


MÉZESKE KALANDJAI A SÁRKÁNYOKKAL

Brátán Erzsébet

Publio Kiadó

2014

Minden jog fenntartva!

Egyszer volt…

Egyszer volt, hol nem volt Tiszán innen, Dunán túl, valamikor
régen, a vadregényes Rengeteg erdő kellős közepén volt egyszer
egy csodálatos mackó barlang, melyet Tündöklő Zúgnak neveztek.
Abban a barlangban éldegélt egy különleges maci család, Morcos
Márton,  a  folyton  morgolódó  medvepapa  feleségével,  Mosolygó
Mártival, és két kicsi bocsukkal, Mézeskével, és Mocorgóval.

Morcos Márton nagydarab,  mogorva,  szigorú medve hírében
állt, barna bundáján a szőrszálak is katonás rendben sorakoztak.
Mindenben, és mindenkiben folyton a rosszat kereste,  senkiben
sem bízott meg, mindig mérges, haragos álarcot öltött, nem voltak
barátai, életét a munkájának szentelte, egy cél vezérelte, dolgozni,
dolgozni, dolgozni. Mindent, sőt az egész életét ennek az egyetlen
célnak rendelte alá, különös csoda volt életében, amikor egy szép
napon megismerhette Mosolygós Mártit, aki mindenkivel kedvesen
beszélgetett,  szívesen segített,  szeretette a társait,  őt is viszont
szerette minden földi élőlény, mackók, a madarak, a fák, a füvek, a
természet,  az  erdő összes állatát  barátjának tudhatta.  Márti  az
erdei mackó óvodában dolgozott, imádta a gyerekeket. Naphosszat
a  pici  csemetéket  nevelte,  szerette,  ölelgette,  puszilgatta.
Féltékeny is lett erre Morcos Mártontól született két saját bocsa
Mocorgó és Mézecske, főleg akkoriban, amikor még ők is óvodások
voltak.



Mocorgó egy izgő-  mozgó minden lében kanál  szófogadatlan
kismedve  lévén  a  két,  viszonylag  nyugodtabb  medveszülőt
rendszerint  kikészítette  idegileg,  nem győztek utána futkározni,
megmenteni a folyton veszélybe kerülő kicsinyüket.  Alig várták,
hogy egy kicsit megnőjön, megkomolyodjon, hátha akkor nem lesz
vele annyi gond. Ám az ő esetében is igaznak bizonyult az az állítás,
hogy  kisgyerek  kis  gond,  nagy  gyerek  nagy  gond.  Ahogyan
növekedett, egyre több borsot tört mindenki orra alá, bár mindezt
kizárólag azért tette, hogy rá figyeljenek, így akarta kivívni, hogy
vele foglalkozzanak,  őt  szeressék,  vele törődjenek,  még az sem
érdekelte, ha mindezért megbüntették.

Mézecske rendkívüli  módon kedvelte  az édességet,  rengeteg
kalandba keveredett torkossága miatt, ám egy napon ő is nagylány
lett,  már  nem  a  kisiskolába,  hanem  a  Nagymackó  gimnázium
végzős osztályába járt. Akkoriban történt, ami megtörtént, és az
sokkal  nagyobb  riadalmat  okozott  a  családnak,  mint  Mocorgó
egész  életében.

Az addig nyugodt, csendes, szerény, jó tanuló macilányról szól
az alábbi történet, melyet az idősödő Pipás Papa mesélt el nekem a
hideg téli napok előtt, mielőtt téli álomra hajtották mackó fejüket.

A nagy út előtt

Történt  egyszer  valami  nagyon  fura  eset,  az  Óperenciás
tengeren, és a nagy Üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú kismalac
túr, egy hatalmas, zordon zord sárkánybirodalomban. Ott éldegélt
Lánglovag  sárkánykirály  a  feleségével,  Házi  sárkánnyal  és  a
tizenkét  nem  hagyományos  formájú  sárkányfiával.  A
sárkánykirályság rettegett ura egy verőfényes nyári napon színe
elé rendelte fiait. Félelmetes, kampós fogai veszélyesen álltak ki
tűzokádó  hét  fejéből.  Koromfekete  vastag  karmai  tiszteletet
parancsoltak alattvalói körében, ráncos, zöld bőrét sötét töredezett
szőrszálak díszítették, és jó vastag páncéldarabok hasították félbe



a  hátán  húzódó  rücskös  bőrét.  Ám még  ennek  a  zordon  zord
királynak is megvoltak a saját gondjai,  bajai.  Naphosszat búnak
hajtott fejjel azon elmélkedett, hol rontotta el az életét, miért pont
ott él, ahol él, miért pont ő a sárkánykirály, miért éppen abban a
birodalomban,  miért  éppen  Házi  Sárkányt  vette  feleségül?  A
kérdések feszítővasként hasogatták belülről  a fejét,  és sohasem
találta meg rájuk a válaszokat. Éppen eleget szidta magát eddig is,
hiszen a házassága sem úgy sikerült, mint azt tervezte, hát még mi
lett a gyerekeiből? Mélabúsan horgasztotta le mind a hét fejét,
magába roskadtan emlékezett vissza életének eme fordulópontjára.

Hajdanában danában, amikor megismerte azt a kedves kis 12
fejű  sárkánylányt,  a  szomszédos  uradalom sárkány  császárának
legkisebbik gyermekét, még ifjú szívvel, fiatalos hévvel vetette bele
magát az életek életébe. Neki is volt 13 testvére, akiknek szintén
hét  gyönyörű  fej  koronázta  a  testét.  Nem szégyenkezhetett  az
apjuk, aki a környék legnagyobb királya volt akkoriban. Amikor
megöregedett,  megnősítette  a  fiait,  és  az  országát  igazságosan
felosztotta  közöttük.  A  14  sárkány  királyfi  a  szélrózsa  minden
irányába  szétszéledt,  hogy  menyasszonyt  keressen  magának.
Lángszóró király büszkén nézegette a hozott asszonynak valókat,
kinek  hét,  kinek  tizenkét,  kinek  három  feje  volt,  de  mégis
elmondhatta,  hogy  megfeleltek  az  akkori  kényes  sárkány
igényeknek. Ő is, igen ő is, Lánglovag is egy gyönyörű arát hozott
akkor magának, a 12 fejű Házi Sárkányt, akiről nem sokat tudott,
de megtetszett neki a méltóságteljes tartása, határozottsága, és a
szépsége. Mára már megbánta, de nem volt mit tennie. Amikor
egyszerre megtartották a világraszóló tüzes lakodalmat, hetedhét
ország  lángokban  állt,  füstölgött  hónapokig.  Ropta  a  táncot  a
birodalom apraja, nagyja, ifja, és vénje, minden fodrot, és minden
lelógó függönyt porrá égettek széles jókedvükben. Folyt a lé,  a
dínom- dánom, még a sárkánykutyák is malacpecsenyét falatoztak.
Micsoda öröm, mekkora büszkeség töltötte be akkor mindannyi
hatalmas  fekete  sárkányszívét!  Hol  van  most  ez  a  boldogság,



kérdezgette magától, amikor az asszony nem hallotta. Mivé lett az
akkori öröm? Szertefoszlott minden álom…

A világraszóló sárkánynász után, természetesen sorra születtek
a kis sárkányok. A legidősebb fivérének minden gyermeke hétfejű
lett, a következőnek tizenkét fejű, az utána következőnek szintén
hétfejű,  és  a  többinek  is  mind  egységesen  egyforma  gyerekei
születtek. Legalábbis, a fejük száma mindegyiknek ugyanannyi volt,
mit  számítottak  ahhoz  képest  a  hétköznapi  élet  ezernyi  apró
gondjai?

- De jaj, én mit vétettem? – hullottak forró könnycseppjei ráncos
zöld bőrén lefelé. Nálam mi történt? – siránkozott - Mit vétettem,
mit tettem rosszul?

-  Miért  siránkozik  kelmed  már  megint?  –  roppant  rá  az
időközben valódi  házisárkánnyá vált  asszonya,  amint  belépett  a
terembe.

-  Jaj,  hogyne  siránkoznék,  nézzen  rá  a  gyerekeinkre!  –
nyavalygott  tovább.

- Mi baja a gyerekeinkkel? – förmedt rá csípőre tett kézzel a
tizenkét fejű asszony.

- Hát ön komolyan nem látja, amit én?

- Mit kellene látnom? – nézett végig ő is a tizenkét sárkányfiú
fényképén, amelyek ott lógtak sorban a falon, az ura éppen azokat
nézegette.

- A fejüket, a fejüket… - záporoztak a könnyei.

- Ne bömböljön már nekem, maga anyámasszony katonája, még
elúsztatja a palotánkat, és akkor hol fogunk lakni?

- De a fejük, a fejük… - mutogatott a karmaival.

-  Mi  van  a  fejükkel?  Teljesen  normális  fejük  van!  –



értetlenkedett  Házi  Sárkány.

-  Ezt  nem  hiszem  el,  asszony!  Komolyan  nem  lát  semmi
kivetnivalót?

- Nem! – jelentette ki határozottan.

-  De  az  egyiknek  tizenkét  feje  van,  a  másiknak  hét,  a
harmadiknak  négy,  a  negyediknek  huszonnégy,  az  ötödiknek,
annak a kis szerencsétlennek már harminckettő! Jaj… - csuklott el
a hangja.

-  Nem  értem,  miért  probléma  ez?  –  villámlott  az  asszony
huszonnégy szeme.

- A testvéreim gyerekeinek mindegyiknek ugyanannyi feje van…
– próbálkozott a király.

-  Igen?  Nem  mindegy,  kinek  hány  feje  van?  A  sárkány  az
sárkány, akármennyi a feje! És az is marad örökre! – tette még
hozzá vészjóslóan.

- Igen, de egy családban ennyi féle, fajta…

- Csak nem azt akarja mondani, hogy nem az ön gyerekei? –
tajtékzott mind a tizenkét szájával.

-  Nem… nem… azt  nem merném… -  hunyászkodott  meg  a
félelmetes sárkánykirály.

- Na, azért! Nem is ajánlom, különben megszabadítom mind a
hét fejétől! – fenyegetőzött az asszony.

- Miért pont az én családom ilyen?

- A sárkány nem válogathatja meg a rokonait, csak a barátait! –
duzzogott az asszony.

- Na, de a gyerekeit…



-  A  gyerekeit!  A  gyerekeit?  Mit  akar  ebből  kihozni?  A
gyerekeket sem tudhatjuk előre, hogy éppen milyet kapunk! Ez van!
Ezt kell szeretni! – toppantott a lábaival.

- Na és a legkisebbik, a tizenkettedik? – mutatott a kicsire.

- Ne hozzon ki a sodromból, mert nagyon megbánja! – üvöltötte
lángoló szemekkel. - Mi a baj a kicsikémmel? Süvöltse gyorsabban,
mert nem állok jót magamért!

- Csak három feje van, és olyan kis satnya…

- Csenevész a lelkem, de majd megnő ő is, mint a többi! Nézze
őket, milyen délceg daliák lettek! – büszkélkedett.

- Hát…

- Mit akar tőlük éppen ma?

- Beszélgetni, mint apa a fiaival, mint király a fiaival…

- Ah! Értem, szóval maga apának érzi magát? Jaj, de jó, és még
királynak is? – úgy hahotázott, hogy zengett tőle a palota minden
ablaka, rettentő nagy rezgő pocakját fogta közben, és még tüzet is
okádott annyira elfeledkezett magáról.



- Már megint kigyulladtak a függönyök! – morgott a férje.

- Hahaha! Bruhahaha! Zsebkendőt! – fuldoklott tovább széles
jókedvében, miközben záporoztak a könnyei.

- Már lángol mindegyik… - vetette közbe félénken a király.

-  Jól  van,  majd  jön  a  szolgálólány  és  eloltja!  –  harsogott  a
sárkány lady, és elindult kifelé tovább fuldokolva a nevetéstől, a
sok  szemét  törölgetve.  -  Na,  megyek,  mert  ezt  a  beszélgetést
biztosan nem bírnám ki vihogás nélkül! Még aláásnám az összes
apai szigorát! – és úgy távozott, hogy vérmes kacajától zengett az
egész folyosó.

- Csoda, hogy nincs tekintélyem a fiaim előtt? – morgott az úr
magában, de hangosan még nem merte kimondani.

- Ezt hallottam! – fordult vissza az asszony mérgesen.

- Bocsánat… - juhászodott meg a sárkány ismét.

- Tudja, mit mondok? A tiszteletet saját magának kell kivívnia,
nem nekem, ne tőlem várja! Azt mindenkinek ki kell érdemelnie!
Megértette? Egyébként mindenki azt kapja, amit megérdemel! Ezt



már hallotta? – mutogatott felé az ujjaival.

- Igen… de…

- Semmi de! A tisztelet annak jár, aki meg is érdemli, aki maga
is úgy viselkedik! A tetteivel  vívhatja ki  saját magának, közben
viszont kell tisztelnie azt, akitől mindezt elvárja! A tisztelet egy
tükör, azt látjuk benne, amit mi mutatunk! – tajtékzott, majd végre
tényleg távozni látszott.

- Igen… igen, értem…- lapított a király.

- Ha így élünk, a tisztelet saját magától megérkezik! – fordult
sarkon a sárkányasszony, aki ebben a pillanatban egészen bölcsnek
tűnt a férje szemében.

- Igaza van… a tiszteletet nekem kellett volna kivívnom saját
magamnak, de nem most, hanem jó időben, a kezdet kezdetén!
Hagytam a fejeimre nőni ezt a tizenkét fejű házisárkányt, aki igazi
zsarnokká vált az évek alatt! Én pedig hagytam magam elnyomni!
De kár… de kár… de már késő, túl késő!

Tétován elnézte, amint olyan határozott léptekkel vonult le a
hadszíntérről, mint egy mindent tudó győztes hadvezér. Pedig csak
egy nő, egy egyszerű sárkánykirálynő. Lánglovag sokszor irigyelte
a határozottságát, a bölcsességét, a bátorságát, a szókimondását,
és azt a tulajdonságát, hogy szinte mindig tudta, mit kell tennie,
sőt  minden  vitában  felülkerekedett,  mert  csípőből  megvolt  a
válasza. A király előbb alaposan meg akarta fontolni, mit feleljen,
így  folyton  alul  maradt  a  szócsatákban.  Kényes  kérdésekben
szégyenszemre  minduntalan  az  asszonya  döntött,  mindemellett
bizony az ország ügyeiben is, olyankor csodálkozott rajta igazán,
elképesztő józan önmérsékletet tudott tanúsítani, ha éppen arról
volt  szó.  Lánglovag félt  is  attól,  hogy a háta mögött mindezért
sárkánypapucsnak fogja csúfolni a népe.

„Mi értelme az életemnek, ha nem kapok semmi tiszteletet? –



siránkozott. – Még ez az egy asszony is így kinevet, folyton legyőz,
biztosan azért, mert sokkal több feje van!” - sorakoztak ismét a
könnycseppek szemei sarkában, amikor az asszonya már tisztes
távolságba került, de legalábbis hallótávolságon kívül.

- Uram, megjöttek a fiai! – jelentette a szolgálólány.

-  Kérem,  küldje  be  őket!  –  bólintott  komótosan,  felocsúdva
gondolataiból.

- Rendben! – hajolt meg a lány, majd kitárta a hatalmas ajtót, a
fiúk mind felsorakoztak az apjuk előtt.

A szolgálólány eközben leöntötte egy vödör vízzel az addigra
leégett függönyök még itt - ott parázsló hamvait. Megszokta már
ezt, hiszen naponta előfordult, csak azt az egyet nem értette, miért
kell mindig új függönyt feltennie, ha folyton leégetik. Fölösleges
pazarlásnak  tartotta,  bár  megfordult  a  fejében,  így  legalább  a
függönykészítőknek van állandóan munkájuk. Eztán meghajolt és
halkan  távozott  a  teremből,  gondolta,  majd  később  visszajön
feltakarítani  a  romokat.

- Kedves fiaim! – nézett végig az igencsak vegyes társaságon a
király, miközben ismét elgondolkodott.

- Nos, azért kérettelek benneteket a színem elé, mert itt az idő,
hogy  mindannyian  megnősüljetek,  ahogyan  az  minden  rendes
sárkány királyságban szokás! – karmaival végigkaparta mind a hét
fejét,  mert  ismét  túl  cifrának,  nem  hagyományosnak  tűntek
szemében a gyerekei, ahányan voltak, annyifelé dőltek, feszengtek,
a fejük is ide - oda imbolygott a nyakukon, körmeik össze - vissza
kanyarodtak a lábaik végén.

- Micsoda szedett-vedett társaság! – fortyant fel - Nos… hát,
akkor  kezdjük  is…  Kaptok  egy  évet,  hogy  mindannyian
menyasszonyt hozzatok a házhoz! Mához egy évre megtartjuk a
világra szóló  sárkánylakodalmat!  Addigra mindenki  itt  legyen a



feleségnek valóval! Aki nem érkezik meg időben, az kimarad az
örökségből!  –  bólintott  határozottan,  mire  a  sárkány  fiak
felmordultak.

- De édesapám…

-  Semmi  de!  Döntöttem!  Most  az  egyszer  nem  tűrök
ellentmondást!  –  rázta  hét  fejét.

- Ne feledjétek, csak az kap örökséget, aki megnősül!

- Igenis édesapánk… - nyögtek a sárkány ifjak zúgolódva.

- Amit kértek az útra, azt megkapjátok! Szeretnék végre rendes
sárkánycsaládot! Méltó feleségeket hozzatok! Elmehettek! – intett
határozottan, fújt egy kis tüzet a mondanivalója nyomatékosítására.

-  Rendben  van…  -  hajtották  le  a  fejüket,  és  gondterhelten
távoztak a szobából.

-  Honnan  akasszak  le  egy  menyasszonyt  ilyen  hirtelen?  –
duzzogott  a  legidősebb.

- És én? – csillogott a kicsi háromfejű Tüzeske hat szeme.


