig nyúlt Lackó a dobozhoz,
mintha megmozdult volna benne valami. Alighogy felhajtotta a doboz
tetejét, egy kiskutya dugta ki a fejét. Volt is nagy öröm! Az összes gyerek
odasereglett, mindenki a kiskutyát szerette volna simogatni, babusgatni.
Mindenki örült, csak az egyik kislány viselkedett furcsán. Lackó bármivel
kínálta, nem fogadta el a süteményeket, és mindig megjegyezte: „Nem
kérek belőle, mert nem szeretnék elhízni!” A kihelyezett játékokat is
leszólta, semmi sem tetszett neki, és gyakran ment oda a folyosón lévő
nagy méretű tükörhöz, hogy megnézze magát benne, nem gyűrődött-e
össze a ruhája, jól áll-e rajta az öltözet. Utána sorban kérdezgette a
gyerekeket: csinos a ruhám? Jól áll rajtam?
De még nagyobb baj volt az, hogy senkihez nem ült le játszani, a kutyus
sem érdekelte, és a közös játékokban sem vett részt. Ez nagyon nem
tetszett Lackónak, és láthatóan zavarta a többi kisgyereket is. El is
határozta, hogy többé nem hívja meg ezt a kislányt. Este, amikor felment
a szobájába, és kinyitotta a szekrényajtót, Pergőforgó azzal fogadta:
– Ne is mondd! Mindent tudok! Ez a gyerek sajnálatra méltó.
Mennyivel jobban érezhette volna magát, ha leül közétek játszani, vagy
részt vesz a mókázásban.
– Unalmas volt egész délután dicsérgetni. Miért nem hitte el, ha egyszer
megmondtuk neki, hogy szép a ruhája? – kérdezte Lackó bosszankodva.
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– Tudod, vannak olyanok, akiket elragad a hiúság, és szeretnek a
középpontban lenni. De ezzel a magatartással inkább elveszítik a többiek
figyelmét.
– Mi az, hogy hiúság? – kérdezte Lackó, és széttárta a két kezét, ezzel
is jelezve, hogy tanácstalan a szó jelentését illetően.
– A hiúság emberi tulajdonság. Olyan ember, aki túlzottan kényes saját
magára, a ruhájára, nagyon vonzónak és különlegesnek tartja magát, és
elvárja, hogy mások dicsérgessék. Elmondok neked egy mesét egy ilyen
teremtményről.
Hermelin, a hófehér, farka végén fekete bojtban végződő téli
bundájában finomkodva lépegetett a Nagy Erdei Bálon – kezdte
Pergőforgó a mesét. Élvezte, hogy mindenki megcsodálja bundája
bársonyosságát. Még szerencse, hogy a bál téli időszakra esett, mert a
nyári barna és drapp bundája nem keltette volna fel ennyire a figyelmet.
Most azonban, hogy bundát váltott, igazán feltűnő jelenség volt, és hogy
kihangsúlyozza előkelőségét, hasonlóan menyét rokonaihoz, kecses
mozdulatokkal lépkedett. Szőrméjénél csak karcsúsága volt
szembetűnőbb. Amerre elhaladt, az állatok csodálkozással engedtek utat,
és összesúgtak a háta mögött: „Milyen gyönyörű! És milyen karcsú!”
Közelíteni azonban nem mertek hozzá, csak tisztes távolból
gyönyörködtek benne. Hermelin élvezte ezt a szerepet, de valami
bánatféle ült szívére, amint látta, hogy a többiek kisebb csoportokba
verődnek, és örömmel üdvözlik egymást. Dicsérgették rendbe szedett
bundájukat, a kiélezett agyarakat, a fényesre koptatott patákat, és
vidáman beszélgettek az erdei élet szépségeiről, miközben tréfálkozva
nagyokat nevettek. A forgatag színes és lármásan jókedvű volt.
Eszegettek, iszogattak és beszélgettek.
A vaddisznó éppen a legújabb erdei történetet mesélte. Ő volt a legjobb
mesélő az erdő lakói közül. A többiek közrefogták, és lesték szavait, mert
nem akartak lemaradni az érdekes részletekről.
Hermelin irigykedve hallgatta, és közben azon tűnődött, hogy mit
szeretnek ezen a varacskos, csontos pofájú, pocakos állaton.
Amikor a többiek hahotázva felnevettek a tréfás fordulatokon, hófehér
fogaik sorra kivillantak, sőt, agyaraikat csattogtatták jókedvükben.
Hermelin, mivel most éppen nem őt csodálták, lassan odébb húzódott,
de még csak el sem mosolyodott a tréfán.
Komolyságát látva a többiek is elhallgattak. Senki nem merte
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18

megszólítani, nehogy tolakodásnak vegye a szépséges hölgy, aki komoly
képpel, kecsessége tudatában illegetve magát, folytatta az egyedüli
járkálást fel-le a vendégek között. Mindenki evett, ivott kedvére, csak ő
nem.
Ámbár a többi állat csodálta szépségét, de rezzenéstelen arca és
szótlansága miatt elhúzódtak tőle, és nem barátkozott vele senki.
A bölcs bagoly a tölgyfa alsó ágán ülve figyelte egy darabig, hogy mi
történik. Aztán egy alkalmas pillanatban félrehívta Hermelint és
megkérdezte: – Mondd csak, hogy van az, hogy senkihez nincs egy nyájas
szavad, csak jössz-mész fel s alá? Hagyod, hogy szépséged bámulják, de
te senkit nem dicsérsz és senkit sem köszöntesz kedves szavakkal.
Hermelint egy pillanat alatt elhagyta magabiztossága és bánatosan
felelte:
– Való igaz, hogy szép és karcsú vagyok, de senki nem tudja, mennyit
kell ezért szenvednem! Teljesen összetörtnek érzem magam lelkileg, mert
nincsenek barátaim. A sok fogyókúrától ugyan vékony a derekam, és
nincs rajtam egy deka súlyfelesleg sem, de időnként szédelegve járok.
Nagyon irigylem azokat, akik fesztelenül viselkednek, és nem zavartatják
magukat a külsejük miatt.
A bagoly meghallgatta Hermelin válaszát, kicsit töprengett, majd azt
mondta: a többiek már most is kezdenek megszólni, mert úgy vélik,
lenézed őket – majd így folytatta:
– Szép vagy, de nincs barátod. A szépség, bármit teszel, elmúlik. Nem
irigykedned kellene, hanem változtatni. Válassz! Vagy egész életeden át
gyötrődsz a szépséged megtartása miatt, és magányos leszel, vagy
engedve az önimádatból, figyelmességet és szeretetet adsz társaidnak.
Mit gondolsz, képes lennél erre? Ne felejtsd el: aki saját szépségétől
eltelve éli életét, magányos úton jár.
– Igazad van, bölcs barátom – válaszolta Hermelin, miután pár
másodpercig elgondolkodott. – Mindent megteszek, hogy ezentúl ez ne
így legyen.
Azzal odalépett az asztalhoz, felvette és köszöntésre emelte poharát a
többi állat felé. Azok meglepődtek, de örömmel elfogadták a köszöntést,
és máris körbeállták, hogy beszélgessenek vele.
– Nos, Lackó? Mit gondolsz? Helyesen cselekedett Hermelin?
– Igen, helyesen. A bagoly is jól tette, hogy figyelmeztette. Annak a
kislánynak majd én szólok.
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– Csak óvatosan, Lackó! Szép szóval sok mindent el lehet érni, de
óvatosnak kell lenni, hogy ne rontsunk a helyzeten. Hívd el játszani, és
dicsérd meg, ha ügyes a játékban. A ruháját ne dicsérd, mert az, hogy
ebben a korban milyen ruhája van, még nem az ő érdeme, hanem a
szüleié.
– De azért nagyon szép napom volt. Láttad a kiskutyát? Nagyon örülök
neki. Most már alszik. A kislánynak a kutyus sem tetszett. De a többi
gyerek kedves volt hozzá – bólogatott Lackó, és nagyot ásítva lehajtotta
fejét a párnájára.
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Két kutya igazsága

Lackót a születésnapján nagy meglepetés érte. Ugyanis kapott egy igazi
kiskutyát. Egy élénken futkározó foxit. Lackó azonnal megkedvelte, és a
kiskutya is boldogan dörgölőzött hozzá. Fehér, barna foltos, rövid
szőrzetű, jó tartású kiskutya volt, kedves pofácskával és barátságos
szemekkel. Már volt egy kutya a háznál, Dodi, az öreg kutya, de a szülők
úgy gondolták, hogy ha időben hoznak egy fiatal kutyust, az öreg
kutyától megtanulhatja a helyes kutyamagatartást, viselkedést.
Lackó azonban nem hagyta békén a kiskutyát, legszívesebben mindig
az ölében tartotta volna, állandóan etetni akarta, és mindenhová magával
cipelte.
– Nem lesz ez így jó, fiam! – szólt a szombat esti vacsora után az
édesapja. – Egész nap a kutyával játszottál. A kutyusnak is tanulnia kell,
különben úgy elkényezteted, nem fogad majd szót. Pedig mi házőrzőnek
szeretnénk.
– De olyan aranyos! És nagyon szeretem.
– Attól még szeretheted, de rendre kell tanítani. Nézd, mindent szétrág,
elhord, Dodira egyfolytában vicsorog és morog. Nevet is kell adni neki,
hogy megszokja és hallgasson rá, ha hívjuk. Gondolkodtál már a nevén?
– Hm. Legyen a neve… mivel fiúkutya… Vadász.
– Ez valóban jó név lesz egy fiúkutyának. Akkor most tedd a helyére,
és hagyd békén, hadd aludjon. És te is készülődj a lefekvéshez.
Mosakodás és fogmosás után Lackó kicsit bánatosan ment a szobájába.
Habár belátta, hogy édesapjának igaza van, ő is gyerekkorban volt,
akárcsak a kutyus, és ebben a korban a játékra kiszabott időt nehéz
betartani.
Kicsit panaszkodni szeretett volna valakinek, és akkor eszébe jutott
Nyikorgó, a szekrény, és lakója, Pergőforgó. Odament a szekrényhez, és
óvatosan kinyitotta az ajtót.
– Pergőforgó! – suttogta a manó nevét. – Szeretnék neked mondani
valamit.
A fiók lassan kicsúszott a helyéről, és Pergőforgó villámgyorsan
kiperdült Lackó íróasztalára. Megigazította a sapkáját és a kabátját,
hátrakulcsolta a két karját, és kérdőn nézett Lackóra.
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– Tudod, a kutyus. Apa rám szólt…
– Khm, khm. Tudom. De az a helyzet, barátom, hogy igaza van.
Szeretnéd tudni, miért? – kérdezte, de választ sem várva folytatta. –
Azért, mert ha nem tanítjuk és neveljük a velünk együtt élő állatokat,
akkor nem tudják hol a helyük, és nem tudnak rendesen viselkedni.
Márpedig az állatok azért élnek velünk, hogy hasznunkra legyenek. Főleg
a kutyák. Hallottál már az életmentő kutyákról? És a vakvezető
kutyákról?
– Hallottam egy Kántor és egy Mancs nevű kutyáról, akikről apa mesélt
egyszer. Az egyik nyomozókutya volt, a másik embereket mentett ki az
összedőlt házak alól.
– Bizony. Ezeket a kutyákat évekig képezték, tanították, és nagy
segítségére voltak az embereknek. És ott vannak még a pásztorkutyák,
akik szintén nagyon jó szolgálatot tesznek az embernek, mert terelik az
állatokat, és vigyáznak rájuk, el ne kóboroljanak a határban. Akarod
hallani annak a két kutyának a történetét, akiket elkényeztettek, de aztán
nagyon hasznosakká váltak?
Lackó máris leült az ágya szélére, hogy meghallgassa a mesét, és egy
nagy bólintással jelezte, hogy igen.
Pergőforgó leült az asztal szélére, lelógatta a lábait, megigazította a
szemüvegét, és elkezdte a mesét.
A szomszédságban élő két fiatal kutya elkényeztetve élt a tágas falusi
portán. Gazdáik mindennap bőségesen táplálták őket, egymás előtt is
dicsekedve, melyikük kutyájának fényesebb a szőrzete, ki tartja őket
jobban. Szabadon szaladgálhattak még a baromfiudvarban is.
Házőrzőként egyetlen róka vagy idegen kutya sem merészkedett a
házhoz, mert azonnal jelezték és elzavarták a hívatlan vendéget. A
tolvajok sem merték próbára tenni a kuvaszok éles fogait. A kutyák
azonban mindezt csak játéknak gondolták, nem kötelességnek vagy
felelősségnek. Úgy érezték ebben a falkában, melyet az emberrel együtt
alkotnak, ők a vezérek, az ember pedig azt teszi, amit ők szeretnének.
Ez a két szomszédos kutya egymással is acsarkodott, mert úgy
gondolták, hogy a két falkának, mármint a szomszédos falkáknak, meg
kell küzdeniük egymással. Ők maguk is azon versenyeztek, melyikük
lehetne a vezér. A gazdáik ebből nem sokat vettek észre, és nem
gondolták volna, hogy ilyen küzdelem miatt marakodik a két eb.
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A kényeztetés része volt, hogy szabadon járkáltak ki-be a házba,
elcsavaroghattak büntetlenül, gyakran kirágták a kerítéslécet, kárt okozva
gazdájuknak, majd vad ugatással estek egymásnak, saját igazuk elnyerése
érdekében. Mivel senki nem nevelte és tanította őket arra, hogy hol a
helyük, a marakodás szinte egész nap tartott.
Egyszer aztán nagyon furcsa dolog történt: először megbetegedett az
egyiknek a gazdája, aztán hirtelen a másiké is, és hamarosan mindketten
meghaltak. A két kutya a temetés napján is összeugrott a kerítés mellett,
vicsorogtak, csaholtak, egy percre sem hagyták abba a hangoskodást.
Mintha mi sem történt volna, tovább ugatták saját vélt igazukat. Az sem
számított nekik, hogy gazdáik már nem élnek, sőt, most már nem volt,
aki egyáltalán rájuk szóljon, hogy csituljanak. Így még szabadabbnak
érezték magukat, és még dühödtebben acsarkodtak. Ez a dolog már
régóta nem másról, mint önmagukról szólt, arról, melyikük az erősebb.
A két özvegyasszony nem bírt meg velük. Ha rájuk szóltak, hogy
hallgassanak már el, oda sem füleltek. A kerítéscsináltatás is sokba került,
ezért elhatározták, hogy megszabadulnak tőlük.
Élt a faluban egy pásztor, akinek éppen szüksége lett volna két jó
terelőkutyára. Összebeszélt a két asszony, hogy könnyen
megszabadulhatnának szófogadatlan kutyáiktól, ha a pásztornak
ajánlanák őket.
Így is történt. A pásztor elment, megszemlélte a kutyákat, aztán
szájkosarat, szíjat hozott. Először az egyiket szerelte fel az asszony
segítségével, aztán kikötötte a kerítésoszlophoz, majd ment a másikért.
Furcsa volt ez a helyzet a kutyáknak, főként, amikor egymást meglátták.
Haraptak és martak volna, de a szájkosár nem engedte. Az ember pedig
szorosan fogta a szíjakat, és elindult velük a pásztorházhoz. Az utcán is
egymásnak akart esni a két eb, de a pásztor mindjárt a helyére rántotta
azt, amelyik meg akarta előzni. Azt meg ugyancsak nem engedte, hogy
bármelyik odakapjon a másikhoz. Nyugodt, kimért tempóban haladtak,
egy percre sem álltak meg. Érezték a kutyák, hogy itt valami más
kezdődik. Mire kiértek a falu végére, mindhárman elfáradtak, de az
ember nem engedett az általa diktált rendből. Amikor megérkeztek a
pásztorházhoz, a kutyákat egy-egy oszlophoz kötötte, friss vizet tett
eléjük, de nem vette le a szájkosarukat, így nem tudtak inni, hiába is
próbálkoztak. Egymást ugyan nem érték el, de még mindig egyfolytában
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acsarkodtak. Végül belefáradva a reménytelen morgásba, kinyúlva
elpihentek. Ekkor odament hozzájuk a pásztor, és most már levette a
szájkosarakat. A kutyák mohón ittak, miközben egymást lesték. Amelyik
morogni kezdett, annak az ember az orra elé tartotta a szájkosarat,
mintha ismét fel akarná tenni. Hamar megértették, hogy kushadni kell,
különben jön a kosár, és a vizet is elveszik tőlük. Vacsoránál ugyanez volt
a rend. Így ment ez egy héten keresztül. Végül elmaradtak a vicsorgások,
mert megértették, hogy közös a sorsuk, és nincs értelme egymás ellen
küzdeni. Ezután kezdődött a tanítás a nyájterelésre. Megszokták és
megértették a parancsszavakat, elfogadták, hogy az ember irányítása alatt
dolgozzanak, és végre kifuthatták magukat munka közben. Ha ügyesek
voltak, a pásztor megdicsérte őket egy simogatással. Mikor mindketten
tudták már, mi a dolguk, szinte irányítani sem kellett őket, nem engedték,
hogy az állatok elkóboroljanak az erdőbe vagy a mezőn. Egymásra is csak
egyszer acsarkodtak, de akkor az ember közéjük dobta a pásztorbotot, és
a kutyák, egyik a jobb, másik a bal oldalán, parancsszóra lekushadtak.
Olyan két kiváló pásztorkutya lett belőlük, hogy hamarosan hírük ment
a pásztorvilágban. Nemsokára utódaik lettek, akikből szintén kiváló
pásztorkutyákat neveltek.
A két kutya szabadnak érezte magát, járták a mezőt gazdájukkal,
vigyázták és terelték a nyájat, megtanulták, hogy a világban rendnek kell
lennie. A ház a gazdáé, oda nem futkoshatnak be, nekik a saját
szálláshelyen, a kutyaólban van a helyük. Azt is megtanulták, az
ennivalóért meg kell dolgozni, mert a gazda is megdolgozik érte. A gazda
szava pedig parancs, mert az új falkában ő a vezér – fejezte be a történetet
Pergőforgó, majd Lackóhoz fordult:
– Érted már, miért szólt édesapád?
– Értem már. Tudod mit? Segítek Vadász megnevelésében, hogy ő is
olyan jó kutya legyen, mint a pásztor két kutyája.
– Tudod, a foxi inkább vadászkutya, mint házőrző, de ezt a feladatot is
szívesen ellátja, ha megtanítjátok neki, mit vártok el tőle.
Ebben aztán megnyugodva Lackó bebújt a takarója alá. Elalvás előtt
viszont az jutott eszébe, vajon ez a manó mikor eszik és iszik? És vajon
mit? Utolsó gondolata az volt, holnap megkérdezi tőle.
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Pillangók sorsa
Lackó kicsit megfeledkezett Pergőforgóról, hiszen eljött a tavasz, és a
kellemes napfényes időben jólesett kint játszani az udvaron és a kertben.
Egyik délután egy kicsi papírdobozt vitt be a szobájába. Néha a füléhez
tartotta és hallgatózott.
– Mi van a dobozodban? – perdült ki a fiókjából Pergőforgó, aki
egyébként nappal nem szokott előjönni, de most bizonyára fontosnak
tartotta.
– Megmutassam? Egy valóságos hernyó. De ne ĳedj meg, mert nagyon
csúnya! – és újból megrázta a füle mellett a dobozt.
– Nem vagyok én olyan ĳedős! – nevetett a manó, és odatelepedett
Lackó mellé.
Lackó kinyitotta a dobozt. A dobozban egy nagyon szép rajzolatú,
kisarasznyi, úgy mondanánk, jól megtermett hernyó volt. Tömpe
lábacskáit a doboz aljához tapasztotta, azokkal kapaszkodott. Oldalán
piros-fekete minta futott végig, farka felé egy felmagasodó, C betűre
emlékeztető, tüskeszerű kinövés volt látható. Amikor kinyílt a doboz,
felemelte a fejét, mintha azt kérdezné, mit akartok velem, miért nem
engedtek el? Bizonyára nem érezte magát a legjobban, hiszen egy
papírdoboz nem az ő élettere.
– Mi a szándékod vele? – érdeklődött a manó.
– Kidobom – jött a meglepő válasz.
– Kidobod és hagyod elpusztulni? Nagy hibát követnél el, Lackó!
Valószínűleg nem tudod, hogy ez a csúnya hernyó képes átváltozni
valami csodálatos dologgá. Méghozzá fecskefarkú pillangó lenne belőle.
Az egyik legszebb pillangó.
– Hallottam már róla, hogy a hernyók átváltoznak, de a hernyó csúnya,
a pillangó meg szép.
– Amit te csúnyának látsz, azt lehet, hogy csak te látod annak. Ismerek
egy kisfiút, aki általában véve szófogadó gyerek, de a mászó, futkározó,
fakérgen pihenő bogárkák láttán nem tudja megállni, hogy meg ne
fogdossa őket.
– Hát, ez éppen rám illik. Én vagyok az a fú?
– Hát ki más lenne? Tán a göndör szőrű kismalac? – nevetett fel a
27

acsarkodtak. Végül belefáradva a reménytelen morgásba, kinyúlva
elpihentek. Ekkor odament hozzájuk a pásztor, és most már levette a
szájkosarakat. A kutyák mohón ittak, miközben egymást lesték. Amelyik
morogni kezdett, annak az ember az orra elé tartotta a szájkosarat,
mintha ismét fel akarná tenni. Hamar megértették, hogy kushadni kell,
különben jön a kosár, és a vizet is elveszik tőlük. Vacsoránál ugyanez volt
a rend. Így ment ez egy héten keresztül. Végül elmaradtak a vicsorgások,
mert megértették, hogy közös a sorsuk, és nincs értelme egymás ellen
küzdeni. Ezután kezdődött a tanítás a nyájterelésre. Megszokták és
megértették a parancsszavakat, elfogadták, hogy az ember irányítása alatt
dolgozzanak, és végre kifuthatták magukat munka közben. Ha ügyesek
voltak, a pásztor megdicsérte őket egy simogatással. Mikor mindketten
tudták már, mi a dolguk, szinte irányítani sem kellett őket, nem engedték,
hogy az állatok elkóboroljanak az erdőbe vagy a mezőn. Egymásra is csak
egyszer acsarkodtak, de akkor az ember közéjük dobta a pásztorbotot, és
a kutyák, egyik a jobb, másik a bal oldalán, parancsszóra lekushadtak.
Olyan két kiváló pásztorkutya lett belőlük, hogy hamarosan hírük ment
a pásztorvilágban. Nemsokára utódaik lettek, akikből szintén kiváló
pásztorkutyákat neveltek.
A két kutya szabadnak érezte magát, járták a mezőt gazdájukkal,
vigyázták és terelték a nyájat, megtanulták, hogy a világban rendnek kell
lennie. A ház a gazdáé, oda nem futkoshatnak be, nekik a saját
szálláshelyen, a kutyaólban van a helyük. Azt is megtanulták, az
ennivalóért meg kell dolgozni, mert a gazda is megdolgozik érte. A gazda
szava pedig parancs, mert az új falkában ő a vezér – fejezte be a történetet
Pergőforgó, majd Lackóhoz fordult:
– Érted már, miért szólt édesapád?
– Értem már. Tudod mit? Segítek Vadász megnevelésében, hogy ő is
olyan jó kutya legyen, mint a pásztor két kutyája.
– Tudod, a foxi inkább vadászkutya, mint házőrző, de ezt a feladatot is
szívesen ellátja, ha megtanítjátok neki, mit vártok el tőle.
Ebben aztán megnyugodva Lackó bebújt a takarója alá. Elalvás előtt
viszont az jutott eszébe, vajon ez a manó mikor eszik és iszik? És vajon
mit? Utolsó gondolata az volt, holnap megkérdezi tőle.

26

Pillangók sorsa
Lackó kicsit megfeledkezett Pergőforgóról, hiszen eljött a tavasz, és a
kellemes napfényes időben jólesett kint játszani az udvaron és a kertben.
Egyik délután egy kicsi papírdobozt vitt be a szobájába. Néha a füléhez
tartotta és hallgatózott.
– Mi van a dobozodban? – perdült ki a fiókjából Pergőforgó, aki
egyébként nappal nem szokott előjönni, de most bizonyára fontosnak
tartotta.
– Megmutassam? Egy valóságos hernyó. De ne ĳedj meg, mert nagyon
csúnya! – és újból megrázta a füle mellett a dobozt.
– Nem vagyok én olyan ĳedős! – nevetett a manó, és odatelepedett
Lackó mellé.
Lackó kinyitotta a dobozt. A dobozban egy nagyon szép rajzolatú,
kisarasznyi, úgy mondanánk, jól megtermett hernyó volt. Tömpe
lábacskáit a doboz aljához tapasztotta, azokkal kapaszkodott. Oldalán
piros-fekete minta futott végig, farka felé egy felmagasodó, C betűre
emlékeztető, tüskeszerű kinövés volt látható. Amikor kinyílt a doboz,
felemelte a fejét, mintha azt kérdezné, mit akartok velem, miért nem
engedtek el? Bizonyára nem érezte magát a legjobban, hiszen egy
papírdoboz nem az ő élettere.
– Mi a szándékod vele? – érdeklődött a manó.
– Kidobom – jött a meglepő válasz.
– Kidobod és hagyod elpusztulni? Nagy hibát követnél el, Lackó!
Valószínűleg nem tudod, hogy ez a csúnya hernyó képes átváltozni
valami csodálatos dologgá. Méghozzá fecskefarkú pillangó lenne belőle.
Az egyik legszebb pillangó.
– Hallottam már róla, hogy a hernyók átváltoznak, de a hernyó csúnya,
a pillangó meg szép.
– Amit te csúnyának látsz, azt lehet, hogy csak te látod annak. Ismerek
egy kisfiút, aki általában véve szófogadó gyerek, de a mászó, futkározó,
fakérgen pihenő bogárkák láttán nem tudja megállni, hogy meg ne
fogdossa őket.
– Hát, ez éppen rám illik. Én vagyok az a fú?
– Hát ki más lenne? Tán a göndör szőrű kismalac? – nevetett fel a
27

manó, és olyan csuda-képet vágott, hogy Lackó is elnevette magát.
– És van még egy dolog, amit Lackó nem szeret. Na, mi lehet az?
– A sárgarépa főzelék! – vágta rá Lackó.
– Meglehet. De ez olyan dolog, amit Lackó nem csak nem szeret, de fél
is tőle egy kicsit, és szerintem azért nem szereti.
– Mondd már meg! – kérte Lackó Pergőforgót.
– Ez a valami, a hernyó!
– Ez tényleg így van! – szögezte le Lackó és teljesen elámult azon, hogy
a manó mennyire ismeri őt.
A manó így folytatta.
– Igen ám, csakhogy nem tudsz valamit a hernyókról. Mégpedig azt,
hogyha eltaposod a hernyót, akkor abból nem születik meg a pillangó.
Lackó nem mert közbeszólni. Szinte hihetetlen volt számára, hogy
azokból a csúnya, néha szőrös, mászó, minden levelet, virágot
megrágcsáló valamikből lesznek a pillangók.
– Tudod – folytatta a manó –, a dolog úgy kezdődik, hogy a lepkék
lerakják a kicsi, alig látható petéiket. Azokból kelnek ki a hernyócskák.
Ezek szerteszéjjel másznak és elkezdenek enni. Csak esznek, esznek, míg
jó degeszre tömik magukat. Akkor elrejtőznek, és körülszövik a testüket
egy selyemszállal, ami megvédi őket a hidegtől, esőtől. Nem mindegyik
viselkedik így. Mások lehullott falevelekbe burkolóznak, vagy fakéreg alá
rejtőznek. Mire eljön a tavasz, a sejtjeikben rejtőző különös tudás
segítségével lábuk nő, szárnyakat növesztenek, csak a legbelső szerveik
maradnak ugyanazok. Amint kivirágoznak a rétek, és kinyílnak a virágok
a kertben, a lepkék is megszületnek.
– Nahát, ezt nem gondoltam volna! –ámult Lackó a hallottakon.
Minden hernyóból pillangó lesz? De hiszen a pillangók nagyon színesek,
a hernyók meg nem!
– Ez azért van, mert a hernyónak rejtőzködnie kell, különben a
madarak megeszik őket. De vannak színes hernyók is, attól függően,
milyen környezetben élnek. Ezek lehetnek rejtőzködő színek vagy éppen
élénk mintázatúak, ha a hernyó bőre mérgező anyagot tartalmaz, így
védekezve ellenségei ellen. Némelyiknek olyan a mintázata, mint két nagy
szem, hogy elĳessze a támadót. A pillangók nagyon díszesek, színeikkel
jeleznek egymásnak, és már messziről jól láthatók. A lepkék nem annyira
díszesek, mint a pillangók, de nagyon sokban hasonlítanak rájuk. Például
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a szárnyaik, a csápjaik, az életmódjuk. Mindegyikre mondhatjuk, hogy
lepke, de nem minden lepke pillangó.
– Értem. Megígérem neked, hogy többé nem bántom a hernyókat,
hogy gyönyörködhessem a pillangókban.
– Ez így helyes, Lackó! Elmesélem neked egy lepke történetét, aki nem
tudta, hogy ő valójában kicsoda. Szeretnéd meghallgatni?
– Hát persze! Meséld el, kérlek! Csak addig várj, amíg kiviszem a
hernyót. A diófánál találtam, ráteszem egy diólevélre.
Azzal kirohant a házból, majd kisvártatva visszajött, és máris leült a
szőnyegre mesét hallgatni. Pergőforgó is letelepedett mellé, és elkezdte a
mesét.
Mikor eljött a tavasz, a fa kérge alatt megrepedt a báb, és a nap melegére
előbújt belőle egy gyönyörű, sárga, barna, fekete és ki tudja még milyen
színekben pompázó pillangó. Még gyengécske volt, ezért erősen
reszketve kapaszkodott a fakéregbe, hogy le ne pottyanjon. Miután
szárnyai megteltek életnedvvel, redői kisimultak, elegáns, könnyed
mozdulatokkal ringatta magát le és fel, le és fel. Lábacskái ezzel a
mozgással egyidőben néha meg-megrugóztak. Ettől a mozgástól táncnak
is beillett minden mozdulata. Két csápja is hamarosan előkunkorodott. A
lepke ide-oda forgolódva úgy érezte, nincs nála szebb és tökéletesebb
teremtmény a világon.
Egyszer csak bódító illatokat sodort elé a lenge tavaszi szellő. Hatalmas
vágyat érzett, hogy megkeresse, honnan jönnek ezek az édes illatok.
Meglebbentette szárnyait, és csapongva repdesett a virágágyásokhoz.
Kunkori nyelve segítségével hamar rábukkant arra a kellemes ízű és illatú
folyadékra, melyet a virágok rejtettek.
Sokáig elidőzött virágról virágra szállva. Élvezte a repülés örömét, a
napfényt, az illatokat. Az egyik ágyás közepén nagy, lila bugákkal nyári
orgona ontotta az illatát. Semmihez sem hasonlítható, átható illata szinte
rabul ejtette a pillangót. Éppen kortyolgatni kezdte a mézédes nektárt,
amikor alig hallható neszezésre lett figyelmes. Mintha valaki rágna
valamit. Hamarosan meglátta azt, aki a zajt okozta. A sűrűn elhelyezkedő
levelek közül, miközben jó nagyokat harapott az egyik levélbe, kidugta a
fejét egy rusnya, kövér és szőrős hernyó.
Mikor meglátta az esetlen teremtményt, aki tömpe lábaival
kapaszkodott, hogy le ne essen a levélről, a pillangó hangos nevetgélés
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közben csúfolni kezdte a hernyót. Sorra vette minden testrészét,
összehasonlította a sajátjával, és a végén megállapította, hogy ő ilyen rút
csúszó-mászóval még nem találkozott.
A nagy nevetgélésre az orgonabokor törzse mögül két csáp kíséretében
kidugta a fejét egy tücsök, aki délutáni pihenésül választotta az árnyékos
bokrot.
– Hát ti kik vagytok, és mit zajongtok itt?
– Én Ille vagyok, a pillangó.
– Én meg Bogó – szólt bánatosan a kicsúfolt hernyó.
– Én Tódi vagyok, a tücsök – mutatkozott volna be Tódi, de Ille
meghallva Bogó nevét, megint elkezdett nevetni.
– Valóban. Olyan vagy, mint egy nagy bog. Kövér és csúnya!
A hernyó még bánatosabb lett.
– Ejnye, Ille! – szólt a tücsök. – Még alig bújtál ki a bábból, és máris
megbántasz másokat. Mondd csak, te mit tettél, hogy ennyire felvágsz.
Tudnod kellene, hogy a szépség jó dolog, de nem minden – majd
Bogóhoz fordult: megtaláltad már az alkalmas helyet?
– Igen, a nagy diófán van egy kényelmes repedés. Ott a kéreg alatt
védett helyem lesz.
– Jól van, látom, már szépen kigömbölyödtél. Indulj hát! Viszontlátásra
két hónap múlva.
Ille nem értette, miről beszélget Bogó és Tódi, ezért kivételesen
csendben maradt.
A megbántódott Bogó mielőtt elindult volna, Illéhez fordult, és annyit
mondott: – Jobb lenne, ha nem csúfolódnál, mert te is egy olyan petéből
keltél ki, mint én!
Ezen aztán a pillangó még nagyobbat nevetett, és ügyet sem vetve
többé a hernyóra, elrepült.
Tódi megcsóválta a fejét, és nagy lendülettel átugrott az illatos loncra.
Ille jól érezte magát. Boldogan repkedett virágról virágra, öntelten
pillegtette a szárnyát. Ha valaki megdicsérte kecses szépségét, egészen
odavolt a boldogságtól. Nemsokára barátot is talált a pillangók között,
akivel együtt kergetőztek, fogócskáztak egész nap. Néha meglátogatta a
nyáriorgona-bokrot, hogy érezze annak erőteljes illatát, de aztán
gondtalanul játszott tovább. Egyik nap telt a másik után. Egy esős
délután, amikor az égből jövő áldás bőséges esőcseppekkel végigmosta a
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a szárnyaik, a csápjaik, az életmódjuk. Mindegyikre mondhatjuk, hogy
lepke, de nem minden lepke pillangó.
– Értem. Megígérem neked, hogy többé nem bántom a hernyókat,
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kerteket, furcsa változást érzett a testében. Újra arra vágyott, hogy
felkeresse a jól ismert orgonabokrot. Úgy érezte, el kell bújnia, s amint
megtalálta a helyet, apró kicsi petéket rakott az ágak hajlásai alá. Mikor
megfordult és megnézte, hogy megfelelően megtapadtak-e, akkor értette
meg miről beszélt tavasszal Bogó, a hernyó.
Néha visszarepült a tojásokhoz, és megnézte, minden rendben van-e
velük. Egy szép napsütéses napon nagyon elcsodálkozott. A tojások
felnyíltak, és apró, szőrős hernyócskák másztak ki belőlük. Ille ilyen szép
teremtményeket még sohasem látott, azaz, ekkor eszébe jutott Bogó,
akire nagyon hasonlítottak ezek a kis hernyók. Nagyon elszégyellte
magát, és ekkor megértette a természet rendjét. Szerette volna megtalálni
Bogót, hogy bocsánatot kérjen tőle, de ez már lehetetlen volt, mert Bogó
bebábozódott, hogy majd ugyanolyan csodálatos pillangóként szülessen
újjá, mint Ille. A pillangó ereje ettől a naptól fokozatosan gyengült, már
nem csapongott a virágok között, hanem megkapaszkodott az egyik
orgonavirág bugájában, és örök álomra hajtotta fejecskéjét – fejezte be a
meséjét Pergőforgó.
– Nahát! Ez igazán szép mese volt – mondta Lackó. – Minden pillangó
elpusztul, ha lerakja a petéit?
– Sajnos, igen. És te mit gondolsz?
– Azt gondolom, rövid az életük, és nem szabad elpusztítani a
hernyókat – válaszolta Lackó, és gyorsan felkelt, majd szó nélkül kifutott
a kertbe megnézni, hogy a hernyóval minden rendben van-e.
A hernyót már nem találta sehol. Elrejtőzött a diófa levelei között.
Mire visszaért a szobájába, Pergőforgó sem volt ott. Azaz, bizonyára
visszabújt a szálláshelyére, hogy éjszakára elvackolja magát. Így aztán
Lackó is lefeküdt aludni, és abban reménykedett, hogy csodaszép
pillangókkal álmodik majd.
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Lackó reggel, amire felébredt, megfeledkezett az elalvás előtti
gondolatáról, így nem tudta meg aznap, hogy vajon mit is eszik
Pergőforgó. Este vendégségben voltak, és mire hazaért, már nagyon
álmos volt, így csak annyit mondott hangosan, hogy a manó meghallja:
most nem tudok veled beszélgetni, de holnap mindenképpen beszélünk!
Azzal a fal felé fordult és elaludt.
Reggel, amikor felébredt és anya sürgette, hogy jöjjön reggelizni,
gondolt egyet, és a vajasmézes kenyeréből egy kicsi darabot meghagyott
a tányérján, majd úgy tett, mintha bent felejtett volna valamit a
szobájában, és bevitte magával a kistányéron a vajasmézes kenyeret.
Gondosan letette az íróasztala sarkára és „ott felejtette”.
Kíváncsian sietett be a szobájába, amikor megérkezett az oviból, és
rögtön a kistányért kereste. Az most is ott volt az asztal szélén, de üresen.
– Aha! – mondta jó hangosan. – Sejtettem, hogy valami ilyesmit eszel,
de honnan szerzed be? – kérdezte, és a szekrény felé fordult, várva, hogy
a manó előjön.
Már azt gondolta, bizonyára szégyelli magát, hogy így rajtakapta, mert
bizony nem jött elő. Ha nincs kedve beszélgetni, akkor majd este –
gondolta Lackó, és már ment volna ki Vadászhoz, amikor lassan
megnyikordult a szekrényajtó.
Pergőforgó keserves arcot vágva vánszorgott elő, kezét a pocakjára
szorította.
– Mi van veled, barátom? – kérdezte Lackó, és odakuporodott a fiók
mellé.
– Jaj, a pocakom! Sok volt nekem az a finom mézesvajas kenyér, amit
itt hagytál! Nem kellett volna megennem, de nem tudtam ellenállni a méz
illatának. Pedig ittam bőven vizet is hozzá, de a pici manógyomrom nem
bírja a megterhelést. Máskor jobban vigyáztam.
– Máskor? Ezek szerint gyakran eszel mézet? Én csak kíváncsi voltam,
vajon mivel táplálkozol? Azért tettem ide.
– Mézzel, nektárral és gyakran kiosonok a konyhába nyalakodni. De a
virágporos nektár és a méz a kedvencem.
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– Dehát te nem vagy tündér! Mégis a virágporos nektár és a méz a
kedvenced?
– Igen, igen! De mi nem tudunk illatot készíteni, mint a tündérek. A
viráglakó tündék készítik ugyanis a virágok illatát. Egyszer egy nagy vihar
több tündét is elsodort az élőhelyéről, akik nagy bajba kerültek.
Elmeséljem, mi történt?
– Meséld. Most már úgyis besötétedett, és nem tudok kimenni a kertbe.
Hol volt, hol nem volt – kezdte Pergőforgó –, volt egyszer a Balaton
déli partján, annak is a keleti vége felé, a Sió csatorna kezdeténél egy
város. Ennek a városnak a neve Siófok. Régen, mocsaras, ingoványos
terület vette körül a Balatont, és ez a terület volt az ártere a sok
csapadéktól időnként kiöntő Balatonnak. Amikor sok száz évvel ezelőtt
a római katonák erre vonultak és utakat építettek, akkor jött a parancs a
betegségeket terjesztő szúnyogok lakóhelyének, a mocsárnak a
lecsapolására. Néha még ma is előbukkan egy-egy ezüst vagy bronzpénz
a talaj forgatása közben, igazolva, hogy nem mese az, amit mondok,
hanem igaz valóság. Híres fürdője Galérius római császár nevét viseli –
folytatta a mesét Pergőforgó.
A város főterén csodálatos színekben pompázó virágágyások vidítják a
városlakók szívét.
Az egyik virágágyásba minden évben sötétzöld levelű, tölcsér alakú
virágokat ültetnek. A fehér, bordó, lila, sárga és cirmos virágok nagyon
szép látványt nyújtanak. Azonban nem ez az igazi különlegességük a
virágoknak, hanem az illatuk. Az emberek esténként leülnek az ágyásokat
körülvevő padokra, és boldogan szippantanak a levegőbe, hogy érezzék
ennek a virágnak az illatát. Ho-ho-ho! Este? Hiszen akkor megy le a Nap,
és mindenki igyekszik nyugovóra térni! De nem így a mi virágaink! Este
kezdik ontani az illatukat, és ekkor tárják ki kelyheiket. El is nevezték az
emberek őket Lustakisasszonynak, mert úgy vélték, nappal alszanak, és
éjszaka kinyitva szirmaikat, nektár és virágporlakomára várják
vendégeiket. Amint kinyílnak a szirmok, és elkezdik ontani különleges
illatukat, kicsi szárnyas lények jelennek meg a virágok felett, akik
boldogan röpködnek ide-oda.
Vajon miért vannak a virágok szirmai egész nap zárva? Mi lehet ennek
az oka? No, ezt mindjárt megtudod!
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Történt egyszer, hogy hatalmas vihar támadt, mely dühödt erővel
csapott le a Bakonyból a Balaton vizére és a déli partra. Törtek, zúztak a
hatalmas szélrohamok. Amit csak fel tudtak kapni a földről, messzire
repítették. Mély, morgó hangon hasította az eget az orkán. Fákat csavart
ki tövestül, és nemsokára sűrű esőcseppek verték a háztetőket, utakat, a
fák levelét, a virágok szirmát.
A városi virágágyásban is nagy volt a félelem. Alig tudtak a virágok
elhajolni a dühös szél karma elől. Sok virág lefeküdt a földre, nehogy a
szél beléjük tudjon kapaszkodni. Egy-egy szélroham között vékonyka
hangon mintha sírás hallatszott volna az ágyásból. Mire valamelyest
elcsendesült a vihar, már határozottan hallani lehetett, hogy többen is
sírdogálnak. Egyszer csak az egyik levél megmozdult, és kibújt alóla egy
icike-picike, piros szárnyú tündér. Csupa sár volt a ruhája, szárnyacskái
ázottan lógtak, és erősen didergett a hideg esőben.
– Jaj, nekem! Mi lesz velem? Hová sodort a szél? – kérdezgette
zokogva, és két kicsi öklével törölgette a szemét.
– Jaj, jaj! – hallatszott innen is, onnan is.
Csöpike, mert így hívták a kicsi tündért, felkapta a fejét és körülnézett.
Látja ám, hogy egyre több színes szárnyú tündérke bújik elő a virágok
közül, és mindannyian sírnak.
– Hát ti is itt vagytok? Ti sem tudtatok elbújni az odvas fa hasadékába?
– kérdezte szipogva.
– Mi sem! Mi sem! Kicsavarta a szél a menedékre szolgáló öreg, odvas
fánkat. Nem volt hova bújni, és elsodort mindannyiunkat a vihar.
Szerencse, hogy nem pottyantunk a Balaton vizébe, és ha nehezen is, de
szárnyaink kitartottak! – panaszkodtak a tündérkék.
– Mi lesz most velünk? – kérdezte ismét Csöpike, és újra sírni kezdett.
– Várjatok, kedves tündérkék! – szólt Babóta, a fehér szárnyú tündér.
Nézzünk körül, találhatnánk-e magunknak szállást ebben a
virágágyásban, mert ha továbbra is itt siránkozunk, megfázunk és
megbetegszünk… talán még el is pusztulunk – tette hozzá szomorúan. –
Akkor aztán vége lesz Színár Birodalmának!
Gyorsan eldöntötték, hogy a piros szárnyú tündérek a piros, a kék
szárnyúak a kék, a sárga szárnyúak a sárga, a fehér szárnyúak a fehér, a
lila szárnyúak a lila, a világoskék szárnyúak a világoskék és a rózsaszín
szárnyúak a rózsaszínű virágokhoz mennek szállást kérni.
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– Dehát te nem vagy tündér! Mégis a virágporos nektár és a méz a
kedvenced?
– Igen, igen! De mi nem tudunk illatot készíteni, mint a tündérek. A
viráglakó tündék készítik ugyanis a virágok illatát. Egyszer egy nagy vihar
több tündét is elsodort az élőhelyéről, akik nagy bajba kerültek.
Elmeséljem, mi történt?
– Meséld. Most már úgyis besötétedett, és nem tudok kimenni a kertbe.
Hol volt, hol nem volt – kezdte Pergőforgó –, volt egyszer a Balaton
déli partján, annak is a keleti vége felé, a Sió csatorna kezdeténél egy
város. Ennek a városnak a neve Siófok. Régen, mocsaras, ingoványos
terület vette körül a Balatont, és ez a terület volt az ártere a sok
csapadéktól időnként kiöntő Balatonnak. Amikor sok száz évvel ezelőtt
a római katonák erre vonultak és utakat építettek, akkor jött a parancs a
betegségeket terjesztő szúnyogok lakóhelyének, a mocsárnak a
lecsapolására. Néha még ma is előbukkan egy-egy ezüst vagy bronzpénz
a talaj forgatása közben, igazolva, hogy nem mese az, amit mondok,
hanem igaz valóság. Híres fürdője Galérius római császár nevét viseli –
folytatta a mesét Pergőforgó.
A város főterén csodálatos színekben pompázó virágágyások vidítják a
városlakók szívét.
Az egyik virágágyásba minden évben sötétzöld levelű, tölcsér alakú
virágokat ültetnek. A fehér, bordó, lila, sárga és cirmos virágok nagyon
szép látványt nyújtanak. Azonban nem ez az igazi különlegességük a
virágoknak, hanem az illatuk. Az emberek esténként leülnek az ágyásokat
körülvevő padokra, és boldogan szippantanak a levegőbe, hogy érezzék
ennek a virágnak az illatát. Ho-ho-ho! Este? Hiszen akkor megy le a Nap,
és mindenki igyekszik nyugovóra térni! De nem így a mi virágaink! Este
kezdik ontani az illatukat, és ekkor tárják ki kelyheiket. El is nevezték az
emberek őket Lustakisasszonynak, mert úgy vélték, nappal alszanak, és
éjszaka kinyitva szirmaikat, nektár és virágporlakomára várják
vendégeiket. Amint kinyílnak a szirmok, és elkezdik ontani különleges
illatukat, kicsi szárnyas lények jelennek meg a virágok felett, akik
boldogan röpködnek ide-oda.
Vajon miért vannak a virágok szirmai egész nap zárva? Mi lehet ennek
az oka? No, ezt mindjárt megtudod!
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Szerencse, hogy nem pottyantunk a Balaton vizébe, és ha nehezen is, de
szárnyaink kitartottak! – panaszkodtak a tündérkék.
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– Várjatok, kedves tündérkék! – szólt Babóta, a fehér szárnyú tündér.
Nézzünk körül, találhatnánk-e magunknak szállást ebben a
virágágyásban, mert ha továbbra is itt siránkozunk, megfázunk és
megbetegszünk… talán még el is pusztulunk – tette hozzá szomorúan. –
Akkor aztán vége lesz Színár Birodalmának!
Gyorsan eldöntötték, hogy a piros szárnyú tündérek a piros, a kék
szárnyúak a kék, a sárga szárnyúak a sárga, a fehér szárnyúak a fehér, a
lila szárnyúak a lila, a világoskék szárnyúak a világoskék és a rózsaszín
szárnyúak a rózsaszínű virágokhoz mennek szállást kérni.
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A piros szárnyú és a rózsaszín szárnyú tündérek elmentek a piros és
rózsaszín rózsákhoz, és szépen megkérték őket, adjanak nekik szállást,
mert a vihar miatt nem tudnak visszatérni saját birodalmukba. Már
nagyon átfáztak, és se nem ettek, se nem ittak, itt volna az ideje, hogy
álomra hajtsák fejüket. A rózsák azonban dölyfösen elfordították a
fejüket, és közölték, hogy jöttment tündérekkel nem állnak szóba, és
különben is, ők az aranyzöld hátú rózsabogárnak adnak otthont.
A kék szárnyú és a világoskék szárnyú tündérek elmentek a kék
szarkalábhoz. De hiába adták elő kérésüket szívhez szólóan, a kék
szarkalábak a kék dongóval kötöttek barátságot.
A sárga szárnyú tündérek elmentek a bársonyvirághoz. Ott a danaida
lepkék uralták a kerek és fanyar illatot árasztó virágfejeket. Amikor
meghallották a tündérek kérését, pillangószárnyaikat fenyegetően tárták
szét és csukták össze. Így hát nem jártak szerencsével itt sem.
A fehér szárnyú tündérek elmentek a fehér liliomokhoz. A fehér
virágok befogadták volna őket, de olyan émelyítő illatot árasztottak, hogy
a kicsi tündérek nem tudtak megmaradni, egészen elbódultak, mire
befejezték a beszélgetést.
A lila szárnyú tündérek felkeresték a lila orgonát. Már éppen elkezdték
mondanivalójukat, amikor hatalmas liladongók dugták ki bozontos
fejüket a bugák közül, és félelmetes zúgással tudatták, hogy ez az ő
birodalmuk.
Átfázva és elgyötörten tértek vissza a tündérkék arra a helyre, ahonnan
elindultak. Úgy látszik, nincs segítség – gondolták szomorúan.
Ám ekkor a legkisebb tündérke, Bóci reppent közéjük és így szólt.
– Igaz, hogy nekem nem adtatok feladatot a szálláskereséssel
kapcsolatban, de egy erősebb szélroham kicsit távolabb sodort tőletek, és
ismeretlen virágok közé kerültem. Ijedtemben elsírtam magam, és akkor
a virágok megszólítottak. Elmondtam nekik, milyen bajba jutottunk, és
képzeljétek, felajánlották, hogy ők befogadnak minket!
Na, lett ám erre örömujjongás!
– Igen, de milyen színű ez a virág? – kérdezték többen is, attól való
félelmükben, hogy hátha csak az ugyanolyan színű tündéreket fogadják
be a virágkelyhek.
– Á! Nekik nem számít! Azt mondták, hogy bármelyikük szívesen
befogad bármilyen színű tündérkét.
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elindultak. Úgy látszik, nincs segítség – gondolták szomorúan.
Ám ekkor a legkisebb tündérke, Bóci reppent közéjük és így szólt.
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a virágok megszólítottak. Elmondtam nekik, milyen bajba jutottunk, és
képzeljétek, felajánlották, hogy ők befogadnak minket!
Na, lett ám erre örömujjongás!
– Igen, de milyen színű ez a virág? – kérdezték többen is, attól való
félelmükben, hogy hátha csak az ugyanolyan színű tündéreket fogadják
be a virágkelyhek.
– Á! Nekik nem számít! Azt mondták, hogy bármelyikük szívesen
befogad bármilyen színű tündérkét.
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– Akkor nincs vesztegetni való időnk, induljunk! – adta ki a parancsot
Babóta.
Bóci boldogan vezette a tündéreket az ismeretlen virágokhoz. A
tündérkék nem győztek csodálkozni. Ilyen sokszínű és tiritarka virággal
már régen találkoztak. Hogy miért volt egyik másik egyszínű, és miért
tarka a másik, ezt senki sem tudta, még maguk a virágok sem. De
boldogok voltak, az bizonyos. Vastag száraikkal és gyökereikkel erősen
kapaszkodtak a földben, és a vihar nem tudott kárt tenni bennük. Biztos
és megfelelő helyet adott minden tölcséres kehely a tündéreknek. Hamar
megbarátkoztak, és a virágok olyan kedvesek voltak, hogy miután a
tündérek elhelyezkedtek bennük, becsukták a szirmaikat, hogy a tündék
mielőbb átmelegedjenek és tudjanak aludni. Esteledett, mire a tündék
felébredtek. A rossz idő is elmúlt már, és a késői napsugarak sejtelmes
fényeiket ragyogtatták.
Mikor a tündérkék az esti tanácsra összeültek, elhatározták, hogy a
virágok kedvességét meg kell jutalmazni. Gondoltak ilyet is, olyat is, de a
legjobb ötletet Bóci adta, aki mint egy kis kelekótya tündérke mindenbe
beleszólt. Tanakodás közben egyszer csak megszólalt:
– Jé! Ezeknek a virágoknak nincs illatuk!
– Tényleg! – ámultak el a többiek. Akkor meg is van az ajándék!
Készítsünk nekik hálából illatot!
Nem is tanakodtak tovább, hanem munkához láttak. Egész éjszaka
dolgoztak, ki-be sürgölődtek a virágkelyhekben, így azok éjjel is nyitva
maradtak. Hajnalra semmi más virághoz nem hasonlítható illat lengte be
a virágágyást. Mire a többi virág ébredezett, már nem is lehetett más
illatot érezni, csak az új, semmi eddigihez nem hasonlítható finom illatot.
És még egy furcsa dolog történt.
Egy néni jött arra kora reggel, és amint megérezte a finom illatot,
megállt, lehajolt, beleszippantott a levegőbe, és elmosolyogta magát,
majd vidáman ment tovább. És aztán ez rendre megismétlődött. Aki csak
szippantott a levegőből egyet, mindenki mosolyogva ment tovább.
A többi virág irigykedve fordult a befogadó virágok felé. De hiába,
késő bánat volt, hogy elutasították a kérőket.
Reggelre azonban úgy elfáradt a sötétzöld levelű virág és a tündérek is,
hogy muszáj volt pihenőre térni. Ezért a kelyhek bezáródtak, és a tündék
álomba merültek. Így ment ez aztán minden nappal és minden éjjel.
Az emberek először furcsállották, hogy a virág nappal alszik, éjjel
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illatozik. De lassan megszokták, és elnevezték a virágot
Lustakisasszonynak. Nem csúfolódásból, csupán huncutságból.
Így történt, hogy a sötétzöld levelű, tölcsér alakú, fehér, bordó, lila,
sárga színű és ezek keveredéséből cirmozott szirmú virágok nagyon szép
látványt nyújtanak, ám az igazi különlegessége a virágoknak az illata lett.
Az emberek esténként kiülnek az ágyásokat körülvevő padokra, és
boldogan szippantanak a levegőbe, hogy érezzék a virágok illatát. Nem is
sejtik, hogy azok a cikázó szárnyas kis lények, akik ott serénykednek a
virágok körül, nem éjjeli szenderpillangók, hanem az új otthonra lelt
Színár Birodalom tündérkéi.
– Látod? Minden virágnak megvan a maga története, tán még a
különböző illatoknak is oka van. De az bizonyos, hogy az illatos virágpor
és illatos nektár nem csak a méhecskéket csalogatja, hanem ezekből
táplálkoznak a manók és a tündék is. Télen a tündék elbújnak az öreg fák
odúiba, és összebújva melengetik egymást, míg eljön a tavasz. A
manócskák, akik a házakban laknak, besurrannak a kamrákba, vagy
kisurrannak a kertbe, és ott keresnek kedvükre való élelmet. Nagyon
jólesett, hogy gondoltál rám, de engedd, hogy én keressek magamnak
ennivalót, mert akkor betartom a mértéket, és anya sem haragszik meg
rád, amiért behordod az ennivalót a szobába.
– Rendben – mondta Lackó –, megértettem a mesédből, hogy
mindenhol és mindenben rendnek kell lennie.
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illatozik. De lassan megszokták, és elnevezték a virágot
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A medve tanácsot kér a rókától
Lackó bosszúsan huppant le a székére.
– Ez nem igaz! – mérgelődött. – Még ezt is én mondjam meg neki?
Pergőforgó óvatosan dugta ki a fejét a résnyire nyitva hagyott
szekrényajtón.
– Mi a baj, Lackó? Tudok segíteni?
– De jó, hogy itt vagy! – sóhajtott fel a kisfiú. – Képzeld! A szomszédba
jött egy kislány nyaralni. Anyáék mondták, hogy játsszunk együtt, ne
unatkozzon, és legyek kedves vele, mert vendég. Nagyon igyekeztem,
hogy jól érezze magát, de ez a lány nem tud semmit. Mindenben tőlem
kér tanácsot.
– És tudsz neki tanácsot adni?
– Lehetetlen, mert bármit mondok, mindig azt kérdezi: jó lesz ez így?
Jól csinálom? Biztos, hogy így kell? Miért csináljuk ezt vagy azt? És a
többi. Nem is játszottunk valójában, csak beszéltünk, beszéltünk, és
hiába mondtam bármit, mindig bizonytalan maradt. A végén azt
mondtam neki, ha nem hiszi el, amit mondok, járjon utána saját maga.
– Ej, ej! – szólt Pergőforgó, és megcsóválta a fejét. – Tudod mit?
Holnap mondd el a kislánynak azt a mesét, amit most hallasz tőlem,
hátha segít neki, és elkezd gondolkodni.
Lackó letelepedett az ágya előtti szőnyegre, és törökülésbe tette a lábait.
Pergőforgót felültette a térdére, és várta a mesét, ami így kezdődött:
Az erdei rádió és hírmondó újságok nap mint nap tele voltak új
hirdetésekkel. Felpörgött az élet, ismételgették a címlapok. Minden erdei
média azt sugallta, hogy változtatni kell az eddigi szokásainkon. Új világ,
új életforma! Ez lett a jelszó az erdőben.
Elgondolkodott ezen a medve, aztán fogta magát és elment a rókához,
aki híres tanácsadó szerepében állt, adjon tanácsot, mit tegyen, mivel ő is
életformát akar változtatni, és nem szeretné átaludni a telet. Annyi idő
elmegy pocsékba, és annyi tennivaló lenne – panaszkodott. Majd így
folytatta: – Tudom, hogy te nem alszol téli álmot, mondd meg, mit
tegyek?
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A róka első gondolata rögtön az volt, hogyan tudna a medve
butaságából hasznot húzni. Mivel ismerte étkezési szokásait, tudta, hogy
a medve azért alszik téli álmot, mert nem találna magának elég ennivalót,
és teste elég nagy méretű ahhoz, hogy megfelelő tartalékot felhalmozva
szervezetében, átvészelje a telet alvással.
– Hm! Ha rá tudnám venni a medvét, hogy télen is vadásszon, a jó
tanács ellenében nekem is hozhatna finom falatokat – gondolta. Ezért
hízelkedve így szólt:
– Ide figyelj, Medve! Őszinte leszek. Aki télen ébren marad, annak
keményen meg kell dolgoznia a betevő falatért. Vadásznod kell, mert a
tél nem olyan, mint a nyár vagy a többi évszak. Nem találsz málnát,
szedret, áfonyát, sőt a kicsi állatok is elbújnak a hideg elől. De te erős és
nagy vagy, tapasztalt vadászként kibírod a telet. – Ezért – folytatta a róka
–, ne hizlald fel magad a tél előtt, mert elnehezült testtel nem tudsz majd
vadászni. Az éhség ébren tart, és akkor vadászhatsz kedvedre.
A medvének tetszett és örült a jó tanácsnak, nem győzött hálálkodni,
mondván, ez őneki eszébe sem jutott volna, hiszen a családjában erős
hagyomány volt, hogy a tél előtt a lehető legtöbb táplálékot magukhoz
vegyék, mert csak így tudták átaludni a hosszú és kemény teleket. Majd
megkérdezte a rókát, mivel tartozik a jó tanácsért.
– Ó, én nagyon szerény vagyok! – kétszínűsködött a róka. –
Megelégszem azzal, ha minden zsákmányból hozol egy részt.
– Rendben van! – egyezett bele a medve, miközben azt gondolta, a róka
kis termetű, nem eszik sokat. Nem éri nagy kár tehát, ha a zsákmányból
hozz neki egy-egy vacsoráravalót.
Ezzel a megállapodással váltak el, s habár a medvét időnként igen
csikarta az éhség, igyekezett a róka tanácsa szerint keveset enni. Mire
eljött az ősz, a medve nem szedett fel vastag irhát, és valóban nem érezte
magát álmosnak.
Az erdő egyre csendesebbé vált, az állatok téli álomra vackolódtak, csak
a medve nem tudott aludni. Egyik reggel arra ébredt, hogy nagyon fázik.
Érezte a friss hó illatát, ami régebben öröm volt, mert eltakarta a barlang
száját, és kellemes enyhületet biztosított a benne alvónak. Most azonban
bosszúságot okozott, hiszen alig tudott kikecmeregni tőle a barlangból.
Dideregve indult vadászni. De bizony nem mindennap akadt jó falat,
és ha kicsi volt a zsákmány, a róka ette meg az egészet. A medve fogyott,
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fogyott, ráadásul mindig fázott és éhes volt, amit a nagy alvás ideje alatt
soha sem szokott érezni. A róka, aki egyre gömbölyűbb és kövérebb lett,
erősen biztatta, hogy már csak ennyi és ennyi idő van vissza a télből,
tartson ki. A medvének azonban egyre apadt az ereje, bundája csapzottá
vált. Mire megjött az első olvadás, nem lehetett ráismerni. Alig lézengett
benne az élet. Fáradt volt és kiéhezett.
Kevés erejét összeszedve elvánszorgott a rókához, és szemére vetette,
hogy nem jó tanácsot adott. A róka vastag bundában, kövérre
gömbölyödve így szólt:
– Hja, barátom! Senki sem kényszerített, hogy fogadd el a tanácsomat
és a felkínált egyezséget. Te magad jöttél ide segítségért, amit meg is
kaptál. Jobb lenne talán, ha megpróbálnál gondolkodni és magadtól
rájönni az igazságra vagy a helyes cselekvésre – mondta részvétlenül.
A medve belátta, hogy ez sajnos igaz. És azt is belátta, hogy jobb lett
volna a medvék bölcs és okos életrendjét követnie, mert új világ ide vagy
oda, a medve mindig medve marad.
– Ez nagyon tanulságos mese – szögezte le Lackó. – Holnap elmesélem
a kislánynak. És azt is megmondom neki, gondolkodjon, ne csak
kérdezzen.
– Bizony, bizony! – mondta Pergőforgó. – Minden apró-cseprő
dologban nem szabad tanácsot kérni másoktól, mert azért van nekünk is
eszünk, hogy gondolkodni tudjunk. És az sem mindegy, hogy valóban
tanácsot kérünk, vagy csak fontoskodunk a kérdéseinkkel.
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Vakond úr
Már javában tartott a nyár, a tó vize is felmelegedett, és kellemes
fürdőzés várta a Balatonhoz érkezőket. A szomszédba is újabb gyerekek
érkeztek. Hamarosan megtörtént a barátkozás is, a közös fürdőzés, a
kertek, rétek bejárása. Lackó örült az új barátoknak, de egy dolog nem
tetszett neki. Játék után ő mindig elmosta, leporolta, összeszedte a
játékait és a helyükre tette őket, a szomszéd gyerekek nem. Így amikor ő
átment játszani, azt látta, hogy a kertben és az udvaron szétdobálva
hevernek a különféle homokozó játékok, labdák, sőt az úszógumik is ott
hevernek a fűben. Így aztán gyakran előfordult, hogy fogócskázás
közben valaki rálépett és eltörött valamelyik játék. Ha pedig náluk
játszottak az ő homokozójában vagy a játékaival, ugyanúgy szétdobálva
hagytak mindent, amit elővettek az odakészített játékok közül. Miután
hazamentek a gyerekek, alig győzött rendet rakni utánuk. Egyik nap,
sajnos, említést tett arról, hogy a Nagyréten rengeteg mezei virág nyílik,
és nagyon sok pillangót lehet látni. Másnap aztán minden gyerek a rétre
készülődött. Még szerencse, hogy kĳelentette, aki lepkehálót hoz, az nem
jöhet, és a pillangókat nem szabad megfogni vagy rabságban tartani, mert
ha a lepkeháló vagy a kezünk letörli a hímport a szárnyukról, akkor nem
tudnak többé repülni és elpusztulnak.
Útközben láttak fényes páncélú bogarakat, szarvasbogarat egy útmenti
vadkörtefán, rózsabogarakat a vadrózsabokrok közelében, meghallgatták
a tücskök ciripelését, láttak gólyákat, és a rét közepén átvezető kispatak
mellett egy hófehér tollú kócsag álldogált. A patak hídján áthaladva
hallották a békák brekegését, ami azonnal abbamaradt, amint észlelték az
idegenek közeledését, és ĳedten ugráltak be a vízbe.
És valóban, tele volt a rét szebbnél szebb pillangókkal. Kék és barna
színű boglárka, fecskefarkú, nappali pávaszem, aranysárga és barna-kék
mintás csalánlepke, fehérlepke és még számtalan gyönyörű példány
csapongott kedvelt virágai közelében. Lackó elmondta a gyerekeknek,
hogy Magyarországon nagyon sokféle lepke él.
Rengeteg vakondtúrást is találtak. Volt egészen friss közöttük, és volt
olyan, amit már benőtt a fű. A földhalmokat látva, volt, aki azt állította,
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pocok készítette, de Lackó tudta, hogy a mezei pocok más élőlény, mint
a vakond, és inkább a föld felett él, sőt a vakond és a földi kutya sem
tévesztendő össze. A gyerekek nagyon csodálkoztak, hogy új barátjuk
mennyi mindent tud a mezei állatokról, és milyen okos óvodás. De ez
nem volt véletlen, hiszen Lackó mindig megkérdezte szüleit azokról a
dolgokról, amiket még nem ismert.
Csak egy dolgot nem tudott Lackó, ami már régóta foglalkoztatta, de
ezt nem árulta el a többieknek. Azon gondolkodott ugyanis, hogyan
lehetséges az, hogy a vakondnak mindig olyan szép, fényes és bársonyos
a bundája, pedig föld alatti járatokban él.
Egyszer apával kiástak a kertben egyet, mert betévedt az ágyások közé.
De nagymama azt mondta, nem kellett volna bántani, mert hasznos, és
megeszi a cserebogár pajort, meg a többi kártevőt, amik elrágják a
vetemények gyökerét. Ekkor Lackó megfoghatta és a tenyerében
tarthatta a vakondot, amit kivittek a kertből és elengedték a Kiserdő
szélén. Olyan nagy izgalomban volt az állat közvetlen érintésétől, hogy
akkor ez a kérdés nem jutott eszébe. Most arra gondolt, este megkérdezi
Pergőforgót, mert ő biztosan tudja majd a választ.
Úgy is történt. Este, amikor a nagy sétaúttól fáradtan bement a
szobájába, hamarosan szólította a manócskát, aki egy szemvillanás alatt
már ott is állt előtte.
– Ha nem vetted volna észre, végig az úton, az inged felső zsebében
lapultam – mondta nevetve Pergőforgó. – Nagyon dicséretes, hogy nem
engedted megfogni a pillangókat.
– Pergőforgó, te mindig meglepetést okozol nekem – nevetett vissza
Lackó a manóra. – Szeretnék kérdezni valamit.
– Mondd csak, kis barátom, ha tudok, válaszolok – felelt készségesen a
manó.
– Hogyan lehet az? A vakondnak mindig fényes a bundája, és nem
sáros, poros, pedig a föld alatt él, és a földet túrja.
– Van időd meghallgatni egy történetet? Akkor mindjárt megtudhatod.
De emlékeztetlek, hogy reggel meg kell tisztítanod a kiránduláson
porossá vált cipődet.
– Majd reggel, mindenképpen – válaszolta Lackó, és máris bebújt az
ágyába.
Pergőforgó odaült az ágy végére, és elkezdte a történetet:
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A vakond, akit Vakond úrnak szólított minden ismerőse, magányosan
élt hosszú, föld szagú járataiban, melyek néhol kiöblösítve, egy-egy
élelmiszeres rejtekhelyet vagy kényelmes hálóhelyet biztosítottak
számára. A legnagyobb üregben tárolta a szárogatott földigilisztákat, a jó
kövér csimaszokból álló élelmet. Azért dolgozott egész nyáron, hogy az
éléskamra nyújtotta biztonságban majd átvészelje a kemény telet.
Mivel télen más dolga nem akadt, arra ügyelt, hogy bundája mindig
tisztán ragyogjon. Ha átment valamelyik szomszédjához egy kis
beszélgetésre, igyekezett nagyon elegáns lenni, mert szerette, ha a finom
tapintású fekete bársony felöltőjében komoly úr benyomását keltheti.
Mezei egér szomszédai irigyelték is ezért annyira, hogy idővel az
irigység átcsapott a pletykák gátján. Regéket meséltek gazdagságáról és
arról, milyen nagyképű, beképzelt, hogy mindig bársonykabátban
tetszeleg, még munka közben is. A pletykák hatásának köszönhetően, ha
meglátták, inkább elkerülték, és volt, aki a köszönését sem fogadta.
Szegény vakond mit sem sejtett erről. Ő csak dolgozott, gürcölt, túrta
a földet, gyűjtötte az élelmet. Amikor megpihent, akkor sem maradt
tétlen, mert a bundáját tisztogatta. Ugyanis egy évben háromszor,
négyszer is vedlett, ami azt jelentette, hogy a régi bundájának kihullott a
szőre, és új nőtt helyette. Persze, ez azzal a kényelmetlen dologgal is járt,
hogy erősen viszketett a bőre.
A kellemetlen vedlések után még szebb, még fényesebb lett a felöltője,
és ez még nagyobb irigységre adott okot: nézd már! Megint új bundája
van!– mondogatták szomszédai, a bűzös egérlyukban lakó Farkincáék,
akik minden maradékot a bejáratuk elé szórtak, és sohasem takarították
járataikat, nem csináltak rendet a hálóhelyükön sem.
Egy szép őszi napon, amikor a napsugarak melegét még érezni lehetett,
Vakond úr is kiült a bejárat elé, kicsit időzni a friss levegőn. Hirtelen
árnyék vetődött a mezeipocok és a vakond bejárata fölé. Egy nagy kutya
jelent meg, akinek a vicsorgó pofája veszélyt jelzett. Az egerek nagy
cincogva kiabáltak, hogy meneküljön minden jótét mezei lélek, mert nagy
baj van. A vakond is felkapta a fejét, futásnak eredt, de megzavarodva a
nagy lármától, eltévesztette az irányt, és nem talált vissza a vakondlyukba.
Szerencsére azonban egy nagy kő hasadékában menedéket talált, ahol
hiába szimatolta ki az eb, nem érte el a bundáját. Végül megunva a
sikertelen hajszát, a kutya eloldalgott. Farkincáék megrökönyödve vették
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észre, hogy a vakond messze elszaladt a menedéket rejtő odútól. Mivel a
veszély elmúlt, elindultak megkeresni.
Hamarosan ráakadtak az alig pihegő szomszédra. Hangos
szemrehányások közepette megrótták ügyetlenségéért, és egyre azt
kérdezgették tőle, hogy miért nem a bejárat felé futott. A vakond
hallgatott egy darabig, végül elárulta, hogy azért futott másfelé, mert nem
látta a bejáratot, ő ugyanis vak.
– Vak? Hallottátok? Vakond úr vak! – mondogatták egymás közt, és
egyre jobban sajnálták az eddig irigyelt szomszédjukat.
Közrefogták, hazasegítették a bársonyfelöltőst. Azt is megtudták,
egyetlen bársonykabátja van, amit állandóan tisztogatnia kell, hogy a bőre
egészséges maradjon.
Bizony, kicsit röstelkedtek a szomszédok, hogy túl korán ítélkeztek, de
hogy a hibát kĳavítsák, elhíresztelték a megtudott új dolgokat. A hír
pedig szárnyra kapott, és estére már az egész mezőnép erről
locsifecsizett. Ettől a naptól fogva mindenki előre köszönt, és nem
irigykedett a kedves, feketebundás Vakond úrra.
Lackó elaludt. A friss levegőtől és napsütéstől kipirult arccal pihent, és
valószínű, hogy a szép, fekete bársonyfelöltős Vakond úrról álmodott, aki
a napi munkáját befejezve fényesre tisztogatta egyetlen, régi kabátját.
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Fokhagyma, a király
– Pergőforgó! Pergőforgó! Mondd, miért szeretik az emberek a
hagymát? Hiszen nem jó szaga van és csípős is – rontott be Lackó a
szobába.
– Jó reggelt, Lackó! Hogyhogy ilyen korán felteszed a kérdéseidet? Mi
izgatott fel ennyire? Csak nem a fokhagymás pirítós illata? Hm! Az
bizony jó illat!
– Jó reggelt! Te is szereted a fokhagymás pirítóst?
– Szeretem, bizony! Sőt, az összes hagymát szeretem, mert nagyon
fontos növény a táplálkozás szempontjából.
– Táplálkozás szempontjából? Ez megint valami új kifejezés?
Nem, nem új. Csak esetleg még nem hallottad ennyire hangsúlyosan.
Azt jelenti, hogy az étel, ami fontos a táplálkozás szempontjából, nem
csak ízében ad különlegeset, hanem a vitaminok és ásványi anyagok
pótlásában fontos az embernek. A vitaminokról már sokat hallhattál, az
ásványi anyag meg azt jelenti, hogy a földből a növények felveszik a
gyökereikkel azokat a parányi sókat, elemeket, melyek, ha megesszük a
növényt, akkor a mi sejtjeinkbe kerülnek, és erősek, egészségesek leszünk
tőlük.
Amit most elmondtál, gondolom, később még tanulom az iskolában.
Bizony, így van! De tudod, mit? Elmondok egy mesét a hagymákról.
Ugyanis rengetegféle hagyma létezik a világban.
Nahát! Én csak lila-, vörös-, fokhagymát és póréhagymát ismerek. Ja,
és a dughagymát, amit anya ültetett a kertben, de abból vöröshagyma lett.
Figyelj ide! Királyos mesét hallhatsz. Király az, aki uralkodik egy
bizonyos területen. Úgy is mondhatjuk, országban.
Talán ott, ahol a hagymák világa létezik, és ott, ahol a sok hagymaféle
felosztotta egymás között a földeket, hogy hazája legyen minden
hagymának, volt három nagy hagymakirályság, és volt számtalan kisebb
királysága a hagymáknak. A három legnagyobb a Makói Vöröshagyma
Királyság, a másik a Gyulai Fokhagyma Királyság, a harmadik a Kibédi
Hagymakirályság volt. Mindegyik hagymakirályság a számára
legmegfelelőbb területen helyezkedett el, és kiváló tulajdonságaikat
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annak a földnek köszönhették, ahol termesztették őket. A szépséges
mezők, a szépséges rétek között, ahol a Nap minden reggel elsőnek
simogatja végig sugaraival a lankás hagymaföldeket, kiváló minőségű
hagymák teremtek. A három legnagyobb és leghíresebb királyság baráti
kapcsolatban állt egymással.
A fő hagymafélék között éltek más hagymák is, akik nem voltak annyira
nevezetesek, de különös ízük miatt kedvelt csemegének számítottak.
Ilyenek voltak például a póréhagymák, amelyek nem növesztettek
hagymafejet, csak hosszú fehér szárukkal ékeskedtek a piacokon. A
csokros hagymák aprócska méreteikkel szelíden meghúzódtak a többi
hagyma között. A medvehagyma-népség szétszóródott a hatalmas
erdőkben, és nem izgatta őket, hogy országot építsenek maguknak,
hanem azt gondolták, megélnek ők a többi erdei növény és haraszt
világában.
Egyszóval a hagymanemzetség íz anyagban és ásványi sókban gazdag,
hasznos hagymákból állt. A hagymakatonák sokszor és nagyon bátran
megvédték már hagymahazájukat. Hiába erőlködtek a hódító káposzták,
a mákvirágok és különféle génkezelt növények, a hagymák erősen
tartották magukat, és nemzedékről nemzedékre tovább örökítették jó
tulajdonságaikat.
Az a tudat, hogy a hagymák jelentős szerepet töltenek be az emberek
táplálkozásában és egészségük megóvásában, örömmel töltötte el őket.
Zöld színű, lágy szárukkal büszkén emelkedtek a földtakaró fölé már
kora tavasszal, alighogy elmúltak a fagyok. A föld alatt pedig gyorsan
fejlődtek a szebbnél szebb vörös, fehér vagy lila ruhácskákba bújt
hagymafejek.
Ha új hagymamag került a földbe, akkor virágot hoztak, kicsi, szerény
virágocskákat, melyeket két hártyaszerű fellevél, vagyis fátyol
védelmezett a hideg szelek és az erős napsugár ellen. Ilyenkor háromélű,
kissé ráncos, fekete magok fejlődtek a virágokból. Ha azonban nagyobb
hagymafejet dugványoztak a földbe, miután szárba szökkent és virágot
hozott, képzeld el, a virágokból aprócska hagymák fejlődtek ki, nem
pedig magok.
Történt pedig egy szép napon, hogy Erős, a dölyfös vöröshagymakirály
elhatározta, neki nagyobb birodalom kell. Mégpedig a fokhagymakirály,
Foki földjére fájdult meg a foga. Hiába indított azonban hadsereget a
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fokhagymák földje ellen, azok vitézül visszaverték az összes
támadásukat. Más cselhez kell folyamodni, okoskodott Erős, a
vöröshagymakirály. Volt ennek a királynak egy nagyfejű fia, akinek
Csípős volt a neve. Erős király elhatározta, hogy Liló tanácsadójára
hallgatva megkéreti Gyöngyhagyma király egyetlen lányának kezét. A
házasság révén a vöröshagymák és gyöngyhagymák szövetsége közösen
képes lesz legyőzni a fokhagymák királyságát. De hiába küldtek kérőket,
Gyöngy kisasszony Csokrosba, a csokroshagymák királyának a fiába volt
szerelmes, aki bátor és nemes ifjú volt, és nem utolsósorban a feje sem
volt olyan nagy, mint Csípősnek. Csokros nagyon csinos levelekkel
rendelkezett, zsenge zöld íze és illata egészen elkápráztatta Gyöngyöt,
akinek Csípős közelében az erős illóolajok miatt mindig könnyeznie
kellett.
Foki király, amikor értesült a nősülési tervekről, nagy haragra gerjedt.
Elhatározta, hogy tanácskozást hív össze. Értesítette minden rokonát és
Erőst, a vöröshagyma királyt is, mert előtte és a részvételével akarta a
vitát lefolytatni, ugyanis titkolnivalója nem volt az ügyben. A világ
minden tájáról érkeztek a vendégek, napokig folyt a tanácskozás. A
Póréhagyma kezdte a vitát, amikor is „nira negi, riiki, seiyou negi” japán
szavakat kiáltva, nemtetszését fejezte ki a házassági szándék ellen. Ez
nagyjából annyit tesz: Minden hagyma maradjon meg a saját
hagymafajtájában. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az összes
hagymakirályság azon a véleményen volt, hogy a házasság nem lenne
szerencsés az utódok szempontjából.
Még szerencse, hogy nem valamelyik metélőhagymához akarják
kényszeríteni szegényt! – sóhajtott fel a hír hallatán a medvehagymák
képviselője.
A mogyoróhagymák hercege nagyon kimérten viselkedett. Egy
sarjadékhagyma, a fiatalok képviseletében nevetve fütyörészett ezen a
rongyrázáson: ugyan már! A hagyma az hagyma, és kész! Ez egy
összegző vélemény volt, de a spanyol fokhagyma nem értett vele egyet.
Persze, náluk a nemesség nagyon fontos dolog.
A díszhagymák finnyáskodó képet vágva hallgattak. Hagymájuk ugyan
nem volt fogyasztható, de ők a virágjaikra voltak büszkék, és
megalázónak érezték volna a vitát. „A kiskertek díszes királynői” –
jegyezte meg róluk Foki királyi tanácsadója. – Némelyiknek akkora
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virágja van, mint egy embergyerek feje. Erre olyan büszkék? – kérdezte
epésen.
A vita nem hozott eredményt a vöröshagymakirály számára. Általános
vélemény volt, hogy a vöröshagyma mint a konyhai hagymák és főzés
alapja, maradjon meg vöröshagymának, a fokhagyma pedig
fokhagymának. Mindkettő egyedi és sajátos, mind ízre, mind kinézetre.
Gyöngy pedig menjen férjhez Csokroshoz, mert ők igazán illenek
egymáshoz. Erős király belátta, hogy a többieknek igazuk van és
elfogadta a szavazás eredményét. A hagymák azóta is békésen élnek, és
ízükkel, illatukkal örömet szereznek az embereknek.
Hű! Tényleg hatalmas nemzetség. Alig tudom megjegyezni a sokféle
hagymát.
Nem is kell még megjegyezned az összes nevét. Nem is kapható
mindegyik Magyarországon. De a fokhagyma, hidd el, jót tesz az
egészségnek. Te is kóstolgasd, hogy megszokjad az ízét.
Akkor most kimegyek, és kérek fokhagymás-pirítós kenyeret a
teámhoz. Szervusz, Pergőforgó!
Szervusz, barátom!
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Hajnal és a káposztalepke
– Már megint főzelék van ebédre? – csapta be Lackó a szúnyoghálós
konyhaajtót bosszúsan. – Mindig csak főzelék! Már nagyon unom. Nem
lehetne pörkölt nokedlivel?
– Nem lehet – fordult oda anya a tűzhely mellől Lackóhoz. –Nyár van,
és tele van a kert friss zöldségekkel. Ilyenkor azt kell enni, hogy feltöltsük
a testünket vitaminokkal.
És ásványi sókkal – vágott közbe Lackó. – Tudom, már… – és itt
hirtelen megakadt a feleselésben, mert majdnem kimondta titkos
barátjának a nevét.
Édesanyja furcsán nézett rá.
– Ha tudod, akkor miért méltatlankodsz? Főzelék van pörkölttel. Mosd
meg szépen a kezed, és gyere enni.
Lackó szót fogadott, de amikor leült az asztalhoz, tenyerét a tányérja
fölé tette: – Keveset kérek, anya!
Ebéd után kiment játszani a kertbe. Egyszer csak gondolt egyet.
Bement a zöldségek közé, és elkezdte megszámolni, mennyi tök,
káposzta, hány bokor burgonya, mennyi paradicsom és paprikabokor,
zöldbab, cukorborsó és zöldségféle van még a kertben. Elkeserítően
soknak találta. Azt gondolta ugyanis, hogy ezt mind meg kell enni a
nyárból vissza lévő egy hónap alatt. Arra nem gondolt, hogy anya meg a
nagyi ebből tesznek el télire is.
Bánatosan kullogott be a szobába, ahol Pergőforgó már várta.
– Miért számoltad meg a növényeket a konyhakertben? – kérdezte, és
máris sejtette, hogy Lackó tévúton jár, amint az hamarosan ki is derült a
kisfiú okfejtéseiből.
– Tudod, mi következik most? Ülj le és figyelj!
Valahol a Balaton partján volt egy szép város. Ebben a városban élt
Hajnal, aki éppen betöltötte a három évet, és akinek éppen óvodába
kellett volna mennie. Igenám, de Hajnal előző este megbetegedett. Hiába
volt odakészítve a fodros szoknyája, amit annyira szeretett, és az új
váltócipő, ami a játszószobában kell az ovisoknak, a magas láz miatt nem
tudott óvodába menni.
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Édesanyja borogatta, teát főzött neki, és elhívta a nagymamát, hogy
segítsen. Nagymama szívesen jött, és szívesen mesélt Hajnalkának, hogy
gyorsabban meggyógyuljon. De történt valami, mert anélkül nincs élet,
hogy valami ne történne. Hiába főztek ugyanis Hajninak tápláló,
vitaminban gazdag ételeket, a kislány nem akarta megenni. Pedig már egy
hét is eltelt, láza sem volt, nem is köhögött, még sem akart enni. Mindig
csak csokit, cukrot és húst kért. No, gondolta a nagymama, itt elő kell
venni a legszebb mesemondó tudományt, és meg kell értetni Hajnallal,
hogy ez a magatartás még nagyobb betegséghez vezet. Ezért aztán
másnap délben, amikor anya kelkáposzta főzeléket tett az asztalra, a
nagymama leült Hajnallal szemben, és erősen mutatta, hogy őneki bizony
ízlik a főzelék, és még sohasem evett ilyen finomat. De Hajni hozzá sem
nyúlt a kanálhoz. Ekkor nagymama megkérdezte: Tudod, milyen
káposztát eszem én most?
– Hát! Káposztát – válaszolta Hajni, ami a gyerekek nyelvén azt
jelentette, hogy az előbb még tudtam a nevét, de most nem jut eszembe.
– Igen, káposztát – mondta a nagymama – de ez nem ám csak úgy,
káposzta, de nem is fodros, nem is csipkés, nem is fejes, hanem ez a
tündérek kertjéből való, kelkáposzta! Aki ebből eszik – emelte fel a
hangját -, az csodamesét hallhat.
Hajni ekkor megfogta a kanalat, mert nem szeretett volna lemaradni a
csodameséről.
– Aki eszik a kelkáposztából, annak elmesélem, hogyan került ide ez a
kelkáposzta! –jelentette ki nagymama még sejtelmesebben.
Hajnal ekkor a szájába vett egy kanállal a főzelékből, és ahányszor a
nagymama odapillantott, megmerítette, és bekanalazta az ételt.
Képzeld el – kezdte a nagyi –, volt egyszer egy kislány, Hajnal volt a
neve.
– Mint nekem?
– Igen, mint neked.
De az a kislány nem szerette a főzelékeket. Meg is sápadt az arca,
karikásak lettek a szemei, egyszóval betegnek látszott. Édesanyja nagyon
elkeseredett. Abban az évben, mivel sokáig tartott a tél, nem sok minden
termett a konyhakertben, ezért mindennap kiment a piacra, hogy friss
zöldségeket vásároljon. Egyik alkalommal odalépett hozzá egy vénséges
vén anyóka és megszólította:
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– No, lelkecském! Hát mi baj van? Olyan szomorú a tekintete.
Elmondja a bánatát? – kérdezte kedvesen.
Anya akkor elmondta neki, hogy a kislánya nem akar zöldségeket,
főzeléket enni, és attól fél, hogy nagyon beteg lesz, mert olyan sápadt.
– Adok én egy jó tanácsot – mondta a nénike -, menjen el, lelkem, a
tündérek kertjébe, ott is egyenesen keresse a tündérek
fejedelemasszonyát. Kérje meg, hogy adjon a csodálatos
kelkáposztájából. Annak a káposztának nincs párja hetedhét határban
sem. Az majd segít Hajnalon. Itt ez a kicsi csengő, csak csengessen vele
kettőt, és máris ott terem a tündérek kertjében.
Anya megköszönte a tanácsot, és azon nyomban megrázta a kicsi
csengőt. Hipp-hopp! Mire egyet pislantott, már ott állt a tündérkert ezüst
levelű, mosolygó almafája alatt. Kissé távolabb a csengőbarack
roskadásig tele ágait lengette a szellő lágy fuvallata. Anya tanácstalan volt,
hogy merre menjen, de ekkor megszólalt a szóló szőlő: keresd Borókát,
a legkisebb tündért!
Anya kilépett a fa alól, és hangos szóval hívogatta a legkisebbik tündért,
aki hamarosan meg is jelent.
– Tudom, mi járatban vagy, tudom! Tündér Ilona elmondta, mert ő volt
ám az öreg anyóka. Gyere, menjünk a konyhakertbe! Éppen most a
legszebbek a kelkáposzták – cserfeskedett a kicsi tündér. - Neked adom
a legszebbet, a legszebbet!
Ám alighogy kiválasztották és levették a gyökeréről a káposztát,
keserves sírást hallottak.
– Jaj, jaj, most mi lesz velem? Mi lesz velem? Hol lakom ezentúl? Hol
lesz az én lakásom?
Amint keresik, hogy ki sírhat ilyen keservesen, egyszer csak előbújik a
káposztalevelek közül egy zöld hernyó. Bánatosan tekintett Borókára és
Anyára, miközben könnyeit törölgette. Abban a pillanatban tudták
mindketten, hogy ez a káposzta volt a kicsi hernyó lakása.
– Ne sírjál! – kérlelte Boróka. – Gyere, keresünk neked egy másik
lakást, mert ez a káposzta kell Anyának, hogy megfőzze Hajnikának, aki
beteg, és csak ez a káposzta segíthet neki a gyógyulásban.
Azzal megfogta a kicsi zöld hernyót, a tenyerébe tette, és elindult egy
másik kelkáposztát keresni, lehetőleg olyat, amelyiknek nincs lakója.
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Édesanyja borogatta, teát főzött neki, és elhívta a nagymamát, hogy
segítsen. Nagymama szívesen jött, és szívesen mesélt Hajnalkának, hogy
gyorsabban meggyógyuljon. De történt valami, mert anélkül nincs élet,
hogy valami ne történne. Hiába főztek ugyanis Hajninak tápláló,
vitaminban gazdag ételeket, a kislány nem akarta megenni. Pedig már egy
hét is eltelt, láza sem volt, nem is köhögött, még sem akart enni. Mindig
csak csokit, cukrot és húst kért. No, gondolta a nagymama, itt elő kell
venni a legszebb mesemondó tudományt, és meg kell értetni Hajnallal,
hogy ez a magatartás még nagyobb betegséghez vezet. Ezért aztán
másnap délben, amikor anya kelkáposzta főzeléket tett az asztalra, a
nagymama leült Hajnallal szemben, és erősen mutatta, hogy őneki bizony
ízlik a főzelék, és még sohasem evett ilyen finomat. De Hajni hozzá sem
nyúlt a kanálhoz. Ekkor nagymama megkérdezte: Tudod, milyen
káposztát eszem én most?
– Hát! Káposztát – válaszolta Hajni, ami a gyerekek nyelvén azt
jelentette, hogy az előbb még tudtam a nevét, de most nem jut eszembe.
– Igen, káposztát – mondta a nagymama – de ez nem ám csak úgy,
káposzta, de nem is fodros, nem is csipkés, nem is fejes, hanem ez a
tündérek kertjéből való, kelkáposzta! Aki ebből eszik – emelte fel a
hangját -, az csodamesét hallhat.
Hajni ekkor megfogta a kanalat, mert nem szeretett volna lemaradni a
csodameséről.
– Aki eszik a kelkáposztából, annak elmesélem, hogyan került ide ez a
kelkáposzta! –jelentette ki nagymama még sejtelmesebben.
Hajnal ekkor a szájába vett egy kanállal a főzelékből, és ahányszor a
nagymama odapillantott, megmerítette, és bekanalazta az ételt.
Képzeld el – kezdte a nagyi –, volt egyszer egy kislány, Hajnal volt a
neve.
– Mint nekem?
– Igen, mint neked.
De az a kislány nem szerette a főzelékeket. Meg is sápadt az arca,
karikásak lettek a szemei, egyszóval betegnek látszott. Édesanyja nagyon
elkeseredett. Abban az évben, mivel sokáig tartott a tél, nem sok minden
termett a konyhakertben, ezért mindennap kiment a piacra, hogy friss
zöldségeket vásároljon. Egyik alkalommal odalépett hozzá egy vénséges
vén anyóka és megszólította:
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– No, lelkecském! Hát mi baj van? Olyan szomorú a tekintete.
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Három kelkáposztát kopogtatott meg, mire a negyediket üresen találta.
Odahelyezte a hernyócskát, megsimogatta a fejét, és azt mondta:
– Gyorsan bújj a levelek közé, nehogy a villásfarkú fecske észrevegyen!
A hernyó gyorsan bebújt a legnagyobb levél alá, de egy pillanat múlva
már ki is dugta a fejét.
– Köszönöm a szép új lakást. Nagyon kényelmes és tágas. Mondjátok
meg Hajnalkának, hogy üdvözletemet küldöm. És azt is mondjátok meg,
hogy én is eszem kelkáposztát, és nemsokára csodaszép lepke lesz
belőlem. Ha nem ennék káposztát, nem változhatnék át lepkévé.
Nemsokára bebábozódom, és ha kibújtam a burokból, elrepülök hozzá,
meglátogatom. Ültessen kelkáposztát a kertbe, akkor biztosan
megtalálom. Fehér lesz a szárnyam, és két gyönyörű fekete petty lesz
rajtam. Erről megismer majd.
Azzal a kicsi hernyó besurrant a fidres-fodros levelek közé.
Anya megköszönte Boróka tündér segítségét, és megkérte, hogy adja át
köszönetét Tündér Ilonának is, majd megrázta a kicsi csengőt, és hipphopp, máris otthon termett.
Megtisztogatta és megfőzte a káposztát.
– Ezt a csodálatos káposztát esszük most! – jelentette ki a nagyi, és
uramfia! Amint odapillantott Hajni tányérjára, az bizony üres volt.
Hajnalka megette az összes főzeléket, és már nem is volt annyira sápadt.
– Mama! Vegyünk magot és ültessünk káposztát, hogy eljöjjön a
pillangó hozzám – kérte nagymamáját.
– Rendben van. Elmegyünk a boltba, és veszünk magokat. Nem csak
kelkáposztát, hanem más magokat is – mondta nagymama, és
megcsókolta Hajni homlokát.
– Ugye, finom volt a főzelék?
– Finom. Tele van a pocakom – mondta Hajni, miközben kezével
megsimogatta kidüllesztett pocakját, és nagyot ásított.
Ezentúl Hajnalka minden főzeléket megevett, elég volt emlékeztetni a
kicsi hernyó üzenetére.
És valóban. Egy fekete pettyekkel díszített, fehér szárnyú lepke
körözött a kelkáposzták fölött, hogy leendő kicsi hernyócskáinak
kiválassza a legjobb otthont.
Hajnal nagyon boldog volt, mert hitte, hogy Tündér Ilona kertjéből
eljött hozzá a lepke.
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– Nagyon szép mese – szólt Lackó. Lehet, hogy apa is azért szereti a
főzelékeket, mert neki is elmesélted annak idején?
– Lehet! Sőt, biztos. Azért olyan erős és egészséges apukád, mert
megértette a mese üzenetét.
– Elég keveset ettem ebédre – gondolkodott el Lackó. – Mintha éhes
lennék…
� Akkor mire vársz? Szaladj, kérj anyától hamar egy tányér főzeléket!
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A hely tündérei
A gyerekek dideregve jöttek ki a Balatonból. A víz ugyan kellemesen
langyos volt, de a késő délutáni északi szél lehűtötte a levegőt. Gyorsan
felöltöztek, hogy a vizes fürdőruhától ne fázzanak meg. Ha vége lesz a
nyárnak, a szomszédban nyaraló gyerekek hazautaznak, akiknek Lackó
megtanította, hogy csak úgy jöhetnek át hozzá játszani, ha a játszás
befejeztével segítenek helyükre tenni a játékokat. Mivel mindenki
hajlandóságot mutatott erre, jó barátságba keveredtek a nyár folyamán.
Amint hazaértek és belépett a kapun, Vadász futott eléje. Letette a
teraszra a fürdőzéshez vitt holmikat, és a kerti csapról friss vizet engedett
a kutyus tálkájába. Majd leült a terasz lépcsőjére, és elgondolkodott a
rengeteg fürdőző, kiránduló emberen, akiket a Balaton vonzott ide.
Vajon miért szeretik az emberek ezt a helyet? Ő maga sem tudná
elképzelni, hogy máshol éljen. Nyáron a fürdőzés, télen a korcsolyázás
öröme vonzotta a tóhoz.
Amint ott töprengett, meglebbent a lépcső mellé ültetett rózsalonc
egyik ága. Pergőforgó ült az ágon, és őt figyelte.
– Lackó! Ne búslakodj, mert jövőre is lesz nyár! Látod, mennyi barátra
tettél szert. Ők is visszajönnek majd. Azon gondolkodsz, miért szeretjük
ezt a helyet, a Balatont? Elmondok egy szép történetet erről.
Egyszer valamikor régen – kezdte Pergőforgó –, volt egy szép hely a
Földön. Ott ahol a tavasz, nyár, ősz és a tél szépen sorban váltogatja
egymást, hatalmas hegyek ölelésében volt egy hely, aminek még neve sem
volt. Nos, ezen a névtelen földön történt az, amit most elmesélek.
Hajdan, amikor még ember nem járt ezen a tájon, tündérek tanyáztak
minden árnyas ligetben. Itt, ezen a területen élt a föld, a víz és a szél
tündér, akik igen jó barátságban voltak egymással. Naphosszat a
ligetekben játszadoztak, és mind azon törték a fejüket, hogyan
mókázzanak. Ilka volt a víz, Szélike a szél tündére. Ők voltak a
leghuncutabbak. Hol itt, hol ott bukkantak fel a névtelen helyen, és
kacarászva illantak tovább. Ilka forrásaival medreket vágott, és gyors
folyásaiban elhordta a földet, majd lerakta a vízmosások szélén. Szélike
az elhordott földet felkapta, és magas buckákat, dombokat rakott belőle,
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vagy lerombolta azokat, pillanatnyi kedve szerint. Játék közben észre sem
vették, hogy a hely lassan-lassan elveszítette régi arcát, és mindenütt
hatalmas árkok csúfítják a tájat. Önfeledt játékuk közben feldúlták a
csendes, békés ligeteket, erdőket, és az ott élő állatok odébbálltak.
A föld tündére, Ülke volt a legidősebb. Nyugodt, csendes természetű.
Hiába kérte, hogy hagyják békén a földet, mert nem lesz ereje a virágok,
fák táplálásához, mintha semmit sem mondott volna, rá sem hederítettek.
Mikor a huncutok már a betakart magokról is elhordták a földet, Ülke
nagyon megharagudott. Hatalmasat rázkódott, és tüzes köveket kezdett
hajigálni. Sötét porfelhő és forró, tüzes föld fortyogott elő a mélyből.
Minden elégett vagy elpárolgott a nagy hőségtől. Így Ilkából felhő
keletkezett. Szélikének is alább hagyott az ereje, mert a keletkező nagy
hegyek, a feltörő forró gázok és gőzök minduntalan eltérítették útjától,
és csak össze-vissza tekergett. Ilka és Szélike nagyon megĳedtek. Ha nem
tudják kiengesztelni Ülkét, a föld tündérét, el kell hagyniuk ezt a helyet,
amelyet annyira kedveltek.
A két rosszcsont kérlelte Ülkét, hogy ne haragudjon, de az nem
bocsátott meg. Elmentek hát a Naphoz és kérték, segítsen békét
teremteni. A Nap kicsit gondolkodott, majd a következő tanácsot adta.
Szélike terelje össze Ilka felhőpamacsait, és ha elkészült vele, akkor majd
ő is ott lesz és segít.
Úgy is lett. Az összeterelt felhők hatalmas gomolyokat alkottak. A
bennük lévő víztől egyre nehezebbekké váltak. Aztán amikor apró
részecskéi vízcseppekké álltak össze, szépen lágyan ringatózva Szélike
segítségével elkezdtek ereszkedni a földre. A Nap sugarai ekkor
körülölelték őket. A vízfüggönyön áthatoló fehér fény színeire bomlott,
és olyan gyönyörű szivárvány varázsolódott az égre, hogy Ülkének a
csodálatos látványtól erősen megdobbant a szíve.
A bőséges esőtől, a dombok tetejéről kicsi erekben meginduló víz a
völgyekben csordogálva muzsikálni kezdett csacsogó, csobogó hangján.
Ilka visszanyerte eredeti alakját. Felhőből újra vízzé változott. Szélike
befutotta a hegyeket, völgyeket, és lágy hangon fuvolázott örömében.
Ülke kezdett elcsendesedni, és addig hallgatta Szélike és Ilke halk
muzsikáját, hogy hajnalra elszenderült. Abbahagyta a tüzes fortyogást.
Mikor a reggeli fény megvilágította a tájat, bizony szomorú látványban
volt része. Hatalmas, csupasz hegyek és egy mély, ráncos árok mutatta a
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békétlenség nyomait. Mivé lett a szép hely?
Ezt bizony ugyanúgy, mint a barátságot, helyre kell hozni! A Nap
sugaraival megcsiklandozta és gyorsan felkeltette Szélikét és Ilkát.
Biztatta őket, hogy tegyenek rendet. A felhőből leesett víz kicsi tavat
hozott létre, de nem takarta be a mély árkot. Ezért Ilka elővette
tündértudományát, és fakasztott egy bővizű forrást. Ömlött a víz éjjel,
nappal. A mély kút lassan megtöltötte a hatalmas mélyedést vízzel.
Szélike azzal segített, hogy meglovagolva a hullámokat, elsimította az
öblök és partok széleit. Olyan csipkés habokat fodrozott a vízre, hogy
gyönyörűség volt nézni!
A nagy nyüzsgésre Ülke is felébredt több napos álmából. Mikor látta,
hogy a többiek mekkora munkában vannak, ő sem akart lemaradni. A
magokat földdel betakargatta, melengette, és folyamatosan új növények
takarták be a föld sebeit. A rétek kivirágoztak, a régi erdők helyén újak
nőttek. Miután kizöldült a táj, először a madarak, majd az erdei, mezei
állatok is visszatértek.
A mély árok helyén csodálatos tó ringatózott, melyre nappal a Nap
aranyhidat, éjszaka a Hold ezüsthidat épített.
Telt-múlt az idő, és emberek jöttek a tóhoz. Megízlelték a tó vizét, mely
kristály fényű ragyogásával idevonzotta őket, és rábólintottak. Az erdő
fáiból házat építettek, és minden más szükséges eszközt. Amikor Szélike
lehetővé tette, kieveztek a tóra, melyet Balatonnak neveztek el, ami az ő
nyelvükön tiszta tavat, ezüst tavat jelentett. Aztán nevet adtak a halaknak,
a hegyeknek, a folyóknak, hogy meg tudják különböztetni őket
egymástól. A hegyek lettek a leghíresebbek, melyeket tanúhegyeknek is
nevezünk. Ezek a tanúhegyek például a Gulács hatalmas, meredek oldalú
gúlája, a Tátika két csúcsa, mely a tátikavirág nyitott szájára hasonlít. A
szerény magasságú Kőhegy Zamárdiban valóban kövekkel telehányt
hegy. Sokszor csorbult benne az ekevas, mire az emberek megtisztították
lankáit a szanaszét heverő kövektől, majd szőlővel ültették tele. De
idesorolhatjuk még a boglári Várhegyet, a Kilátóhegyet, melyek úgy
emelkednek ki a tájból, mint aranyboglárok a selyemköntösből. Vagy
Tihanyt, a csendes szigetet, amelyből később a Balaton vizének apadása
miatt félsziget lett. És persze Badacsonyt, a legnagyobb és leghíresebb
hegyet, amelynek Rózsakövénél a szerető szívek találkoznak, és a hegy
oldalában világhírű bort adó szőlők teremnek. Ezek és még más neves
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vették, hogy a hely lassan-lassan elveszítette régi arcát, és mindenütt
hatalmas árkok csúfítják a tájat. Önfeledt játékuk közben feldúlták a
csendes, békés ligeteket, erdőket, és az ott élő állatok odébbálltak.
A föld tündére, Ülke volt a legidősebb. Nyugodt, csendes természetű.
Hiába kérte, hogy hagyják békén a földet, mert nem lesz ereje a virágok,
fák táplálásához, mintha semmit sem mondott volna, rá sem hederítettek.
Mikor a huncutok már a betakart magokról is elhordták a földet, Ülke
nagyon megharagudott. Hatalmasat rázkódott, és tüzes köveket kezdett
hajigálni. Sötét porfelhő és forró, tüzes föld fortyogott elő a mélyből.
Minden elégett vagy elpárolgott a nagy hőségtől. Így Ilkából felhő
keletkezett. Szélikének is alább hagyott az ereje, mert a keletkező nagy
hegyek, a feltörő forró gázok és gőzök minduntalan eltérítették útjától,
és csak össze-vissza tekergett. Ilka és Szélike nagyon megĳedtek. Ha nem
tudják kiengesztelni Ülkét, a föld tündérét, el kell hagyniuk ezt a helyet,
amelyet annyira kedveltek.
A két rosszcsont kérlelte Ülkét, hogy ne haragudjon, de az nem
bocsátott meg. Elmentek hát a Naphoz és kérték, segítsen békét
teremteni. A Nap kicsit gondolkodott, majd a következő tanácsot adta.
Szélike terelje össze Ilka felhőpamacsait, és ha elkészült vele, akkor majd
ő is ott lesz és segít.
Úgy is lett. Az összeterelt felhők hatalmas gomolyokat alkottak. A
bennük lévő víztől egyre nehezebbekké váltak. Aztán amikor apró
részecskéi vízcseppekké álltak össze, szépen lágyan ringatózva Szélike
segítségével elkezdtek ereszkedni a földre. A Nap sugarai ekkor
körülölelték őket. A vízfüggönyön áthatoló fehér fény színeire bomlott,
és olyan gyönyörű szivárvány varázsolódott az égre, hogy Ülkének a
csodálatos látványtól erősen megdobbant a szíve.
A bőséges esőtől, a dombok tetejéről kicsi erekben meginduló víz a
völgyekben csordogálva muzsikálni kezdett csacsogó, csobogó hangján.
Ilka visszanyerte eredeti alakját. Felhőből újra vízzé változott. Szélike
befutotta a hegyeket, völgyeket, és lágy hangon fuvolázott örömében.
Ülke kezdett elcsendesedni, és addig hallgatta Szélike és Ilke halk
muzsikáját, hogy hajnalra elszenderült. Abbahagyta a tüzes fortyogást.
Mikor a reggeli fény megvilágította a tájat, bizony szomorú látványban
volt része. Hatalmas, csupasz hegyek és egy mély, ráncos árok mutatta a
62

békétlenség nyomait. Mivé lett a szép hely?
Ezt bizony ugyanúgy, mint a barátságot, helyre kell hozni! A Nap
sugaraival megcsiklandozta és gyorsan felkeltette Szélikét és Ilkát.
Biztatta őket, hogy tegyenek rendet. A felhőből leesett víz kicsi tavat
hozott létre, de nem takarta be a mély árkot. Ezért Ilka elővette
tündértudományát, és fakasztott egy bővizű forrást. Ömlött a víz éjjel,
nappal. A mély kút lassan megtöltötte a hatalmas mélyedést vízzel.
Szélike azzal segített, hogy meglovagolva a hullámokat, elsimította az
öblök és partok széleit. Olyan csipkés habokat fodrozott a vízre, hogy
gyönyörűség volt nézni!
A nagy nyüzsgésre Ülke is felébredt több napos álmából. Mikor látta,
hogy a többiek mekkora munkában vannak, ő sem akart lemaradni. A
magokat földdel betakargatta, melengette, és folyamatosan új növények
takarták be a föld sebeit. A rétek kivirágoztak, a régi erdők helyén újak
nőttek. Miután kizöldült a táj, először a madarak, majd az erdei, mezei
állatok is visszatértek.
A mély árok helyén csodálatos tó ringatózott, melyre nappal a Nap
aranyhidat, éjszaka a Hold ezüsthidat épített.
Telt-múlt az idő, és emberek jöttek a tóhoz. Megízlelték a tó vizét, mely
kristály fényű ragyogásával idevonzotta őket, és rábólintottak. Az erdő
fáiból házat építettek, és minden más szükséges eszközt. Amikor Szélike
lehetővé tette, kieveztek a tóra, melyet Balatonnak neveztek el, ami az ő
nyelvükön tiszta tavat, ezüst tavat jelentett. Aztán nevet adtak a halaknak,
a hegyeknek, a folyóknak, hogy meg tudják különböztetni őket
egymástól. A hegyek lettek a leghíresebbek, melyeket tanúhegyeknek is
nevezünk. Ezek a tanúhegyek például a Gulács hatalmas, meredek oldalú
gúlája, a Tátika két csúcsa, mely a tátikavirág nyitott szájára hasonlít. A
szerény magasságú Kőhegy Zamárdiban valóban kövekkel telehányt
hegy. Sokszor csorbult benne az ekevas, mire az emberek megtisztították
lankáit a szanaszét heverő kövektől, majd szőlővel ültették tele. De
idesorolhatjuk még a boglári Várhegyet, a Kilátóhegyet, melyek úgy
emelkednek ki a tájból, mint aranyboglárok a selyemköntösből. Vagy
Tihanyt, a csendes szigetet, amelyből később a Balaton vizének apadása
miatt félsziget lett. És persze Badacsonyt, a legnagyobb és leghíresebb
hegyet, amelynek Rózsakövénél a szerető szívek találkoznak, és a hegy
oldalában világhírű bort adó szőlők teremnek. Ezek és még más neves
63

hegyek vigyázzák, őrzik a gyönyörű tavat, melyet a táj tündérei hoztak
létre.
Ülke, Szélike és Ilka megszerették az embereket, mert látták
szorgalmukat és jó szándékukat. Azt is látták, hogy az emberek tisztelik
a hegyeket, az erdőt, a vizet, hisz nélkülük lehetetlen lenne az élet.
A Balaton születése óta nagyon sok idő telt el. A tündérek barátságuk
emlékére és az emberek örömére gyakran megkérik a Napot, varázsoljon
szivárványt az égre. Amikor a tó fölött felragyog a szivárvány, békesség
tölti el az emberek szívét. Érzik, hogy a tündérek itt élnek velük, és
segítenek vigyázni a Balatonra, annak gyönyörű tájaira.
– Én is nagyon szeretem a szivárványt! Különösen gyönyörű!
– Így van – hagyta helyben a manó. – De most már menj vacsorázni,
mert a vacsoracsillag ott leselkedik az égen.
Lackó feltekintett, és valóban az ég alján már ott ragyogott az Esthajnal
csillag, amire a nagyi azt mondta, „ha azt meglátod kisunokám, akkor itt
az ideje a pihenéshez készülődni”. Aztán a Balaton felé fordult, és
tekintetével megkereste a Göncölszekeret, aminek a rúdja végén a
Sarkcsillag halvány fénnyel ragyogott.
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Az aranyat tojó tyúkocska
Lackó és a szülei elutaztak pár napra a nagymamához. Pergőforgó
elfoglalta szokásos helyét Lackó kockás ingének felső zsebében.
Egyik reggel nagymama sajnálkozva mesélte, hogy elveszett a
kendermagos tyúkja. Nem tudni, hova lett, és csak abban reménykedik,
hogy nem a róka vitte el, hanem csak elcsavargott a kert mögötti
Nagyréten. Nagyon bánkódott, mert ez a tyúkocska nagyon jó tojó volt.
Tojásaiból sok kalácsot és piskótát megsütött már. Lackó is ismerte a
tyúkocskát. Amikor még kiscsirke volt, gyakran etetgette. Most együtt
sajnálkozott a nagymamával, és alig várta, hogy elmondja barátjának,
Pergőforgónak, aki annyi mindent tud, hátha tudja, hol van a tyúkocska.
De nem tudta. Azzal vigasztalta, hogy másnap körülnéznek majd a
padláson is, mert a tyúkok szeretnek magasra ülni, ott érzik magukat
biztonságban. Azért, hogy enyhítse Lackó bánatát, és hogy könnyebben
el tudjon aludni, felajánlott egy réges-régi mesét az aranyat tojó
tyúkocskáról. Lackó lefeküdt az ágyába, Pergőforgó odaült az ágy szélére,
és elkezdte a mesét.
Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren innen, a Kárpátok
hegyeinek ölében, volt egy falu. Ezt a falut úgy hívják, Balatonszemes.
Két temploma büszkén magasodott a táj fölé. A messze kiáltó harangok
minden reggel, délben és este hangos szóval adták tudtul, hogy itt Isten
angyalai vigyáznak az emberek lelkére.
A falu neve két szóból áll. Egyrészt felvette a Balaton nevet, hiszen a
Balaton mellett található, másrészt jellegzetessége miatt a „szemes” nevet
kapta. Így lett belőle Balatonszemes.
Balatonszemes házai egy kicsi fennsíkon álló dombocska tetején
helyezkednek el, s úgy festenek a távolból, mintha egy sok szemű lény
leselkedne a dombtetőről. De az is lehet, hogy azért kapta a „szemes”
nevet, mert az emberek, akik ott élnek, mindig meglátják az elvégezni
való dolgot és ügyesen, szorgalmasan kihasználnak minden lehetőséget,
amit a sors elébük tár. Az ilyen emberekre mondják, hogy szemesnek áll
a világ! Takaros is ott minden porta! A csűrben illatos széna várja az
állatokat, a kertek tele vannak gyümölcsfákkal, zöldségekkel, a házak előtt
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sok színű virágok illatát hordozza a szél.
Élt ebben a faluban egy erős, bátor legény, akit Egyednek hívtak, mivel
egyetlen fia volt édesanyjának. Történt pedig, hogy egyik napról a
másikra az udvarukból elveszett a kendermagos tyúkocska. De ez nem
akármilyen tyúk volt ám! Ha tél volt, ha nyár, ha tavasz, ha ősz, ez a
tyúkocska mindennap tojt egy tojást. Ilyen tyúkja senkinek sem volt a
faluban. Meg is becsülte a gazdasszony! Minden este, mielőtt bezárta
volna a tyúkól ajtaját, megsimogatta, és elébe tett egy marék tiszta búzát.
Ilyenkor a tyúkocska hálásan káricált. Nagy hírnévnek örvendett hát a
sok tojás miatt, és nem is hívták másképpen, mint aranyat tojó
tyúkocskának, mert a vásárban eladott tojásokból bizony összejöttek
szépen az aranyforintok.
Most pedig volt tyúk, nincs tyúk! Nagyon elkeseredett az asszony,
hiszen még egy ilyen tyúkot, aki egy év alatt háromszázhatvanöt tojást
tojna, nem lehet lelni. Egyed látta édesanyja szomorúságát, és így szólt:
Egyet se búsuljon édesanyám, visszaszerzem én azt a tyúkot!
Azzal feltarisznyált, és útnak indult. Már a tizedik falu határán is
túljutott, de a tyúkocskának se híre, se hamva nem volt. Egyik nap múlt
a másik után, és csak ment, mendegélt, míg bolyongása közben elért egy
rengeteg erdőbe. Letanyázott egy tisztáson, melynek közepén egy
hatalmas fa állt. Egyed tüzet rakott alatta, elővett egy darab szalonnát, és
nekiállt sütögetni. A jó illatra vendég érkezett. Lába alatt megroppanó
gallyak jelezték, hogy valaki erre lépeget. A tisztás szélén aztán
előbukkant egy ember, akinek a szakálla a térdét verte, fejében hatalmas
kalap, melyen kicsi tölgyfa ágak ékeskedtek, kezében a vándorok
furkósbotja, és mellette egy fehér pulikutya viháncolt. Amint közelebb
került, Egyed köszöntötte és meghívta vacsorára. Az öreg viszonozta a
köszönést, és leült a tűz mellé.
Egyed nem szólt semmit, hanem levágta a szalonna bőrét, a kenyér
héját, és a kutya elé tette.
Egyél, bundás! – kínálta jó szívvel.
Aztán az öregnek is adott. Nem beszélgettek, csak falatoztak
csendesen. Mikor befejezték a vacsorát, az öregember megszólalt.
Látom, rendes ember vagy! Tudom, miben fáradozol, mert én vagyok
az erdő ezeréves szelleme, és én sok mindent tudok az emberekről. Mivel
jó szívvel voltál hozzám és a kutyámhoz, megmondom neked, hogy az
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aranyat tojó tyúkot nem más, mint Tündér Ilona vitte el magával, mert
azt szeretné, ha neki tojna a tyúkocska aranyakat.
Egyed nagyot nevetett.
Hiszen, ha mindent tudsz, azt is tudnod kell, hogy az aranyat a gondos
nevelés és a szeretet hozza meg, a tyúk csak tojást tojik.
Hogyne tudnám! De Tündér Ilonát becsapta a rétaljai boszorkány, s
amíg oda volt a tyúkért, a banya ellopta az aranyalmát a tündérek
kertjéből. Hát én most útba igazítalak, adok egy bűvös sípot, és el kell
menned Tündér Ilonához, hogy helyrehozd a tévedéseket.
Egyed megköszönte az öreg jóságát, és korán reggel elindult. Még
három nap és három éjszaka ment, mire elérkezett Tündérország
kapujához. Ott, mivel hiába toporgott és várakozott, elővette a sípot,
belefújt és hopp, máris Tündér Ilona trónusánál termett. Tündér Ilona
ránézett, és már mondta is a magáét:
Végre, hogy megérkeztél! Itt van a tyúkod a tündérkertben, de nem
tojik aranytojást. A rétaljai boszorkány csúnyán becsapott! Ő biztatott,
hogy másnak nem lehet ilyen tyúkja, csak nekem, s míg oda voltam a
tyúkért, közben ellopta az aranyalmámat! Szánom, bánom, amit tettem!
Segíts rajtam, te legény! Ráadásul a táltos lovam is megbetegedett, és a
legkisebb tündér, Kincsike sem tud aludni mostanában, állandóan
sírdogál és nyafog, nem tudjuk megvigasztalni.
Segítek, hogyne segítenék! – válaszolta Egyed, de ahhoz engedélyezned
kell, hogy szabadon járhassak, kelhessek birodalmadban, mert ha nem
lett volna nálam az erdő szellemének a sípja, nem tudtam volna bejönni
hozzád sem.
Jól van! Elmondom neked a kapunyitó bűvös szavakat. Jól jegyezd
meg:
„Tündércipő perdül-fordul,
Ajtó zárja megcsikordul.
Nyílj ki gyorsan bűvös zár,
Ajtód előtt tündér áll!”
Ha elmondod bármelyik ajtónál vagy kapunál, megnyílik előtted. Hét
napot kapsz a megoldásra.
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Azzal Tündér Ilona elbocsátotta a legényt. – Hol is kezdje, hol végezze?
– töprengett Egyed egyfolytában. Végül úgy döntött, először
meglátogatja Kincsikét, hogy megtudja annak az okát, miért nem tud
aludni.
A tündérbölcsőde ajtaját könnyen kinyitotta a bűvös mondókával, és
máris ott volt a kicsi tündérnél. A szobában rengeteg játék hevert
szanaszét, és ott ült középen Kincsike. Már majdnem leragadtak a
szemei, majdnem eldőlt az álmosságtól, de hiába kérték a tündérdadusok,
nem volt hajlandó lefeküdni. Hiába a beszéd, hiába az ígéret, csak rázta a
fejecskéjét, hogy nem, nem… Egyednek eszébe jutott, hogy az édesanyja
őt mindig mesével altatta el kiskorában. Odament hát a tündérkéhez,
megbarátkozott vele, és mesélni kezdett. Még a fele meséig sem jutott,
amikor Kincsike édesdeden elaludt. Ezen a napon csak Kincsivel
foglalkozott, aztán meghagyta a dadusoknak, hogy akkor is legyenek
mellette, ha felébred, és esténként is meséljenek neki a virágokról,
madarakról, fákról, szellőről, szivárványról és csupa szép dologról, hogy
édes legyen az álma. Akkor majd szívesen elalszik.
Az első feladaton tehát az első nap túljutott. Másnap reggel a beteg
táltos lóhoz ment a tündéristállóba.
Ott feküdt szegény pára gondozatlan szőrrel, sörénye kócosan
összegabalyodva, és szinte csak hálni járt bele a lélek. Egyed először
kitisztította a fekhelyét, majd előkereste a lóvakarót, a lókefét, s
munkához látott. Nem szólt a táltos ló semmit, hagyta, hadd dolgozzon
a legény, gondolta, ez is feladja majd, mint már sokan mások. De bizony
Egyedben emberére akadt. Ragyogó fényesre takarította a ló szőrét.
Amikor végzett, megkérdezte:
– Édes lovam, mit ennél, mit innál, mit hozzak neked?
Ez nagyon jólesett a táltos paripának, és így szólt:
Köszönöm, Egyed! Szorgalmadért, jóságodért segítek visszaszerezni a
rétaljai boszorkánytól az aranyalmát. Hozz nekem négy öl szénát, egy
mérő zabot s két vödör vizet a tündérkerti forrásból. Reggel ugyanezt
tedd elém és utána indulunk a rétaljai boszorkány házához. Holnap nem
lesz otthon, mert boszorkabálba készül, és elmegy új ruhát varratni
magának. Éppen alkalmas lesz a látogatásunk.
Reggel aztán hátára vette a legényt, és hipp-hopp, máris a boszorkány
házánál voltak. A boszorkány már nem volt otthon. Igen ám, de bemenni
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nem tudtak, mert minden ajtót zárva találtak. Itt a tündérek bűvös verse
nem segített. Egyednek eszébe jutott a síp. Elővette hát és megfújta.
Azonnal felpattant minden zár és minden lakat. Végigkutatták az egész
házat, és a hatodik szobában megtalálták az aranyalmát. Egyed gyorsan a
tarisznyájába rejtette, és már repültek is vissza Tündérországba.
Mikor a rétaljai boszorkány hazaért, és meglátta, mi történt, majd
szétpukkadt mérgében. Tudniillik az aranyalmát azért lopta el Tündér
Ilonától, mert akinél az aranyalma van, az nem veszíti el a fiatalságát. Aki
pedig eszik az almából, az mindig fiatal marad! A boszorkány most már
nem tehetett semmit, hiába dúlt-fúlt, mert az aranyalma Tündér Ilonát
illette.
Megvolt tehát a harmadik feladat is, és nem kellett hozzá egy hét,
hanem csak három nap, mert Egyed úgy tanulta, hogy amit ma
megtehetsz, azt ne halaszd holnapra.
Tündér Ilona megköszönte Egyed segítségét, és megjegyezte kedves
tündéreinek, hogy lám, a tündérek is tanulhatnak az egyszerű földi
emberektől. Azzal visszaadta neki a tyúkocskát. Tarisznyáját megtöltette
arannyal, ezüsttel, és a táltos paripával hazavitette. Nagy volt az öröm
otthon, és édesanyja boldogan ölelte magához szorgalmas fiát, aki nem
csak az aranyat tojó tyúkocskát szerezte vissza, hanem aranyat és ezüstöt
is hozott a házhoz. Itt a vége, fuss el véle, egyél tojást reggelire! – fejezte
be a mesét Pergőforgó, majd hozzátette:
– Ne búsulj, Lackó! Reggelre meglesz az a tyúk, mert most már látom,
amint fenn csücsül az eperfán. A tyúkól ajtaját ugyanis a délutáni erős
szél bevágta, így nem tudott beülni a helyére. Reggel majd lerepül onnan,
te meg gondoskodj arról, hogy az ólajtó jól ki legyen támasztva.
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Hal hozta barátság
Augusztusban ismét vendég jött a szomszédos portára. Egy copfos
kislány. A kerítésen át köszöntek egymásnak, akarom mondani Lackó
köszönt a lánynak, mert úgy illik, hogy a fiú köszönjön előre. De
bemutatkozni és beszélgetni nem volt idő, mert Lackó az apukájával
indult pecázni, a kislány meg hamar bement a házba.
Lenn a parton Lackó kitámasztotta a kerékpárját, és elfoglalta a szokott
helyét, elrendezte maga körül a horgászfelszerelés kellékeit, majd felrakta
a csalit, és ahogy apától tanulta, szép nagy ívben bedobott. Ingét magán
hagyta, hogy az erős napsütés meg ne ártson. Apa figyelte egy ideig, hogy
mindent rendben csinál-e, aztán elment úszni. Lackó már jó ideje
csendben várta a kapást, amikor mocorgást érzett az ingének a felső
zsebében.
– Te vagy az, Pergőforgó? – kérdezte, mert bizonyos volt benne, hogy
a manó elkísérte.
– Én vagyok. Gondoltam, egyedül nagyon magányos lehetsz. Habár
úgy érzem, nemsokára vendégünk érkezik.
Alighogy kimondta a manó ezeket a szavakat, megrándult a pecabot.
Lackó nagy izgalommal fogta ki a halat, és beletette az odakészített,
vízzel teli vödörbe.
Alig telt el pár perc, újabb bedobáshoz készült, amikor egy kislány
lépett Lackó mögé.
– Mit fogtál? – kérdezte a vödör fölé hajolva. – Ó, de gyönyörű! Csak
nem akarod elpusztítani?
Lackó megfordult, és felismerte a szomszéd kislányt, ugyanakkor
nagyon elszégyellte magát. Ez a szó, hogy „elpusztítani”, nagyon
rosszulesett neki. Hiszen ő nem olyan! Gyorsan letette a botját, és
visszaengedte a halat a vízbe.
– Nem, nem! Már éppen vissza akartam engedni!
– Akkor jó! – mondta a lány, és leült Lackó mellé.
Nem szóltak, csak nézték a vizet, ahol a halacska eltűnt. Vajon
magához tér? Rövid idő múlva kissé távolabb attól a helytől, ahol Lackó
beleengedte a halat a tóba, csobbant a víz, és a hal kidugta a fejét. Mintha
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azt nézte volna, hogy a két gyerek ott van-e még. Pikkelye megcsillant a
fényben, búcsúzóul csobbantott a farkával, és a kikötő kĳáratát
megcélozva elúszott.
– Téged hogy hívnak? – tette fel hirtelen a kérdést Lackó.
– Dalma – hangzott a válasz, és nagylányos mozdulattal megsimította
a haját.
– Micsoda? – kerekedett el Lackó szeme.
– Dalma, de Dalmuskának becéznek. Miért? Furcsának találod?
– Nem! Inkább érdekes és szép név.
– És neked mi a neved? – kérdezte mosolyogva, mert örült, hogy a
fiúnak tetszik a neve.
– László vagyok, de Lackónak becéznek.
– Nahát! Ez is nagyon szép név.
– Én is szeretem – mondta Lackó, és majdnem egészen belepirult a
kislány tekintetébe.
– Itt laksz, vagy itt nyaralsz te is? Láttalak a szomszéd háznál.
– Itt lakom. Szeretek itt élni a Balaton mellett.
– Miért szereted, mesélj nekem erről a helyről. A szüleim mondták,
hogy jó lenne ideköltözni.
Lackónak más se kellett. Apjával időnként bejárták a település utcáit, a
határt, így sokat tudott a városról. Még arról is megfeledkezett, hogy a
pecabotot figyelje. Beszélt az izgalmas kirándulásokról is. Arról is beszélt,
hogy a felnőttek beszélgetését is szívesen hallgatja, azokból tudja ezt a
sok mindent. Aztán beszélgettek a Balatonról, a benne élő halakról,
vízinövényekről.
A kislány is mesélt a budapesti életükről, hol szoktak nyaralni,
kirándulni. Észre sem vették, jól eljárt az idő. Csak akkor figyeltek fel,
amikor árnyék vetődött rájuk, és három fiú állt meg közvetlenül
mellettük. Egy ideig figyelték, mit csinál Lackó, akinek egymás után
három kapása is volt, de Lackó mindig visszaengedte a halakat a vízbe.
Erre a fiúk elkezdték csúfolni, hogy milyen horgász az, aki
visszadobálja a vízbe a halakat. Lackó ugyanis a méret alatti halakat
visszaengedte a tóba. Mondhattak a fiúk, amit akartak, csak annyit
válaszolt: Hadd nőjenek még! – és arra gondolt, hogy ráér kifogni őket
jövőre, és apa is meghagyta, hogy a kicsi halakat vissza kell tenni a vízbe.
A fiúk azonban ezt nem látták be, tovább élcelődtek fennhéjázó
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szavakkal. Lackó nem törődött velük, annál is inkább, mert végre egy
igazán erős rántást érzett a zsinóron. Gyors mozdulatokkal a part felé
húzta a horogra akadt halat. A fiúk körbeállták.
– Apám! Ez egy süllő! Remélem, ezt nem dobod vissza! – kiáltott fel az
egyik.
– Ez is méret alatti – mondta Lackó.
– Na és! – hangoskodtak a többiek. – Nincs itt a halőr!
Lackó nézte a ragyogó pikkelyek színeit, és nagy kísértést érzett. Eddig
minden halat visszaengedett, mert kicsik voltak. Ez azonban eddig a
legnagyobb, amit kifogott. Milyen jó lenne hazavinni és dicsekedni vele.
Ha visszadobja, a fiúk gyávának nézik. Gyorsan betette hát a vödrébe. A
hal kétségbeesetten forgolódott a vödör vizében, és ahányszor
megmozdult, a pikkelyei szivárványszínben felragyogtak.
– Hű, de szép vagy! – csodálkozott rá Lackó.
És már nem is törődött azokkal a kicsi hangokkal, amelyek a lelke
mélyéből súgtak neki, és megpróbálták figyelmeztetni. Elnyomta őket, és
csak a vadászbüszkeséget, a győztes érzését engedte közel a szívéhez.
Gyönyörködött a hal pikkelyeinek márványos rajzolatában.
Amint nézegette gyönyörű zsákmányát, a meg-megcsillanó fény egyre
jobban elvakította a szemét. Nem tudta levenni tekintetét a halról. Ez a
különös villódzás rabul ejtette, és magához vonzotta. Közben a fiúk
magára hagyták, elmentek fürödni, és már nem törődtek sem a hallal, sem
Lackóval. Dalma nem szólt semmit, csak időnként tekintett a halra. A hal
megpróbált többször kiugrani a vödörből, de nem sikerült. Végre Dalma
megszólalt:
– Lackó! Miért fogtad ki ezt a halat? Megenni nem akarod. Ugye nem
csinálsz belőle macskaeledelt, mint a többi pecázó gyerek a kifogott
halacskákból? Hiszen te jó vagy! Engedd vissza, kérlek, a vízbe. Nézd,
már alig mozog!
És valóban, a hal a hátára fordult, és a hasát mutatta felfelé.
– Visszaengedem, csak gyönyörködtem benne. Nem szoktam
hazavinni a halakat a macskának, te is láthattad, visszaengedtem őket a
tóba eddig is.
– Ha igazán a barátom szeretnél lenni, akkor inkább menjünk együtt
fürödni és kirándulni.
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– Rendben van. Eddig is csak azért pecáztam, mert egyedül voltam. De
haza kell vinnünk a felszerelést, itt nem hagyhatom a parton.
– Vidd csak haza, megvárlak – mondta a kislány, és elfeküdt napozni.
Lackó kiállt a partra, és bekiabált apának, aki egy ismerőssel
beszélgetett a vízben, hogy hazaviszi a botokat és mindjárt visszajön.
Amikor egy kézlengetéssel apa megadta az engedélyt, felkötözte a holmit
a bicajra, és ugyancsak igyekezett hazaérni. Otthon a felszerelését betette
a kamrába, és bekiabált a házba: „Lementem fürödni!” Magában pedig
azt gondolta: Ezen a nyáron már biztosan nem horgászom.
Azzal visszatekert a partra, ahol új barátja, a kislány várt rá.
Egész délután fürödtek, napoztak, majd újra fürödtek, egészen addig,
míg eljött a vacsoraidő. Végre hazaindultak. Lackó egész úton tolta a
kerékpárját, mert úgy illett, hogy hazáig kísérje a kislányt. Apa előrement
a saját bicajával. Mire a nyaralóhoz értek, megbeszélték, hogy másnap
délelőtt jó lenne elmenni együtt kirándulni. Úgy is történt. Dalma szülei
is örültek a kirándulás ötletének és még aznap átjöttek egy kis esti
beszélgetésre. Majd egyeztették az útirányt másnapra.
Lefekvés után Lackó gondolatban végigjárta a kirándulás útvonalát.
Előre örült annak, hogy megmutathatják a hely nevezetességeit, a
Vaskeresztet, a Sáfrányvölgyet, a kilátót és a Szamárkövet. Eszébe jutott
a halacska is. Ha becsukta a szemét, látta felcsillanó pikkelyének
ragyogását. Hirtelen eszébe jutott Pergőforgó, akiről úgy megfeledkezett,
mintha ott sem lett volna. De tudta, hogy barátja nem haragszik ezért rá.
Aztán arra gondolt, mégiscsak jó volt, hogy lement horgászni, és
akárhogyan is, de a halaknak köszönhette Dalma barátságát.
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Török kincs
Lackó és Dalma nagyon jól összebarátkoztak. Nem múlt el úgy
egyetlen nap sem, hogy ne találkoztak volna. Hét végén apa újabb
kirándulást tervezett, méghozzá egy híres-neves helyre, Balatonendrédre.
A somogyi dombok között meghúzódó településen a török időkben egy
földvár állt. Itt volt a központja, és innen irányította a basa a török
katonákat. Ezt a helyet és a Rózsahegyet keresték fel jól megpakolt
hátizsákjaikkal a túrázók.
Elég sokat kellett fel és lemenni a dombok között, mire elérték azt a
magaslatot, ahol valamikor a vár állt. Útközben számtalan mezei rovart
és szebbnél szebb mezei virágokat láttak. Karámba kerített lovak
nyerítettek, amint elhaladtak mellettük, és több birkanyájjal is találkoztak.
Fenn, a domb tetején jólesett a hátizsákokból előkerülő étel. Ebéd után
még bejárták a környéket ritka rovarok és növények után kutatva. Kora
délután, megkönnyítve a hátizsákok tartalmát, vidáman indult haza a
társaság.
Lackó és Dalma végig együtt haladtak, és minduntalan felhívták
egymás figyelmét egy-egy szép növény vagy lepke láttán. Kipirultan és
fáradtan érkeztek haza a tíz kilométeres túráról. Lackónak a vacsora sem
kellett, csak letette a hátizsákját, és mindjárt ment lezuhanyozni.
Pergőforgó már várta. Ott ült az ágya végénél, és a kirándulásról
kérdezte Lackót. Amikor megtudta, merre jártak és mit láttak,
sejtelmesen megjegyezte:
– Én is hallottam a törökök kincséről, de nem az arany volt a
legnagyobb kincs, hanem egy leány!
– Egy leány? Erről apa nem beszélt, pedig sok mindent elmondott a
várról.
– Nos? Mennyire vagy fáradt? Meghallgatod a történetet?
– Nagyon kíváncsivá tettél, persze hogy meghallgatom – szólt Lackó,
és elterült az ágyán.
A manó így kezdte a történetet: A Dunántúl közepén, ott, ahol a
Balaton déli partjánál a magas löszpartot mosta a víz, Külső-Somogy
dombjai között, az Endrédi-patak vájta mély völgyben volt egyszer egy
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falu, azaz hogy van egy falu. Ennek a falunak Endre király után Endréd
lett a neve, mivelhogy ő méltóztatott ezt a helyet pálos rendi
szerzeteseknek adományozni, ahol monostort is építettek. Később
azonban más település is Endrédnek nevezte magát, ezért mivel a
Balatonhoz közel volt a mi Endrédünk, hogy megkülönböztessék, az
Endréd névhez hozzácsatolták a Balaton nevét. Így lett Endrédből
Balatonendréd.
Szóval, akkor régen az emberek abból éltek, hogy művelték a földet, a
rájuk bízott szőlőket, és lejártak a Balatonhoz halászni. Olyan elrejtetten
éltek ebben a csodaszép völgyben, hogy alig lehetett rájuk találni.
Történt pedig, hogy a török szultán hatalmas seregekkel, hatalmas
birodalmat épített magának, és a hódító eljutott egészen Magyarország
északi részéhez, hogy aztán hosszú időre birodalmához csatolja
országunkat. Különösen Somogy vármegyében maradtak sokáig, s hogy
ennek a gyönyörű táj vagy az emberek jósága volt-e az oka, azt én meg
nem mondom, de egészen otthon érezték magukat. Nem volt ez
másképpen Endréd esetében sem, ahol a szultán basája, akinek Csige volt
a neve, és a külső-somogyi sereg vezére volt, a legmagasabb
kiemelkedésre erős várat építtetett, amely központja lett a basa által uralt
területnek.
A várat gazdája után Csigevárnak nevezték. Török katonák
védelmezték lakóit a magyarok be-betörő támadásaitól. A vár
személyzetéhez beletartozott a basa háreme is. A háremben csak
asszonyok élhettek, oda a basán kívül más férfiember be nem tehette a
lábát. Ahol pedig asszonyok vannak, ott virágoknak is kell lenni. Így hát
a basa az egyik hegyen rózsakertet telepített, olajfőző helyiséggel együtt.
Még ma is Rózsa-hegynek hívják ezt a hegyet, utalva a basa rózsakertjére.
Ennek a kertnek a gondozása volt a feladata Hubának, egy falubeli
legénynek, akinek gondos munkája során a kert rózsái pompásan
virítottak.
A rózsaolajat a hárem asszonyai használták szépítkezésre, gyógyításra,
és ezzel kedveskedett a basa a szultánnak is. Nagyon becses holmi volt ez
akkoriban.
Török szokás szerint a basának több felesége volt, de valami különös
dolog folytán csak egyetlen leánya született. De annak is magyar nevet
adtak, mert a dajkája magyar asszony volt, aki sokat énekelt a kicsinek, az
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falu, azaz hogy van egy falu. Ennek a falunak Endre király után Endréd
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pedig gőgicsélt és vékonyka hangján cikogott vissza a dadusnak. Nem is
szólította másként a dada, mint Cika. A török anyának is tetszett ez a név,
hát Cika lett a neve. Cika előbb beszélt magyarul, mint törökül. Egyrészt
a dadus miatt, másrészt kicsi kora óta folyton-folyvást a rózsák között
járt-kelt, és szinte együtt nőtt fel Hubával. Ahogy teltek múltak az évek,
a két fiatal egyre jobban megszerette egymást. Ám szerelmüket titokban
kellett tartaniuk, mert Huba életét senki sem menthette volna meg a basa
bosszújától, aki szigorú és nagyravágyó ember volt. Nem kímélte azt, akit
ellenségének vélt, és nem kímélte a falvak lakóit sem. Időnként
embereivel kilovagoltak portyázásra vagy adóbehajtásra, és aki nem
tudott fizetni, azt rabságba hurcolták. Így ment ez hosszú éveken
keresztül, hogy már alig akadt ember, aki megművelje a földeket. A török
azonban nem csökkentette az adót.
Huba, hogy megóvja a falut a teljes pusztulástól, összebeszélt a
legényekkel, és kint a falu határában, egy szurdok magas partoldalában
elkezdtek egy búvóhelyül is szolgáló alagutat ásni, hogy ha újabb török
rablás jön, a falu lakossága elmenekülhessen a Balaton felé, s aztán ha
szükséges, át a Balatonon a Bakonyba, ahol kevesebb a portyázó török.
A legények egymást váltva, éjszaka ástak Szamard, azaz Nagykő falu
felé, melyet ma Zamárdinak írnak. Egy év alatt, kitartó munkával kiértek
a Balaton partja fölött húzódó, körülbelül öt kilométerre levő löszfal
oldalába. Az alagút ki- és bejáratát sűrű bokros rész takarta. Senki sem
sejthette a beavatottakon kívül, hogy hat méter magasságban rejtekhely
húzódik a kökények és a liánok takarta partoldalban.
Abban az esztendőben, amikor elkészültek az alagúttal, az oszmántörök birodalom hatalma érezhetően meggyengült. Oly régóta állt már
fenn a hatalmas birodalom, hogy elkerülhetetlenné vált az összeomlása.
Már a sokadik szultán igazgatta a birodalmat az első hódítások óta, és az
új szultán egyre több katonát rendelt vissza, mert egyre több támadás
érte országát a leigázott népek részéről. A kivonulási parancs bármikor
megérkezhetett.
Cika tudta, hogy ha megérkezik a szultán futára, neki is el kell hagynia
ezt a helyet, melyet szülőföldjének tekint. Ráadásul apja bejelentette,
hogy ha visszaérkeztek török földre, férjhez adja. Cika nagyon
elkeseredett, hiszen ő Hubát, a magyar fiút szerette.
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Egyik este megérkezett a szultán hírvivője, és Cika másnap hajnalban
dajkájával együtt kiszökött a várból. Egyenesen Hubáék házához
mentek. Huba nagyon megĳedt, mert tudta, hogy ebből nagy baj lesz.
Cika azonban kĳelentette, hogy nem megy vissza a várba, mert férjhez
akarják adni olyan emberhez, akit még életében nem látott. Ő azonban
itt marad, és Huba felesége lesz – jelentette ki dacosan.
Huba örült ennek hallatán, de tudta, hogy gyorsan cselekedni kell, mert
a basa kerestetni fogja Cikát. A török leány azonban még egy fontos hírt
hozott. A szultán parancsba adta, hogy legalább kétszáz rabot vigyenek
magukkal a kivonuláskor. Kora reggel akarják a falu népét és a
szomszédos Szamard népét összefogdosni és rabláncra verni.
– Ez nem történhet meg! – csapott az asztalra Huba.
Azonnal riasztotta a legényeket, akik végigjárták a házakat, és
mindenkit értesítettek a veszedelemről és arról, hogy hogyan tudnak
megmenekülni.
Reggel, amikor a katonák berontottak a faluba, hűlt helyét találták az
embereknek Az állatok a réten kóboroltak, se juhász, se kondás nem
vigyázott rájuk. Sehol egy teremtett lelket sem találtak. Átvágtattak
Szamard településre, de bizony ott is üres volt minden ház. De a baj még
csak ekkor kezdődött igazán. Az asszonyok nagy siránkozással előadták,
hogy nem találják Cikát, a dajkát és a többi várbeli magyar szolgálót. A
török katonák tűvé tették a falut, az erdőt, de nem találtak egy teremtett
lelket sem. Végül feladták a keresést.
Abban a reményben, hogy Cika előkerül és utánuk megy, Csigevár
utolsó basája a vár alatti pincében elásott két láda aranyat. Hej, ha tudta
volna, hogy Cikának esze ágában sincs utána menni.
A basának és családjának indulnia kellett Isztambulba, mert aki nem
érkezett meg egy hónapon belül, annak a családját a szultán elkergette, és
elvette a vagyonát. Nem vesztegethették az idejüket, indulni kellett.
Másnap hajnalban a várnép kivonult és elhagyta Endrédet.
A két falu népe egy hétig rejtőzködött az alagútban, de mivel töröknek
se híre, se pora nem volt, előmerészkedtek, és hazatértek házaikba.
Hubát hamarosan megválasztották bírónak. Cikát pedig úgy szerették,
mintha sohasem lett volna török leány. A fiatalok egybekeltek és
boldogan éltek. Utódaik a mai napig ott élnek Endréden és Zamárdiban.
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Sok víz lefolyt a Dunán, a Balaton vize is lejjebb apadt azóta, hogy ez
a dolog történt, de mindkét településen még ma is megtalálható az
alagutak bejárata. Tény, hogy sok család megmenekült Huba és Cika
jóvoltából. Az igazi török kincs tehát nem az elásott arany volt, hanem a
bátor török leány.
– Itt a vége, fuss el véle, de ne szaladj sokáig, csak Csigevár aljáig! –
fejezte be Pergőforgó a mesét.
Lackó nem szólt semmit. A manó azt gondolta, bizonyára
elszenderedett. De egyszer csak megmozdult, befelé fordult az ágyon és
becsukott szemmel, álmos hangon azt motyogta: – Milyen kár, hogy
Dalma nem hallhatta ezt a mesét! Holnap majd elmondom neki – azzal
máris belépett a meseszép álmok birodalmába.
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Tündérországba megyek!
– Hajjaj, Lackó barátom! Nagy baj van! – sóhajtott Pergőforgó
szomorúan.
– Mi baj van? Én nem tudok segíteni?
– Sajnos, azt gondolom, nem. Itt az ideje, mennem kell.
– Menned? De hová? Ugye, nem akarsz itt hagyni?
– Vissza kell térnem Tündérországba. Egyelőre lejárt a szolgálatom.
Jelentenem kell Tündér Ilonának, hogy éppen olyan jó kisfiú vagy, mint
édesapád volt.
– Hát jelentsd, aztán gyere vissza!
– Nem lehet, Lackó! Most egy másik kisgyereknek van rám szüksége.
– Értem. De nagyon, nagyon sajnálom.
– Tudom, érzem! – mondta a manó, és egy könnycseppet letörölt az
arcáról.
– Mi lenne, ha én is elmennék veled?
– Nem lehet, mert oda különleges belépő kell, ami csak a manóknak, a
tündéknek, táltosoknak és egyéb teremtményeknek van, és ezt kicsi
korukban a születésükkör kapják meg. Rajtad nincs ilyen jel, tehát nem
tudsz velem jönni. De miért is jönnél, hiszen itt mindenki szeret, ismer,
itt van a családod és a barátaid. Volt egyszer egy kislány, aki szintén
szeretett volna eljutni Tündérországba. Végül rá kellett jönnie, hogy
nektek, embereknek itt a Földön van a tündérországotok. Hallgasd csak
meg, hogyan is történt ez egy Kincsi nevű kislánnyal.
– Amikor ez történt, akkor Kincsi még nagyon hitt a tündérekben.
Figyelj csak ide!
Kincsi egyik nap azzal fogadta a nagymamát, hogy Tündérországba
akar menni. Egészen pontosan így hangzott a kĳelentése: „Én, elmegyek
Tündérországba!”
A nagyi meglepődve nézett rá. Csak nem az elmondott tündéres mesék
késztették erre az elhatározásra?
– Nem a Balatonba megyünk fürödni? – próbálta vidáman elütni a
dolgot a nagymama.
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– Ma fürödni megyünk, holnap Tündérországba! – szólt Kincsi, és
széttárta mindkét kezét, mintha azt mondaná: „Hiszen ez egyértelmű.
Hajjaj! – gondolkodott el egy pillanatra a nagymama. Ami igaz, igaz,
sokszor mondott tündéres, manós mesét Kincsinek, főleg, ha szomorú
volt valami miatt vagy lázas beteg lett.
Most aztán kitalálhatja, hogyan mondja el neki, hogy Tündérország
csak a mesében létezik és nem a földi világban. Csak a mesében létezik?
– kapott hirtelen észbe. Nem is olyan biztos! Mert lássuk csak! Mindenki
tudja, hogy az egyik szomszédos országban van egy nagy terület, aminek
Erdély a neve, és amit Tündérországnak is mondanak.
Már pedig ha ez a név évszázadokon át él az emberek tudatában, akkor
létezik. És ha van Tündérkert, az bizony csak Tündérországban lehet.
– Ide figyelj, kedvesem! – kezdte nagymama a mondandóját, és
odahúzta maga mellé a kisszéket. – Ülj csak ide! A te apukád Erdélyben
született, vagyis Tündérországban. És ha valaki Tündérországban
születik, akkor az csakis tündér lehet. Ilyenformán apukád nem is tündér,
hanem maga a tündérkirály. Apukádnak, vagyis a tündérkirálynak te vagy
a kislánya. A tündérkirálynak pedig csakis tündér kislánya születhet.
Tehát te már tündér vagy!
– Akkor Hajnika is tündér, mert az ő apája is az én apukám –fejtegette
Kincsike. – És anya – emelte fel mutatóujját -, a te gyereked. Akkor ő
nem tündér?
– Már hogyne volna? Mikor anyukád született, három tündér állta körül
az ágyacskáját. Mindegyik tündér elmondott egy jókívánságot, azért
olyan szép, okos és ügyes az anyukád. Aztán megismerkedtek apával, aki
ugye tündérkirály, s egy tündérkirálynak csakis tündér lehet a felesége.
– Azoknak meg tündér gyerekük lesz, igaz?
– Igaz bizony! Amikor elutaztatok a messzi nagymamához és a
nagytatához, te máris Tündérországban jártál, csak nem tudtál róla. Pedig
a nagytata udvarában nő a csengő-bongó aranyos körtefa, a mosolygó
almafa, és a legszebb pulykák mind ott pullyognak a kert aljában. A
kútban gyémánt csillogású víz várja, hogy szomját olthassa annak, aki
merít belőle. A réteken nyíló sok-sok virágtól édes a csodaszarvú
tehénkék teje. A hatalmas fenyvesekben bozontos medvék csipegetik a
kokojszát és a málnát. Az emberek ízletes gombákat szednek az erdőben,
és nagyon óvatosak, hogy ne találkozzanak a farkasokkal vagy a
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medvékkel. A fák között, a források közelében élnek az erdei manók,
akik azonnal jelentik Tündér Ilonának, ha valami rendbontás történik az
erdőben. Például ha valaki nem a tűzrakó helyen gyújt tüzet, és ezzel
veszélyezteti az állatok és a fák életét.
– A gyufa és a tűz nem gyereknek való – bólogatott okosan Kincsike.
– Nem bizony! Nagyon jól tudod.
– És még mi van ott a Tündérországban? – kérdezte a kislány, és
odahajtotta a fejét a nagymama vállára.
– Fenn az Üveghegyen, a tükrös palotában Tündér Ilona vigyázza az
országot. Tizenkét főtündére a réteken, mezőkön és az emberlakta
helyeken repkednek, persze láthatatlanul.
– Ezek voltak anya kicsi ágyánál is?
– Ezek közül lehetett ott a három, mert én más főtündérekről nem
tudok. Tündér Ilona gondoskodott arról, hogy a rétek, mezők mindmind tele legyenek számtalan gyógyító fűvel és virággal, a főtündérek
pedig ellenőrzik, hogy okosan élne-e az emberek ezekkel a füvekkel,
virágokkal. Amikor én egyszer ebben az országban jártam, tatáddal
felmentünk az Ördögárok mentén a Kőd hegy tetejére, s ott cserevirágot
szedtünk, hogy elmúljon a betegségem.
– És meggyógyultál?
– Hiszen itt vagyok, egészséges vagyok! – nevetett a nagymama, és
Kincsi vele nevetett.
– Mesélj még!
– Tudod, a messzi mamáéknál három csodatehénke lakik. Emlékszel,
milyen finom volt a tejük? És arra emlékszel, hogy a nagytata a cica
szájába fröccsentette a tejet a tehén tőgyéből? Olyan nagyot nevettél
rajta, hogy majdnem beestél a kisboci mellé. Bizony, amikor ott voltunk,
naphosszat Zolikával, Szendével, Izabellával játszottatok, még a Nap is
irigykedve nézett le az égből, olyan jó barátokat látott együtt játszani!
– Na, látod, mama! Hát ezért is kell nekem elmennem Tündérországba.
És én bizony elmegyek! – jelentette ki a kislány, és a nagymama rájött,
hogy minél többet mesél, annál inkább felébreszti a vágyat a kislányban,
és annál nagyobb lesz a kíváncsisága, majd az elhatározása. Itt bizony
nincs mit tenni, meg kell várni, amíg a gyerek saját magától megéli és
rájön a valóságra, ami nem az ő világa már, hanem a felnőtteké. De most
még nem lehetett megmásítani az eddigieket. Ki kell várni az idejét.
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– Tudod mit? Elmegyünk! De akkor az egész család elmegy! És
megmutatom neked, hol lakik Tündér Ilona a tündéreivel.
Kincsi amint ezt meghallotta, rögtön felkelt a kisszékről, kirohant a
konyhába az anyjához.
– Anya! Elmegyünk Tündérországba, de mindenki ám! – kiabálta
csillogó szemekkel, és boldogan ölelte át a hozzá lehajoló édesanyját.
– Látod, Lackó! Ez a ti igazi tündérvilágotok. Itt kell nektek úgy élni,
mint a tündéknek. Vigyázni, szeretni, megbecsülni egymást, és akkor
nem vágytok majd a mesebeli világra, hanem élitek a saját, valóságos
életeteket. Elbúcsúzom tőled. Ne felejts el, s ha majd édesapaként neked
is lesznek gyerekeid, ha szükséges lesz, őket is meglátogatom. És eszedbe
ne jusson búslakodni! Gondolj arra a sok szép és érdekes dologra, amiről
beszéltem neked, és amit megismertél. Köszönöm a barátságodat! – szólt
Pergőforgó, és búcsút intett a kezével.
Mire Lackó bármit mondhatott volna, Pergőforgó már el is tűnt. Lackó
csak állt ott egy darabig, várt, hátha nem is történt meg ez az egész. De
amint odatekintett, ahol az előbb még manó barátja állt, egy fénylő követ
vett észre. Felvette, a tenyerébe helyezte, nézegette, forgatta. A fény
áthatolt a kő kristályain. Lackó szíve erősen megdobbant, mintha egy
pillanatra Pergőforgó arca jelent volna meg a kőben. – Ez a barátság
köve! – mosolyodott el Lackó, és odahelyezte az ágya mellett lévő
éjjeliszekrényre, hogy lefekvés előtt újra és újra megnézhesse kristályos
ragyogását.
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