


Brátán Erzsébet
A királyság bukása
Mese nagyoknak

A kezdet kezdete
Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, volt egyszer egy

csodálatos bolygó. Az Állatok Bolygóján, az Óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú
malac túr, egy óriási négyszögletű kerek erdő terült el. Abban az erdőben, békességben,
boldogságban  éldegélt  mindenféle  állat  a  legapróbbtól  a  legnagyobbig,  oroszlántól  a
medvéig.  Csodálatos  édenkertjükben  naphosszat  ettek-ittak,  mulattak,  játszadoztak,
mindenük megvolt, mindenből épp elég, attól többre sohasem vágytak. A fák roskadoztak a
termésektől az érett gyümölcsöktől és magoktól. Dús, kövér fű hajladozott, bármerre néztek,
különleges  zöldségfélék  kínálgatták  magukat,  csupán  ki  kellett  nyújtaniuk  értük  a
mancsukat,  ha  élelemre  vágytak.

Ám ez az idilli boldogság nem tartott sokáig…

Történt  egyszer,  hogy a  nagyobb állatok  addig-addig  nézegették  a  méhecskék és  a
hangyák életét, amíg meg nem irigyelték a királyságukat. Az apró rovarok egész nyáron
gyűjtögettek, hogy a hideg évszakban ne éhezzenek, a jól végzett munka után pedig a jó
meleg boly védelmében vígan mulatozhattak. Bezzeg a téli vadon lakói olyankor a hó alól
kotorták elő az élelmet, ha egyáltalán találtak valamit. A medvének, a sünnek, a pelének, az
ürgének, a mormotának és a denevérnek jobb híján téli álmot kellett aludnia. Elegük lett a
kényszerpihenőből,  télen  is  szerették  volna  élvezni  az  élet  nyújtotta  lehetőségeket.  A
bogarak szintén, akik a testükben lévő vizet glicerinre cserélték, hogy ne fagyjanak szét, s
mikor lehűlt a levegő jó időben mélyen elbujdostak az avarba, a fák odvába, vagy egyéb
repedésekbe, ahol átvészelhették a fagyos évszakot.

Ezzel szemben a méhecskék és a hangyák társadalmában jól szervezett királyság tartotta
fenn a rendet és a fegyelmet, ahol mindenkinek megvolt a feladata, amit maradéktalanul
elvégzett. El kellett végeznie, mert aki nem felelt meg a rábízott tisztségnek, azt elzavarták
a bolyból,  egyedül  pedig képtelen lett  volna életben maradni,  így  inkább bevállalta  az
együttműködést.

A többi állat csodálkozott, hogy senki sem zúgolódik, hanem mindenki boldog. Sóvárogva
bámulták, milyen nagyszerűen megértik egymást, és milyen jó meleg van náluk télen is, a hó



paplan alatt.

Akkoriban még senkinek sem volt neve, mert nem éltek túl sokan az erdőben, mindenféle
állatból egy-két család, nem volt szükség nevekre, de ahogyan szaporodtak, egyre többen
lettek, kellett valami, amivel megkülönböztették egymást. Egyik tigrist a másiktól, egyik
galambot a másiktól és így tovább. Ezért apránként elnevezték magukat, vagy társaikat a
legjellemzőbb tulajdonságaikról. A nevek később alakultak, finomodtak, és úgy szaporodtak,
ahogyan az állatok is egyre többen lettek.

Ám a  méhecskék és  hangyák társadalmát  nem feledték,  sőt,  folyamatosan szemmel
tartották, egyre égetőbb lett bennük a vágy, hogy hozzájuk hasonlóan, ők is királyságban
éljenek.

Beköszöntött az ősz, a téli álmot alvóknak nemsokára álomra kellett hajtaniuk a fejüket.

A medve egyre jobban tiltakozott. Szerette volna kipróbálni, milyen, ha nem alszik olyan
sokat.

– Bizonyára sokkal frissebb leszek, mert így teljesen eltunyulok! – mondogatta.

Aznap is a nagyvadak hason fekve, egy hatalmas vízcsepp nagyításában szemlélték a
hangyaboly  életét.  A  kis  rovarok  már  elkészültek  a  betakarítással,  és  várták  a  jól
megérdemelt pihenést.

- Hú, de jó nekik! - irigykedett Tagor, a tigris.

- Nézzétek a királyt! - ámult Amon, a puma.

- No, meg a királynőt! - bólintott Gerard, a gepárd.

- Nem semmi! - néztek össze.

-  De  jó  lenne  télen  ilyen  meleg  kuckóban  henyélni,  énekelni,  táncolni,  mulatni… -
sóhajtották egyszerre.

– Igen… de mi milyen élelmet raktároztassunk el? – kérdezte a puma.

– Az majd kiforrja magát! – legyintett a tigris.

– Szerintem előbb inkább valamilyen lakóhelyet kellene építeni, amiben elbújhatunk a
hideg elől! – gondolkodott a medve.

– Neked van barlangod!

– Igen, de ott hideg van… ráadásul vastag zsírpárnát kell növesztenem, hogy kibírjam
tavaszig! El tudjátok képzelni, milyen ezzel mozogni?

– Úgyis alszol…

- Hát épp ez az! Nem akarok aludni! Sokkal jobban tetszene a tánc, a mulatozás! Ám
ettől a pocaktól le sem bírok hajolni!



- Én azt mondom, évek óta tanulmányozzuk őket, eleget tanultunk már tőlük! Itt az idő,
hogy kipróbáljuk mi is ezt az életformát… – bólogatott a puma.

- Úgy van… Utánozzuk le őket! - javasolta Orbi, az oroszlán.

-  Engedjetek  közelebb,  ez  tényleg  jó,  benne  vagyok!  Éljünk  úgy,  mint  ők!  Mit
veszíthetünk? – fúrta oda magát még egyszer a tigris, hogy saját szemével nézze ismét a
bolyt.

- Azt nem lehet! - dünnyögte Márton medve.

- Miért nem? - csodálkoztak.

- Mert ezek apró bogarak…

- De élőlények, mint mi… - sóhajtott a puma.

- Ez már igaz… élőlények… éppen azoknak is lehet nevezni őket… - morfondírozott a
medve.

– Miért, ha kicsik, még élőlények… - gondolkodott a tigris.

- Ezen ne vitatkozzunk! – zárta le a medve.

- Jól mondod, medve komám, ne vitatkozzunk, ezen ne!

-  Más  itt  a  probléma,  inkább  valami  hasonló  palotát  kellene  építenünk,  és  persze
mindenkinek egyet kellene értenie…

- Ez az, egyetérteni, amellett mindenkinek egy csapatba kellene tartoznia, az pedig nem
megy, mert mi nem vagyunk egyformák… - állapította meg a tigris.

-  Ha jobban megnézed,  ők  sem egyformák… vannak kisebbek,  nagyobbak,  királyok,
királynők, dolgozók, herék… - pislogott az oroszlán.

– De mindegyik hangya a hangyabolyban, vagy méhecske a méhkaptárban! Nem úgy,
mint mi, az egyik oroszlán, a másik nyúl, antilop, elefánt, vagy bogár! – folytatta a tigris.

– Ez már igaz… viszont mind állatok vagyunk, mit számít, hogy egyik kicsi, másik nagy,
egyik  piros,  másik  fekete?  Ragadozó,  vagy  növényevő…  –  leste  tovább  az  oroszlán  a
vízcseppben élénken mozgó hangyák tükörképét.

- Áh! Ez akkor sem fog menni, ez túl nagy falat számunkra! Hagyjuk… - zárta le a medve.

– Majd meglátjuk… - dünnyögte az oroszlán.

Attól  fogva  árgus  szemekkel  figyelték  az  életmódjukat,  Amon  feljegyezte  minden
mozdulatukat. A következő nyáron nem bírták tovább, megbeszélték, hogy megpróbálják
leutánozni őket. Először azonban sehogy sem egyeztek, mert mindenki király, vagy királynő
szeretett volna lenni, de a here szerepe sem állt messze senkitől. Többször heves vitákba
torkollott a nagy királyválasztás, rendszerint el is maradt.



Egy erdei nagygyűlésen azonban Tagor, a tigris felvetette:

-  Idefigyeljetek  állatok!  Ez  így  tényleg  nem mehet  tovább!  Azt  vettem észre,  hogy
túlságosan nagy a káosz nálunk! Itt vannak ezek a kis rovarok, akik különb társadalmat
építettek fel, mint mi, az okos nagyok! Szégyellhetjük magunkat, hogy ez nem nekünk jutott
eszünkbe! Sajnálatos, hogy a nagyok vesznek példát a kicsikről, de jobb későn, mint soha!
Ha olyan jól szervezettek akarunk lenni,  mint a méhek, akkor legalább egy királyt kell
választanunk, aki irányít minket!

- Eddig sem irányított minket senki, mégis mindenki tudta a dolgát! - morgott Borz Béla.

- Semmit sem értesz a politikához! Most maradj csendben, te amúgy is folyton duzzogsz!
- torkolta le a tigris.

– Miféle szavakat használsz, mi az, hogy politika? – kérdezte a borz.

– Na, erről beszélek, aki még ezt sem tudja, inkább ne szólaljon meg! – morgott rá a
tigris.

– Felesleges cirkusz ez az egész! Nektek nincs jobb dolgotok? Foglalkozzon mindenki
azzal, amivel eddig! Én nem akarok királyt! Honnan tudná ő jobban, hogy mi az én dolgom?
Azt csak én tudom! – duzzogott tovább a borz.

- Király kell! - förmedt rá az oroszlán.

- Úgy van, úgy van! - helyeselt a tömeg.

– Miért akartok minden áron királyt? – kérdezte a bagoly.

Egy ideig egymást túllicitálva kiabálták be, ki miért, majd amikor halkult a tömeg, a
bagoly újra szólt. – Ha jól értelmezem, azért akartok királyt, hogy valaki irányítson, és ne
dolgozzon, hanem helyettük a többiek szorgoskodjanak?

Az állatok hebegtek-hápogtak, így a bagoly folytatta tovább:

-  Tudom,  kicsinek  látszom a  szemetekbe,  de  jól  gondoljátok  meg,  mit  tesztek!  Ha
beleavatkoztok a természet ősi törvényeibe, baj lesz! Abból még sosem sült ki jó dolog! Ha
egy téli álmot alvó állat nem alszik télen, felborul az élete. Ha egy dolgozó, gyűjtögető nép
nem dolgozik, szintén…


