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A MESEMONDÓ TÖRTÉNETE.

Hol volt, hol nem volt, a kidűlt, bedűlt 
kemencén innen is, túl is, volt egyszer egy 
szerencsétlen flótás, akinek semmi sem 
sikerült, akármihez is fogott. Már minden
féle mesterséget megpróbált, hivatalt is 
vállalt, sőt még regényt is írt, de sehogy 
sem bírt boldogulni, pedig nagyon szorgal
mas volt.

Mikor már nem tudott mihez fogni, végre 
az az eszméje támadt, hogy bejárja az egész 
világot és mindenféle meséket mond kis 
gyermekeknek. Azt hitte, hogy ez könnyű 
mesterség és amellett még maga is szóra
kozni fog, mert nagyon szerette a gyerme
keket. Nyakába vett tehát egy szépen szóló 
gitárt és megindúlt útjára; mikor beért az 
első városba, hangos zeneszóval ment a fő
térre és magához édesgette a jó kisgyerme
keket:

— Meséket, kis fiacskáim, meséket! Ki 
akar szép meséket hallani!

A kis gyermekek hamar összeszaladtak 
és egész csődület támadt a Mesemondó körül, 
ö pedig elkezdte:
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— Volt egyszer egy király, meg egy 
királynő, akinek nem voltak gyermekei; 
sokat búsultak emiatt és számos fogadalmat 
tettek . . .

— Tudjuk, tudjuk, — kiáltották közbe a 
gyermekek; — ez a Csizmás kandúr. — 
Mondj egy másikat.

— Akkor hát egy má?ikat mondok.
És élűiről kezdte:
— Volt egyszer egy aranyos kis leányka, 

akinek az anyja bolond volt, a nagyanyja 
pedig még bolondabb: a nagymamája egy 
vörös sipkát csinált neki . . .

— Tudjuk, tudjuk, — kiáltottak közbe a 
gyermekek; — ez a Kis vörös bóbitás. — 
Mondj egy másikat.

A szegény Mesemondó már bosszankodni 
kezdett, de azért hamarosan egy másikba 
fogott:

— Volt egyszer egy nagy úr, akinek 
volt egy kis leánya. Mikor a felesége meg
halt, még egyszer megnősült és egy özvegyet 
vett el, a kinek két leánya volt . . .

— Tudjuk, tudjuk, — kiáltották közbe 
a gyermekek; — ez a Hamupipőke. — Ha 
mást nem tudsz, akkor tovább mehetsz.

Amidőn látták, hogy csak a régi, isme
retes meséket tudja, amelyeket már meg 
is untak, hátat fordítottak neki és el- 
széledtek.

A 6zegény Mesemondó nehéz szívvel,
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Volt egyszer egy király . . .
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szégyenkezve sompolygott ki a városból. 
Aztán betért a legközelebbi városba s ott 
is hangos zeneszóval ment a főtérre és megint 
magához édesgette a jó kis gyermekeket:

— Meséket, jó kis fiacskáim, meséket! Ki 
akar szép meséket hallani!

A kis gyermekek hamar összeszaladtak 
és egész csődület támadt a Mesemondó 
körül. De akármelyik meséjébe kezdett, 
mindjárt közbe kiáltottak:

— Tudjuk, tudjuk. Ha mást nem tudsz, 
akkor tovább mehetsz.

S midőn látták, hogy csak a régi, isme
retes meséket tudja, amelyeket már meg 
is untak, hátat fordítottak neki és elszéledtek.

A szegény Mesemondó pedig, mikor 
mindenütt így szégyenben maradt, nagyon 
elkeseredett és keserves sírásra fakadt. Most 
már igazán nem tudta, hogy mibe fogjon, 
ha már ez sem sikerült neki. Mikor nagy 
sokára jól kisírta magát, bánatos szívvel 
neki indúlt a nagy világnak, és csak úgy 
találomra ment mendegélt, míg csak be 
nem alkonyodott.

Késő éjszakára egy sűrű erdőbe ért és 
lefeküdt a puha fűbe, egy nagy fa alá, 
mert már nagyon el volt fáradva. De nem 
tudott elaludni; annyira félt, hogy nem 
merte a szemeit wn lehunyni. tJgy tetszett 
neki, mintha a fák, a bokrok, sőt még a 
kis virágok is, susogva beszélgetnének, pedig 
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talán csak a szellő ingatta a gazdag lombokat; 
aztán a baglyok visítottak, a tücskök cir- 
peltek, a farkasok ordítottak és a szegény 
Mesemondó reszketett, hogy ezek a vad
állatok mind az ő életére törnek.

Egyszerre osak, pontban éjfélkor, látja, 
hogy az egész erdő kivilágosodik, mintha 
fényes nappal volna; minden fa, virág és 
bokor csak úgy ontotta magából a vidám, 
ujjongó népet, amely énekelt és táncolt, 
mialatt köröskörül, egyetlen szempillantás
ban gyönyörű sátrak és bódék emelkedtek, 
megrakva szebbnél szebb, csodálatos dolgok
kal, amelyek fényesebben ragyogtak, mint 
az arany és a drágakövek.

A szegény Mesemondó csak most vette 
észre, hogy a tündérek országos vásárt tarta
nak s amint elámúlásából magához tért, 
kissé nekibátorodott és fölkelt fektéből. így 
gondolkozott:

— Talán meséket is árulnak a tündérek; 
új, szép meséket: megpróbálom, hátha vehe
tek egy párt

S félénken oda ment a legelsőhöz, aki 
piros bársony sátorban mézeskalácsot, beszélő, 
szóló szőlőt meg mosolygó almát árult. 
Habozva megkérdezte:

— Nem árul új meséket!
— Uj mesék már nincsenek; kiveszett 

a magjuk.
A Mesemondó fejét csóválta erre a furcsa 
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válaszra és tovább ment; oda settenkedett 
egy másik tündérhez, akinek sokkal szebb 
portékái voltak, mert színezüst sátorban 
árulta a mézes márcot, a beszélő csutorát, 
meg a zenélő ködmönt és ettől is meg
kérdezte:

— Nem árul új meséket!
— Uj mesék már nincsenek; kiveszett a 

magjuk.
— Ez is.

Most már egészen elvesztette a bátorságát, 
és lassan, vizsgálódva járt körül a ragyogó 
vásárban, ahol mindenki örült és mulatott, 
csak egyedül ő volt szomorú. Végre, midőn 
már betelt a mindenféle drágaságok szemlé
letével, megint csak nekibátorodott és ki
választotta a legfényesebb bódét, mely szín
aranyból készült és gyémántos csillagokkal 
volt teleszórva. Egy cukros kis babatündér 
árúlgatott benne járó bábukat, beszélő 
kecskéket és tűzokádó tortákat; a szegény 
Mesemondó alázatosan megemelte a kalap
ját és félénken kérdezte:

— Nem árul új meséket!
— Uj mesék már nincsenek; kiveszett a 

magjuk.
— Most már hát vége.
Mikor a jószívű babatündér látta, hogy 

a szegény Mesemondónak a szemei megtel
nek könnyekkel, megszánta és azt mondta 
neki:
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• • . gyönyörű sátrak és bódék • • •

9



— Tudod mit! Menj el a Fantázia 
tündérhez, annak van sok, de nem akarja 
elmondani senkinek sem. Ragyogó gyémánt 
barlangban lakik, egy narancserdő közepén 
és szárnyas arany lovon jár; de ha föl
keresed, vidd el magaddal Tündér Ilonát, 
Argirus királyfit, a Hamupipőkét, a Csizmás 
kandúrt és a többieket is mind. Próbáld 
meg: bár úgy is tudom, hogy hiába jársz.

— Nem tesz semmit: azért megpróbálom.
És a szegény Mesemondó reménykedve 

útra kelt, hogy megtalálja Tündér Ilonát.
— Oh, én szép Tündér Ilonám, jer velem.
— Nagyon szívesen.
— Oh, hatalmas Árgirus királyfi, jer 

velem.
— Oh, szelíd Hamupipőke, jer velem.
így aztán összegyűjtötte valamennyit és 

megindultak. Szerencsére, az apró-cseprő kis 
tündérek tudták, hol lakik a Fantázia 
tündére és hamar megtalálták a narancs
erdőt és annak közepén a gyémántbarlangot. 
Az ajtó előtt egy nagy kutya állt őrt és 
haragosan rájuk kiáltott:

— Kit kerestek!
— Fantázia tündérét; — mondták az 

apróságok s aztán körbe fogták a nagy, 
kuvaszt és addig incselkedtek vele, míg az 
egészen megbarátkozott velük és megtűrte 
a Mesemondót is.

— Nincs itthon; várjátok meg.
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Félóra múlva nagy zúgás támadt a 
levegőben s egyszerre vakító fény áradt le 
a magasból; a szárnyas aranyparipa tom
bolva, prüszkölve szökkent le a földre és a 
hátán ott ült ragyogva, mosolyogva a 
Fantázia világszép tündére. Mindjárt meg
ismerte a kis aprószentjeit akik a nyakába 

ugráltak és valamennyit sorra csókolta; de 
amint meglátta a szegény Mesemondót, 
aki alázatosan és szégyenkezve félrevonult, 
haragosan összeráncolta fényes homlokát és 
rákiáltott:

— Hát te ki vagy! Mit keressz itt!
És el akarta kergetni. De az apró 

tündérek megkérlelték és mindent elmond
tak neki:

11
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— Ez a szerencsétlen flótás már minden
féle mesterséget megpróbált, de mindenbe 
belebukott Utoljára beállt Mesemondónak, 
de a kis gyermekek, akik a mi történeteinket 
már mind ismerik, most új meséket kérnek 
,tőle s mivel ilyeneket nem tud, nem is 
akarják meghallgatni. Aranyos Fantázia 
tündér, édes jó kis mamánk: segíts rajta te.

— Uj mesék már nincsenek; kiveszett a 
magjuk.

— Édes jó Fantázia tündér, segítsen 
rajtam — könyörgött zokogva a szegény 
Mesemondó.

A könnyek láttára a jó Fantázia tündér
nek megesett a szíve.

— Megyek, jövök.
Bement a ragyogó gyémántbarlangba s 

aztán rövid idő múlva ismét kijött és a 
kötényében hozott valamit.

— Fogjad; — szólt a Mesemondóhoz. — 
Talán ez segít rajtad.

S odaadta neki mind; volt benne egy 
kecske, meg egy tyúk, két aranytojás, sok
sok füge, meg számos más különös dolgok.

— Mit csináljak velük!
— Vidd magaddal és majd meglátod.
A Mesemondó hálás szívvel köszönte meg 

a jó Fantázia tündér ajándékait, hazakisérte 
kis társait s a legelső városban, ahová ért, 
hangos zeneszóval ment a főtérre és magá
hoz édesgette a jó kis gyermekeket
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_  Meséket, kis fiacskáim, meséket! Ki 
akar szép meséket hallani!

A kis gyermekek hamar összeszaladtak 
és egész csődület támadt a Mesemondó 
körül, ö pedig kezébe vette a tyúkot, meg 
a kecskét és elkezdte:

— Volt egyszer egy . . .
Egy szót sem tudott abból, amit el akart 

mondani, de alig kezdett el beszélni, a szó 
csak egyre folyt, ömlött ajkairól, mintha 
már régen betanulta volna: ez volt az első 
mese: A bűvös fügék.

A mese tetszett a gyermekeknek, akik 
körültáncolták és könyörögtek neki:

— Egy másikat! Egy másikat!
A Mesemondó pedig találomra benyúlt a 

mellény zsebébe és kivette a két aranytojást, 
a Fantázia tündér ajándékát; aztán újra 
nekifogott;

— Volt egyszer egy . . .
Egy szót sem tudott abból, amit el akart 

mondani, de alig kezdett el beszélni, a szó 
csak egyre folyt, ömlött ajkairól, mintha 
már régen betanúlta volna; s ez volt a 
második mese: Az arany rigó.

A mese tetszett a gyermekeknek, akik 
körültáncolták, és könyörögtek neki:

— Egy másikat, egy másikat!
A Mesemondó pedig találomra benyúlt 

a mellényzsebébe és megint kivett egyet a 
jó Fantázia tündér ajándékai közül s így

13 



ment ez tovább, míg elmondta mind az öt 
meséjét. Akkor fölkerekedett és egy másik 
városba ment, onnan egy harmadikba, aztán 
tovább, tovább, az egész világban; de 
mindenütt csak ezt az öt mesét mondta el, 
mert többet nem tudott s mikor kérték, 
hogy mondjon újakat is, szomorúan a fejét 
csóválta és azt felelte:

— Uj mesék már nincsenek; kiveszett a 
magjuk.

De föltette magában, hogy jövő kará
csonyra megint fölkeresi a Fantázia tündérét 
és addig könyörög neki, míg megint meg
ajándékozza valamivel.

És a Fantázia tündére megint meghall
gatta, de most már nem csak új mesékkel, 
hanem tettel és tanáccsal is segített rajta. 
Levelet írt Dezső bácsinak, aki egy nagy- 
nagy nyomdának az igazgatója, meg Margit 
néninek, akiről tudta, hogy nagyon-nagyon 
szereti a jó kis gyermekeket.

Azt írta nekik, — ne hagyják árván a 
magyar fiúkat-lányokat, hogy mindig csak 
öreg, régi meséket olvasgassanak. Küld ő 
nekik garmadával vásárfiát a Tündérvásár
ról és aztán szavának is állt. így született 
meg a sok vásárfiából a

„TÜNDÉRVÁSÁ R.“

Olvassátok egészséggel, tanuljatok belőle 
és sok örömötök teljék benne!
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A BŰVÖS FÜGÉK.

Volt egyszer egy szegény szabó, aki alig 
tudott megélni; éjjel-nappal szakadatlanul 
kellett dolgoznia, hogy eltarthassa feleségét 
és három gyermekét, mert a, foldozásért 
rosszul fizettek, a kenyér pedig drága volt.

Egy szép napon már rég elharangozták 
a delet s a mi szegény szabónk egyik lábát 
keresztbe vetve a másikon, szorgalmasan 
foldozgatott Hol az öltésre nézett, hol ki
bámult az utcára, gondolkozva, hogy honnan 
vegyen ebédet, mert aznap még semmit 
sem evett

Ajtaja előtt a parasztok egyre-másra 
vitték kosarakban a legjobb dolgokat; az 
egyik sajtot, a másik tojást, a harmadik 
nyulat s a negyedik csirkéket; de a szegény 
szabó egyiket sem merte megszólítani.

— Ma már aligha lesz ebéd!—sóhajtott 
magában.

végre egy szép kis fiúoska ment el a 
bolt ajtaja előtt; kosara tele volt szép nagy, 
hófehér tojásokkal s a tetejükben két ici-picí
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tojáska volt, amelyek oly kicsinyek voltak, 
mintha csak galamb rakta volna őket.

A szegény szabó megállította a fiúcskát 
és, mert pénze nem volt, azt a két kis tojást 
akarta megvenni hitelbe.

— Hogy adod!
— Két krajcár darabja.
— Jól van; de az áráért csak holnap 

jöjj el.
A fiúcska elment, a szabó meg azt gon

dolta:
— Holnapig csak lesz négy krajcárom.
És behívta a feleségét:
— Nesze; csinálj belőle rántottét; már 

nagyon éhes vagyok.
A felesége, mialatt a konyhába ment, 

csodálkozva mondta:
— Milyen nehezek!
Nemsokára aztán újra bejött:
— Nem tudom feltörni a tojásokat.
— Ugyan, ne tréfálj!—dörmögött a szabó 

bosszúsan, és maga ment ki a konyhába, 
hogy felüsse a tojásokat.

És nekifogott, először óvatosan, hogy el 
ne folyassa, azután haragosan s végre még 
kalapáccsal is verte a két tojást, de azok 
csak nem törtek fel.

Kétségbeesve szaladt át az aranymíves
hez a szomszédba, mert azt hitte, hogy meg
tréfálták és a két tojás bizonyosan vas
ból van.
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— Két krajcár darabja . . .

Hogy született a Tündérvásár 1.



— Az ötvös megvizsgálta a tojásokat, 
lereszelt belőlük egy kis darabkát, aztán 
azt mondta:

— Aranyból vannak.
— Aranyból!
— Tiszta színaranyból; ha el akarod 

adni ...
És sok, sok pénzt adott értük a szegény 

szabónak.
Ez pedig jól megebédelt, aztán elment, 

felkereste a fiúcskát, kifizette a tojásokat, s 
megkérdezte, hogy van-e még! Mert meg 
akarta venni az egész kosarat; de a fiúcska 
már mind eladta. Ellenben megígérte, hogy 
másnapra lesz s akkor a szegény szabó 
megvette mind.

A hófehér, nagy tojások közt most is 
volt két apró, mint tegnap: de csak ez a 
kettő volt aranyból.

Midőn a kis fiú harmadnap is eljött, a 
szegény szabó megkérdezte tőle:

— Nem adnátok-e el azt a tyúkot, 
amelyik ezeket a kis tojásokat tojja! — Én 
megvenném.

— Miért ne!
S a szabó megvette az aranytyúkocskát 
Most már azt hitte, hogy valóságos 

kincsesbányára akadt; a kis tyúkocska 
minden reggel két tojást tojik és ez elég 
lesz nekik; nem is kell többé dolgoznia: 
tehát az ollót és a tűt a sutba hajította.
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Éppen arra ment egy béna, elaggott 
koldus és alázatosan kért alamizsnát. A jó
szívű szabó egy fényes aranyat adott neki, 
mire a vén koldus így szólt:

— Te jószívű ember vagy és megérdem- 
led a szerencsédet; de én még szerencsésebbé 
akarlak tenni. Tudd meg tehát, hogyha le
vágod a tyúkodat, az, aki a taréját meg
eszi, spanyol királynő lesz, ha asszony, vagy 
mór király, ha férfiú; aki a szívét meg
eszi, ha férfi, portugál király, ha nő, India 
királynője lesz; a ki pedig a máját eszi 
meg, akár férfi, akár asszony, mindig annyi 
pénzt talál a zsebében, amennyit csak akar, 
valahányszor ráüt.

Most örült csak meg a szegény szabó: 
azonnal levágatta a tyúkot, s megsüttette 
vacsorára.

A szabónak három apró gyermeke vi
dáman játszogatott a konyhában s mialatt 
anyjuk kiment valamiért, a legidősebbik 
meglátott egy kis lábasban félretéve három 
darabka húst. Azt hitte, hogy ez senkinek 
sem kell; azért hát egyet megevett maga, 
a másik kettőt pedig elosztotta a két kis 
öccse között.

Mikor aztán megjött az anyjuk és a 
szabó is, hiába keresték a tyúk taréját, szivét 
és máját: nem volt sehol! A szegény szabó 
majd kétségbeesett s csaknem meghalt bána
tában: végre pedig keserves sírásra fakadt
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És sírt az asszony is, mert már előre örült 
annak, hogy India királynője lesz. De, mi
vel jó szívük volt és nagyon szerették a 
gyermekeiket, csakhamar megvigasztalódtak 
és azt mondták:

— Hadd legyenek szerencsések a gyer
mekek!

így történt, hogy a kis leánykájukból 
spanyol királynő, legidősebb fiukból portu
gál király lett; ezeknek a történetét meg
tanulhatjátok a világtörténelemből. Leg
kisebb fiúk pedig, a ki a máját megette, 
olyan gazdag lett, hogy csak úgy úszott az 
aranyban Különben Mikulásnak hívták és 
igen jókedvű fiú volt.

Nem tudván mit csinálni azzal a sok 
pénzzel, egy nagy tele zsákkal ajándékozott 
a szüleinek, maga pedig elment világot látni.

És ment, mendegélt, napkelettől nap
nyugatig és sohasem fáradt bele az uta
zásba. Fényűzésre, pompára és gazdagságra 
vetekedett a császárokkal és királyokkal; 
egynémelyik meg is haragudott rá s irigy
ségből meg akarta szégyeníteni, de egyiknek 
sem sikerült. Mikulás nagy ebédeket adott, 
táncmulatságokat rendezett, színházakat 
építtetett és sokszor egész nemzeteket meg
vendégelt; aztánt hirtelen úgy eltűnt, mintha 
nyoma veszett volna. Már csaknem az egész 
világot bejárta: ismerte a vörös, fehér és 
fekete tengert, a legmagasabb havasokat
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és legvirágosabb völgyeket s ha ogyszer 
elkezdett mesélni, vége-hossza nem volt a 
szebbnél-szebb történeteknek.

Különös szokása volt, hogy mindig a lég-

. • . a másik kettőt pedig elosztotta . . .

furcsább öltözetekben járt s ha valaki ki
nevette, mindig talált rá módot, hogy meg
büntesse ezért.

így járt egyszer a Fekete szigetek fő
városában is, ahol a királyi palota előtt
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sétált bohóc öltözékében. Az ablakból a 
királyné meg a leánya éppen kinéztek, s 
midőn meglátták Mikulást, hangosan el
kezdtek kacagni és kénytelenek voltak be
csukni az ablakot.

— Megálltatok csak! — gondolta magá
ban Mikulás.

És azonnal megvette azt a nagy üres 
telket, mely a királyi palotával szemben 
állt s rövid időn oly pazarfényű várkastélyt 
építtetett rajta, hogy ahhoz képest a király 
palotája valóságos kis kunyhó volt. Csak 
úgy ragyogott az egész az aranytól és a 
márványtól: még a lépcsők is vörös porfir- 
ból voltak.

A király családját a dolog nagyon 
bosszantotta. Mindenképen el kellett pusztí
tani a gyűlölt idegent, aki oly vakmerő 
volt, hogy fényűzésével még a királyi palota 
gazdagságát is elhomályosította.

Melinda, a király leánya, nagyon szép 
volt, de csalfa és rossz szívű. Szeretett 
mindenkit kigúnyolni és soha nem ment 
férjhez, mert azt tartotta, hogy senki sem 
elég érdemes hozzá. Most azonban egész nap 
ott állt az ablakban és mindig csak Miku
lásra nézett, hogy ennek már a feje meg
szédült belé, és azt hitte, hogy a király
kisasszony megszerette őt.

Másnap a király ünnepélyesen meghívta 
Mikulást az udvarhoz; mindenki nagy tiszte
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lettel fogadta, a lakájok földig hajoltak 
előtte és az ebédnél Melinda mellé ültették, 
aki nagyon kedvesen bánt vele, úgy hogy 
a szegény Mikulás csakhamar halálosan 
beleszeretett.

Aztán napról-napra ellátogatott az ud
varba és mindig jobban megszerette Me
lindát; végre még a kezét is megkérte és a 
király bele is egyezett a házasságba. Már 
az esküvő napja is ki volt tűzve, midőn 
egyszer Melinda megkérdezte Mikulástól:

— Honnan van neked annyi pénzed!
Mikulás, semmi rosszat sem sejtve, el

mondta a történetet, de Melinda úgy tett, 
mintha nem hinné. ,

— Hát majd bebizonyítom, — szólt 
Mikulás.

S benyúlt a torkába, ahonnan kivette 
a csirke máját, amelynek az a tulajdon
sága volt, hogy örökké változatlan maradt, 
de azért csak annak használt, aki először 
megette.

— Nézd, itt van! — mondta Mikulás és 
átnyújtotta a bűvös májat Melindának.

— Hát most már nincs pénzed!
— Nincs.
— Egy filléred sincs!
— Egy fillérem sincs.
— No várj; tegyük el ebbe a kis szek

rénybe és menjünk vacsorálni; fogadok, 
hogy ezalatt mégis majd lesz pénzed megint.
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És a vacsora alatt is még mindenki a 
legnagyobb tisztelettel közeledett Mikulás
hoz. De még vége sem volt a lakomának, 
midőn Mikulás elálmosodott, és aztán egészen 
mély álomba merült. Ekkor hirtelen nagy 
robajjal összedűlt a fényes várkastély és a 
szolgák rémülve rohantak be, hogy ezt meg
jelentsék. Az általános zűrzavarban min
denki csak Mikulásra haragudott.

— Dobjátok ki ezt a csalót!—parancsolta 
a királyné.

És a szolgák kivitték szegény Mikulást 
a hóra, ahol reggel dideregve ébredt fel. 
Midőn kinyitotta szemeit, hasztalan kereste 
a fényes palotát: az romokban hevert. Be 
akart menni a királyi palotába, de nem 
engedték be; meg akarta vesztegetni az 
őröket, de nem volt egy fillére sem és hasz
talan ütögetett a zsebére, az csak üres 
maradt.

Elbúsulva útnak indúlt tehát, hogy vissza
térjen a szüleihez. Ment, mendegélt és már 
halálra volt fáradva, mikor egy rengeteg 
erdőbe érkezett. Miután már este volt, föl
mászott egy magas fára, hogy a vadállatok 
meg ne egyék és elaludt.

Hajnal felé hirtelen fölébredt; három 
rablókinézésű ember jött a fa felé, egy
mással civakodva.

A fa alatt megálltak; Mikulásban pedig 
megfagyott a vér, hogy hát ha meglátják
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és megölik. De ezeknek eszükbe sem jutott, 
hogy valaki lehet közelükben; különben is, 
a rablott holmin verekedtek és már hajba 
is kaptak.

Mikulás eltüsszentette magát.
— No most — gondolta magában — 

végem van!

Mikulásban megfagyott a vér . . •

— Ki jár itt? — ordítozták a rablók vér
ben forgó szemekkel.

— Ne bántsatok, — könyörgött reszketve 
Mikulás — véletlenül erre tévedtem s meg
húztam magamat a fán éjszakára, hogy a 
vadállatok szét ne tépjenek.

A rablóknak épen kapóra jött Mikulás;
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ez majd bíró lesz az ő civódásukban s el
intézi az osztozkodást.

— Szállj le a fáról! —parancsolták neki.
És Mikulásnak le kelett szállania.
— Ide hallgass! — rivallt rá a leg

vénebbik; — összevesztünk a zsákmányon: 
te légy a biró.

— Miféle zsákmányon?
— Egy pár osizma. amellyel a világ 

végére is el lehet repülni, ha valaki fel
húzza és elkiáltja: —Hipp-hopp! ott legyek, 
ahol én akarok! — Van egy gyűrű, 
amelyiket ha valaki a szájába vesz, mindenki 
előtt láthatatlan marad. Aki pedig ezt a 
kürtöt megfújja, annyi fegyverese lesz, 
amennyit csak: akar.

— Aztán csakugyan igaz ez! Szeretném 
megpróbálni.

S fölhúzta a csizmákat, elvette a gyűrűt, 
nyakába akasztotta a kürtöt.

— S annak adhatom, akinek akarom!
— Igen, annak! — kiabálták a rablók.
— Akkor várjatok itt rám három napig!

— kacagott Mikulás és hirtelen eltűnt.
A három rabló éktelen káromkodással 

rohant rá, de még csak nem is hHták 
Mikulást, aki a szájába vette a gyűrűt ós a 
varázsos csizmákkal csak úgy repült.

— Ah! — gondolta magában — most 
bosszút fogok állani.
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S hirtelen azt akarta, hogy a királyi 
palota előtt legyen. A nap épen kelőben 
volt, midőn Mikulás leröppent a földre, a 
királyi palota kapuja előtt s egész bátran 
belépett, mert tudta, hogy senki sem látja 
meg. Lassan fölment a lépcsőkön és észre- 
véletlenül benyitott Melinda szobájába, aki 
még nyugodtan aludt.

Mikulás kivette szájából a gyűrűt és 
sokáig nézte alvó menyasszonyát, aki szinte 
mosolygott álmában. Most már, hogy viszont
látta, meg is bocsátott neki; épen el akarta 
hagyni a szobát, midőn Melinda váratlanul 
felébredt.

Először megijedt, elsikol tóttá magát, 
mintha esak álom volna az egész; de mikor 
megbizonyosodott, hogy csakugyan Mikulás 
áll előtte, úgy tett, mintha nagyon örülne, 
a nyakába borult é«s kérte, hogy mesélje el, 
mi történt vele, hogyan tűnt el egyszerre a 
palotából.

Mikulás hitt Melindának és mindent el
mesélt neki.

— Ártatlan vagyok! — mondta mindun
talan Melinda. És Mikulás alig tudott hova 
lenni örömében.

A királyi palotában is mindenki örülni 
látszott Mikulás visszatértének. — Hogyan 
tűnt el! Mi történt vele! Kik voltak a 
bűnösök! — senki sem tudta s a király és 
királyné bocsánatot kértek Mikulástól, hogy 
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feledje a történteket. A látszat kedvéért hat 
udvari lakájt megvesszőztettek, mert reájuk 
fogtak mindent.

Mikulás egészen boldog volt; most már 
ismét csak az esküvőre gondolt és jókedvé
ben észre sem vette, hogy Melinda folyton 
töltöget a poharába, ő pedig egyre ittasabb 
lesz. Csak beszélt, egyre csak beszélt és 
mindig csak a csodás, kalandjait emlegette.

— A csizmák ... a gyűrű... a gyűrű... 
a csizmák . . .

Az egész udvar pedig gúnyosan mosoly
gott és mindenki már előre örült annak, 
hogy Mikulás ezúttal is pórul jár.

— Nyugalomra van szüksége! — mondta 
a királyné. — Nagyon el van fáradva: 
vigyétek a hálószobába.

És át is vitték egy másik szobába, mialatt 
Mikulás mámorosán hebegte:

— A csizmák... a gyűrű... a gyűrű...
S elvették tőle a gyűrűt, lehúzták róla 

a csizmát; őt magát pedig kivetették az 
utca kövezetére.

Reggel, mikor fölébredt, csaknem az 
eszét elvesztette kétségbeesésében és harag
jában, hogy ismét ki játszották. Bőszül ten 
rohant a királyi palotához, hogy számadásra 
hivja megbántok, de a kapunál a testőrök 
elébe szegezték az alabárdot:

— Vissza! — kiáltották reá.
— Félre az útból! Én Mikulás vagyok!
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— Vissza! — rivalltak rá megint
— A királykisasszony vőlegénye.
— Nem ismerünk.
— Be akarok menni.
— Vissza!
S minthogy a testőrök állig fel voltak 

fegyverkezve és nem tréfáltak, Mikulás 
kénytelen volt eltávozni a városból. Sírt 
szégyenében és haragjában; de egyszerre 
csak eszébe jutott a kürt, és a bosszú öröme 
minden baját feledtette vele.

Megállt a palota kapuja előtt, szétvetette 
a két lábát, mellét előre feszítette és bele
fújt a kürtbe, mely rémesen harsogott végig 
a nagy, puszta téren. Mint egy varázsütésre, 
a földből csapatostól bújtak ki a fegyveres 
katonák; minél jobban fújta Mikulás a 
kürtöt, annál jobban szaporodott a sereg.

A kürt pedig zúgott, rivalgott és fel
verte a királyi palota csendjét, mintha az 
utolsó ítélet harsonája csendült volna meg; 
kint, Mikulás körül pedig, a katonák egyre 
szaporodtak és a fegyverek éles csengésébe 
a harcosok zúgó moraja vegyült.

Bent a palotában mindenki halálra 
rémült. A király, a királyné, Melinda, az 
udvaroncok sápadtan bámultak egymásra. 
Most már mind megbánták, hogy oly 
kegyetlenül bántak el Mikulással, de már 
későn volt. Az udvaroncok egy része a 
hátulsó kapún megszökött, a testőrök pedig
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már meg akartak hódolni Mikulásnak, midőn 
egyszerre csak előlépett Melinda és azt 
mondta:

— Megálltatok!
Kinyitotta a palota kapuját, és kiment 

Mikulás elébe, sírva, roskadozó léptekkel.
— Csaknem meghaltam fájdalmamban — 

szólt zokogva Mikuláshoz. — Miért szöktél 
meg tőlünk! Miért hagytál el engem egye
dül! S mit akarsz ezzel a tengersok katoná
val itt a palota előtt!

Mikulás, akinek igen jó szíve volt, 
egészen ellágyúlt, mikor meglátta Melinda 
könnyeit.

— Én hagytalak el! — kérdezte csodál
kozva. — Én szöktem meg tőled! Hát nem 
úgy dobtatok ki a palotából s másnap be 
sem eresztettetek!

— Oh — zokogott Melinda — itt valami 
varázslat van: vizsgálatot kell indítani...

— Igen, vizsgálatot kell indítani, — 
siránkoztak a király é»s a királyné is, akik 
eközben odasompolyogtak. — Talán valaki, 
aki Melinda kezére vágyik, követi el ezt a 
sok gonoszságot; de mi legyünk okosabbak, 
előzzük meg és tartsuk meg minél hamarabb 
az esküvőt.

Szent volt tehát a béke ismét és Mikulás 
megint boldog volt. Csakhogy az esküvőre 
várni kellett, mert Mikulás okmányai még 
nem voltak rendben; addig a hadsereget is
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szabadságolták, ellenben estére fényes ban
kettet rendeztek.

Ezúttal azonban Mikulásnak több esze 
volt; nem akart sem enni, sem inni s azt 
mondta, hogy nem jól érzi magát. Emiatt 
aztán az egész udvar aggódott, még maga a 
királyné is. Melinda pedig folyton a bűvös 
kürtre nézett, melyet Mikulás a vállára 
vetett s azon gondolkodott, hogyan foszt
hatná meg tőle. Egyszerre csak hirtelen fel
kelt és kiment s mialatt Mikulás utána 
nézett az ajtóra, hét markos poroszló rá 
rohant, át fogták a karjait, letépték róla a 
kürtöt és kezét-lábát összekötözték.

— Melinda! Melinda! — sikoltott Mikulás.
És Melinda meg is jelent az ajtóban és 

gúnyosan, kárörvendve nézett Mikulásra, 
akit a poroszlók folytonos ütlegelés közben 
kihurcoltak az utcára és vérben fagyva 
hagytak ott.

Most már szegény Mikulás minden re
ménységét elvesztette és kétségbeesve meg
indult haza felé. Eltékozolta mindenét, meg
győződött arról is, hogy Melinda nem szereti: 
mit is keresett volna már itt?

Már két nap óta ment, mendegélt haza
felé és még semmit sem evett. Hiába nézett 
valami élelem után, a pusztaságon nem volt 
egyetlen ház, egyetlen gyümölcsfa sem; 
végre egy viruló kis oázra akadt, amelyben 
jó friss vizet talált s egy óriási nagy füge
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fát, amely tele volt a legszebb gyümölcsök
kel.

Mikulás leszakított egyet s elkezdett 
enni; de alig harapott bele, az orra el
kezdett nőni és nőtt minden füge után. De 
Mikulás annyira éhes volt s a fügék oly 
édesek voltak, hogy nem bírta abbanhagyni 
az evést: ha az orra egy-két méterrel 
hosszabb is lesz, azt gondolta, azért még 
nem dűl össze a világ.

De aztán, mikor az orra annyira meg
nőtt, hogy a karjára tekerhette, mégis el
szomorodott; már most akár meghalhatna 
itt a sivatagban!

Búsan ment tovább s egy napi gyalog
lás után halálra fáradva ért el a második 
kis oázhoz. Itt is igen szép fügefák voltak 
s Mikulás most már elszántan lépett a fák 
alá: mit is bánta, még ha elefánt lesz is 
belőle, mikor megint oly nagyon éhes volt!

Csakhogy mi történt! Alig fogott hozzá 
ezen új fügékhez, az orra lassankint el
kezdett fogyni: ő pedig evett és egyre evett, 
míg végre az orra rendes nagyságúvá lett.

Ekkor aztán különös gondolata támadt. 
Szép kosarat font és visszament az első oázis
hoz, ahol teleszedte a kosarat a finom 
fügékkel és megindult a király palotája 
felé. Midőn odaért, az ablak alatt fel s alá 
járva, hangosan kiáltozott:

— Fügéket vegyenek! Fügéket!
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De oly drágára tártotta, hogy senki sem 
vett belőlük. Végre aztán lenézett a királyné 
is s alig hogy meglátta a kívánatos gyü
mölcsöt, azonnal megvette az egész kosarat. 
Mikuláis pedig nagyon olcsón adta oda.

A királyné és Melinda azonnal neki
láttak a szép harmatos fügének s talán 
épen szegény Mikuláson nevettek, mialatt 
egyiket a másik után elfogyasztották. Észre 
sem vették, hogy az orruk egyre nőtt, csak 
nőtt, míg végre csaknem kétméteres lett.

Az egész udvar, majd az egész város tele 
lett a rémes hírrel s mindenki csak a 
királynén és Melindán nevetett. — Hogyan 
történt? Mitől! A fügéktől! — És senki 
sem akarta elhinni.

Mikulás pedig a kezeit dörzsölte és alig 
tudott hová lenni örömében, hogy a bosszúja 
ilyen jól sikerült.

Ezenközben a világ leghíresebb orvosai 
próbálgatták a két királyi asszony orrát 
meggyógyítani, de egyik sem tudott semmit; 
volt, a ki azt is ajánlotta, hogy le kell 
vágni: de ezt a király menten felakasztatta.

Végre egy ősz, rokkant aggastyán jelent
kezett. Mikulás volt, de senki sem ismert 
rá. Kijelentette, hogy meggyógyítja a király
kisasszonyt.

— Szeget-szeggel! — mondta. — Egye 
meg ezt az öt fügét s az orra kisebb lesk

És csakugyan, mihelyt Melinda megette
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a fügéket, orra azonnal öt centiméterrel 
fogyott.

A bűvös orvosnak egyszerre híre futott 
a városban: Melinda megígérte, hogy a 
felesége lesz, a király neki akarta adni a 
fél országát, ha a királynét is meggyógyítja.

— Csak lassan! — óvatoskodott Mikulás. 
— A gyógyúlás nem megy oly hamar.

S a két királyi asszonynak ágyba kellett 
feküdnie. Mikulás pedig mindennap meg 
látogatta őket s mindennap fél fügét adott 
mindegyiknek, amelytől az orruk fél centi
méterrel kisebb lett.

Lassankint Melinda annyira megbarát
kozott az öreg orvossal, hogy mindent el
beszélt neki Mikulásról; az aggastyán pedig 
a fejét csóválta:

— Ugyan, ugyan!—s nem akarta hinni.
— De hiszen minden itt van a szekrény

ben.
— Micsoda?
— A csirke mája . . .
— Ez az? —kérdezte Mikulás és a kezébe 

vette.
— A csizma . . .
— Ez az? — és felhúzta.
— A gyűrű . . .
— Ez az? — és a kezébe vette.
— A kürt . . .
— Ez az? — és a nyakába akasztotta.
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— No lásd, — folytatta Melinda; — itt 
van minden, de senki nem használhatja, 
csak az, akié volt.

— És te nem szeretted őt! — kérdezte 
Mikulás.

— Ki nem állhattam!
— Pedig azt mondják, még meg is 

csókoltad.
— Ki az a hazug! Mindjárt börtönbe 

záratom.
— Én vagyok! — dördült el Mikulás 

hangja, aki egyszerre lerántotta az ál- 
szakállt és ott állt Melinda előtt.

Ez pedig hátratántorodott ijedtében és 
rettenetesen elkezdett kiabálni; de mire a 
poroszlók bejöttek, Mikulás már a szájába 
vette a gyűrűt és senki sem látta meg őt.— 
Aztán kiosont a nagy térre, belefújt a kürtbe 
és mikor a nagy sereg együtt volt, leron
totta az egész királyi palotát; maga pedig 
fölhúzta a bűvös csizmákat és elkiáltotta:

— Hipp-hopp otthon legyek! — s egy
szerre hazaröpült atyjához, ahol még most 
is él, ha meg nem halt és meg is házasodott.
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AZ ARANYRIGÓ.

Messze, nagyon messze, az örökös hó és 
jég országában volt egy király és egy 
királynő, akik halálra búsulták magukat, 
mert látták, hogy egyetlen gyermekük, a 
világszép Hóvirág királykisasszony folyton 
szomorkodik és éjjel-nappal sír. Eleinte azt 
gondolták, hogy talán beteg; összehívták 
tehát a Jégország legelső orvosait, de ezek 
mind azt mondták, hogy a királykisasszony 
egészséges és nem tudtak semmi orvosságot 
sem javasolni. Az öreg király és királynő 
erre egészen kétségbeestek.

A király kisasszony bezárkózott szobájába 
és nem szerette, ha háborgatták; betakarózott 
prémes hermelinpalástjába s az ablaknál 
ülve, ábrándozva nézegetett ki, mintha várna 
valakit. Pedig a Jégország és a királyi 
palota környéke nem volt vidám látványos
ság; csak jéghegyeket, hóból épült házakat 
és sivatag hómezőket lehetett látni, meg 
vastag bundákba burkolt embereket, akik 
siettek, hogy meg ne fagyjanak és cammogó
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jeges medvéket, kedélyes rozmárokat, meg 
ezekhez hasonló különös vadállatokat.

De azért Hóvirág csak ott ült az ablak
nál, és könnyes szemekkel tekintgetett kifelé.

— Kit vársz! Mit vársz! — kérdezte a 
király.

— Egy napsugarat várok — felelte Hó
virág.

De napsugár csak nem tévedt arra s a 
királykisasszony egyre sírt, hogy szinte 
gyötrelem volt nézni.

Egy viharos napon még szomorúbb volt, 
mint rendesen és fájdalmasan zokogva néze
getett ki az ablakán. Kivül ítéletidő volt: 
a zúgó szélvész a felhőkig fölkavarta a zuz- 
marás havat, mely néha úgy elsötétítette 
az eget, mintha éjszaka lett volna. Egyszerre 
csak a szél éles visításába valami síró 
csipogás vegyült s a mint ezt Hóvirág meg
hallotta, azonnal kinyitotta az ablakot. 
A nagy szélroham egész hófelhőket hozott 
a szobába s vele együtt egy kis madárka 
is berepült, de szegényke csaknem meg volt 
merevedve a hidegtől és majd hogy meg 
nem fagyott. Szép, nagyon szép aranyos 
madárka volt; fényes tollai csillogtak és 
ragyogtak: ilyen tündérszép madarat még 
sohasem láttak Jégországban. A király
kisasszony egyszerre fölvidult, megsajnálta 
a vergődő kis madarat és a keblébe tette, 
hogy fölmelegedjék.
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— Honnan jöttél, kis madaram! — kér
dezte gyöngéden, és megsimogatta finom 
kezeivel, melyek fehérek voltak, mint a hó.

— A Napsugár hazájából jöttem, ahol 
a rózsák és violák nyílnak —pihegte a kis 
madár.

Mikor Hóvirág meghallotta, hogy az

. . . nagyon szép aranyos madárka volt . . •

aranyos madárka a Napsugár hazájából 
jött, amelyről annyiszor álmodott, a szíve 
hirtelen hevesebben kezdett dobogni. Mind
járt nagyon megszerette a kis madarat, 
amely, mihelyest egy kissé fölmelegedett, 
azonnal vidáman kezdett csicseregni.

— Én vagyok az aranyrigó; — dalolt a
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madárka és körülrepdeste a szobát. Aztán 
elkezdett mesélni a Napsugár hazájáról, 
amelyben szép sudárfák nőnek, árnyas 
ligetek virulnak, illatos virágok nyílnak s 
erdőn-mezőn sok száz tarka madár zengi a 
tavasz dicséretét. És elmondta azt is, hogy 
a kristálypatakok virágos réteken csörgedez
nek, hogy a ragyogó nap száz ágra szórja 
aranyos sugarait és hogy minden csillog, 
örül és boldog abban a tündérszép ország
ban.

Ettől fogva Hóvirág nem volt többé 
szomorú; sohasem sírt, mert az arany rigó 
mindig körülötte röpködött és tele csicse
regte fülét a mesés ország csudáival.

— Beszélj hát a királyról és a királynő
ről is, — kérte Hóvirág az aranyrigót

Ez pedig elmesélte, hogy a király nagyon 
rossz volt; annyira rossz, hogy egyszer dühé
ben megölte a királynőt is, egyetlen fiát 
pedig, Oroszlán herceget, folyton gyötörte, 
mert azt akarta, hogy vegye nőül a tigrisek 
hercegnőjét; de a királyfi ebbe nem egye
zett bele.

— És Oroszlán herceg nem olyan rossz, 
mint az atyja! — kérdezte Hóvirág aggódva.

— Oh, nem! — felelt az aranyrigó. — 
A királyfi jó, nemeslelkű és szép, mint a 
tündöklő napsugár.

— Akkor Oroszlán herceg lesz az én 
uram — szólt Hóvirág.
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Az aranyrigó, mikor ezt meghallotta, 
örömében vidáman csattogva körülrepdeste 
a szobát; aztán a királykisasszony vállára 
szállt és édesen csicseregve mesélt neki 
sokáig, nagyon sokáig Oroszlán hercegről 
és a Napsugár országáról.

Hóvirág pedig fölkereste fölséges atyját, 
a Jégország királyát.

— Akarod-e, hogy boldog legyek! — 
kérdezte tőle.

— Az életemet is szívesen od'adnám 
ezért; — felelte a király.

— Akkor hát adj férjhez Oroszlán 
herceghez.

A király megfontolta a dolgot és mint
hogy Oroszlán herceg is királyi családból 
sarjadt, nem lett volna semmi ellenvetése: 
csak azt nem tudta, hogyan adja tudtára 
Oroszlán hercegnek, aki nagyon messze 
lakott, hogy Hóvirágot nőül akarja hozzá 
adni.

— Vagy Oroszlán herceg lesz a férjem, 
vagy meghalok — hajtogatta makacsul 
Hóvirág.

A király tehát, hogy megvigasztalja és 
a kedvében járjon, elhatározta, hogy követ
séget küld a Napsugár országába.

A követség nagy fénnyel és pompával 
útnak is indúlt; Hóvirág lelkendezve inte
getett búcsút a kastély ablakából s nehezen 
várta, hogy visszatérjen a felelettel*
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— Mennyi idő alatt járják meg az utat! 
•— kérdezte az aranyrigótóL

— Ha elmúlik egy c»r, gy hónap, meg 
egy nap és a követség ne i tér 
akkor odaveszett — felelte a madárka.

És elmúlt egy év, egy hónap, meg egy 
nap, de a követségről hír nem érkezett.

— Mondj le erről a házasságról — kérte 
a király Hóvirágot.

— Vagy Oroszlán herceg lesz a férjem, 
vagy meghalok — ismételte Hóvirág sírva.

S a király, hogy meg vigasz tál ja, még 
fényesebb követséget küldött a Napsugár 
hazájába.

De ismét elmúlt egy év, egy hónap, meg 
egy nap és a követség megint nem tért 
vissza.

— Mondj le erről a házasságról, — könyör- 
gött újra a király.

— Vagy Oroszlán herceg lesz a férjem, 
vagy meghalok — zokogott Hóvirág.

A király elhatározta, hogy még egy 
követséget útnak indít, de egyszersmind 
egész udvarával együtt fölment palotája leg
magasabb tornyára és mérföldnyi hosszú 
távcsövekkel követte útjában a követséget, 
mert látni akarta, hogy mi történik vele.

És Hóvirág is fölment udvarhölgyeivel 
a toronyba, mert ő is látni akarta, merre 
megy a követség a Napsugár tündér
országába, melyről annyit álmodott.
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— Mondj le erről a házasságról . . •
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Mikor tehát a követség megindult, mind
nyájan fölmentek a toronyba és jól be
burkolóztak prémes palástjaikba, hogy meg 
ne fagyjanak, mert Jégországban mindig 
csikorgó hideg volt; aztán elővették mér- 
földnyi hosszú távcsöveiket s követték útjá
ban a követséget, mely a Napsugár tündér
országába indult.

És látták is, amint ment, mendegélt a 
vakítóan fehér hómezőn, egészen addig, ahol 
a határon valami ragyogó csillogáshoz ért: 
ez bizonyosan az első napsugár volt. Ekkor 
látták, hogy a követség lehányja magáról 
bundáit, palástját s elhagyja az úton; úgy 
látszott, mintha mindenkinek nagyon melege 
volna, mert igen lassan és erőlködve halad 
tak előre.

Midőn aztán átlépték Jégország Határát 
és még előbbre mentek a Napsugár országába, 
a király és egész udvara fájdalmas meg
lepetéssel látták, hogy a követség egyszerre 
csak eltűnt; hirtelen nagy köd támadt ott, 
ahol jártak s ez a köd fölszállt a magasba 
s fent az égen ezüstösen ragyogó bárány
felhő lett belőle.

— A melegben elolvadtak _ mondták 
a király bölcsei.

— Mi nem juthatunk el a Napsugár 
országába — tették hozzá a többiek — mi 
jégből és hóból vagyunk s ha odaérünk is, 
azonnal elolvadunk.
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— Most már csak elhiszed, — fordult a 
király Hóvirághoz — hogy le kell monda
nod erről a házasságról!

— Ha senkinek nincs bátorsága a Nap
sugár országába menni, elmegyek magam! 
— szólt Hóvirág.

— És ha te is gőzzé válsz, mint a követ
ség, melyet láttál!

— Inkább meghalok, mintsem örökké itt 
a hó és jég között éljek.

A király és a királynő zokogni kezdtek 
arra a gondolatra, hogy Hóvirág biztos 
halálba megy a Napsugár országába; meg 
is kísérelték, hogy lebeszéljék erről a szán
dékról, de minden hasztalan volt: Hóvirág 
makacsul ragaszkodott az utazáshoz és meg 
is tette előkészületeit.

— Majd én segítségedre leszek — biz
tatta az aranyrigó — s meglátod, hogy be
viszlek a Napsugár országába

S vidáman repdesett körül a szobában, 
dalolva, csattogva örömében, hogy viszont
látja tündérszép hazájának virágos rétéit, 
árnyas ligeteit.

A király és a királynő ellenben egyre 
sírtak, hogy el kell szakadniok egyetlen 
gyermeküktől; omló könnyeik megfagytak, 
amint hullottak, ügy hogy lassankint két 
jégbálvány lett belőlük.

Hóvirág lehelletével akarta róluk le-
Hogy s«nletett a Tündérvá«ár. 49 



olvasztani a jégkérget, de az arany rigó azt 
tanácsolta neki:

— Csak hagyd őket most; olyanok, mint 
két szobor s nem éreznek semmit. Jobb is, 
ha nem szenvednek, amiatt, hogy te el
hagyod őket; majd ha Oroszlán herceg nőül 
vett téged, akkor újra életrehozzuk őket, 
hadd örüljenek boldogságodnak.

Hóvirág, aki mindenben szót fogadott 
az aranyrigónak, most sem ellenkezett; föl
készült az útra, s megindult udvarhölgyei
vel, gyönyörű szánjában, melyet két hatal
mas jegesmedve húzott. A kis aranyrigót 
pedig keblében melengette, hogy meg ne 
fagyjon az erős hidegben.

És mentek, mendegéltek, a nagy hó
mezőkön, hallgatva, szótlanúl; mert ha 
beszéltek volna, minden szó megfagyott 
volna, olyan rettenetes hideg volt mindig 
Jégországban. Végre, mikor már nagyon, 
nagyon sokáig mentek, távolról halvány 
fénnyel csillant föl az első napsugár.

Midőn egy kissé közelebb értek hozzá, 
Hóvirág megszólalt:

— Melegem van.
— Vesd le a palástodat; — mondta az 

aranyrigó, aki alig tudott hova lenni 
örömében, hogy közelednek a Napsugár 
országához.

Hóvirág levetette palástját és példáját 
udvarhölgyei is követték.



— Nincs már több hó és a szán nem 
csúszik tovább — szólt Hóvirág kis vár
tatva.

Az aranyrigó kirepült, csőrével meg
érintette a szánt, mely azonnal gyönyörű 
hintóvá változott; a két hatalmas jeges
medve helyett pedig két hófehér, lobogó

. . . mentek, mendegéltek a nagy hómezőkön . . .

sörényű, negédes paripa táncolt a hintó 
előtt.

— Most már beérünk a Tavasz országába, 
— szólt az aranyrigó — most már én is 
kint maradhatok.

Odaszállt Hóvirág vállára s oly édesen, 
oly szívhez szólóan kezdett dalolni, hogy a 
királykisasszony és udvarhölgyei gyönyörű



céggel vegyes csodálkozással hallgatták. A 
hintó pedig repült, rohant a virágokkal ki
hímzett pázsiton s jobbról-balró a fákon, 
berkekben a tarka, csillogó madárkák ezrei 
hangos csattogással verték föl a természet 
ünnepies csendjét.

így haladtak egy jó darabon, mikor Hó
virág lihegve megszólalt:

Meghalok a melegtől, kis madaram!
Az aranyrigó csőrével megérintette Hó 

virág ruháját, mire az egyszerre vékony 
csipkévé és fátyollá változott; így tett a 
többi udvarhölggyel is.

Kis idő múlva azonban Hóvirág újra 
megszólalt;

— Meghalok a melegtől, kis madaram. 
Az arany rigó odaszállt hozzá:
— Szakítsd ki egyik toliamat.
Hóvirág szót fogadott s az aranyrigó 

tolla rögtön óriási legyezővé változott.
— Szakíts ki még egyet — biztatta az 

aranyrigó.
Hóvirág megint szót fogadott s ebből a 

toliból rögtön egy nagy napernyő lett, 
amely nem csak őt, hanem udvarhölgyeit is 
mind megvédte a nap hevétől.

A kedves kis madárka pedig minden 
udvarhölgyhöz odaszállt, hogy azok is ki
szakítsák egy-egy tollát s mindegyiknek 
legyen legyezője.

— Milyen szép ez a hely — kiáltott föl
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Hóvirág elragadtatva, midőn köröskörül 
meglátta a virágokkal ékes kertet, melynek 
végében csendesen ringottak a kék óceán 
tiszta hullámai.

— Ha tetszik neked ez a hely, én szép 
királykisaszonyom, — csicsergett az arany
rigó — akkor itt maradhatsz. Én addig el
repülök a Napsugár országába, hogy meg
tudjam, mi történik ott s hírt hozok neked 
Oroszlán hercegről.

— Menj, kedves madaracskám, de siess 
vissza rögtön — egyezett bele Hóvirág.

Még előbb itt leszek, mint a nap le
nyugszik.

S fölszállt a magasba és elröpült a Nap
sugár országa felé.

Hóvirág pedig, aki már megszokta a 
kellemes tavaszi levegőt, leszállt a kocsiból, 
hogy koszorúba szedje a kertnek szebbnél 
szebb virágait.

Szedte, egyre szedte a gyönyörű, illatos 
virágokat s udvarhölgyei is segítettek neki, 
úgy hogy nemsokára egészen tele lett velük 
a fényes hintó.

Hóvirág, aki sohasem látott ily szép 
virágokat, azt hitte, hogy tündérországban 
jár. Alig győzte bámulni és csókolgatni a 
kábító illatú rózsákat; fejére szegfűvirágok- 
ból font koszorút, ruháját pedig szelíd 
ibolyákkal hintette be.
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Udvarhölgyei is vidáman cicáztak, táncol
tak és fölékesítették magukat virágokkal.

Nemsokára sok-sok kedves és szép leányka 
jött feléjük, vígan dalolva; a Hóvirág előtt 
meghajolva kérdezték:

— Szép hercegnő, szép hercegnő: akarsz-e 
a királynénk lenni?

— Nagyon szívesen, ha Oroszlán herceg 
is beleegyezik, hogy királyotok legyen. De 
mondjátok, szép leánykáim, miért nincs 
királynőtök?

— Volt, de meghalt s akkor a tündérek, 
akiket száműztünk országunkból, azt a 
büntetést szabták ránk, hogy tiz évig ne 
legyen királynőnk. Ez a tiz év most letelt, 
s mi neked ajánljuk föl a koronát.

S egy koszorút nyújtottak feléje, melyet 
a kert legszebb virágaiból készítettek.

S miért ajánljátok föl épen nekem? — 
kérdezte Hóvirág kíváncsian.

— Mert olyan fehér vagy, mint a hó, 
olyan hideg, mint a jég s olyan szép, mint 
a napsugár s a mi királynőnknek is ilyen
nek kell lennie. Most még hat hónapot adunk 
neked, hogy gondolkozzál: elfogadod-e kódo
lásunkat; azután másikat választunk, ha te 
visszautasítod. Isten veled, szép hercegnő.

S elszéledtek a kertben, táncolva, éne
kelve és amerre csak mentek, mindenütt 
virágokat hintettek az útra.
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Estefelé, midőn a nap már kezdett le- 
hanyatlani, végre visszatért az aranyrigó.

— Kis madaram, drága aranyrigóm: 
milyen hírt hoztál az én hercegemről!

* — Rosz híreket, szép hercegnő; nem 
akarta nőül venni a tigrisek hercegnőjét s 
atyja, a király, ezért börtönbe záratta.

Hóvirág mélyen elszomorodott e hír 
hallatára, és keservesen sírni kezdett.

— Ne sírj, ne sírj — vigasztalta az 
aranyrigó. — Beszéltem rólad a hercegnek 
s ő mindenáron nőül akar venni téged; de 
most, hogy kikerüld atyja haragját, aki 
bizonyára megöletne téged, ha tudná, hogy 
itt vagy, velem kell jönnöd. A tenger 
tündérének pártfogására bizlak, a ki Orosz
lán herceg nagynénje és úgy gondodat 
fogja viselni, mintha tulajdon lánya volnál.

— Ha ezt parancsolja az én uram, akkor 
engedelmeskedem; — szólt Hóvirág alá
zatosan — csak te ne hagyj el bajomban és 
bánatomban.

— Csak bízzál bennem és ón vigyázni 
fogok rád is, a hercegre is; te pedig menj 
ki a tengerpartra s ha majd egy szép tündér 
jön feléd, gyöngyház-kagylóban, kérjed meg, 
hogy segítsen rajtad Oroszlán herceg nevé
ben.

Ezt mondva, elröpült.
Hóvirág udvarhölgyeivel kiment a tenger

partra s leülve egy mohos sziklára, gondol-
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kozni kezdett; és annyira bánkódott a saját 
és Oroszlán herceg sorsa fölött, hogy sírásra 
fakadt és sokáig zokogott. Vele sírtak a 
szegény udvarhölgyek is, és már késő éj
szaka volt, de még mindig nem szűntek meg 
könnyeiket Önteni.

Egyszerre csak messze, messze, ott, ahol 
a fehéren tajtékzó hullámok ölelkeztek az 
éggel, ragyogó fényesség támadt a sötét 
éjszakában. Kezdetben csak a vakító ragyo
gás látszott, de aztán, amint jobban köze
ledett a part felé, előtűnt egy óriási gyöngy
ház-kagyló, melyet két delfin húzott és az 
ezüstös holdsugár világított meg; bent egy 
gyönyörű tündér ült s az a nagy ragyogás 
mind az arcáról áradt szét, amely oly szép 
és fényes volt, mint a tavaszi napsugár.

Midőn már egészen közel ért a parthoz, 
Hóvirág félénken megkérdezte:

— Te vagy a tenger tündére!
— Ki szólít engem! —kérdezte a tündér.
— Én szólítalak; én vagyok Hóvirág.
— Ki küldött hozzám!
— Oroszlán herceg.
— Jöjj utánam és én megsegítlek.
Ezt mondva, a tenger tündére tovább 

folytatta útját a végtelen vizeken.
De Hóvirágnak nem volt bátorsága, hogy 

kövesse a tündért s utána ugorjék a habokba, 
mert félt, hogy a tengerbe fúl; s a míg 
magával küzködött, egyszerre csak, mintha
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— Te vagy a tenger tündére ?
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a magas égből jött volna a biztatás, távoli 
visszhangként megcsendült fülében az arany
rigó intése:

— Csak bízzál bennem.
Ekkor azonnal nekibátorodott, bele ug

rott a tengerbe és az udvarhölgyei is mind 
követték.

Az első pilanatban úgy érezte, hogy el
veszti eszméletét; nem hallott, nem látott 
semmit, mialatt a habok lágyan ringatták 
és tovavitték; de, midőn végre föl birta 
nyitni szemeit, már a tenger fenekén volt, 
egy kristály palotában, egész kíséretével 
együtt s mindnyájan egy hosszú asztal 
körül ültek, amely meg volt terítve a leg
finomabb eledelekkel.

Az asztal körül szép hableányok szol
gáltak föl; nyakuk és karjaik tele voltak 
drága igazgyöngy- és korall-ékszerekkel, 
hajukban szebbnél szebb tengeri rózsákat és 
liliomokat viseltek.

Hóvirág kérdezősködött is tőlük a tenger 
tündére felől, de a hableányok némák voltak, 
mint a halak és nem tudtak beszélni, mert 
ők is a tenger leányai voltak.

Pedig Hóvirág nagyon izgatott és türel
metlen volt, hogy valami új hírt halljon 
Oroszlán herceg felől; ezért, mikor látta, 
hogy kérdezősködésére senki sem felel, félre
húzódott egy sarokba, egészen szomorúan és
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megtörve: épen úgy, mint mikor még ott
hon volt, Jégországban.

Még csak a tenger tündérét sem láthatta, 
mert az nappal eltűnt, mikor pedig a nap 
leszállt, akkor mindig megindult körútjára 
a gyöngyház-kagylóban, hogy bejárja biro
dalmát és noha ilyenkor gyakrabban el is 
ment a kristálypalota előtt, sohasem tért 
be, hanem mindig egyenesen folytatta az 
útját.

A kristálypalota körül mindenféle halak 
úszkáltak; egyik-másik olyan nagy volt, 
mint egy ház, némelyik meg olyan kicsiny, 
mint egy hangya; gyakran egész csatákat 
vívtak, melynek az lett a vége, hogy a 
nagyok fölfalták a kisebbeket Aztán voltak 
mindenféle csigák, kagylók, rákok, tengeri 
virágok, egész korállerdők: valóságos élő 
világ a tenger fenekén; de a szegény Hó
virág mindezzel nagyon keveset törődött, 
mert mindig csak Oroszlán hercegre gondolt, 
aki fogságban szenvedett

Végre aztán megcsendült az aranyrigó 
vígaszthozó szép dala:

— Hercegnő, én szép hercegnőm.
— Mi hírt hoztál Oroszlán hercegről! —• 

kérdezte örvendezve Hóvirág.
— Még mindig fogságban van, de ma 

éjjel kiszabadítom; különben a tigrisek 
királya háborút izent a Napsugár országá
nak, mert Oroszlán herceg nem akarta nőül
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venni a leányt. Holnap lez a döntő ütközet, 
amelyben az oroszlánok a tigrisekkel fog
nak megmérkőzni.

— Jöjj el mindjárt, kedves aranyrigóm — 
könyörgött Hóvirág. — Meghalok a bizony
talanságban, ha meg nem tudom a csata 
kimenetelét.

— Igen, eljövök; de előbb idehozom ne
ked Oroszlán herceget, mert azalatt, míg a 
harcra készülnek, kiszabadítom őt börtö
néből.

Mihelyest az éj leszállt, az aranyrigó, 
amint megígérte, azonnal fölkereste Oroszlán 
herceget; gyémánt csőrével leverte az ablak 
vasrácsozatát s aztán a herceg kiugrott 
ablakán a tengerbe, ahol a tenger tündére 
már készen várta és rögtön magával vitte 
a kristálypalotába.

Oroszlán herceg maga is fekete volt, mint 
a Napsugár ország minden lakója; azért, 
midőn Hóvirág először meglátta, nagyon 
meg volt lepve, mert azelőtt még sohasem 
látott mórokat és nem is mert hozzá köze
ledni. De mikor látta, hogy milyen jószívű 
és udvarias, egyszerre elfelejtette, hogy nem 
fehér és nagyon megszerette; most már 
boldog volt: csak még azt szerette volna, 
hogy minél előbb visszatérhessen a föld 
szinére, mert a tenger fenekén már unat
kozni kezdett.
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. a herceg kiugrott az ablakon .
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De be kellett várniok, míg eldől a háború 
az oroszlánok és a tigrisek közt: ha csak ki 
nem akarták magukat tenni annak, hogy a 
vadállatok őket is széttépjék.

Nehezen és aggódva várták tehát az 
aranyrigó eljövetelét, hogy hírt hozzon nekik 
a földi eseményekről.

Az aranyrigó a legmagasabb fa tetejére 
repült föl, hogy onnan nézze végig az egész 
ütközetet.

Először jöttek a tigrisek,*sűrű csapatok
ban és rendes hadsorokban; a másik oldalon 
pedig az oroszlánok serege sorakozott. Az
után megindultak egymás ellen; a két tábor 
egyre jobban közeledett s végre hatalmas 
ordítással összecsaptak és heves rohanásuk
tól a föld is reszketni kezdett. Most meg
kezdődött a vérengzés; a vadállatok körmeik
kel, fogaikkal tépték és szaggatták egymást 
és a vér nemsokára patakokban folyt, 
úgy, hogy az egész síkságot messzire el
öntötte.

Bár az oroszlánok erősebbek voltak, azért 
a csata ezen az első napon mégis eldöntetlen 
maradt, mert a tigrisek meg kegyetlenek 
és vérengzők voltak.

Oroszlán herceg, aki mindezt megtudta 
az aranyrigótól, nem tudott többé nyugodt 
lenni és minden áron atyja segítségére akart 
sietni.
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— És ha újra börtönbe zárat! — Könyör
gött neki Hóvirág, hogy ne menjen el.

— Nem fogja azt tenni — felelt a her
ceg. — Igaz, hogy kegyetlen, de emellett 
nagylelkű is; ha látja, hogy segítségére 
siettem, meg fog bocsátani.

— Vidd el legalább ezt a pálcikát, — 
szólt a tenger tündére — talán hasznodra 
lehet.

És egy kősó-pálcikát adott neki, amely 
olyan tiszta és szép volt, mint a kristály.

Midőn a herceg ismét fölkerült a földre, 
folyton kezében tartotta a kis pálcikát; és 
valahány bárányka csak volt, az mind utána 
szaladt és mindegyik meg akarta nyalni a 
pálcika végét; s amelyik megnyalta, az 
többé el sem maradt, hanem vidám bégetés- 
sel ügetett Oroszlán herceg nyomában.

— A mészárszékre jöttök, — mondta 
nekik.

— Béé, béé, béé — felelték a báránykák; 
— szívesen tesszük.

S a nyáj egyre szaporodott s végre úgy 
látszott, hogy Oroszlán herceg az egyedüli 
pásztor, aki az egész világ birkanyáját 
viszi legeltetni.

Midőn e csodálatos sereggel a harctérre 
ért, a csata sorsa még bizonytalan volt; 
megérkezése azonban mindjárt zavart oko
zott a küzdők hadsoraiban. Az oroszlánok
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villogó szemekkel nézték a végtelen juh- 
nyájat, de nem mozdultak; a tigrisek ellen
ben, amelyek vérszomjasok és kegyetlenek, 
abbahagyták a harcot és vad ordítás
sal reá vetették magukat a védtelen álla
tokra.

De alig kezdték meg a szegény juhok 
marcangolását, az oroszlánok azonnal föl
használták a kedvező alkalmat és meg
rohanták a szerteszéledt tigriseket; így 
könnyebben elbántak velük és rövid időn 
belül fényes győzelmet arattak rajtuk.

A Napsugár országának királya, midőn 
megtudta, hogy Oroszlán herceg hozta e 
váratlan segélyt, azonnal hozzá sietett, keb
lére ölelte és azt mondta neki:

— Te nyerted meg a csatát; jutalmul azt 
kérheted, amit akarsz; még országomat is 
szívesen neked adom.

— Nőül akarom venni Hóvirág király
kisasszonyt — szólt Oroszlán herceg.

— Legyen meg az akaratod — felelt a 
király.

S azonnal megparancsolta, hogy készítsék 
elő az útra a legszebb diadalkocsit és fogja
nak elébe négy pompás hímoroszlánt; így 
akarta megtisztelni Hóvirágot.

Az aranyrigó ezalatt elröpült a kristály
palotába és mindenről értesítette Hóvirágot; 
ekkor a tenger tündére egyszerre előparan
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csolta gyöngyház kagylóját, beleültette Hó
virágot és udvarhölgyeit, aztán pedig vala
mennyiüket fölvitte a tenger partjára.

Hóvirág szépen fölékesítette magát s le
ült arra a mohos sziklára, amelyen egykor 
Oroszlán herceget siratta; udvarhölgyei mind 
körébe telepedtek s így várták boldogan, 
vidám beszélgetés közben a királyt.

•diadalkocsi.

Midőn a király megérkezett és meglátta 
Hóvirág ragyogó szépségét, egészen elálmél
kodott és mélyen meghajolva így szólt:

— Te leszel koronám legszebbik gyöngye. 
Hóvirág szerényen megköszönte a király 

jóságát és azt felelte, hogy inkább szeretné 
elfogadni azt a koronát, melyet a Tavasz 
országának udvarhölgyei ajánltak föl neki.

5Hogy született a Tündőrvásár. 55



Ezt pedig azért mondta, mert félt, hogy 
nem fogja majd elviselhetni a Napsugár 
ország forró éghajlatát.

— Legyen meg a te akaratod, — szólt a 
király — akkor hát jó szomszédok mara
dunk.

S azonnal követséget küldött a Tavasz 
országába, hogy tegyenek nfeg minden elő
készületet királynőjük fogadására.

Hóvirág azonban előbb még el akarta 
hozni szegény jó szüleit, akik elutazása
kor jégszobrokká változtak; elment tehát 
értük s a mint visszafelé jött velük, alig 
hogy átléptek a Tavasz országába, a jég 
mintegy varázsütésre azonnal leolvadt róluk. 
S mikor álmukból fölébredtek, egy gyönyörű 
kastély virágos verandáján voltak egyetlen 
leányukkal; örömükben azt sem tudták, mit 
cselekedjenek: boldogan táncra kerekedtek 
tehát.

Pár nap múlva aztán roppant fénnyel 
és hetedhét országra szóló vigassággal ünne
pelték meg Hóvirág és Oroszlán herceg 
mennyekzőjét s ugyanakkor meg is koro
názták őket Tavaszország uralkodóivá. A 
tarackok durrogásába és a harangok zúgá
sába belevegyűlt millió meg millió kis ma
dár dicsőítő örömdala, akiket az aranyrigó 
tanított be; ő volt a karmesterük is és a 
gyönyörű karénekhez sok százezer bárányka 
bégetett kíséretet.
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Aztán következtek a lakomák és az áldo
mások, amelyeknek vége-hossza nem volt. 
Mikor aztán a nagy mulatságba mindnyájan 
beleuntak, a Napország királya ismét vissza
tért hazájába s példáját követték a Jég
ország királya és királynője is; a Tavasz 
országában pedig sokáig boldogan éltek és 
uralkodtak Oroszlán herceg és neje, a 
tündérszép Hóvirág. Ők ugyan már rég 
meghaltak, de lakodalmuk emlékét utódjaik 
minden évben fényes ünneppel ülik meg: 
erre az ünnepre mennek el tőlünk a fecskék, 
a gólyák, meg a többi madarak és csak 
akkor jönnek megint vissza, mikor az 
ünnepnek már vége van.
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PILLANGÓCSKA.

Egyszer volt, hol nem volt, még az 
Óperenciás tengeren is túl, hetedhét országon 
egy sánta arasszal innét, volt egyszer egy 
öreg király, meg öreg királynő, akik 
nem voltak boldogok. Országuk nagy volt 
és hatalmas, kincsekben gazdag, de mindez 
nem tette őket boldoggá, mert nem volt 
gyermekük és nem tudták, kire marad 
hatalmuk, birtokuk. Különösen a királynő 
volt nagyon bánatos és éjjel-nappal annyit 
sirt, hogy az öreg király egészen kétségbe 
esett.

Végre eszébe jutott, hogy fölkeresi Leda 
tündért, aki országában a legtanultabb 
varázsló asszony volt.

El is indult hát fényes kisérettel és sok 
társzekeret megrakatott gazdag ajándékok
kal, arany és ezüst drágaságokkal, hogy meg
fizesse a tündér tanácsát.

Leda tündér sűrű rengeteg erdőben lakott» 
ahol a fák oly magasra nőttek, hogy 
sudaruk az eget érte; alattvalói kutyák^ 



macskák, békák, majmok, disznók s ehez 
hasonló különös állatok voltak; testőrei 
pedig emberek voltak, de oroszlán- és tigris
fejekkel A sötét vadon közepén pedig egy 
mély, borzalmas barlang tátongott, melynek 
bejárata előtt két szfinksz, két hatalmas

Léda tündér sűrű erdőben lakott . . .

oroszlán asszonyi fejjel állott őrt: s ez 
volt a Leda tündér palotája.

A varázsló tündérasszony magas szikla
trónuson ült a barlang belsejében; előtte 
egy óriási nagy üst állott és ez alatt erős 
tűz lobogott, benne pedig valami furcsa 
kotyvadék forott, melyet a tündér egyre 
kavarhatott egy pálcikával.
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Mihelyt meglátta a királyt, a királynőt 
s a fényes kíséretet, homlokát azonnal 
ráncba szedte, néhány érthetetlen szót mor
mogott és arcát félre fordította; de mikor 
kirakták elébe a szebbnél-szebb ajándékokat 
és drágaságokat, borús arca azonnal ki
derült és nyájasan megkérdezte az öreg 
királyi pártól, hogy mi járatban vannak.

— Szeretném, ha lenne egy fiam — szólt 
a királynő.

A tündér fölkavarta a kotyvadékot az 
üstben, kivett belőle egy ici-pici köles-szemet 
és odaadta a királynőnek, mondván:

— Használjad egészséggel.
A királynő pedig lenyelte a köles-szemet 

és boldogan távozott.
Térült-fordult az év, de még csak be sem 

tellett egészen, s ime csakugyan meg
született a várva-várt királyfi. Egyszerre 
hangos lett a királyi palota az örömtől; az 
egész ország boldogságban úszott és senki 
sem beszélt másról, mint Lionardóról, a kis 
királyfiról, akit mindenki bálványozott.

A jó királynő azonban nem feledkezett 
meg Lédáról sem, a javasasszonyról, aki 
neki ezt az örömet szerezte és ismét gazdag 
ajándékot küldött neki. Egyúttal pedig meg
kérdeztette tőle, hogy milyen sors vár 
egyetlen gyermekére. De a tündérasszony 
csak annyit mondott:
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— Bajjal találsz neki feleséget.
— Oh, addig még van idő — szólt a 

királynő megkönnyebbülve, mikor a hírt 
megvitték neki s többé nem is gondolt a 
jóslatra.

A kis királyfi azonban nagyon szeszélyes 
volt; nem igen szórakozott olyan játékok
kal, aminőkben a kis gyermekek kedvüket 
lelik és inkább el-elszökött, elbújt szobács
kájába, ahol bezárkózott és sokszor fél 
napig sem jött elő. Néha pedig a fejébe 
vett valamit, hogy annak meg kell történnie 
s ilyenkor oly akaratos és makrancos volt, 
hogy kénytelenek voltak óhajtását teljesí
teni.

A királynő gondolkozóba esett és aggódni 
kezdett; másodszor és harmadszor is követ
séget küldött az erdei tündérhez, hogy mond
jon jövendőt a fiának, de ez mindig csak 
annyit izent vissza:

— Bajjal találsz neki feleséget.
— Arra még ráérünk — szólt a királynő 

és megnyugodott, mert Lionardo herceg 
akor még csak 15 éves volt s nem is gondolt 
többé reá.

De mikor a királyfi már a huszadik évét 
is betöltötte, a király komolyan kezdett 
arra gondolni, hogy megházasítsa, mert 
érezte, hogy agg napjai már meg vannak 
számlálva s még életében szerette volna
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látni, hogy királyi családjának magva nem 
szakad. A királynő is, aki visszaemlékezett 
a varázsló javasasszony jóslatára, osztozott 
felséges férje kívánatéban és alig várta, 
hogy túlessenek ezen a nehéz dolgon. Meg
egyeztek tehát, hogy feleséget adnak gyerme
küknek és a király maga elé hivatta Lio- 
nardo herceget.

— Itt az ideje, hogy feleséget keress 
magadnak — szólt hozzá.

— Én nem akarok megnősülni — felelt 
a királyfi.

— És miért nem!
— Mert nekem senki sem tetszik.
Ekkor a királynak az a gondolata tá

madt, hogy palotája legfényesebb termét 
pazar pompával földiszíttette s egybehívta 
a tizenkét legszebb hercegkisasszonyt, abban 
a reményben, hogy tán csak akad köztük 
egy, aki a fiának megtetszik.

És csakugyan, a tizenkét hercegkisasszony 
olyan szép volt, hogy mindegyik beillett 
volna királynőnek, még a tündérek között 
is; de köztük a legszebb mégis Csillag fő
hercegkisasszony volt, akinek fénye és 
ragyogása mellett a többiek elhomályosultak. 
Mindnyájan tudták és érezték ezt, de azért 
senki sem irigykedett a Csillag főherceg
kisasszonyra, aki maga is meg volt győ
ződve arról, hogy Lionardo herceg csakis őt 
választhatja.
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Midőn már mindnyájan együtt voltak, a 
király kézen fogta fiát és bevezette a fényesen 
kivilágított terembe.

— Jer és nézd meg: találsz-e kedvedre 
valót köztük — szólt.

A királyfi bement, sorra nézte vala-

Nincsen szárnya; nem tetszik . . .

mennyit, de egyikkel sem állott szóba. Mikor 
odaért a Csillag főhercegkisasszonyhoz, meg
állt előtte; a főhercegkisasszony nyájasan 
mosolygott a királyfira és most már szentül 
hitte, hogy megtetszett neki. De Lionardo 
herceg vállat vont és csak annyit mondott:

— Nincsenek szárnyai; nem tetszik.
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Aztán megfordult és kiment a teremből, 
ott hagyva a királyt, a királynőt és a 
hercegkisasszonyokat a legnagyobb bámu
latban.

— Megbosszulom magamat — mondta 
Csillag főhercegkisasszony.

S társnőivel együtt haragosan elhagyta 
a királyi palotát.

A király és a királynő vártak egy évig, 
s akkor ismét magukhoz hivatták Lionardo 
herceget.

— Már öregszel; ideje volna, hogy fele
ség után nézzél — mondták neki.

— Nem akarok megnősülni, — felelt a 
herceg.

— Miért nem! — kérdezték a király s a 
királynő.

— Mert nekem senki sem tetszik.
De a király ismét elhatározta, hogy 

gyönyörű palotája legfényesebb termét 
feldiszítteti s ismét összehív tizenkettőt a 
legszebb hercegkisasszonyok közül, abban a 
reményben, hogy tán csak akad köztük egy, 
aki a fiának megtetszik.

És csakugyan, a tizenkét hercegkisasszony 
olyan szép volt, hogy mindegyik beillett 
volna királynőnek, még a tündérek közt is; 
de a legszebb mégis a Hold főherceg
kisasszony volt, aki maga is meg volt 
győződve arról, hogy Lionardo herceg 
csakis őt választhatja.
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Midőn már mindnyájan együtt voltak, a 
király kézen fogta fiát és bevezette a fényesen 
kivilágított terembe. Lionardo herceg be
ment, sorra nézte valamennyit, de egyikkel 
sem állott szóba. Mikor odaért a Hold herceg
kisasszonyhoz, egy percre megállt előtte és 
ránézett; aztán pedig vállat vont és csak 
annyit mondott:

— Nincsenek szárnyai; nem tetszik.
Ezzel kifordult a teremből, ott hagyva 

a királyt, a királynőt és a hercegkis
asszonyokat, a legnagyobb ámulatban.

— Megbosszulom magamat — mondta 
Hold főhercegkisasszony.

S társnőivel együtt haragosan elhagyta 
a királyi palotát.

Ismét elmúlt egy év s a király újra 
maga elé hivatta Lionardo herceget. Ezúttal 
nagyon komolyan beszélt hozzá; elmondta., 
hogy minden áron meg kell nősülnie, ne
hogy a királyi családnak magva szakadjon, 
mert ebben az esetben a trónt és, az országot 
ellenségei foglalnák el.

— De én nem akarok megnősülni, — 
makacskodott a herceg.

— És miért nem? —kérdezte a király.
— Mert nekem senki sem tetszik.
A király csaknem a haját tépte bosszú

ságában, de elhatározta, hogy még egy 
próbát tesz.
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Most már országán kívül kerestette ki 
a földkerekség legszebb tizenkét király
kisasszonyát és valamennyit meghívta udva
rába, hol fényes ünnepségeket rendezett. Azt 
hitte, hogy ezek közt bizonyára akad valaki, 
aki fiának megtetszik, mert a meghívottak 
közt ott volt a Nap hercegkisasszony is, 
aki oly ragyogó szép volt, hogy szinte el
vakította a szemet.

Nem is a palota termeiben tartották meg 
az ünnepet, hanem kint a várkastély parkos 
kertjében, ahol a szabad verőfényes ég 
alatt, a kábító illatú virágok és sűrűen 
lombos fák közt a meghívott herceg
kisasszonyok olyanok voltak, mintha tündé
rek lettek volna. És mikor a király* meg a 
királynő jöttek lefelé a lépcsőkön, össze 
néztek és szemükkel intettek egymásnak, 
mert mind a ketten azt gondolták:

— No, ezek közül bizonyosan fog válasz
tani.

Maga Lionardo herceg is bámulva állott 
meg a gyönyörű szép kertben, amely olyan 
volt, mint egy paradicsom, benne a sok 
szép hercegkisasszonnyal, kiket az udvar
hölgyek és apródok egész serege rajongott 
körül.

De azért most sem állott szóba egyikkel 
sem, végignézte valamennyit s aztán meg
állt a Nap főhercegkisasszony előtt; a fő
hercegkisasszony pedig nyájasan mosolygott
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a királyfira és most már szentül hitte, 
hogy megtetszett neki. De Lionardo herceg 
vállat vont és csak annyit mondott:

— Nincsenek szárnyai; nem tetszik.
A király, a királynő és az összes herceg

kisasszonyok úgy álltak ott csodálkozásuk
ban, mintha kőszoborrá változtak volna; 
a Nap főhercegkisasszony keserves sírásra 
fakadt e fájó sértés miatt és megesküdött, 
hogy megbosszulja magát.

Maga a király rettenetes haragra gyulladt 
fiának magaviseleté miatt s ha Lionardo 
herceg nem lett volna egyetlen fia és trón
jának egyedüli örököse, talán meg is ölette 
volna. De a királynő lecsillapította férjét, 
mert azt sejtette, hogy fia valami titkot 
rejteget előtte s elhatározta, hogy annak 
nyomára jut

Elkezdte tehát megfigyelni Lionardo 
herceget, még pedig úgy, hogy ennek tudo
mása sem volt róla; követté lépteit, ha ki
sétált, ha pedig szobájába zárkózott, akkor 
a kulcslyukon leste, hogy mit mivel. Észre
vette, hogy a királyfi nagyon gyakran 
visszavonul szobájába s ilyenkor senkit sem 
ereszt be magához.

Egy ilyen alkalommal a királynő lassan 
a fia után sompolygott és megállt az ajtó 
előtt; lehajolt, hogy benézzen a kulcslyukon, 
de semmit sem láthatott, mert az ajtó belső 
nehéz bársony függönyei elzárták a kilátást
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Ekkor a királynő odaszorította fülét a kulcs
lyukhoz és hallgatózott. A szobából halk 
énekszó és csendes, andalító zene hallatszott 
ki, közben pedig néha a királyfi is beszélge
tett; pedig a királynő tudta, hogy fia egye
dül ment be szobájába, ahol senki sem volt 
azelőtt sem.

Nem tudta mire vélni a dolgot és 
nyomára akarván jutni a titoknak, másnap 
fia távollétében egy kis lyukat vágatott a 
szoba falán, hogy azon keresztül mindent 
kényelmesen láthasson, ami fia szobájában 
történik. És szándékát elmondta a királynak 
is, aki megígérte, hogy egész udvarával 
jelen lesz fia titkának leleplezésén.

És csakugyan, alig hogy megebédeltek, 
a királyfi azonnal visszavonult szobájába; 
a király, a királynő s az egész udvar pedig 
szép csöndben behúzódtak a szoba melletti 
terembe és izgatottan várták a történen- 
dőket.

Lionardo herceg, szobájába érve, hivó 
hangon szólt:

— Pillangócska, Pillangócska.
Esdő szavára egy barna lepke, mely 

addig az ablak sötétszínű függönyén pihent, 
egyszerre szárnyra kelt s miután többször 
körülröpdöste a herceget leszállt az egyik 
karosszékre. A királyfi ekkor meggyujtott 
egy gyertyát, odatartotta a lepke szárnyai
hoz, mire az, mintegy varázsütésre, hirtelen
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tündérszép leánykává változott át; hófehér 
vállaiból pedig két csodálatosan tarka és 
gyönyörű szárny nőtt ki.

Lionardo herceg, miután egy darabig 
szótlanul bámulta a tündért, elővette lant
ját és Pillangócskának adta, aki azonnal 
elkezdett rajta játszani és oly szépen, szív
hez szólóan énekelt hozzá, hogy öröm és 
gyönyörűség volt hallgatni.

A királyfi magáról megfeledkezve hall
gatta a dalt és a zenét, melynek szépségé
ben úgy elmerült, mintha nem is ezen a 
világon élt volna; édes merengéséből csak 
akkor rezzent föl, mikor a dal és a zene el
hallgatott; de aztán rögtön esdőleg fordult 
a csodaszép tündérhez:

— Pillangócska, kérlek, énekelj még.
És Pillangócska énekelt újra, tovább, 

egészen addig, míg beesteledett és vacsorára 
csöngettek a királyi kastélyban. Ekkor is
mét átváltozott lepkévé és visszaröpült az 
ablakfüggönyre; a királyfi pedig fölkereste 
szüleit, hogy velük az asztalhoz üljön.

Három éve volt már, hogy Lionardo 
herceg minden szabad idejét szobájában, 
Pillangócska társaságában töltötte; de ezt 
a titkát nem mondta és nem is mondhatta 
el senkinek, mert különben a varázs meg
szűnt volna és Pillangócskának vissza kel
lett volna térnie a tündérek közé.
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A királyfi minden este, mielőtt elvál
tak, gyöngéden megkérdezte Pillangócskát, 
akar-e a neje lenni.

— Szívesen, — felelt Pillangócska — de 
mihelyest meg volt az eljegyzés, én azon
nal visszarepülök országomba s neked értem 
kell jönnöd, ha ide akarsz hozni.

— Hát elmegyek érted.
— Oh, az nem olyan könnyű ám. Hogy 

az én országomba érj, három évig, három 
hónapig és három napig kell utaznod, még 
pedig úgy, hogy ezen idő alatt sem meg- 
állanod, sem hátrafordulnod nem szabad; 
mert akár megállsz, akár hátrafordulsz, 
egyszerre megint csak ott vagy ahonnan 
kiindultál és újra kezdheted az utazást.

— Se‘ hátra nem fordulok, se‘ meg nem 
állok, — fogadkozott a királyfi — de most 
még nem akarom, hogy elrepülj; azért 
hát maradjunk egy ideig még így, ahogy 
vagyunk, mert egy napig sem élhetnék 
anélkül, hogy ne lássalak.

Egy délután, mialatt Pillangócska éne
kelt, valami különös zajt hallottak az ajtó 
mögött

Pillangócska azonnal elnémúlt és úgy 
elkezdett reszketni, mint a nyárfalevél.

— Veszély fenyeget bennünket — re- 
begte ijedten.

Lionardo fölkelt, odament az ajtóhoz és 
kinézett» de nem látott semmit.

Hogy rafiletett a Töndérvásár 8J



— Ne félj semmit, —szólt visszatérve — 
nincs ott senki.

— Veszély fenyeget bennünket, — ismé
telte Pillangócska — magam miatt nem 
aggódom, mert én hazarepülök, hanem mi 
lesz veled!

E pillanatban nagy robbajjal fölszakí
tották az ajtót, s a király, a királynő és az 
egész kiséret belépett a terembe.

A bűbájos igézet egyszerre megszűnt, 
mintha álom lett volna; Pillangócska rög
tön megint lepkévé változott és gyorsan, 
mint a villám, kirepült a nyitott ablakon, 
A királyfi pedig lesújtva roskadt le egy 
székre és fájdalmasan zokogott nehéz bána
tában.

— Most már értem, miért nem akartál 
megnősülni — mondta haragosan a király. 
— De — tette hozzá fenyegetőleg — jegyezd 
meg magadnak, hogy egy év alatt vagy 
megnősülsz, vagy pedig nem ismerlek el 
többé fiamnak.

Lionardo herceg a nagy zokogástól szólni 
sem birt s mikor mindnyájan eltávoztak, 
az éj beálltával titkon kiszökött a palotából, 
és nekiindult a nagy világnak hogy föl
keresse Pillangócskát a tündérországban.

Ment, mendegélt fáradhatatlanul Kelet 
felé; arra, ahonnan a szellő balzsamos 
virágok édes illatát hozta feléje; arra, ahol 
a szép himes pillangók kergetőztek a ragyogó
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verőfényben, csókolgatva a szelíden hajlongó 
szép virágokat.

Már elmúlt három hosszú év és még csak 
három hónap és három nap hiányzott, hogy 
Lionardo herceg befejezze utazását és cél
hoz érjen. Boldog is volt nagyon, ujjain 
számlálta a napokat, mert már alig várta,

. . . fiikon kiszökött a palotából . . .

hogy Pillangócskát viszontláthassa. Ekkor 
érkezett el a Méhek országába, de itt már 
olyan fáradt és éhes volt, hogy alig bírt a 
lábán állani.

Ebben a különös országban a házak falai 
mind lépesmézből épültek; a templomok 
tornyai sárgacukorból a bútorok csokoládé-
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ból voltak, az utcákon pedig mindenfelé 
nagy diadalívek voltak fölállítva finom 
mandula-tortából. A lakosok pedig, amerre 
csak ment, kifutottak elébe az utcára és 
szép cukortányérokon hoztak neki jobbnál 
jobb süteményeket, kérve és kínálva őt, 
hogy kóstolja meg.

Szegény királyfi még akkor is nehezen 
tudott volna ellentállni a kisértésnek, ha 
nem lett volna éhes; de így meg épen nem 
tudta legyőzni a fáradságot és az éhséget, 
mely gyötörte. Megállt tehát és nagy mohon 
megevett egy cukros gesztenyét. De aztán 
rögtön keservesen megbánta gyengeségét, 
mert mikor újra el akart indulni, azt vette 
észre, hogy megint csak visszakerült oda, 
ahol ezelőtt három évvel volt: atyja 
országának a határára.

Újra kezdhette tehát a keserves utazást, 
melynek már csaknem a végén volt. Meg is 
indult megint, és ment, mendegélt fárad
hatatlanul, biztatva magát a boldogság re
ményével, hogy el ne csüggedjen a nehéz 
vándorlásban. Már elmúlt három év és 
három hónap, de Lionardo herceg egy percre 
sem állt meg pihenni, nehogy ismét meg
hiúsítsa az utazás eredményét. Csak nehezen 
vánszorgott tovább, annyira megtörte a 
hosszú vándorlás és már egészen közel volt 
céljához, mikor útjában nagy tömeg nép
pel találkozott; ezek mind egy szarvas-
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vadászatra siettek, melyeket a király tartott, 
nagyszámú udvara' kíséretében.

Lionardo herceg maga is szenvedélyes 
vadász volt és mikor meglátta a királyi 
vadakat, amint szélsebesen vágtattak végig 
a pázsitos mezőn, egyszerre kedvet kapott a 
szarvasok üldözésére és a vadásztársaság
hoz csatlakozott Szerencsésen el is ejtette a 
legszebb szarvast, úgy hogy mindenki cso
dálta és dicsérte kiváló ügyességét: de mit 
ért mindez, ha a vadászat végeztével megint 
csak ott volt, ahonnan legelőször kiindult és 
ismét újra kezdhette utazását.

A királyfi azonban még most sem 
csüggedt el és harmadszor is neki vágott 
az útnak, de ezúttal szilárdan föltette magá
ban, hogy semmiféle kisértésnek nem fog 
engedni, hanem egyenesen és rendületlenül 
halad kitűzött célja felé. És hogy ne legyen 
semmi, ami útjában föltartóztathassa, sok, 
sok élelmiszert vitt magával és egészen 
vasba öltözött, fejére pedig sisakot tett, 
hogy minél kevesebbet lásson és halljon 
abból, ami körülötte történik.

Aztán megindult és ment, mendegélt 
lankadatlanul, egészen addig, míg a Pillan
gók országának határához el nem érkezett

Ez a tündérország pedig egy magas hegy 
lejtőjén volt, amelynek égbemeredő csúcsán 
örökös hó és jég között dúlt a rideg tél, míg 
lábánál, a völgy ölében, rózsák közt nyílott
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a tavasz. Köröskörül a legragyogóbb színű 
tarka pillangók ezrei röpködtek, le-leszállva 
az édes illatú virágokra, melyek balzsamossá 
tették a levegőt.

Aki pedig ebbe a paradicsomi völgybe 
akart jutni, annak előbb egy mély, meredek 
sziklahasadékon kellett átugrania, mely 
védősánc gyanánt vette körül az egész 
országot.

Mikor Lionardo herceg odaért a szédü
letes örvény elé, egy pillanatra vissza
hökkent és gondolkozóba esett; de aztán 
eszébe jutott Pillangócska és erre hirtelen 
elszánta magát. Nekiiramodott az ároknak 
és nagyot ugrott ... de elhibázta az ugrást, 
és hanyat-homlok zuhant lefelé a feneketlen 
mélységbe.

Szerencséjére a kardkötője megakadt egy 
kiálló szirtben s ő ottmaradt függve, 
ájultam összetörve a nagy esésben. Mikor 
végre felocsúdott, nehezen fölkúszott a 
szirtre és biztonságban lévén, megkísérelte, 
hogy fölmásszék a hegyen, a Pillangók 
országába.

De a hegy nagyon meredek volt; szegény 
Lionardo herceg hiába kutatott egyetlen 
repedés vagy kapaszkodó-fok után: a 
sziklaszirt oldala olyan síma és egyenes 
volt, mint a tükör. Látván, hogy nem tud 
feljutni s hogy minden fáradsága kárba- 
veszett, keserves zokogásra fakadt.
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Éppen akkor keringett a feje fölött egy 
óriási griffmadár, mely egész tulkot vitt 
haza fiainak vacsorára. Meglibben tette nagy, 
vitorlaszárnyait s leszállt hozzá a szirtre.

— Miért sírsz, királyi herceg —kérdezte 
tőle.

A királyfi nagykeservesen elpanaszolta a 
baját s a jószívű griffmadár nagyon meg
sajnálta.

— Ülj föl a hátamra — biztatta a 
királyfit.

Ez pedig fölült. Ekkor a griffmadár ki
terjesztette óriási szárnyait és csattogva 
kezdett fölfelé emelkedni. De nem vitte be 
a királyfit a Pillangók országába, mert nem 
volt szabad áttörnie a varázsos övet, mely 
a paradicsomkertet körülvette, hanem csak 
ott tette le Lionardo herceget, a szakadék 
partján, ahonnan ezt az első szerencsétlen 
ugrást megkísérelte.

— És most mit tegyek? — kérdezte a 
királyfi bánatosan a griffmadártól. — 
Segíts rajtam és mutasd meg az utat, 
melyen a Pillangók országába bejuthatok.

— Én nem tudom, hanem kérj tanácsot 
a legelső kígyótól, mely utadba kerül.

Ezzel újra szárnyrakelt és tovább röpült. 
Kevéssel később aztán Lionardo herceg 
csakugyan észrevett egy hosszú kígyót, 
amely lassan csúszott feléje a fűben.

— Segíts rajtam — könyörgött hozzá.
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A kígyó egészen odakúszott az örvény 
széléhez, ott összehúzta magát, aztán egy 
hirtelen lendülettel egész testét átvetette a 
mély hegyszakadékon.

— Lépj a farkam végére, — szólt ekkor.
Lionardo herceg rá is lépett, mire a 

kigyó teste egész hosiszában megmerevedett 
és híd gyanánt szolgált a hercegnek.

Végre valahára tehát célnál volt. Óva
tosan átment a hídon s a túlsó partra érve, 
hálásan megköszönte a kígyó szívességét.

Ekkor, mintha titkos parancsszóra tör
tént volna, az aranyos, ezüstös szárnyú 
tarka pillangók ezrei egyszerre fölkereked
tek a virágos mezőkről és vidáman repdesve 
körülrajzották Lionardo herceget. Körös
körül, a ragyogó verőfényben, mintha meg
annyi apró tündérek lettek volna, szálltak, 
repdestek a szebbnél szebb lepkék, csókolgatva 
a királyfi arcát, letelepedve ruhájára, kezére, 
mintha üdvözölni akarták volna országuk
ban.

Aztán hirtelen ismét fölreppentek s egy
másba kapaszkodva, hosszú sorrá fonódtak 
a levegőben, mutatva az utat Lionardo her
cegnek, hogy merre menjen.

Az út pedig egy kristályos habokkal 
csergedező, hűvös patak mentén vezetett, 
amelynek tiszta habjai pajkosan csókolgatták 
a partról belehajtó szép virágokat. A langyos 
tavaszi levegő pedig szinte kábító volt a

88



csodálatos szépségű virágok balzsamos illa
tától; amerre pedig a herceg ment, gyö
nyörű diadalívek emelkedtek, szebbnél szebb 
rózsákból és más élő virágokból.

Végre egy gyönyörű, kerek formájú 
tündérpalotához ért, melynek szellős oszlop
csarnokát zöld felfutó és tarka virágok ezrei 
kanyarogták be; ez volt Pillangócska 
palotája.

Mihelyest Lionardo herceg odaért, azon
nal hívta:

— Pillangócska, jer ki, Pillangócska. Én 
vagyok itt; a te szerető herceged.

És csakugyan kiröpült a palotából egy 
tündérszép lepke, amely szebb, ragyogóbb 
volt, mint a többi valamennyi és szelíden 
odaszállt a királyfi vállára.

— Azért jöttem, hogy elvegyelek fele
ségül — szólt a királyfi.

Ebben a pillanatban a varázs megtört 8 
a pillangóból azonnal gyönyörű szép király
kisasszony lett; de a szárnyai, két szépen 
ragyogó, színarany szárny, megmaradtak 
és hófehér vállait ékesítették.

— Most már menjünk haza — mondta 
Lionardo herceg.

— Előbb még ki kell békítened azokat a fő- 
hercegkisasszonyokat, akiket miattam vissza
utasítottál s akik ezért bosszút esküdtek.

— De hogyan! — kérdezte a királyfi.
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— Látogassuk meg őket együtt és békül- 
jünk ki velük, — mondta Pillangócska.

— Nagyon szívesen, — felelte a királyfi.
Ekkor Pillangócska megparancsolta, hogy 

minden lepke készülődjék az utazásra.
A tündérszép virágpalotát átalakították 

gyönyörű virágkosárkává, amelybe Pillan
gócska és a herceg kényelmesen beleülhet
tek; aztán a sok millió lepke körülvette az 
újmódi kocsit és szárnyaikkal addig csap
kodtak a levegőben, míg fölemelték és ma
gukkal vitték.

Amerre csak mentek, a városokban és 
falvakban, mindenfelé kicsődült a nép és 
ámulva nézte ezt a különös menyekzői foga
tot, amely távolról olyan volt, mint egy 
óriási, ezerszárnyú madár; mikor pedig a 
fejük fölött szállott el, olyan volt, hogy senki 
sem láthatta csodálkozás nélkül.

Pillangócska és Lionardo herceg ott 
ültek hátradőlve a virágos kosárkában, az 
édes illatú rózsák, ibolyák és sok ezer virág 
között s köröskörül a sokszínű ragyogó 
szárnyú aranyos és ezüstös pompában 
csillogó pillangók ezrei csodálatosan szép 
felhőbe burkolták a különös párt. Néha- 
néha egy-egy virágszál lehullott a földre s 
a legszebb hölgyek és a legbátrabb lovagok 
vetélkedtek egymással, hogy birtokába jus
sanak; néha-néha egy-egy kifáradt lepke is
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alászállt, hogy kipihenje magát s újult erő
vel legyen társai segítségére.

Midőn megérkeztek oda, ahol a Nap 
hercegkisasszony atyja uralkodott, Lionardo 
herceg és Pillangócska kiszálltak a virág
kosárból. Előbb azonban kiválasztották a 
legszebb rózsát és miután mélyen meg
hajoltak előtte Lionardo herceg ily szavak 
kíséretében nyújtotta át neki a gyönyörű 
virágot:

— Fogadd jó szívvel ezt a csekélységet 
és bocsáss meg nekem, hogy visszautasítot
talak. Holnap reggel ideérkezik Kelet- 
India császárja és megkéri a kezedet. Én 
nem tehettem, mert szívemet és szavamat 
már előbb lekötöttem Pillangócskának.

Á Nap főhercegkisasszony pedig, ki- 
engesztelődése jeléül, legfényesebb sugarai
val aranyozta be a boldog párt; ők aztán 
ismét visszaültek a kosárkába és tovább 
folytatták út jókat.

Nemsokára eljutottak a Hold főherceg
kisasszony birodalmába s itt ismét kiszáll
tak, hogy előtte tisztelegjenek; de előbb ki
választották a legszebb kaméliát melyet 
Lionardo herceg ily szavak kíséretében 
nyújtott át a főhercegkisasszonynak:

— Bocsáss meg nekem, hogy visszautasí
tottalak, de akkor már Pillangócska a 
jegyesem volt. Holnap reggel ideérkezik a 
marokkói szultán és megkéri a kezedet; te
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pedig fogadd el ezt a szerény virágot, 
amelyet kibékülésünk zálogául ajánlok föl 
neked.

A Hold főhercegkisasszony elfogadta a 
kaméliát s bocsánata jeléül legragyogóbb 
sugaraival ezüstözte be a boldog párt; ők 
aztán ismét visszaültek a kosárkába és foly
tatták útjokat.

Midőn elérkezek a Csillag főherceg
kisasszony palotájához, ismét leszálltak s 
Lionardo herceg egy gyönyörű szekfűt nyúj
tott át neki, kérve, hogy boosássa meg, ha 
ellene vétett:

— Feledd el, hogy megsértettelek, de 
nem tehettem máskép, mert akkor már 
Pillangócskát szerettem. Ezt a szerény 
virágot azért ajánlom föl neked, hogy add 
át a szaracénok fejedelmének, aki holnap 
ideérkezik, hogy megkérje a kezedet.

A főhercegkisasszony jó szívvel fogadta 
el a béke zálogát és kiengesztelődése jeléül 
homlokon csókolta Pillangócskát. Erre hir
telen fényes ragyogás támadt Pillangócska 
homlokán: egy gyönyörű csillag maradt ott, 
mely, mintha bűbájos diadém lett volna, 
száz ágra szórta szét ragyogó sugarait.

Pillangócska most még ezerszerte szebb 
lett, mint azelőtt volt; alig lehetett rá
ismerni s aki ránézett, egyszerre meg volt 
igézve a tündér kedves szépségétől.
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Újra fölszálltak tehát a virágkosárba éa 
most már egyenesen hazafelé tartottak, 
Lionardo herceg szüleihez.

Soká, soká repültek a levegőben, míg 
végre a királyi palotához értek. Az öreg 
királyt és királynőt szomorú gyászba bo
rulva találták; keservesen siratták Lionardo 
herceget, kiről azt hitték, hogy meghalt és 
nem volt nyugodalmuk, mert saját magukat 
vádolták egyetlen gyermekük pusztulásá
ért. Mikor aztán meglátták Lionardo 
herceget, amint kiszállt a gyönyörű virág
kosárkából és maga után kiemeli abból a 
szépséges tündérkét, nem mertek hinni 
szemeiknek és édes könnyeket sírtak örö
mükben.

Tárt karokkal, szerető szívvel fogadták az 
ifjú párt; mindent megbocsátottak Lionardo 
hercegnek és leányukká fogadták Pillan- 
gócskát is, akit rövid időn nagyon megszeret
tek. Mert Pillangócska gyöngéd, figyelmes és 
előzékeny volt az öreg királyi párhoz; ha 
valamit kértek tőle, meglibbentette aranyos 
szárnyácskáit és gyorsan, mint a gondolat, 
kiszolgálta őket. Úgy, hogy végre a király és 
a királynő maga nem győzték eléggé di
csérni Lionardo herceget, amiért olyan fele
séget keresett, akinek szárnya is van.

Nemsokára aztán megtartották az eskü
vőt és a lakodalmat is; hetedhét országra 
szóló fényes ünnepség volt az, melyben a
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Nap, a Hold és a Csillag főhercegkisasszo
nyok is résztvettek, csakhogy akkor már 
mind asszonyok és királynők voltak. Én is 
arra jártam, mikor a dáridó épen a legjavát 
járta; ott hallottam ezt a kis mesét, de már a 
vacsora vége felé és mivel nagyon álmos 
voltam, nem tudom, hogy nem feledtem-e ki 
belőle valamit? Aki jobban tudja, mondja el 
jobban; nekem csak ennyit mondtak: én se‘ 
hozzá nem tettem, se‘ el nem vettem belőle.
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