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Mészáros Anikó

Harmadik képeslap1

Cikornya nagy napja

A királylány két héttel a keserédes születésnapi bál után sem fogyott 
ki a könnyekből . Elpityeredett a reggeliző asztalnál, sírva fakadt a kár-
tyaparti közben, zokogott, ha a borsszóróra pillantott, szipogott társaság-
ban, bömbölt egymagában . Szánta is őt, aki csak tehette, a kedvenc ételeit 
szolgálták fel, a legkedvesebb barátait hívták látogatóba, vigasztalták a nap 
minden órájában, de Cikornya bánata egyre csak nőtt . 

A király értetlenül állt leánya szomorúsága előtt . Százszor is meghány-
ta-vetette a dolgot, s minduntalan arra a következtetésre jutott, hogy egy 
ilyen gondosan előkészített házasság hallatán minden finom modorú ki-
rálykisasszony kiugrana a bőréből . Az igaz, hogy a vőlegény ahány évvel 
idősebb, legalább annyi arasszal volt alacsonyabb a leendő menyasszony-
nál, s az is tudvalévő, hogy szegény Bors királyfi hajlott gerincén pöttöm-
nyi púpot hordott, de arról végképp nem tehetett, hogy fogai rakoncátlanul 
sorakoztak mosolyra nyíló ajkai mögött, vagy hogy hajkoronája megritkult 
tavaly óta . Férfiasságának teljes hiánya mellett lehetséges, hogy zárkózott 
jelleme sem emelte a legvonzóbb királyfiak versenyének dobogójára, de a 
terebélyes birtok, melynek örökösévé vált, a díszes palota, a pazar tornyok, 
a hatalmas halastavak és a vadakkal teli erdők, melyek a tulajdonaivá let-
tek, mindenképpen a javára billentették a mérleg nyelvét . 

− Az én gyenge idegeimre senki sincs tekintettel? – csattant fel a király 
két gondolat között . – Nincs igazam, Matilda? 

− Ha szabad megjegyeznem – válaszolt halkan az uzsonnához terítő 
komorna –, Cikornya királykisasszony szíve valaki egészen másért dobog . 

− Még hogy a szíve! Na és az esze? Szívek, szerelmek, álmodozás… 
Könyvekbe illő badarságok .

1  Részlet az Epreskerti mesék című készülő meseregényből . A szerző a szöveg megírása 
idején a Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíjában részesült .
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Ezzel el is dőlt Cikornya sorsa . Megannyi könyörgés, ellenkezés és es-
deklés sem változtatta meg a király akaratát . Az esküvő dátumát kitűz-
ték, a meghívókat expressz galambpostával továbbították . Három rövid 
nap állt rendelkezésükre a lakodalom megszervezésére, s három újabb ke-
serves, könnyekkel áztatott éjszaka várt a királylányra .

A menyegző reggelén izgatottan sürgött-forgott az udvar apraja-nagy-
ja . A legeldugottabb zugok is feldíszítve pompáztak, virágba borult az 
egész palota, készültek a fejedelmi étkek, érkeztek a neves vendégek . 

− Ez a nap is eljött! – igazította megremegő ujjakkal Eperke a király-
lány fátylát . – Sosem láttam még ilyen szép menyasszonyt, mint a kisasz-
szony! Bár, ha jobban belegondolok, eddig még egy menyasszonnyal sem 
volt szerencsém találkozni… Mégis szentül hiszem, hogy kegyednél kü-
lönlegesebb arát nem hordott a hátán a földkerekség! 

− Meglehet – nézegette tükörképét Cikornya . – De boldogabbat biz-
tosan .

− Ó, ha én egyszer férjhez mehetnék… − mélázott Eperke . 
− Akkor ugyan kit választanál?
− Hát, nem egy szurtos kéményseprőt! – próbálta mosolyra bírni úrnő-

jét a szobalány . 
− De nem is a szomszédos uradalom korosodó bolondját – jegyezte meg 

keserűen Cikornya . – Hagyj most magamra, kérlek! 
Eperke szófogadóan ment a dolgára, volt elég teendője a szertartás 

előtt: felcicomázta a többi királylányt, megterített a fogadásra, s gondosan 
ügyelt arra, hogy a szomorú menyasszonyt ne háborgassák a kíváncsi ro-
konok . A nagy felfordulásban egyszer csak harangszó ütötte meg a fülét . 
A zenekar hangosan játszani kezdte a nászindulót . Eperke izgatottan sza-
ladt az oszlopcsarnokba, ahol a ceremónia zajlott . Ám a méltóságteljes be-
vonulás és az atyai örömkönnyek helyett csak kétségbeesett tekinteteket, 
elképedő arcokat és fájdalmas királyi zokogást talált . A menyasszony sző-
rén-szálán eltűnt, észrevétlenül kiosont, kámforrá vált . Tűvé tették utá-
na a palotát, a ligetet, a környező birodalmak mindegyikét, de nyomá-
ra sehol sem bukkantak . Eperke végső elkeseredésében még a függönyök 
mögé és az ágyak alá is bekukkantott, hátha ott bújt meg a szépséges szö-
kevény . Legnagyobb meglepetésére Cikornya fésülködőasztalán egy köny-
nyektől elmaszatolódott levélkét talált . Az üzenet, amely benne rejlett, rö-
vid volt és egyértelmű: „Előbb leszek egy sárkány felesége! C .”
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Negyedik képeslap
Mi is az a szerelem?

A királylány szökése megrendítette az egybegyűlteket . A király ékte-
len haragra gerjedt, napokra bezárkózott dolgozószobájába, ahonnan csak 
fel-felhangzó üvöltései rázták fel a palota csendjét . Bors királyfi, a hoppon 
maradt vőlegény, rettentően elszégyellte magát . Az eset után már a kas-
télykertbe sem vonult le szokásos sétáira . A lombok között kárörvendő 
szempárokat, a tó vizében ujjal mutogató, kacagó gúnyolódókat vélt látni . 
Matilda az egereket itatta, ahányszor eszébe jutott az eset, s még az sem 
derítette jobb kedvre, hogy a királyi nyomkövető sereg megtalálta Cikor-
nya hajpántját egy közeli mogyoróbokor ágain .

Eperke, az igaz szerelem odaadó híve, mélységes csalódásként élte meg 
a történteket . Idáig elképzelni sem tudta, hogy a szív dolgai ekképpen is 
alakulhatnak . Hiszen a szerelmesek közötti vonzalomnak a nagy könyv-
ben leírtak szerint kellene alakulnia: a fiatalok meglátják egymást, szívük 
egyből hevesebben kezd dobogni, nyomban egyértelművé válik számukra, 
hogy megtalálták lelki társukat, végül te az enyém, én a tiéd, boldogan él-
nek, amíg meg nem halnak . 

− A királylányok élete mégsem fenékig tejfel! – gondolta keserűen . – 
Hol marad a kölcsönös imádat, a feltétel nélküli szeretet és az örökkön 
örökké tartó boldogság? Hogyan szabhat gátat a magasztos érzelmeknek 
az atyai szigor? Egyáltalán mi is az a szerelem valójában? 

Mivel e kérdések nem hagyták nyugodni, tüstént elhatározta, hogy a 
végére jár a dolognak, amilyen gyorsan csak lehetséges .

− A szerelem sötét verem – szipogta Matilda Eperke faggatózására . – 
Legalábbis fiatal lány koromban így olvastam egy költeményben . 

− Miféle elgondolás ez? Még hogy sötét! S mi az, hogy verem? A szere-
lemnek derűs égbolt alatt, tavaszi szellőként kell hogy körbelengjen! – kar-
doskodott a szobalány .

− Szerelem? – hökkent meg a lovász . – Bonyolult dolgokat kérdez 
maga, Eperke! Hát, szerény véleményem szerint az úgy van, hogy sétál az 
ember a piacon, megáll a péksütemények előtt, elnézegeti a ropogós vekni-
ket meg a puha kalácsokat, belekúszik az orrába a frissen sült lángos illata, 
aztán észreveszi a pult mögött szorgoskodó asszonyságot, aki lágy karjai-
val éppen a nyers tésztát gyömöszöli . Hej, de omlós ma a rétes! – kiált oda 
ekkor emberünk, mire a munkától felhevült hölgyemény kacsint egyet, 
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majd huncutul egy marék lisztet szór a nyújtódeszkára . Kérem szépen, így 
valahogy érezhet az, aki szerelmes . 

− Még hogy szerelem! – horkant fel a király . – Kötelesség, szófogadás, 
előnyös házasság! Ezek az én jelszavaim . Érzelmek? Mégis, mire jók azok? 
Elfogadás, kedvesség, alázat! Na, az a valami! – dübörögte . 

− Ha valaki szerelmes – kuncogtak az udvarhölgyek –, nem kíván any-
nyi csokoládét, és éjszakánként legalább egy héten keresztül arról álmo-
dik, hogy kézen fogva andalog választottjával a parkban . Később aztán 
rendre kiderül, hogy az illető mégsem volt az igazi, de szinte azonmód 
összeakad a leányok tekintete egy újabb ifjúéval, akiről a következő hé-
ten lehet álmodozni . A szerelem valami olyasmi, ami mindig ott ólálko-
dik valahol! 

− A szerelem, akár a cukor – így a szakácsné . − Megédesíti a kávét, a 
teát, a mindennapokat . Felolvad a tejben, ráolvad a kakaós kalácsra, beara-
nyozza a galuskát . Van, aki több kanállal fogyaszt belőle, s van, aki egyál-
talán nem él vele . Gusztus dolga!

− Az érzelmeket nem lehet megjövendölni! – vizsgálta varázsgömb-
jét Jósika, a meteorológia, a mágia és a mindennemű tudományok tudo-
ra . – Csak keveregnek-kavarognak, s olyan illékonyak, mint a parfümök! 
Úgy hallottam, a szeretetből gyakran kerekedik gyűlölet, ám magam sem 
értem ennek okát . Még a tarot-kártya sem mondja meg, hogy is van ez va-
lójában .

− Egyszer én is voltam szerelmes – mesélte kezében csöpögő felmosó-
ronggyal a cselédlány –, belehabarodtam egy pásztorfiúba, aki viszont a 
gyümölcsárus lányát hívta a pajtába, nem engem . Lett is az egészből olyan 
haddelhadd, hogy azóta sem jutott eszembe újra beleszeretni valakibe .

− Sokáig azt hittem, hogy a szerelem el nem múló, örök boldogság, 
melyhez jó adag szerencse és némi varázslat szükségeltetik – révedt ki az 
ablakon a királyné mondókája közben . – Most már tudom, hogy a heves 
szívdobogás csak a kezdet, s a telesírt zsebkendők a vég .

Eperke csak ámuldozott a válaszokon, sehogyan sem értette, hogyan 
lehet ennyire sokszínű és ilyen megfoghatatlan a szerelem, amely olyan 
egyszerűnek tűnik, akár a szorzótábla . Van, akinek fájdalom, van, aki nem 
hisz benne, az egyiknek múló szeszély, míg másoknak örök talány .

– Ennek a fele sem tréfa! – mormogta maga elé, s ünnepélyesen meg-
fogadta, hogy legjobb tudása szerint megpróbálja megfoltozni a sérült szí-
veket, összehozni a magányos lelkeket, és helyreállítani a világ szerelmi 
rendjét . Hiszen a szerelem számára mégiscsak olyan égi tüneményként 
tetszett, mely legyőzhetetlen, akkor is, ha Matilda szerint sötét verem .


