
A meggyfavirágzás  
 

  

Volt egyszer egy parányi falucska egy hatalmas sziklaszirt tövénél. Ebben a parányi 

faluban az emberek békességben éltek egymással és a természettel. Nem számított, hogy kicsi 

volt a falu, volt elég munka mindenkinek, hogy szerényen és becsületben élhessenek. A 

természet is meghálálta azt, hogy vigyáztak rá. Gyönyörű erdő övezte a falut, és a kertekben, 

mezők szélén gyümölcsfák pompáztak. A legszebb azonban a meggyfák virágzása volt itt 

minden tavasszal, amelynek messze földön híre ment. Idegyűlt ilyenkor minden élő és eleven. 

Az emberek magukba szívták a virágok illatát, gyönyörködtek a látványban. A gyerekek itt 

játszottak, a madarak itt énekeltek, a szorgos méhek itt gyűjtötték a mézet. A fáradt vándorok 

nyugalmat és felfrissülést nyertek a fák hűvösében. 

Egyszer csak azonban az emberek megváltoztak. Elkezdtek egymással versenyezni 

abban, ki a gazdagabb, előkelőbb. A természetre sem vigyáztak már. Szemeteltek, kivágták a 

fákat, de nem ültettek újakat, pusztították az erdőt, és szórakozásból megölték az erdei állatokat.  

A nagyravágyás és telhetetlenség áldozatául estek a falu ékességei, a gyümölcsfák is. 

Kellett a hely a nagy házaknak, kereskedéseknek. 

Egy napon, amikor egy favágó éppen belemélyesztette fejszéjét a legszebb meggyfába, 

hirtelen sűrű köd lepte el az egész gyümölcsöst és a közeli erdőt. A favágó felkapta a fejét, és 

egy sötét csuklyás alakot pillantott meg. Az alak így szólt:  

 - Én a természet szavait tolmácsolom! Letértetek a helyes ösvényről! Hagyjatok fel a 

természet szennyezésével, a hanyag, pazarló viselkedéssel, és térjetek vissza a helyes útra! 

Kaptok tizenhat évet, ez idő alatt hozzátok helyre, amit elrontottatok, mert ha nem így tesztek, 

akkor eltüntetem a föld színéről ezt a parányi falut és mindent, ami benne van! Ha azonban ez 

idő alatt igyekezetetek ellenére sem sikerül teljesítenetek a kérésünket, de úgy látjuk, hogy 

megérdemelitek a kegyelmet, akkor az a gyermek, aki ma éjféltájt születik, megmentheti még a 

falut!  

Ezután amilyen váratlanul bukkant fel az alak, olyan hirtelen el is tűnt a köddel együtt. 

A favágó mindennél gyorsabban rohant vissza a faluba közölni a rettenetes hírt. A falu vénjei 

összeültek tanácskozni, és arra jutottak, hogy ez egy átok, amit azért sújtott rájuk a természet, 

mert ellene vétkeztek. A vének úgy döntöttek, szót fogadnak, és úgy cselekednek, ahogy 

meghagyták nekik.  

Ettől kezdve az erdőbe nem szabadott menni, amelyet most már csak tiltott erdőnek 

hívtak.  
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Azonban elkövettek még egy hibát. Nem beszéltek gyermekeiknek sem a 

viselkedésükről, amivel magukra haragították a természetet, sem arról, miért tilos az erdőbe 

menni. 

Azon a vészjósló napon született egy kislány, aki a Vilma nevet kapta. Ő is egy átlagos 

gyerek volt egészen tizenkét éves koráig.  

Mindig elbűvölte az erdőszéli meggyfavirágzás, s egy napon annyira belemerült a fák 

csodálatába, hogy mindenről elfeledkezve egyre közelebb, majd egyre mélyebbre ment a tiltott 

erdőbe. Minél beljebb ment, annál sűrűbb lett a köd. Egyszerre csak susogást hallott, ami nem 

lehetett a szél, körültekintett, és lám, egy halvány, emberhez hasonlító, csuklyás formát 

pillantott meg. Vilma bátran és kíváncsian közeledett feléje, a csuklyás alak azonban minden 

egyes lépésére távolodott tőle, mígnem hirtelen az orra előtt termett. Odahajolt Vilmához, 

megérintette a vállát. Abban a pillanatban, ahogy megérintette, a kislány haja narancssárga 

színűvé változott, a bőre már majdnem hófehér lett, amikor félelmében elszaladt. Sikerült ugyan 

elmenekülnie, de el is tévedt az erdőben. Sírdogálni kezdett, amikor egy halk és lágy hangot 

hallott a köd sűrűjéből. A hang egy kisfiú alakját vette fel, és ha egy hang a ködben alakot ölt, 

akkor azt már haláláig nem vetheti le. A hang, ami egy kisfiú testét öltötte magára, a Károly 

névre hallgatott. Károly segített Vilmának kitalálni az erdőből. Közben Vilma és Károly 

összebarátkoztak.  

A faluban senki sem ismert a lányra, még a saját szülei sem. Nem is vettek tudomást 

róla. Attól a naptól fogva Vilmából számkivetett lett, legalábbis ő úgy érezte magát. Ezek után 

már nem hitte, hogy van még helye ebben a kis faluban, hát úgy döntött, továbbáll. Károly is 

mellészegődött.  

Útjuk során sok kisebb és nagyobb kalandban volt részük. Vándorkereskedők egy 

csoportja megengedte, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Egy nagycsaládként folytatták útjukat. 

Vilma, Károly és a többi, velük tartó gyerek táncelőadást tartott ott, ahol éppen megálltak, a 

felnőttek pedig mindenféle meséket, legendákat és történeteket mondtak az ottani gyerekeknek, 

ezzel is növelték bevételüket. Mindenfelé mindenfélét árultak. Nem volt olyan, hogy valaki 

üres kézzel távozott volna. Érdekes módon soha se fogyott el a portékájuk, és mindig volt annyi 

pénzük, amennyire szükségük volt. Minden faluban, legyen az kicsi vagy nagy, örömmel 

fogadták őket. Lassan, ahogy teltek -múltak az évek, már a fél világot bejárták. Vilma és Károly 

már egyre okosabb és idősebb lett.  

Vilmának egyszerre csak honvágya támadt. A világot járva látta, hogy a gyerekek 

gondtalanul játszanak, sétálnak és beszélgetnek szüleikkel, és ő is vágyott erre az érzésre.  
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Rájött, hogy hiába hagyta el faluját, és került egy nagycsaládba, mégis magányos maradt. Ezért 

úgy döntött, visszatér a szülőfalujába. Megosztotta gondolatait Károllyal, aki szívesen vele 

tartott, hiszen időközben a két ifjú barátságából szerelem lett. 

Azonban a kereskedők nem voltak olyan jó emberek, mint amilyennek látszottak. A két 

ifjú szerencsétlenségére egy zsémbes és kapzsi ember állt a kereskedők élén, aki hasznot akart 

húzni még egyszer, utoljára belőlük. Amíg Károly és Vilma mélyen aludtak, óvatosan 

megkötözték őket, hogy ne tudjanak megszökni. A szájukat is betömték, nehogy segítségért 

kiabálhassanak. Amikor felébredtek, egy pincében találták magukat, ahonnan hamarosan egy 

gonosztekintetű emberkereskedő árulni vitte őket.  Mivel még fiatalok voltak, egyre nagyobb 

és nagyobb összegeket kínáltak értük. Amikor megtörtént az eladás, az a kapzsi ember a sok 

bezsebelt pénzzel továbbállt társaival együtt.  

Azonban egy óvatlan pillanatban Vilma és Károly megszabadultak köteleiktől, és még 

a szélnél is sebesebben menekültek az emberkereskedők rejtekhelyéről. A legközelebbi faluban 

útbaigazítást kértek. Az egyszerű emberek szívesen segítettek nekik, még azt is elmondták, 

hogy egy kisebb csoport éppen arra felé tart, amerre ők is. Szerencséjükre a sors úgy hozta, 

hogy soha többé nem találkoztak üldözőikkel.  

A hónapokon át tartó út fárasztó, kiszámíthatatlan és veszélyes volt mindaddig, amíg 

ismerős területre nem értek. Felismerték a gyönyörűszép meggyfákat, a tiltott erdőt, ahol 

megismerkedtek. Az erdő mellett a parányi kis falura is ráleltek.  

A falusiak örömmel és nagylelkűen fogadták a vándorokat. A két ifjú a vénekhez ment, hogy 

tanácsot kérjenek. A vének történetük hallatán először meglepődtek, majd felörvendtek:  

- Hazatért! Hazatért a lány, aki mindenkit megment!  

Vilma és Károly nem értették, miről van szó, de nem is érdekelte őket igazán.  

Amikor beköszöntött a tavasz, a fiatal pár együtt ment megnézni a meggyfavirágzást. 

Már majdnem kivirágzott az összes meggyfa. Vilma elragadtatva ölelt át egyet, és így kiáltott: 

- Ha kellene, akár az életemet is odaadnám ezért a gyönyörűségért, hogy minden 

virágzásával örömet és boldogságot hozzon!  

Amikor ez elhangzott, ismét sűrű köd ereszkedett a vidékre, majd a régi csuklyás alak 

is megjelent. Megérintette Vilma vállát, és a lány teste lassan ezer meg ezer fénylő pillangóvá 

változott. Vilma utolsó szavaival elköszönt Károlytól, és azt mondta neki, hogy élje tovább az 

életét. Amikor pedig majd a sors úgy hozza, ismét egymásra találnak.  
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A lány teljesen eltűnt a szeme elől, viszont a köd nem. Károly bolyongva kereste az utat 

a falu felé a ködben, de inkább csak mélyebbre került az erdőben. Akármennyire is vágyakozott 

ki a tisztásra, nem talált ki onnan. Végül a halál ott talált rá vérengző fenevadak képében.  

Így, ha a testük el is hagyta a szerelmeseket, a lelkük már örökre együtt maradt.  

Abban a pillanatban pedig, amikor a lány tudta nélkül feláldozta magát, a meggyfák 

összes rügye kivirágzott. Ilyen szép még sosem volt a meggyfavirágzás, mint ezen a tavaszon!  

A falusiak megszabadultak az átoktól, és végleg jó útra tértek. Úgy élnek ma is, hogy 

közben a természetre is vigyáznak. Példát mutatnak egymásnak és gyermekeiknek. Nem 

feledkeznek meg arról sem, hogy tanítsák őket a természet szeretetére és tiszteletére.  

  


