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A balvégzetű nyári napon, amit később 

a bajok kezdeteként emlegettek a 

krónikák, Fülöp királynak rettenetesen fájt 

a feje. Mintha a birodalom összes favágója 

egyszerre hasogatott volna fát, az összes 

kovács egyszerre patkolta volna a királyi 

ménest, és az összes vadász egyszerre hajtotta 

volna az erdőn a vadat. És minden egyes hang 

úgy csapott a király fejére, mint kovács az üllőre. 

Forgott körülötte a világ.

− Szétreped a fejem − nyögött a király 

keservesen −, nem bírom tovább!

Magához hívatta tanácsnokát, hogy rendeletbe 

adja: a favágó ne vágjon fát, a kovács ne patkoljon 

lovat, ne egyenesítsen ki kaszát, és a vadász csak 

hajtók nélkül vadásszon, ügyelve, hogy a vad halkan 

múljon ki ebből a világból. 

Hiába követték alattvalói a parancsait, a király 

fejfájása nem csökkent, mert a szakácsok, a vargák és 

az órások zajai is zavarták. Valami mindig okot adott 

a bosszankodásra, így aztán nem telt bele két hét, és 

Fülöp király betiltotta szinte az összes foglalkozást. 

Némaság ereszkedett a birodalomra, de a király 

még mindig panaszkodott a zajok miatt. Fejfájása 

felerősített minden neszt. Megtiltotta, hogy a szekerek 

az úton zötykölődjenek, a kukták az edényekkel 
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csörömpöljenek, a kutyák ugassanak és 

a kakasok kukorékoljanak. Egyedül a néma 

koldusok űzhették foglalkozásukat.

Az emberek előbb csak halkan morogtak, alig 

szűrődött ki hang a csalódott szájzugokból, aztán 

szép lassan összecsomagolták javaikat, és nagy 

csendességben elhagyták a néma birodalmat. Végül 

a királlyal csak családja és legközelebbi alattvalói 

maradtak: a tanácsnok, a kincstárnok, a főlovász és 

a − legtöbbször a borospince közelében tartózkodó 

− pohárnok, meg néhány udvaronc, akik a magányos 

királyt kiszolgálták.

Egy szomorú délután, amikor a néma szolgák 

tették a dolgukat, a király gyermekei anyjuk 

csitítására sem tudtak csöndben maradni. Fülöp király 

fájó homlokát dörzsölve kiáltotta:

− Nem hallom a saját gondolataimat sem. 

Takarodjatok a szemem elől! Nem hallottátok a 

parancsomat? Felségsértést követtetek el, annak 

pedig száműzetés a jussa! Száműzlek benneteket!

A királyné hiába könyörgött az ítélet 

mérsékléséért. Ura hajthatatlan volt. Az asszony 

hintóba ültette gyermekeit, a főlovász befogta a 

legszebb lovakat, és a királyné útra kelt öccséhez, 

a szomszéd birodalom királyához, akihez elszegődtek 

a száműzött favágók, a vadászok és a kovácsok is. 

A király tanácsnoka pedig önként jelentkezett a 

királyi család kísérőjéül. Még a néma koldusok is 

elmentek, mert felkopott az álluk: nem találtak 

adakozóra a kihalt utcákon. 



A király ott üldögélt kongó termei mélyén, a 

csend körülölelte, és bár fejfájása alábbhagyott, 

mégsem volt elégedett. Először nem értette, 

mi hibádzik körülötte. Lassanként ráeszmélt, 

hogy hiányzik a családja, városa polgárai. Nem a 

hangzavar, amit keltettek, de a beszédük, 

a tekintetük. 

− Mi a megoldás? − tekintett a pohárnokra, aki a 

tanácsnok távozása után annak szerepét is átvette, 

nem vitte rá ugyanis a lelke, hogy megváljon 

boraitól. Kint esett az eső, és az esőcseppek 

ágyúgolyókként csapódtak a tetőre. − Száműznöm 

kellene az esőt is? − mélázott fennhangon a király.

− Kevés dologhoz értek én, uram − kezdett 

beszédébe az enyhén pityókás pohárnok. − De 

fenséges királyomnak hatalmas pinceboltozatai 

vannak. Ott alszik a bor, senkitől sem háborgatva. 

Javaslom, ha beköszönt a fejfájás időszaka, 

ereszkedjen le királyom a mélybe, és aludja ki 

magát. Ott semmit sem hallani, csak a must 

forrását, az pedig mennyei zene. De ha ez nem válik 

be, vegyünk példát a palackokról. Hogy ne romoljon 

meg a fenséges nedű, palackokba zárjuk dugókkal. 

Biztosan létezik olyasféle eszköz, amivel a 

királyi fül is elrekeszthető, hogy ne romoljon 

meg a fenséges agyvelő. Előbb azért tegyünk 

próbát a pincékkel!

A király követte pohárnoka tanácsát. 

Leereszkedett a boltozatos pincék legcsöndesebb 

szögletébe. Hintaszékében üldögélt, és ahogy 

hintáztatta magát, nekigyürkőzött élvezni a 

csendet. Igazán erőlködött, hogy meghallja. A csend 

azonban most is millió neszből szövődött össze. 

Fülöp király hallotta a lecsapódó pára csepegését, 

a vakondok kaparását a téglafal mögött, és esküdni 

mert volna rá, hogy még a penész virágzásának is 

hangja van, meg annak is, ahogy a keresztespók a 

hálóját szövi. Felsóhajtott. Sóhajába beleremegett 

a borospince. Képzeletében megjelent mindhárom 

gyermeke, feleselő felesége, zajos ifj úsága. 

A hordókra tekintve felidézte, milyenek voltak 

a szüreti mulatságok, és rögtön felerősödött 

fejfájása. Nem volt körülötte senki, mégis visongott 

emlékeiben az őt körülvevő sokaság. 

− Az élet − sóhajtott fel hangosan, és felállt. 

Ahogy indult felfelé a lépcsőn, meglepetésére a 

hangok nem erősödtek, hanem elcsitultak. 

A trónteremben már csak a saját léptei kongtak. 

Ekkor Fülöp király felkacagott. Emberei előbb csak 

mosolyogtak, majd visszafogottan kuncogtak, 

aztán amikor a pohárnok nyerítését sem tette 

szóvá a király, megkönnyebbültek, és kieresztették 

a több hónapnyi feszültséget. Remegett a 

trónterem az önfeledt nevetéstől. Megint lehetett 

örülni az ősznek, a hangok palettájának. 

Fülöp még másnap is derült arccal sétálgatott 

palotájában. Láthatóan örömét lelte, ha zajt 

csapott. Harmadnap törölte rendeleteit, és 

futárokat küldött családja és a száműzött 

mesteremberek után. Borospincéje mélyén 

apró kamrát alakított ki magának, ahol a légy 

zümmögését sem lehetett hallani. Amikor úgy 

érezte, túl nagy lesz fejében a zűrzavar, ide bújt 

el a világ elől. A kamra csendjének köszönhető, 

hogy neve nem Fejfájós Fülöpként vonult be 

a krónikákba, hanem Nagyvonalú Fülöpként, 

aki hagyta, hogy alattvalói kedvükre élhessék 

mindennapi, zajos életüket. 
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