„Kezedben a múlt 2018” rajzpályázat
meseillusztrációs kategóriájához
Ez a mese egy híres fluoritbánya kialakulásának legendáját mondja el,
amelyben valóban mesésen különleges fluoritokat bányásznak.
Nézz utána milyen a Blue John fluorit és segíts a mese illusztrálásában!
HÁROM BÁTOR LEGÉNY
Angol népmese
Történt egyszer régen, hogy az angliai Derbyshire vidékét rettenetes sárkány támadta
meg. Menekült mindenki, amerre látott; a falvak között futótűzként terjedt a hír a pusztító
szörnyeteg közeledtéről. Amikor úgy tűnt, minden elveszett, és nincs, aki a sárkány útját állja,
egyszerre csak felbukkant egy cingár kis legény, és bekopogtatott az egyik falu kovácsához.
- Kovácsmester! Készíts nekem kardot abból a nagy vasrúdból, ami a ház előtt hever!
- Ugyan már, mit képzelsz? Hisz fel sem tudod emelni a rudat, hogy behozd a műhelybe!
- Egyedül nem – felelte erre a legény – De hárman elbírjuk!
És valóban, ott termett még két fiú, és hárman együtt bevonszolták a rudat a műhelybe. A
kovács gondolta, megér egy próbát a dolog, és addig dolgozott, addig kalapált, míg a súlyos
vasdarabból hatalmas, fénylő kardot készített.
- A kard elkészült, de ki forgatja majd? Hiszen egyikőtök sem bírja el!
- Egyikünk nem is – felelte erre a három legény – De együtt elbírjuk!
Azzal fogták a súlyos kardot, a vállukra vették, és elindultak vele kifelé a faluból.
- Hová mentek azzal a hatalmas karddal? – szólította meg őket egy menekülő földműves.
- A Winlatter sziklához! – felelték a legények.
- Hiszen az a szikla egy domb tetején áll! Hogy vinné fel oda bárki is ezt a kardot?
- Egyedül senki sem vinné fel, de hárman felvisszük! – felelték a legények. Fel is cipelték
a hatalmas kardot a dombtetőre. Menet közben találkoztak egy menekülő juhásszal.
- Mit csináltok azzal a karddal, fiúk?
- Felállítjuk a Winlatter sziklára!
- Még hogy a sziklára! Emberfeletti erő kellene ahhoz!

- Egy ember nem is tudná felvinni. De három igen!
A legények addig húzták, emelték a kardot, míg sikerült felvinniük a szikla tetejére. Ott
aztán a markolatát beleszúrták egy repedésbe, és a kard megállt, hegyével fölfelé.
- Én itt maradok – mondta az első legény – Ahonnan százan megfutamodtak,
egyvalakinek mégis szembe kell néznie a veszéllyel!
- Rendben – mondta a második - Én leszaladok a faluba, és ráveszem a többieket, hogy
fogjanak fegyvert a sárkány ellen. Egy ember is fel tud lelkesíteni száz másikat!
- Én pedig felmászom a harangtoronyba, és megkongatom a harangokat. A legtöbb ember
nem tudna felmászni oda, de én igen! – mondta a harmadik legény, és már el is tűnt.
Nem kellett sokat várniuk, míg a láthatáron megjelent a sárkány. Rettenetes bestia volt,
olyan hatalmas, hogy a fél égboltot eltakarta. A pikkelyei lila, kék és sárga színekben ragyogtak,
és forró lángnyelvek csaptak ki a torkából, valahányszor elordította magát. Már éppen a falura
támadt volna… amikor meglátta a hatalmas kardot a Winlatter sziklán. A kard pengéjén
megcsillant a fény, és a fegyver olyan fényesen ragyogott, hogy a sárkány visszahőkölt tőle egy
pillanatra. Miféle emberfeletti hős forgathat ekkora kardot? Ahogy a sárkány megtorpant,
egyszerre fülsüketítő hang morajlott végig a tájon: Megszólalt a falu összes harangja. A fenevad
sohasem hallott még harangzúgást, és egyre jobban összezavarodott tőle. Ahogy körülnézett,
emberek sokaságát látta közelíteni, kaszával, kapával, mindenféle fegyverekkel. A kard, a
harangzúgás, és a falusiak sereg végül úgy megijesztette a szörnyeteget, hogy megfordult, és
mélyen befúrta magát a föld alá.
A sárkány soha többé nem került elő. Később, amikor az emberek ásni kezdtek a
környéken, különleges lila, kék, és sárga ásványokat találtak; azt mesélik, a sárkány a föld alatt,
saját forró tüzétől körülvéve kővé vált. A tűz azóta is fűti a föld mélyét – ezért van a környéken
annyi meleg vizű, kénes szagú forrás. A különleges köveket pedig azóta is bányásszák
Derbyshire vidékén, és a világon nincs máshol hozzájuk fogható. Így született meg a Blue John
fluoritbánya.
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