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A szerző előszava
 

Mese, mese, gyöngyvirág,

Elvarázsol a világ.

Egyszer volt és hol nem volt,

Életre kelt búza, s folt.

 

Tündér, lepke, kis király,

Könyvben vár rád, nyisd ki már!

Kőoroszlán, rózsa, lepke,

Hallgasd, mit súg a füledbe!

 

A mese álomból születik,  az álom pedig a meséből.  Ugye milyen szép ez? Én is sok szépet
álmodtam,  s  az  álmaimból  meséket  fakasztottam.  Az  álomban  és  a  mesében  ugyanis  minden
lehetséges.  Repülhetünk,  harcolhatunk  az  igazságért  és  a  jóért,  beszélgethetünk  tündérekkel,
állatokkal, sőt, akár élettelen tárgyakkal is, mert az életet mi oltjuk a számunkra fontos dolgokba.

 

Az álmaimat tovább álmodta néhány tehetséges, kreatív gyermek. Az ő lenyűgözően élő, kifejező
és  lényeglátó  alkotásaik  illusztrálják  a  könyvben  található  meséket.  Előtte  persze  el  is  kellett
olvasniuk azokat. Ők már tudják, hogy olvasni jó!

 

Köszönöm nekik, és azoknak (szülőknek, tanároknak), akik ösztönözték, segítették őket, és így
igazán szép, varázslatos világú mesekönyvet hozhattunk együtt létre.

 

Miskolc, 2015. szeptember

 

J. Simon Aranka

 

 



 

 



Melyik az igazi?
/A  mese megjelent  a  Környezetvédelmi  Minisztérium által  kiadott  „Nálatok nőnek-e  égigérő

paszulyok c. mesekönyvben/

 

Történt egyszer, már nem emlékszem, hogy mikor, de higgyétek el, pontosan úgy történt, ahogy
most elmesélem nektek. Ha nem így lenne, nyugodtan kössétek hátra a sarkamat! Akár mind a
kettőt, egyszerre. Szóval az történt, hogy a zöldségek és gyümölcsök nagygyűlést hívtak össze a
piacon. Természetesen nem nyitvatartási időben, hiszen akkor mindenkinek munkája akadt, hanem
akkor, amikor már bezárt a piac, és minden ember hazament, még a zöldségárusok is.

 

A piac szélén,  az  egyik bódé mellett  néhány láda volt  egymásra pakolva.  Arra gurult  fel  a
hatalmasra hízott Sütőtök, aki elhatározta, hogy ő lesz a gyűlés elnöke. Amikor az Uborka kissé
félénken megkérdezte tőle, hogy miért éppen ő, akkor a Sütőtök felháborodottan ráförmedt:

–  Miféle  kérdés  ez?  Tudtommal  itt  én  vagyok a  legnagyobb fej,  vagy nem? –  Szétnézett  a
gyülekező zöldségeken. – Van valakinek kifogása ellenem?

 

Természetesen senkinek sem volt kifogása, hiszen ami igaz, az igaz, a Sütőtök hatalmas feje épp
úgy nézett ki, mintha egyenesen a Hold esett volna a földre. Lassanként a piac összes zöldsége ott
tolongott  a  láda  körül,  amin  a  Sütőtök  pöffeszkedett.  Elégedetten szemlélte  az  alatta  nyüzsgő
sokaságot. Amikor úgy látta, hogy mindenki megérkezett, jól megrázott két diót, mire azok éktelen
csörgésbe kezdtek. Erre már mindenki elhallgatott. A Sütőtök beszélni kezdett.

–  Azért  jöttünk itt  ma össze,  hogy eldöntsük,  melyikünk a legfontosabb növény az emberek
számára. Mert hát, ugye rögtön itt vagyok én. Még a gyerekek is azt mondják, ha valami tetszik
nekik, hogy tök jó… – kezdte volna magát dicsérni, de a sokaság lehurrogta.

– Te vagy az elnök, tehát te leszel az utolsó, aki magát bemutathatja – szólt oda neki csípősen a
Paprika. – Ez így van rendjén.

 

Mindenki a Paprikának adott igazat, így a Sütőtök nem vitatkozott tovább, csak onnan lehetett
tudni, hogy dühös, hogy a színe méregzölddé vált.

 



Benkő Gréta 14 éves Orosháza

A veszekedés elkerülése érdekében úgy határoztak, hogy névsor szerint léphetnek majd elő a
zöldségek, és mindenki elmondhatja magáról, hogy ő kicsoda, és miért fontos.

 

Az Alma volt az első a sorban. Hárman álltak fel a Sütőtök mellé a ládára. Egy piros, egy zöld és
egy sárga alma. Nem is sorolom most fel, mennyi jó tulajdonsága van az almának, mert elámulnátok,
ha meghallanátok. Persze, az is lehet, hogy ti is tudnátok mondani néhány jó szót az almáról. Igazam
van?

 

A lényeg az, hogy a zöldségek jöttek egymás után, és agyba-főbe dicsérték magukat, hogy milyen
szépek, frissek, finomak, mennyi vitamin van bennük, satöbbi. Addig nem is volt semmi baj, amíg a
Céklát fel nem szólították, hogy lépjen a ládára és mutatkozzon be. Na de akkor! Akkor úgy kitört a
veszekedés, hogy el sem hiszitek! Nem csodálnám, hiszen én magam is alig hittem el, pedig a saját
szememmel láttam mindent. Most figyeljetek jól, mert pontosan úgy mesélem el, ahogy a valóságban
megtörtént.

 



A Brokkoli befejezte kiváló tulajdonságainak bemutatását, és a Sütőtök, aki közben besárgult az
irigységtől, a Céklát hívta fel a ládára. Az már el is kezdett mászni fölfelé, amikor előregurult egy
barna, alaktalan gumó, és éktelen kiabálásba kezdett.

– Hé! Te Tökfej! Előbb én jövök! A Cékla utánam következik.

– Hogy mondhatsz ilyet? – vakarta meg a fejét tétován a Sütőtök. – A „k” betű jóval hátrébb van a
névsorban, mint a „c”. Te pedig Krumpli vagy, ha jól tudom, és a Krumpli „k”-val kezdődik. Ez pedig
nyilvánvalóan azt jelenti, hogy te később következel.

– Csakhogy én nem vagyok Krumpli, te Tökfilkó! – lihegte a barna gumó, miközben felmászott a
ládára, és a Céklát egy jól irányzott könyökléssel lelökte onnan.

– Hát már hogy ne lennél Krumpli, amikor Krumpli vagy? – hüledezett értetlenül a Sütőtök.
Körülnézett  a  többi  zöldségen,  hogy  ők  hogy állnak  ehhez  a  problémához,  de  mindegyik  csak
zavartan toporgott odalent, nem mertek sem igent, sem nemet mondani. – Na, jó – mondta a Sütőtök.
– Akkor mondd meg, mi vagy, ha nem Krumpli?

– Erre bizony én is kíváncsi lennék – gördült elő a tömegből egy másik barna színű gumó.

– Én Burgonya vagyok – mondta az előző fenséges kiejtéssel.

– Vagy te a csudát Burgonya, te beképzelt, nagyképű Krumpli! – kiáltotta lentről a másik gumó. –
Nem szégyelled magad, hogy megtagadod a tisztességes nevedet, amit örököltél az őseinktől? Azt
hiszed, azzal különb vagy nálam, ha Burgonyának hívatod magad?

 

A zöldségek izgatottan figyelték, mi lesz ebből, amikor előgurult egy harmadik Krumpli, vagy
micsoda, mert már azt sem tudták, kit hogy hívnak, kinek higgyenek. A harmadik gumó dühösen
meresztgette a bibircsókjait.

– Mind a ketten hazudtok! – kiabálta. – Nem vagytok ti sem Burgonya, sem Krumpli, csak azok
vagytok, ami én is vagyok!

– És mi vagy te? – kiáltotta szinte egyszerre az összes zöldség.

– Én Kolompér vagyok.

– Milompér vagy te? – nézett rá elkerekedett szemekkel a Krumpli.

– Kolompér. Csakúgy, mint ti.

– Én nem vagyok sem Krumpli, sem Kolompér! – vágta rá a Burgonya. – Az olyan parasztosan
hangzik. Én előkelő családból származom.

– Miért? Neked a Krumpli nem elég előkelő? – mászott fel a ládára a Krumpli is.

– Mind a ketten nagyzoltok! – mondta a Kolompér, és ő is felmászott.

 

Azt hiszitek, ezzel vége lett a nagy veszekedésnek? Ha azt hiszitek, hát tévedtek! A zöldségek
akkor lepődtek meg igazán, amikor előgurult egy negyedik gumó is.



– Te meg ki vagy? – kérdezték mind, megint majdnem egyszerre.

– Én vagyok az igazi, aki nem tagadom le az eredeti nevemet, és nem titkolom a származásomat.
Igenis, én nyíltan megmondom mindenkinek, hogy vidéki vagyok, és Kompér a nevem. Nem is értem,
mit játsszátok itt a nagymenőt! – nézett fel a ládán ácsorgó rokonaira. – Mindegyiktek többnek akar
látszani, mint ami! Nehéz lenne bevallani, hogy egyszerű Kompérok vagytok?

– Jaj! Ettől nevetségesebbet még nem hallottam! – került elő egy ötödik izé. – Micsoda neveket
találnak ki, csakhogy előkelőbbnek mutassák magukat! Szégyen! Vegyétek tudomásul, hogy ti sem
vagytok mások, mint én! Mind ugyanabból a földből valók vagyunk!

– Ki vagy te? – kérdezték kórusban a zöldségek.

 

Sütő Annamária 12 éves Pécs

– Engem Pityókának hívnak, és ti mind a testvéreim vagytok.

– Na, azt már nem! – kiáltott fel egyszerre a Burgonya, a Krumpli, a Kolompér és a Kompér.

– Ugyan már – pirult a Burgonya. – Hisz mindenki látja, hogy semmi közöm ezekhez! Én előkelő
családból  származom,  és  soha  nem  iszom  egy  kortyot  sem!  Ez  egy  részeges  csicsóka,  aki
Burgonyának képzeli magát.

A Pityóka, nem törődve a többiek tiltakozásával, fölmászott a ládára. A Sütőtök már nem tudta,
milyen  színű  legyen,  annyira  össze  volt  zavarodva,  így  aztán  zöld-sárga  csíkosra  változtatta  a
külsejét. Teljesen tanácstalannak érezte magát. Hogy lehetne eldönteni, hogy melyikük az igazi: a
Burgonya, a Krumpli, a Kolompér, a Kompér, vagy a Pityóka. Hirtelen remek ötlete támadt.

– Tudjátok mit? Mindegyiktek mondja el, mit lehet belőle készíteni! Az lesz az igazi, és annak a
nevét fogadjuk el hitelesnek, akit a legtöbb területen lehet felhasználni. Kezdje a Burgonya, mert ő
van előbb a névsorban!



 

A Burgonya azonnal hozzá is látott, hogy felsorolja, milyen sokoldalú.

– Én az előkelő emberek eledele vagyok. Meg lehet engem sütni a héjammal együtt, de anélkül is,
tepsiben,  bő  olajban,  karikára  és  hasábokra  vágva,  készítenek  belőlem  burgonyapürét,  tört
burgonyát,  rakott  burgonyát,  főtt  burgonyát,  paprikásburgonyát.  Főznek  belőlem levest,  finom
gombócot, dödöllét, megsütnek lángosnak, pogácsának, fánknak, sőt még kenyérbe is belesütnek.
Szegényebb helyeken hamis marcipánnak is meggyúrnak. Régebben készítettek belőlem ragasztót és
keményítőt is, amitől a ruhák ropogósra száradtak, és vasalás után szép tartásuk lett tőle.

 

Amikor a Burgonya befejezte, Krumpli következett.

–  Én  a  szegény  emberek  eledele  vagyok.  –  És  felsorolta  mindazokat,  amiket  Burgonya  is
elmondott.


