
                   LESZKAI ANDRÁS: MOHA BÁCSI MESÉI

             Szkennelte, javította: Sándor Melinda; 2004.
                          Tördelte: Dr. Kiss István; 2005.

Tartalom:
Vitéz László
Mohabrumm
Ügyesség, okosság, bátorság
Jó reggelt, jó napot, jó estét
Hepe, Hupa, Mohamed
Morcos és Mióka
Jó kistörpe, rossz kistörpe
Buta méhecske és okos méhecske
Valami mindig szép!
Hogyan kell sietni?
A lopás
Szó és tett
Örömök
A kibékülés
A folyton kérdezõ Ugribugri
Gyopár nevel
Kié a hóember?
Rokonszenv és ellenszenv
Szemetelés
A nagyság
A baj
Mi van a csomagban?
Cseréljünk!
Feladat
Jelmezverseny
Vendégségben
"Szegényke"
Névváltozás
Három pofon
Lányka néni
Almácska
Bámészkodás, vagy megfigyelés
Körte törpe sípot lopott
Harc a medvével
Tucattörpe
Ugribugri középpont akar lenni
Csere
Az igazi hõs
Száj és szem
Bélyeggyûjtés
Mézeskalács szív, mézeskalács huszár
Utazás Pestre- aki jó lesz
Üres fejûek- hencegõk
Segítek a természetnek
Mákostészta-ügy
A hógörgeteg
Fogorvosnál
Ugribugri hazudik
Ízlik



Ne taníts- buta akarok maradni!
Az ünnepélyes nap
A citromfácska
Õszibarack és uborka
Bibi
A veszekedés mûvészete
Tükör
Testvéri kötelesség
Katicamentés a Balatonon
Basáskodók
Az iskolakerülés büntetése: kitûnõ!
Színes szalvéták
A legboldogabb évek
Ugribugri fortélya
Hetykepötyke elkésései
Ünnep
Kinek árt a rosszalkodás?
Mosakodás-história
Rajzverseny
Hõstettek
Egy kis képzõmûvészet
Mafla
A Mogyorókirály és a Diókirály
Nagymama halála
A csoda
Az ünneplés
A szökés
Partedli-történet
A ruháról
Mi közöd hozzá?
Nincs "én bajom, csak "mi bajunk"
A csomagok
Boldog újévet!
Csak a jó szándékú tréfa szabad
Tanító-nagyító
Három kavics
Az igaz barát javulni segít
Ugribábu varázsigéje
Ugribugri labdái
Elengedés és megfogás-erõpróba
Bocsánatkérés és önmegbecsülés
Ugribugri láza
Leckeírás vagy másolás?
Tejfog és vasfog
A cél
A bravúr
Apró és Cseprõ
A zsineg
Létezõ, ami nincs
Tessék venni
Öröm
A forgalmi lámpa
A három doboz
A megtántorodás
Anyák napja
A tökéletesség hetedik foka



Cirmos a Balaton körül
Cseresznyelopás- szalámilopás- könyvlopás- ködmönlopás
Csiripiszli neveli kisöccsét
Eredmény és ráadás
Heccek
Moha a Tátrában
Tapintás és tapintat
Tíz éven alul nem ajánlott
Vadóka
A csörgõ
Foghúzás
Gondolkodás
Alap
A nap hõse
A persely
Stikli
A természet rendje
Igazmondás
Édesanya
Görögdinnye
Ijesztgetés
Ismerkedés
"Noha bácsi"
Nyafogás
Pitypalatty, a nagykópé
Szólni és hallgatni
Szüneti tanácsok
Ugribugri fiókja

Vitéz László

Bizonyára ti is emlékeztek arra az idõre, akárcsak én, amikor még csöppségek és butuskák 
voltunk. Amikor például azt hittük, hogy az oroszlán, akit az állatok királyának neveznek, tudja is, 
hogy õ király, és a többi állat is tudja róla, hogy õ a királyuk. Gondolom, az sem csupán velem 
történt meg, hogy amikor elõször voltam bábszínházban, biztos voltam benne, hogy azok a bábuk 
élõ emberkék.
Bábszínházba pedig úgy kerültem ilyen csöppség koromban, hogy a törpeházi faluvégen, nem 
messze a házunktól, sátrat vert egy bábjátékos. Nálunk vendégeskedett akkor unokanõvérkém, a 
hat esztendõs Vadrózsa; õ vitt el a bábszínházba.
A legelsõ padra ültünk le, és elmagyarázta nekem Vadrózsa, hogy ott, a deszkafal mögött fog állni 
egy bácsi, és õ mozgatja majd a bábukat. De abban a pillanatban, amikor megláttam a mozgó, 
beszélõ alakocskákat, olyan lett számomra Vadrózsa magyarázata, mint egy szertefoszlott felhõ, 
vagy mint öcsikémnek, a másfél éves Ugribugrinak értelmetlen gagyogása. És amikor megjelent a 
színfal fölött egy folytonosan mosolygó, kedves fickó is, aki félig huszárnak, félig bohócnak 
látszott, és így köszönt ránk: - Szervusztok, gyerekek, én vagyok a Vitéz László! -, akkor már abban 
a biztos tudatban köszöntem vissza, hogy hallja is, amit kiáltok:
- Szervusz, Vitéz László!
És tüstént meg is szerettem Lászlót. Mert támadhatott rá bármilyen rémalak, õ bátran és 
mosolygós ábrázattal szembeszállt velük.
Azt azonban nem értettem, hogyan bírja megállni, hogy sohase pislantson. Fölugrottam hát 
többször is a padról, és közvetlenül a színfal mellõl lestem a szemét. Vadrózsa ilyenkor mindig 
rám kiáltott:
- Mohácska, gyere vissza, ülj le!
És egyszerre csak felém fordult Vitéz László is, és ezt mondta:
- Mohácska! Jó legyél!
Megijedtem, amiért rám szólt, de örültem is, hogy ismer engem valahonnan. Magyarázta ugyan 



Vadrózsa, hogy meghallotta a bácsi a nevemet a színfal mögött, és hogy Vitéz László nem 
emberke, de csak annyi volt fülemben a pusmogása, mint a verébcsipogás. Hiszen mozog, beszél, 
elagyabugyálja ellenségeit egy hosszú rúddal, kiált nekünk: - Tapsoljatok, gyerekek! -, hogyne élne 
hát?
Utolsó ellenfeléül egy nagy, vicsorgó gorilla majom bújt elõ a ládából, és László fölkiáltott:
- Jaj, de csúnya!
A majom ekkor kikapta László kezébõl a rudat, és tartotta fenyegetve:
- Milyen vagyok én?! Most mondd, ha mered!
De László most is merte:
- Csúnya!
Puff! Már koppant is egy óriásit a rúd a fején. Nevetett a majom, és emelte újból a rudat:
- Milyen vagyok én?!
- Csúnya!
Puff! Megint a fejére. És kérdezte újból a majom:
- Milyen vagyok én?!
Ekkorra már Vadrózsa is a játék hatása alá került, és odakiáltott Lászlónak:
- Mondd azt, hogy szép, akkor nem lesz semmi bajod!
Hej, fölzúdult a nézõtér! Üvöltötték a kistörpék:
- Ne mondd, hogy szép! Csúnya!
De Lászlót nem kellett félteni. Úgyse mondott volna õ egyebet, mint ami igaz. Végül pedig 
elagyabugyálta palacsintasütõvel a gorilla majmot is. És megint köszönt nekünk:
- A viszontlátásra, gyerekek! Jöjjetek el holnap is!
Kiáltottam én is:
- Szervusz, László!
És nekem külön is visszaköszönt:
- A viszontlátásra, Mohácska!
Hazafelé menet megint magyarázta Vadrózsa a színfalat meg a bácsit, de ezt mondtam neki:
- Te csak azért mondod, hogy nem él Vitéz László, mert nem tetszik neked, hogy olyan bátor. Azt 
akartad, hogy mondja a majomnak: szép! Pedig nem igaz, hogy szép!
Vadrózsa hirtelen megharagudott rám.
- Akár igaz, akár nem, a te László barátod egy darab fa és egy darab rongy!
Most már hallgattam. De még biztosabb voltam benne: azért szeretné, ha nem élne László, mert 
László hõs és igazmondó, õ meg hazug. És ha fából van is a feje, attól még élhet! Az én fejem, azt 
mondják, csontból van, és mégis élek! És boldogan futottam otthon édesanyámhoz:
- Ismer engem Vitéz László! A nevemet is tudja!
Magyarázta édesanyám is, hogy élettelen bábu, de arra gondoltam: õ nem látta, nem hallotta, 
azért hiszi ezt. Magyarázták nekem délután a kistörpék is a bábukat, és Vadrózsa azt hitte, 
beadtam a derekam, nem tartom már élõlénynek Lászlót. De este aztán, amikor édesanyánk 
lefeküdni küldött minket szobánkba, megkérdezte tõlem Vadrózsa, mit hozok abban a 
csomagocskában. Megmondtam:
- Süteményt; eltettem a vacsoraadagomból, és elviszem holnap Lászlónak.
Hej, megbosszankodott megint erõsen:
- De hiszen csukva van a szája azon a kemény fafején! Nem tud enni!
- Ha beszélni tud, enni is tud!
Ettõl még dühösebb lett. S mialatt mosdottam és lefeküdtem, magyarázta megint a színfalat, a 
bácsit, a bábszínpadot.
Minthogy folytonosan Lászlóra gondoltam, nem tudtam egyhamar elaludni, és amikor már fél 
órája mindketten ágyban voltunk, ez csúszott ki a számon:
- László már biztosan alszik!
Vadrózsa kiugrott az ágyból, odajött hozzám, nézett egy ideig, aztán ravaszul elmosolyodott:
- Na gyerünk! Nézzük meg, alszik-e!
Meg is ijedtem, meg is örültem. Lefekvés után kiszökni a házból nagy rosszaságnak számított. Az 
viszont nagyon tetszett nekem, hogy meglátogatjuk az én vitéz barátomat.
Fölrántottam hát hálóingemre a nadrágom, s mialatt Vadrózsa is magára kapta a ruháját, 
odaszólt nekem:
- De ezt nem szabad ám elmondani itthon! Megígéred, hogy hallgatni fogsz?



Természetes volt, hogy hallgatni fogok, de kimondtam, nehogy meggondolja magát:
- Megígérem!
Néhány perc múlva már bent lopakodtunk a bábszínház fedetlen, holdfényes nézõterén. Vadrózsa 
félrehúzott egy ponyvát, bebújtunk a színfal mögé, és Vadrózsa körülvizsgálódott a félhomályban. 
Egyszerre csak leemelt valamit a színfalról. Beletartotta a holdfénybe, és diadalmasan mondta:
- Na, most nézd meg jól, hogy él-e! Itt a te dicsõ barátod!
A Vitéz László-bábut tartotta a kezében, de a ruhájánál fogva, lefelé csüngõ fõvel. Nem azért 
fakadtam sírva, mert megtudtam, hogy Vitéz László csakugyan élettelen bábu. Az keserített el, 
hogy Vadrózsa ilyen csúnyán bánik vele. Ki akartam venni a kezébõl, és kiáltoztam:
Ne így tartsd! Ne lógasd a fejét! Add ide! Te nem szereted, semmi közöd hozzá!
De Vadrózsa nevetett, magasra emelte és lóbálta. Ekkor aztán kitört belõlem a zokogás. De csak 
néhány pillanatig sírtam, mert megszólalt a sötétben egy csöndes, nyugodt hang:
- Meg ne ijedjetek, gyerekek!
És elénk lépett a holdfényben egy alacsony termetû, öreg bácsi. Hozzám lépett, megsimogatott 
és megcsókolt. Kivette Vadrózsa kezébõl a bábut, visszaakasztotta a deszkafalra, és fölhajtotta 
egy láda tetejét. Keresgélt benne, aztán felém nyújtott egy ugyanolyan ábrázatú, ugyanolyan 
ruhájú bábut, mint Vitéz László, és így szólt:
- Ezt neked adom, Mohácska! Húzd a kezedre, mozgasd, és akkor él!
Vitéz Lászlóval a kezemen mentem haza. Nadrágom is együtt vetettük le, és befeküdt velem az 
ágyba is. Bal vállamra fektette ütött-vert kemény koponyáját, megölelte a nyakam, és elaludtunk.
Másnap reggel, amikor már öltöztem, benyitott a szobába édesanyám:
- Vadrózsa, Moha! Gyanakszik rátok édesapa. Valaki azt mondta neki, mintha titeket látott volna 
este a bábszínház felé osonni. Én már mondtam neki, hogy ez lehetetlen.
Meghökkenve bámultam a becsukódott ajtóra: na tessék, itt a kikapás! Vadrózsa viszont így szólt:
- Semmi baj sincs, hisz nem tudják biztosan!
És ugyanolyan ravaszul mosolyodott el, mint az este:
- Na ugye, hogy kell hazudni néha!
De én kijelentettem:
- Ha kérdezi édesapa, megmondom, hogy mi voltunk.
Vadrózsa azonban ráncolt szemöldökkel, szigorúan rám kiáltott:
- Nem mondhatod meg! Megígérted, hogy nem mondod meg! Köteles vagy hazudni!
Megdöbbentem. Hallgattam, és törtem a fejem, mit tegyek. De hát igaza volt: megígértem, hogy 
hazudni fogok. Csapdába kerültem.
Unszolt Vadrózsa, hogy feleljek. Csak suttogva, csüggesztett fõvel tudtam kinyögni:
- Akkor hát nem mondom meg.
Diadalmasan mosolygott, kézen fogott, és mentünk reggelizni.
Szüleim és Gyopár bátyám már az asztalnál ültek, és ott volt a másfél éves Ugribugri is. Miután 
leültünk, édesapám Vadrózsához fordult:
- Hát így vigyázol te Mohára! Igaz, amit hallottam?
- Nem igaz, Ezüstös bácsi! Mihelyt lefeküdtünk, elaludtunk.
Édesapa rám nézett:
- Te is elaludtál, vagy talán valaki mással császkáltál odakint?
- Nem császkáltam, édesapa, rögtön elaludtam én is!
De mihelyt kimondtam ezt, lebújtam az asztal alá, elõvettem zsebembõl Vitéz Lászlót, fölhúztam 
a jobb kezemre, fölpenderítettem a bögrém mellé, és hangomat elváltoztatva megszólaltattam:
- Szervusz, törpecsalád! Én vagyok a Vitéz László! Hazudott ám a fiacskátok. Csúnya Moha! 
Csibész Moha! Kiszökött az este, ez az igazság! Adjatok reggelit! - görbítettem a mutatóujjam, 
ráhajtottam László fejét a bögrére. De ugyanakkor vissza is ültem a székemre, és kérleltem 
Lászlót: - Nekem is hagyj egy kicsit!
László kiemelte a fejét a bögrébõl és kávés orral, haragosan fordult felém:
- Nem hagyok! Nem érdemled meg! Hazudtál! - És megint beledugta orrát a kávéba.
Nevetett az egész család. Nevettem megkönnyebbülten magam is. Még a másfél esztendõs 
Ugribugri is nevetett. Csak Vadrózsa nem!
Mohabrumm

Még nem voltam öt esztendõs, amikor egy nyári estén hazaérkeztek szüleink budapesti útjukról, 



és átadták ajándékukat Gyopár bátyámnak, meg kisöcsémnek, Ugribugrinak. Gyopár hat éves volt, 
építõköveket kapott, a két éves Ugribugri cintányéros pojácát. Énhozzám pedig így szólt 
édesanyám:
- Találkoztunk valakivel itt az erdõben. Azt mondta: nagyon szeret téged, nálad szeretne lakni. El is 
jött velünk, bement a szobátokba, és most ott ül az ágyadon.
Kitaláltam, ki ül az ágyamon, boldogan rohantam szobánkba, magamhoz öleltem a nagy, barna 
mackót - majdnem akkora volt, mint én magam -, és megcsókoltam kedves, bundás ábrázatát. 
Szüleim, testvéreim ekkor már mögöttem álltak, és édesapám ezt kérdezte:
- Milyen nevet adsz neki?
Meghökkentett a kérdés.
- Én semmilyent. Majd õ megmondja, mi a neve.
A mackó szája elé tartottam a fülem, gondolkoztam egy kicsit, és már tudattam is mindnyájukkal:
- Azt mondta, hogy Mohabrumm a neve.
Édesapám megsimogatott, édesanyám megcsókolt, Ugribugri nevetett. Gyopár azonban - noha 
tudtuk ezt mindnyájan nélküle is - diadalmasan kijelentette:
- Nem is igaz, hogy tud beszélni!
Édesapám csodálkozva, édesanyám elnézéssel, Ugribugri meg haragosan pillantott rá. Én nem 
törõdtem vele, már azon törtem a fejem: szobánk melyik kuckójában rendezzek be barlangszerû 
helyecskét Mohabrummnak, hogy minél jobban érezze magát.
Másnap, miután gyorsan megreggeliztem, siettem vissza szobánkba, hogy minél elõbb játsszam 
Mohabrummal. Leültettem magammal szemben a szõnyegre, és nem tudtam, hogyan játsszam 
vele. Elõszedtem hát a vonatot, a tûzoltókocsit, az ólomkatonát, és megkérdeztem tõle:
- Hova menjen a vonat? Milyen vonat legyen?
A szája elé tartottam a fülem és már tudtam is a választ: -Kanizsára menjen, és gyorsvonat 
legyen!- Most már nagyszerûen játszottunk. Egy idõ múlva édesanyám benézett hozzánk és 
csodálkozott:

- Hát te a vonattal játszol, nem Mohabrummal?
Ekkor már szinte szégyelltem új játszótársam elõtt, hogy reggel még ugyanolyan játékszernek 
véltem, amilyen a vonat meg a tûzoltókocsi, és ezt feleltem:
- Mohabrumm meg én együtt játszunk a vonattal!
Délután beállított két unokatestvérem: Liszka és Puliszka. Liszka élénk, villogós kislány volt; 
bátyuskája, Puliszka, kövér, szuszogós kisfiú. Bemutattam õket Mohabrummnak:
- Unokatestvéreim: Liszka és Puliszka - s Mohabrummot õnekik: - barátom, Mohabrumm.
Ezen azonban nevettek, elhúzták tõlem Mohabrummot, húzogatták egymástól is, hozzányúlkáltak 
a szeméhez, felfedezték, hogy átfordítható a karja, és csavargatták, mint valami verkliforgatót. 
Nem engedték, hogy visszaültessem barlangocskájába, hanem ugráltatták a fülénél fogva és 
kiáltozták:
- Ugrálj, majom!
Persze üvöltöttem:
- Ne a fülét fogjátok! És nem majom! Nem szeret ugrálni se! Cammogni szeret! Adjátok ide!
De Liszka vihogott, Puliszka elégedetten szuszogott, és most már dobálták is egymásnak:
- Ni, mekkorát ugrik! Na ugye, hogy majom?
Keservesen sírva fakadtam és beszaladtam édesanyámért: szabadítsa ki a kezükbõl 
Mohabrummot. Este pedig, miután lefektettem az én kedves barátomat, aggódva megkérdeztem 
tõle:
- Nem fáj a szemed? Nem fáj a füled? Nem fáj a karod?
Szája elé tartottam a fülem, eszembe jutott Liszka és Puliszka hangja, arckifejezése, és már 
tudtam is, mit válaszol Mohabrumm: - A szívem fáj. Amikor látták, mennyire bánt téged, amit 
velem tesznek, kacsintgattak egymásnak, örültek a bánatodnak. Az fáj nekem, hogy Liszka és 
Puliszka rossz..
Annyira megdöbbentett, amirõl értesültem, s oly mélyen elgondolkodtam, hogy észre se vettem: 
bejött édesanyám. Egyszerre csak mellettem állt:
- Még mindig búsulsz?
Felugrottam és hozzásimultam:



- Fáj a szívem. Liszka és Puliszka rossz. Mohabrummtól tudom.
Édesanyám komoly hangon felelte:
- Ne mondj ilyet az unokatestvéreidrõl. Mohabrumm tévedett. Te is bántál már helytelenül 
játékszerrel.
Csodálkozva néztem édesanyámra:
- Játékszerrel igen. De nem mackóval!
Már másnap reggel kiderült, hogy nem tévedett Mohabrumm. Lent járt édesanyám bevásárolni a 
völgybeli falucskában, s amikor hazajött, így szólt hozzám:
- Nyugodj hát meg. Liszka és Puliszka most egy ideig nem fog eljönni hozzánk.
Csak évek múlva tudtam meg, hogy békakínzáson kapta rajta õket ezen a reggelen.

De máris felsötétlett egy másik gondom: az a komor tekintetû kisfiú, akit akkor még csak így 
neveztünk: "az új gyerek". Ezen a délelõttön megint ott ácsorgott az erdõszélen, a házunkkal 
szemben, és mozdulatlanul bámult a szobánk ablakára. Ez a gyerek csak néhány napja költözött 
Törpeházára a szüleivel, még a nevét se tudtuk bizonyosan. Kisebb volt nálam, mégis 
nyugtalanított a viselkedése. Biztosra vettem: Mohabrumm kedvéért ácsorog ott már második 
napja, és többször is kileskelõdtem: elment-e már. Eszembe jutott az is, hogy behívhatnám, de 
tudtam már, miként bánnak Mohabrummal azok, akik csak játékszert látnak benne, s ennek a 
gyereknek ráadásul nemcsak a tekintete volt sötét, hanem a keze is, a maszatosságtól. Déltájt 
végre eltûnt az erdõszélrõl, megnyugodtam valamelyest, és ebéd után kimentem labdázni 
társaimhoz a faluvégi rétre. De hirtelen beborult az ég, láttuk, hogy óriási zivatar lesz, szaladtunk 
hát haza mindannyian. Mire hazaértem, már hullottak is az elsõ csöppek, az új gyerek azonban 
ismét ott állt a házunkkal szemben, s úgy állt ott, mint aki nem is gondol rá, hogy fedél alá menjen. 
Odakiáltottam neki:
- Gyere be hozzánk, ha már itt maradtál, hiszen mindjárt zuhogni fog, és amilyen csöpp vagy, 
elvihet a szél is.
Egyetlen szó nélkül lépegetett mellettem, és leültünk a konyhában édesanyámnál. A szobába, 
Mohabrumm közelébe nem akartam vinni, csupa maszat volt a keze akkor is. Kaptunk süteményt 
édesanyámtól, azt eszegettük, és szótlanul néztük a hajladozó, zúgó lombokat. De egyszerre csak 
megszólalt a kis vendég:
- Igaz, hogy olyan nagyon szereted Mohabrummot?
Megkönnyebbültem. Hiszen ez a gyerek nem tekinti pusztán játékszernek! Aki ilyet kérdez, nem 
ugráltatná a fülénél fogva. Letettem a süteményes tányért és bementem a szobánkba, hogy 
kihozzam az én kedves barátomat.
De már egy pillanat múlva visszarohantam a konyhába, és rémülten kérdeztem édesanyámtól:
- Hol van Mohabrumm?!
Ekkor befutott az ajtón Gyopár és nevetett:
- Csakhogy hazaértem!
Szinte kivilágosodott Gyopár arca az elégedettség derûjétõl, s hogy azzal is nyújtsa élvezetét, 
lassan ejtegette a szót:
- Ne dühöngj, öcskös, árt az egészségnek. Mohabrumm arra kért engem - mert hiszen ugyebár tud 
beszélni -, hogy vigyem el magammal, mutassam meg a barátaimnak.
Ekkor már szinte esti sötétség volt a zivatarfelhõktõl, s ebben a pillanatban óriási dördüléssel 
kitört a vihar. Üvöltöttem:
- És most hol van?! Miért nem hoztad haza?!
Gyopár arca már szinte ragyogott a sötétben a gonosz élvezettõl:
- Csöndesebben, öcskös. Ha volna benned testvéri szeretet, annak kellene örülnöd, hogy megázás 
nélkül hazaért a bátyád. Mohabrummot pedig azért nem hoztam haza, mert siettemben 
megfeledkeztem róla. De légy nyugodt, semmi baja se lesz. Ott feküdt a sziklánál, Mályva néni 
veteményese mellett. Amilyen okos mackó, biztosan a sziklához lapul. De ha megázik is egy 
kicsit, az se baj. Te még úgysem fürösztötted meg, amióta itt lakik.

Édesanyám csodálkozva, fejét csóválva hallgatta Gyopár beszédét, én meg úgy éreztem magam, 
mint valami rémálomban. Nem a sima, finom bundácskáját féltettem Mohabrummnak, nem az 
bántott, hogy csatakos lesz. Hanem az a szomorúság fájt, amelyet most érezhet. Ott fekszik 
egyedül, elhagyatva a szikla mellett, úgy, ahogy odadobták, zuhog a szemébe a hideg zápor, 



csapkodnak körülötte a villámok, és senki se törõdik vele. Már rohantam is szobánkba, magamra 
kaptam viaszosvászon esõgallérom, és az ablakon akartam kiszökni. De édesanyám megsejtette 
szándékom, besietett utánam, megragadta a karom és szigorúan megtiltotta, hogy elmenjek. 
Sírva fakadtam, könyörögtem: hiába. Nyugtatgatott, hogy jól érzi magát odakinn Mohabrumm - 
ezt persze, nem hittem el -, és mutatta az ablakon át, hogy csak most kezdõdik a zivatar nagyja. 
Végül pedig, hogy elterelje a figyelmem, visszavezetett a konyhába.
- Gyere, még nem etted meg mind a süteményedet.
Az új gyerek, mialatt benn voltunk, elment. Gondoltuk, megpróbált hazaszaladni a zivatar elõbbi 
szünetében. Édesanyám kezembe adta ugyan a tányérom, de nem csökkentettem, hanem 
szaporítottam a tartalmát, a süteményekre potyogó könnyeimmel. Egyszerre csak - két 
villámcsattanás között hallottuk - szaladó léptek alatt csikordult a kavics kertünk útján, és 
beszáguldott konyhánkba egy kistörpe. Hirtelenében fel se ismertük benne az új gyereket. Most 
ugyanis ingujjban volt; az ing persze csuromvizesen rátapadt, a két karjában pedig a kabátjába 
burkolva hozott valamit, mintha egy másik kistörpét cipelt volna. Egyenesen hozzám jött, levette a 
kabátját arról a valamirõl és a karomba adta Mohabrummot. Még villogtak és csattogtak a 
villámok, zuhogott a zápor, de a sötét felhõk már lezúdultak, s most hirtelen ismét világos lett. 
Édesanyám száraz ingért, törülközõért szaladt az új gyerek számára, én meg úgy éreztem, illenék, 
ha most megmentõje karjába adnám Mohabrummot. De még ekkor is eszembe jutott a keze 
maszatossága, és rápillantottam. Elámultam: egészen tiszta volt. A sûrû, csapkodó zivatar 
lemosott róla minden maszatot. Amikor pedig már szárazon, az én ingemben üldögélt a 
konyhában, ölében Mohabrummal, úgy emeltem fel Mohabrumm mindkét karját, hogy õt is, 
engem is megöleljen.

Gyopár csúfolódott:
- Fogadjatok testvériséget mind a hárman.
Mohabrumm szájához tartottam a fülem, aztán így feleltem:
- Azt mondja Mohabrumm, hogy akik jók, azok fogadalom nélkül is testvérek.
Gyopárnak ez persze nem tetszett:
- És Mohabrumm nagybecsû véleménye szerint én talán nem vagyok jó?
Ismét Mohabrumm szájához tartottam a fülem, édesanyám azonban intett nekem. Tehát csak 
ennyit mondtam:
- Rólad most nem akar brummogni.
Gyopár elvörösödött és gúnyos nevetéssel bement a szobába.
Az új gyerek nevét szándékosan hallgattam el idáig, noha még sokszor fogok beszélni róla nektek. 
Kökörcsin volt õ, így ismerkedtem meg vele. Mohabrumm számtalanszor volt vendégségben nála 
hetekig is, tõle nem féltettem, hiszen szerette. Gyakran segített nekünk Mohabrumm, hogy 
megtudhassuk egy-egy új cimboránkról, milyen gyerek. Nem kellett egyebet tennünk, csak 
odavinnünk Mohabrummhoz, hagynunk, hogy foglalkozzék vele egy kicsit, és aztán Mohabrumm 
mindig tudatta velünk, jó gyerek-e vagy rossz gyerek.
Ti is megtudhatjátok társaitokról, hogy mifélék, ha megfigyelitek: miként bánnak a mackóval.
Ügyesség, okosság, bátorság

Történt egy este, körülbelül öt esztendõs koromban, hogy átjött hozzánk a nagybátyám, Kálmus 
bácsi. Ezüstkovács volt, ötvösmester, akárcsak az édesapám. Átjött hát Kálmus bácsi, elmondta, 
hogy másnap Budapestre kell utaznia, és megkérdezte szüleimtõl, nem bízzák-e meg valamivel, 
ne hozzon-e valamit. Ugyan a hozatalt ajánlotta föl, de az lett belõle, hogy nem hozott, hanem vitt. 
Engem vitt. Én ugyanis tüstént kérlelni kezdtem édesanyámat: engedje meg, hogy Kálmus 
bácsival mehessek. Édesanyám azonban ezt mondta:
- Jaj, dehogyis engedlek el, édes kisfiam! Hiszen még a vonat lépcsõjére se tudsz felmászni! Még 
a legalsó foka is az orroddal van egy magasságban! Kálmus bátyád sem segíthet, ezüst tálakat 
visz, megindul a vonat, leesel, jaj, dehogyis engedlek!
Édesapám azonban szerette volna, ha meglátom Budapestet. Mondta hát csöndesen:
- A lépcsõ miatt én nyugodtan elengedném. Hiszen ügyes a mi Moha fiunk!
Édesanyám tanácstalanul nézett rám:
- Hát elengedjünk? Ügyes vagy?



Akkoriban még csak sejtettem, mit jelent ügyesnek lenni, mégis bólintottam egy nagyot:
- Ügyes vagyok, édesanyám!
Ugyanígy bólintottam volna akkor is, ha azt kérdezték volna: tengeri herkentyû vagyok-e. Annyira 
vágyódtam rá, hogy Budapestre utazzam. Édesanyámnak azonban egy másik veszély is eszébe 
jutott:
- A lépcsõ még hagyján, de a száguldozó fogatok, az automobilok, a villamosok! Hiszen olyan 
kicsi a mi Mohánk, hogy észre se veszik, elgázolják! Jaj, dehogyis engedlek!

De édesapám ennek is ellene szólott csöndesen:
- Ugyan már! Hiszen mellette lesz Kálmus. De Moha is tudja, hogy jól szét kell néznie, mielõtt 
átmegy a kocsiúton. Okos fiú a mi Mohánk.
Édesanyám ellenkezése megint megingott egy kissé:
- Okos fiú vagy? Okosan fogsz viselkedni?
Nemigen tudtam én még akkoriban azt se, mit jelent az okosság, bólintottam mégis erre is:
- Okosan fogok viselkedni, édesanyám!
De ekkor meg az jutott eszébe, hogy félni fogok a rengeteg ember között. Ijedezni fogok az utcák 
sokadalmában, hogy fellöknek, rám taposnak. Édesapám azonban erre már erélyesebben mondta:
- No, ez már igazán fölösleges aggodalom. Hiszen bátor fiú a mi Mohánk.
Kérdezte ismét édesanyám:
- Bátor vagy, kisfiam?
Bólintottam:
- Bátor, édesanyám! S most már nem ellenkezett tovább. Megbeszélték Kálmus bácsival, hogy 
hajnali öt órára átmegyek hozzá, és magával visz Budapestre.
Nagyon élveztem életem elsõ vasutazását. A padon térdeltem az ablak mellett, és csak úgy 
repesett a szívem az örömtõl. Magyarkúton - mert ott szálltunk fel - akkoriban még állomásépület 
se volt, csak a nyílt pályán, két hegy között állt meg a vonat egy percre. Csodálatosnak éreztem, 
hogy elindulunk onnan a hegyek közül, és már két óra múlva kilépünk a budapesti körútra. Nagyon 
tetszett az is, hogy magában a városban se kell gyalogolni, hanem a villamos padján térdelve 
végig lehet nézni az egész körutat. A legszívesebben bevillamosoztam volna Budapest összes 
utcáját, de már az Üllõi útnál leszálltunk és bementünk az Iparmûvészeti Múzeumba. Ott volt 
dolga Kálmus bácsinak az igazgatóságon. Átadta az ezüst tálakat, és megbeszélt valami 
megrendelést. De mielõtt felment az emeletre, bevitt engem a földszinten egy lakásba, és 
megkérte az ottaniakat, hogy náluk maradhassak, amíg végez odafent. Már nem tudom, hogy 
házmester, pedellus vagy fûtõ lakásában voltam-e, csak arra emlékszem, hogy volt ott egy bácsi 
meg egy néni, s hogy sokáig kucorogtam egy igen kicsiny konyhában.

A néni zöldborsót fejtett, én meg segítettem neki. Kálmus bácsi a délelõtt folyamán egyszer 
lesietett hozzám, adott tízórait a tarisznyájából, és sajnálkozva mondta, hogy dél is lesz, mire 
végez. Valami rajzokat kellett lemásolnia, hogy azok szerint készíthesse el odahaza a megrendelt 
ezüst edényeket. Délben azonban nem Kálmus bácsi jött le ismét, hanem hazaérkezett az 
iskolából a bácsi meg a néni kisfia, Jóska. Kilenc-tíz esztendõs, hangoskodó gyerek volt, nagyokat 
nevetett rajtam, és barackot nyomott a fejem búbjára. Eleinte ellenszenves volt, és féltem tõle, de 
aztán mellém ült, Budapestrõl magyarázgatott, s végül úgy-ahogy megbarátkoztam vele.
Nagy sokára kedvetlen arccal lejött Kálmus bácsi is, megebédeltünk, és elmondta, hogy délután is 
ott kell maradnia, nem vihet el engem sétálni, nem mutathatja meg Budapestet. Meg kell várnia 
valami mûvészeti bizottságot. Azzal beszéli meg a készítendõ díszedényeket. Észrevette a 
házmester bácsi is, mennyire elszomorít engem ez a hír, és így szólt:
- Jaj, ez a szegény kis Moha! Egyetlen napra jön Budapestre és reggeltõl estig itt kucorogjon? Ne 
lásson egyebet Budapestbõl, csak ezt a konyhát? Tudja mit, Kálmus bácsi? Holnap úgyis 
vasárnap van, a fiamnak ma nem kell tanulnia, kivihetné Mohát a Városligetbe. Rábízhatjuk 
nyugodtan. Talpraesett gyerek a mi Jóskánk.
Sajnált ugyan Kálmus bácsi is, de féltett is elengedni a közelébõl. Amikor azonban látta, mily 
nagyon szeretnék a Városligetbe menni - még a könny is elfutotta a szemem az aggodalomtól, 
hogy talán nem enged -, akkor beleegyezett:
- Hát nem bánom, eredj el Jóskával. De nagyon vigyázz magadra!



Amikor kiértünk a körúti villamosmegállóhoz, Jóska titokzatos arcot vágott és ezt kérdezte tõlem:
- Ügyes fiú vagy-e?
Néztem tüstént a villamosok lépcsõjét s mondottam:
- Ügyes vagyok, még a vonatra is fel tudtam mászni, annak pedig magasabb a lépcsõje.
Jóska azonban nevetett rajtam:
- Ó, te golyhó! Nem arra kell az ügyesség, hanem arra, hogy elbújjunk a kalauz elõl. Kaptunk ugyan 
pénzt az útra, de ha lehet, bliccelünk.
Megvártunk egy olyan villamost, amelyen sokan voltak, s arra is azon az ajtón szálltunk fel, 
amelytõl messze volt a kalauz. Befurakodott velem Jóska két kövér bácsi mögé, és ezt súgta:
- Most aztán nem moccanunk a Lizséig.

Ha magam nem moccantam is, az agyam annál fürgébben mozgolódott és álmélkodva forgatta a 
gondolatokat: hát ez is ügyesség? Nemcsak a felmászás a lépcsõre? Hogyan lehetséges akkor, 
hogy az én édes jó anyám azt szeretné, ha ügyes lennék?
Amikor a Városligetnél leszálltunk, Jóska megveregette a vállam:
- Ügyes gyerek vagy, Moha! Jól van!
Ettõl még inkább megzavarodtam. Hogy megdicsértek, jólesett, de valami kellemetlent is éreztem, 
valami nyugtalanító elégedetlenséget önmagammal.
Amikor már mélyen bent jártunk a Ligetben, és kiértünk egy széles útra, Jóska ezt kérdezte tõlem:
- Tudsz-e okosan viselkedni?
Helyénvalónak találtam a kérdést, mert azon a széles úton ugyancsak sok kocsi vágtatott, ott 
bizony ügyelnie kellett annak, aki át akart menni a túlsó oldalra. Mondtam hát Jóskának, hogy 
tudok okosan viselkedni, szét fogok nézni figyelmesen. De megint nevetett rajtam:
- Ó te golyhó! Nem ilyen okosságra gondolok én! Vágj minél ijedtebb ábrázatot!
No, ha nem mondta volna, akkor is ijedt ábrázatot vágtam volna, mert már oda is lépett egy 
nénihez és sírdogálós hangon így szólt:
- Jaj, néni kérem, elvesztettük itt valahol a szüleinket, tessék szíves lenni pénzt adni villamosra, 
hogy hazamehessünk.
Adott pénzt a néni, engem meg is simogatott, Jóska pedig újból megveregette a vállam:
- Jól van, Mohácska, okos kis törpe vagy! Most aztán irány a vurstli!
Odahaza Törpeházán sokszor vágyódtam rá, hogy eljussak egyszer a budapesti vurstliba, most 
azonban csak úgy félig-meddig örültem neki. Egyre hánytam-vetettem magamban a gondolatot: 
hogyan lehetséges, hogy örvendett az én édes jó anyám, amikor hallotta, hogy okos vagyok? 
Hiszen ez az okosság - tudom is én - szégyent érez tõle az ember. szorongást a szíve táján. meg 
szomorúságot.

A vurstliban persze elmúlt a szégyenkezésem is, a szomorúságom is. Felültünk körhintákra, a 
nagy bádog sárkány behúzott a barlangvasút alagútjába, és megbámultam odabent a törpéket, a 
vízililiomból kiemelkedõ tündéreket, a zuhatagot, mindent. Nagyon szerettem volna bemenni a 
bábszínházba is, Jóska azonban azt mondta, hogy az butaság. Sokkal jobb helyre visz, és egy 
nagy, kör alakú, fa épület felé irányított. Az épület kapuján sok ember tódult befelé, s Jóska 
megkérdezte tõlem:
- No, kis Moha, bátor vagy-e?
Vidáman rávágtam, hogy bátor, bizony, menjünk csak nyugodtan a sokadalomba, nem félek tõle, 
hogy fellöknek, rám taposnak. Jóska azonban megint nevetett:
- Ó te golyhó! Nem ahhoz kell a bátorság! Hanem ahhoz, hogy jegy nélkül beslisszoljunk a 
cirkuszba.
Kiszemelt egy népes családot, a gyerekek mellé tolakodott velem, s mialatt a jegyszedõ a család 
jegyeit számolta, már be is húzott a kapun. Az utolsó padsor mögé kanyarodott, álltak ott már 
többen is, közéjük furakodott velem és megint megveregette a vállam:
- Bátor fickó vagy! Jól van!
Most már azonban észrevette, hogy elkedvetlenít ez a sok "ügyesség", "okosság" meg "bátorság", 
s így szólt hozzám:
- Ne drukkolj egy csöppet se. Ha észreveszik, hogy nincs jegyünk, megváltjuk. Van még pénzünk, 
de minek adjuk ki, ha így is lehet? Meg aztán jó hecc ez, bravúr!



Nem értettem se a hecc szót, se a bravúr szót, de ha értettem volna is, akkor is szégyelltem volna 
magam. Néztem, néztem ugyan a bohócokat, a légtornászokat, de egyre csak az járt az 
eszemben, hogy bár maradtam volna inkább a konyhában, Jóska szüleinél. Akkor nem érezném 
most úgy magam, mintha piszkos volnék.
Már sötétedett, amikor hazaértünk. A házmester bácsi felkiáltott:
- Na látja, Kálmus bácsi! Semmi baj se történt! Mondtam, hogy talpraesett fickó az én Jóska fiam!

Most már nem térdeltem fel a villamoson az ablak mellé, s Kálmus bácsi nem gyõzte kérdezgetni 
tõlem, hogy miért nem nézek ki, hát nem vagyok kíváncsi a villanyfényes Budapestre? Kedvetlen 
voltam, fáradt voltam, és úgy éreztem, hogy csalódtam Budapestben, akár villanyfényes, akár 
nem. A vonaton rögtön el is aludtam és emlékszem az álmomra is. A cirkuszi bohóc felém 
nyújtotta a kezét a porondról, olyan hosszúra nyúlt meg a karja, hogy elért hozzám a sok sor 
fölött, a nézõk feje fölött, megveregette a vállam és mondogatta: "Ügyes gyerek vagy, okos gyerek 
vagy, bátor fickó vagy!" Aztán összevigyorgott egy másik bohóccal, tovább veregette a vállam, de 
most már ezt mondogatta: "Ügyes csaló vagy, okos csirkefogó vagy, bátor svindler vagy". Aztán 
egyszerre csak ezt mondta:
- Ébredj fel, Mohácska. Leszállunk.
Kinyitottam a szemem, és láttam a félhomályban, hogy Kálmus bácsi veregeti a vállam. Már 
lassított is a vonat, megállt, kiáltotta a kalauz:
- Magyarkút!
Mi meg leszálltunk. Aztán eltûnt a kanyarodóban az utolsó kocsi piros lámpája, elhalt a távolban a 
vonat zakatolása is, mi ott álltunk a sötétben a töltés mellett, és nagy-nagy csönd volt. 
Meghallottam a csöndben a magyarkúti forrás csörgedezését. Ekkor hirtelen elmúlt az 
álmosságom, és boldogságot éreztem. Boldog voltam, hogy ismét otthon vagyok. Az ismerõs 
hegyek között, az ismerõs erdõben, az ismerõs csillagok alatt.
Szüleim kint ültek a házunk elõtt, ott vártak minket. Csak egyetlen napig voltam távol tõlük, mégis 
óriási öröm volt, hogy ismét velük lehetek. Odaborultam édesanyám ölébe, és hogy, hogy nem, ez 
a kiáltás szakadt ki belõlem:
- Édesanyám! Én soha többé nem megyek Budapestre!
Persze nem értették, miért mondom ezt; hogyan is érthették volna? Hiszen akkor még nem 
értettem magam se. Különösen édesapám ámuldozott:
- Ejnye no! Mért mond ilyet az én ügyes, okos Moha fiam?
Erre bizony már kicsordult a könnyem is, és sírva kiáltottam:
- Nem akarok ügyes lenni! Nem akarok okos lenni! Nem akarok bátor lenni!
Vacsora közben aztán lassan-lassan mindent elmondottam, s édesanyám megmagyarázta 
nekem, hogy az ügyességet, az okosságot és a bátorságot éppen úgy fel lehet használni rosszra 
is, mint jóra. Jóska rosszra használta fel; én azonban igyekezzem jóra használni. Ti, remélem, 
megértitek ezt. Hogy én megértettem-e már akkor, nem emlékszem rá. Arra azonban jól 
emlékszem, hogy tejfölös túrót kaptam vacsorára. Adtam belõle a cicánknak is, pedig görbe 
szemmel néztem rá azon az estén. Eszembe jutott ugyanis, hogy egyszer a háztetõnkrõl talpra 
esett.
Jó reggelt, jó napot, jó estét

Egy napfényes, nyári reggelen, körülbelül öt esztendõs koromban, kiszaladtam kertünk ajtaján az 
utcára. Óriási boldogságot éreztem pusztán attól, hogy élek, hogy létezik ilyen gyönyörû reggel, és 
hogy süt a nap a kertünkkel szemben lévõ erdõre. Hangos csattanással rántottam be magam 
után kertünk ajtaját, s mint a rétre szabadult csikó, vágtatni kezdtem a kocsiút közepén. De 
egyszerre csak szemközt jött velem egy gõzmozdony. No, persze, csak annyira volt igazi 
mozdony, mint én igazi csikó: Kutykurutty cimborám közelgett mozdonyként. Öklöcskéit 
váltakozva lökte elõre-hátra, talpával a földet súrolta, szájával meg a gõzsistergést utánozta: sss, 
sss, sss.
Természetesen ki akartam térni elõle, õ azonban már messzirõl rám kiáltott:
- Félre az útból!
A parancsszótól egyszeriben nehéz lett kitérnem, és megállottunk egymással szemben; az orrunk 
majdnem összeért. Kutykurutty dühösen fújtatott:
- Sss, sss, sss!



Én meg nyerítettem:
- Nyihahaha, te menj félre, te csak mozdony vagy, de én táltos csikó vagyok!
- Ha táltos vagy, röpülj át fölöttem! Sss, sss, sss!
Most már az is bosszantott, hogy ilyen jól megfelelt, ezért ráripakodtam:
- Táltosnak egy mozdony nem parancsol!
Tudta Kutykurutty, hogy erõsebb vagyok, mint õ, így szólt hát:
- Szerencséd, hogy jó mozdonyvezetõ vagyok, nem akarok gázolni.
Azzal tolatni kezdett. Én meg ebben a pillanatban észrevettem, hogy Földigszakáll bácsi - akit a 
falu nagyapjának is neveztek - kilép a kertje ajtaján. Világoskék szeme derûsen csillogott, szája 
körül mosolygás bujkált, figyelte, mit játszunk.
A mozdony már pöfögött is el mellettem, és Kutykurutty odaszólt hozzám:
- Na, mehetsz, légy boldog vele, te mafla ló!
Még ki se nyitottam a szám, amikor már meghökkentem: jaj, én most olyasmit készülök 
válaszolni, amit helyteleníteni szoktam más kistörpék veszekedésében. De nem volt erõm hozzá, 
hogy ne mondjam ki, és utánakiáltottam a mozdonynak:
- Mafla, aki mondja!
Aztán Földigszakáll bácsi felé fordultam, hogy köszönjek neki. És ekkor újból meghökkentem: a 
világoskék szempár már nem csillogott derûsen, Földigszakáll bácsi szomorú volt. Tudtam, mi 
szomorítja, és magam is hallottam hangomban a szégyenkezést, amint köszöntöttem:
- Jó reggelt kívánok, Földigszakáll bácsi.
És ekkor meg kellett hökkennem harmadszor is. Földigszakáll bácsi ugyanis magasra vonta 
bozontos, fehér szemöldökét, szeme pedig csodálkozóvá kerekült:
- Hát ez meg hogyan lehetséges, Mohácska, hogy nem mondasz igazat? Ez nem szokásod!
Elcsodálkoztam magam is:
- De Földigszakáll bácsi! Az, hogy -mafla, aki mondja-, nem számít hazugságnak.
Ekkor már indult is vissza a kertjébe, de most megállt:
- Nem azt mondtam, hogy hazudtál, hanem azt, hogy nem mondtál igazat. És nem is arról 
beszélek én, amit Kutykuruttynak kiáltottál, hanem arról, amit nekem mondtál.
Ekkor néztem csak igazán nagyot:
- De hiszen Földigszakáll bácsinak még semmit se mondtam: Csak köszöntem.
Erre azonban már nem felelt, hanem visszaballagott a kertjébe.
Nagyon bántott, hogy azt állította: nem mondtam igazat; még délután is bántott, aznap még 
játszani is rosszkedvûen indultam a faluvégi rétre. Amikor letértem a gyalog-járóról, hogy a 
kocsiúton áthaladva Bérci Berciék kertje mellett átvágjak a közön, észrevettem, hogy a törpeházi 
galambok éppen elõttem, a kocsiút közepén szedegetnek valami magot. Természetesen, mindig 
ki szoktam kerülni a galambokat; még bántott is, ha valamelyik kistörpe - csak hogy néhány lépést 
megtakarítson - megzavarta, fölröppentette õket. Ha meg szándékosan rájuk is ijesztett, 
hessentette õket, az még inkább bántott: annyira kicsiny lelkû, hogy a galambok ijedelme árán 
akarja magát nagylegénynek, hatalmasnak érezni. Ezen a napon azonban rosszkedvemben afféle 
- bánom is én - hangulat lett úrrá rajtam, és nemcsak hogy nem kerültem ki õket, hanem még 
lendítettem is a karom két bátrabb ott maradó felé, szálljanak föl õk is. Még le se engedtem 
magasba lendített kezem, amikor kinyílt Bérci Berciék kapuja, és szemben álltam Földigszakáll 
bácsival.
Látszott az arcán, hogy jól érezte magát Berciéknél, még csillogott szemében a tréfás 
beszélgetés derûje, de mire háztetõt értek a fölröppentett galambok, és mire lehanyatlott 
szégyenkezõ karom, már be is felhõzte öreg arcát az elszomorodás.
Úgy akartam viselkedni, mintha nem tartanám jelentõsnek, amit tettem, csak köszöntöttem tehát 
gyorsan:
- Jó napot kívánok, Földigszakáll bácsi! - és tovább akartam menni. A bozontos fehér szemöldök 
azonban megint a magasba futott, és megint csodálkozás áradt rám az elkerekült szempárból:
- De hát mi történt veled, Mohácska, hogy ma már másodszor mondasz olyasmit nekem, ami nem 
igaz?
Most már nehezteltem is rá egy kicsit:
- De hát miért tetszik megint ezt mondani? Hiszen most is csak köszöntem!
Földigszakáll bácsi bólogatott:
- Hallottam, Mohácska. Azt mondtad: kívánod, hogy jó legyen a napom - és szomorúan 



elballagott.
Aznap este nem vártam meg, hogy a többi kis törpe is hazainduljon a rétrõl. Még alig alkonyodott, 
már eljöttem, és egyedül baktattam hazafelé az erdõn át. Zavartalanul akartam törni rajta a fejem: 
miért mondogatja Földigszakáll bácsi, hogy nem mondok igazat. És amint töprengve, meg 
bosszankodva lépegettem az erdei ösvényen, ismét olyasmit cselekedtem, ami nem volt 
szokásom: megmarkoltam az út menti bokrok egy-egy ágát; markomba hántottam leveleit, aztán 
földobtam õket, hogy röppenjenek. Tudtam, hogy helytelen, amit cselekszem, pajtásaimra már rá 
is szóltam ilyesmiért, de nem volt erõm abbahagyni.
És egyszerre csak, amikor ismét lekopasztottam egy ágacskát, s még fogtam a végét, 
megzörrentek elõttem a bokrok, és kibukkant az útra Földigszakáll bácsi. Kezében néhány szál 
növény, kiásottan, gyökerestül, a másik kezében kicsiny növényásó. Élénken és vidáman perdült ki 
a bokrok közül, hiszen kedves növénygyûjteményébe keresett ritkaságokat, szemében derû. De 
tüstént észrevette a kezembõl visszapattanó ágakat, markomban a leveleket, s mint kihûlõ parázs 
helyén a szürke hamu, ismét megjelent arcán az elszomorodás.
Ekkor már alkonyodott. Legutóbb kora délután találkoztunk, illett hát köszönnöm. Ebbõl a 
köszönésbõl azonban csak ennyi jött létre:
- Jó est. - a többi a torkomon akadt. Mert a harmadszor is szomorúvá tett szempár bágyadt 
fényében hirtelen megvilágosodott elõttem, amin éppen töprengtem: miért mondogatja, hogy 
nem mondok igazat. Ráeszméltem végre: ha elszomorítom õt reggel is, napközben is, este is, 
akkor nem lehet igaz, hogy kívánom: jó legyen a reggele, napja, estéje.
A félbemaradt köszönésbõl, és abból, hogy most én bámultam õrá elkerekült szemmel, 
megértette Földigszakáll bácsi: tudom már, mire figyelmeztetett. Nézett rám õ is egy ideig, aztán 
halkan így szólt:
- Na, ugye - és továbbra is szomorúan, mosoly nélkül beballagott az ösvény túlsó oldalán a bokrok 
közé.
Vacsora után kertünk ajtaja felé indultam, hogy törpeházi szokás szerint még játsszam egy kicsit 
az utcán pajtásaimmal. Máskor mindig sietve szoktam végigmenni kertünkön; ezen az estén 
azonban lassította lépteimet a rossz lelkiismeret; bántott a három bántalom, amelyet aznap 
elkövettem Kutykurutty ellen, a galambok ellen és a növények ellen. De éppen a 
szomorkodásomnak, csöndességemnek köszönhettem, hogy észrevettem, amit eddig még soha: 
milyen gyönyörû szép az esti csönd. Csönd? Hiszen csak úgy zengett a tücsökszó! És mégis, 
ünnepélyes csönd volt. Úgy éreztem, a tücsök-szó is, a szomszédos házacskák verandáiról 
áthallatszó, halk tányérzörgés is, sõt, még a levelek közt átcsillanó pici lámpafények is ezt az 
ünnepélyes, esti csöndet teremtik, növelik.
Kertünk ajtaját halkan csuktam kilincsre, és amikor megpillantottam a holdfényes erdõt, hirtelen 
óriási boldogságot éreztem pusztán attól, hogy élek, és hogy létezik ilyen gyönyörû esti csönd. 
Vigyázva, hogy még lépteimnek se legyen zajuk, kilépegettem a kocsiút közepére, és 
végigtekintettem a fõ utcán, a holdfényes fasoron. A következõ pillanatban azonban már meg is 
bántam, hogy kiálltam a holdfénybe, mert a hatodik-hetedik kert elõl az egyik pajtásom, 
Handabandi, odaüvöltött hozzám:
- Ki az ott, hé?! Te vagy az, Moha?
Handabandiék nemrég költöztek Törpeházára, õ pedig már a legelsõ napon megbarátkozott 
mindenkivel: sorra berontott minden házba, nagy handabandázással elmondta, hogy kicsoda, 
kezet szorított a gyerekekkel, játszott, ugrabugrált velük. Tulajdonképpen a törpeházi gyerekek 
nevezték el Handabandinak, és mindannyian nagyon megszerettük. Egy pillanatig csodálkozva 
bámultam a távoli alakocskára: hogyan lehet képes rá, hogy kiáltással rontsa el ezt a gyönyörû 
szép, esti csöndet? Aztán gyorsan, nehogy újból kiáltson, bólintgattam, meg integettem neki, hogy 
igen én vagyok. De ismét üvöltött:
- Moha! Te vagy az? Miért nem felelsz? - most már futni kezdtem feléje, hogy ismerjen meg és 
hallgasson el. Futott õ is énfelém, és amikor egymáshoz értünk, hangosan rám támadt: - Miért 
nem kiáltottál vissza, hogy .én vagyok.? Félsz, hogy cserebogár röpül a szádba?
Kicsi voltam még, nem tudtam jól megfogalmazni, amit éreztem. Ilyesvalamit motyogtam:
- Azért nem kiáltottam vissza, hogy ne rontsam én is a csöndet. Mert nagyon szép, hogy ilyenkor 
este. ilyen szép csönd van.
Handabandi nevetett:
- Mi van abban szép? Ez csak olyan Moha-féle. - tudtam, azt akarja mondani: bolondság, de 



kertajtó csikordult a házuk táján, õ meg odakiáltott: - Itt vagyok! - és már futott is a barátaihoz.
Fordultam magam is, hogy visszaballagjak. De ekkor a közvetlen közelemben, a sötét fasorban 
halkan megszólalt valaki:
- Gyere ide, Mohácska.
Csak most vettem észre, hogy éppen Földigszakáll bácsi kertje elõtt állok, õ meg kint ül utcai 
padocskáján. Tartottam tõle, hogy még neheztel rám, aggódva mentem hát oda, és zavartam 
köszöntöttem:
- Jó estét kívánok, Földigszakáll bácsi.
De már a következõ pillanatban nem éreztem sem aggodalmat, sem zavart, hanem nagy-nagy 
örömet. Egy holdsugár ugyanis rávilágított a lombok közt az arcára, én meg láttam, hogy a szeme 
ismét derûsen csillog, szája körül mosolygás bujkál. És örvendezve hallgattam szavait:
- Most már, látod, igazat mondtál, Mohácska. Most már elhiszem, hogy valóban kívánod, hogy jó 
legyen az estém, nagyon jó. Én is kívánok neked sok-sok jó estét, jó reggelt, jó napot, sok-sok jó 
hónapot, éveket, jó és szép életet.
Azzal fölállt, megsimogatta a fejem, és beballagott a kertjébe. A kertajtót vigyázva, halkan csukta 
be, hogy õ se rontsa zajjal az ünnepélyes, gyönyörû szép, esti csöndet.
Hepe, hupa, Mohamed

Öt esztendõs koromban egy nyári estén vagy fél órával a lefekvésem után hirtelen kiültem az 
ágyam szélére, beleléptem a papucsomba, és úgy, ahogy voltam, hálóingben kiszaladtam a 
verandára. Akkoriban estére lettem a legélénkebb, nem akaródzott belenyugodnom, hogy már 
véget érjen a nap. A verandára is egy kis szórakozás végett futottam ki. Behallottam ugyanis egyik 
nagynénémnek, Mályva néninek a hangját. Õ mindig este szokott átjönni szüleimhez, én meg igen 
mulatságosnak találtam, hogy még a tenyerét is összecsapdossa, amint sopánkodik:
- Ó, Mohácska, hát te még ébren vagy? Pedig csak akkor leszel egészséges és erõs, ha most, 
amíg kicsike vagy, minél korábban elalszol - elmondta ezt ezen az estén is, de igen nagy 
ijedelmemre, most ezt is hozzátette: - Le akartalak vinni holnap délután a vásárba, de ha még 
ébren vagy, fáradt leszel holnap, nem viszlek hát le.
Ekkor már régóta nagyon szerettem volna egy másik barna mackót (régebbi mackópajtásom, 
Mohabrumm egyre gyakrabban vendégeskedett Kökörcsin barátomnál), de vágyódtam persze a 
vásárba is, odarohantam hát Mályva nénihez:
- Nem leszek fáradt! Tessék levinni! Tessék levinni!
Elmosolyodott, felkapott és visszavitt az ágyamba:
- No jól van, ha most rögtön elalszol, akkor leviszlek. Gyere majd át hozzám ebéd után.
Azt mondta: "ha most rögtön elalszol". De hiszen most még nehezebb volt elaludnom az örömtõl! 
Mihelyt kiment, már léptem is bele ismét a papucsomba, és vágtattam az asztal körül:
- Elmentem én a vásárba fél pénzzel. mackót vettem a vásárban fél pénzzel.
Egyszerre csak megszólalt Mályva néni az ajtó mellett, mert ott maradt és leskelõdött:
- Ó, ó, Mohácska! Hát így akarsz te elaludni? Nem viszlek!
Beugrottam az ágyba:
- Alszom már! Tessék vinni! Tessék vinni!
Másnap reggel, jobban mondva kora délelõtt, harsogó hangra ébredtem:
- Hej, a fûzfánfütyülõjét, jégenkopogóját! Hányszor mondjam el még, hogy aki felkelni lusta, 
másban is lusta lesz. Nyavalygás lesz tehát az élete, nem pedig igazi élet!

Kinyitottam a szemem és nagyon jókedvûen - mert jól kialudtam magam -, mosolyogva 
hallgattam másik nagynéném, Borbála néni dorgáló szavait. Õ rendszerint reggel jött át, és 
legelõször is hozzám nézett be, lustálkodom-e még. S minthogy én rendszerint lustálkodtam, 
gyakran kezdte látogatását ezzel a fûzfánfütyülõs ébresztõvel, jégenkopogós ágyból ugrasztóval. 
Most azonban, szintén nagy ijedelmemre ezt is hozzátette:
- De nem baj, fityfiritty, most már akár föl se kelj! Azért jöttem ugyan, hogy levigyelek a vásárba, de 
ha még most se ugrottál ki, már indulok is nélküled!
Ekkor bejött édesanyám, és mondani akarta, hogy Mályva néni levisz engem délután, de olyan 
könyörögve néztem rá, hogy elnevette magát, és hallgatott. Tudta, hogy nem lehetne annyi nõvére, 



hogy én vásárba ne mennék szívesen akár kétszer annyival is.
Lefelé menet az erdei ösvényen egyre annak örvendeztem magamban, hogy már délelõtt lesz új 
mackóm. Mályva nénitõl majd valami mást kérek. Már a legelsõ játékos sátorban is láttam 
mackót, de még várnom kellett rá egy kicsit. Borbála néninek ugyanis az volt a szokása, hogy 
elõször valami úgynevezett - hasznos holmit - vásárolt nekem, és csak utána kérdezte meg, 
milyen játékszert szeretnék. Most azonban másképp történt. Megvett a számomra - hasznos 
holmiként - fél tucat törölközõt - mindegyiken hímzett felírás: "Jó reggelt!" -, de aztán minden 
kérdezés nélkül megállt egy játékos sátor elõtt, és rámutatott egy sereg pojáca figurára:
- Ezek közül válassz egyet magadnak.
Ma már ritkábban látom ezt a játékot. Ujjnyi magas pojáca kaucsukból, talpa alatt egy kis ólom 
félgömb, és az az érdekessége, hogy ha lefektetik is, talpra áll, az ólom félgömb nem engedi 
feküdni. Az a neve is: "keljfeljancsi".
Kiválasztottam hát egy barátságos képût, s miután megköszöntem, Borbála néni így szólt:
- Nem ok nélkül kaptál keljfeljancsit. Õ legyen ezentúl a követendõ példaképed. Ameddig a 
szükséges alvás ágyban tart, feküdj, de mihelyt elenged az álom, ne lustálkodjál tovább, ne aludj 
el ismét, hanem szökkenj talpra. Állítsd ezt minden este az ágyad mellé, arra a székre, amelyikre a 
ruhád rakod, és reggel, ha kinyitod a szemed, jusson eszedbe róla, hogy "ki az ágyból!"
Baktattam Borbála néni mellett, néztem a keljfeljancsit, és csodálkoztam: hogyan láthattam az 
elõbb ezt az ábrázatot barátságosnak? Hiszen olyan elbizakodottan vigyorog, mintha azt 
mondaná: "Bizony, fityfiritty, mától kezdve minden reggel én parancsolok neked! Mutatom, hogy mi 
az, amit tenned kell!"
Mályva néni fordított sorrendben szokott megajándékozni. Elõször azt kérdezte meg, milyen 
játékot szeretnék, megvette, és csak aztán vásárolt egyebet. Sietve vezettem hát a sátor felé, 
amelyben délelõtt a legtöbb mackót láttam, és vártam, hogy kérdezzen. De egyszerre csak 
megállt, és örvendezõ hangon így szólt:
- Nézd csak, Mohácska, én már találtam is neked való játékot! Ezek közül válassz egyet 
magadnak!

Megdöbbenve láttam, hogy õ is keljfeljancsit akar vásárolni. De tüstént vigasztaltam is magam. 
Délelõtt úgyse sikerült barátságos képût választanom, most igazán kedveset választok, és jó 
barátom lesz õ is, bár nem mackó, hanem pojáca, és majd csak kapok valamikor mackót is. 
Kiválasztottam hát a legkedvesebb arcút, és megköszöntem Mályva néninek. Õ meg így szólt:
- Azért kaptál éppen keljfeljancsit, hogy folytonosan láthasd, milyennek nem szabad lenned. Mert 
most úgy ugrálsz talpra lefekvés után, mintha magad is keljfeljancsi volnál. Állítsd ezt minden 
este a papucsod mellé, akkor majd eszedbe jut róla, hogy ne légy ilyen, hanem vissza az ágyba, 
egy-kettõ!

Baktattam Mályva néni mellett, néztem a keljfeljancsit és csodálkoztam: hogyan láthattam az 
elõbb ezt az ábrázatot kedvesnek? Hiszen olyan csúfondárosan vigyorog, mintha azt mondaná: 
"Bizony, Mohácska, mától kezdve minden este én parancsolok neked! Mutatom, hogy mi az, amit 
nem szabad tenned!" Vásárolt még nekem Mályva néni fél tucat kispárna-huzatot is, mindegyiken 
hímzett felírás: "Szép álmokat!"
Hazamenet pedig gondoltam, mi legyen a pojácák neve. Az elbizakodott képût Borbála nénitõl 
kaptam, így neveztem el: Hepe. A csúfondáros ábrázatút: Hupa. Úgy éreztem, ezekkel a 
csúfolódós nevekkel már elõre bosszút álltam rajtuk egy kicsit, amiért parancsolgatni fogják 
nekem, milyen legyek, milyen ne legyek. Mert ha haragudtam is rájuk, kötelességemnek 
tekintettem, hogy szót fogadjak az ajándékozóknak. Hepét tehát minden este a székre állítottam, 
Hupát a papucsom mellé, és néhány nap múlva, amikor mindkét nagynéném uzsonnán volt 
nálunk, be is számoltam nekik az eredményrõl: lelkiismeretesen követem reggel Hepe példáját, 
este pedig megfogadom Hupa figyelmeztetését, ne legyek olyan, mint õ. Azt már azonban csak 
Földigszakáll bácsinak mondtam el, hogy tulajdonképpen mackót szerettem volna, és hogy egyre 
nehezebb szót fogadnom Hepének és Hupának. Mert nagyon szeretek este ugrabugrálni, reggel 



meg sokáig aludni.
Ebben az idõben már egyre inkább ügyelnem kellett arra is, hogy lefekvéskor, az esti félhomályban 
össze ne tévesszem õket, és nehogy Hupát állítsam a székre, Hepét meg a papucsom mellé. A 
festék ugyanis kopni kezdett róluk, változtak tehát arcvonásaik. Hepe egyre kevésbé vigyorgott 
elbizakodottan, Hupa meg csúfondárosan. Nap-nap után jobban hasonlítottak egymáshoz, 
mintha már mindketten azon vigyorogtak volna majdnem egyforma, bamba vigyorral, hogy egyre 
nehezebb megkülönböztetnem õket.
Eltelt egy-két hét, és egy reggel, jobban mondva kora délelõtt harsogó hangra ébredtem:
- Hej, a fûzfánfütyülõjét, jégenkopogóját! Hiszen itt áll a széken Hepe, a követendõ példakép! Hát 
hiába juttatja eszedbe, hogy aki felkelni lusta, másban is lusta lesz? Hogy annak csak nyavalygás 
lesz az élete, nem pedig igazi élet!
Megszólalt Borbála néni mögött édesanyám is, mentegetve engem:
- Azért aludt ma ilyen sokáig Mohácska, mert az este tíz órakor is kiszaladgált hozzánk. Már 
napok óta ismét késõn alszik el esténként.
Összecsapódott akkor két tányér az ajtón kívül, besietett Mályva néni, és sopánkodott:
- Ó, ó, Mohácska, hogyan lehetséges ez?! Hiszen itt áll a papucsod mellett Hupa, az elrettentõ 
példakép! Hát nem juttatja eszedbe esténként, hogy csak akkor leszel egészséges és erõs, ha 
most, amíg kicsike vagy, minél korábban elalszol? - és megdöbbenve néztek rám mindketten, 
várták a válaszom. Én meg nagyon jókedvûen, mert jól kialudtam magam, mosolyogva a 
papucsom mellé mutattam:
- Honnan tudhatom, hogy ez itt Hupa? Hiszen már egészen egyformák. Hátha Hepe áll a 
papucsom mellett és azt kívánja, hogy ugráljak ki az ágyból lefekvés után. - Mutattam a székre is: 
- Én honnan tudhatom, hogy ez meg Hepe? Hátha Hupa, és azt parancsolja, hogy ne legyek olyan, 
mint õ, hanem aludjam, ameddig csak bírok. Én nem tehetek róla, hogy összezavarodom köztük!
Ebben a pillanatban jóízû nevetés csendült fel az ajtóban. Fürge léptekkel besietett Földigszakáll 
bácsi és lefektetett mellém a párnámra egy gyönyörû szép, barna plüss mackót. Jobban mondva 
bocsot. Látszott a dundiságán, tömpe orrocskáján, hogy fiatalka. De mondta Földigszakáll bácsi 
is:
- Mohamed mától kezdve a te bocsod.
Legelõször is megcsókoltam a barna orrocskát, aztán csodálkozva kérdeztem Földigszakáll 
bácsitól:
- Miért Mohamed a neve? Talán török?
Nevetett:
- Török az eszed tokja! Azért Mohamed, mert a tied és medve. Moha-medve. Rövidítve: Mohamed.
Aznap este még kiugrottam ugyan egyszer az ágyból, de csak azért, hogy rászóljak a verandán 
hangoskodó Gyopár bátyámra meg a pajtásaira:
- Ne lármázzatok! Mohamed nem tud elaludni. Pedig azt akarom, hogy egészséges és erõs 
legyen.
Mohamed a párnám és a fal között feküdt. Gyorsan visszabújtam mellé, és tíz perc múlva már 
aludtam is. Másnap reggel pedig már hét órakor lelkesen magyaráztam csodálkozó 
édesanyámnak, miért keltem fel ilyen korán:
-Nem akarok lustát nevelni Mohamedbõl. Azt akarom, hogy igazi élet legyen az élete, nem pedig 
nyavalygás. És engem példaképnek tekint! Hát csak nem adhatok rossz példát neki?!
Morcos és Mióka

Egy nyári reggel egész házunk népébõl csak hárman maradtak odahaza: négy éves öcsikém, 
Ugribugri; Morcos, a fekete pulink; meg Mióka, a hófehér cicánk. Édesapánk már hajnalban kiment 
a szõlõnkbe, édesanyám, Gyopár bátyám meg én kilenc óra tájt egyszerre mentünk el hazulról. 
Gyopár a völgybeli falucskába készült, budapesti barátja elé. Nemrégiben õ vendégeskedett 
három napig Rudiéknál Budapesten, most meg Rudika jön hozzánk Törpeházára. Azt írta, hogy 
autón hozzák, és a falucska közepén teszik le. Édesanyánk meg én nagynénémhez, Mályva 
nénihez indultunk. Édesanyám, hogy megtudakolja a marcipán kifli készítésének módját, én meg, 
hogy hozzak néhány palackkal Mályva néni híres körteszörpjébõl. Nagyon fontos volt Gyopárnak, 
hogy jól sikerüljön a vendéglátás. Szerette volna, ha Rudika még azon a nyáron ismét meghívja 
Budapestre. Szívesen velünk jött volna Mályva nénihez Ugribugri is, de valakinek be kellett 
engednie a tejes nénit, és félre kellett parancsolnia Morcost. Mondta is neki a jókedvû Gyopár, 



miközben behúzta hármunk után a rácsos kertajtót:
- Aztán jól vigyázz a házra! Senkit se engedj be, csak a tejes nénit! Tudod, milyennek kell lenned. 
Mint Morcos.
Nemrégiben ugyanis az történt, hogy talált Gyopár egy szokatlanul nagy fenyõtobozt, és odaadta 
Ugribugrinak, õ hozza haza szobánk díszéül. Rosszalkodó kistörpék azonban elvették tõle, 
Ugribugri sírt, Gyopár meg dühös volt, és ekkor mondta neki elõször:
- Mert gyáva, tutyimutyi vagy! Olyan vagy, mint Mióka. Ha rákiáltanak: "sicc", elszalad. Olyan légy 
inkább, mint Morcos! Tõle bezzeg nem lehet elvenni a csontot! Mert legény a talpán. Persze kutya 
legény, de azért tanulhatsz tõle egy kis bátorságot.
Mint mindig, ha nagyon csodálkozott, csípõre tette az öcskös a két kis öklét, úgy bámult föl 
Gyopár arcába. Hazajövet pedig hosszasan vizsgálgatta Morcost, s hogy mind szófogadóbban 
teljesítse bátyja kívánságait, még haja csimbókjait is a szeme elé húzogatta, hogy külsõleg is 
hasonlítson a pulira.
Amikor édesanyám meg én vagy fél óra múlva megjöttünk Mályva nénitõl, Morcos a ház mögé 
oldalgott, a kútnál pedig egy kisfiú állt. Ugribugri meg kuksolt, és ügyetlenül mosogatta a kisfiú 
lábszárán két helyen is szivárgó vért. A kisfiút, Rudikát, Morcos megharapta. Rudika elmondta, 
hogy elromlott az autó, vonaton jött, Magyarkúton szállt le, de alig figyeltünk rá. Bevezettük a 
házba, bekötöttük sebét, aztán édesanyánk lefektette a díványra, hogy elálljon a vérzés, és kiment 
tízórait készíteni. Azalatt megérkezett Gyopár is, hírét vitte valaki az állomásról, hogy vonaton jött 
a vendége. Édesanyánk behozta a tízórait, s mialatt a sebesült eszegetett, Ugribugri félig ijedten, 
félig haragosan elmotyogta, mi is történt. Valahogy így mondta el:
- Én nem tehetek róla, hogy megharapta Rudikát Morcos. Rudika azt mondta, hogy õ Rudika, de én 
azt mondtam: lehet, hogy Rudika, lehet, hogy nem Rudika, de akár Rudika, akár nem Rudika, 
nekem csak a tejes nénit szabad beengedni, és Gyopár ma is mondta, hogy olyan legyek, mint 
Morcos. De Rudika nevetett rajtam, azt mondta, szóljak a kutyának, és már jött is be. Én szóltam 
is, de azt mondtam: kergesd ki. De azt nem mondtam, hogy harapja meg, és nem is harapta volna 
meg, ha Rudika nem akar engem megsimogatni, de Morcos nem tudhatta, hogy Rudika csak 
simogatni akar. Nagyon sajnálom Rudikát is, a lábát is, de a harapásban Rudika a hibás.

Gyopár vörös arccal, a dühtõl szinte fuldokolva hallgatta Ugribugri elõadását, de nem szólt 
egyetlen szemrehányó szót se. A tekintete is csak akkor villant az öcskösre, de ekkor már 
kétségbeesetten, amikor Rudika kijelentette, hogy a legelsõ vonattal visszautazik Budapestre, 
mert minél elõbb be kell oltatnia magát veszettség ellen. Korán megebédeltünk tehát - jókedv és 
marcipán kifli nélkül -, aztán mindhárman lekísértük Rudikát a nógrádverõcei állomásra. Ugribugri 
most már annyira sajnálta a visszakergetett vendéget, hogy még a könnye is kicsordult, amikor 
búcsút intett a vonat ablakán kukucskáló Rudikának. Amikor meg elkattogott a vonat, felsóhajtott:
- Szegény jó Rudika! Csak meg ne vesszen!
Gyopár két hétig úgy viselkedett, mintha se Ugribugri, se Morcos nem léteznék. Én meg örültem, 
hogy abbahagyta öcsénk kutyásítását. Ugyanis e nélkül is sokallottam Ugribugri legénykedéseit, 
különösen a közös kislabdánk tekintetében. De még e morcosságnak harapásban megnyilvánult 
csõdje után is merészelt annyira legénynek lenni a talpán az öcskös, hogy egy délután, amikor 
pajtásaimmal labdáztam, egyszerûen elkapta a labdát és elszaladt vele. Elérkezettnek láttam az 
idõt, hogy most én neveljem egy kissé a kudarcot vallott Gyopár helyett, és a következõ 
oktatásban részesítettem:

- Elég legyen már a kutyálkodásból, hékás! Nagy hiba volt, hogy Rudika belépésekor nem kötötted 
meg tüstént Morcost. De még nagyobb hiba lenne, ha önmagadban se kötnéd meg a benned 
morgolódó morcosságot. Olyan fiú is lehet ám bátor, meg legény a talpán, aki egyúttal barátságos 
és szelíd: olyan, mint Mióka. A morcosság nevetséges és ellenszenves. A barátságosság 
szeretetre méltó, tiszteletre méltó. Rangosabb, mint a mogorvaság. Gondolj arra, milyen 
fölényesen szokott lehunyorogni az öledbõl Mióka a féltékenyen vakkantgató Morcosra.
Az öcskös csípõre tette két kis öklét és csodálkozva bámult fel az arcomba. Aztán visszaadta a 



labdát, s minthogy ez odahaza történt, tüstént érdeklõdve nézegetni kezdte Miókát. Már néhány 
nap múlva ámuldozva mondogatták rokonaink, ismerõseink:
- Milyen barátságos és kedves lett Ugribugri!
Õ meg egész nap ragyogó arcocskával járt-kelt, nagyon tetszett neki új magatartása, és jólestek a 
dicséretek is. Örültem persze magam is a változásnak, és nemsokára egy másik öröm is ért. 
Szüleim új pár csizmácskát és új ruhát csináltattak nekem. A csizmácska már ott ragyogott az 
ágyam mellett, a ruha utolsó próbájára pedig egy délután elsétáltam édesanyámmal Törpeháza 
másik végére, a szabó bácsihoz. Hazafelé jövet egyszerre csak Ugribugri szaladt elénk, és 
boldogan lelkendezte:

- Mióka meg én most megint nagyon barátságosak voltunk. Megajándékoztunk egy szegény 
koldus bácsit!
Örült édesanyánk az öcskös jó szívének, s minthogy Ugribugri akkor megint egyedül volt odahaza, 
mosolygott önálló intézkedésén:
- És mivel ajándékoztátok meg?
De amikor mondani kezdte az öcskös, hogy mivel, akkor már nem mosolygott. Ugribugri ugyanis 
ezt felelte:
- Szalonnával, kolbásszal, sonkával, zsírral, liszttel, dióval, mogyoróval, édesapa ingeivel, 
törölközõkkel.
A többit már nem mondhatta el, mert rohantunk a barátságosság színhelyére. Morcos megkötve, 
vadul ugatott, szobaajtók, szekrényajtók tárva, a kamra fölforgatva, vadonatúj csizmácskám üres 
helyén ott ragyogott ugyan a délutáni napsugár, de nem tudta pótolni érzelmeimben a suviksz 
fényét. Édesanyánk lerogyott egy székre, és nyögött is, nevetett is:
- Hogy történt ez az ajándékozás?
Ugribugri meg csodálkozva, ijedten, de sértõdötten is elkezdte:
- Én nem tehetek róla, hogy nem tetszik örülni neki. Kint ültem a padocskán az utcán, és akkor jött 
egy szegény bácsi, siránkozva mondta, hogy éhes, és kérdezte: nem kaphatna-e valami 
harapnivalót. A harapnivalóról eszembe jutott Rudika, meg az, hogy mondta Moha, meg kellett 
volna kötnöm Morcost. Mondtam hát a bácsinak, hogy szívesen adok, mert én olyan vagyok, mint 
a Mióka cicánk, barátságos és kedves, csak várjon, amíg megkötöm Morcost, aztán jöjjön be és 
válasszon a kamrában, mert én nem tudhatom, hogy mit szeret. A bácsi nagyon örült, 
megsimogatta Miókát is, Mióka meg dorombolt és hozzádörgölõzött. Akkor a bácsi azt mondta, 
hogy neki hét kisfia meg hét kislánya van, és azok annyira éhesek, hogy játszani se tudnak az 
éhségtõl, és kért egy zsákot, hogy minél többet vihessen nekik. Adtam zsákot és mondtam, hogy 
tápláló ennivalókat válogasson, de nagyon kapkodott és mondta, hogy nem válogatós gyerekek, 
inkább csak siessünk. De kértem, hogy jöjjön be a szobába is, válasszon ruhaféléket, de rögtön 
Moha csizmáját választotta. Szerette volna édesapáét is elvinni, de az már sajnos nem fért a 
zsákba, hát kényszerûségbõl felhúzta, a magáét meg itt hagyta, mert nagyon jószívû bácsi. Még 
azt is mondta, hogy nem az úton megy a zsákkal, nehogy rosszul essék más szegényeknek, hogy 
neki ennyi mindene van, és rögtön itt velünk szemben besietett az erdõbe.
Ezzel Ugribugri elhallgatott. Édesanyánk magához ölelte, megcsókolta, én pedig 
megkönnyebbültem. Már fájt az oldalam a nevetéstõl.
A holmi egyébként majdnem hiánytalanul visszakerült hozzánk. A zsákot cipelõ csavargó már 
aznap este gyanút keltett egy közeli faluban, és már másnap délelõtt fel is vezették hozzánk 
helyszíni szemlére a csendõrök. A csizmámat azonban már elfogatása elõtt eladta egy szekeres 
embernek, s nem tudták kinyomozni, ki volt az. A helyszíni szemle nagyon megzavarta Ugribugrit. 
Rémülten ámuldozott, sírdogált, hibáztatta is, mentegette is magát:
- Szegény bácsi! Most börtönbe zárják miattam! De én nem vagyok hibás! Moha azt mondta: 
olyan legyek, mint Mióka, és ebbõl is baj lett! Hát mégis Morcost utánozzam?
Édesapánk felfigyelt, s amikor magunkra maradtunk, kikérdezte az öcsköst. Aztán hozzánk 
fordult:
- No, te kutyaajánló Gyopár! Most értem csak igazán, miért szakadt meg olyan csúfosan Rudika 
vendégeskedése. És te macskatanácsoló Moha! Most már tudom, miért futott világgá a csizmád! 
- ismét Ugribugrira nézett: - Mondd, kisfiam, csak Morcost meg Miókát emlegette ez a két okos? A 



gondolkodásról egyikük se beszélt neked? Hogy gondolkodjál, mielõtt cselekszel, arra egyikük se 
tanított?
Ugribugri csípõre tette a két kis öklét és töprengve, kérdezõ szemmel ránk bámult. De mi csak 
hallgattunk; tudtuk már, mit hibáztunk el.
Jó kistörpe, rossz kistörpe

Egy nyári délután átszaladtam a szomszédba Kutykurutty cimborámhoz:
- Jössz az erdõbe?
Kutykurutty a konyhájuk küszöbén ült, és bodzapuskát fabrikált. Állt a közelében egy zsámoly, azt 
felém tolta:
- Mindjárt megyek. Ülj le addig.
Jól esett, hogy udvariasan még fogja is a zsámolyt. Gondoltam, hogy fel ne billenjen, mialatt 
leülök. De amikor leereszkedtem rá, elrántotta alólam, én meg zsupsz, a földre hemperedtem. 
Haragudni persze eszem ágában sem volt. Talpra szökkentem, és már készítettem a 
hüvelykujjam, hogy baráti barackot nyomjak a fejére. Ez azonban elmaradt, mert szemem és 
fülem tudtomra adta, hogy nem tréfa történt, hanem rosszaság. Kutykurutty ugyanis káröröm 
torzította arccal, durván, rosszindulatú elégedettséggel hahotázott. Baráti barackra készülõ öklöm 
kisimult, torkomban viszont görcsösen feszült a harag, és a legnagyobb törpeházi sértést lökte ki 
a számon:
- Rossz kistörpe!
Azt vártam, pírba borítja arcát e büntetésnek szánt kijelentés, de tovább hahotázott, és ezt 
kiáltotta:
- Aki mondja!
Ezt a kifejezést mi, kistörpék, sose használtuk. Hirtelen annyira idegennek éreztem Kutykuruttyot, 
hogy sarkon fordultam és már siettem is a kapu felé. Ugyanekkor haladt el a kapujuk elõtt 
Földigszakáll bácsi, és én tüstént reménykedni kezdtem benne, hogy megkérdezi, mi történt. 
Biztos voltam benne, hogy ha megtudja, megpirongatja Kutykuruttyot.
Földigszakáll bácsi gyakran kapott könyveket postán, s azokat rendszerint maga hozta fel 
Törpeházára a völgybéli falucskából. Ekkor is onnan jött, oldalán tömött tarisznya, kezében nyitott 
könyv, már hazatérõben olvasgatott. Köszöntöttem, és bevált a reményem. Mert tüstént leengedte 
a könyvet:
- Mi baj, Mohácska? Mi történt?
Észrevette õt Kutykurutty is - gondolhatta, hogy elmondom az esetet -, kiszaladt hát hozzánk. 
Erõltetetten nevetgélt, és fitymáló pillantásokat vetett rám. Én a lehetõ legpontosabban 
igyekeztem elmondani, mi történt, és így fejeztem be elbeszélésem:
- Én jó kistörpe vagyok, és igyekszem is, hogy az maradjak. Éppen ezért nagyon bánt az a 
rosszaság, hogy Kutykurutty azzal az - aki mondjával - rossz kistörpének mondott.

Vártam, hogy Földigszakáll bácsi korholó szóval forduljon Kutykurutty felé. Ô azonban már elõbb 
is szomorkásan mosolygott, most pedig elgondolkozva, elrévedezve bólogatott egy kicsit, aztán 
óriási megdöbbenésemre így szólt:
- És mennyire igazat mondott Kutykurutty.
Kutykurutty nevetett:
- Na látod!
Odasimult Földigszakáll bácsihoz, és diadalmas vigyorgással végignézett rajtam. Földigszakáll 
bácsi megsimogatta Kutykurutty fejét, aztán felemelte a könyvet, és folytatva az olvasgatást, 
tovaballagott. Éreztem, hogy fülig vörösödöm, és úgy bámultam a tovalépkedõ után, ahogyan az 
bámulhat a pincér után, aki elé a várt fagylalt helyett kocsikenõcsöt tettek.

Vagy két hét múlva, egy délután Kutykurutty meg én az erdõben száguldoztunk. Esett elõzõleg, 
milliárd vízcsepp csüngött a leveleken, mi meg régi szokásunk szerint, hirtelen megráztuk egymás 
feje fölött az ágakat. Tréfaként szoktuk ezt csinálni. Ezen a napon azonban csak látszólag 
csináltuk tréfából. Kutykurutty ugyanis - amióta Földigszakáll bácsi igazat adott neki - egyre 
szemtelenebbül viselkedett velem. Bennem meg viselkedése következtében egyre nagyobbra nõtt 
a harag. Szemtelenkedés és harag ösztönözte az eredetileg tréfás ágrázogatást is, hogy 
fokról-fokra durvább és vadabb legyen. Egyre nagyobb és nagyobb ágakat szemeltünk ki, s 



amikor én valóságos zivatart zúdítottam Kutykurutty nyakába, az a víztömeg már elvitte a tréfa 
látszatát is, és Kutykurutty dühösen rám kiáltott:

- Rossz kistörpe!
Ekkor én már napok óta vártam rá, hogy visszaadhassam neki múltkori sértését, s bár 
szégyelltem magam, mialatt kimondtam, mégis rávágtam a "rossz kistörpére":
- Aki mondja!
Kutykurutty azonban most se látszott olyannak, mint akit megbüntettek, tüstént kiperdült szájából 
a fölülkerekedõ felelet:
- Az a rossz kistörpe, aki azt mondja, hogy "aki mondja"!
Akkora szemtelenségnek éreztem ezt a választ, hogy másodpercekig csak tátogatni bírtam, 
megszólalni nem. Végül is maga a szemtelenkedõ szólalt meg:
- Rohanj Földigszakáll bácsihoz, árulkodd el, mit mondtam.
El is találta, mire vágyom. Biztos voltam ugyanis benne, hogy most már csakugyan 
megpirongatná. Hiszen most én mondtam, hogy "aki mondja", tehát nekem van igazam, 
Kutykurutty a rossz kistörpe. Rögtön felkeresni persze szégyelltem volna, de szerencsémre 
Földigszakáll bácsi is szerette az esõ utáni erdõt. Néhány perc múlva már találkoztunk is vele. 
Most is észrevette, hogy baj van, tengelyt akasztottunk. Megint elmondtam az esetet, és megint 
így zártam szavaimat:
- Én jó kistörpe vagyok és igyekszem is, hogy az maradjak. Éppen ezért nagyon bánt az a 
rosszaság, hogy Kutykurutty rossz kistörpének mondott.
Földigszakáll bácsi megint szomorkásan mosolygott, s amikor elhallgattam, megint 
elgondolkodva, elrévedezve bólogatott egy kicsit, aztán így szólt:
- És megint mennyire igazat mondott Kutykurutty.
Kutykurutty megint nevetett:
- Na látod! - odasimult Földigszakáll bácsihoz, diadalmas vigyorgással végignézett rajtam, és 
megint megkapta a simogatást. Én megint éreztem, hogy fülig vörösödöm, Földigszakáll bácsi 
meg tovaballagott. Most már azonban utána rohantam:
- Hát akkor is rossz vagyok, ha én mondom, hogy "aki mondja"? Tessék szíves lenni 
megmagyarázni, hogyan lehetséges ez!
- Úgy lehetséges, hogy a múltkor is, most is az volt a célod, hogy megbántsd, visszasértsd 
Kutykuruttyot. Ez pedig rosszaság. Annyira igaza volt, hogy csak suttogni bírtam zavaromban:
- Soha többé nem bántom meg. Most már igazán jó kistörpe leszek.
Másnap reggel átszaladt hozzám Kutykurutty:
- Add kölcsön az építõkövedet!
- Nem adom. Majd együtt játszunk vele. Te rendetlen vagy, és ha csak egyetlen követ veszítenél is 
el, már nem lehetne minden mintát fölépíteni.
- Irigy kutya vagy!
Fellobbant bennem a harag, de csak ennyit mondtam csöndesen:
- Hiszen tudod, hogy nem vagyok irigy.
Délelõtt ivás közben felütötte az orromhoz a vízzel telt bögrét. És megint sikerült, hogy csak ennyit 
mondjak:
- Ejnye no, megfeledkeztem róla, hogy távolabb álljak tõled, amikor iszom.
Délután az erdõben egyszerre kezdtünk szaladni egy igen nagy gomba felé, és Kutykurutty 
elgáncsolt. Csak ennyit mondtam ekkor is:
- Hja, így könnyû óriás gombát szerezni!
De még ekkor se figyelt fel rá, hogy megváltozott a viselkedésem. Néhány nap múlva két 
budapesti kisfiú elé mentünk le a magyarkúti vasútállomásra, és édesanyám kívánságára bocskor 
helyett a gombos, fehér betétes cipõ volt a lábamon. Útközben játékból áttoltunk egy nagy faágat 
a megduzzadt Szuvatos patak sárga vize fölött, és pallóként sétálgattunk rajta. Volt ott egy 
csúcsos kõ is a patak közepén, és amikor éppen azon a kövön álltam, Kutykurutty hirtelen kihúzta 
az ágat a partra, és hahotázva otthagyott. És amikor egy idõ múlva, térdig csatakosan odaléptem 
mellé az állomáson, de egyetlen szót se szóltam arról, amit cselekedett: ráeszmélt a változásra, 
hogy még akkor se akarom megbántani õt többé, ha ez a megbántás csupán megtorlás lenne. 



Másnap már kísérletezni is kezdett, csakugyan felfortyanás nélkül tûröm-e különféle 
bosszantásait. Megtömte például a ruhám zsebeit szarvasbogarakkal. Az esti sötétben mögém 
lopózott, és tojáshéjat roppantott össze közvetlenül a fülem mellett. Behunyatta velem a szemem, 
kitalálom-e, milyen virágot tapintok, és csalánt adott a kezembe. De én még akkor is csak szelíd 
helytelenítéssel ráztam a fejem, amikor azt találta ki, hogy naponta tízszer is a legnagyobb 
törpeházi sértéssel illetett:
- Rossz kistörpe!
A gyõzelemnek, amelyet indulataimon arattam, eleinte csak örvendeztem, késõbb büszkeség is 
kezdett pöffeszkedni bennem, nemsokára pedig az akaraterõ és a jóság óriásának éreztem 
magam. Ürömöt csak az kevert a magammal való elégedettség óriási örömébe, hogy 
Kutykuruttyon kívül senki se tudott errõl a változásról. Földigszakáll bácsival ugyan 
össze-összetalálkoztunk, de vagy vele, vagy velünk mindig voltak mások is, nem került szó 
Kutykurutty meg a magam kapcsolatára.
Egy este azonban nagyot dobbant a szívem. Kutykurutty meg én az erdõn át igyekeztünk hazafelé 
a játszórétrõl, és egyszerre csak utolértük a szintén hazafelé tartó Földigszakáll bácsit. 
Természetesen együtt mentünk tovább, és örömtõl repesõ szívvel vártam, hogy kérdezze: 
sikerült-e megtartanom, amit elhatároztam. Földigszakáll bácsi azonban beszélt az esteledés 
szépségérõl, a gombákról, a páfrányokról; arról, hogy hol fogjuk mindjárt megpillantani az 
Esthajnalcsillagot - éppen csak a mi ügyünkrõl nem ejtett egyetlenegy szót se.

S minthogy aggasztóan közeledtünk a háza felé, a bennem feszülõ büszkeség egyszerre csak 
megszólaltatott, és nagy lelkendezéssel, egyhuzamban elmondtam mindazt, amit jóságom és 
akaraterõm gyõzelemsorozatának véltem. Mialatt beszéltem, eljutottunk Földigszakáll bácsi 
otthonáig, és megálltunk a kertkapu elõtt, a dús lombú vadgesztenyefák alatt. Itt már félhomály 
volt, azzal áltattam hát magam, hogy rosszul látom Földigszakáll bácsi arcát.Azon ugyanis 
megint megjelent a szomorkás mosoly, azelgondolkodó, elrévedezõ kifejezés. Leintettem 
azonban aggódásom,és fölényeskedõ hangon így fejeztem be az elbeszélést:
- Pedig Kutykurutty annyira szeretne ismét kihozni a sodromból,hogy mostanában már napjában 
tízszer is "rosszkistörpének" mond!Nem akartam hinni a fülemnek, amikor Földigszakáll 
bácsimegint így szólt:
- És milyen igaza van Kutykuruttynak! No, szervusztok.
Kutykurutty nem törõdve az alkonyat ünnepélyes csöndjével,hangosan hahotázott:
- Na látod!
Földigszakáll bácsi meg már nyúlt is a kapu kilincse felé.
De látszott rajta, hogy tudja, szólni fogok. Szóltam is kétségbeesetten:
- De Földigszakáll bácsi! Hiszen ez rettenetes! Hát Földigszakáll bácsi szemében még a jó 
kistörpe se jó kistörpe?
Földigszakáll bácsi csodálkozva körülnézett:
- Hol van itt jó kistörpe?
Kutykurutty gyorsan odasimult hozzá:
- Itt van!
Földigszakáll bácsi megsimogatta a fejét és folytatta hozzám intézett válaszát:
- Mert vajon jó kistörpe-e, aki olyan mohón vágyakozik rá, mint te, hogy tudjanak a jóságáról és 
dicsérjék érte? És jó kistörpe-e, aki olyan mohón vágyakozik rá, mint te, hogy a rossz kistörpét, aki 
bosszantgatta, megszidják? - megint éreztem, hogy vörösödik az arcom, és örültem, hogy nem 
látszik a félhomályban- . És jó kistörpe-e, akinek csak az a fontos, hogy õ maga jó legyen? Tettél-e 
valamit, hogy Kutykurutty is jót tegyen?
Ijedten rebegtem:
- De hát mit tehettem volna?
- Például azt, hogy ne dicsekedjél el vele, hogy milyen jó vagy. Tartottad volna természetesnek, 
hogy jó vagy. Hadd lettél volna mintaképe. Vagy legalább fájna neked, hogy Kutykurutty rossz. De 
neked nem fáj az a sérelem, amellyel a rossz kistörpe önmagának árt, neked csak az a sérelem 
fáj, amely a saját becses személyedet éri.
Még a lélegzetemet is visszatartottam. Megdermesztett a megdöbbenés, a ráeszmélés: igaza 



van. Pedig még súlyosabb szó is következett:
- Te még örültél is neki a lelked mélyén, hogy Kutykurutty rossz. Különben nem tunhetett volna ki 
mellette a te képzelt jóságod.
Most már rémület is lobbant fel bennem: ez is igaz. Rettenetes, hogy milyen vagyok. Hallgattunk.
Egyszerre csak Kutykurutty morcoskodva megszólalt:
- De ugye nem tetszik komolyan gondolni, hogy én rossz vagyok? Hiszen engem mindig meg is 
tetszik simogatni.
Hallatszott Földigszakáll bácsi hangján, hogy mosolyog:
- Hát mi egyebet tehetnék veled? Te még ott se tartasz, ahol Moha. Õ már legalább küzd érte, 
hogy jó legyen. De te? Te még szándékosan és nyugodtan rossz vagy. Mi mást tehet az ember 
egy ilyen kistörpével? Megsimogatja és reménykedik. De most már ideje, hogy hazamenjetek. Jó 
éjszakát!
Még egyszer megsimogatta Kutykurutty fejét, nekem kezet nyújtott, és benyitott kertje kapuján.
Buta méhecske és okos méhecske

Volt nekünk odahaza kisfiú koromban egy bábszínházunk. Megemlítettem egyszer a 
bábszínházat Földigszakáll bácsinak, falucskánk bölcs öregének, és Földigszakáll bácsi ezt 
mondta:
- De hiszen ez nagyszerû! Te szívesen tanítgatod a jóra gyermektársaidat, eszelj hát ki négy-öt 
mesécskét, és játszd el nekik bábukkal. Meglátod, többre mégy vele, mint a puszta szóval.
Igen megörültem az érdekes feladatnak. Eszembe jutott azonban, hogy nemsokára születésnapja 
lesz édesanyámnak, és elhatároztam, hogy legelõször is az õ számára találok ki valami 
mulatságos históriát, bábszínházat játszom neki születésnapi ajándékul. A históriát hamarosan ki 
is találtam, és hozzákezdtem a munkához. Bábukat csináltam, egy kistörpét meg egy méhecskét, 
színes virágokat készítettem papirosból, hátteret festettem, és mindezt nagy titokban, hogy ne is 
sejtse édesanyám, mire készülök, és annál nagyobb legyen a meglepetése, öröme. Egy délután 
aztán megkértem Földigszakáll bácsit, hogy jöjjön át hozzánk, eljátszom neki a bábjátékomat, s 
ha valami hibát talál benne, igazítsa ki. Földigszakáll bácsi leült a szobámban a bábszínház elé, 
én meg beleálltam a színházacskába, elkiáltottam a címet:
- Az okos méhecske.
Széthúztam zsineggel a függönyt, és megkezdõdött az elõadás. A háttérre festett méhkasból egy 
kis ezüst kannával kibújt egy méhecske. Persze sokkal nagyobb volt az igazinál. Hosszú, vékony 
pálcikán mozgattam a fejem fölött és valahogy így beszéltem helyette:
- Züm-züm, nézzük csak, nyílnak-e már a virágok, kezdhetem-e már a mézgyûjtést.
Azzal már nyúltam is másik kezemmel a nagy, tarkabarka virágokhoz és egyenként feltoltam õket 
a színpad pereme fölé. A méhecske örvendezve odaröpült az egyikhez és a kannácskájával együtt 
belebújt a kelyhébe. Ekkor gyorsan felhúztam a jobb kezemre a bábut, az kesztyûbábu volt, egy 
vigyorgós ábrázatú kistörpe, afféle rossz gyerek. Észrevette, hogy méhecske dolgozik az 
ingó-lengõ virágkehelyben, elbújt a virág nagy szirmai alá, és amikor a méhecske elõbújt, elvette 
tõle a kannát. A méhecske sírva fakadt, leült a színpad párkányára, és csak úgy rázta a zokogás:
- Brühühü, brühühü. add vissza a mézet, kistörpe.
- Eszem ágában sincs!
- Ha nem adod vissza, megszúrlak!
- Azt próbáld meg!
És már emelte is a kannácskát, hogy szájába csorgassa a mézet. De valahányszor emelni kezdte, 
a méhecske haragos zümmögéssel feléje röpült. Végül is megsokallotta a fiú, hogy nem ihat, 
felkapott egy dorongot és bumm! Lecsapott vele a méhecskére. De a méhecske akkor már a 
másik oldalon kuksolt. Csapott a gyerek ismét, de hopp, a méhecske már vissza is röppent az 
elõbbi helyre. Csapás, röppenés, csapás, röppenés, ötször, hatszor, gyorsan. Ezt most már a 
méhecske sokallotta meg, fenyegetõ zümmögéssel a törpécske felé szállt, kergette körbe a réten, 
és egyszerre csak ráröppent a feje búbjára, a kócos, bozontos hajára. Megállt a törpécske, 
szemlélõdött, de a méhecskét nem látta sehol. Kényelmesen letelepedett hát, csettintett a 
nyelvével és emelte ismét a szája felé a kannát. Mozdult azonban a méhecske is, és beledöfte 
fullánkját a törpécske füle hegyébe. Azzal kikapta a kezébõl a kannát és huss! Beröppent vele a 
kasba. A fiú óbégatva, fülét fogva elszaladt, a méhecske meg elõröppent, röpdösött és ujjongott.
Azt hittem, tapsolni fog Földigszakáll bácsi. De csak mosolygott és ezt mondta:



Mulatságos a színdarabod, az igaz. De van benne két nagy hiba is. "Az okos méhecske", így 
mondtad a címet, de olyan buta méhet mutattál be, amilyen talán nincs is a világon. Okos méh jól 
tudja, hogy rövid a nyár, és nem tölt el annyi idõt vele, hogy visszaszerezzen egyetlen kannácska 
mézet. Hiszen ez alatt az idõ alatt tíz kannányit is gyûjthetett volna. Okos méh nem áll meg a 
gyûjtésben ilyen semmiség miatt, se nem sírdogál, se nem dühösködik, hanem továbbszáll és 
gyûjt. A másik hiba, hogy megszúrja ugyan a kistörpét, de neki magának semmi baja se történik. 
Tudhatnád, ha fullánkot bocsát a méh, elveszíti az életét. No de sebaj, hozz csak ide még egy 
kannácskát meg egy kisebb mézesbödön-félét, most én játszom el neked a bábjátékot, kijavítva.
A méhecske sírdogálásáig ugyanúgy játszotta Földigszakáll bácsi is, mint én. Akkor azonban 
odahajolt a méhecskéhez a legközelebb álló virágszál és vékony, kedves virághangon - már 
amennyire Földigszakáll bácsitól ez kitelt - így énekelt neki:
Szállj, szállj, szállj, kis méh, meg ne állj!
Mézzel kínál erdõ, berek, nem a világ egy rossz gyerek!
Száll, szállj, szállj, kis méh, meg ne állj!
Abba is hagyta tüstént a sírást a méhecske, beröppent a kasba és egy pillanat múlva másik 
kannácskával bújt ki. A rossz gyerek már csorgatta is a mézet a szájába, de a méhecske nem 
törõdött vele, háromszor is vitt azalatt mézet a kasba. Amikor kiürült a rabolt kanna, a törpécske 
ismét el akart bújni egy nagy, tarkabarka virág szirmai alá, hogy újabb mézhez jusson. A virág 
azonban elhúzódott tõle és belesülylyedt a földbe. Ámuldozva és megdöbbenten bámulta a 
gyerek a virág hûlt helyét, a méhecske meg ezalatt ismét beröppent egy kanna mézzel. Lopódzott 
a gyerek egy másik virág alá, de elhúzódott az is tõle, bújt az is a földbe. Most már 
megdühösödött a rossz gyerek, rohant virágtól virághoz, de bárhova lépett, ott tüstént 
félrehúzódtak, földbe bújtak a virágok. A méhecske zavartalan hordta a mézet, a gyerek meg, mint 
a félbolond, száguldozott a réten, s végül is minden virág elbújt elõle. Megértette ekkor, hogy 
irtóznak tõle a virágok, eltakarta az arcát, szégyenkezett, töprengett. Aztán egyszerre csak - mint 
akinek eszébe jut valami - felkapta a fejét, elszaladt egy pillanatra, és egy kicsiny bödön mézzel 
tért vissza. Bedugta a mézet a kas kapucskáján, és ebben a pillanatban - mint valami 
varázsütésre - ismét kinõtt a réten minden virág. A törpécske ugrált, táncolt örömében, 
örvendezve csapongott a virágok fölött a méhecske is, és a sok virág is táncolt, lengedezett.
Nagyon örültem, hogy ilyen szép ajándékot adhatok édesanyámnak, és nagy titokban 
gyakorolgattam a bábjátékot. A bátyám, Gyopár is végignézte egyszer, megfigyelte azt is, miként 
táncoltatom egyszerre az összes virágot, hogyan akasztom a kannát a méhecske lábára, de nem 
gyanítottam ebbõl semmi rosszat. A születésnap délutánján is nyugodtan elmentem játszani a 
faluvégi rétre. Úgy terveztem, hogy uzsonnára hazamegyek, és majd utána állok elõ az 
ajándékommal. Sok vendég is hivatalos volt hozzánk ezen a napon uzsonnára. Meglepett tehát, 
amikor hazaértem, hogy milyen nagy a csönd. Csodálkozva lépkedtem hátra a házunk mellett a 
kert felé. A házunk sarkánál azonban nem jutottam tovább. Ott ugyanis . amint mondani szokás . 
földbe gyökerezett a lábam. Ott ült a sok vendég a kertben, háttal felém, köztük édesanyám is, 
elõttük meg ott állt a bábszínház. Figyelték az elõadást, és kihallatszott a bábszínházból Gyopár 
hangja. Éppen ezt mondta:
- Látod méhecske, az enyém lett a mézed, hehehe!
Az volt az elsõ gondolatom, hogy odarohanok, feldöntöm a bábszínházat és kiabálom: "Ezt én 
találtam ki édesanyám születésnapjára! Ez az én ajándékom! Nem Gyopáré!"
Ehelyett azonban ömleni kezdett a könnyem, és már szaladtam is ki a kertünkbõl, be a szemközt 
levõ erdõbe, leroskadtam a fûbe és zokogtam, zokogtam.
Este édesanyám odaült az ágyam szélére, és aggódva megsimogatott:
- Mi bajod van, Mohácskám? Uzsonnára se jöttél haza. mondd meg nekem, mi történt. 
Megbántott valaki?
Azt határoztam el az erdõben, hogy senkinek se szólok a fájdalmamról, de most mégse bírtam 
elhallgatni. Odabújtam édesanyám karjába és újból kitört belõlem a zokogás:
- Én találtam ki azt a "színdarabot édesanya születésnapjára" de Gyopár - ellopta tõlem.
Gyopár átkiáltott az ágyából:
- Dehogyis loptam el, kikérem magamnak! Én sok mindent másképp csináltam benne!



Ez persze hamis beszéd volt, mert ha változtatott is egyetmást, a történet is, a mesealakok is 
ugyanazok voltak. Édesanyám azonban megörült, hogy nem bizonyul lopás az egyik fiára, és 
vigasztalt engem:
- Holnap majd eljátszod nekem, Mohácska!
De nem játszottam el. Tudni se akartam többé a bábszínházról. A törpeházi gyerekek azonban 
nagyon is akartak tudni róla. Elterjedt a híre Gyopár elõadásának, és mindennap beállított egy-egy 
csapat kistörpe: nekik is játssza el Gyopár azt a méhecskés színdarabot. Gyopár gúnyosan rám 
vigyorodott, felállította a bábszínházat, én meg elsomfordáltam hazulról és töprengtem. Vermet 
ássak az útjába valahol? Nem, az nem jó, kitörheti a lábát. Elmondjam mindenkinek, hogy tolvaj? 
Az se jó, csúnya dolog rossz hírét költeni, és mondhatja, hogy neki is eszébe juthatott ugyanaz. 
Viszketõport szórjak az ingébe? Tüsszentõport a könyveibe? Békát tegyek az ágyába? Nem jó 
egyik se. A békára még rá is hengeredhetik s a szegény béka jár rosszul. Vagy lopjak el valamit 
tõle én is? Pfuj, dehogyis, hiszen akkor magam is olyanná lennék, amilyen õ.
Vagy két hét múlva átüzent értem Földigszakáll bácsi. A méhese elõtt ültetett le a padra, és 
hosszú ideig hallgatott. Néztük a kiröppenõ, hazaérkezõ, folytonosan munkálkodó méhecskéket. 
Aztán csöndesen megszólalt:
- Bérci Berci el szokta piszmogni a délutánt, csak estefelé kezd tanulni ijedten. Kutykurutty nem 
eszi a fõzeléket, csak azt akarja enni, amit szeret. A kis Kökörcsin minden télen meghûl, mert 
kabát nélkül kiszaladgál. Rezedáról tudjuk, hogy milyen veszekedõs. ezeken a bajokon mind 
segíteni akartunk a bábjátékaiddal. Kitaláltál-e már vagy négy-öt mesét?
Elfordított fõvel dünnyögtem:
-Elment a kedvem a bábszínháztól. Hallani se bírok mesérõl.

Egy méhecske rászállt Földigszakáll bácsi kezére. Felemelte a kezét, nézegette a kis barátkozót, 
aztán így szólt:
- Azt mondtam neked a múltkor, talán nincs is olyan buta méhecske, amilyenrõl az elsõ meséd 
szólt. De úgy látszik, van olyan buta méhecske. Te vagy az, Mohácska. Nem érted meg saját 
bábjátékod tanítását se. Megállít röptödben egy rossz gyerek bántalma. Sírdogálsz, keseregsz, s 
ha jól sejtem, még visszabántáson is töröd a fejed. Ha ilyesmikre pazarolsz idõt és gondolatot, 
akkor persze, hogy hiába várják munkádat az igazi bajok - és dúdolni kezdte:
Szállj, szállj, szállj, kis méh, meg ne állj!
Mézzel kínál erdõ, berek, nem a világ egy rossz gyerek!
Szállj, szállj, szállj, kis méh, meg ne állj!
A kezén üldögélõ méhecske mintha csak értette volna a dalt, s mintha neki dúdolta volna 
Földigszakáll bácsi, szárnyra kapott. És szállt, szállt, szállt.
Néhány hét múlva, amikor elõször mutattam be a törpeházi gyerekeknek a négy új bábjátékot, és 
utolsóul az "Az okos méhecskét" játszottam el; megkérdezték a gyerekek Gyopártól:
- Ezt az utolsót ugye te találtad ki?
Gyopár legyintett:
- Dehogyis én! Ezt is Moha! Én csak.
Itt abbahagyta és nevetve elszaladt. A nevetése azonban tele volt örömmel. Úgy örült Gyopár, 
ahogyan a játékbeli rossz törpécske, amikor ismét kiemelkedett körülötte a kopár földbõl a 
virágrengeteg.
Valami mindig szép!

Amikor Ugribugri, az öcskösöm négyéves lett, egy kis játékhajót kapott édesapánktól. A 
születésnapi vacsorán arra kérte édesapát, menjenek ki másnap reggel együtt a patakra, tanítsa 
meg a gépezet kezelésére. Édesapánk azt felelte, hogy hajnalban be kell utaznia Budapestre.
Én nagyon szerettem volna minél elõbb játszani a hajócskával - hat esztendõs voltam akkor -, 
mondtam hát, hogy én is megtaníthatom rá. Az öcskös azonban édesapánkkal akart legelõször 
hajócskázni. Visszatette dobozába a hajót, és arra kérte édesapát, hogy zárja el. Édesapánk 
kelletlenül fogadta a kérést:
- Nem kell azért elzárni, fiacskám. Megígéri Moha, hogy nem nyúl hozzá, Gyopártól meg nincs 



miért tartanod.
De Ugribugri nagyon kérte, hogy mégis zárja el. Gyopár bátyánk - aki ekkor már elmúlt nyolc éves - 
szüleim szemében a legjobb magaviseletû kistörpe volt egész Törpeházán. Én azonban tudtam 
csínyeirõl, és Gyopár éppen ezért megpróbálkozott vele idõnként, hogy velem is elkövettessen 
valami titkolnivalót.
Amikor már mindhárman ágyban voltunk, és az öcskös már aludt is, suttogva így szólt hozzám:
- Nekünk Ugribugri érdekében is minél elõbb ki kell tapasztalnunk a hajó mûködését, hogy majd 
segíthessünk neki.
Éreztem, hogy nem bírnék ellenállni a csábításnak, egy kis örömmel súgtam hát vissza:
- De hát elzárta édesapa! Nem lehet!
Gyopár azonban nevetett:
- Hát éppen az a szerencsénk, hogy elzárta! A szekrénynek üvegajtaja van, Ugribugri láthatja a 
dobozt, és eszébe se fog jutni, hogy nincs benne a hajó.
Másnap reggel arra ébredtem, hogy óvatosan rázogatja a vállam, és azt suttogja:
- Már nálam van a hajócska, és gyönyörû az idõ!
Ugribugrira pillantottam, még mélyen aludt. Nem bírtam ellenállni a csábító lehetõségnek.
Amikor néhány perc múlva a konyhaajtó elõtt akartunk kiosonni, Gyopár megállt, gondolkodott 
egy kicsit, aztán benyitott, és így szólt édesanyánkhoz:
- Olvastam, hogy egészséges, ha sétál az ember reggelizés elõtt. Felmehetünk a hegyre?
- Hát persze, hogy felmehettek, gyerekeim!
Ebben a pillanatban felcsapódott a szobánk ajtaja, és ott állt Ugribugri hálóingben:
- Hová szöktök ti, nem hajócskázni?
Gyopár úgy tett, mint aki nagyon megsértõdött:
- Nahát, ez szemtelenség! Elzáratod a hajócskát, és mégis vádolsz?
De Ugribugri nem ijedt meg:
- Te ki tudod nyitni a szekrényt! Hátha már nincs is a dobozban!
Gyopár édesanyánkhoz fordult:
- Tessék megengedni, hogy csakugyan megpróbáljam kinyitni! Szégyenüljön meg ez a vádaskodó!
De édesanya megrázta a fejét:
- Édesapa szekrényéhez nem szabad nyúlni! Nem is gondolja ezt Ugribugri komolyan! Menjetek 
csak sétálni!
Kimentünk a kertbe, és Gyopár kuncogva meglökött a könyökével:
-Látod, milyen jó, hogy beszóltunk a konyhába? Édesanya nem is gyanakszik ránk.

Ekkor azonban felhangzott mögöttünk panaszosan és szomorúan Ugribugri kiáltása:
- Moha! Igazán nincs nálatok a hajócska?
Kiszaladt utánunk a kertbe, és az almafák alól kiáltott. Gyopár odasúgta nekem:
- Ne felelj neki! Ne is nézzünk hátra!
Csakhogy ekkorra én már hátratekintettem, és megláttam valamit, amit az elõbb nem vettem 
észre. Azt láttam meg, hogy virágba borultak az almafáink. Nem azért álltam én meg akkor, hogy 
feleljek Ugribugrinak, még nem is tudtam, hogy felelni fogok: azért álltam meg, hogy nézzem egy 
kicsit a hófehér virágokkal teli fákat.
Amikor azonban Ugribugri újból kérdezte szomorkásan és panaszosan: - Igazán nincs nálatok? -, 
akkor hirtelen úgy éreztem, az almafa virágos szépségén foltot ejtetnék a valótlan állítással. Ezt 
feleltem hát:
- De igen öcskös, nálunk van.
Gyopár abban a pillanatban megragadta mindkét vállam, és rázott:
- Miért mondtad meg, te aljas áruló!
Sírni kezdtem izgalmamban:
- Nem vagyok aljas áruló! Nem tehetek róla, hogy megmondtam, én nem is akartam felelni, de 
megláttam az almafákat, és akkor nem bírtam olyat mondani, ami nem igaz. Nézd meg, hogy 



milyen szépek! Kivirágzottak.
Gyopár egy óriásit rázott rajtam:
- Az almafákra fogod? Mert szépek? Még bolonddá is akarsz tenni? Te nemcsak áruló vagy, 
hanem pimasz is!
De nem lett akkora baj, mint hittük. Édesanyánk nem tekintette nagy hibának, édesapánk meg se 
tudta, és továbbra is Gyopár maradt a szemükben a legjobb magaviseletû kistörpe egész 
Törpeházán. Persze most már óvakodott bevonni engem valamely csínyébe: se a nyáron, se az 
õszön meg se próbálta.
De a télen ismét remélhette, hogy sikerülni fog. December közepe táján nagyon élénken jött haza 
egy este cimborájától, Csipicsókától, és ezzel ült le a vacsoraasztalhoz:
- Csipicsóka mozigépet kapott, sok film is van hozzá, meg lehet pukkadni, olyan mulatságosak!
Akkoriban magam is nagyon szerettem volna ilyen játékvetítõt. És valósággal lázassá tett a 
gondolat, hogy Csipicsókáéknál közelrõl is láthatok egyet. Sõt, talán forgathatom is a hajtókart. 
Izgatottan kértem hát szüleimet:
- Hadd menjek el én is Gyopárral!
Tél idején azonban nem szívesen engedtek el minket vacsora után. Édesapánk ezt mondta:
- Majd holnap mentek át, vigyétek Ugribugrit is.
Az öcskös rikkantott:
- Éljen!
Gyopár meg én viszont összenéztünk. Gyopár figyelmesen vizsgálgatta is az arcom, aztán 
elmosolyodott. Meglátta rajta, hogy a mozigép kedvéért még édesapánk tilalmával is hajlandó 
vagyok szembeszállni. Arról most is gondoskodott, hogy ne gyanakodhassanak. Hálóingben 
bementünk szüleink szobájába. Édesapánk, aki ötvösmester volt, valami kancsónak a díszítését 
rajzolta íróasztala mellett. Édesanyánk meg karosszékében olvasott. Egy-két szó után úgy tettünk, 
mintha álmosak volnánk, elbúcsúztunk, és mentünk a gyerekszobába. Ugribugri már aludt, Gyopár 
mégis elfújta a lámpát, és csak a hold fényénél kapkodtuk magunkra a ruháinkat. A holdfénytõl 
meg is ijedtünk egy kicsit, hátha meglát valaki, és elmondja szüleinknek. De odakint 
megnyugodtunk: felleges volt az ég, a hold csak idõnként világított ki egy-egy felhõablakon a 
hegygerinc fölött. Miután beosontunk Csipicsóka szobájába, legelõször is lelkére kötöttük, meg 
ne mondja szüleinek, hogy ott jártunk. Aztán egy óra hosszat vetítettük a moziképeket, némelyiket 
többször is, és én is forgathattam a hajtókart.
Kiosonásunkat se vette észre senki. És szerencsénk volt az utcán is. A holdat éppen fellegek 
takarták. Nem is értettük, miért ugatnak minden kertben a kutyák, mintha tiszta égbolton telihold 
volna. Amikor azonban elõbújt a hold, annak láttára, amit fényében megpillantottunk, szinte 
megdermedve álltunk meg mind a ketten: szüleink kint várakoztak a veranda legfelsõ lépcsõjén, 
és mozdulatlanul néztek felénk. Néhány pillanatig mi is mozdulatlanul néztük õket, aztán Gyopár 
odasúgta nekem:

- Meg vagyunk mentve! - azzal nyugodtan továbbindult, és kérdezte: - Édesapáék is a kutyák miatt 
jöttek ki?
Mi nem bírtunk elaludni tõlük, gondoltuk, megnézzük, miért ugatnak ennyire, nincs-e tûz valahol, 
mint múltkor.
Kitûnõ magyarázat, dicsértem is magamban Gyopárt ezért. Édesapánk ezt felelte:
- Én megmondhattam volna nektek, miért ugatnak - és ebben a pillanatban hullani kezdett a hó. Az 
elsõ hó abban az évben. Édesapánk meg így szólt: . Ezért ugattak; érezték, hogy havazni fog, mi 
meg azért jöttünk ki, hogy lássuk, amint hullani kezd.
Egyetlen perc alatt fehér lett a kertünk, a veranda lépcsõje, a háztetõ, az egész világ. És mintha 
csönd is hullott volna a hóval. És ebben a csöndben kicsiny csizmasarok koppant. Ugribugri jött ki 
ködmönkéjében. Mint valami óriási boldogságot újságolta mindnyájunknak:
- Esik a hó! - édesanyánk a kendõje alá húzta, onnan nézte az öcskös a havazást, és minket, 



kettõnket a hulló pelyhek között. Bizonyára helyzetünkbõl vette észre, hogy mi nem most jöttünk ki 
a házból, mert egyszerre csak így szólt:
- Te Moha! Nem Csipicsókánál voltatok ti? Ugye ti elmentetek énnélkülem mozizni?
Gyopár hirtelen meglökött, hogy vigyázzak a válasszal, de én képtelennek éreztem rá magam, 
hogy ennek a fehér világnak a szépségét, az elsõ havazás boldogító ünnepélyességét ravasz 
óvatoskodással, ügyeskedéssel, mellébeszéléssel megsértsem. Ezt feleltem hát:
- Eltaláltad, öcskös. de holnap téged is elviszünk!
Édesapánk tekintete Gyopárra pattant. Gyopár zavartan nyögte:
- Moha akarta!
De édesapánk hallgatásából megértette, hogy nem hiszi el, és hogy ez nem is mentség. Nem 
szólt hát többet, és besompolygott szobánkba. De amikor Ugribugrival magam is beballagtam, 
még mindig ködmönben, kucsmában állt a szoba közepén, markolászta széke támláját, és 
azonnal rám támadt:
- Szégyelld magad, te áruló!
Változtam tavasz óta: most már nem jöttem izgalomba, és nemcsak nyugodtan, hanem még 
vidáman is magyaráztam neki:
- A havazás miatt kellett megmondanom! Mert olyan szép!
A padlóhoz csapta a kucsmáját:
- Most meg a havazásra fogod?! Ha sütne a nap, azt mondanád: a napfény volt az oka! Ha köd 
volna, azt mondanád: a köd volt az oka, mert szép. De akkor sohase volna szabad hazudni, mert 
valami mindig szép!
Magam is meglepõdtem, hogy milyen nagyot rikkantok:
- Igazad van, Gyopár, hogy te milyen okos vagy! Valami mindig szép! . és olyan jó kedvem 
kerekedett, hogy derékon kaptam, és táncra perdültem vele. Ellenkezett, birkózott:
- Eressz el! Bolond! Mafla! - de nem eresztettem. Táncoltam vele az asztal körül.
Ugribugri egy szót sem értett abból, amit beszéltünk, de a táncunk nagyon tetszett neki. Ugrált az 
ágyán hálóingben, nevetett, és kiáltozott:
- Okos vagy, Gyopár, valami mindig szép! Valami mindig szép!
Hogyan kell sietni?

Elsõ osztályos koromban, egy tavaszi reggelen, amikor szokásom szerint, futva megérkeztem az 
iskolába, nagyon elcsodálkoztam: elkéstem. Nem értettem, mi okozhatta. Ez még sose történt 
meg velem. Hiszen ugyanúgy, ugyanakkor indultam, mint máskor, és ugyanúgy siettem. Biztonság 
okából másnap elõbb indultam tíz perccel, és még jobban siettem. Lent a faluban, ahol az iskola 
volt, még fel is kapaszkodtam egy szekér saroglyája mögé. De ismét elkéstem. A gyerekek ekkor 
már nevettek is, a tanító bácsi pedig megcsóválta a fejét.
A következõ napokban a fejcsóválásból dorgálás lett, a dorgálásból pedig a következõ hetekben 
szomorú legyintés. Engem meg egyre jobban és jobban bántott, hogy bármenynyire sietek is, újból 
és újból csukva találom a tanterem ajtaját.
Május vége felé, amikor egy reggel kiszáguldottam kertünk ajtaján, mint máskor is, gondolkodni 
kezdtem rajta: nem felejtettem-e otthon valamit. Eszembe is jutott az itatós a füzetembõl, és már 
száguldottam is vissza. Ugyanekkor érkezett kertünk kapujához Földigszakáll bácsi is, 
édesapánkhoz jött át. Örültem, hogy látja: milyen buzgón sietek; mint a nyíl, szinte röpültem a 
verandára, tarisznyámba tettem az itatóst, és Földigszakáll bácsi még a kertünk közepéig se ért, 
amikor már ismét elszáguldottam mellette, és kiáltottam:
- Sietek, hogy el ne késsem az iskolából! . de tüstént lassítottam is egy kicsit, hogy halljam a 
dicséretét. Õ azonban ezt mondta:
- Sietsz? Hiszen azt se tudod, mi fán terem a sietés.
Az elsõ pillanatban meghökkentem, de a másodikban már meg is nyugtattam magam: 
tréfálkozik. De mintha a tanterem ajtaja is tréfálkozott volna velem: ismét csukva fogadott.
A következõ nap húsz perccel indultam elõbb. Máskor is meg-megálltam útközben, ha 
találkoztam valakivel, most meg éppenséggel nyugtalankodás nélkül próbáltam ki a kis Inda új 
labdáját. Hiszen elõbb indultam húsz perccel! Csak akkor dobtam vissza neki a labdát, és 
folytattam utam szaladva, amikor megpillantottam Földigszakáll bácsit. Szerettem volna, ha 
megint megdicsér, ha tréfálkozva is, és kiáltottam ismét:
- Sietek, hogy el ne késsem az iskolából!



Ma azonban mintha nem tréfálkozott volna. Ezt mondta:
- Csakugyan, hallom, hogy el szoktál késni mostanában. Azért késel el, mert nem tudsz sietni.
Gondoltam: akár tréfál, akár nem, megmutatom neki: tudok sietni. Nagyon gyors lépésekkel 
siettem, aztán megálltam és visszanéztem rá. De ekkor is tagadóan intett, és láttam az arcán, 
hogy nem tréfálkozik, nem tréfálkozott az elõzõ napon se, csakugyan nem tartja elég gyorsnak a 
járásomat.
Másnap reggel elhatároztam, hogy nem csupán gyorsan menni vagy loholni, hanem szinte 
nyargalni fogok. A nyargaláshoz azonban lovaglópálca is kellett, kerestem hát egy öreg 
mogyoróbokrot, vágtam egy szép, egyenes, suhogós vesszõt, lehántottam, még cifráztam is egy 
kicsit, aztán viszszamentem az útra, és most már nyargaltam a falu felé. És igen nagy örömömre, 
egyszerre csak megpillantottam Földigszakáll bácsit. Megcsapkodtam a pálcával képzeletbeli 
lovamat, vagyis a lábam szárát, még sebesebben nyargaltam, aztán megálltam elõtte:
- Ugye, hogy tudok sietni?
Nézte friss hántású, cifrázott lovagló pálcámat, és így felelt:
- Nem tudsz sietni, Mohácska.
Most már ezt mondtam Földigszakáll bácsinak:
- Akkor tessék szíves lenni megmutatni, hogyan siessek még jobban.
Elkerekült pici szeme:
- Még jobban? Hiszen eddig még egy csöppet se siettél! De jól van, holnap reggel átmegyek 
hozzátok, lekísérlek az iskolába, és útközben megtanítalak sietni.
Másnap a legkönnyebb bocskoromat kötöttem föl, hogy minél jobban bírjam az iramot 
Földigszakáll bácsi mellett. Nekilódulás helyett azonban visszavezetett a házba, és leültetett az 
asztalkám mellé.
- Legelõször is, így ülve, nyugodtan gondold át, nem maradt-e ki valami a tarisznyádból. Ma 
rajzolni is fogtok . no, ezt jó volt, hogy eszembe juttatta, már rántottam is ki a fiókom, és kerestem 
a radíromat. De lefogta a kezem: . Sohase kapkodj. Különösen akkor ne, ha sietni akarsz. Ne a 
kezed járjon, hanem az agyad, mégpedig nyugodtan. Akkor hamarább megtalálod, mintha 
mindent feltúrsz.
De nemcsak az agyamtól, a lábamtól is ilyen járást kívánt. Azt hittem, már a kapunál nyargalni 
kezdünk, bámultam hát, hogy csupán lépegetünk, nem is sietõsen, de határozottan, egyenletesen. 
A kis Csiripiszli tüstént elénk is állt.
- Földigszakáll bácsi is az iskolába megy Mohával?
Meg akartam állni, hogy elmondjam neki a büszkeségem: Földigszakáll bácsi sietni tanít engem, 
de megfogta a karom:
- Ne állj meg, ma sietni akarunk.
Gondoltam, az erdei úton kezdünk majd száguldani, de Földigszakáll bácsi még csak nem is 
gyorsította járásunkat. Pedig én azért is szerettem volna, ha futunk, hogy jusson idõnk a tervemre. 
Volt ugyanis egy titkos szamócázó helyem, ott minden reggel eszegettem egy kicsit, és ma 
Földigszakáll bácsit is meg akartam vendégelni. De ezt válaszolta meghívásomra:
- Köszönöm, de ma nem fogadhatom el, ma sietni akarunk.
De ezután is úgy lépkedett tovább, mint addig. Kérdezgettem is tõle:
- Mikor tetszik már megmutatni, hogyan kell sietni?
Mosolygott:
- Nemsokára be is fejezzük az oktatást.
Gondoltam, lejtõs úton nem akar futni, majd lentebb, a hegy lábánál. Minthogy ekkor még azt 
hittem, mindjárt úgyis futunk, indítványoztam:
De itt már igazán térjünk le egy kicsit az útról. Itt mókusfészket tudok, lessük meg a kis 
mókusokat.
De most se állt meg, megint mosolygott, és kérdezte:
- Mindennap meglesed õket?
Örültem, hogy dicsekedhetem vele:
- Mostanában már õk is lesnek engem! Várnak! Minden reggel mogyorót rakok a fa alá, az anyjuk 
meg felviszi nekik.
- Ma mégse nézzük meg õket. Ma inkább azt lesd ki, hogyan
kell sietni.
De nem kezdtünk szaladni a hegy lábánál se. Még az országúton se. Ott pedig már 



nyugtalankodtam is, hogy elkésem. Jött is éppen egy szekér, én meg elköszöntem Földigszakáll 
bácsitól:
- Fölkapaszkodom a saroglyára.
Megrázta a fejét:
- Dehogyis kapaszkodsz. Leeshetsz, és akkor csakugyan elkésel. Pedig éppen most tanultad meg 
a sietést.
Most már biztos voltam benne, hogy tréfálkozott velem. Abban biztos voltam, hogy már el is 
késtem, és amikor az iskola elõtt utamra engedett, beszáguldottam az épületbe. És bámultam. A 
tanteremben még csak négy-öt gyerek üldögélt.

Másnap reggel kétszer is vissza kellett szaladnom valami holmiért. Aztán meg elmondtam 
Csiripiszlinek, hogyan tréfált meg tegnap Földigszakáll bácsi: azt ígérte, megtanít sietni, de még 
csak gyorsan se mentünk. Amikor elváltam Csiripiszlitõl, szaladni kezdtem, hogy helyreüssem az 
idõveszteséget, és jusson idõm szamócázásra is. A szamócásomtól ismét szaladtam, hogy 
helyreüssem az újabb idõveszteséget, és jusson idõm a mókusokra is. Aztán ismét szaladtam az 
országútig. Ott meg utánairamodtam egy szekérnek. De túlságosan gyorsan ment, nem bírtam 
fellendíteni a lábam, a saroglya elrántott és elestem. Az iskolába elkésve, vérzõ és dagadt térddel 
sántikáltam be.
Másnap reggel ismét beállított hozzánk Földigszakáll bácsi:
- Hallom, megint elkéstél az iskolából. Hogyan lehetséges ez? Hiszen megtanítottalak sietni.
Olyan komolyan mondta, hogy most kellett csak igazán elbámulnom:
- Meg tetszett tanítani? Hiszen egyszer se szaladtunk! Még csak gyorsan se mentünk.
Megdöbbenve nézett rám:
- Értelmesebbnek hittelek. De nem baj, ma újból tanítalak. Gondold át nyugodtan, minden a 
tarisznyádban van-e, ami kell.
Már ugrottam is:
- A mogyoró nincs! A mókusoknak!
Karomra tette a kezét:
- Ne kapkodj! Nyugodtan menj érte. Hiszen sietünk!
Nem engedett beszédbe elegyednem Indácskával, nem mehettem oda a szamócásomhoz se, és 
megállás nélkül akart továbbmenni a mókusfészek közelében is. Ott azonban mégis megálltam:
- De hát akkor miért hoztam el a mogyorót?
Elnevette magát:
- Hogy majd hazafelé odaadhasd nekik. Amikor már nem sietsz.
Ebben a pillanatban mintha lámpa gyulladt volna ki az agyamban. És már kiáltottam is:
- Ne tessék tovább jönni velem! Aztán vissza kell mászni a hegyre. Tudom már, hogyan kell sietni! 
Köszönöm a tanítást!
Odalent a faluban utolért Kutykurutty cimborám:
- Szaladjunk, Moha!
- Majd délután, a réten. Ez utca, itt nem szaladok.
- De miért nem? Sietni kell!
- Éppen azért nem szaladok, mert sietek . és nyugodt, határozott léptekkel haladtam tovább az 
iskola felé.
A lopás

Egy délben, amikor Törpeháza fõutcáján hazafelé lépegettem, arra lettem figyelmes, hogy 
körülállnak a pajtásaim egy kisfiút, törpe volt õ is, mint mindannyian, és ezt a versikét 
mondogatják:
Lala, Lajos, Alajos,
Füled hegye olajos!
Már hallottam róla, hogy le fog telepedni falunkban egy újabb törpecsalád, könnyû volt hát 
kitalálnom, hogy a kisfiú, akit nem ismertem, ehhez a családhoz tartozik, Tudhattam ezt abból is, 
hogy Lala volt a neve. Ezek a különleges nevek ugyanis, mint Moha, Gyopár, Kutykurutty, még ma 



is csak Törpeházán szokásosak. Persze, csúfolni valakit, mert más a neve, mint a miénk, butaság 
is, rosszaság is. Odasiettem hát Lalához, és kezet nyújtottam neki. Tudtam, hogy akivel én kezet 
szorítok, azt nem merik csúfolni többé. Rögtön meg is hívtam magunkhoz, és ettõl kezdve 
majdnem minden délután együtt voltunk. Nemcsak a játszás kedvéért voltunk együtt ilyen sûrûn, 
hanem azért is, mert Lala, noha idõsebb volt nálam vagy két esztendõvel, tudás dolgában igen 
gyönge lábon állt. De hiába tanultunk, és hiába játszottunk együtt minden nap, pajtásaim nem 
szerették meg. Azt mondogatták róla, hogy ravasz és hogy elõbb-utóbb magam is abba fogom 
hagyni a barátkozást vele. És egyszer nyáron majdnem igazuk lett.
Egy napon vásár volt a völgybéli falucskában, és Lala meg én már korán reggel lementünk. Volt 
akkor vagy hét krajcárnyi megtakarított pénzem, és tudtam, hogy a játékossátrakban ezt dalolják 
az árusok:
Hét, hét, hét,
minden darab hét.
Mihelyt leértünk, oda is siettem a legelsõ játékossátorhoz, és a következõ pillanatban már azt is 
tudtam, hogy semmi értelme tovább keresgélnem. Az árus egy pojáca-bábut tartott a kezében, a 
bábu derekán meg-megrántott egy karikát, s a pojáca olyankor - csinn! - összecsapta a kezére 
erõsített cintányért. Az árus asztalán vagy húsz-harminc ugyanolyan pojáca ült. Fölemeltem a 
hozzám legközelebb esõt, és tüstént úgy megszerettem, mintha már sok-sok éve ismertem volna. 
És jóformán el sem kellett neveznem, úgy éreztem, hogy már régóta tudom a nevét: Csinn-csinn a 
neve, mi is lehetne más?
Lala egy kis játékpisztolyt vásárolt, aztán járni kezdtünk a vásárban, nézelõdtünk. A falu végén 
kötéltáncos csúszkált elõre-hátra egy szál kötélen, s mi is leültünk a fûbe a nézõk közé. 
Csinn-csinnt kettõnk közé ültettem, és nekitámasztottam egy nagy kõnek, hogy fölfelé nézzen, 
láthassa õ is a kötéltáncost. S mialatt igazgattam a követ, megpillantottam a fûben egy vadonatúj 
kereplõt. Körülnéztem, és fölmutattam:
- Kié?
Egy öreg néni tüstént mutogatni kezdett Nógrádverõce felé:
- Arra mentek, ni! Egy kékruhás csöppség! Most ment el arra az anyjával!
Fölugrottam, futottam, s futtomban visszakiáltottam Lalának:
- Vigyázz Csinn-csinnre! Tüstént itt vagyok!
De ebbõl a tüsténtbõl lett egy fél óra is. A kék ruhás csöppség már jóval távolabb járt, mint 
gondoltam, és abban a pillanatban, amikor átadtam neki a kereplõt, zuhogni kezdett a zápor. 
Tudtuk már reggel óta, hogy esni fog, s meg kellett ígérnem édesanyámnak, hogy nem ázom meg, 
beállok valahová. Be is álltam, bár nagyon aggódtam Csinncsinnért: jaj, ha ott felejtette Lala az 
esõben! Csak akkor nyugodtam meg, amikor visszatérõben megláttam a követ, és Csinn-csinn 
nem ült ott.
A megnyugvást azonban elhamarkodtam, amikor ugyanis a körhintánál rátaláltam Lalára meg 
Csinn-csinnre, Lala ellökte a kezemet, és így szólt:
- Mit akarsz? Ez nem a tiéd. Most vette nekem egy bácsi.
Azért volt olyan iszonyatos a bánatom, mert tudta Lala, hogy tudom, hazudik. Nem is lopás volt 
ez, inkább rablás, de olyan ravasz rablás, hogy rá se lehetett bizonyítani a rablóra. Nagy nehezen 
mégis kinyögtem:
- De hát akkor. Csinn-csinn most hol van?
Lala felém fordult, csak megrántotta a vállát, és gúnyosan elmosolyodott:
-Mit tudom én! Hát nem vitted magaddal?

Mondani akartam, hogy hiszen visszakiáltottam, hogy vigyázzon rá, de ekkor már jött fölfelé a 
sírás, legörbült a szám már nem bírtam beszélni. Fájt a szívem a kedves Csinn-csinnemért is, de 
még jobban szenvedtem a megalázástól, amelyet Lala elkövetetett rajtam.
A körhinta forogni kezdett de én már csak egy tarkabarka foltot láttam forogni; elöntötte 
szememet a könny, kibukdácsoltam a vásárból, és néhány perc múlva már az erdei úton 
vánszorogtam fölfelé. Még sokáig hallottam az árusok danáját:
Hét, hét, hét,
minden darab hét.



De most már irtóztam tõle. Amikor végre csönd lett az erdõben, lerogytam a nedves fûbe, és 
zokogtam, zokogtam.
Egyszerre csak megsimogatta valaki a fejem:
- Mi a baj, Moha fiam? - Földigszakáll bácsi állt elõttem. Elmondtam neki, mi történt, de õ 
megrázta a fejét: -
Nem bizonyos, hogy ellopta.
Ebben a pillanatban azonban fölhangzott az erdõ mélyérõl a kicsiny cintányér csöngése: "csinn! 
csinn! csinn!" Én meg sietve elindultam:
- Jön Lala! Látni sem akarom többé!
De Földigszakáll bácsi rám szólt:
- Itt maradsz! Meg akarom tudni, hogy csakugyan ellopta-e. Szólj majd valamit Lalához.
- De én nem akarok szólni hozzá soha többé!
Úgy tett, mintha nem hallotta volna, és újabb utasítást adott:
- Mielõtt tovább megy, nyújts neki kezet!
- Nem akarok kezet fogni vele soha többé!
De Földigszakáll bácsi már el is bújt a bokrok mögé, én ott maradtam az ösvényen, a cintányér 
pedig - csinn! csinn! - egyre közelebbrõl csengett. Egyszerre azonban hirtelen elhallgatott, én 
felpillantottam, megláttam Lalát a fák között, s ahogyan Földigszakáll bácsi kívánta, szóltam 
hozzá:
- Fölültél a körhintára?
Lala odalépegetett hozzám, és azt felelte:
- Nem ültem föl. Most pedig már sietek haza ebédelni.
Eszembe jutott Földigszakáll bácsi másik kívánsága is, és kezet nyújtottam neki:
- Akkor hát, szervusz! - kezet fogtunk, és Lala elsietett.
Földigszakáll bácsi elõjött a bokrok mögül, sóhajtott egy nagyot, és így szólt:
- Igazad van, Mohácska, ellopta.
Csodálkoztam:
- Mibõl tetszett megtudni?
- Két dologból is. Amikor észrevett téged, zavarában letért az útról a fák közé, nem akart találkozni 
veled. És zavarban volt a kézfogáskor is; nem tartja magát méltónak arra, hogy kezet szoríts vele. 
Rossz a lelkiismerete. De éppen ezért most még segíthetünk rajta. Csak el ne mondd senkinek, 
hogy lopott, és el ne hagyd.
Most már hevesen tiltakoztam:
- El ne hagyjam? Ne tessék haragudni, Földigszakáll bácsi, Laláról én többé tudni sem akarok! Õ 
az oka, hogy nem barátkozom vele többé! Miért lopott?
Földigszakáll bácsi elgondolkodva megismételte szavaimat:
- Tudni se akarsz többé róla. õ az oka. minek lopott. no, jól van, Moha fiam. Ha nem barátkozol 
vele, nem barátkozol vele. Akkor hát induljunk, kísérj egy darabon hazafelé. Láttam azonban rajta, 
hogy csak úgy tesz, mintha belenyugodnék elhatározásomba, és erõsen töri a fejét valamin. 
Ezúttal azonban nem kellett semmit sem kifundálnia, mert segítségére jött a véletlen.
Az történt ugyanis, hogy keserves mekegést hallottunk a fák közül. Odasiettünk, és egy beszakadt 
farkasveremre bukkantunk. A verem szélén kétségbeesetten futkosott körbe egy kecskemama, a 
veremben meg panaszos sírással mekegett belepottyant gidája. Ismertem ezeket a kecskéket, s 
már futni is akartam Törpeházára, hogy értesítsem a gazdájukat, bizonyos Kismester bácsit, 
siessen ide létrával. Földigszakáll bácsi azonban megfogta a kezem, és így szólt:
- Ne törõdjünk a gidával, Moha! Gondold, hogy nem is tudsz róla. Ugyan miért is segítenél? Õ az 
oka, hogy beleesett, minek lépett a veremre?
Tudtam én jól, mire akar tanítani, de még nem adtam be a derekam. Nemsokára Mályva néni 
házikója elé érkeztünk, és észrevettünk a kerítésen egy nagy, odatûzött, fehér papirost. Ez volt 
ráírva: .Jöjjön be, aki erre jár!.
Mályva néni ágyban feküdt, és elnyöszörögte, hogy mozdulni sem tud, kiújult a csúza, értesítsük a 
rokonait, jöjjön el valaki ápolni õt, és üzenjenek le az orvosért Nógrádverõcére. Most már aztán 
igazán vissza akartam sietni a faluba. Földigszakáll bácsi azonban most sem engedett:
- Ne törõdjünk Mályva nénivel se! Gondold, hogy nem is tudsz róla! Ugyan, miért is segítenél rajta? 
Õ az oka, hogy ágynak esett, minek szerzett magának csúzt?
Most már azonban vitába szálltam vele:



- De ezek másfajta esetek, Földigszakáll bácsi! A gida is bajban van, Mályva néni is bajban van, 
Lala azonban énnekem okozott bajt!
Földigszakáll bácsi bólogatott:
- Tudom, Moha fiam. Ellopta a te kedves Csinncsinnedet, és megbántott téged. De milyen icipici 
baj a te fájdalmad ahhoz a rettentõ nagy baj hoz képest, ami Lalát érte: tolvaj lett!
Most végre megértettem a tanítását, és már rohantam is.
Beszóltam Kismester bácsihoz is, Mályva néni rokonához is, hazasiettem, megebédeltem, és 
futottam is Lalához. Lala persze mogorván és gyanakodva fogadott:
- Mit akarsz?
De én nevettem:
- Hát mit akarnék? Játszani jöttem.
Vagy fél percig szótlanul bámult rám, látszott rajta, hogy bizonyos volt benne, soha többé nem 
lépem át a háza küszöbét. Én azonban szétnéztem, és szóltam:
- Egyedül golyóztál? Kettesben jobb lesz!
Csinn-csinnt egyikünk sem említette, nem is láttam sehol. Estefelé azonban Lala kishúga kikiabált 
hozzánk az ablakon:
- Te Lala! Miért fekszik ez a pojáca az ágy alatt?
Lala elvörösödött, és dühösen kiáltotta:
- Ne törõdj vele! Hagyd ott!
Búcsúzáskor még zavartan fogott velem kezet, félrenézett, és látszott rajta, hogy nem érti, miért 
állok szóba vele akkora bántalom után.
Másnap, uzsonna tájt, ismét elmentem hozzá:
- Vártalak ebéd után. Holnap már te gyere el!
Ekkor jelent meg az arcán az elsõ mosolyféle a lopás óta. Még gyöngén, de már reménykedve 
mosolygott, mint a lábadozó beteg. Át is jött másnap, és már a kézfogása sem volt annyira 
zavart. Már kezdte érteni, miért barátkozom vele továbbra is; tudta már, hogy nem mondtam le 
róla, bízom benne, hogy ha elbukott is, nem marad fekve a sárban, hanem talpra áll.
És a talpra állás két hét múlva meg is történt. Azon a napon én voltam õnáluk, s amikor 
hazamenet már az erdõben jártam, Lala egyszerre csak utánam futott. Megállt elõttem, nézett, 
nézett, most már egyenesen a szemembe, aztán fülig vörösen elõhúzta a kabátja alól 
Csinn-csinnt:
- Légy szíves, Moha. vidd ezt haza! - félénken a kezem után nyúlt, de most úgy szorította meg, 
mint aki ismét egyenrangú lett velem. Megrázta erõsen, és így szólt: - Köszönöm - azzal sarkon 
fordult, és mintha valami óriási tehertõl szabadult volna meg, vidáman és nagyokat ugorva 
szaladt hazafelé. Minden ugrásakor összecsapta a kezét, és mintha cintányér volna rajta, kiáltotta 
is minden tapsoláskor:
- Csinn! Csinn!
És mintha végszóra jelennék meg valamely színdarabban, éppen akkor lépegetett hazafelé az 
úton Földigszakáll bácsi. Meglátta a kezemben Csinn-csinnt, tüstént tudta, mi történt, és 
örvendezve bólogatott:
- Jól van, Moha fiam, kihúztad Lalát a farkasverembõl, ápoltad és meggyógyítottad.
Mosolyogtunk egymásra, és hallgattuk a távolodó Lala boldog rikkantásait:
- Csinn. csinn. csinn.
Szó és tett

Egy szép tavaszi délutánon, elsõs vagy másodikos koromban, beszaladt a kertünkbe három 
kistörpe: a kerek képû Napraforgó, a soványka Pojáca - mindkettõ osztálytársam -, és Napraforgó 
húgocskája, Kisfecske. Odafutottak nyitott ablakom elé, és Napraforgó beszólt hozzám:
- Te Moha! Édesanyám csak akkor enged le a faluba Pojácával, ha megírom elõbb a leckét. De 
Pojáca már indul, nincs rá idõ, hogy számolgassak, meg törjem a fejem: add kölcsön az irkádat, te 
már biztosan megírtad, hadd írom le róla.
Meghökkentem. Bár még senki sem mondta, éreztem, hogy nem szabad kölcsönadni lemásolásra 
a házi feladatot. Az a gondolat is bántott, hogy akkor nem én leszek holnap az egyetlen, akinek az 
irkájában ilyen érdekes jelzõs fõnevek vannak. Húzódozásomat persze rögtön észrevették, és 
Napraforgó fenyegetõ hangon kérdezte:



- Nem adod ide? Hát ilyen irigy vagy?
Megijedtem. Ha rám sütik, hogy irigy vagyok, Kisfecske telecsipogja vele Törpeházát, és kiáltozni 
fogják utánam az utcán: -Irigy Moha! Irigy Moha!- Sietve tiltakoztam hát:
- Nem vagyok irigy! De észreveszi a tanító bácsi, hogy ugyanazt írtad. És különben is: ezt nem 
szabad.
Pojáca ekkor megragadta Napraforgó karját:
- Gyerünk Bérci Bercihez! Õ elsõ szóra ideadja!
De Napraforgó nem mozdult:
- Bérci Berci messze lakik! Ideadja Moha is, hiszen változtatok a nyelvtanleckén!
De még ingadoztam. Ekkor azonban Kisfecske az arcára csapta a tenyerét:
- Nahát, Moha! Ezt nem hittem volna! Rólad mindenki azt beszéli, hogy milyen jó vagy! Pedig 
milyen irigy vagy! És aki irigy, az rossz!
Most már nem mertem tovább vonakodni. S mialatt asztalomhoz mentem az irkáért, átvillant a 
fejemen, hogy talán igazuk van: aki igazán jó, az elsõ szóra odaadja az irkáját.
Ettõl kezdve Napraforgó kerek ábrázata minden másodikharmadik délután megjelent az ablakom 
elõtt, és vitte az irkáimat, a tanító bácsi meg nap-nap után jobban csodálkozott Napraforgó egyre 
rosszabb és rosszabb feleletein:
De hiszen odahaza hibátlanul elvégezted ugyanezt az osztást! De hiszen odahaza hibátlanul 
tudtad, mi a különbség a jelzõ és a határozó között!

És egyre sûrûbben siklott ilyenkor énrám is a tekintete. De hogy miért, azt csak hetek múlva 
értettem meg. Ekkor ugyanis a tanító bácsi azt kívánta Napraforgótól, hogy mondjon egy egyszerû 
bõvített mondatot, s minthogy nem tudott, így szólt hozzá:
- Mondj hát azok közül egyet, amelyeket odahaza írtál! - és nézte Napraforgó irkáját -. Mondd 
például azt, amelyikben ez az állítmány: érdekel - de Napraforgó így se tudta. - Keresd meg Moha 
irkájában! - és Napraforgó elvörösödve olvasta az irkámból:
- Engem minden érdekel.
A tanító bácsi lassan hozzám lépdelt:
- Hogyan lehettél ilyen rossz hozzá?
Rémülten bámultam rá:
- Rossz?! Hiszen én éppen jó akartam lenni Napraforgóhoz!
A tanító bácsi a fejét ingatta:
Hát még te is ilyen butuska vagy? Hiszen lehetõvé tetted neki, hogy ne gyakorolja a szorzást, az 
osztást, hogy ne gondolkozzék a nyelvtanon. Megakasztottad a tanulásban; egy hónapi leckével 
maradt el miattad, hát jó voltál hozzá?
Még aznap délben elmondtam mindezt Földigszakáll bácsinak. Hogy jó akartam lenni 
Napraforgóhoz, és az derült ki, rossz voltam. Földigszakáll bácsi elmosolyodott:
- Az volt a baj, hogy jobban figyeltél a szóra, mint a tettre. Hallottad, hogy irigynek neveznek, és 
megijedtél. Ha a jövõben ismét ingadozni fogsz, képzeld azt, hogy valahonnan magasról nézel le 
mindnyájatokra, önmagadra is. Olyan magasról, ahova nem hallatszik föl a szó, ahonnan csak a 
tettet látod. Akkor majd nem ijedsz meg a szótól, hiszen nem is hallod, hanem attól riadsz vissza, 
amit látsz: hogy átnyújtod lemásolásra az irkáidat.
Körülbelül egy hónap múlva egy este négy-öt kistörpével mentem hazafelé az erdõn át a törpeházi 
játszórétrõl. Egyszerre csak a kövér Szuszimuszi megállt, és ravaszkás ábrázattal énekelni kezdte:
- Uccu bizony, megérett a meggy, uccu bizony, rajta maradt egy.
Megálltak a többiek is, és ravaszkás arckifejezésükbõl, meg abból, hogy az ösvényre néztek, 
amely Merengõ bácsi házához vezetett, megértettem, hogy azt tervezik: megdézsmálják Merengõ 
bácsi híres meggyfájának finom termését. Bérci Berci fölnézett a lombok közt a holdra, és 
bólintott:
- Éppen jókor.
Ez meg azt jelentette, hogy mire Merengõ bácsi kertjéhez érünk, éppen alkalmas lesz a homály a 
rejtõzködésre.
Szuszimuszi az ösvény felé mozdult:
- No, megyünk?



Kutykurutty ekkor rám nézett. Észrevették a többiek is, õk is rám néztek, és Handabandi így szólt:
- Az ám, itt van Moha is. Õ biztosan nem mer velünk jönni.
Én meg ebben a pillanatban félni kezdtem egy szótól, amely még nem hangzott el, és csak azért 
nem léptem rá tüstént elsõként az ösvényre, mert még reménykedtem benne, hogy valamelyikük 
ezt mondja: "Eh, mit, hagyjuk a meggyet, gyerünk haza!"; ehelyett azonban Kutykurutty már ki is 
mondta azt a szót, amelytõl féltem:
- Moha gyáva az ilyesmihez.
Most már nem várhattam tovább, megindultam Merengõ bácsi tanyája felé.
Egy jó negyed óra múlva már tömtük magunkba azt a nagyon finom, nagy szemû meggyet. 
Hárman-négyen fönn voltak a fán, Szuszimuszi meg én az alsó ágakat kopasztottuk. De jóformán 
még csak hozzákezdtünk az evéshez, amikor a szomszédos fa árnyékából felhangzott Merengõ 
bácsi szelíd és nyugodt figyelmeztetése:
- Meg ne ijedjetek! Nehogy leessetek! Lassan másszatok le! Mert meggyet odabenn is kaphattok 
a házban.
De hiába figyelmeztette õket, kapkodó mászás, majd néhány ugrás meg egy puffanás hallatszott, 
aztán meg futás, és a kert sövénykerítésének a zörgése.
Amikor Merengõ bácsi megszólalt, futásra rezzentem magam is, de tüstént el is határoztam, hogy 
nem futok el. Éppen eléggé megaláztam magam a lopózással meg a csenéssel; hogy még el is 
fussak a felelõsségre vonás elõl, azt már nem bírtam volna elviselni. Kiléptem a fa árnyékából a 
holdfényre. Elõlépett Merengõ bácsi is, és mellette még valaki: a vendége. Azért is vette észre 
motozásunkat a meggyfán, mert éppen õt kísérte a kapuhoz. És ez a vendég Földigszakáll bácsi 
volt.
Merengõ bácsi visszament a házba, hogy egy kosárka ajándék meggyel bizonyítsa: kérni is 
lehetett volna tõle, Földigszakáll bácsi azonban alig bírt megszólalni a csodálkozástól, hogy én is 
a meggyfadézsmálók közt voltam.
Amikor egymás mellett ballagtunk hazafelé, egyszerre csak megállt:
- De hát hogyan lehetséges, hogy még neked sem volt bátorságod mondani nekik, hogy ezt nem 
szabad? Hát ennyire gyáva vagy?
Megdöbbenésemben majdnem elejtettem a kosárka meggyet:
- Gyáva?! Hiszen én éppen azért jöttem velük, hogy megmutassam, nem vagyok gyáva!
Földigszakáll bácsi most már szomorkásan mosolyodott el:
- Értem már. Megint megijedtél egy szótól. Mert jobban figyeltél a szóra, mint a tettre. Pedig 
megmagyaráztam a múltkor, hogy mit tégy: képzeld, hogy valahonnan magasról nézel le 
mindnyájatokra, önmagadra is. Olyan magasról, ahova nem hallatszik föl a szó, ahonnan csak a 
tettet látod. Akkor nem attól ijedtél volna meg, amit hallasz, hogy gyávának neveznek, hanem attól 
riadtál volna vissza, amit látsz, hogy tolvajként átmászol egy sövényen, és belopózol egy kertbe.
Nemsokára véget ért az iskolai esztendõ, megkezdõdött a nyári szünet. Egy délelõtt azzal a 
szándékkal mentem el hazulról, hogy fölmegyek a Sziklás-tetõre málnát eszegetni. A fõutcán 
azonban észrevettem egy csapat szaladó és kiáltozó, nevetõ kistörpét. A csapat közepén a nálam 
valamivel idõsebb, erõs Rezeda futott, és hahotázva tolt egy babakocsit, nyilván a húga 
játékszerét, a többiek meg futás közben egyre a kocsiba tekintgettek. Gyanús volt nekem a 
kiáltozásuk; hallatszott a rikkantgatásokon, hogy tudják: valami helytelen dolgot cselekszenek.
Odasiettem hát hozzájuk, és eközben észrevettem, hogy ott szalad a kocsi mellett Rezedáék 
cirmos cicája is. Futás közben aggodalmasan kapkodja a szemét hol a kocsira, hol Rezeda arcára, 
és láttam tátogó száján, mert hallani nem lehetett a nagy ricsajban, hogy panaszosan nyávog. 
Ebbõl már tudtam is, mi van a kocsiban.
Négy kiscica kapaszkodott rémülten a kocsi fonott nádfalába. Egészen pici cicák, a szemük is 
csak egy-két napja nyílhatott ki. Tudtam, hogy ezt a játékot abba kell hagyatnom Rezedával, 
hiszen a száguldó, zötykölõdõ babakocsi könynyen földõlhetett; de ha nem dõlne is föl, nem 
szabad fölöslegesen rémíteni a kiscicákat, és aggodalommal gyötörni a cicamamát.
Rákiáltottam hát Rezedára:
- Ezt nem szabad! Vidd vissza õket a helyükre!
Mindnyájan megálltak és rám bámultak. Láttam az arcukon, hogy szívük mélyén igazat adnak 
nekem, de sajnálják abbahagyni a játékot. Rezeda viszont ridegen végignézett rajtam:
- Te akarod megszabni nekem, hogy mit szabad, mit nem? Tudd meg, hogy én szeretetbõl 
kocsikáztatom õket! És diadalmas tekintete sorra megkereste társai szemét, mintha kérdezte 



volna: "Ugye, milyen jól megfeleltem neki?"
Most már a többiek is diadalmasan néztek rám, én pedig vesztesnek éreztem magam. Akkor még 
azt hittem, hogy a szeretet olyan szó, amely ellen nincs föllebbezés; ha valaki szeretetbõl tesz 
valamit, az csakis helyes lehet; nem szabad akadályozni benne. Csak álltam hát zavartan, és nem 
tudtam, mit mondjak. Rezeda kihasználta ezt a pillanatot, és intett a csapatnak:
Gyerünk tovább! Kocsikáznak a cicuskák, ujjé! . és nagy lármával, kurjongatással elszáguldottak. 
Ugrált tovább a babakocsi a köveken, zötykölõdtek a kiscicák, és tátogva futott a kocsi mellett a 
kétségbeesett cicamama.

-
Csak ösztöneim emlékeztek rá, hová is indultam. Földúltságomban megfeledkeztem a 
Sziklás-tetõrõl, és meglepõdtem, hogy egyszerre csak ott találtam magam a hegyoldalon, 
Törpeháza fölött. Nyugtatgattam magam: talán nem is olyan rossz a cicáknak, ami történik velük, 
hiszen szeretetbõl történik, de nem sokat ért a nyugtatás; gyötört az elmulasztott cselekedet 
kínja. És egyszerre csak észrevettem, hogy már a Kis-kilátónál vagyok, és lebámulok a mélybe, 
Törpeházára. Hang már nem jutott föl ide. Innen már csak látni lehetett, ami odalent történik.
A csapat már visszafelé futott a kocsival. És ekkor hirtelen eszembe jutott, hogy most nem 
képzeletben, hanem valóságban vagyok; olyan helyzetben, amirõl Földigszakáll bácsi beszélt 
nekem: magasról nézek le a tettre, olyan magasról, ahol már nem hallani a szót.
Csak öt-hat másodperc kellett rá, hogy nézzem a száguldva tolt babakocsit, és már magam is 
száguldottam lefelé. A csapat közelében azonban lassítottam, és Rezedához már nyugodt 
mozgással léptem oda:
- Állj félre!
Annyira elbámult, hogy szinte önkéntelenül engedelmeskedett. Én meg beemeltem a cicamamát 
kicsinyeihez, föltoltam a kocsit a sima és árnyékos gyalogútra, és lassan tovább toltam Rezedáék 
háza felé. A csapat szótlanul lépdelt mögöttem, várták, hogy mi lesz, aztán egyszerre csak 
hallottam, hogy Rezeda azt mondja:
- Eh, hagyjuk, hadd vigye, bolond!
Úgy tettem, mintha nem is hallanám; ennyicske tekintélyt megengedtem neki.
A harmadik kert elõtt, amikor már magunkban voltunk, a cicamama lefeküdt kicsinyei közé, és 
nyalogatni kezdte a pofácskájukat. De azért énrám is vetett egy-egy futó tekintetet - teli 
bizalommal.
Örömök

Hat esztendõs koromban, egy júliusi reggel igen nagy örömmel ébredtem. Aznap lesz a 
születésnapi uzsonna Hetykepötykééknél. Hetykepötyke ugyan nem tartozott a barátaim közé, de 
tapasztaltam valami közeledésfélét a részérõl - igaz, hogy furcsa közeledésfélét. Egy este két 
barátommal lépegettem hazafelé a faluvégi rétrõl. Valamivel mögöttünk lépegetett cimboráival 
Hetykepötyke. A házuk elõtt azonban odaszaladt hozzám, s mielõtt befutott a kertjükbe, 
hangosan így kiáltott:
- Szervusz, kedves Moha barátom! Jó éjszakát!
Hetykepötyke rosszalkodó gyerek volt, nem is igyekezett jó lenni, és csúnya szavakat használt, 
mégis, minthogy ez a barátságos esti elköszönés háromszor, négyszer is megismétlõdött, 
megpróbáltam magam is közeledni hozzá. Beszélgetni kezdtem vele egy délelõtt az egyik 
tízpercben. Amikor azonban arra kértem, hogy ne használjon csúnya szavakat, rám förmedt:
- Olyan szavakat használok, amilyeneket akarok!
Ennek ellenére aznap délután, amikor az édesapjával ment Törpeháza fõutcáján, nemcsak 
barátságosan rám köszönt, hanem oda is szaladt hozzám kezet rázni.
Néhány nappal késõbb pedig - már a nyári szünetben - el is jött hozzánk, és meghívott engem 
uzsonnára a születése napjára. Még azt is megkérdezte, milyen torta legyen. Minthogy 
erõsítgette, édesanyja megbízásából kérdi, elmondtam, mit szokott készíteni édesanyám, ha 
nagyon meg akar örvendeztetni. Vékony piskótalapokat kell sütni, közéjük vaníliakrémet kenni, de 
jó vastagon, aztán állni hagyni, hogy magukba szívják a piskótalapok a krémet. Ezután meg kell 
fagyasztani az egészet, majd tejszínhabbal bekenni.
Másnap ismét eljött Hetykepötyke, és azt mondta, hogy ez nem torta, hanem parfé, márpedig 



torta is kell, mondjam meg, milyen tortát szeretek. Megmondtam, hogy a diótortát. De délután a 
faluvégi réten ismét nyaggatott, mit szeretek még. Megmondtam, hogy nagyon szeretem a 
jégbehûtött, tejszínhabos, szamócás tejberizst. Nagyon örült a közlésemnek s a következõ napon 
már azt kérdezte, milyen aprósüteményt süssön az édesanyja. Most már vérszemet kaptam a 
gondolattól, hogy csupa olyasmi lesz, amit nagyon szeretek, s tanácsoltam, hogy készítsen apró 
gombócokat fehér marcipánból. Legyen az asztalon egy tál mogyorós meg mandulás szeletke is. 
Ez arra lesz jó, hogy addig is eszegethessünk, amíg várni kell a következõ fogásra. Tanácsoltam 
még azokban a napokban, hogy a csokoládéitalhoz ne a Törpeházán szokásos kalács legyen, az 
veszélyes étel, mert jóllakhatunk tõle már az uzsonna elején; kuglóf legyen, de zsúfolva 
mazsolával. Lehetne még õszibarack- meg sárgadinnyebefõtt is, a csokoládénak meg szinte 
olyan sûrûnek kell lennie, hogy ne bírjon eldõlni benne a kanál.
Így történt hát, hogy csupa olyan ennivalóra számíthattam, amelyet nagyon szeretek, ezért 
örültem annyira ébredéskor. Félve iszogattam aznap már a reggeli kávémat is, el ne rontsam az 
étvágyam, nehogy csak keveset ehessem Hetykepötykééknél. A tízórai elõl megszöktem, ebédre 
pedig csak azért ettem valamicske fõzeléket, mert édesapám rám szólt.
Amikor három óra tájt - édesanyám küldeményével, egy nagy tál linzer süteménnyel s a magam 
ajándékával, egy képeskönyvvel - útnak indultam, már irtózatosan éhes voltam. De örültem neki, 
hiszen minél éhesebb vagyok, annál többet ehetem legkedvesebb ételeimbõl. Olyan jókedvûen 
lépegettem Hetykepötykéék felé, hogy még énekeltem is:

Szállj, szállj, szállj, kis méh, meg ne állj!
Mézzel kínál erdõ, berek, nem üldöznek rossz emberek.
Szállj, szállj, szállj, kis méh, meg ne állj!
Beköszöntem a kertjében dolgozgató Földigszakáll bácsinak, õ meg kiszólt hozzám:
- Szervusz, Mohácska! Minek örülsz ennyire?
- Születésnapi uzsonnára megyek Hetykepötykéhez!
Csupa olyasmi lesz, amit nagyon szeretek!
És már soroltam lelkendezve, mi lesz. Földigszakáll bácsi mosolyogva hallgatta, aztán így szólt:
- Igen ám, de baj van. Hetykepötyke rossz fát tett a tûzre, és büntetésbõl elmarad az uzsonna.
Egy pillanatra elhittem a tréfáját, és dermedten bámultam rá. Aztán megkönnyebbülten nevettem:
- Jaj, Földigszakáll bácsi, ilyen fontos dologgal ne tessék tréfálni! Már két hete várom ezt a napot!
Hetykepötykééknél, amikor megérkeztem, már ott voltak a cimborái. Engem azonban óriási 
örömmel fogadott, és már vezetett is a jégverem felé. Megmutatta a dézsa jégben hûlõ tejberizst, 
a parfét, a tejszínt, és kérdezgette:
- Meg vagy elégedve? Meg vagy elégedve? . amikor pedig a konyha felé lépegettünk, hogy 
köszönjek az édesanyjának, ezt mondta: . Hazajön nemsokára édesapám is. Meg fogja kérdezni 
tõled, csakugyan nem használok-e már csúnya szavakat. Majd légy szíves, mondd azt, hogy már 
nem használok.
Megálltam és rábámultam:
- De hiszen használsz.
Ekkor azonban már a konyha ajtajában voltunk, és édesanyja barátságosan elém jött:
- Nagyon örülök, hogy barátja lettél a fiacskámnak. Most már bizonyos vagyok benne, hogy nem 
használ csúnya szavakat. Különben te nem barátkoznál vele. Most már beviszi jutalmul az 
édesapja Budapestre is.
Úgy éreztem magam, mintha fejbe vágtak volna, és egy szót se bírtam felelni. Hetykepötyke 
behúzott a konyhába, mutogatta, milyen sok csokoládéból fogják fõzni az uzsonnát, jó sûrû lesz. 
Most már tudtam, miért mutogatja. Már értettem, miért köszöngetett nekem a kapujuk elõtt, és 
miért futott oda hozzám kezet rázni: hogy elhitesse a szüleivel, barátkozunk egymással.
Szótlanul lépegettem vele a veranda felé, és töprengtem, mit tegyek. Két-három évvel késõbb 
rögtön tudtam volna, hogy ott maradok, és igazat válaszolok az édesapja kérdésére. Akkor 
azonban még csak hat esztendõs voltam, még tekintélyük volt elõttem a születésnapi cécóknak, 
ünnepélyes uzsonnáknak; azt hittem, ha itt maradnék, engednem kéne Hetykepötyke 
kívánságának. Már fel se akartam menni a verandára, de amikor megpillantottam ott az 
uzsonnára terített asztalt, a pohárszéken a süteményeket, a marcipán gombócokat, úgy 



határoztam, hogy még gondolkodom egy kicsit, okvetlenül el kell-e mennem. Irtózatosan éhes 
voltam, és szörnyûségnek éreztem, hogy megfosszam magam a tejszínhabos csokoládétól, a 
diótortától, a szamócás tejberizstõl, a vanília parfétól. De szörnyûségesnek éreztem azt is, hogy 
azzal a tudattal maradjak ott, hogy hazudni fogok.
Rákönyököltem a veranda ablakpárkányára, és ismét töprengtem, csakugyan hazugságnak 
számít-e, ha azt mondom Hetykepötyke édesapjának, hogy nem használ csúnya szavakat a kisfia. 
Egyszerre csak örvendezni kezdtem. Hiszen ez jótettnek számít! Megkímélem szegény bácsit az 
elszomorodástól! De egy perc múlva már tudtam, hogy hamisan okoskodtam. Hiszen 
pillanatnyilag minden hazugság használ valakinek. Világosan láttam ismét, hogy mennem kell. A 
veranda lépcsõjén azonban megálltam. Már olvasztották a konyhában a csokoládét, és tele volt 
illatával a kertecske. Visszalépegettem a verandára, és a játszadozó, futkosó kistörpék között 
komoran lapozgatni kezdtem egy képeskönyvben. Egyszerre csak mellettem állt Hetykepötyke:
- Mit nézegetsz, Moha? Hiszen ezt te hoztad . már percek óta lapozgattam a könyvet, de csak 
ekkor ismertem rá. Hetykepötyke az arcomba kémlelt, aztán így szólt: - Hát tudod mit? Elég az is, 
ha csak ennyit mondasz: ezentúl még jobban figyelem, nem használ-e csúnya szavakat.
Megkönnyebbültem, és néhány percig abban a hitben voltam, hogy ez csakugyan nem hazugság. 
De hamarosan rájöttem, hogy ez nemcsak egyetlen hazugság, hanem több. Ezzel még azt is 
hazudnám, hogy nem tudom, miként kell egyenes kérdésre egyenesen felelni. Mégse indultam. 
Pedig most már nem is szomorú voltam, hanem kétségbeesett.
Egyszerre csak ismét nyikordult a kapu, és most már nem vendégek jöttek, hanem Hetykepötyke 
édesapja. A következõ pillanatban Hetykepötyke szobájában találtam magam, s már ugrottam is 
fel az ablak deszkájára, hogy kimásszak a kertbe.
Ekkor azonban meghallottam a habverés csattogó zörejét. Készült a hab, amelyet belekevernek a 
jégbehûtött szamócás rizsbe, amellyel beburkolják a vanília parfét, s amelyet csészécskébõl 
kanalazhatnék a sûrû csokoládéhoz. Viszszaugrottam az ablakról a szobába. Ekkor már nem 
kétségbeesett voltam, hanem rémült. Hát csakugyan nem bírok elmenni? Pedig már hallottam is a 
verandáról Hetykepötyke édesapjának a hangját:
- Moha hol van? Kérdezni akarok tõle valami fontosat.
Még ekkor se bírtam rászánni magam a menekülésre. Pedig már mondta is odakint egy kistörpe:
- Ott van a szobában!
Hol az ajtóra tekintettem, hol az ablakra. Az ajtóra rémülten, az ablakra vágyakozva. Ekkor 
beröpült az ablakon egy méh. Gyanútlanul, egyenes vonalban szállt a szoba közepéig, csak ott 
vette észre, hogy utat tévesztett, szobába került, s már villant is ki nagy sebességgel a szabadba. 
A következõ pillanatban fenn álltam az ablakdeszkán, és hanyatt-homlok másztam ki.

Haza még nem mehettem. Mardosta ugyan a gyomrom az éhség, de tartottam tõle, hogy átjön 
értem Hetykepötyke édesapja, vagy maga Hetykepötyke, és nyaggatnak, faggatnak. Akkor hát 
hová? A méhecske után! És már szaladtam is fölfelé a virágos hegyoldalon. Csatangoltam a 
gerincen, minden csúcsocskáról lenéztem a völgyekbe, énekelgettem széles jókedvemben és 
elköszöntem a Naptól, amikor a Föld elfordított engem piros arca elõl. Ekkor már hazafelé 
indultam az erdõszélen. A szintén hazatérõ vadméhek egymás után röppentek be mellettem a fák 
közé, én meg énekelve biztattam õket:
Szállj, szállj, szállj, kis méh, meg ne állj!
Mézzel kínál erdõ, berek, nem üldöznek rossz
emberek.
Ekkor azonban megszakította valaki a dalom. Földigszakáll bácsi gombát szedett és nevetve 
kérdezte:
- Most meg annak örülsz ennyire, hogy már megetted azt a nagyszerû születésnapi uzsonnát?
Nevetve válaszoltam:
- Nem, Földigszakáll bácsi. Most már annak örülök, hogy nem ettem meg!
Csodálkozva mosolygott. Még neki se mondhattam el, mi történt, hiszen akkor azt is el kellett 
volna mondanom, hogy azt akarta Hetykepötyke, hazudjam. Akadt azonban egyéb 
mondanivalóm. Egy kis szegfûgomba éppen a csizmája orra elõtt kuksolt, figyelmeztettem hát:
- Ne tessék most lépni, Földigszakáll bácsi, ott egy gombácska!



Teleszedtük a kosarát, s meghívott vacsorára. Se azelõtt, se azóta nem esett nekem olyan jól 
semmiféle étel, mint akkor este az a tejfölös gombapaprikás.
A kibékülés

Meséltem nektek már Laláról. Arról a törpécskérõl, aki ellopta tõlem egy vásáron kedvenc 
játékpojácámat, Csinn-csinnt. Én ugyan nem szakítottam meg vele a barátkozást, õt azonban 
bántani kezdte egy idõ múlva, hogy tudom róla: lopott. Kerülte hát az együttlétet velem, s 
minthogy a törpeházi gyerekek alamuszinak tartották, ismét pajtás nélkül lézengett. Én persze 
most sem nyugodtam bele az elhagyatottságába, és elhatároztam, hogy ha tõlem visszahúzódik, 
szerzek neki más barátot. De nemsokára úgy látszott, hogy nélkülem is hozzájut.
Szomszédjuk, Handabandi, éppen egyidõs volt Lalával. Reménykedtem hát benne erõsen, hogy 
Lala és Handabandi - már csak a szomszédság következtében is - szorosan megbarátkozik 
egymással.
A hetek azonban teltek-múltak, és semmi jelét se láttam a barátkozásuknak. Egy délben tehát, 
amikor az iskolából hazajövet mindnyájan elköszöntünk egymástól Törpeháza fõterecskéjén, 
megmarkoltam a jobb kezemmel Handabandi gallérját, a ballal Laláét, becipeltem õket az 
utcácskájukba, s ott így szóltam hozzájuk:
- Tisztelt tökfilkók! Óriási ostobaságot követtek el vele, hogy nem vagytok gyakrabban együtt. 
Hogy a vizet együtt kéne hordanotok este a forrásról, az olyan magától értetõdõ, mint az, hogy a 
szátokba dugjátok a kanalat, nem pedig a fületekbe. De segítenetek kéne egymásnak fontosabb 
dolgokban is. Láttam, hogy mindegyikõtöknek van egy kis konyhakertje. De azt is láttam, hogy te 
Handabandi, meg ne sértõdjél, hatökör vagy a kertészkedéshez. Te azonban Lala, majdnem 
akkora mûvésze vagy a zöldségtermesztésnek, mint egy májusi zápor. A számtan terén viszont 
éppen fordítva áll a dolog. Ami Handabandinak a kisujjában is elfér, az, csodák csodájára, nem tud 
helyet szorítani magának Lala terjedelmes buksijában. Ha tehát van egy csöpp eszetek, akkor 
átjárogattok egymáshoz, és eltüntetitek egymás kertészeti és számtantudományi hiányait.
Elhallgattam, és vártam, hogy feleljenek. Válasz helyett azonban mindketten csodálkozva néztek 
rám, aztán Lala szó nélkül átment az utca túlsó oldalára, és lépegetni kezdett hazafelé. 
Utánafutottam:
- Megbolondultál? Miért akarsz elmenni?
Rám bámult:
- Komédiázol, vagy igazán nem tudod, hogy Handabandi meg én örök haragban vagyunk? 
Handabandi egy este szándékosan nekilódította a vödrét a vödrömnek, hogy ömöljön ki a vizem. 
Soha többé nem szólok hozzá.
Ráripakodtam Lalára:
- Ostobaság! Várj egy kicsit! - visszafutottam Handabandihoz: - Lala valami összeveszésrõl 
beszél. Gyere oda hozzá, tisztázzuk!
De Handabandi megrázta a fejét:
- Nem megyek. Lala egy este szándékosan nekilódította a vödrét a vödrömnek, hogy ömöljön ki a 
vizem. Soha többé nem szólok hozzá.
Most már ráripakodtam Handabandira is:
- Tüstént gyere oda, és béküljetek ki!
- Nem mehetek, Moha. Fal van köztünk.
Futottam vissza Lalához:
- Légy te okosabb! Gyere oda!
De most már õ is Handabandi butaságát szajkózta:
- Nem mehetek. Fal van köztünk.
Álltam az utcácska közepén, és szidtam õket:
- Nincs is semmiféle fal, ti tökfejûek! De ha ti falat éreztek egymás között, hát döntsétek le 
egyesült erõvel. Mert remélem, abban egyetértetek, hogy segítenetek kell egymásnak a 
vízhordásban, a számtanban, a kiskertben. Hiszen ugye, egyetértetek benne, hogy a jótettek a 
fontosak?
Erre már választ sem kaptam. Hátat fordítottak nekem, és hazamentek. No, puff neki! Azt hittem, 
pajtásokat kell barátokká tennem, s kiderült, hogy kettõs héjú a mogyoró: haragosokból kell elõbb 
pajtásokat mesterkednem. Törtem hát erõsen a kobakom, s egyszerre csak föl is villant benne a 



megoldás: eszembe jutott, hogy mi az, amiben a két haragos egyetért.
Volt nekem akkoriban egy kedves szórakozásom. Ha leküldött édesanyám a völgybeli falucskába, 
nem mentem ám gyalogolva az erdei úton, hanem végiglépegettem azon az utacskán, amelyiken 
Laláék laktak, a végén lekuporodtam a fûbe, és összegömbölyödtem, akár egy sündisznócska. Ott 
kezdõdött ugyanis a lankás hegyoldal, amelyen nagyszerûen le lehetett bukfencezni a völgybe, 
majdnem egészen a faluig. Gyakoroltam ezzel tornászi képességeimet is, hiszen valóságos 
akrobatamutatványnak is beillett az a legurulás. Legfõként azért szerettem így legurulni, mert sok 
helyütt ki sem látszottam a magas fûbõl, és azt játszhattam a zöld félhomályban, hogy surranó 
gyík vagyok, vagy kicsiny, fürge hal a tenger mélyén.
Lala, ha éppen a kertjükben volt, és látta, amint ráhengeredem a lejtõre, sose mulasztotta el, hogy 
utánam ne kiáltson:
- Bukfencezõ bolond! Bukfencezõ bolond!
Ilyenkor - két bukfenc között - vidáman visszaintettem neki, és a következõ pillanatban már el is 
tûntem a szeme elõl. Lala rossz tornász volt, kövérkés testalkatú, s minthogy õ maga még a 
vízszintes talajon is nehezen vetett bukfencet, abban keresett vigasztalást, hogy örömömet 
bolondságnak nevezte.
A másik csúfolódás a hegy dereka táján, az erdõ szélérõl szokott felém szállni. Ott volt a kedvelt 
játszóhelye Handabandinak meg pajtásainak, s ha észrevette Handabandi a magas fû mozgásán, 
hogy gurulok benne, egész kis versikéket rögtönzött a csúfolásomra:
A kis Moha legurult,
mert az esze elgurult!
Bukik föl s le a feje,
lötyög benn a veleje!
Neki is oda szoktam inteni olyankor, fölemeltem egy pillanatra a fû fölé a kezem, s hengeredtem 
tovább. Handabandi jó tornász volt, láttam is nemegyszer, amint titokban próbálgatta a 
lebukfencezést a hegyrõl, de nem bírta megtanulni: öt-hat bucska után elterült.
Ez villant hát föl a kobakomban erõs fejtörés után, ez a két csúfolódás. Bukfencezõ 
tudományomat irigyelték mindketten: a csúfolódás mindkettõjüknek fontos volt. Elhatároztam 
tehát, hogy ezzel döntetem le azt a képzeletbeli falat a két ostoba haragos között.
Kikémleltem egy délután, hogy mindketten odahaza vannak-e, aztán visszaosontam a 
fõterecskére, és most már hangos énekszóval lépegettem el a kertjük elõtt a lankás hegyoldal 
felé:
Lal-lal-la, lal-lal-la,
lal-lal, lal-lal, lal-lal-la!
Az volt a célom, hogy mind a ketten megtudják, közeledem, és mind a ketten kijöjjenek a kertbe 
csúfolódni. Lala tüstént ki is futott, és mohó tekintettel várta, hogy induljak. Minthogy azonban 
Handabandi még nem jött ki, úgy tettem, mintha jobb helyet keresnék, és közelebb lépegettem 
Handabandiék kertjéhez, teli tüdõbõl fújtam ismét a csalogató danát. Végre kiszaladt Handabandi 
is, én villámgyorsan összegömbölyödtem, bukfenceztem lefelé, a két haragos pedig szinte 
ugyanabban a pillanatban kezdett rá a csúfolódásra. Lala megint kiáltozta:
- Bukfencezõ bolond! Bukfencezõ bolond!
Handabandi meg ezt:
A kis Moha legurult,
mert az esze elgurult!
Nagyon szerettem volna abbahagyni a bukfencezést, és meglesni õket, amint egymásra 
bámulnak, és egyszerre csak megjelenik arcukon a hajlandóság a kibékülésre. Szívesen 
kihallgattam volna azt is, melyikük szól elõször a másikhoz, miként kezdik el a beszélgetést az én 
bukfencezésem csepülésével, s hogyan térnek át más, egyéb beszédtárgyra, de vigyáznom kellett: 
gyanút ne fogjanak, ki ne derüljön a turpisságom.

Nem is tekintettem vissza elõbb, csak alulról, a völgybõl. Mindketten a kertjüket elválasztó kerítés 
mellett álltak, egészen közel egymáshoz, és békésen beszélgettek. Én meg örültem és 
szomorkodtam. Örültem, hogy ledõlt közöttük az a bizonyos képzeletbeli fal, de szomorított, hogy 
nem a jóságuk, hanem a rosszaságuk döntötte le.



No, persze, barátság még nem jött létre közöttük. Már beszéltek ugyan egymással, de sem vízért 
nem jártak még együtt, sem az iskolába menet nem szóltak be egymásért. Kicsaltam hát õket 
újból és újból, majdnem minden délután, én ápoltam helyettük a kapcsolatukat. Nap-nap után 
egymás közelébe kényszerítettem õket a kertjük végében, s tán mindaddig összesen nem 
bukfenceztem le annyiszor, mint akkor két-három hét alatt. Sikerült is elérnem, hogy a harmadik 
hét vége felé már az iskolába is együtt jártak; ha megláttak engem, összesúgtak-búgtak, és 
kérdezgették tõlem nevetve:
- Mikor bukfencezel megint, Moha?
Együtt voltak tehát most már sülve-fõve, de én ennél többet akartam. Eddig csupán cimborákká 
bukfenceztem õket, márpedig az volt a célom, hogy barátok legyenek. Elkövetkezett tehát az én 
még nagyobb turpisságom ideje: egyik napról a másikra abbahagytam a bukfencezést. Kicsaltam 
õket a dalolásommal, s amikor már ott álltak egymás mellett a kertjük végében, akkor 
mosolyogva odaintettem nekik, és szépen lesétáltam a hegyoldalon.
És jól számítottam most is. Tíz nap sem kellett hozzá, s már hírét hallottam, hogy Handabandi 
átjár Lalához, magyarázgatja neki a számtant, és láttam is õket egy este, amint közösen vitték 
haza a forrásról a vödör vizet. Már-már odaszóltam nekik: szégyelljétek magatokat, ti gézengúzok! 
Azért, hogy jót tegyetek egymással, nem voltatok hajlandók kibékülni, de bezzeg megteremtette 
köztetek a békét az ostoba csúfolódás! Ilyesfélét akartam mondani, de hallgattam. Hiszen nem az 
volt a célom, hogy megbántsam, hanem az, hogy barátokká tegyem õket.
És hogy igazi barátok lettek, az nemsokára ki is derült. Néhány hét múlva ugyanis nagyon 
megkívántam egy kiadós gurulást a magas fûben, és elsétáltam az indulóhelyhez. A két fiú 
Handabandi kiskertjében dolgozott, s én odaszóltam nekik:
- Nem fogtok csúfolódni, ha lebukfencezem?
Csodálkozva bámultak rám:
- Csúfolódni!
Aztán egymásra mosolyogtak, és már dolgoztak is tovább. Az igazi barátság ugyanis egyaránt 
fölvirágoztat kertet is, jellemet is.
Mosolyogtam hát magam is, összegömbölyödtem, ráhengeredtem a fûre, és már bukfenceztem 
is a lankás hegyoldalon lefelé. Nagyon jó kedvem volt, és ismét azt játszottam a zöld 
félhomályban, hogy surranó gyík vagyok, meg kicsiny, fürge hal a tenger mélyén.
A folyton kérdezõ Ugribugri

Egy õszi délután - miközben számtanleckémet írtam - lassan kinyílt szobám ajtaja. Ugribugri, az 
öcskösöm, lassan bejött, zajtalanul betette az ajtót, lábujjhegyen az asztalomhoz lépegetett, és 
közvetlenül elõtte megállt. Azt mutatta ezzel az óvatos bejövetellel, hogy nem akar háborgatni a 
tanulásban. Valójában persze akart, hiszen azért jött, és állt az asztalom elõtt naponta többször 
is, hogy kérdezzen valamit.
Egyszerre csak nyugtalanítani kezdett a várakozása, elhibáztam a számolásomat, és felnéztem 
rá:
- Kérdezd hát, amit akarsz!
És Ugribugri kérdezett:
- Miért csak két lába van a csirkének?
Tudtam, hogy hiába mondanám, ez nem sürgõs, majd tanulás után megmagyarázom, úgyis 
kérdezné újból és újból. Feleltem hát:
- Azért, mert a két mellsõ lába átalakult szárnnyá.
De még nem folytattam a számtanleckét, tudtam, hogy kérdez még. Valóban. Elgondolkozott, 
aztán ezt kérdezte:
- Miért nem alakult át szárnnyá mind a négy?
- Mert kell neki láb is, hogy járni tudjon, és felcsipegethesse a táplálékát!
Most már reméltem, hogy nem kérdez mást. De kérdezett.
- A kutya két mellsõ lába miért nem alakult át szárnnyá?
Erre is tudtam valami magyarázatot adni:
- A kutya erõsebb, mint a csirke, nem volt szüksége rá, hogy felmeneküljön a fára támadói elõl, 
hiszen még ma is nagyon sok kutya harapós.
Elgondolkodott:



- Miért nem a csirke lett harapós, és a kutya csipegetõs? - és így tovább. Végül is összekulcsoltam 
a kezem:
- Drága és tisztelt öcsikém! Ha majd tudsz olvasni, foglalkozzál az állatfajok kialakulásával, most 
azonban engedd, hogy én a leckével foglalkozzam, mert nem akarok kijönni a sodromból.
Elgondolkodott, és kérdezte:
- Miért nem akarsz kijönni a sodrodból?
Körülbelül így kérdezgetett az öcskös azon az õszön reggeltõl estig. Akkoriban már tudtam, hogy 
a kicsinyek minden kérdésére kielégítõ választ kell adni, erre a felszólításra viszont rászántam 
magam egy napon:
- Légy szíves, Ugribugri! Mától kezdve, ha látod, hogy tanulok vagy olvasok, ne kérdezz tõlem 
semmit.
Bólintott, hogy megértette, és ezzel elkezdõdött a "csak azt" korszak. Ettõl kezdve ugyanis tanulás 
és olvasás közben minden kérdését így kezdte: "csak azt mondd meg, hogy", és következett a 
kérdés. Ilyenek:
- Csak azt mondd meg: miért nem szédülünk, ha forog a föld? Csak azt mondd meg: mi célja 
annak, hogy van világ? - magyaráztam neki, hogy ez egyik se sürgõs kérdés, tartsa az eszében, és 
majd késõbb kérdezze, ha már nem tanulok vagy olvasok. De valósággal megrémült: - Azt nem 
merem, mert hátha elfelejtem akkorra!
Láttam, csakis úgy érhetem el, hogy tanuláskor és olvasáskor békén hagyjon, ha teljesen 
leszoktatom róla, hogy tõlem kérdezgessen.
A hallgatással semmit se értem volna, mert százszor is elismételte volna a kérdést. Mást 
határoztam el: annyira részletesen és bõven fogok felelni minden kérdésére, hogy meg fogja 
sokallni a választ. Megfogom a karját, és mindaddig nem engedem, hogy visszaszaladjon 
játszani, amíg tövirõl hegyire el nem magyarázom neki, amit kérdezett. És nevetgéltem 
magamban:
- Majd meggondolod, barátocskám, kétszer is, kérdezze valamit tõlem, vagy sem!
De úgy látszott, nem gondolja meg. Pedig amikor elsõként az elhatározásom után azt kérdezte, 
miért vannak kifestve a bohócok, még a lexikonból is kikerestem az errõl szóló részt, és 
felolvastam neki. De bíztam benne, hogy ha kitartóan folytatom a részletes, hosszas válaszolást, 
elõbbutóbb elunja, visszaretten tõle.
Egy délután bekiáltott édesanyánk a konyhaajtóból a fiúszoba felé.
- Gyopár! Jöhetsz!
Gyopár néhány nappal azelõtt meghûlt. Még ezen a napon is feküdt, de már szó volt róla, hogy 
egy-két nap múlva ismét mehet iskolába. Ma meg kellett alaposan mosdania, s hogy újból meg ne 
fázzék, a jó meleg konyhában. A "Jöhetsz!" azt jelentette, megmelegedett a mosdóvíz. A könyvet, 
amelyet éppen olvasott, éjjeliszekrényére hajította. A könyv leesett, kabátot kapott magára, és 
kisietett a konyhába. Felvettem a könyvet, s miközben az éjjeliszekrényére tettem, 
megpillantottam ott a lázmérõt. Kihúztam fémtokjából, nézegettem, és eszembe jutott, hogy 
megmutassam magamnak is, az öcskösnek is, miként megy fölfelé az üvegcsõben a higany. 
Meggyújtottam az éjjeliszekrényen álló gyertyát, a lázmérõt a láng fölé tartottam. A higany tüstént 
a csõ tetejéig szaladt. De ugyanakkor finom pattanás is hallatszott. A lázmérõ alsó csúcsa 
lepattant és az éjjeliszekrény márványára esett. A higany meg parányi gömböcskék alakjában 
szétgurult a padlón. De rögtön eszembe is jutott, hogy könnyen eltitkolható a 
meggondolatlanságom, hiszen megtörténhetett volna, hogy a könyv, amikor Gyopár az 
éjjeliszekrényre dobta, lesodorta a lázmérõt is. Beletettem hát gyorsan a fémtokba a lepattant 
üvegcsúcsot, belegyûjtöttem a padlóról a higanygömböcskéket, visszatettem a padlóra a könyvet 
és melléje a lázmérõt. És így szóltam az öcsköshöz:

- Most aztán vigyázz. Gyopárnak azt kell hinnie, hogy õ lökte le a könyvvel a lázmérõt. Mi úgy 
teszünk, mintha azt se tudnánk, hogy leesett.
Ugribugri bólintott, és visszaült a padlóra építõkockái mellé. De rögtön fel is nézett rám:
- Miért teszünk úgy?
A részletes válaszok korszakát éltük, feleltem hát neki alaposan.
- Azért teszünk úgy, mert szégyellem, hogy eltörtem alázmérõt, nem akarok szamárnak látszani!



Az öcskös elgondolkodott, és ezt kérdezte:
- Tóbiás sem akar szamárnak látszani?
Meghökkentem. Tóbiás a törpeházi csacsi volt. De összeszedtem magam, és feleltem:
- Tóbiás akar, mert õ igazi szamár. Én azonban ember vagyok, tehát kikapnék a 
szamárkodásomért. Ezért kenem a lázmérõ ledobását Gyopárra.
Megint elgondolkozott:
- Gyopár miért nem fog kikapni érte?
Újabb meghökkenés. És szégyenkezõ felelet:
- Ki fog kapni Gyopár is, természetesen. De õ csak kapkodott, nem tartotta láng fölé! Nem fog 
annyira kikapni, mint amennyire én kapnék ki. Ezért kenem rá. Érted végre?
Az öcskös bólintott, de el is gondolkodott, és kérdezte:
- Miért jobb rákenni, mint kikapni?
Most rákiáltottam:
- Nem jobb! Az lenne a jobb, ha megmondanám, hogy én törtem el. Akkor nem hazudnék, és veled 
sem kellene kínlódnom. Ugribugri azonban nyugodtan elgondolkodott, és kérdezte:
- Akkor miért teszünk úgy, mintha azt se tudnánk, hogy leesett?
Néhány perc múlva ismét az éjjeliszekrényen volt a könyv. A lázmérõvel pedig beléptem 
édesapánk szobájába, a kicsiny ötvösmûhelybe.
- Eltörtem a lázmérõt . mondani kezdtem, hogyan törtem el, és csodálkozva figyeltem magamba 
befelé. Ámulva tapasztaltam, hogy a szégyenkezéssel egyszerre örömet is lehet érezni.
Néhány nap múlva Ugribugri meg én látogatóban jártunk nagynénénknél, Borbála néninél. Amikor 
már indulni készültünk, így szólt hozzánk:
- Vigyétek azt a kosarat, adjátok oda édesanyátoknak. De el ne ejtsétek! Öt üveg 
csipkerózsalekvár van benne.
Éppen aznap készült el a lekvárfõzéssel, még ott állt a konyhai asztalon a sok teli üveg. Minthogy 
nagyon szerettem a csipkerózsalekvárt, amikor magunkra hagyott egy percre, beletettem a 
kosárba egy hatodik üveget is. Födeles volt a kosár, nem vehette észre. Azt viszont megkérdezte, 
amikor indultunk:
- Bírjátok? Nem lesz nehéz?
Ugribugri is fogta a kosár fülét, én meg a kosárnál fogva, sietve húztam õt kifelé.
- Hát persze, hogy bírjuk! Nem lesz nehéz!
Lépegettünk is vele fürgén az õszi erdõ ösvénykéjén, és ez volt az elsõ szavam az öcsköshöz:
- Te is kapsz belõle! . mosolyogva bólintott. Szükségesnek éreztem, hogy még ezt is mondjam: . 
Ez nem számít lopásnak. Borbála néni rokon; még csenésnek se, csak egy kis torkoskodásnak . 
de tüstént aggódni kezdtem, mert az öcskös elgondolkodott. És már kérdezte is:
- Miért haragszik akkor édesanya, ha beosonunk eszegetni a kamrába? Édesanya nem számít 
rokonnak?
Ekkor még nevetve válaszoltam minél alaposabban:
- Hát hogyne számítana rokonnak! És azért haragszik, mert azt akarja, hogy jók legyünk, és félti a 
hasunkat.
Az öcskös megint elgondolkodott:
- Borbála néni miért nem akarja, hogy jók legyünk? És miért nem félti a hasunkat?
Ekkor még fürgén lépegettem, de már nyugtalan volt az alapos válasz:
- Borbála néni is akarja, és õ is félti. Éppen azért volt jobb titokban venni el az üveget. Vigyázz, 
majd úgy fogjuk otthon megenni is, hogy senki ne tudjon róla.
Megint elgondolkodott:
- Az miért nem számít, hogy te meg én tudunk róla?
Most már lassabban mentem:
- Az is számít. De azt nem szégyellem olyan nagyon, mint azt szégyellném, ha mások is 
megtudnák.
Most nagyon elcsodálkozott:
- Hát miért nagyobb szégyen a torkoskodás mások elõtt, mint önmagunk elõtt?
Most letettem a kosarat, és kiáltottam:
- Nem nagyobb szégyen! Ugyanakkora szégyen!
Az öcskös bólintott, hogy érti, de láttam rajta, hogy újból kérdezni akar. Minthogy tudtam, mit 
kérdezne. - Akkor miért hoztuk el a lekvárt? -, meg se vártam a kérdést, hanem kikaptam a 



kosárból a hatodik üveget, s visszarohantam vele:
- Tessék, Borbála néni, ezt itt hagyom. Igaza van Borbála néninek, nehéz a kosár. Hat üveget nem 
bírunk el.
Csodálkozott:
- Hatot? Hiszen én csak ötöt adtam.
- De én hozzátettem egyet, mert csibész vagyok. Azazhogy voltam. . és rohantam vissza 
Ugribugrihoz. Akkora ugrásokra késztetett futtomban az öröm, hogy az öcskös ezzel a tréfával 
fogadott:
- Azt hittem, én jövök!
Leesett az elsõ hó. Olyan sok, hogy befújta vele a szél a völgybéli falucska országútját. Délután 
egyedül tanultam szobámban. Gyopár már átment a barátjához, Ugribugri meg kint volt 
édesanyánknál a konyhában. És akkor egyszerre csak hallom, hogy ezt kiáltja Bérci Berci odakünn 
az utcán:

- Hóeke dolgozik lenn az úton!
Felugrottam. Még sose láttam hóekét. Tüstént eszembe jutott, milyen jó, hogy nincs itthon 
Gyopár, legalább elvihetem a látcsövét. És már kiáltani akartam az öcskösnek, hogy jöjjön, 
öltözzék, megyünk hóekét nézni. De nem kiáltottam, mert rögtön eszembe jutott: addig fog 
kérdezgetni a látcsõ felõl, az elvitel eltitkolása felõl, hogy elszégyellem magam, és visszaszaladok 
vele, mint a lekvárral. Felöltöttem hát gyorsan ködmönkémet, és kivettem Gyopár fiókjából a 
látcsövet. És ekkor különös dolog történt. Aki egész nap vonaton utazott, még este, az ágyban is 
érzi az ütemes rázást. Ugyanígy belekattogták magukat tudatomba az öcskös szüntelen kérdései 
is. És noha ekkor a konyhában volt, megszólalt bennem, a képzeletemben, és ezt kérdezte: "Miért 
lenne rossz Gyopárnak, ha megtudná, hogy elvittük a látcsövét?" Feleltem, persze csak 
gondolatban: "Mert megsértettük a rendelkezését, mert nem bízhatna bennünk máskor se! De 
nekünk nagyon jó lesz a látcsõ, mert jobban láthatjuk vele a hóekét." Most úgy képzeltem, hogy 
elgondolkodik, és megint kérdez: "Miért fontosabb az, hogy nekünk legyen jó, ne pedig neki?" 
Feleltem: "Nem fontosabb. Gyopár éppen úgy ember, mint mi. De hát azt nem tehetjük meg, hogy 
ne nyúljunk a látcsõhöz, és mégis használjuk! Egyszerre neki is, nekünk is nem lehet jó!" Most úgy 
képzeltem, hogy hosszasabban gondolkodik és kérdez újból: "Miért nem akkor jobb nekünk, ha 
neki jó?" Azt hiszem, ekkor már nagyon halkan ki is mondtam a válaszom: "Akkor jobb nekünk is."
Visszatettem a fiókba a látcsövet és nem is örömmel, majdnem boldogan kiáltottam a konyhába:
- Ugribugri! A ködmönkédet! Megyünk hóekét nézni! - de már nem a konyhából, édesapánk 
mûhelyszobájából szaladt ki, és lelkendezve újságolta:
- Soha többé nem nyaggatlak kérdésekkel! Azt mondta édesapa, hagyjalak titeket, tõle kérdezzek 
ezentúl mindent.
Rosszul esett a gondolat, hogy nem kérdez többé. De tüstént el is mosolyodtam:
- Most már nem is baj, ha nem kérdezel! Most már megtanítottál kérdezni engem is, önmagamtól.
Ezt persze nem értette, elmosolyodott:
- Bolondozol!
És mihelyt kiléptünk a kapun, már nem is tartottam tõle, hogy nem kérdez többé. Mert ez volt az 
elsõ szava:
- Miért eke a hóeke? Szántja a havat?
Nevettem:
- Csacsi vagy, hát miért szántaná? Mit lehetne vetni a hóba?
Nevetett õ is:
- Te vagy a csacsi! Hát hóvirágot!

Gyopár nevel
Egy téli estén, amikor Gyopár bátyám meg én hazajöttünk a
szánkázásból, és beléptünk a szobába, Gyopár dühösen
felkiáltott:
- Ugribugri! Mit csinálsz?!
Ötéves kisöcsénk, Ugribugri, Gyopár asztalkája mellett



térdelt a széken, a fiókból mindent kirakott az asztalra, és
most éppen Gyopár egyik tervrajzára, a szárnyas autóra rajzolt
egy világoskék elefántot. Gyopár üvöltött:
- Hányszor megmondtam már, hogy ne nyúlj a fiókomba!
Most rögtön ígérd meg, hogy soha többet nem teszed! Hallani
akarom: "soha többet"!
Ugribugri olyan arcot vágott, mint akit minden ok nélkül
nagyon megbántottak, lemászott a székrõl, lecsapta az asztalra
a kék színest, búcsúpillantást vetett a félbemaradt elefántra,
és kifelé indult. Gyopár azonban megmarkolta a kabátkája gallérját:
- Tapodtat sem innen, amíg azt nem mondod: "soha többet"!
Ugribugri azonban nem minden tanulság nélkül látott már
cirkuszi elõadást, s abban bohócokat: egy szempillantás alatt
kibújt a kabátjából és kirohant. Gyopár a becsapódó ajtóhoz
vágta a kezében maradt kabátot, aztán elkezdte visszarakni a
holmiját a fiókba, és dohogott:
- Még arra sem hajlandó a betyár, hogy bocsánatot kérjen és
megígérje: soha többé nem teszi!
Amíg kisebb voltam, tõlem is mindig azt követelte, amit
most Ugribugritól. Emlékeztem rá, nekem is milyen nehezemre
esett kinyögni: "soha többet", különösen akkor, ha fogalmam
sem volt róla, miért helytelen, amit tettem. Éppen
ezért most így szóltam:
- Inkább meg kellene magyaráznod neki, miért nem szabad a
fiókodba nyúlnia.
Erre azonban ismét felfortyant:
- Hogyne, majd még magyarázgatok is! Azért nem szabad,
mert megtiltottam! Legyen ez neki elég!
  Csak kilenc-tíz éves volt ekkor Gyopár, de már szinte felnõttnek
érezte magát; engem meg - pedig már hétesztendõs
voltam - szinte kisgyereknek, mint Ugribugrit. Ezért fogadta
fölényes és gúnyos mosollyal, amikor folytattam:
- Pedig te magad is jól járnál, ha elgondolkodnál rajta, miért
is helytelen, ha kotorászunk egymás fiókjában. Tornáztathatnád
vele az agyadat, és ugyanúgy erõsödne, mint a karod, ha
húzódzkodsz.
- Hogyne, majd még töröm is a fejem a kis csibész miatt!
Inkább az õ fejét töröm majd be egy kicsit, ha még egyszer
kotorászni mer a fiókomban!
A következõ napokban azonban maga Ugribugri törte a fejét
erõsen, mit vásároljon Gyopár születésnapjára; édesanyánk
ugyanis adott neki pénzt az ajándékra. Végül egy doboz nagyon
finom cukorka mellett döntött. Miután megvásároltuk, azt
javasoltam, hogy majd én õrzöm bátyánk születésnapjáig; de
ezt olyan sértõdötten utasította vissza, mintha nem is õt szokta
volna édesapánk fõ-fõ torkosnak nevezni. Pedig néhány nap
múlva - még Gyopár születésnapja elõtt - ismét
bebizonyosodott, hogy nagyon is megilleti ez az elnevezés.
Gyopár annyira szerette a tejszínhabos gesztenyét, hogy
egy pajtásától, akinél aznap uzsonnázott, még haza is hozott
belõle egy kis tálacskával. Amikor azonban vacsora után szobánk
felé tartottunk, hirtelen megragadta a karom:
- Nézd a betyárt! Eszi a gesztenyémet! No, most mindjárt
gratulálhatsz nekem! úgy ráreccsentek, hogy kénytelen lesz
elmondani a bûnbánó verset! - már rontott is be, és rábömbölt
az öcskösre: - Azonnal mondd el:



Szánom-bánom, amit tettem,
bocsásd meg, hogy elkövettem!
Adnák érte bár a Földet,
meg nem tenném soha többet!
Ugribugri arca tüstént aggodalmas lett. Kikanalazta a
gesztenye utolsó darabkáit, aztán szinte kétségbeesetten felnézett Gyopárra:
- Mit szánjak-bánjak? Azt, hogy
megkóstoltam? Gyopár üvöltött:
- Ha csak megkóstoltad, akkor mitõl fogyott el?! Az
öcskös majdnem sírva nyöszörögte:
- Attól, hogy többször is megkóstoltam... többször egymás
után...
- Jól van, meg fogok bocsátani, csak mondd el a verset. De
Ugribugri már somfordált az ajtó felé:
- Nem vagyok én költõ...
A vers tehát most sem hangzott el, én viszont ismét figyelmeztetni
merészeltem dühöngõ bátyánkat, hogy okosabban
tenné, ha a versike követelése helyett megmagyarázná
az öcskösnek: tulajdonképpen miért is nem szabad
torkoskodni. Minthogy azonban nemcsak lehurrogott, hanem
úgy láttam, õ sem tudja, miért nem szabad, magam fogtam
hozzá, hogy megtaláljam a választ a kérdésre. Nehezen ment a
felelet kiderítése, és álmélkodtam: milyen nehéz megokolni
még olyasmit is, amiben pedig biztos vagyok.
Végül is - persze a hétesztendõs, gyönge eszecském szerint -
három okot találtam. Elõször: a legtöbb torkoskodás egyúttal
jogtalan tett is; másodszor: gyöngíti az akaraterõt, abból pedig
életünk más területein is baj lehet; harmadszor: elrontjuk
étvágyunkat az étkezések idejére. Amikor végre mindezt
kiderítettem, boldogan rohantam Gyopárhoz meg Ugribugrihoz:
- Tudom már, miért nem szabad torkoskodni! Jól figyeljetek
mind a ketten! Elõször is azért nem szabad... - többet nem
mondhattam, Gyopár ugyanis irtózatosan dühbe gurult. Csak
évek múlva értettem meg, hogy miért. Tekintélye
megsértésének érezte, hogy nem tartom elegendõnek a parancsát -,,ne torkoskodj!" -, hanem meg 
is
akarom magyarázni. Az is bántotta, hogy én, az öccse derítem ki az okokat,
nem pedig õ, és rám üvöltött:
- Nem vagyok kíváncsi a bölcselkedésedre! Azért nem
szabad, mert nem szabad, és kész!
ugribugrihoz fordultam:
- Akkor csak neked mondom el. Úgyis fõképpen neked kell
tudnod.
Õ azonban szemtelenül vigyorgott:
- Ha Gyopárnak nem fontos, nekem sem fontos - és kiszaladt a szobából.
Gyopár õszintén örült a kudarcomnak. De a diadalmas
nevetést már hozzá kellett színészkednie öröméhez; fogta a
hasát, mutatta, mennyire hahotázik, milyen jól mulat rajtam.
A következõ napokban észrevettem, hogy Ugribugri lopva
Gyopárra pillantgat, és ez a pillantgatás napról napra aggodalmasabb.
Ismerve az öcsköst, könnyû volt kitalálnom, hogy a
születésnapi ajándékkal van baj. Kérdésemre a születésnap
reggelén el is mondta, mi történt.
Már a vásárlás utáni napon eszébe jutott, hogy ha megenne
egy cukrot, és a többit távolabb tologatná egymástól,
nem lehetne észrevenni a hiányt. Miután ez meg is történt, az is



eszébe jutott, hogy megtehetné ugyanezt az alsó sorban is.
Ettõl kezdve nem múlt el nap cukortologatás nélkül; most
viszont már semmi értelme a tologatásnak, mert mindössze öt
cukor van a dobozban; igaz, hogy a legszebb csomagolásúak,
de mégse tudják azt a hatást kelteni, hogy õk
eredetileg is csak öten voltak. Ugribugri azt kérdezte tõlem, mit
tegyen. Odaadja-e azt az ötöt Gyopárnak; nem cselekszik-e
helyesebben, ha most már azt az ötöt is megeszi. Azt
tanácsoltam, adja oda, szép ajándék az az öt is; és erõsödik
az önbizalma, amiért legalább arról az ötrõl le tudott mondani.
Délben azonban, amikor hazaérkeztem az iskolából, Gyopár -
aki elõbb jött haza, mint én - nagy diadalmasan ezzel fogadott:
- Na, Moha! Ki a jobb nevelõ: én, vagy te? Megneveltem
Ugribugrit minden magyarázat és bölcselkedés nélkül is! Bevallotta,
hogy megette a nekem szánt ajándékot, én meg azt
kértem tõle, hogy ha ezentúl rosszat tesz, mondja el a bûnbánó
verset. Örült, hogy nem haragszom, és boldogan megígérte.
Most már igazán gratulálhatsz nekem!
Nagyon elszomorított, hogy még mindig nem az a fontos
neki: értse az öcskös, hogy miért nem szabad tennie valamit, és
szinte kétségbeesetten kérleltem:
- De Gyopár! Gondolkozz! Engedelmeskedni a cirkuszi
elefánt is tud! Ha az idomító hatszor billenti meg az ujját, az
  elefánt hatszor lendíti az ormányát; de fogalma sincs, hogy arra
adott választ: mennyi kétszer három!
Gyopár legyintett, és szaladt a konyhába tanácskozni
édesanyánkkal a születésnapi uzsonnáról. Meghívta legjobb
pajtásait, és el akarta kápráztatni õket. Megkérte édesanyát,
hogy amikor majd bevezeti vendégeit a magunk szobájából a
nagyszobába, már álljon ott az ünnepélyesen megterített
uzsonnaasztal, közepén az óriási tál tejszínhabos gesztenyepürével.
A csésze csokoládén meg a kuglófon kívül ne is legyen
más uzsonnára. Hadd lakhassanak jól egyszer mindnyájan csakis gesztenyepürével.
Az elkápráztatás ugyan nem sikerült, de mégsem maradtunk
meglepetés nélkül. Amikor ugyanis Gyopár ünnepélyesen
bevezetett bennünket a nagyszobába, nem a gesztenyepüré volt
az elsõ, amit megpillantottunk, hanem Ugribugri. Az asztalon
térdelt, és kanalazta az óriási tálból a pürét. Arcán, orrán
tejszínhab, a megjelenésünkre még több lett rajta, mert
megijedt, hogy leemeljük, és még gyorsabban tömte magát.
Fel sem nézett ránk, ezzel sem akart idõt veszteni. De tudva,
hogy Gyopár is ott áll, mondani kezdte ígérete szerint:
- Szánom-bánom, amit tettem... - ekkor azonban abbahagyta,
merítette újból a kanalat, nyomta a szájába a gesztenyét
meg a habot; ami nem fért bele, azt a szája mellé, és most már
gesztenyével telt szájjal folytatta: - ...bocsásd meg, hogy
elkövettem - ismét a szájába nyomta a kanalat: - Adnák érte bár
a földet... - újból merített, és mondta közben: - ...meg nem
tenném soha többet!
A vendégek hahotáztak. Persze nem éppen szívbõl, hiszen az
öcskös szétpancsolta az uzsonnájukat. Gyopárhoz léptem és
megráztam a kezét:
- Most már gratulálok! Elérted, amit akartál!
Úgy meredt rám, mint akit éppen most vágtak fejbe valami
õsember-bunkóval. Ugribugri meg - mint aki egyre biztosabb
benne, hogy a versike feljogosítja rá - egyre bátrabban evett:



- Szánom-bánom, amit tettem... - tömte: - ...bocsásd meg,
hogy elkövettem! - merített: - Adnák érte bár a Földet... - és
tömte: - ...meg nem tenném soha többet!

Kié a hóember?
Egy téli délelõtt kiléptem kertünk kapuján és szétnéztem.
Vastagon borított mindent a hó, és gyönyörûen sütött a nap.
Gondolkoztam: hógolyózni menjek-e Törpeháza fõterecskéjére,
vagy inkább hóembert csináljak itt a kertünk elõtt, az úton.
Megzörrent ekkor a szomszédos kert kapuja is, és osztálytársam,
Kutykurutty lépett ki rajta. Odakiáltottam: Már lehetne
hóembert is építeni!
Én is azt nézem. Lehetne bizony! - felelte örömmel Kutykurutty.
Tolni kezdtem a havat a csizmácskámmal, és Kutykuruttyék
kertje elé már jókora hókupaccal érkeztem. Nagy vidáman
építeni kezdtük a hóembert, és olyan gyorsan haladtunk
vele, hogy amikor ebédelni szólítottak, már csak a feje
volt hátra. Hej, de jólesett az ebéd a kinti munka után! De
bármennyire jólesett is, siettem vele; minél elõbb folytatni
akartam a hóemberépítést. Óriási fejet gömbölyítettünk neki, a
száját piros tengeriszemekbõl raktam ki, felfelé görbülõ,
szélesen mosolygó ív alakban. Kedves pisze orrot Kutykurutty
csinált neki egy jókora sárgarépából, én meg fényes
széndarabkákból csillogó, huncut szemeket. Kutykurutty egy
ócska, lyukas fazekat hozott, én pedig egy hosszú, tarka
papírtrombitát. A fazekat hetykén, félrecsapva a fejére illesztettem,
a trombitát meg a kezébe dugtam. Gombokat apró
fenyõtobozokból kapott, aztán mint valami kikiáltó, bemutattam
õt a falunknak, a hegyeknek, azokat meg õneki:
- Ámulj Törpeháza, bámulj Börzsöny! Íme, Mohai cimbora!
Nézd csak, Mohai cimbora, ez itt Törpeháza meg a Börzsöny!
Azonban nem Törpeháza meg a Börzsöny ámult-bámult,
hanem Kutykurutty:
- Mit kiabálsz te, Moha? A hóembernek nem Mohai cimbora
a neve, hanem Kutykuruttyi cimbora. Én építettem a hóembert,
te csak segítettél.
Megdöbbentett a szemtelensége.
- De Kutykurutty! Éppen fordítva! Én építettem a hóembert, és
te segítettél!
Ma már tudom, hogy Kutykurutty ugyanúgy megdöbbent,
mint én, de akkor azt hittem, csalafintaságból kiáltja:
- De hiszen én csináltam a szemét is! Az a legfontosabb
rajta! A hóember az enyém, és Kutykuruttyi a neve!
- Dehogy a szeme! A szája a legfontosabb! Azt pedig én
csináltam! A hóember az enyém, és Mohai a neve!
Kistörpék szaladtak hazafelé, és Kutykurutty odakiáltott nekik:
- Nézzétek meg a hóemberemet!
Dühbe gurultam:
- Az én hóemberem!
De folytatta:
- Moha segített, de én építettem! Kutykuruttyi a neve!
- Mohai a neve!
A kistörpék nevettek és továbbszaladtak. A nap lenyugodott,
egyre hidegebb lett, de mi még vagy egy óra hosszat tipegtünk-
topogtunk veszekedve a hóember elõtt.
Sötétedni kezdett, Kutykuruttyért kiszólt az édesanyja; indult



ki-ki hazafelé. De Kutykurutty még a házuk ajtajából is
diadalmasan kiáltott át hozzánk:
- Abból is látszik, hogy az enyém, hogy a mi kertünk elõtt áll!
Ez meghökkentett. Hej, a csibész! Milyen jó érvet talált ki! És
emésztettem magam, amiért nem jutott eszembe, hogy a
magunk kertje elõtt építsem. De egyszerre csak támadt egy
ötletem, olyan jó ötlet, hogy nagyot csettintettem örömömben: "
No, megállj, te betyár! Ha neked az számít, hogy
hol áll a hóember, kijavítjuk a hibát!"
Amikor már öreg este lett, és feljött a hold, fogtam egy bádoglemezt meg a kis csákányomat, és
kiosontam az én Mohai cimborámhoz. Becsákányoztam vízszintesen az aljába, nagy
darabon elválasztottam a földtõl, aztán mint valami fiókot alája
toltam a bádoglapot, elválasztottam a földtõl a túlsó oldalon is,
és most már egészen rácsusszantottam a lemezre. Azon
pedig, mint valami szánkón, áttoltam a kapunk elé.
Másnap reggel, amikor kiszaladtam az utcára,
Kutykurutty már ott állt Mohai cimbora elõtt. Csak nemrég
jöhetett ki õ is, mert úgy bámult a kerekfejû mosolygóra, mintha
csodát látna, és megdöbbenve kérdezte tõlem:
- Hát ez hogyan lehetséges?!
Igyekeztem magam is akkora szemeket mereszteni, amekkorákat
csak bírtam, és összecsaptam a kezem:
- Bámulatos! Idesétált az éjszaka! Ezzel is azt akarja mutatni: õ
az én hóemberem, Mohai.
No, ebbõl már kitalálta Kutykurutty, hogy én kalauzoltam Mohai
cimborát azon az éjszakai sétán, s a következõképpen
ismerte el leleményességemet:
- Csibész Moha! Tolvaj Moha! Hóemberszöktetõ!
Miközben így dicsérgetett, egyszerre csak mellénk toppant
Földigszakáll bácsi. Az öreg Földigszakáll bácsit - amint tudjátok
- a falu nagyapjának is nevezték, és a kistörpék gyakran fordultak
hozzá tanácsért, igazságtételért. Elpanaszolta hát neki tüstént
Kutykurutty is, hogy mit tettem, és várta, hogy megszidjon
engem. Földigszakáll bácsi azonban nevetett egy nagyot:
- Butuskák vagytok mind a ketten! Csöppet sem fontos, hogy
kié a hóember. Az a fontos, hogy mialatt csináltátok, tiétek lett a
mozgás a szabadban, az erõsödés, az edzõdés. Építsetek
most még egyet Kutykuruttyék elõtt is, csak ne ácsorogjatok
ebben a hidegben, hanem mozogjatok!
Azzal továbbment, én meg készségesen toltam a havat
Kutykuruttyék kapuja felé:
- Igaza van Földigszakáll bácsinak, gyere, építsünk most neked
is egyet!
Kutykurutty azonban dühbe gurult:
- Hogyhogy nekem is? Hiszen itt az én hóemberem,
Kutykuruttyi cimbora! Ismerd el, hogy ez az enyém, és akkor
neked építhetünk másikat.
-Abból ugyan nem eszel! Ez Mohai, és az enyém!
- Kutykuruttyi, és az enyém!
Megálltak mellettünk felnõttek is, gyerekek is, nézték a hóembert,
hallgatták a veszekedésünket. A felnõttek mosolyogtak
és mentek a dolguk után, a gyerekek meg nevettek, és
elszaladtak hógolyózni Törpeháza fõterecskéjére. Mi meg ott
álltunk a hóember elõtt egész nap, veszekedtünk, és magyaráztuk
az arra vetõdõknek a magunk igazát.
Aznap délután, amikor sötétedéskor bementem a házunkba,



már borzongtam egy kicsit. Máskor, ha futkosott a hátamon a
hideg, kérni szoktam édesanyámtól a lázmérõt, most azonban
hallgattam. Féltem, hogy esetleg nem enged ki másnap, és nem
cáfolhatom meg Kutykurutty szavait, nem mondhatom meg a
járókelõknek, hogy hazudik: nem az övé a hóember, hanem az
enyém.
Siettem hát másnap reggel is, és igen nagy meglepetés ért.
Mohai cimborának a szó legszorosabb értelmében hûlt helyét
találtam a kapunk elõtt. Kutykuruttyék kertjében ellenben négy-
öt kistörpe is bámészkodott, s a kerítés mögött Kutykurutty
büszkén, sajátjaként mutogatta nekik az én ellopott
tulajdonomat. Mohai cimbora ugyanis bent állt a kertben. Persze
odaloholtam és így kiáltoztam:
- Nem igaz, ne higgyetek neki! Enyém a hóember! - és ezen a
napon már én panaszkodtam az arra sétáló Földigszakáll
bácsinak. De a falu nagyapja ma már nem nevetett, hanem
csóválta a fejét:
- Gyerekeim, gyerekeim, ti ma még butuskábbak
vagytok, mint tegnap! Értsétek már meg, hóembert nem azért
kell építeni, hogy hóemberetek legyen, hanem azért, hogy
egészségesek, edzettek legyetek. Építsetek hát egy másikat
Moháék kertjében, ne ácsorogjatok!
Ma Kutykurutty készségeskedett:
- Jól van, gyere, építsünk most neked is egyet!
De most meg én üvöltöttem rá:
- Hogyhogy nekem is? Hiszen itt az én hóemberem: Mohai
cimbora! Ismerd el, hogy az enyém, és akkor neked építhetünk másikat.
- Abból ugyan nem eszel! Ez Kutykuruttyi, és az enyém!
- Mohai, és az enyém!
És megint azzal telt az egész nap, hogy a hóember mellett
ácsorogtunk, veszekedtünk, és magyaráztuk az arra vetõdõknek a magunk igazát.
Ezen az estén már tüzelt az arcom és bágyadt voltam, de
még most sem kértem a lázmérõt. Hiszen aznap este is fontos
teendõm volt. Amikor elcsöndesedtek a házak, átbújtam a két
kertet elválasztó sövényen, és a résen áttoltam Mohai cimborát a
magunk telkére. Akkor azonban eszembe jutott: hátha
Kutykurutty még ma este szétnéz és visszacseni. Gondoltam hát
egyet, és betoltam Mohait a szobámba. Lefekvéskor pedig
megsimogattam kedves, gömbölyû ábrázatát:
- Jó éjszakát, kedves Mohai cimborám! Innen nem lophat el
az a betyár, aludj nyugodtan!
Magam azonban igen nyugtalanul aludtam azon az éjszakán:
folytonosan hánykolódtam és kiáltoztam álmomban.
Reggel arra riadtam fel, hogy valaki nagy robajjal benyit, és
dühösen kiáltja:
- Hová rejtetted Kutykuruttyit, te csibész?!
Kutykurutty rontott a szobámba, kézen fogva húzta maga után
Földigszakáll bácsit. Mögöttük pedig haragos arccal viharzott
be Kutykurutty édesanyja, és rákiáltott a fiacskájára:
- Hogy mertél felkelni? Nem megmondtam, hogy ágyban
maradsz?! Egész éjjel köhögtél!
Besietett ekkor az én édesanyám is, és homlokomhoz
nyúlt:
- Moha meg egész éjjel kiáltozott... na tessék, láza van! Te is
meghûltél, te is ágyban maradsz!
Kutykurutty azonban nem akart indulni, amíg választ nem



kapott, és rázta a vállam:
- Azt kérdeztem, hová rejtetted Kutykuruttyit! Mondd meg
azonnal!
Felkönyököltem, szétnéztem a szobában, aztán a padlóra
bámultam. Követték tekintetem és mindnyájan felkiáltottak:
  - Mi ez?! - a nagy berohanásban nem vették észre, hogy
vízbe toccsantak. Szobámban ugyanis egész kis tenger volt, a
tengerben meg egy-egy sziget: a lyukas fazék, a sárgarépa, a
tarka papírtrombita, fenyõtobozok, szén, piros tengeriszemek.
Földigszakáll bácsi most ismét nevetett egy nagyot, és
egyszerre nyomott barackot mindkettõnk fejére:
- Látjátok, ti butuskák? Ácsorogtatok és kiáltoztatok: "enyém
a hóember!", "nem, enyém a hóember!"; és a hóember
helyett a betegség lett mindkettõtöké.
Egész héten ágyból, ablak mögül néztük a napsütéses, szép
telet, és átintegettünk egymásnak. Amikor pedig végre ismét
kimehettünk, tüstént nekiláttunk, hogy az elõbbinél még
szebb hóembert építsünk. Miközben élvezettel dolgoztunk,
odalépegetett hozzánk a kis Kökörcsin, és megkérdezte:
- Ez melyikõtöké lesz? Mi lesz a neve?
Kutykurutty ezt felelte:
- A tiéd lesz, Kökörcsin. Jó?
Én meg ezt mondtam:
- Kökörcsini cimbora lesz a neve, jó?
Kökörcsin ugrált és tapsolt örömében, mi meg összenéztünk
és fölényesen mosolyogva, egyszerre mondtuk: - Milyen
butuska...

 Rokonszenv és ellenszenv
Azon a télen azt újságolta Kutykurutty cimborám, hogy hazajön
szabadságra a bátyja, Nagykaratty. Tüstént kértem
Kutykuruttyot, hadd mehessek majd le vele én is a bátyja elé a
vasútállomáshoz. Nagykaratty ugyanis, amióta az eszemet
tudtam, nagyon rokonszenves volt nekem. Idõsebb volt ugyan
nálam hét esztendõvel, de valahányszor megláttam,
odaszaladtam hozzá, mulattam tréfás beszédén és elragadtatva
gondoltam: "Jaj, milyen jópofa ez a Nagykaratty! A legjobb
pofa egész Törpeházán!" Az is növelte szememben tekintélyét,
hogy Budapesten tanult. Édesapja, Kakukkos bácsi, órakészítõ
volt, neki azonban nem volt kedve ahhoz, hogy beüljön a
törpeházi mûhelyszobácskába, és csak órakészítõ legyen.
Ékszerész is akart lenni. Ezért már második esztendeje inaskodott
egy budapesti ékszerészmûhelyben.
Amikor bepöfögött a vonat a magyarkúti állomásra, nagy
pelyhekben hullott a hó. Nagykaratty mégis kigombolta vadonatúj
városi télikabátját, felpattintotta zsebórája fedelét, csóválta a
fejét, és ravaszkás mosoly bujkált szája körül. Még nem tudtam,
mit fog mondani, de már kuncogtam. Ezt mondta:
-Hallatlan! Három egész percet késett ez a tragacs! Ha én
ilyen pontatlanul illeszteném a briliánst az Államvasutak igazgatójának
gyûrûjébe, a fejemhez vágná a gyûrût. Ergó,
most nekem is jogom volna a fejéhez vágni a vonatot.
Hahotáztam egy óriásit, aztán félénken, szinte alázatosan
kérdeztem:
Megengednéd, hogy ezt én vigyem?
Akkoriban még újdonság volt Magyarországon a síléc.



Nagykarattynak azonban volt, és kitüntetésnek éreztem, hogy
felém nyújtotta:
- Megengedem, szép öcsém, Moha. De ha benövöd, és
nem fog csúszni a mohától, könyörtelenül lepucollak róla!
Megtelt a szívem hálával: tréfálni kegyeskedik a nevemmel! S
miközben fölfelé lépegettünk a hólepte ösvényen, ezt
mondtam:
- Most már ne tûrd, hogy Nagykarattynak nevezzenek. Legyen
inkább ilyesféle a neved: "Tréfás beszédû", "Víg szavú".
Elégedetten mosolygott, és megveregette a vállam:
- Elárulom neked, hogy már csiszoltam is magamnak új
nevet agyam korongján: "Ervin".
Elragadtatva suttogtam:
- Ervin... - és úgy éreztem, ez a legszebb, legérdekesebb,
legelõkelõbb név a világon.
Másnap, vasárnap, már korán reggel átmentem hozzájuk.
Ervin ugyanis megengedte, hogy elkísérjem elsõ síkirándulására.
Tudtam, hogy Kutykurutty nem jön velünk, de nyugtalanított
a gondolat, hátha velünk akar jönni Erdõcsöndje, Ervin
idõsebbik öccse. Erdõcsöndje ugyanis, amióta az eszemet
tudtam, ellenszenves volt nekem. De nemcsak nekem, hanem
valamennyi pajtásomnak. Kedves és szép nevéhez csupán
azért jutott, mert pici korában - amint mondták - az erdõben
sosem sírt, egyetlen pisszenés nélkül bámulta a lombokat.
úgy éreztük, nem is illik hozzá ez a szép név, hiszen mindig
mogorva volt, és csak nagy néha szólt hozzánk.
Ezen a télen már egy éve édesapjuk mûhelyében dolgozott.
Csakis kakukkos órákat készített, mint édesapja, nagyapja,
dédapja; ezért is volt a családi nevük Kakukkos. De õ
állítólag azt is kutatta, hogyan tehetné dallamosabbá,
élethûbbé órái kakukkolását. Beszélték, ezért járja olyan
gyakran az erdõt, és figyeli a kakukkok hangját.
Szerencsére fölöslegesen nyugtalankodtam, kérdésemre
ugyanis Ervin azt felelte:
- Dehogy jön velünk, õ most dicsõséget hajhász: fát aprít!
Mert ilyen ám õ, szépöcsém, Moha! Bámultatni akarja a
szorgalmát családunkkal, egész Törpeházával! Én meg, mint jó
testvérhez illik, át is engedem neki a faaprítás teljes dicsõségét,
s még sílécet is kötök, hogy még gyorsabban tûnjek el
szorgalma hírnevének ragyogó fénykörébõl.
Nevettem, segítettem felcsatolni síléceit, s aztán loholtam
mellette, mögötte, elõtte, és akkorát hahotáztam minden
tréfáján, hogy beillett az a hahota vidám csaholásnak is.
Vagy két óra múlva, már hazafelé jövet, a Törpeházával
szemközt lévõ hegyoldalon egy házikó közelében vitt el az utunk.
Az öreg Merengõ bácsi élt itt az erdõ mélyén, egészen egyedül.
Volt ugyan egy fia, de valahol Pécs mellett dolgozott, s csak
félévenként látogatta meg édesapját. Rápillantottam a házikóra
és megdöbbenve álltam meg:
- Nem füstöl a kéménye!
Bármennyire kívántam is, hogy Merengõ bácsi
egészséges legyen, mégis örültem a lehetõségnek: Ervinnel
együtt hajthatok végre jótettet! Ha beteg, befûtünk, ápoljuk,
ebédet hordunk neki. De tüstént el is kedvetlenedtem. Törpeháza
felõl ugyanis Erdõcsöndje fújtatott fölfelé a hóban. Elmondta,
hogy minket keresett tekintetével a hegyoldalon, így vette



észre, hogy nem füstöl Merengõ bácsi kéménye. Ervin gyorsan lecsatolta
síléceit, és mindhárman együtt mentünk be a házba.
Merengõ bácsi csakugyan ágyban feküdt. Hosszú, hófehér
hajának, s még hosszabb hófehér szakállának keretében világoskéken
csillogott a szeme, s noha merengõ mosollyal
vizsgálgatta három látogatóját, ráncos arcocskáján a láz vörös
foltjai is izzottak. Ervin élénken, kedélyeskedve szólt:
- Micsoda tréfa ez, Merengõ bátyám? Hogy jutott eszébe
megbetegedni?
Ekkor még inkább kitûnt, mennyire beteg. Alig bírt megszólalni.
Nehézkesen, szinte suttogva válaszolt:
- Tévedtek, gyermekeim... nem vagyok beteg... én még...
nem is voltam beteg... soha életemben... csak ma még...
lusta voltam fölkelni... ezért nincs befûtve... de majd...
fölkelek... ebédet is... fõzök...
Miután kijöttünk, segítettem felcsatolni Ervin síléceit és azt
kérdeztem:
- Megyünk az orvosért? Megyünk Nógrádverõcére?
Ervin azonban mosolygott:
- Dehogyis megyünk. Ha dicsõségnek tartja a kisöreg,
hogy sosem volt beteg, és most sem beteg, hadd élvezze ezt
a dicsõséget. Ha majd szükségesnek érzi, hívathat orvost
mással is. Mi megtettük a kötelességünket, érdeklõdtünk a
hogyléte felõl. Arról nem is szólva, hogy pihenni jöttem haza,
nem pedig azért, hogy kopott szerkezetû órák javítgatásának
hiábavaló munkájával piszmogjam el az idõm.
Azzal rátaszította magát a lejtõre, és már siklott is lefelé.
Mulattam az órahasonlaton, s mialatt utána loholtam, ismét
megállapítottam magamban: "Jaj, milyen jópofa ez az Ervin!
legjobb pofa egész Törpeházán!" Azt már csak fél szemmel
láttam, hogy Erdõcsöndje még a házikó elõtt áll, és komoran
bámulja a behavazott bokrokat.
Két héten át minden második-harmadik napon együtt lehettem
Ervinnel, és elkísérhettem síkirándulására szabadsága
utolsó délutánján is. Megbeszéltük, hogy másnap, amikor elutazik,
ismét én viszem a síléceit. Ez a kirándulás hosszúra
nyúlt, s már sötét volt, amikor hazafelé tartva Merengõ bácsi
házikója elé értünk. Ervin gondolkozott, hogy bemenjen-e elköszönni,
és mozdulatlanul álltunk a sötétben. Ekkor kinyílt a
házikó ajtaja, és igen nagy meglepetésünkre Erdõcsöndje lépett
ki rajta. Kezében égõ lámpát tartott. Mögötte jött a
nógrádverõcei doktor bácsi, és így szólt Erdõcsöndjéhez:
- Most már túl van a veszélyen. Megmentetted az életét.
Erdõcsöndje szabadkozva dörmögte:
- A doktor bácsi mentette meg...
- Nem, édes fiam. Tüdõgyulladásnál minden az ápolástól
függ, ezer apróságtól. De most már nem kell hajnalban is, délben
is, este is átjönnöd, végül még magad is ágynak esel.
De Erdõcsöndje megrázta a fejét:
- Még többször kéne átjönnöm. Tudom, milyen fontos a
gyakori szellõztetés. Váltani kell a borogatást is.
Ekkor már mentek is lefelé a hegyrõl. Könnyû volt kitalálnunk,
hogy Erdõcsöndje az országútig kíséri lámpával a doktor
bácsit. Mihelyt eltávolodtak, Ervin gúnyosan felnevetett:
- Ugye, hogy igazam volt? Dicsõséghajhász. Nekünk nem
is szólt róla, hogy egymaga ápolhassa. No gyere... elköszönök



a kisöregtõl.
Bementünk a házba, leültünk Merengõ bácsi ágya
mellé, és Ervin így szólt:
- Örömmel látom, hogy Merengõ bátyám acélos léptekkel
menetel a gyógyulás felé. Nemsokára táncolni is fog.
Merengõ bácsi azonban úgy merengett ránk, mint aki
nem érti, mirõl beszélünk.
- Tévedtek, gyermekeim. Én nem voltam beteg. Csak
azért vagyok ágyban, mert ma korábban feküdtem le.
Összenéztünk. Aztán Ervin elmosolyodott:
- Láttuk az elõbb az orvost. Most pedig a borogatást is látjuk.
Ekkor a kék szempárban hirtelen félelem sötétlett, és
Merengõ bácsi majdnem összetette két kis kezét, úgy könyörgött:
- Nagyon szépen kérlek, kedves gyermekeim, ne áruljátok el
senkinek, hogy beteg vagyok! Ha megtudják Törpeházán,
megírja valaki a fiamnak, õ megrémül, otthagyja a munkáját,
ideutazik, megszomorítjuk az életét. Ugye, nem mondjátok el
senkinek, kedves gyermekeim?
Nyílt az ajtó. Erdõcsöndje jött be sietve, én meg Ervinre
bámultam:
Hiszen akkor... ha nem tudhatja meg senki... akkor
mégsem a dicsõségért tette...
Ervin elvigyorodott:
- Valami haszna akkor is kellett, hogy legyen belõle.
Erdõcsöndje nem figyelt ránk, a borogatást váltotta, Merengõ
bácsi azonban értette, mirõl beszélünk, és válaszolt Ervinnek:
- Az öröm a haszna. Örül neki, hogy meggyógyulok. Örül,
hogy még nem kell siratnia engem a fiamnak. És az sem
kétséges, hogy örülhet Erdõcsöndje önmagának is.
A borogatásról eszembe jutott, amit a doktor bácsi mondott,
és így szóltam:
- Holnap délben én jövök át. Váltom a borogatást, szellõztetek, rakok a tûzre.
Ervin azonban figyelmeztetett:
- Csak holnapután, szépöcsém. Holnap engem akarsz lekísérni a tragacshoz.
De én már messze jártam Ervin kamasz világától.
- Kutykurutty úgyis lekísér. Légy szíves, Erdõcsöndje, mutasd meg,
mi hol van, hogy majd helyettesíthesselek.
Ervin fölállt:
úgy látom, fölösleges vagyok. Csatlósom fölcsapott órajavítónak.
Jobbulást, Merengõ bátyám - mondta, és becsukta
maga mögött az ajtót.
Hosszan bámultam utána, aztán lassan eltakartam a tenyeremmel
az arcom: szégyelltem magam. De egyúttal derengeni
is kezdett valami bennem a rokonszenv és az ellenszenv nagy titkáról.
Nem ez volt ugyanis az elsõ eset életemben,
hogy aki iránt rokonszenvet éreztem, üres hólyagnak bizonyult,
arról meg, aki eleinte ellenszenves volt nekem, kiderült, hogy talpig ember.
Értette Merengõ bácsi, mi bánt engem, és vigasztalt:
- Nem tehetsz róla, hogy rokonszenves volt...
A tenyerem mögül nyöszörögtem mentségemül:
- Nem is gondolkoztam rajta, hogy milyen fiú... rokon
szenves volt, mert jópofa...
Merengõ bácsi halkan nevetett:
- Ha tudod, hogy gondolkozni kell, akkor nincs baj. Akkor
majd nem az lesz rokonszenves, aki jópofa, hanem aki jószívû.



  Szemetelés
Amint tudjátok, hosszú idõn át barátkoztam egy Lala nevû
törpécskével. Beszéltem már nektek arról is, hogyan csalódtam
Lalában. Persze újból és újból bíztam benne, de õ újból és
újból csalafintáskodott, alamusziskodott. Amikor tehát Laláék
elköltöztek Törpeházáról, elhatároztam, hogy ezentúl csakis
olyan fiúval barátkozom, akirõl tudom, hogy nem fogok
csalódni benne. Kitaláltam azt is, miként tudhatom meg bárkirõl,
érdemes-e megkezdenem vele a barátkozást, nem fogunk-e
elõbb-utóbb összezördülni.
Igen rokonszenves volt nekem akkoriban egy Csókás nevû
kistörpe. Egy délben tehát, amikor kijöttünk az iskolából,
melléje szegõdtem, hogy együtt menjünk haza Törpeházára
akkoriban ugyanis még nem volt iskola Törpeházán, le kellett
járnunk a völgybéli falucskába. Lépegettem hát Csókással a
falu fõutcáján, s amikor a vegyeskereskedés elé értünk,
vásároltam két szem csomagolt cukorkát. Azért csomagoltat,
mert ezúttal nem a cukorka volt a fontos, hanem a papiros.
Annak a papirosnak kellett megmutatnia, érdemes-e
barátkoznom Csókással.
Az egyik szemet neki adtam, a másikról meg magam
kezdtem lebontogatni a papírt. Igen lassan bontogattam:
fontos volt, hogy Csókás elõbb csomagolja ki a maga cukorkáját,
mint én az enyémet, s láthassam, mit csinál a papirossal.
A következõ pillanatban már láttam is, és igen elszomorodtam.
Csókás ugyanis egyszerûen eldobta a papirost, vagyis
szemetelt; én pedig megtudtam ebbõl, hogy másképp
gondolkodik, mint én. Ha barátkoznánk is, bizonyára hamarosan összekapnánk. Okosabban 
teszem hát,
ha más barát után nézek. Igen ám, de Csókás nagyon rokonszenves volt
nekem. Vidám és éles eszû törpécske volt, szerettem volna õt
választani barátomul. Azt mondtam hát magamban: "Hátha
csak szórakozottságból dobta el a papirost, hátha õ maga is
helyteleníti a szemetelést." Így szóltam hozzá:
- Jó, hogy nem látta a tanító bácsi, amikor eldobtad a papirost;
megszidna érte. Azt mondta, hogy dugjuk zsebre a cukorpapirost,
és odahaza dobjuk el, ne pedig az utcán vagy az erdõben.
Csókás felelete azonban nem volt ínyemre. Így válaszolt:
- Nem ettem meszet! Még azzal is fárasszam magam?
Most már nyilvánvaló lett, hogy nem olyan fiú, amilyet barátomul
keresek, de áltattam magam: csak a szája jár, s valójában
õ sem riad vissza egy kis fáradságtól valami helyesnek és
szépnek a kedvéért. Találkoztam hát vele délután is, együtt
mentünk haza másnap is az iskolából, együtt mentünk reggelenként
is, és vagy egy hétig azt hittem, hogy barátot találtam.
Egy délben azonban, amint hazafelé lépegettünk az erdei
úton, Csókás megfogta a karom és ezt súgta:
- Bújjunk el gyorsan! Erre gyere!
Berántott a bokrok közé, átvágott velem egy másik útra, s
azon mentünk tovább hazafelé. Csodálkozva kérdeztem:
- Miért kellett erre jönnünk?
Ravaszkásan somolygott:
- Mert észrevettem az ösvényen Mályva nénit. Ha arra megyünk,
utolértük volna, és cipelhettük volna a rõzséjét. Mert iigy
illett volna, hogy felajánljuk: hazavisszük helyette. Nem ettem
meszet, hogy még azzal is fárasszam magam!



Megdöbbenve bámultam rá, és eszembe jutott a cukorka
igazmondó papirosa. Hiszen az megmondta már nekem, miközben
lelibegett a földre, hogy nem lesz barátság közöttünk.
Másnap reggel, iskolába menet már nem szóltam be Csókásért.
Néhány nap múlva azt mondtam magamban: "Tyuhaj".
Nem "ihaj-tyuhaj", mint a mulatozók, hanem csak ennyit:
"Tyuhaj". Azaz valahogy így mondtam: "Talán Tyuhaj". Ez
ugyanis egy kistörpe neve volt - õ is egykorú volt velem, mint
Csókás -, és úgy gondoltam, vele talán barátságot köthetek.
Nem volt olyan eszes fickó, mint Csókás, de vidámabb
volt, s én úgy láttam, hogy fõképpen azért vidám, mert
folytonosan örül a tulajdon jóságának.
A próbát azonban mégsem engedtem el, s amikor elõször
lépegettünk együtt hazafelé, ismét vásároltam két szem csomagolt
cukorkát. A papiros most nem libegett, mint Csókás
kezébõl, hanem egyéb, nagyobb papirosokkal egy gombóccá
gyúrva, fricska segítségével egy szembejövõ kisfiú orra fele
röpült - de e gyors röpülés közben is tudatta velem, hogy
Tyuhaj sem az a fiú, akit keresek. Azonban most sem tudtam
belenyugodni az értesülésbe s megkérdeztem Tyuhajtól:
- Miért nem dugtad zsebre a papirost, ahogyan a tanító
bácsi tanácsolta? Hiszen te tudtommal tiszteled, becsülöd a
tanító bácsit.
Tyuhaj elkomolyodott:
-Tisztelem, becsülöm, az igaz. Az iskolában meg a lakásában
nem is szemetelnék. De hát ez utca. Elmosolyodtam:
- A tanító bácsi az utcán is jár, nem csak az iskolában meg
a lakásában, és mások is járnak az utcán. Ha tiszteljük embertársainkat,
tisztán kell tartanunk az egész világot. Mindnyájunk lakása!
Tyuhaj vállat vont, s e vállvonás a papírgombóc szavánál is
világosabban figyelmeztetett: máris kereshetnék más barátot.
Azonban nem hallgattam erre sem, és áltattam magam: igenis,
tiszteli Tyuhaj lakótársainkat e nagy világ-lakásban, csak maga
sem tud róla, mert csacsi. De ezúttal is bebizonyosodott az
eldobott papiros igaza.
Néhány nap múlva, amint hazafelé baktattunk az erdõben,
Tyuhaj egy bicskát talált az úton. Tudtuk mindketten, melyik
kistörpe vesztette el, Tyuhaj mégis úgy dugta zsebre, mint
akinek esze ágában sincs visszaadni. Megdöbbent tekintetemre
pedig ezt felelte:
- Mit bámulsz olyan nagyon? Nem tudhatja meg, hogy ez volt
az övé. Vehettem ilyet én is a vásáron...
A harmadik kistörpének, akit barátomul kiszemeltem, Hajnali
volt a neve. Õt már szégyelltem is próbára tenni a cukorka
papirosával, annyira nyilvánvalónak látszott, hogy egyformán
gondolkodunk és barátok leszünk. A rend kedvéért mégis
alávetettem a próbának Hajnalit is. A papiros pedig - miközben
Hajnali egy idegen udvarra hajította be - ugyanazt mondta, mint
a másik kettõ: "Õ sem neked való barát, Moha!" Én azonban
most sem akartam hinni neki, és sajnálkozva kérdeztem
Hajnalitól:
- Miért hajítottad el? Hiszen ez rendetlenség, a szemét
nem idegen udvarra való. Pedig látom, hogy szereted a rendet.
Vigyázol a ruhádra, a hajad is gyakran fésülgeted. A szemetelõ
azonban rendetlen. Hogyan tehettél ilyet?
Hajnali nevetgélt, én meg ismét azzal áltattam magam, hogy



aki a külsejét rendben tartja, annak okvetlenül rend van a
gondolkodásában is. Ezúttal azonban már másnap meggyõzõdhettem
róla, hogy nem a ruhának meg a fésülködésnek
van igaza, hanem az elhajított cukorpapirosnak.
Délelõtt nagy titokban szólt a kis Kökörcsin, hogy felfedezett egy -
így mondta -,,krétabarlangot". Ez tulajdonképpen mészkõbarlang, van
ilyen több is a Börzsönyben. Hajnali meg Kökörcsin
megbeszélte, hogy hol találkozunk délután, s Hajnali ebéd után
értem jött, hogy együtt másszunk fel a barlanghoz.
Mentünk, mentünk, én meg egyre vártam, hogy elénk
bukkanjon Kökörcsin. úgy tudtam, õ fog elvezetni minket a
barlanghoz. Elkezdtünk mászni. Egyszer csak Hajnali megállt, és
felfelé mutatott:
Itt a barlang. Gyerünk be, szedjük le a kréta javát!
  Értetlenül bámultam rá:
- De hol van Kökörcsin? És te honnan tudtad, hogy itt a
barlang? Hiszen Kökörcsin fedezte fel!
Hajnali vigyorgott:
- Kökörcsin most vár minket a nagy tölgyfánál. Csak várjon,
ameddig jólesik neki. Kiszedtem belõle délelõtt, hogy hol a
barlang. Ha õ is itt lenne, õ vinné el a legszebb darabokat!
Rémülten a fejemhez kaptam:
- De Hajnali! Hiszen ez gazság! Hogy fog ez fájni Kökörcsinnek!
Hajnali dühösen nézett rám:
- Gazság?! Ugyan Moha! Ez csak egy kis huncutság!
Csak bámultam rá. Az eldobott papirosra gondoltam, s arra,
hogy aki szemetel, abban rendetlenség van. Ha nem az
öltözésében, fésülködésében, külsejében, akkor a belsejében,
gondolataiban.
Aztán eltelt a tél, és még mindig nem volt barátom. Egy
tavaszi napon, amint magamban lépegettem hazafelé az iskolából
az erdei ösvényen, egyszerre csak haragosan rám kiáltott
valaki a hátam mögül:
- Moha! Nem szégyelled magad?! Szemetelsz?! - Csodálkozva
fordultam hátra. A kis Kökörcsin állt ott és a földre mutatott:
- Most dobtad el! Láttam! Ejnye, ejnye, Moha!
A földön néhány cukorpapír hevert. Hirtelen rádöbbentem,
hogyan kerültek oda. A jegyzõkönyvecskémet húztam elõ, azzal
együtt, észrevétlenül rántottam ki õket. Kökörcsin már szedte is
fel és nyújtotta õket felém:
- Otthon dobd el! Ez nem szemétdomb, hanem erdõ!
Mosolyogva és örvendezve néztem Kökörcsint. Zsebre dugtam
a papirosokat.
- Köszönöm - mondtam, és megindultunk együtt hazafelé. Így
jutottam baráthoz.

A nagyság
Egészen kicsi voltam még, amikor egyszer lent jártunk
édesanyámmal a völgybeli falucskában, s én megkérdeztem tõle:
Édesanyám! A mi falunkban miért olyan kicsinyek az emberek?
Azért, kisfiam, mert mi törpék vagyunk.
Így tudtam meg, hogy a törpék kis termetûek. Mindaddig
azt hittem, azért neveznek minket törpéknek, mert Törpeháza a falunk neve.
Elcsodálkoztam azon, amit hallottam, és
ezt kérdeztem:
De én nagy leszek, ugye? Olyan, mint akik ebben a faluban laknak!



Édesanyám elmosolyodott, gondolkodott egy kicsit, aztán
csöndesen ezt felelte:
Én úgy érzem, hogy nagy leszel, kisfiam. Ha a termeted
nem nyúlik is meg, mert hiszen te is törpe vagy, valamilyen más
módon mégis nagy leszel. Lesz valami kiváló tulajdonságod,
képességed vagy tehetséged.
Elszomorított ez a fölvilágosítás. Azt ugyanis még nem értettem
meg, hogy kis termetû is lehet nagy, azt viszont megértettem
- és éppen ezt éreztem csapásnak -, hogy kis termetû maradok.
Édesanyám szavai azonban elraktározódtak az emlékezetemben,
s világosodó értelmem az évek folyamán egyre világosabbakká tette azokat is. Iskoláskoromra 
már
értettem õket, és már egy cseppet sem szomorított, hogy termetem
kicsiny marad. Az viszont egyre jobban bántott, hogy nem
tudtam, mi lesz az a kiváló tulajdonság, képesség vagy tehetség,
amely majd termetem kicsinysége dacára naggyá tesz.
Édesanyám kérdezõsködésemre mindig nyugodt mosollyal,
csöndesen felelte:
- Várj türelmesen, kisfiam. Majd meglátjuk, mihez lesz hajlamod.
Én azonban türelmetlenül, kutató értelemmel vizsgálgattam
minden jellemvonást, minden foglalkozást: érzek-e hajlamot
hozzá, nem éppen ez által lehetek-e naggyá?
Azon a napon, amelyen tarisznyámban az elsõs bizonyítvánnyal
hazafelé indultam a völgybeli falucska iskolájából,
megdobbanó szívvel betûztem egy falragaszon: ,Enrico, a nagy
idomár". Mint fényszóró sugara, úgy ragyogott ki számomra a
hirdetménybõl az a szó, hogy nagy.
Már reggel óta tudtuk, hogy cirkusz érkezik a faluba, már azt
is hallottuk Enricóról, hogy jéggel dörzsöli le magát minden
fellépése elõtt: attól frissebb, erélyesebb lesz, határozottabban
tud parancsolni Nérónak, az oroszlánnak. Már reggel óta
érdekelt Enrico, most azonban, minthogy a falragasz
nagynak nevezte, azt is elhatároztam, hogy már az aznapi,
legelsõ elõadásra lejövök Törpeházáról. Hátha ez az a foglalkozás,
amelyhez hajlamot fogok érezni, hátha ez által lehetek
magam is naggyá.
Amikor estefelé, az elõadás után kiléptem a cirkusz sátrából,
boldogan és ünnepélyes komolysággal bólintottam egy nagyot,
csak úgy a magam számára: ,,Ez az, végre megvan. Vadállatidomár
leszek!" A született idomárt már éreztem is egyéniségemben,
a született vadállat azonban még hiányzott. De különös
véletlenképpen néhány nap múlva egy rókakölyköt ajándékozott
nekem az erdész bácsi, s megkezdhettem foglalkozásom
begyakorlását, elindulhattam az úton a nagyság felé.
Legelõször is idomítói ostort fontam. Néró azonban (mert
Nérónak neveztem el a kisrókát) igen megnehezítette a fonást.
Azt hitte, vele akarok játszani, azért babrálok a zsinegekkel.
Kapkodott hát utánuk, és hátrálva húzta õket, mint valami kiskutya.
Miután nagy nehezen elkészült az ostor, bajuszt festettem
magamnak korommal - mert Enricónak is volt -, aztán
behoztam jégvermünkbõl egy darab jeget, és dörzsölgettem vele
a karom meg az arcom, hogy friss és erélyes legyek. De
csupán nedves és maszatos lettem, és elmázolódott a bajusz -.
Festettem gyorsan újat, majd az ostorral Néró hátsó lábai felé
pattintottam egyet, és közöltem vele a kívánságomat:
- Hopplá, Néró! Kézenjárás! - a cirkuszi oroszlán ugyan nem



járt a mellsõ lábain, de én már pályám kezdetén túl
akartam szárnyalni Enrico mestert. Minthogy azonban az én
Néróm a pattogtatásból semmit sem látszott érteni, megmutattam
neki, mit kell tennie. Körbejártam tenyeremen a szobát,
aztán ismét vezényeltem: - No, most utánozz! Hopplá! - de hiába
jártam körbe tízszer is, Néró nem volt hajlandó utánozni. Csak
akkor utánzott, amikor fáradtan leültem. Felugrott az ölembe, ott
õ is leült, sõt lefeküdt - és elaludt.
Az idomítást azonban eszem ágában sem volt abbahagyni.
Minthogy megütni nem akartam, másnaptól kezdve úgy
tanítottam a kézenjárásra, hogy felemeltem a két hátsó lábát, s
mint valami talicskát, vezetni próbáltam magam elõtt. Ennek
azonban csak az lett az eredménye, hogy elidegenedett tõlem,
vicsorgott rám, és a kedves, játékos kisrókából mogorva és
rosszindulatú kisróka lett. Mondta is édesapánk félig nevetve,
félig szomorkásan:
- Te nem megszelídítetted azt a szegény kisrókát, Moha! Te
megvadítottad!
Édesanyánk pedig - látva, hogy Néró már az ételt sem
akarja elfogadni a kezembõl - óvatosan ezt kérdezte tõlem:
- Rosszul esnék neked, ha arra kérnélek, hogy ajándékozd
Ugribugrinak Nérót?
Meghökkentem. Bántott, hogy elveszítem vélt hivatásom
gyakorlásának eszközét, de beláttam, hogy igaza van édesanyámnak.
Ez volt a helyes megoldás. Ugribugrit, az öcsémet
Néró nagyon szerette, nyilvánvaló volt, hogy szívesen elfogadja
gazdájául. Gondolkoztam egy kicsit, aztán bólintottam:
- Ugribugrinak adom, édesanyám.
Édesanyánk csodálkozva pillantott rám, látszott, hogy azt
várta, akadékoskodni fogok. De nem szólt semmit, csak nézett,
nézett, aztán megsimogatott.
Elvesztettem tehát Nérót, de tüstént társul szegõdött hozzám
ismét a gond: mire van hajlamom, mi által lehetek naggyá?
Ezúttal egy képes újság segített. Abban ugyanis ezt olvastam:
Edison, a nagy feltaláló". A nagy szót ismét mintha fényszóró
világította volna meg, és megint úgy éreztem: ez az, amihez
hajlamom van. Feltaláló leszek!
Rögtön hozzáláttam, hogy kísérletezõmûhelyt rendezzek be
szobánkban. Egy nagy, ócska asztalt kineveztem laboratooriumnak,
és összehordtam rá a padlásról, a kamrából minden olyan lomot,
amelyrõl úgy gondoltam, szükséges lehet
találmányaimhoz. Került oda rozsdás petróleumlámpa, mutató
nélküli ébresztõóra, kopott tükördarabkák, gyertyavégek,
kulcsuk vesztett lakatok, fél harapófogó, törött vasaló, rostély,
szögek, csavarok, huzalok. Két napig tartott, amíg mindent
szépen elrendeztem, aztán három napon át minden reggel
leültem az asztal elé s töprengtem, mit találjak fel.
A harmadik estén, úgy hat óra tájt odaállt mellém Gyopár bátyám, babrálni kezdett a lomok között,
és nyolckor, a vacsoránál már be is mutatta mindnyájunknak a találmányát. úgy foglalta
huzalállványzatba az ócska tükördarabkákat, hogy
megsokszorozták a petróleumlámpa fényét. Másnap reggel pedig
megemlítette: azt is meg tudná csinálni, hogy az ébresztõór a
visszafelé forgó felhúzója forgassa a petróleumlámpa csavaarját.
Akkor sosem kéne kézzel felcsavarni a lámpabelet, az óra emelné
folytonosan, s a lámpa állandó fénnyel világítana. Édesanyám
félénken rám nézett, én pedig most már szavak nélkül is



megértettem: arra szeretne kérni, engedjem át a munkaasztalt
Gyopárnak. Megelõztem a kérését, hiszen tudtam, hogy így
helyes. Az dolgozzék ott, akinek hajlama is, tehetsége is van a
mesterkedéshez. De azért mihelyt kimondtam: "Tessék, Gyopár,
átadom a laboratóriumot", sietve kilépegettem a ,szobából, hogy
ne lássák a szemembe toluló könnyeket.
Egy heti keserves töprengés után arra kértem édesanyámat, hogy
vásároljon nekem festékeket. Kaptam is egész készletet
lapos ládikóban, sok tálacskával, ecsettel. Nagyon örültem a
készletnek, de sokkal jobban annak, hogy végre felfedeztem, mi
által leszek nagy: a festõmûvészet által! Ez az, amihez hajlamot,
képességet, tehetséget érzek. Be is bizonyítom már délután -
szüleim úgyis elmennek hazulról -: alkotni fogok!
De jaj, amikor estefelé hazaértek, a festõmûvészjelölt a szoba
közepén, a földön ült és sírdogált. A szép meszelt fal meg telistele
volt otromba mázolmányokkal, tarkabarka foltokkal. Hallottam
ugyanis valamit a falfestményekrõl, az úgynevezett freskókról, és
freskókkal akartam meglepni szüleimet. Festettem hát a falra
terv nélkül mindenfélét, ami az eszembe jutott: törpét,
óriást, nagy hajót, hegedûmûvészt, szemüveges feltalálót,
pillangót, autót, mókust. Amikor pedig ráeszméltem, hogy milyen
csúnya a mûvem - a hegedûmûvész összetéveszthetõ a mókussal,
a mókus meg a törpével -, akkor mindent le akartam mosni. Igen
ám, de a mosástól olyan lett a fal, mintha egy nagy vendégfogadó
egy napi fõztjét löttyentették volna rá.
Szidást vártam, de szüleim tudtak a kínlódásomról és hallgattak.
Ekkor megjelent a nyitott ajtóban az én kis Kökörcsin
barátom. Álmélkodva nézte a falat és vágyakozva a festékkészletet.
Kökörcsin ügyesen festegetett, de csak egyenként
vásárolgatta a gombfestékeket. Néztem, néztem a vágyakozó
tekintetét, aztán odanyújtottam neki a ládikót:
- Neked adom a festékeket, Kökörcsin. Te jobban tudod használni,
mint én. De most kérlek, eredj haza, ma ne játsszunk.
Kökörcsin boldog arcocskával, lassan lépegetett a kertünkön
át a kapu felé, én meg kimentem édesanyám után a
konyhába, és szinte jajongva kérdeztem:
- Mit próbáljak még, édesanyám? Tetszik látni, nem leszek
nagy semmiben! Sem mûvészetben, sem tudományban!
Édesanyám azonban úgy mosolyodott el, mint aki nagyon
örül valaminek.
- Én már tudom, miben leszel nagy, kisfiam. És az, amiben
nagy leszel, mûvészet is, tudomány is.
Csodálkozva kérdeztem:
- De hát mi az?
Hallgatott egy ideig, aztán csöndesen kimondta:
- A jóság.
Ettõl a szótól hirtelen akkorát növekedett a szomorúságom,
mint kavics mellett a Gellérthegy. Úgy éreztem magam,
mintha megígért utazás helyett útleírást adnának a kezembe: olvassam el, milyen szép vidékeken
utaztam volna. Keserûen tiltakoztam:
- De én nem a jóságban akarok nagy lenni! A jóság csupa
átengedés, belenyugvás, lemondás, meghátrálás! Nem kérek
belõle! Maradjak akkor inkább kicsi!
Feldúltan kirohantam a konyhából; és jó is volt, hogy kirohantam,
mert legalább észrevettem, hogy Kökörcsin még a
kapunk elõtt áll, és Törpeháza legerõsebb kistörpéje, a basáskodó



Harapós éppen festékeket készül kiszedni a ládikóból. A
következõ pillanatban magam is kinn álltam Harapós
elõtt:
- Azonnal add vissza a ládikót Kökörcsinnek!
Harapós a szemembe vigyorgott:
- Azonnal, azonnal... csak elõbb megvámolom egy kicsit.
Kökörcsin rémülten ragadta meg a karom: - Hadd vigye... ne
kezdj ki vele, mindkettõnket megver. Megmarkoltam a
ládikót:
- Takarodj innen, Harapós!
Most már komoran nézett a szemembe:
- Mit mondtál?!
Tudtam, hogy tüstént földhöz vág, de megismételtem:
-Azt, hogy takarodj innen!
Harapós mellbe vágott és hanyatt estem. De a ládikó a kezemben
volt. Harapós üvöltött:
- Ez csak kóstoló volt, találkozunk még! - és odébbállt.
Kökörcsin letérdelt mellém:
- Megütötted magad? - és ugyanakkor édesanyám hangját is
meghallottam a kertünkbõl:
- Látod, látod, Moha, mégiscsak a jóságban leszel te nagy!
Harapós nagyon odavágott a földhöz. A könyökömre támaszkodtam,
és csodálkozva néztem föl édesanyámra:
- A jóságban? De hiszen én most nem voltam jó! Nem engedtem
át a festéket Harapósnak!
Édesanyám mosolyogva közeledett.
- Ez éppen olyan jóság volt, te csacsi, mint az, hogy Kökörcsinnek átengedted!
Álmélkodva feltápászkodtam a földrõl; mintha egy új gondolatvilágba
tápászkodtam volna bele. Már világosan
láttam, hogy a jóságban is nagy dolog nagynak lenni, és tréfás
pöffeszkedéssel kijelentettem:
- Ha ez is jóság volt, az más. Akkor nem berzenkedem
többé a jóság ellen, vállalom a nagyságot!
Nevettünk mind a hárman.

A baj
Hétesztendõs koromban egy nyári reggel már korán fölébresztett
az öröm: utazom Pöttöndre nagymamához,
nagypapához, és két hétig vendégeskedem náluk unoka
öcséimmel, Porcikával és Pottyanóssal együtt. Zörrent is
nemsokára kertünk ajtaja, és jött értem nagynéném, Hajnalicska
néni a két kisfiával, és fél kilenckor már le is szálltunk a
vonatról Nógrádon. Onnan visz az erdei út Pöttöndre.
Ebéd után Hajnalicska néni visszautazott Törpeházára. Lekisértük
a vasútállomáshoz, aztán Porcika meg Pottyanós arra
kérte nagymamát, hogy hazamenet ejtsük útba a krétabarlangot.
Maga a barlang - természetesen mészkõbarlang - fönt volt
egy függõleges sziklafalban, de alatta, a fûben is lehetett
találni krétaként használható mészkõdarabokat.
Pottyanós ötéves volt, Porcika pedig majdnem egyidõs velem,
mégis ugyanúgy elõreszáguldozott, mint öcsikéje, én
pedig nagymama mellett lépegettem. Egyszerre csak - már
egy barlang alatt - láttuk, hogy a két fiú rohanni kezd, aztán elvágódnak
és birkóznak, dögönyözik egymást. Amint kiderült,
elõször Pottyanós kezdett szaladni. Porcika azt hitte, hogy
mészkövet lát, rohant hát õ is, és akadályozta a futásban.



Pottyanós meg azt hitte, Porcika lát mészkövet, akadályozta
hát õ is, és elbuktatták egymást.
Nagymama barackot nyomott a fejükre:
Ejnye, ejnye, fityfirittyek! Az egyik tizenkilenc, a másik
egy híján húsz! - és valószínûleg errõl az elsõ rosszalkodásról
jutott eszébe, amit minden unokájának el szokott mondani:
- Jegyezzétek meg idén is a három pöttöndi tilalmat!
Az elsõ: nagypapa mûhelyébe csak akkor szabad bemenni, ha õ
is ott van. A második: a pónilovakon majd nagypapa lovagoltat
titeket, egyedül ne menjetek közel hozzájuk. A harmadik: az
éléskamrába bemenni tilos.
A három tilalom közül csak az utolsót volt nehéz megtartani.
Az asztalosmûhely úgyis csak akkor vonzott minket igazán, ha
figyelhettük nagypapa munkálkodását; a ravasz, harapós
pónilovaktól pedig amúgy is féltünk. A dúsan megrakott kamra
iránt viszont semmi sem csorbította érdeklõdésünket. Mondta is
tüstént Porcika huncut sóhajtással:
- Milyen kár, hogy a nagymama is félti az éléskamráját!
Pottyanós még zsörtölõdött is:
- Pedig vagy vendégek vagyunk, vagy nem!
Nagymama nevetett is, fejét is csóválta:
- Nem a kamrát féltem én tõletek, hanem titeket féltelek a
kamrától! Ahogyan titeket féltelek a fûrésztõl, a satutól, a
harapástól, meg a rúgástól is.
De Porcika nem fogadta el ezt a magyarázatot:
- A kamra nem csípi oda az ujjamat, mint a satu.
Pottyanós meg hozzátette:
- És sem nem rúg, sem nem harap. Ott csak mi haraphatnánk,
ha szabad lenne. A kamrában nem érhet minket
semmi baj.
Most már nem nevetett nagymama:
- Tévedtek, gyerekek. Tudjátok meg, hogy aki a tilalom ellenére
bemegy a kamrába, azt egészen bizonyosan baj éri.
Nagyon elcsodálkoztam ezen, és amikor magunkra maradtunk, megkérdeztem:
- Ugye, csak elriasztásul tetszett mondani nekik, hogy egészen
bizonyosan baj éri azt, aki bemegy a kamrába? De még
jobban kellett csodálkoznom a válaszán:
Azért mondtam, mert úgy van!
Egészen bizonyosan baj éri, aki bemegy. Gondolkozz rajta, és rá fogsz jönni, hogy igazam van.
Ottlétünk harmadik-negyedik napján fánk volt ebédre.
Mindannyian kaptunk mellé három evõkanálnyi baracklekvárt
is. Nagymama azt mondta, mártogassuk bele a fánkot, de
osszuk be jól, mert többet nem kapunk.
  Nagyon ízlett mindhármunknak a pompás illatú, világossárga
lekvár. Pottyanós nem is mártogatott, hanem kávéskanállal
ette meg, de csakugyan hiába kért még.
- Baracklekvárból nem szabad ennél többet enni egyszerre,
mert megárt.
Ebéd után - mialatt nagymama szokása szerint szundikált egy
kicsit a szobájában - fönt játszottunk a hegyoldali kertben.
Egyszer csak Porcika meg én észrevettük, hogy Pottyanós eltûnt
valahová. Hosszú keresés után találtuk meg ott, ahol a
legkevésbé számítottunk rá: a szobánkban. Feküdt az ágyán,
mindkét kezével fogta a fejét, és sírt.
Fölébresztettem nagymamát, és neki aztán elsírdogálta
Pottyanós, hogy mit cselekedett. Létraként használta a kamra



polcait, fölmászott a baracklekváros üvegekig, de megcsúszott,
lepottyant - hiszen nem ok nélkül nevezték Pottyanósnak -, és
bevágta a fejét az ajtófélfába. Csak egy kicsit sérült meg, de
fejfájása olyan erõs és tartós volt, hogy másfél napig raktuk rá
a hideg vizes borogatást.
A második nap estéjén nagymama így szólt hozzám:
- No, most láthattad, hogy egészen bizonyosan baj éri, aki
a tilalom ellenére bemegy a kamrába.
Megint elcsodálkoztam:
- De nagymama... hiszen Pottyanóst csak azért érte baj, mert
olyan pottyanós, ügyetlen.
Nagymama azonban kijelentette:
- Akkor is baj éri azt, aki bemegy, ha olyan ügyes, mint valami
cirkuszi akrobata. Gondolkozz csak rajta még egy kicsit, és be
fogod látni, hogy igazam van.
Néhány nap múlva ismét baracklekváros sütemény volt
ebédre: rácsos tészta. Nagyon finom, omlós linzertésztából
készült, Porcika mégis kifogásolt valamit:
- Milyen kár, hogy megsült benne a lekvár is! Én a sületlen
baracklekvárt szeretem.
Nagymama nevetett:
- Te azt sem bánnád, ha a leves is, a fõzelék is sületlen baracklekvárból lenne!
Porcikának fölcsillant a szeme:
Nem is bánnám! Holnap abból tessék fõzni az egész ebédet!
Nagymama most már elkomolyodott:
- Csak utólag bánnád, de akkor nagyon. Baracklekvárból
még tésztával is csak keveset szabad enni.
Ennek a napnak az éjszakáján arra ébredtem, hogy valaki
nyögdécsel a szobánkban. Besütött a hold, láttam tehát, hogy
Porcika, párnáját a hasára szorítva, jobbra-balra hempereg az
ágyán. Amikor észrevette, hogy nézem, nyögdécselve,
dühösen suttogta:
- Nehogy szólj nagymamának! Csikar egy kicsit a hasam,
de majd... elmúlik.
A csikarás azonban három ízben is olyan sebbel-lobbal
kergette ki õkelmét a szobánkból, olyan zajjal nyitotta ki az
ajtókat, hogy egyszerre csak bejött nagymama; már hozta is magával a törülközõbe burkolt, forró
cserépzsindelyt. Fél éjszakán át váltogattuk Porcika hasán a zsindelyeket. Fölébredt
Pottyanós is. És amikor megtudta, hogy egy egész üvegnyi
baracklekvárt lakmározott föl a bátyja, szörnyülködve dünnyögte:
Jaj, micsoda rosszaság!
Nagymama azonban rápirított:
Nem hallgatsz, fityfiritty?! No, nézzék! Mintha nem is õ
pottyant volna le a polcról! Ha Porcika tizenkilenc, te egy híján húsz vagy!
Azért, hogy Porcika egészen meggyógyuljon, másnap
csak teát, kétszersültet, húslevest meg reszelt sárgarépát kapott,
tõlem meg nagymama ismét megkérdezte:
No, Moha, elhiszed-e már, hogy egészen bizonyosan baj
éri , aki a tilalom ellenére bemegy a kamrába?
Én azonban megint bámultam:
- De nagymama! Porcikát csak azért érte baj, mert meggondolatlan
volt, és egy egész üveggel megevett a baracklekvárból!
Nagymama viszont ismét kijelentette:
- Akkor is baj éri, ha olyan meggondolt, mint egy patikus.
Gondolkozz csak tovább, rá fogsz jönni, hogy igazam van.
Az elutazásunk elõtti napon, kora délután bementem vizet



inni a konyhába. Nagymama a szobájában szundikált. Ittam,
kiöblítettem a bögrét, letettem. És ekkor észrevettem, hogy
nyitva van a kamra ajtaja, hadd mozogjon a levegõ az élelmiszerek
között. Láttam a mogyorós, mandulás, diós ládikókat,
a mazsolás edényt, és nem bírtam ellenállni. A következõ
percben már eszegettem odabent. Hevesen dobogó szívvel
hallgatóztam a szoba felé, de az is eszembe jutott: milyen kár,
hogy nem mondhatom el beosonásomat a nagymamának!
Bebizonyíthatnám vele, hogy igenis, csak azt éri baj, aki
ügyetlen vagy meggondolatlan. Mert íme, engem semmi baj
sem ér, és nem is fog.
Másnap délelõtt átjött értünk Törpeházáról Hajnalicska néni;
az esti vonattal akart hazavinni minket. Délután, az uzsonna
vége felé egyszer csak így szólt nagymamához:
- Még nem is kérdeztem, édesanyám, jók voltak-e a fiaim?
Nem szegték meg a három pöttöndi tilalmat?
Eközben Porcikára meg Pottyanósra nézett, és meglátta
lesütött szemükön, hogy valami nem volt egészen rendben.
Nagymama így válaszolt:
- Ha elkövettek is valamicske hibát, meg is szenvedtek érte
szegénykék. A maguk kárán tanulták meg, hogy aki a tilalom
ellenére bemegy a kamrába, azt egészen bizonyosan baj éri.
Ekkor már bosszantani kezdett, hogy ilyen állhatatosan hiszi
ezt, és elhatároztam, hogy uzsonna után négyszemközt - lesz,
ami lesz - megmondom neki, hogy én is beosontam a
kamrába, eszegettem, és íme, mégsem ért semmiféle baj.
Oda is súgtam neki tüstént:
Majd mondok valamit!
Hajnalicska néni ezalatt szomorú tekintettel nézte a két fiát, és
így szólt:
Miért nem tudtok olyanok lenni ti is, mint Moha! Különösen
te, Porcika. Hiszen te majdnem egyidõs vagy vele.
Ekkor nagymama, védeni akarva Porcikát, ezt mondta:
Egyidõsek, ez igaz, de azért Mohához mégse mérjük õt.
Moha olyan kifogástalan viselkedésû, amilyen ezer közül
csak egy gyerek akad. Gyöngyszem Porcika is, Pottyanós is,
de Moha... Moha a jó viselkedés tekintetében valóságos
drágakõ - és hozzám fordult: - No, gyere, kedveském, hozzuk be
a gyümölcsös rizskását.
A konyhában meg így szólt:
Azt súgtad, mondani akarsz valamit. Mondjad hát.
Eközben bement a kamrába, és kiemelte a jeges dézsából a
rizskásás tálat. Én meg ott álltam mögötte, néztem a mogyorós, mandulás, diós ládikákat,
a mazsolás edényt, és hallgattam. Óriási szomorúságot éreztem, olyasféle
szomorúságot, mint két évvel korábban, amikor fehér csipkegallért
vásároltam édesanyám születésnapjára, és levelet is akartam
írni az ajándék mellé, ám véletlenül ráborítottam a hófehér
gallérra a tintát. Nagymama a konyhai asztalra tette a tálat,
s rám nézett:
Mondjad hát, Mohácska, figyelek.
Nagy nehezen összeszedtem magam.
Én csak... csak azt akartam mondani, hogy igaza van
nagymamának. Rájöttem, hogyan éri baj azt is, aki ügyes... és azt
is, aki meggondolt. Úgy éri baj, hogy folt esik a jóságán.
Nagymama örült:
No látod, kedveském! Tudtam én, hogy rá fogsz jönni!



Mert nemcsak a szíved drágakõ, hanem az eszed is. De hát
ezt mondhattad volna odabent is, nem titok. No gyerünk! A
rizskását te viszed, a kistányérokat én.
Elvettem a tálat az asztalról, nagymama meg ezt kérdezte:
-Csak nem nehéz?
Rábámultam:
- Miért tetszik gondolni, hogy nehéz?
- Mert sóhajtottál. Miért sóhajtottál?
Nem is mertem a szemébe nézni, féltem, hogy meglátja a
szememben, mitõl fáj olyan keservesen az én drágakõnek dicsért
szívem. Nagymama azonban így is megértette, hogyan
jöhettem rá a tiltás értelmére. Nem szólt egy szót sem, megsimogatta
a fejem, és örömmel, mosolyogva hozta mellettem
a kistányérokat.

Mi van a csomagban?
Egy nyári délelõtt meghallottam, hogy vándorcirkusz vonul át a
Törpeháza alatti völgy országútján. Azt mondták, elefántja is
van a cirkusznak. Kivettem a színházi látcsövemet a fiókomból,
zsebre vágtam, és siettem Kökörcsin barátomhoz, hogy õt is
hívjam elefántot nézni.
Bekiáltottam a kerítés mellõl a kertjükbe, ahol éppen szappanbuborékokat fújt:
- Kökörcsin! Vándorcirkusz megy Magyarkút felé! Elefántjuk
is van! Gyere, megnézzük a domboldalról! Látcsõ is van nálam!
Letette a szappanos vízzel teli poharat és a szalmaszálat a
kerti asztalkájukra, és máris futottunk együtt.
Igen ám, de a nyereghez érve, az út mellett megpillantottam
egy szenvedõ bogarat. Leguggoltam, hogy megvizsgáljam, és
ha tudok, segítsek rajta. Kökörcsin azonban haragosan rám
kiáltott:
- Buta Moha! Hagyd azt a bogarat, elszalasztjuk az elefántot!
Különben is, milliárd szenvedõ bogáron úgysem tudsz segíteni,
akkor mit akarsz ezzel az eggyel?
Minthogy ilyen határozottan rosszallotta, amit cselekszem,
hirtelen világossá lett elõttem, hogy nem érti, miért torpantam
meg a bogár mellett. Ekkor azonban már szégyelltem is, hogy
barátkozom vele: olyasvalakivel, aki képes rá, hogy továbbszaladjon
a szenvedõ bogár mellett. Rákiabáltam:
Menj egyedül elefántot nézni; kellemes szórakozást egyszer és mindenkorra!
Néhány pillanatig rémült tekintettel meredt rám, aztán úgy
tett, mintha nem értette volna, hogy örökre elköszöntem tõle.
Nagy nehezen mosolyfélét erõltetett az arcára, és még
tréfálkozni is megpróbált:
- Nem sokat érnék az elefánttal, mert nálad van a látcsõ.
Odaugrottam hozzá, kezébe nyomtam a látcsövet:
- Nesze a látcsõ, most loholhatsz! Nem is kell, hogy viszszaadd!
Én már úgysem venném többé a kezembe, hogy
eszembe se juss! Nézz vele minél több elefántot meg cirkuszt!
Lódulj már!
Délután többször elsétált a kerítésünk elõtt, végül is megállt,
és halkan, bátortalanul beszólt:
- Bocsáss meg Moha, visszavonom a butát, csak azért
mondtam, mert bosszantott, hogy elszalasztjuk az elefántot.
- Nincs mit megbocsátanom, mert nem haragszom rád. De
nem bírok olyannal barátkozni, aki azt mondja: milliárd bogáron
nem segíthetek, tehát nem segítek egyen sem.



Körülbelül egy héttel késõbb felmentem Földigszakáll bácsihoz
- akkor már nem a faluban lakott, hanem a Törpeháza melletti
hegytetõn -, és kértem, ajánljon nekem másik barátot.
Földigszakáll bácsi hallgatott, gondolkozott, aztán széttárta a
karját:
- Kökörcsin! Csak õ lehet a barátod, nincs más.
Nem törõdött vele, hogy rázom a fejem. És folytatta:
- Ha különbözik is valamiben a fölfogásotok, attól még
nagyon jó barátai lehettek egymásnak, mert mindkettõtökben
megvan a szeretetbõl fakadó érdeklõdés mindenki iránt, tehát
egymás iránt is.
Én azonban alig figyeltem a szavára. Kisgombán járt az eszem.
Kisgomba nemrég bátran szembeszállt a legerõsebb
kistörpével, Rezedával, azóta volt nekem rokonszenves. Meg is
kérdeztem Földigszakáll bácsitól:
- Kisgomba sem lehetne jó barátom?
Elmosolyodott:
- Hát jól van, megpróbálunk valamit. Várj egy kicsit!
Kiment a konyhába, és néhány perc múlva egy nagyobbacska
csomaggal tért vissza. Látszott, hogy valami doboz van a papirosban.
Vidd végig ezt a csomagot a fõutcán! Többször is! Aki nem
kérdezi meg tõled, hogy mi van benne, az ugyanúgy illik hozzád
barátnak, mint Kökörcsin. Ha találtál ilyet, bontsd ki a csomagot,
és tartsd meg magadnak, ami benne van.
Az elsõ kistörpe, akivel találkoztam, Hetykepötyke volt.
Mialatt közeledtünk egymás felé, elgondoltam, hogy tulajdonképpen
Hetykepötyke is jó barátom lehetne. Foghegyrõl beszél
velünk, az igaz, de valójában jólelkû. Ekkor már meg is állt
mellettem:
- Mit viszel?
Csomagot.
Azt látom, te nagyokos, hogy csomag. De mi van benne?
Már sokszor vittem csomagot Törpeháza fõutcáján és nem
bántott, hogy megkérdezik, mi van benne. Most azonban
bántott, hogy akit barátul szántam magamnak, ilyen kíváncsi természetû.
Tulajdonképpen miért vagy kíváncsi rá?
Elvörösödött.
Kíváncsi? Én? A te csomagodra? Nagyzási mániában
szenvedsz, fiacskám!
De csatlakozott hozzám, kísért az úton és folytatta:
- Akinek annyi holmija van, mint nekem, az nem is lehet
kíváncsi a csomagod nagybecsû tartalmára. Ide nézz!
Zseblámpát húzott elõ és felkattintotta. De nem a lámpát
nézte, hanem az arcomat: várta a hatást. Én pedig készségesen
megszereztem neki ezt az örömöt:
- Á, á, nagyszerû!
Megmutatta, hogy zöld fénnyel is, piros fénnyel is világít a
lámpa. Beszélt a vasútjáról, amelyhez alagút is van, õrház is
van. Felsorolta sok-sok holmiját, de mindig csak akkor folytatta
tovább a hencegést, amikor kellõképpen csodálkoztam:
Á, á, nagyszerû!
Gyûrûhintám is van a kertben!
Még kérdezgettem is a holmijairól... persze nem a játékai
érdekeltek, hanem az egyénisége. Amikor meg hirtelen
elvált tõlem, hogy Pojácának meg Pottyanósnak is
megmutassa a lámpáját, csodálkozva bámultam utána: miként



is gondolhattam, hogy ez a dicsekvõ, ámuldozást
kierõszakoló kistörpe jó lenne nekem barátnak?
Amikor továbbindultam, a legerõsebb kistörpét, Rezedát
pillantottam meg a túlsó oldalon. Õ sokkal inkább jó lenne
nekem barátnak! Nem valami éles eszû ugyan, de egyenes
szavú, derék gyerek.
Rezeda azonban csak intett, és továbbment. De néhány lépés
után vizsgálódva visszanézett. Utánam szaladt.
- Mi van ebben a csomagban, Moha?
Ekkor még nem tudtam, hogy mi okból, de most már el is
szomorított ez a mohó érdeklõdés. Csak annyit feleltem,
hogy Földigszakáll bácsi megbízásából viszem, és már mentem
is tovább.
De jött velem Rezeda is, és így szólt:
- Ha akarnám, egyszerûen elvenném tõled, és megnézném,
hogy mi van benne. Hiszen tudod, hogy sokkal erõsebb vagyok,
mint te!
Bólintottam. A bólintás egyrészt neki szólt, és azt jelentette:
tudom; másrészt magamnak, és ezt jelentette: na, helyben
vagyunk, mindjárt mutogatni is fogja az erejét. És csakugyan,
vagy tíz percig kísért engem, és ezalatt húzódzkodott a faágon,
fekvõtámaszokat mutatott a füvön, arrébb gördített egy nagy
követ, kiegyenesített egy kerítésoszlopot, felemelt egy pallóul
szolgáló kõlapot. Amikor pedig megtöltekezett az
ámuldozásommal, és észrevett két-három másik
kistörpét, már szaladt is hozzájuk, hogy belõlük is ámuldozást,
elismerést facsarjon. Én meg tovább ámuldoztam, de nem
udvariasságból, hanem önkéntelenül, és most már önmagamon:
miként hihettem, hogy Rezeda jó lenne nekem barátnak?
Egyszer csak Kisgombáék kertje elé érkeztem. Kisgomba egy
barackfán ült és eszegetett. Felszóltam neki:
  - Nem jössz egy kicsit mászkálni?
Rám pillantott.
- Most nem.
Ezután hosszasabban is lenézett rám, és néhány pillanat
múlva mégis utánam szaladt.
- Látom, cipelsz valamit. Mi van benne? - Minthogy nem tudta
meg, hiszen magam sem tudtam, más tárgyra tért: - Ugye,
milyen bátran szembeszálltam a múltkor Rezedával?
Én meg csodálkozva tapasztaltam, hogy akkori bátor viselkedése - minthogy bámultatni
akarja - egyre kevésbé tetszik
nekem. Miután elváltunk, Bérci Berci csatlakozott hozzám. Aztán
a vékonyka Pojáca, majd a kerek képû Napraforgó, utána
Pipirgyi, majd Purgyi, késõbb a kövér Szuszimuszi, Toboz,
Futribucska, és egymás után még vagy tizenöten. Mindegyikük
megkérdezte, mi van a csomagban, és majdnem
mindegyikük elõadást is tartott saját magáról. Pojáca azzal
igyekezett elkápráztatni, hogy milyen okos; Bérci Berci a ravaszságát
szerette volna csodáltatni velem - és így tovább,
mindegyikük hencegett valamivel.
Egyszerre csak ráeszméltem, hogy már mindegyik kistörpével
találkoztam, aki barátként számításba jöhetett. Ekkor már
delelõn állt a nap, az utca elnéptelenedett. Megindultam
hazafelé és töprengtem: mitõl vagyok ilyen nagyon szomorú.
Nem az bántott, hogy nem találtam barátot, valami más. Akkor
még nem tudtam megfogalmazni, hogy mi.



úgy bandukoltam a portánk felé, hogy fel sem pillantottam.
Csak akkor vettem észre Kökörcsint, amikor már szemben
álltunk egymással. A kapunk elõtt álldogált, látható volt, hogy
engem várt, és most halkan és félénken így szólt:
- Azt mondja Földigszakáll bácsi, ha különbözik is valamiben a
felfogásunk, attól még nagyon jó barátai lehetünk
egymásnak, mert mindkettõnkben megvan a szeretetbõl fakadó
érdeklõdés mindenki iránt, tehát egymás iránt is.
De ezek a mondatok megint csak elszálltak a fülem mellett.
Úgy éreztem, üres szólamokat mond, és nem is igazán figyeltem rá.
Csak álltam elõtte szótlanul, és látva kétségbeesett
arcocskáját, azon gondolkoztam: vajon ki lesz a barátja?
Nem marad-e nagyon hosszú ideig magányos és szomorú?
De aztán hirtelen megráztam magam, kapunk felé fordultam,
és be akartam nyitni. Ekkor azonban megdöbbentett
valami. Ráeszméltem, hogy Kökörcsin volt az egyetlen, aki nem
kérdezte meg, mi van a csomagban. De tüstént gyanakvás is
támadt bennem, hátha kitanította Földigszakáll bácsi.
Rátámadtam hát hirtelen a kérdéssel:
Miért nem kérdezed, hogy mi van ebben a csomagban?
Ijedelmébõl azonban rögtön tudtam, hogy szó sem volt
köztük a csomagról. Megszeppent arcocskával, bocsánatkérõ hangon rebegte:
- Ne haragudj, Moha, nem tudtam, hogy illett volna megkérdezni.
Dehogyis illett volna! Sõt! De mindenki megkérdezte! Te
miért nem?!
Indulatos hangomtól sírva is, haragosan is kiáltotta:
- Mert mit bánom én, hogy mi van a csomagodban!
Nekem az a fontos, hogy tebenned mi van!
Éreztem, amint egyre tágabbra és tágabbra kerekül a szemem.
Aztán lassan letettem a csomagot a kapunk mellett álló
padocskára, és felnéztem a hegytetõre,
Földigszakáll bácsi házára.
Most értettem meg, mire kellett a csomag, és már azt is
tudtam, miért voltam az elõbb olyan nagyon szomorú. A
kistörpék érdeklõdésének sivársága, szegényessége bántott:
találkoztak egy emberkével - énvelem -, és ennek az emberkének
nem az egyénisége, nem a gondolatai, nem a folytonos
jóra törekvése érdekelte õket, hanem az a szánalmas
jelentéktelenség, hogy mi van a csomagban. És amikor ezt
nem tudták meg, érdeklõdésük tüstént önmagukat csapongta körül.
Félénken és szégyenkezve nyújtottam a kezem Kökörcsin felé:
  - Bocsásd meg, hogy nem gondolkodtam! - a kézfogással
mindjárt a padhoz is húztam: - Ülljünk le, és bontsuk ki ezt a
csomagot!
Különös csomag volt. Egyre kisebb és kisebb dobozok kerültek
elõ egymásból. A legbelsõbõl pedig... a színházi látcsõ.
Kökörcsin nevetett:
- Haha, ezt otthagytam Földigszakáll bácsinál. Nem bírtam
magamnál tartani, mert búcsúzásul adtad.
Nevettem én is. Most már azt is értettem, miért mondta
Földigszakáll bácsi, hogy tartsam meg magamnak, ami a
csomagban van.
Kökörcsin pedig belenézett a látcsõbe.
- Nahát, Moha! Milyen közel vagy hozzám!

Cseréjünk!



Hétesztendõs lehettem, amikor egy alkalommal így szólt
hozzám Kutykurutty barátom: Miért hagytad, hogy becsapjon
Gyopár? Miért cserélted ki vele az almádat?
Látogatóban voltunk aznap délután Földigszakáll bácsinál,
velünk volt Gyopár bátyám is. Mindhárman kaptunk
egy szép almát, s miután eljöttünk, Gyopár, régi szokása
szerint, cserét indítványozott. Meg is magyaráztam Kutykuruttynak:
Gyopár mindig cserél velem, ha kapunk valamit. Játékból csinálja.
Kutykurutty nevetett:
Játékból? Azért csinálja, mert a te almád vagy süteményed
nagyobb szokott lenni! Önzésbõl csinálja!
Megdöbbentett, amit hallottam, és elhatároztam, hogy figyelni fogom cseréinket.
Másnap reggel édesanyánk elküldött minket - Gyopárt és
Engem - nagynénénkhez, Borbála nénihez: kérjük kölcsön a
kisebbik mosóteknõjét, mert a miénk túlságosan kiszáradt,
nem akar bedagadni.
Borbála néni konyhájában állt az asztalon egy kosár alma,
mielõtt kiment a teknõért, kiválasztott két nagyot, és felénk nyújtotta:
Tessék, egyétek meg vagy dugjátok zsebre.
Máskor ilyenkor az ajándékot szoktam szemlélgetni, most
azonban Gyopár arcát figyeltem. Elrémültem a látványtól.
Gyopár mohó, kapzsi tekintettel vizsgálgatta az almámat,
miközben a magáéra is pillantgatott: összehasonlította õket.
Majd hirtelen rám tekintett, és édeskésen elmosolyodott:
-Cseréljünk, jó?
Ekkor már magam is láttam, hogy az én almám valamivel
nagyobb, de még reménykedtem benne, hogy csak a megszokott
játék kedvéért akar cserélni, és készségesen, vidáman
bólogattam:
- Jól van, cseréljünk!
A gyanakvás mégis gyökeret vert bennem, és másnap délelõtt
már magam teremtettem alkalmat újabb megfigyelésre.
Másik nagynénénknek, Mályva néninek elfogyott a diója, és
édesanyánk engem bízott meg, hogy vigyek neki egy
zacskóval. Én azonban odaszóltam Gyopárnak:
- Gyere te is!
Szívesen jött, mert Mályva néni mindig finom süteménnyel
vendégelte meg látogatóit. De híres volt a rózsafáiról is. Miután
letett elénk egy-egy tányér süteményt, fogta a virágollót, kiment
a kertbe, és két szál rózsával tért vissza:
- Szerezzetek örömöt édesanyátoknak. Tessék, Gyopár, ezt te
add neki, ezt meg te, Mohácska.
Gyopár rózsája piros volt, az enyém nagyobb, különlegesebb
és fehér. Gyopár indítványára hazafelé menet ismét
cseréltünk. Én azonban még mindig lehetségesnek tartottam,
hogy nem irigységbõl vagy önzésbõl akar cserélni, hanem csak
szokásból és játékból.
Néhány nap múlva Merengõ bácsinál jártunk, és egy-egy
körtét kaptunk tõle:
- Tessék, gyermekeim, ilyen körte csak nálam terem egész
Törpeházán. Még két hétig tartsátok õket sötétben és hûvösön,
azután lesznek igazán finomak!
Ismét Gyopár tekintetét figyeltem, és tüstént meg is örültem.
Mert odalesett ugyan a körtémre, de rögtön el is kapta a
tekintetét, nem törõdött tovább vele. De jaj, a következõ
pillanatban már sejtettem, miért ez a változás: ezúttal az én



körtém volt a kisebb.
Bántott egy kicsit, hogy kisebbet kaptam, de valaminek
megörültem: most végre egészen bizonyosan megtudhatom,
igazat mondott-e Kutykurutty. Amikor kiballagtunk Merengõ
bácsi kertjébõl, elmosolyodtam, és azt mondtam:
- Cseréljünk, jó?
Gyopár egy pillanatig meghökkenve bámult rám, aztán zavarában
egy bokor felé nyúlt, lehántotta egy ágacska leveleit,
miközben a levegõbe dobta õket, félvállról odaszólt nekem:
- Most már nem szedem elõ a zsebembõl...
Nagyon elszomorított. Ettõl kezdve nem mentem be vele
együtt olyan helyre, ahol ajándékot kaphattunk. Persze ez föltûnt
neki, és vagy két hét múlva, amikor egyszer ismét
megvártam kint az utcán, megkérdezte, hogy miért nem
mentem be. Õszintén megmondtam:
- Mert nem akarom látni az arcodat, amikor azt lesed,
nem nagyobb-e, amit én kaptam. Olyankor én ellenszenvet
érzek irántad, márpedig ezt nem akarom. Inkább nem megyek be.
Elvörösödött, hang nélkül tátogott egy ideig, aztán durván
lökte ki a választ:
- Te ugyanúgy lesed, amit én kaptam!
Amint ezt kimondta, múlni kezdett az arcán a vörösség, én
meg éreztem, hogy lassan elvörösödöm. Visszagondoltam
ugyanis régebbi esetekre, és ráeszméltem, hogy igaza van. De
így szóltam:
- Csakhogy én nem önzésbõl nézem. Nem azzal a szándékkal,
hogy ha nagyobb, akkor ravaszul, cserebere ürügyével
megszerezzem magamnak!
Mintha csak egyetlen adag elvörösödés jutott volna kettõnknek:
az én arcomról most visszaszállt az övére. De most is
hamarosan kikecmergett zavarából:
- Te is önzésbõl nézed! De én nem szidlak le miatta! Az önzéstõl
nem lehet megszabadulni!
Nem sokkal ezután szinte egész Törpeháza fölvándorolt
Földigszakáll bácsihoz, ugyanis a falu nagyapjának születésnapja
volt. Gyopár, Ugribugri öcsénk meg én együtt mentünk
föl délután, és Ugribugri egész úton annak örvendezett, hogy
Földigszakáll bácsi ma megint magyarázgatni fog neki a fákról.
Nevettünk rajta:
- Erre ma ne számíts! Hiszen rengeteg vendége lesz! De
nem nyugodott bele:
- Igenis számítok rá! Legalább a vendégek is meghallják!
Azelõtt én is azt hittem, hogy az almafának az alma a gyermeke,
pedig dehogyis. Ha az alma a fa alatt marad, és ott
kis almafák nõnek a magjából, akkor azok a kis almafák a
nagy almafa gyermekei!
Magyarázott volna tovább is, de ekkor más kistörpékkel találkoztunk,
és együtt mentünk tovább Földigszakáll bácsihoz.
Csakugyan rengeteg vendég volt nála, sok felnõtt is ült körülötte a
tornácon, az édesanyák meg már terítették a hoszszú
asztalokat a kertben az uzsonnához. De Földigszakáll bácsi
arra az idõre is, amíg az uzsonnára sor került, minden
gyereknek, aki köszöntötte, két almát nyomott a markába:
legjobb ízû fájának gyümölcsét.
A mögöttünk jövõk Gyopárt és
engem hamarosan eltoltak elõle, a tornácról lementünk a



kertbe, és a következõ pillanatban szégyenkezve kaptam rajta
magam, hogy Gyopár almáit lesem. Elkaptam róluk a tekintetem,
de máris újból látnom kellett õket: Gyopár ugyanis
határozott mozdulattal kivette kezembõl az almáimat, a
markomba nyomta helyettük a maga két igen nagy almáját, és rám mosolygott.
Átvillant az agyamon, hogy bizonyára az hatott rá, amit
nemrég az önzésrõl és a ravaszságról mondtam, és nagy
örömöt éreztem. De szabadkoztam is:
Nem, nem Gyopár, vedd vissza ezeket a nagyokat!
Õ azonban tréfás szigorúsággal szólt rám:
- Nem veszem, ne ellenkezz velem! Azt mondtad, önzõ vagyok.
Hát íme, így vagyok én önzõ!
Most már annyira örültem, hogy megöleltem, megcsókoltam.
Örömöm azonban nem tartott sokáig. Gyopár ugyanis
oldalra pillantgatott, és feltûnõen hangosan, majdnem kiáltva
ezt mondta:
- Ugyan, Moha, ne csinálj ilyen nagy dolgot ebbõl! Hiszen
egészen természetes, hogy a nagyobb almákat az öcsémnek adom!
Csak ekkor vettem észre, hogy néhány idõsebb kistörpe
beszélget a közelünkben, Gyopár pajtásai. De éppen csak
odapillantottak ránk.
Gyopár tehát újból, még hangosabban kiáltott:
- Szóra sem érdemes ez, Moha öcsém! Csak nem képzeled,
hogy a nagyobb almákat tartom meg magamnak? Most
már fölfigyeltek a hangoskodásra, és odaléptek hozzánk:
- Mi baj van, Gyopár, mi történt?
És Gyopár, mintha maga lenne a megtestesült szerénység,
szégyenkezõ mosollyal, de ragyogó arccal azt mondta:
 Semmi baj, és semmi az egész. Én véletlenül nagyon nagy
almákat kaptam, elcseréltem hát õket Moha almáival. Hiszen a
bátyja vagyok, vagy mi a szösz! Ne is beszéljünk róla!
A kistörpék megveregették a vállát:
Derék gyerek vagy, igazi jó testvér!
Elszomorodva félrehúzódtam. A bodzabokrok közé mentem; elbújva akartam megvárni, hogy 
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szomorúságom.
De egyszerre csak odajött hozzám Gyopár, és zavartan nevetgélve kérdezte:
Most meg mi bajod?
Attól, amit cselekedett, még ránézni is nehezemre esett.
Tudod te jól, mi bajom. Hiszen ez a dicsekvés ugyanolyan
önzés volt, mint amikor elravaszkodtad tõlem a nagyobb almát vagy a szebb virágot.
Elvörösödött, de sértõdést is tettetett:
Hát neked semmi sem jó? Már igazán nem tudja az ember hogy mit tegyen!
Föltekintettem a tornácra. Ugribugri nem hagyta, hogy eltolják Földigszakáll bácsi közelébõl.
Ott állt a karosszéke mellett, az almáit pedig letette az ablakpárkányra. Ránéztem gyopárra:
Azt mondtad; nem tudja az ember, hogy mit tegyen. Hát
gyere, megmutatom.
Fölmentünk a tornácra, s minthogy mindenki Földigszakáll
bácsira figyelt, fõképpen Ugribugri,
észrevétlenül kicserélhettem
almáit a Gyopártól kapott két igen-igen naggyal. Aztán már
ott is akartam maradni, de Gyopár megfogta a kezem,
levitt a kertbe, és ott gúnyos mosollyal azt mondta:
Most persze azt hiszed, hogy nincs önzés abban, amit tettél.
Pedig van! Hiszen élvezed, hogy jót cselekedtél. Azt is élveced,
hogy titokban tartod, és nem kapsz érte elismerést!



Mondtam már a múltkor is: az önzéstõl nem lehet megszabadulni!
Meghökkentem és elszomorodtam. De a válaszomban
már benne volt a vigasztalódás:
- Csakhogy ez nem olyan önzés, mint a te kétféle csereberéd!
Ez olyan önzés, amelyrõl nem tehetek!
Ugribugri csakugyan kierõszakolta, hogy a vendégség dacára
is magyarázgasson neki Földigszakáll bácsi a fákról, és
hazafelé menet elárasztott bennünket újonnan szerzett tudományával.
Almáit nem ette meg, szüleinknek szánta õket, s
minthogy nem fértek a zsebébe, a markában szorongatta, és
hadonászva velük, lelkesen magyarázta:
- Milyen érdekes, hogy még az a fa is, amelyen ilyen finom
almák teremnek, attól a keserû vadalmafától származik.
Ugyanúgy, ahogyan mi emberek attól a vad õsembertõl származunk,
aki barlangban lakott.
Ekkor szembejött velünk egy kis parasztfiú meg egy kis
parasztlány. Mosolyogtak rajta, hogy ilyen pici törpe a "vad
õsemberrõl" magyaráz, és két nagy almával hadonászik. A fiúcska
tréfából odaszólt Ugribugrinak:
- Add nekünk azt a két almát, kistörpe!
Ugribugri rögtön a kezébe nyomta:
- Tessék! - és mintha mi sem történt volna, folytatta: - A
keserû vadalmafát gondozással, ápolgatással nemesítette meg
az ember, hogy ilyen finom gyümölcsöt teremjen. Aztán ha egy-
egy fát megnemesített, akkor annak hajtásaival beoltotta a
vadfákat. És ugyanígy nemesedett lassacskán a vad õsember
is. Ha valamelyik már nemesedett egy kicsit, akkor az beoltotta
a gondolatait meg az érzéseit a többibe.
Gyopárt bosszantotta az öcskös gyors ajándékozása, és
közbeszólt:
- De azt tudod-e, te megnemesedett vadóc, hogy milyen
almákat adtál oda ilyen könnyen? Ezek voltak a legszebb almái
Földigszakáll bácsinak! Véletlenül én kaptam õket, de
én odaadtam Mohának, õ meg neked. Kicserélte a tieiddel,
mert azok kicsinyek voltak.
Ugribugri megállt, és alig bírt megszólalni a meghatottságtól:
- Hogyhogy... kicsinyek? Honnan tudtátok, hogy kicsinyek?
Hát ti meg szoktátok figyelni, hogy mekkorát kap a másik? Hát ti
még... ti még ezzel is törõdtök? Nekem eddig ilyesmi eszembe
sem jutott! Milyen jók vagytok ti... milyen jók!
Gyopár meg én megdöbbenve, mozdulatlanná dermedt
arccal bámultunk egymásra... és szégyenünkben nem is
mertünk Ugribugrira pillantani.

Feladat
Egy nyári vasárnap reggelén így szólt hozzám édesanyám:
- El kell mennem Borbála nénihez, hogy segítsek neki takarítani a
meszelés után. Kérlek, maradj itthon Ugribugrival, hiszen
beteg. Mesélj neki, foglalkozz vele, ha pedig elfogy a
limonádéja, készíts neki frisset!
Elkedvetlenedtem. Vasárnap reggel ugyanis nagyon szerettem
sétálni az ünnepélyesen csöndes erdõben. Ráadásul az
elõzõ este osztálytársam, Hetykepötyke megkért arra, hogy
ma délelõtt segítsek neki felmászni a krétabarlanghoz. Ez az a
mészkõbarlang, amelyet régebben Kökörcsin fedezett fel, és
amely egy meglehetõsen meredek, sziklás hegyoldalban van



Törpeháza közelében. Egyedül valóban nem volt könnyû
felmászni odáig, jólesett tehát a hiúságomnak, hogy
Hetykepötyke engem hívott segítségül. Most azonban ugy tûnt,
kútba esett a mászás is, a dicsõség is.
Miután édesanyánk elment, Ugribugri úgy mosolygott rám,
mint aki biztos benne, hogy tüstént teljesítem a kérését:
Mesélj!
Semmi kedvem nem volt mesélni. Kelletlenül válaszoltam:
Már minden mesét ismersz.
Csodálkozva nézett rám, és a láz miatt lassú szóval magyarázta:
Olyan mesét mesélj, amelyet most találsz ki!
Gyors mozdulattal leültem az ágya mellé, megfogtam a kezét.
Most olyat sincs kedvem mesélni. Ne haragudj, öcskös.
Nem haragszom. Az is nagyon jó, ha csak itt ülsz.
Zördült a kertünk ajtaja. Felugrottam:
- Megnézem, ki az - sejtettem ugyan, hogy Hetykepötyke, de
hallgattam róla. Már elõre furdalt a lelkiismeret, amiért
valószínûleg engedni fogok a rábeszélésnek, és elmegyek vele.
Csakugyan õ jött. A verandán halkan elmondtam neki,
hogy nem mehetek el, Ugribugri beteg, nekem most az a feladatom,
hogy mellette maradjak. A feladat szóra gúnyosan
megrándult a szája:
- Ezek csak szavak, mondvacsinált ürügy. Jól van, tudomásul
veszem, hogy elutasítasz engem. Pedig én barátkozni akartam
veled - és úgy tett, mintha indulna. Megijedtem, és utána
szóltam:
- Ne rohanj el! Hát te... lehetségesnek tartod, hogy elmenjek?
Nevetett:
- Miért ne volna lehetséges? Tegyél oda neki egy csomó
képeskönyvet, és már mehetünk is. Nem egész délelõttre
jössz el, csak egy órára. És Ugribugri is örülni fog, ha hozol neki
néhány szép krétadarabot.
úgy éreztem, sosem lehet barátom, akibõl így ömlenek az
érvek: miért ne teljesítsem a feladatomat. Azonban nagyon
szerettem volna sziklát mászni, így szóltam hát:
- Beszélek Ugribugrival.
Az öcskös ezzel fogadott:
- Ha el akarsz menni, miattam nem kell, hogy itthon maradj.
De olyan szomorúan nézett az ágy mellett üresen álló székemre,
hogy majdnem felkiáltottam: Dehogy megyek el! És
megpróbálok mesélni is!" Ehelyett azonban azt kérdeztem tõle:
- Megígéred, hogy nem mászol ki az ágyból? Csöndesen,
még mindig az üres széket nézve felelte:
- Megígérem.
Gyorsan kiválogattam néhány képeskönyvet, és az ágyára
tettem õket. Ekkor rám nézett:
- A krétabarlangba mentek?
Oda. De csak egy percre. Hozok neked is krétát.
Azt felelte ugyan, "jó lesz", de olyan szomorúan mosolygott,
hogy lehetetlen volt nem értenem a gondolatát: "Bánom is én
a krétát. Nekem az kellene, hogy itt ülj mellettem... és hogy...
ha talán kedved lesz rá... mesélj is." Gyorsan bevittem egy
bögre vizet, arra az esetre, ha elfogyna a limonádéja. Bántott
közben a gondolat: friss limonádét is kellene készítenem - de
már magával sodort a sietés.
- Egy órácska az egész, igazán. úgy el fog röppenni, hogy



észre sem veszed! Szervusz!
Kirohantam a házból, ahol Hetykepötyke már türelmetlenkedett:
- Irány a krétabarlang!
Kimentünk a faluból, be az erdõbe. Egyszerre csak, éppen a
fejünk fölött, hangosan és haragosan csivogni kezdett egy
madárka. Megálltam, és megkerestem a tekintetemmel. Egy kis
rozsdás barna ökörszem állt egy ágon, csapkodott a szárnyával,
és haragosan csivogott a mellette nyugodtan ülõ, világosabb
színû tojóra. Végül - minthogy a szidás nem használt -
bele is csípett. Ekkor a tojó nyílegyenes vonalban egy bokorba
röpült. Lassan és óvatosan széthajtottam a bokor ágait -
kukucskált mellettem Hetykepötyke is -, és megpillantottuk a
gömbszerû fészket, a bejárat nyílásában meg az
ökörszem mama fejecskéjét. Tudtuk, mi történt. A tojó megunta a kotlást, a papa
meg visszakergette.
Továbbindultunk. De alig mentünk néhány lépést, megint
felhangzott a dühös csivogás. A tojó megint ott ült az ágon.
Hetykepötyke nevetett:
- Nézd a mamát! Úgy rázogatja a fejét, mintha azt mondogatná:
"Nem megyek! Nem megyek!" Meg is értem, hogy
nincs kedve ilyen szép idõben a fészekben kuksolni.
Én meg azt mondtam:
- A papát nézd! Milyen felháborodott! Biztos benne, hogy
jogosan követeli: a mama teljesítse a feladatát. Hetykepötyke
haragosan ellenkezett:
- Miért követelné jogosan?! Nem írt alá kötelezvényt a tojó,
hogy kikölti a tojásokat! Na gyere, menjünk.
De nem mozdultam. Nem tudtam elhatározni, merre induljak.
Ekkor azonban hirtelen elhallgatott a csivogás. A tojó nyilván
ismét visszaröppent. És ez a csönd erõt adott hozzá, hogy
meginduljak - hazafelé. Hetykepötyke most már dühöngött:
- Bolond vagy! Hiszen néhány perc múlva ott lettünk volna!
Nem a dühöngése fordított ismét a barlang felé, hanem az,
hogy nagyon vágyakoztam a sziklamászásra is, no meg a
vezetõi dicsõségre is. Hamarosan tehát ismét a krétabarlang
felé loholtunk.
A hegyoldal alatt leültem a fûbe, és lépésrõl lépésre végiggondoltam,
elterveztem a mászás útvonalát: melyik sziklában,
melyik cserjében fogunk kapaszkodni. Amikor azonban
elkészültem, és már mozdultam is, hogy felálljak, megpillantottam
a fû között egy hátán fekvõ katicabogarat. Letéptem
gyorsan egy levélkét, hogy megfordítsam vele. De ekkor észrevettem,
hogy nyugtalanul jár-kel körülötte egy másik katicabogár,
és így szóltam Hetykepötykéhez:
- Nézd csak! Egy katicabogár meg fog fordítani egy másikat,
aki a hátára esett!
De a járkáló katicabogár - mintha hirtelen elhatározta volna,
hogy nem bajlódik a hátán fekvõvel - mászni kezdett fölfelé egy
fûszálon. Hetykepötyke nevetett:
Eszében sincs, hogy a megfordítással piszmogjon! Nézd,
milyen fürgén mászik fölfelé! - de nem sokáig nevetett, mert
felkiáltottam:
- A fûszálat nézd!
  A vékonyka fûszál ugyanis egyre lejjebb és lejjebb hajolt a
katica súlya alatt, s mire a csúcsára ért, szépen visszaeresztette a
hátán fekvõ mellé. Kis ideig megint nyugtalanul mászkált



körülötte, aztán újból nekiiramodott és mászott fölfelé,
ugyanazon a fûszálon. De a fûszál megint meghajolt a súlya alatt,
és visszaeresztette a földre. Ismét mászkált egy kicsit, aztán
újból neki a fûszálnak. Hetykepötyke megint nevetett:
- Jól teszi! Hiszen röpködni akar! Igaza van!
Most már nem hagyhattam tovább szenvedni a hátán fekvõt,
megfordítottam hát a levéllel, és rohanni kezdtem hazafelé.
Loholt mellettem Hetykepötyke is és tombolt:
- Félbolond! Egészen bolond! Amikor már itt voltunk a célnál!
Megtorpantam, s a szemébe néztem:
- Ha észrevennéd, hogy tévedésbõl mérget töltöttél a
gyógyszeres kanaladba, bevennéd-e pusztán azért, mert már a
szádig emelted? - és rohantam tovább. Hetykepötyke most
már nem futott velem. Értetlenül állt az ösvényen, töprengeni
látszott, de nem törõdtem vele: mielõbb haza akartam érni.
Szobánkba már lassan mentem be, hátha alszik az öcskös.
Nem aludt. Nézegette a képeket. A limonádés bögre
üres volt, gyorsan frisset készítettem hát, aztán lehuppantam a
székre:
- Megjött a mesélõkedvem!
Becsukta a könyvet, és rám csillogott lázas szemecskéje:
- Akkor mesélj!
- Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy katicabogár. Úgy
hívták: Domokos. Elhatározta egy reggel, hogy felmászik egy
fûszál hegyére, kiterjeszti szárnyacskáit, felröppen a levegõbe,
és boldogan fog röpködni az erdõ fölött a napsütésben.
Igen ám, de amikor az alkalmas fûszálat kereste, egyszerre
csak egy másik katicabogár elõtt találta magát. Ennek Pongrác
volt a neve, a hátán feküdt, és így szólt Domokoshoz: "Jaj de jó,
hogy rám találtál! Már két napja küszködöm, hogy
visszaforduljak a hasamra, de nem bírok. Légy szíves, fordíts
meg!" Domokos azonban ezt felelte: "Az hosszadalmas,
unalmas munka. Majd rád talál másvalaki, és megfordít. Én fel
akarok mászni egy fûszálra, ki akarom terjeszteni a szárnyamat,
fel akarok röppenni a levegõbe, és boldogan akarok röpködni
az erdõ fölött a napsütésben." És mászni kezdett fölfelé egy
fûszálon. De a fûszál - pedig neki neve sem volt - okosabb is
volt, jobb is volt, mint a röpülni vágyó katicabogár. Amint
Domokos fölfelé mászott, a fûszál görbült,
hajolt, és mire Domokos a hegyéig ért, már vissza is
tette a földre, éppen Pongrác mellé. Domokos csodálkozott
is, bosszankodott is: "Hát ez miféle dolog?" És megint mászni
kezdett. De a fûszál újból és újból visszaeresztette Pongrác
mellé. Domokos végül is ráeszmélt: mindaddig nem engedi
elrepülni a fûszál, amíg meg nem fordította Pongrácot. Nekidurálta
hát magát, tolta jobbra, tolta balra, egészen addig,
míg egyszer csak egy fûszál tövéhez kerültek. Pongrác
megkapaszkodott a fûszálban, visszafordult a lábacskáira,
Domokos pedig már mászott is fölfelé azon a fûszálon. Ez vastagabb
fûszál volt, mint a másik, nem hajolt meg Domokos
súlya alatt.
Ekkor kinyílt az ajtó, és bejött édesanyánk:
- Hamarabb végeztünk Borbála néninél a takarítással; hazajöttem.
Most már én ülök ide egy kicsit Ugribugrihoz.
Te meg, Mohácska, ha el akarnál menni, menj. De ha be akarod
fejezni a mesét, csak folytasd.



De Ugribugri felkiáltott:
- A végét már úgyis tudom! Édesanya üljön ide! Ne haragudj, Moha!
Eszemben sem volt haragudni. Kiszaladtam a kertbe, ki az
ajtócskán, át az úton, be az erdõbe, és sétálgattam a vasárnap
délelõtti, ünnepélyes csöndben.
Milyen jó is volt! Úgy éreztem magam, mintha nem is
az erdõ földjén, a fák törzse közt sétálgatnék, hanem mintha
felmásztam volna egy jegenye csúcsára, kiterjesztettem volna
a szárnyam, felröppentem volna a levegõbe, és most az
erdõ lombjai fölött röpködnék a napsütésben, boldogan...

Jelmezverseny
Egy vasárnap délután a kertünk elõtt, a törpeházi fõutcán
játszottam két pajtásommal, Kutykuruttyal meg Rezedával. Ott
volt unokaöcsém is, a kövér Puliszka, de õ csak állt ,és
fitymálva nézte rohangászásunkat. Egyszerre csak kijött
Hozzánk Borbála néni, a nagynéném. Vendégségben volt
nálunk aznap; most kijött vele az öcskösöm is, Ugribugri és a
Bátyám, Gyopár.
Borbála néni leült a kertünk ajtaja mellett álló padocskára, s
így szólt mindnyájunkhoz:
Gyertek el hozzám a jövõ vasárnap uzsonnára!
Elmosolyodtunk örömünkben, mertt noha Borbála néni évente
legalább huszonnégyszer látott vendégül kistörpéket, mindig
kaptunk nála valami újfajta süteményt, krémest, ritka befõttet.
Ezt az uzsonnát azonban más módon is vonzóvá tette. Ezt
mondta:
Jelmezben jöjjetek! Jelmezversenyt rendezünk, és a
gyõztest kitüntetem egy éremmel!
Tudtuk, milyen érmei vannak Borbála néninek. Távolról
nézve azt hiszi az ember, valódi aranyérem függ a tarka selyemszalagon, közelebbrõl azonban
felismeri: aranypapírba
Burkolt csokoládémedália. Ezekbõl az érmekbõl csak nagy
itkán ajándékozott, a jelmezversenyt tehát fontos eseménynek
tekintette.
Az nyeri az érmet, akinek a jelmeze legjobban illik az
egyéniségéhez.
Egy kis csönd után Ugribugri megkérdezte:
- Mi az, hogy egyéniség?
Borbála néni ezt felelte:
- úgy is mondhatjuk: természet. Az kapja a kitüntetést,
akinek a jelmeze a legjobban ábrázolja, milyen a természete
annak a kistörpének, aki viseli. - Rámutatott a mellette ülõ
Gyopárra: - Ha például az én kedves, hatalmaskodó Gyopár
öcsém inasjelmezben jönne, nem nyerné meg az érmet.
Még a gondolatára is nevettünk, hogy Gyopár inasnak öltözne.
Értette most már Ugribugri is, Puliszka is, mi az, hogy
egyéniség, és milyennek kell lennie a jelmeznek. De másnap
hétfõn - észrevettem, hogy nem sokat ért Borbála néni
magyarázata, mert nem azon töprengtek a meghívottak, milyen
is valójában a természetük, egyéniségük, hanem azon
törték a fejüket, melyiket válasszák a törpebálokon szokásos
jelmezek közül: a piros fezes törököt, a szakácsot, a kéményseprõt
vagy a huszárt... Én meg azt nem tudtam eldönteni,
melyik jellemvonásomat ábrázoljam a jelmezemmel.
Borbála néni egy-két régebbi megjegyzésébõl úgy gondoltam,



az a szokásom különböztet meg leginkább a többi
kistörpétõl, hogy mindenbe beleütöm az orrom. Nemcsak a
kistörpék veszekedésekor tolakszom közéjük bírónak, hanem
belekotyogok felnõttek ügyeibe is. Elhatároztam hát kedd
reggelre, hogy kuktának öltözöm. Kezemben kicsike
fõzõkanál lesz, a szám környékét meg bemaszatolom lekvárral,
hogy ebbõl is lássák: olyan kukta vagyok, aki mindenbe
belekóstol. Amikor azonban elmondtam az ötletemet Ugribugrinak,
határozott hangon felkiáltott:

- Én leszek kukta, nem te! - és szinte büszkén jelentette ki:
- Énrólam mindenki tudja, hogy torkoskodó természetû vagyok.
Tanácsoltam, hogy öltözzék inkább mókusnak. Hiszen
nemcsak lábbal, hanem gondolatokkal is, hangulatával is
folyton ugrabugrál. De morcosan rám kiáltott:
- Öltözz te mókusnak, ha akarsz. Te is ugrabugrálsz eleget,
és kíváncsi is vagy mindenre.
Nem bántam, hogy elvette tõlem a kuktajelmez ötletét, mert
ekkor már az is eszembe jutott, hogy lényegesebb jellemvonásom
a javító szándék: azért szólok bele annyi mindenbe,
hogy jobbakká tegyem a kistörpéket.
Kitaláltam tehát, hogy szerelõnek öltözöm. Kalapács meg
harapófogó lesz nálam, és folytonosan kérdezgetni fogom:
"Mit javítsak meg, hol van hiba?"
Gyopár azonban szerdán megtudta a tervem, és lelkesen
felkiáltott:
- Én vagyok az ezermester, mindenki tudja! Én öltözöm
szerelõnek! Már nekem is eszembe jutott!
Megjegyeztem, hogy neki inkább királynak kellene öltöznie,
palástban és aranyszínû papírkoronával, mert hiszen folytonosan
rendelkezik és parancsolgat. De ezt mondta:
- Öltözz te királynak, ha akarsz, úgyis szereted, ha engedelmeskednek neked!
Átengedtem hát a szerelõjelmezt Gyopárnak, és eszembe
jutott, amit a tanító bácsi szokott mondogatni: "Moha mindig a
csillagokban jár, és arról álmodozik, hogy minden kistörpe egy-
egy ragyogó, tiszta csillag legyen." Több se kellett:
elhatároztam, hogy csillagásznak öltözöm. Vállamon fekete
lebernyeg lesz, fejemen csúcsos papírföveg, kezemben hosszú
papírtávcsõ.
De csütörtökön délben átjött Rezeda, és amikor meghallotta a
tervemet, kijelentette:
- Én öltözöm csillagásznak! Én mostanában minden este
segítek Földigszakáll bácsinak a csillagvizsgáló felállításában.
Lehetséges, hogy magam is csillagász leszek. Sokan már úgy
is neveznek: "kis csillagász"!
Rezeda izmosodott meg legjobban köztünk, legkedvesebb
szórakozása pedig az volt, hogy két vállra fektette társait.
Megjegyeztem hát, hogy jobb lenne, ha birkózónak öltözne, de
erre megharagudott:
Öltözz birkózónak te, ha akarsz, és birkózz önmagaddal. Te
mondogatod mindig, hogy le kell gyõznünk magunkat!
Amikor elment a csillagászjelmez ötletével, elmosolyodtam
magamon, hogy milyen könnyen átengedtem neki. Errõl
eszembe jutott Gömbölyû bácsi, a törpeházi fuvaros, aki
nemrég ezt mondta nekem: "Nem szabad ilyen gyanútlannak
lenni, Mohácska, nem szabad ennyire bízni mindenkiben. Olyan



vagy, mint valami pólyásbaba." És másnap, péntek délután
már készítettem a pólyásjelmezemet, amikor beállított
unokaöcsém, a kövér Puliszka:
- Pólyásjelmez, hú, nagyon jó! De igazából nekem való.
Nekem mindenki azt mondja, hogy olyan vagyok, mint egy nagy
pólyás baba. És ha ellenkeznek velem, rögtön sírok is.
Mondtam neki, hogy inkább mészárosnak kellene öltöznie,
hiszen mindenkit kíméletlenül fitymál, lehurrog, szinte letaglóz...
de már vitte is készülõ pólyásjelmezemet.
- Ennek a mintájára fogom megcsinálni. Öltözz te mészárosnak!
Hiszen épp az elõbb hurrogtál le te magad is!
Késõbb eszembe jutott, hogy néhány felnõtt törpe rendszeresen
így szólított: "kisöreg!" Elhatároztam hát, hogy
Földigszakáll bácsi külsejét fogom utánozni jelmezemmel:
hosszú szakállt kötök kócból. Igen ám, de szombaton este
Kutykurutty cimborámnak nagyon megtetszett ez az ötlet és
kijelentette:
- Én öltözöm öreg törpének! Mindenki mondja, hogy én a
velem egyidõsek közt felnõttnek számítok. Akikkel együtt vagyok,
azokat mindig én irányítom.
Megjegyeztem, hogy neki inkább rókának kellene öltöznie, de
meg sem hallgatta az indokaimat, hanem dühösen rám kiabált:
- Te öltözz rókának, most is hogy ravaszkodsz, hogy elszedd
tõlem az öreg törpe jelmezét!
Elszomorodtam, és úgy éreztem, hogy egyéniségem legerõsebb
vonása mégiscsak a javítani igyekvés. Elhatároztam
hát, hogy orvosnak öltözöm. Volt édesanyánknak egy fehér
köpenye, azt másnap, vasárnap délelõtt elkértem, és valami
hallgatócsõfélét is készítettem doboztetõbõl meg bodzapálcikából.
Miközben ebben mesterkedtem, Gyopár egyszerre csak
felkiáltott mögöttem:
- Orvosnak öltözöl? De hiszen ez az igazi, nekem való jelmez!
Én javítok meg idehaza mindent! Ha szerelõnek öltözöm, az
semmi, de ha a holmik orvosának! Haha! Abban tréfa is van.
Én öltözöm orvosnak! Te gondolj ki valami mást!
De rögtön el is sötétedett az arca, mert ezt feleltem:
- Most már te gondolj ki magadnak másvalamit, ha nem
tetszik a szerelõ. Ma délután megyünk Borbála nénihez, hátha
már nem jut más az eszembe. Nem engedem át az orvosjelmezt!
Nem szólt rá semmit, de tudtam, hogy van okom félni.
Gyopárt nagyon sértette minden szembeszegülés az akaratával,
és bosszúálláson szokta törni a fejét.
Az utcai kútnál gyûltünk össze már korán ebéd után, és
együtt indultunk Borbála néni házacskája felé. Borbála néni az
erdõ mélyén lakott. Keskeny ösvény vezetett hozzá a bokrok
között, csak egyesével mehettünk rajta. Hallottam, hogy
Gyopár buzgón suttog mögöttem valamit a többieknek. Fõképpen
Kutykuruttynak. Amikor a patakhoz értünk, Kutykurutty
azt indítványozta, hogy fürödjünk meg gyorsan. Én
megfeledkeztem az óvatosságról, nem gondoltam semmi ellenem
irányuló tervre. Amúgy is hõség volt, Rezeda pedig
jókedvûen kurjantotta:
- Ki lesz legelõször a vízben?
Még örültem is, hogy én leszek az elsõ, mert jóformán
csak a fehér köpenyt kellett ledobnom, és már benn is ültem
a patakban nyakig. Még a fejemet is a víz alá merítettem egy



pillanatra, hogy lehûtsem a nagy melegben, ám amikor kiemeltem
a vízbõl, már csak távolról hallottam a nevetésüket,
mert elszaladtak, és elvitték az összes ruhámat is.
Hogy miért sírtam, már nem tudom, hiszen megcsinálták
már máskor is ezt a tréfát Törpeházán. Megtették már velem is.
Nem volt nagy dolog, mert bokrok közt lehetett egészen a
házakig bujkálni, de most hirtelen mégis nagyon megfájdult a
szívem. Talán az esett rosszul, hogy ugyanazok hagytak itt
pucéron, akiket én öltöztettem fel: hiszen mindnyájuk
  jelmeze az én ötletem volt. Arra határozottan emlékszem,
hogy már a patakból is sírva lépegettem ki, aztán pedig leroskadtam
a fûbe, és ekkor már zokogtam. De hirtelen,
egyik pillanatról a másikra abbahagytam és talpra ugrottam:
- Micsoda?! Méghogy itt zokogok! Élvezem a fájdalmamat,
ahelyett, hogy utánuk rohannék, és megmagyaráznám nekik,
fõként Gyopárnak meg Kutykuruttynak, hogy aki ilyesmit tesz,
annak értéktelen, csúnya az élete? És még meg is
akadályozhatom, hogy betetõzzék a rosszaságot, hogy bemenjenek
nélkülem Borbála nénihez, hazudva rólam valamit,
hogy otthon maradtam!
Körültekintettem és megpillantottam egy lombcserjét. Néhány
perc alatt letördeltem egy csomót a hosszú, kúszó indákból,
egyet a derekam köré bogoztam, a többit meg magam
köré függesztve, beledugdostam ebbe az övbe, és hamarosan
sûrû, virágos lombszoknyám lett. De már nem értem utol õket.
Amikor beléptem Borbála néni kertjébe, már tartott a jelmezszemle.
Azt láttam, hogy Borbála néni egyre csak rázza a
fejét:
- Nem jó, nem jó, egyik sem jó - ám ekkor észrevett engem
és felkiáltott: - Az a jó!
A társaság meghökkenve fordult felém, Borbála néni meg
folytatta:
- Ilyen az egyéniséghez illõ jelmez! Nemcsak azért jó, hogy
Moha növénybe, zöldbe öltözött, mert a neve is Moha, az
semmiség! Hanem azért, mert a növény, különösen ez a
csökönyös, dúsan növõ lomb, pontosan kifejezi Moha természetét.
Egyrészt az egyszerûséget, másrészt a makacs törekvést
a lehetõ legtöbbre. Nem tudom, gondolt-e rá Moha, de
ebben a növényjelmezben benne van a természet tisztelete is -
azzal felemelte a tornác asztaláról a csokoládéérmet és hozzám
lépett vele. De ekkor meghökkent. Bele volt készítve a
csokoládémedália selyemszalagjába egy kis biztosítótû. De hát
a bõrömre csak nem tûzheti! Tanácstalanul állt egy pillanatig
elõttem, aztán elmosolyodott: - Nem is vinne rá a lelkem, hogy
elcsúfítsam ezt a gyönyörû, erdei öltözetet egy
ilyen tarka, vásári csinálmánnyal! Úgy látszik, aki igazán
érdemes a kitüntetésre, azt nem lehet kitüntetni. Többje van,
mint amennyit mástól kaphat.
Az öreg törpének öltözött, nagyszakállú, csizmás Kutykurutty
odalépett hozzá:
- Én tudom, mit kell csinálni az éremmel!
Borbála néni kíváncsian és gyanútlanul a kezébe adta.
Kutykurutty egy bokor mögé futott, és fél perc múlva
visszajött, de akkor már csak a szalag volt a kezében,
kócbajszán meg látszott a csokoládé nyoma. Borbála néni
felkacagott, mindannyian nevettünk és én is nevettem:



- Ugye mondtam, hogy jobb lett volna, ha rókának öltözöl!
Kutykurutty vigyorgott:
- Miért lett volna jobb, így is az enyém lett a díj!
Borbála néni barackot nyomott a fejére:
- Légy boldog vele, te kicsike! Ha neked a csokoládé a
legfontosabb...
Kutykuruttyot azonban nem bántották a dorgáló szavak, mert
neki valóban a csokoládé volt a legfontosabb.

Vendégségben
Hétesztendõs koromban, egy nyári reggel szüleim meg én
lementünk Törpeházáról a magyarkúti vasútállomásra.
Pogácsa bácsi, édesapám gyerekkori pajtása, nemrég
költözött családjával Pöttöndre, a Börzsöny hegység másik
törpefalujába; hozzájuk mentünk látogatóba.
Félórai utazás után már le is szálltunk Nógrádon, és lépegetni
kezdtünk fölfelé az erdei ösvényen. Amikor már láttuk a kicsiny
pöttöndi házacskákat, édesapám hirtelen megállt:
- Jó, hogy eszembe jut. Most másképp viselkedj ám, kisfiam,
mint ahogyan vendégségben szoktál!
Akkoriban ugyanis látogatóban az volt a szokásom, hogy
ha valami felkeltette az érdeklõdésemet, se szó, se beszéd
hozzányúltam, elvettem a helyérõl, és úgy vizsgálgattam,
mintha a magamé volna.
Figyelmeztetett már erre a hibámra Földigszakáll bácsi is:
 "Hallod-e, Moha, vendégségben ne ess úgy neki a holmiknak.
Ha érdekel valami, kérdezd meg a vendéglátóktól, hozzányúlhatsz-e." "De miért
baj az, ha hozzányúlok valamihez?"
Földigszakáll bácsi azonban csak olyasmit szokott megmagyarázni,
amit magunktól nem találhatunk ki. Így felelt: ,Erre
magadtól kell rájönnöd. Csak akkor fogsz igazán leszokni róla,
ha magad jössz rá, miért helytelen."
Megkérdeztem hát Pöttöndhöz közeledve édesapámtól is:
- Miért nem szabad hozzányúlni a holmikhoz vendégségben?
De ekkor szembejött egy ismerõsünk Pöttönd felõl, nem volt
idõ hosszas magyarázatra. Édesapám csak ennyit mondott:
- Mert nem illik.
Édesanyám meg így szólt:
- El is ronthatod.
Az elrontástól nem tartottam, hiszen tudok én vigyázni, a "nem
illik" meg csak annyi volt a fülemben, mintha azt mondták volna:
"Azért nem szabad, mert nem szabad."
S minthogy továbbra sem tudtam, miért nem illik, miért
helytelen, miért nem szabad, mire beléptünk Pogácsa bácsiékhoz,
már meg is feledkeztem róla, hogy nem akarok hozzányúlni
semmihez. Mialatt édesapám meg Pogácsa bácsi
összeölelkezett, már fel is fedeztem valami nagyon érdekeset.
Egy fiókos szekrény tetején vékony falemezre ragasztva kicsiny
házak, fák, bokrok voltak: egy majorság papírmakettje. Késõbb
megtudtam, hogy Pogácsa bácsi legidõsebb fia készítette:
korábbi lakóhelyüket mintázta meg.
Ekkor azonban csak az volt a fontos nekem, hogy minél elõbb
nyitogathassam, csukogathassam az épületek papírajtajait,
mozgathassam a kútgémet. Tüstént megfogtam hát a
vékony falemezt, és leemeltem a majorságot a fiókos szekrényrõl.
De jaj! A lemez billent egyet a kezemben, és már potyogtak



is róla a papírfák, papírcsirkék. Ijedten utánuk kaptam,
kiesett a kezembõl maga a lemez is, és az egész majorság a
padlóra puffant. Felkaptam gyorsan az egyik fát, hogy
visszategyem a helyére, de újabb jaj: gombostû volt a fa aljában,
az erõsítette a lemezhez, én meg belekaptam a tûbe, és az
mélyen beleszúrt a hüvelykujjamba.
Este, hazafelé a vonaton már lüktetett az ujjam, másnap
reggelre pedig megjelent rajta egy fehér foltocska: meggyûlt.
Délután, mint akkoriban minden nap, kimentem játszani a
faluvégi rétre a többi kistörpéhez. Híres voltam arról, hogy ha
labdázáskor én lettem a cica, már az elsõ dobáskor elkaptam a
labdát, és kiszabadultam a cicaságból. Ezen a napon
azonban nem így történt. Tudtam ugyanis, hogy ha a labda
megüti az ujjam, fájdalom nyilall belé. Ez a tudat pedig megakadályozott
abban, hogy bátran utánakapjak, és még a huszadik
dobáskor is cica voltam. És ekkor egyszerre csak odaszólt
hozzám valaki a rét szélérõl:
- Mohácska! Gyere csak ide! - Csak ekkor vettem észre, hogy
Földigszakáll bácsi ott áll, és nézi a játékot. Odamentem hozzá, õ
meg így szólt: - Mi történt veled? Mutasd a kezed!
Elmondtam neki a majorság históriáját, s mialatt elmondtam,
ráeszméltem: hiszen tudom már, amit tudni akartam.
Amikor befejeztem a történetet, azt mondtam hát nagy
örömmel:
- De most már legalább tudom, miért nem szabad hozzányúlni
vendégségben a holmikhoz. Mert nem ismerjük, amihez
nyúlunk, megsérthetjük vele magunkat, és a fájdalom több
napunkat is elronthatja, akadályoz a játékban.
Földigszakáll bácsí mosolyogva megsimogatta a fejem:
- igazad van, ezért is helytelen a nyúlkálás. De nem ez a
legfontosabb oka annak, hogy nem szabad.
- Hát micsoda?
De csak mosolygott:
- Nemsokára kitalálod azt is. Hiszen látom, hogy tudsz
gondolkozni.
Néhány hét múlva Törpeháza új lakosokat kapott: Fontos
bácsiékat. Fontos bácsi tudós törpe volt: a gombák szakértõje,
kutatója. Cikkeket is írt róluk különbözõ természettudományi folyóiratokba.
Amikor átjöttek hozzánk ismerkedõ látogatásra, nem voltam
odahaza, a látogatás viszonzásakor tehát szüleim engem is
magukkal vittek.
Ekkor még csak látásból ismertem Fontos bácsi három
gyermekét, Okost, Kuntyorkát meg húgocskájukat, Pindurkát,
de már sok jót hallottam róluk, és nagyon készültem rá,
hogy bemutassam nekik, milyen okos és ügyes vagyok magam
is: méltó a törpeházi hírnevemre. A gyerekek azonban
nem voltak odahaza. Én tehát, mialatt a felnõttek letelepedtek
a verandán, besomfordáltam a szobába. Fontos bácsi
íróasztalán ugyanis olyasmit pillantottam meg, amit mindaddig
csak képen láttam: egy írógépet.
A besomfordálásból persze billentyûnyomogatás lett, a
nyomogatásból meg az, hogy egyszerre csak megszaladt az
írógép felsõ része, az úgynevezett kocsi, és zirrr! Hangos
csattanással, csördüléssel nekivágódott az ütközõnek.
  Történetesen éppen ekkor értek föl a verandára a hazatérõ
gyerekek, és õk is besiettek hozzám a felnõttekkel. Édesapám



korholt. Fontos bácsi meg mondogatta ugyan, hogy "nem
baj, nem baj", de az õ arcán is, a gyerekek arcán is
meglátszott a csodálkozás: "Így viselkedik hát az a híres Moha,
akinek okosságáról, jó magaviseletérõl annyit beszélnek
Törpeházán? Hiszen õ is ugyanúgy hozzányúlkál a holmikhoz
látogatóban, mint más gyerekek!"
Szégyenkezésemet csak akkor enyhítette egy kis reménykedés,
amikor kihívtak a kertbe:
- Gyere, Moha, labdázzunk! Hallottuk, milyen ügyes cica vagy.
Ekkor azonban különös dolog történt. A hüvelyujjamnak
ugyan már semmi baja sem volt, de szégyenkezésemben,
zavaromban nem bírtam úgy figyelni a labdára, mint máskor,
és ismét legalább hússzor elröpült a kezem mellett.
Este az ágyban elgondolkoztam ezen, és egyszerre csak
nagyon megörültem. Másnap amint tudtam, felszaladtam
Földigszakáll bácsihoz:
- Most már igazán tudom, miért nem szabad hozzányúlkálni a
holmikhoz vendégségben! Mert valamiképpen akkor is
megsérülünk, ha nem szúr meg semmiféle gombostû!
Belsõleg sérülünk meg: zavarba jövünk, szégyenkezünk,
rosszul érezzük magunkat. És ez ugyanúgy elrontja a játékot,
mintha az ujjunk fájna.
Földigszakáll bácsi megint elmosolyodott:
- Igazad van, ezért sem helyes nyúlkálni. De még ez sem a
legfontosabb oka annak, hogy nem szabad.
Szokásom volt azon a nyáron, hogy már vacsora elõtt lefektettem
kedves mackómat, Mohamedet. Azért is szerettem õt
annyira, mert Földigszakáll bácsitól kaptam ajándékba. Egy
este különösen fontos volt, hogy korán kerüljön ágyba. Kint
felejtettem ugyanis aznap délután a kertben, zápor szakadt rá, és
csuromvizes lett a selymes bundácskája. Édesanyám
megszárította ugyan a tûzhely mellett, és megnyugtatott, hogy
semmi baja, de én mégis aggódtam, hátha meghûlt egy
kicsit. Még a vacsora utáni játékot is félbehagytam az utcán, és
beszaladtam, hogy megnézzem: jól alszik-e. Már a
verandán lábujjhegyre emelkedtem, úgy mentem el mosolygó
szüleim mellett, és benéztem a szobánkba.
Nem akartam hinni a szememnek.
Úgy éreztem: menten
elájulok. Gyopár bátyám, és barátja, Csipicsóka, bement valamiért
a szobánkba; Gyopár a fiókban keresgélt, Csipicsóka
meg ezalatt az én kedves mackómat - akinek már régen
aludnia kellett volna, aki meg is hûlt aznap, akit már vacsora
elõtt gondosan betakargattam, bebugyoláltam - az ablakpárkányon ugráltatta!
- Hoppsza, mackó, hoppszapolka! Táncolj, lusta, hoppszapolka!
Hogy mit kiabáltam, mialatt odarohantam Csipicsókához,
arra nem emlékszem. Az a legközelebbi emlékem, hogy térdelek
a padlón Mohamed fekvõhelye mellett, takargatom,
bugyolálom, már szüleim is a szobában vannak, sírok a felháborodástól,
és félig zokogom, félig kiáltozom:
- De milyen jogon?! Milyen jogon nyúlt hozzá Csipicsóka
Mohamedhez?! Még csak nem is az én vendégem, hanem
Gyopáré! Milyen jogon nyúlt hozzá?! Milyen jogon?! - de miközben
zokogtam, meg is világosodott elõttem minden.
Földigszakáll bácsi nagyon okos törpe volt: korán szokott
lefeküdni, fölkelni is. Amikor tehát egy fél óra múlva berohantam



hozzá, egyenesen a hálószobájába rontottam:
- Megvan a legfontosabb ok, Földigszakáll bácsi! Azért nem
szabad hozzányúlni vendégségben a holmikhoz, mert nincs
hozzá jogunk!
- Mit mondasz, Mohácska? Mihez nincs jogunk?
Ráeszméltem, hogy már aludt:
Jaj, Földigszakáll bácsi... nem tudtam, hogy már aludni
tetszett. Majd átjövök inkább holnap.
De ekkorra megértette, amit mondtam. Felkönyökölt és
mosolygott:
- Persze, hogy ez a legfontosabb ok. Tudtam, hogy rájössz
magadtól is. Most aztán le is fogsz szokni arról, hogy nyúlkálj.
Valóban leszoktam róla; szégyelltem volna magam, ha én is
úgy viselkedem, ahogy Csipicsóka; ettõl kezdve tehát, ha
érdekelt valami, mindig megkérdeztem a háziaktól: .,Hozzányúlhatok?"
Földigszakáll bácsitól azonban most már el akartam sietni:
- Ne tessék haragudni, hogy fölébresztettem. Tessék újból
elaludni gyorsan!
De nevetett:
- Haragudni? Inkább nagyon is örülök, hogy rájöttél. Még
jobban fogok aludni az örömtõl. Te is örülhetsz neki, hogy
megtudtad végre a legfontosabb okot. Hiszen végre nem
saját magadra, a jogtalanul nyúlkálóra figyeltél, hanem arra,
akinek a holmijához jogtalanul hozzányúltak. Szervusz, Mohácska, jó éjszakát!
Hazafelé menet még ugrándoztam is örömömben, és nagy
boldogságomban elhatároztam: Mohamed megfázása
reggelre nyomtalanul elmúlik.

"Szegényke!"
Szokás volt Törpeházán egy idõben, hogy a törpecsaládok
váci meg budapesti gyerekeket fogadtak be a nyárra. Egy
nyáron két budapesti kislányt hoztak szüleik hozzánk, és bízták
õket édesanyánk gondjaira: Jejettet és Tukát.
Hogy a Jejett név milyen névnek a becézõ alakja, még ma
sem tudom. A Tuka a Mártuka rövidítése. Unokatestvérek
voltak, és mindketten igen díszesen öltözködtek. Ruháikon
selyem- meg bársonyszalagok fûzõdtek keresztül-kasul. Akkor
ez volt a divat.
  A két kislány reggeli után sétálni szokott egy kicsit Törpeháza
környékén, és gyakran magukkal vitték az öcskösömet,
Ugribugrit - õt igen kedvelték -, és magukkal vittek néha engem
is. Azért mondom, hogy "vittek", mert idõsebbek voltak, mint én.
Körülbelül tízévesek lehettek. Én hét voltam, Ugribugri öt.
Történt egy vasárnap, hogy kedvük kerekedett megnézni a
távolabbi, hegyi majorságot. Minthogy a tízórai idejére nem
érhettünk haza, készített édesanyánk négy csomagot, s azokat
udvariasságból Ugribugri meg én vittük. Volt akkoriban a
gyerekeknek vállra akasztható, szíjas-fedeles tízórais kosárkájuk,
abban vittük az elemózsiát. A majorságban kaptunk tejet, azzal
eszegettük meg, amit édesanyánk adott, aztán egy másik
úton, a hegy túlsó oldalán hazaindultunk Törpeháza felé.
Körülbelül félúton a majorság és Törpeháza között észrevettem
az út menti bozótban egy kiscicát. Egészen picike cica volt.
Tanácstalan nézelõdésébõl, ide-oda topogásából tudni lehetett,
hogy vagy eltévedt, vagy kitették. Ugribugri leguggolt mellé,
simogatta, a két lány meg szánakozó mozdulattal csóválta a



fejét és ezt mondta:
- Szegényke!
Jejett egyszerre csak idegenkedõ tekintettel rám nézett:
- Te nem sajnálod? Olyan közömbösen állsz ott! Helyettem
azonban Tuka válaszolt. Karjába vette a cicát és
kisgyerekesen pötyögte:
- Dehogynem sajnálja, Moha is sajnálja, ki ne sajnálná ezt a
szegény kis jószágot?
A kiscica megkapaszkodott a sokszalagú ruhában, és panaszosan
nyávogott. Úgy hatott a nyávogása, mintha tulajdonképpen
beszélni szeretett volna, elmondani, mi történt vele,
mi baja, mit kíván, de bízik benne, hogy ha nagyon sokszor
mondja, amit mondani képes - vagyis azt, hogy "miau" -, akkor
szavak nélkül is megértjük, mit akar. Jejett eközben
elunta az ácsorgást, visszament az útra. Már Tuka is azzal
bajlódott, hogy kiakasztgassa ruhájából a cica karmocskáit, de
még pötyögött hozzá kedveskedve:
- Te aranyos kis jószág!
Jejett türelmetlenül odaszólt neki:
- Ugyan tedd már le! Az is lehet, hogy valami betegsége van,
talán rühes, azért tették ki.
Ugribugri rám nézett. Ajkamra szorítottam a mutatóujjam, és a
cicát simogatva megvártuk, hogy Tuka is kiérjen az útra.
Amikor ösztökélésükre -,,Gyertek már!" - utánuk szaladtunk,
Tuka szánakozó és göcögõ nevetéssel újból azt mondta:
- Szegényke...
Jejett már virágokért hajolgatott, de õ is azt mondta: -
Szegényke... majd hazatalál...
Tuka tréfaként hozzátette:
- Persze, az is lehet, hogy az a "haza" egy róka gyomra lesz.
Ettõl nem tartottam. A cica ugyanis ekkor már benn volt a
nyakamban függõ tízórais kosárkában.
Nemsokára, az erdészlak közelében, egy nagy rétre értünk.
Itt én is segítettem virágot szedni a lányoknak, Ugribugri
viszont leült a fûbe és szipogni kezdett:
- Fáj a fejem!
A két kislány tüstént leült mellé, simogatták a fejét, a maguk
fejét meg szánakozva billentgették hol jobbra, hol balra és
mondogatták:
- Szegényke! Szegényke!
Én gondolkozva néztem az erdészlak felé, és Jejett így
szólt hozzám:
- Te nem sajnálod az öcsédet? Ugy állsz itt, mint valami
kõbálvány.
Tuka volt a buzgóbb simogató, és most meg is kérdezte:
- Hol fáj, szegénykém? Elöl vagy hátul?
úgy tûnt, Jejett is várja a választ, de a felelet mégsem igen
érdekelhette õket, mert már ültükben is le-letéptek egy-egy szál
virágot, és hamarosan fel is álltak, folytatták a szedést. Közben
azonban azt is mondogatták:
- Szegényke! Szegény kis Ugribugri! No, majd elmúlik!
Meglátod, hogy elmúlik! Szegényke!
Intettem az öcskösnek, kézen fogtam, néhány perc múlva az
erdészlak konyhájában álltunk, és így szóltam az erdész bácsi
feleségéhez:
- Tessék szíves lenni adni valamilyen szert fejfájás ellen.



Akkoriban az aszpirin volt használatos. Beadott egy fél szemet az
öcskösnek, és itatott vele egy picike feketekávét is. Kértem egy kis
tejet is a cicának - rettentõen éhes volt, két kistányérnyit fellefetyelt
-, aztán visszamentünk a lányokhoz. Éppen megelégelték a
virágszedést, mentünk hát tovább, be az erdõbe. Ott
letelepedtünk, õk csokrokba rendezték a virágokat, és amikor
továbbindultunk, Tuka megkérdezte az öcsköstõl:
Fáj még a fejed?
Már nem fáj.
Jejett még mindig ritkább virágok után nézelõdött és szórakozottan
jegyezte meg:
- Na látod. Mondtam, hogy el fog múlni.
Amikor beértünk Törpeházára, Tuka megállt egy kerítés elõtt.
Odabent, a kertben buzgón rajzolt egy törpe kislány, Cinke.
Tuka is ügyesen rajzolt - jobban, mint én -, kíváncsi volt hát a
készülõ képre. Cinke viszont ijedten pislogott ránk, amikor
körülálltuk az asztalkáját:
Jaj, most nem érek rá beszélgetni! Rajzolnom kell!
A lányok kérdéseire mégis elmondta, hogy ma van az
édesapja születésnapja, ajándékul másolja le neki ezt a képeslapot,
ebédkor szeretné átadni, de nagyon fél, hogy nem
készül el. Tuka hozzáértõ szemmel megnézte a képeslapot is, a
rajzot is:
- Hát bizony, ezen még sok munka van.
Ebben a pillanatban megkondult a völgybeli falucskában a
déli harangszó, és csak most vettük észre, hogy amit Cinke
érez, nem csupán félelem és aggodalom, hanem valóságos
rémület. A harangszó hallatára felkiáltott:
- Jaj! Már dél van! - és nem törõdve tovább velünk, kétségbeesett
sietséggel rajzolt. Jejett és Tuka szánakozva csóválta
a fejét:
Szegényke! Mennyire fél, hogy nem készül el! Szegényke!
Jejettnek megint megakadt rajtam a tekintete:
- Te nem sajnálod ezt a szegény kis Cinkét? Egy szót sem
szólsz - aztán meglökte a könyökével Tukát és odasúgta neki:
- No, gyerünk. Megígértük Gyopárnak, hogy sakkozunk vele.
Tuka végigsimított Cinke haján:
- Hát csak igyekezzél. Nem kell azt a tehenet annyira alaposan
s elindultunk hazafelé. Cinkéék kapuja elõtt így
szóltam hozzájuk:
- Nekem még dolgom van. Öcskös, te menj haza Jejettel
és Tukával. Menj be a szobába, hûvösre, hiszen fájt a fejed.
Háromnegyed egyre elkészültem a színezéssel is. Cinkének
csak a kék eget, a zöld tavat meg a barna csónakot
hagytam. Nagynénénknél, Borbála néninél pedig, aki a törpeházi
cicák legfõbb gyámola volt, egy cicamama szívesen
kölykei közé fogadta a kis jövevényt. Odahaza azonban rossz
hír várt: Ugribugri megrándította a bokáját, be kellett fáslizni,
és le kellett feküdnie. Különösen azért szomorította el az
öcsköst ez a kis baleset, mert nem mehetett el a cirkuszi elõadásra.
Aznap délutánra ugyanis egy vándorcirkusz elõadást
hirdetett a völgybeli falucskában. Úgy terveztük, hogy az öcskös
velem és pajtásaimmal jön le, a két vendég kislány pedig
törpeházi barátnõivel meg Gyopárral és Gyopár barátaival
megy. Ez a csoport már korán, ebéd után indult a cirkuszi
elõadás elõtt még hajóhintázni is akartak - és a két



kislány bejött a szobánkba elköszönni Ugribugritól. Sajnálkozva
félrebillentették a fejüket, és Jejett így szólt:
- Szegény Ugribugri! A cirkuszba sem jöhet és egyedül lesz
egész délután! Szegényke!
Tuka rászólt Jejettre:
- Ne szomorítsd el még jobban szegénykét! Meg engem
sem! Igazán úgy fáj érte a szívem!
Jejett rám tekintett:
- És neked, Moha? Neked nem fáj a szíved? Annyit legalább
te is mondhatnál: "Szegény Ugribugri"; hiszen az öcséd!
Amikor elmentek a csoportok és elcsöndesedett Törpeháza,
odavittem a kártyát az öcskös fekvõhelye mellé: - Emelj!
Csapdlecsacsit játszottunk. Amikor pedig elkezdõdött
odalenn a cirkuszi elõadás, megpróbáltam cirkuszt játszani
neki. Utánoztam a súlyemelõt, a pónit, a majmokat, tréfákat
játszottam el, például a két süketet. Magas és mély hangot
váltogatva adtam elõ a párbeszédet: "Jó napot. Hova, hova?"
"Horgászni megyek." "Vagy úgy! Azt hittem, hogy horgászni
megy." "O, dehogyis! Horgászni megyek!" Bohóctréfát is
kigondoltam a számára, így valahogy: "Szervusz, Rigoló, hová
mégy?" "Moziba." "Mi a címe a filmnek?" "Quo vadis." "Tudod-
e, hogy mit jelent?" "Nem tudom." "Hová mégy." "Moziba!"
"Mi a címe a filmnek?" "Quo vadis." -Tudod-e, hogy mit
jelent?" "Nem tudom." "Hová mégy." -Moziba!!"
Eltelt hát jól a délután. Uzsonna után édesanyánk ült be hozzá,
én meg elsétáltam az erdõbe, hazatérõ pajtásaim elé.
Amikor Kutykurutty cimborámtól hazafelé lépegettem, már
egészen sötét volt. Kertünkhöz érve hirtelen megálltam és figyeltem.
A kapunk mellett álló padocska felõl ugyanis keserves
kislánysírást hallottam. Jejett meg éppen ezt mondta:  - Jaj, szegényke! És hol vesztetted el?
A csöpp Lila Cica - aki nyilván a pad elõtt állt - alig bírt felelni
a sírástól:
- Ne-hem tu-hu-do-hom...
Most Tuka szólalt meg:
- Szegényke... - és halkan ezt mondta Jejettnek: - Még azt
sem tanácsolhatom neki, hogy menjen vissza és keresse meg,
hiszen olyan sötét van.
Lila Cica azonban kapott a szón, és küszködve a sírással, ezt
hüppögte:
- Lámpával... lehetne... keresni...
Egy kis hallgatás után Jejett szólalt meg:
- Hát menj haza és kérd meg az édesapádat, hogy keresse
lámpával.
Lila Cica már csak szipogott:
- Nem keresi...
Ismét Jejett szólt:
- Milyen baba volt az? Alvó? Beszélõ?
Lila Cicával tulajdon válasza - a baba megnevezése - ismét
átéreztette a nagy veszteséget, hallatszott a hangján, hogy
megint belehasít szívébe a fájdalom, mialatt azt zokogja:
- Rongybaba...
Jejett és Tuka nevetett. Tuka felkiáltott:
- Nahát, akkor igazán ne sírj! Csinálok én neked holnap
sokkal szebbet!
Jejett ezt mondta:
- Vagy tudod mit? Küldök neked Pestrõl egy gyönyörû, alvó



és beszélõ babát!
De Lila Cica most már nem bírta abbahagyni a zokogást.
Bánta is õ a pesti babát, neki az õ kedves rongybabája kellett,
mégpedig azonnal. Hallottam, amint Tuka magához húzza:
- Gyere ide, te kis csacsi, hadd simogassalak meg.
De ekkor már kiáltott a szomszédos kapu elõl Lila Cica
nagymamája:
- Lila Cica!
És Lila Cica zokogva eltotyogott. Jejett és Tuka egyszerre
mondta, sajnálkozó hangon:
- Szegényke!
Tudtam, merrõl jött Lila Cica, minden este ilyenkor jött ha za
Rezedáék erdõmélyi házacskájából. Rezeda kishúga, Fü• vecske
volt a barátnõje. Nem kellett hát több hozzá, csak egy
kézilámpa, benne egy szál gyertya, meg egy fél óra, és már
vissza is jöttem, hoztam a babát. A gyertyát már elõbb elfújtam,
Jejették tehát nem vették észre jöttömet. Kertünkbe befelé
menet még megálltak egy szóra a kapuban.
Jejett ezt
kérdezte Tukától:
- Észrevetted, hogy Moha senkit sem sajnál? Azt az aranyos
kiscicát délelõtt csak nézte, és egyetlen sajnálkozó szava sem volt.
Tuka igazat adott neki:
De mennyire, hogy észrevettem! És azt a szegény rajzoló
kislányt, Cinkét sem sajnálta egy csöppet sem. Csak állt és hallgatott.
Jejett hangja hevesebb lett:
És az öccsét! Még a saját öccsét sem sajnálta!
Tuka most komolykodva igyekezett okos, igazságszeretõ
kislányként megszólalni:
Tudod, Jejett... elítélnünk azért mégsem szabad emiatt
Mohát. Nem tehet róla, hogy ilyen. Nem tud részvétet érezni.
Jejett nevetett:
Mondd ki nyugodtan: szívtelen.
Tuka még magyarázni kezdett valamit, de azt már nem
vártam meg. Fontosabbnak tartottam, hogy Lila Cica minél elõbb
karjába szoríthassa a babát.

  Névváltozás
Biztosan észrevettétek már, hogy nekünk, törpéknek legtöbbször
igen furcsa nevünk van: Moha, Ugribugri, Gyopár,
Kökörcsin, Kutykurutty, Csiripiszli, Indácska, Csuhaj, Priccpracc,
Fricska, Haskó, Pampuska és így tovább.
Ezek a nevek azonban csak tinektek furcsák. A törpe édesanyák
és édesapák egészen természetesnek tartják, hogy
olyan nevet adjanak picinyüknek, amellyel jól kifejezik, milyennek
látják gyermeküket. Elvégre egy pufók képû, mosolygós
törpe csecsemõ láttára sokkal inkább az juthat
eszünkbe, hogy olyan, mint a frissensült, gömbölyû fánk - vagy
ahogyan Törpeházán mondják: pampuska -, nem pedig az,
hogy olyan, mint valami Dénes, Károly vagy János. Azt a nevet
azonban, amelyet születésekor kap a kistörpe, ritkán tartja meg
egész élete folyamán. Elõfordul, hogy valaki saját maga
változtatja meg a nevét: bizonyára emlékeztek, például
Nagykarattynak is jobban tetszett az Ervin név. Többnyire
azonban a törpék egymást nevezik el. Ha egy társunkkal
történik valami nagyon fontos, vagy tesz valami egészen



nagyszerû dolgot, akkor lehetséges, hogy a törpék úgy
érzik: nem illik már rá a régi neve. Ilyenkor új nevet kap, s
mindaddig azon a néven szólongatjuk, ameddig úgy érezzük,
illik rá. Elmondok nektek egy ilyen névváltoztatást.
Az elõbb említett Pampuska egy nyári délelõtt odajött az erdõben
énhozzám meg Kökörcsin barátomhoz. Pampuska hatéves volt
ekkor, én hét, Kökörcsin csak öt, de Kökörcsin meg én a
korkülönbség ellenére is igen jó barátok voltunk. Odajött
tehát hozzánk Pampuska, és így szólt:
Ezentúl én is a barátotok leszek. Kökörcsin csodálkozva
felkapta a fejét és rám nézett. Pampuska azonban nem
vette észre megrökönyödését, és mosolyogva folytatta: - Mert
én is szófogadó, jószívû és szolgálatkész vagyok.
Nem tudta, hogy éppen ez a mondókája az, ami miatt nem
nagyon hiszi Kökörcsin, hogy barátság alakulhat ki köztünk.
Mi ketten igyekeztünk ugyan jók lenni, de mindig elégedetlenek voltunk magunkkal.
Pampuska ellenben, ha megkérdezték tõle a felnõttek: "Aztán jó kistörpe vagy-e?",
mindig ezt felelte mosolyogva: "Jó kistörpe vagyok. Szófogadó,
jószívû, szolgálatkész."
• mondogatta ezt köztünk, gyerekek között is.
Ha összeveszett két kistörpe, Pampuska tüstént ott termett: "Ne veszekedjetek! Legyetek ti is
szófogadók, jószívûek és szolgálatkészek, mint én."
• azonban mégsem rökönyödtem meg, mint Kökörcsin.
Tudtam: különbözõ természetû kistörpék is lehetnek barátok,
és nem is akartam megbántani Pampuskát. Ezt feleltem tehát:
Jól van, barátunknak tekintünk. Amúgy is nagyon szeretjük a
pampuskát...
Ebédig hármasban játszottunk az erdõben és megbeszéltük,
hogy délután, ha megengedik szüleink, lemegyünk együtt a
völgybeli falucskába. Vásár volt odalenn, és felütötte sátrát
egy vándorcirkusz is. Délután tehát átmentem Kökörcsinért és
vele együtt Pampuskához. Mindhármunk édesanyja
beleegyezett, hogy lemenjünk. Pénzt is adtak vásárfiára meg a
cirkuszra, csak azt kötötték ki, hogy legkésõbb
 nyolc órára otthon legyünk, és figyelmeztettek: nagyon vigyázzunk
a sokadalomban meg az országúton, nehogy valami vágtató
szekér elé kerüljünk.
A vásárban hosszasan nézelõdtünk. Én messze hangzó jelzõsípot
választottam magamnak, Kökörcsin is azt, hogy válaszolhasson
nekem. Pampuska meg olyan dobot keresett,
amelyen cintányér is van. Ilyet azonban nem árultak a vásárban.
Vett hát cintányér nélküli dobot, és fél hat táján a cirkuszhoz
ballagtunk. A vándorcirkuszok négykor, hatkor és
nyolckor szoktak elõadást tartani, mi a hat órait akartuk
megnézni.
A cirkusz elõtt azonban meglepetés ért minket. Ez a cirkusz
csak két elõadást tartott: fél négykor és fél hétkor. S
minthogy éppen ekkor ért véget az elsõ elõadás, tudhattuk:
ha végig akarnánk nézni a másodikat, nem érnénk haza nyolc
órára, hiszen annak csak fél kilenckor lesz vége. De
Pampuskát ez nem zavarta meg:
- Majd megmondjuk otthon, hogy késõbb kezdõdött, ezért
nem jöhettünk haza nyolcra.
Kökörcsin jelentõsen rám pillantott, én meg tagadóan intettem:
- Nem ilyen egyszerû a dolog Pampuska. Ha nem lennénk
otthon, amikorra kívánták, azt hihetnék, hogy elgázolt minket



egy szekér, és aggódnának.
Amikor tehát leültünk a nézõtéren, megkértem az elõttünk
ülõ bácsit, szóljon nekünk fél nyolckor. A bácsi sajnos éppen a
bohócok fellépése közben szólt hátra:
- Kistörpék! Fél nyolc!
Kökörcsin meg én tüstént felálltunk. Pampuska felmordult
ugyan: ,Én nem megyek!", de jött velünk õ is. Hiszen csak
aznap ajánlkozott barátunknak, és ahhoz sem volt kedve,
hogy egyedül baktasson vissza Törpeházára a sötétedõ erdõben. De ha jött is, dúlva-fúlva jött.
- Ti bolondok vagytok! Én még ilyet nem hallottam! Ki látott
még olyat, hogy valaki az elõadás vége elõtt eljöjjön a
cirkuszból!
Sokáig azonban nem prézsmitálhatott, mert Kökörcsin is, én
is sípjeleket kezdtünk gyakorolni. Meg kellett elégednie
 annyival, hogy nagy dühösen verje a dobját és a dobszóra
ütemesen mondogassa:
Én még ilyet nem hallottam! Én még ilyet nem hallottam!
Egyszerre csak, már Törpeháza közelében, utolértük az erdei úton
az elõttünk haladó három kistörpét. Hallották a sípolást, a
dobszót, és megvártak minket. Álltak az úton, és messzirõl
látszott rajtuk, hogy nagyon szomorúak. Ötévesek voltak mind
a hárman: Fújóska, Lila Lali és Jókedvû. Jókedvû azonban
most igen rosszkedvûen mondta el, mi történt velük a
vásárban:
Van ott lent a bódék között egy futballkapu, áll elõtte egy bácsi
futballmezben, õ volt a kapus. Azt mondta, hogy aki betalál a
labdával a kapuba, az kap egy vadonatúj labdát. Mi nagyon
szerettük volna megnyerni a vadonatúj labdát. Azt
hittük, könnyû lesz betalálni a kapuba, mert olyan nagy az
a kapu, a labda meg kicsi. Rúgtunk hát mind a hárman többször
is. De nem sikerült berúgni, mert a bácsi nem engedte. Még a
földre is lefeküdt, hogy ne mehessen be a labda és ne kaphassuk
meg a vadonatúj labdát. De minden rúgásért fizetni kellett, és
mi elrugdostuk az összes pénzünket, és nem vehettünk semmi
vásárfiát.
Pampuska nagyot nevetett:
- Milyen szamarak voltatok!
Kökörcsin viszont rám nézett és így szólt:
- Csinálunk vadgesztenyébõl...
Kökörcsin persze nem labdát akart csinálni a vadgesztenyébõl,
hanem sípot. új sípot - a magunké helyett. Hiszen nem volt miért
sajnálnunk a vásáron vett sípunkat: tudtunk mi vadgesztenyébõl
is faragni magunknak. Már nyújtottuk is mindketten az ajándékot
a két kicsi felé. Kökörcsin Jókedvûnek, aki tüstént csakugyan
jókedvû lett, én pedig Fújóskának:
- Tessék, vásárfia, illik is a nevedhez - azzal várakozva néztünk
Pampuskára, adja-e már a dobot Lila Lalinak. Láttam, hogy
tétovázik, segítettem hát neki: - úgysem ilyet akartál, és csinál
neked Gyopár bátyám szitából, marhahólyagból sokkal
hangosabbat.
Erre aztán odaadta, de mihelyt elváltunk az örvendezõ kicsiktõl,
ismét dúlni-fúlni kezdett:
- Én még ilyet nem hallottam! Olyat már igen, hogy vásárol
valamit az ember a kisebbnek. De hogy azt adja oda, amit
önmagának vett! Azt még soha!
Pedig ezzel még nem is értek véget a megpróbáltatásai. Amint



ellépegettünk az öreg Kacsintó bácsi udvara elõtt, észrevettük,
hogy meghozták a favágók a tûzifáját, de csak ledobálták a
fáskamrája elé. Csodálkozva felkiáltottam:
Hát ez miféle dolog? Hiszen Kacsintó bácsi nem bírja
berakni a fáskamrájába! Öreg is, beteg is. Kökörcsin meg
felpillantott az égre:
Pedig esõ lesz - összenéztünk, és továbbmentünk. Elváláskor pedig így szóltam:
- Találkozzunk vacsora után a mi kapunk elõtt, kérjük meg
édesanyánkat, hogy kijöhessünk még egy órára.
Pampuska örvendezve helyeselt, én meg a helyeslésnek
örültem. De amikor vacsora után befordultunk Kacsintó bácsi
udvarára, kiderült, hogy nem tudta, mi volt a tervünk. Azt hitte,
játszani fogunk. Ha már ott volt, persze hordta a hasábokat
Kökörcsinnel együtt - én ugyanis a fáskamrában raktam õket
egymásra -, de most már a hordás közben is dohogott:
Én még ilyet nem hallottam! Késõ este csinálni ilyesmit!
Ráadásul jóllakva!
Kökörcsin nevetett:
- De hiszen reggelre vizes lenne!
- Hát vizes lenne! Az ilyesmi akkor is szokatlan.
Megszegni azonban mégsem akarta a barátságot, hiszen
maga ajánlkozott barátunknak. Dolgozott hát, ha zúgolódva is.
De amikor elkészültünk, mohón indult a ház felé:
No gyerünk, mondjuk meg Kacsintó bácsinak! Még ég nála
a lámpa.
Én azonban elkaptam a karját:
Dehogy mondjuk meg, nincs arra semmi szükség. Reggel
úgyis észreveszi.
Ezt viszont már nem bírta el: hogy még dicséretet,
hálálkodást se zsebelhessen be! Most már annyit sem mondott:
"Bolondok vagytok?! Én még ilyet nem hallottam!", hanem
se szó, se beszéd sarkon fordult és úgy rohant hazafelé, mint
aki menekül. Ennek köszönhette egyébként, hogy
nem ázott meg. Mert egy perc múlva zuhogni kezdett a
zápor.
Másnap délelõtt már nem jött oda hozzánk az erdõben. A
közelben játszott - magánál kisebb törpékkel. Õket oktatta:
legyenek szófogadók, jószívûek és szolgálatkészek. Hozzánk
pedig Kutykurutty meg Bérci Berci jött oda, és azt kérdezték:
- No, mi az? Ma miért nincs veletek Pampuska? Máris
vége a nagy barátkozásnak?
Egy gombát szedõ falusi néni éppen ebben a pillanatban
állt meg Pampuskáék mellett, és odahallatszott hozzánk a
kérdése:
- Aztán jó kistörpék vagytok-e?
Pampuska felmosolygott a nénire:
- Én jó kistörpe vagyok. Szófogadó, jószívû és szolgálatkész.
Kökörcsin ekkor elmondta Kutykuruttynak meg Bérci
Bercinek, hogyan viselkedett Pampuska az elõzõ napon,
mennyire volt szófogadó a cirkuszban, jószívû a kistörpékkel és
szolgálatkész Kacsintó bácsi fahasábjainál, majd hozzátette:
- Jobb is, hogy már nem barátkozik velünk. Hiszen képmutató, alakoskodó.
Én azonban tiltakoztam:
- Tévedsz, Kökörcsin. Pampuska nem alakoskodó. Õ
csakugyan azt hiszi magáról, hogy szófogadó, jószívû és
szolgálatkész. Azért hiszi ezt, mert nem pampuska õ, hanem



bambuska.
Ettõl kezdve vagy fél esztendeig nem volt neve
Pampuskának Törpeházán. Jóízû, tápláló pampuskának már
senki sem érezte. A Bambuska név illett ugyan rá, de nem
akartuk megbántani vele. Fél év múlva azonban meghozta
neki a nagynénje Budapestrõl azt a játékszert, amelyre régóta
vágyott: a cintányéros dobot. Ekkor
Pampuska egyik napról a másikra leszokott arról, hogy azt
mondogassa magáról: "szófogadó, jószívû és szolgálatkész
vagyok". úgy látszik, a folytonos dobpüfölés és cintányércsattogtatás
tökéletesen pótolta a mondókáját.
Mi pedig találtunk végre olyan nevet számára, amelyen
bántás nélkül szólongathattuk: Csinnadrattabummocska!
Három pofon
Megdöbbentõ esemény történt a törpeházi réten: elcsattant
egy pofon. Hétesztendõs voltam akkor, s amióta az
eszem tudtam, ilyesmi még nem fordult elõ. Effélére csak
a tíz-tizenkét évesek emlékeztek. És most újból itt volt a szégyen:
az ötéves Lila Lali arcul ütötte a vele egykorú Kisgombócot.
Kisgombóc keservesen sírt, a kistörpék felmorajlottak,
szörnyülködtek, rácsõdültek kettejükre és vitték, sodorták õket a
nagyobbak csoportja felé. Köztük játszott Lila Lali kilencéves
bátyja, a szigorú Nagypici is. Biztosak voltunk abban, hogy
keményen megszidja az öccsét. Nagypici azonban másképp
viselkedett, mint vártuk. Hallván a kistörpék kiáltozását - "Pofon
csapta! Pofon csapta!" - azt hitte, Kisgombóc csapta pofon Lila
Lalit, és haragosan rátámadt:
- Hogy merted az öcsémet pofon csapni?! - Amikor azonban
megtudta, hogy az öccse ütött, zavarba jött egy-két pillanatra,
de aztán mindnyájunk újabb meglepetésére megint csak
Kisgombócra förmedt rá: - Biztosan felbosszantottad! Mivel
bosszantottad fel? Hadd halljam!
Kisgombóc zokogva védekezett:
- Nem bosszantottam! Csak játszottam!
Lila Lali azonban szájasan megerõsítette Nagypici vádját:
- De, igenis bosszantott. Azzal a bottal!
Kisgombóc hosszabbacska fûzfavesszõt tartott a kezében,
levél csak a legvégén volt, ott azonban sok, a többi pedig hiányzott.
Apránként kiderült: azt játszotta Kisgombóc, hogy a
hajlós vesszõ végén lévõ lombcsomó egy madárka. Ezt "röpködtette"
újból és újból Lila Lali feje fölött és vékony hangon
kiáltozott hozzá, mintha a madárka csipogná: - Lila Lali! Lila Lali!
Nagypicinek ennyi elég is volt, diadalmasan ráreccsentett:
- Na, ugye, hogy bosszantottad! Tehát te vagy az oka,
hogy megütött. Mert akit felbosszantanak, az gondolkodás
nélkül odacsap, nem tehet róla.
Kivette a kezébõl és összetörte a vesszõt. A kistörpék rémülten
bámultak Nagypicire. Ilyesmirõl még csak nem is
hallottunk: annak adjon igazat valaki, aki ütött... óriási csönd
lett. Nagypicihez léptem, és így szóltam:
- Nem volt jogod elrontani Kisgombóc madárkáját. És össze
kellett volna szidnod Lila Lalit. Mást is felbosszantanak, mégsem
üt. Te csak azért ítélkeztél így, mert Lila Lali az öcséd.
Nagypici zavarban volt, és egy ideig nem is tudott megszólalni.
Aztán rám rikácsolt:
Te pocok! Te is megjárhatod, ha ilyeneket beszélsz! Én



mindig csak azt nézem, mit cselekedett valaki! Hogy kicsoda
cselekedte - öcsém, vagy nem öcsém -, az nekem mindegy!
Néhány nap múlva a hegytetõn, a forrás mellett játszottunk.
A kicsinyek játékcsónakokat úsztattak, a nagyobbak
labdázgattak, én meg hol ezekkel, hol azokkal voltam együtt.
Az egyik csöppség, az ötesztendõs Kócos távolabb ült a fûben,
és ágacskákat tördelt apró darabokra. "Utasokat" gyártott,
tele akarta zsúfolni velük a csónakját. Egyszerre csak megint
felzsivajgott a kistörpék csoportja, Kócoshoz rohantak,
körülállták, kiáltoztak; vitatkoztak, aztán megindult a gomoly a
nagyobbak felé. Ekkor már láttuk, hogy Kócossal együtt
megint Lila Lalit kísérik. Minthogy most is pofonról kiabáltak,
biztos volt benne Nagypici, hogy ismét az öccse ütött.
Rögtön rá is támadt szigorúan Kócosra:
Hát te mivel bosszantottad fel az öcsémet?! Hadd halljam!
Kócos keményebb legény volt, mint Kisgombóc. Sírás
nélkül és bátran felelte:
- Semmivel sem! Õ bosszantott engem! Azért csaptam pofon!
Nagypici most már csak egy pillanatra jött zavarba. Köszörült
egyet a torkán, aztán gúnyosan így szólt:
- Nahát, akkor halljuk, mi volt az az állítólagos óriási boszszantás!
És megtudtuk, mi történt. Lila Lali vagy hétszer egymás után
vizet merített a patakból a csónakocskájával, a bokrok közt
újból és újból Kócos mögé lopózott, és a fejére öntötte. - mikor
megint közeledett, Kócos felugrott, kiütötte a kezébõl a csónakot,
és pofon csapta. Lali rögtön rátaposott Kócos utasokkal telt
csónakjára, az pedig összetört. Kócos erre - kárpótlásul -
felkapta Lali csónakját, és esze ágában sem volt
visszaadni. Miután mindez kiderült, Nagypici megint
Kócosra förmedt rá:
- Ezt merészelted te bosszantásnak nevezni?! Ezt a kis vízöntögetést?!
Hiszen ez csak játék, tréfálkozás! Ez nem boszszanthatott
fel annyira, hogy odacsapj. Nem csodálom, hogy
Lali felháborodott, és rátaposott a csónakodra. Te vagy az oka,
hogy rátaposott. Tehát semmi jogod az õ csónakjához.
azonnal add neki vissza!
Kócos ledobta Lali elé a csónakot, sírva fakadt és elrohant.
A kistörpék pedig megint elcsöndesedtek. Csodálkozástól
kikerekedett szemmel bámultak Nagypicire, és várakozóan
énrám.
Így szóltam Nagypicihez:
- Ha valakinek a fejére vizet öntögetni csak játék meg tréfa,
akkor még inkább játék volt, amit Kisgombóc csinált a
madárkával. Te csak azért ítélkeztél így, mert most
az öcsédet csapták pofon.
  Nagypici úgy nézett rám, hogy azt hittem, rögtön összever.
De aztán elfojtotta dühét, gúnyosan elmosolyodott és oktató
hangon magyarázta:
- Lalinak csak víz volt a kezében, ártalmatlan víz! Kisgombócnak
azonban bot.
Kisgombóc valahol hátul halkan megszólalt:
- Az madárka volt. Nem bot.
De Nagypici csak legyintett és folytatta:
- Azt tanácsolom tehát, pocok, hogy hagyd abba a vádaskodást.
Én mindig csak azt nézem, mit cselekedett valaki. Hogy
kicsoda cselekedte - öcsém, vagy nem öcsém -, az nekem



mindegy.
Eltelt megint néhány nap, és egy délelõtt nagy fürdõzést
csaptunk a patakban odalent a völgyben, ahol már homokos a
vízpart. Egyszerre csak észrevettem, hogy Kócos integet nekem
a homokról: jöjjek ki a vízbõl, menjek oda hozzá. Azt hittem, a
várát akarja megmutatni. De nem a várra, hanem egymás mellé
rakott kavicsokra mutatott:
- Számold meg. Lila Lali már ennyiszer öntött vizet a fejemre.
Ha még egyszer leönt, én megint pofon csapom.
Ebben a pillanatban a közelünkben építkezõ kistörpék
mögül elõsuttyant Lila Lali, homokformázójából vizet öntött
Kócos fejére, és hahotázott. Én sajnos ültem, Kócos térdelt,
elkéstem hát a közbelépéssel. Mert talpra ugrott és pofon
  csapta Lila Lalit. Lali erre belerúgott Kócos várába, ráugrott a
homokformázójára is és összelapította. Kócos kárpótlásul
kicsavarta kezébõl az õ formázóját, amelyben a vizet hozta.
Ekkor már köztük álltam, és ott volt az összes kistörpe is. Elhúzták
õket egymástól, szörnyülködtek, és azon vitatkoztak,
vajon vissza kell-e adnia Kócosnak a formázót. Lila Lali dühöngve
üvöltötte:
- Gyere a bátyámhoz, ha mersz!
Kócos el is indult, hogy megmutassa összelapított formázóját.
Most nem voltak velünk a nagyobbak, nekizúdult hát a
sereg a kanyargós hegyi útnak, fel Törpeházára. A legtöbben
fel sem öltöztek siettükben, jöttek fürdõnadrágban, kezükben
hozták a ruhájukat.
Nekem ekkor eszembe jutott valami. Magamra kaptam a
ruháimat, letértem a kanyargós útról, be a bokrok közé, és
egyenesen a meredeken kapaszkodtam fel a falunkba.
Nagypici kinn ült a padon, kertjük kapuja mellett. Ezzel rontottam
oda hozzá:
- Na, Nagypici, most bebizonyíthatod, hogy nem az öcséd
kedvéért ítélsz így vagy úgy! - És elmondtam, ami történt,
de... megcseréltem a személyeket. Ugy adtam elõ, hogy
Kócos öntögetett vizet Lila Lali fejére, Lali csapta pofon Kócost,
Kócos taposta lapossá Lali formázóját, Lali csavarta ki Kócos
kezébõl az övét, és õ nem akarja visszaadni. Ezzel fejeztem be:
- Ugyanaz történt tehát, mint a múltkor, de most Lila Lali tette
mindazt, amit akkor Kócos.
Nagypici most már egy pillanatra sem jött zavarba. Gondolkodott
egy kicsit és fölényes ábrázattal kijelentette:
- Hát ez azért nem egészen ugyanaz, te pocok.
Ekkor már hallatszott a közeledõ kistörpék zsivaja, körülözönlött
minket a sok kis fürdõnadrágos, és egyszerre kiabált
valamennyi. Ez volt a szerencse. Mert Nagypici nem értett egy
szót sem és rájuk kiáltott:
- Csönd legyen! Moha már elmondta, mi történt, a csipcsup
részletek nem érdekelnek. Engem még az sem érdekel, melyik
bosszantotta fel a másikat és melyik ütött. Hallom, hogy
egyikük vizet öntögetett a másik fejére. A vízöntögetés az elsõ
esetben játék és tréfa, de ha megismétlik, akkor már
szándékos bosszantás. Márpedig akit felbosszantanak, az
gondolkodás nélkül odacsap, tehát nem hibás. Hallom, hogy
aki a vizet öntögette, arra a csibészségre is vetemedett, hogy
rátaposson a másik formázójára. A másik tehát jogosan
kárpótolta magát, amikor kicsavarta a kezébõl a formázót.



Megtarthatja.
Ennél jobban nem is sikerülhetett volna a tervem. Lila Lali
persze nem látott ebben semmi sikerültet, és dühösen kiáltotta
a bátyjának:
Te megbolondultál! Hiszen most is Kócos csapott pofon
engem! A formázót is õ vette el! Parancsolj rá, hogy adja vissza!
Nagypici megdöbbenve fordult felém:
- Hogy lehet ez? Nem úgy mondtad el, ahogy történt?
Készségesen magyaráztam:
- Dehogyisnem, egészen úgy. Csak a személyeket cseréltem
fel, hogy bebizonyíthasd, amit mindig mondogatsz: te csak azt
nézed, mit cselekedett valaki; hogy kicsoda cselekedte - öcséd,
vagy nem öcséd -, az neked mindegy.
Óriási hahota tört ki, a kistörpék egymásnak dõltek nevettükben.
Voltak, akik lefeküdtek a földre, és a szó legszorosabb
értelmében gurultak a nevetéstõl. Nagypici nem is bírta néhány
másodpercnél tovább, utat tört magának köztünk, berohant a
kertjükbe, Lila Lali meg utána. Befutottak a házba is.
S ettõl kezdve sok-sok évig nem csattant el Törpeházán
egyetlen pofon sem.
  Lányka néni
Egy vasárnap délelõtt - körülbelül hétesztendõs koromban -
rosszkedvûen csellengtem ki a kapunk elé. Kökörcsin
barátomhoz nem mehettem, mert összekaptam vele valamin.
Elhagyatottnak éreztem magam. Pedig az idõ jókedvre derítõ
volt. Már õsz volt ugyan, de a szürke, esõs hét után ismét
napfény tündökölt az ázott bokrok milliárd vízcseppjén.
Jókedvû volt az a hét-nyolc kistörpe is, akik Kutykuruttyék
felõl közeledtek. A csapat hangadója, Hamm kivételesen igen
barátságosan oda is kiáltott nekem:
- Gyere velünk, Moha, csatangolunk egy kicsit!
Jólesett magányosságomban a hívás, csatlakoztam hozzájuk.
Ugyanekkor azonban Kisgomba súgott valamit
Hammnak. Hamm viszont hangosan felelt rá:
- Dehogy ront el, tud õ jó cimbora is lenni!
Könnyû volt tehát kitalálnom, hogy ilyesfélét súgott Kisgomba:
"Moha minden stiklit elront." Eközben Kutykurutty már
mellém lépett, beszélni kezdett, de fél füllel még hallottam,
hogy Nevenincs odaszól nekem:
- Mi nem ijedünk meg egy kis tréfától!
Amikor elhagytuk a faluvégi játszórétet, Bérci Berci egyszerre
csak megállt:
- Megcsináljuk a múltkorit? - és a fûre mutatott az ösvény
közelében. Csak figyelmesebb vizsgálgatás után vettem észre,
hogy tócsa csillog a magas fû alatt. Mindnyájan
felnevettek, a tócsa mellé lépdeltek, és felbámultak a magasba.
Öreg, elszáradt jegenye állt a tócsa közelében, arra bámultak föl.
Közben meg odapislogtak a játszóréten futkosó
kistörpékre. Várták, hogy észrevegye valamelyikük a bámulást,
szintén felfelé vizsgálódva odajöjjön és beletoccsanjon a
vízbe, õk meg nevethessenek rajta egy nagyot.
Persze a legszívesebben tüstént szóltam volna, hogy ezt
nem szabad csinálni; egyrészt megfázhat a tócsába lépõ,
másrészt biztosan rosszul is esik neki, hogy a rovására mulatozunk;
de tudtam, hogy bármi effélét mondanék, azt akadékoskodásnak
tekintenék. Kisgomba játékrontásnak nevezné,



és mindnyájan ferde szemmel néznének rám. Még talán azt is
mondanák: .,Menj innen, ha nem tetszik!" Arra szorítkoztam
tehát, hogy csupán Kutykuruttynak mondtam félhangosan:
- Mély ez a tócsa!
De Bérci Berci erre is gúnyosan odaszólt nekem:
- Ez nagyon jó tócsa, nem vagyunk érzelgõsek!
Nem válaszoltam. Reménykedtem, hátha nem veszik észre a
játszórétiek a fölfelé bámulást, és elunják társaim a várást.
Ekkor azonban Toboz kipuffanó nevetéssel fölkiáltott:
- Lányka néni jön! Nagyszerû! Fölfelé nézni!
Most már nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert
féltem tõle, hogy még az öreg Lányka néni védelmében sem
lesz erõm szembeszállni velük, hiszen kiközösítenének maguk
közül. Nehezítette a szembeállást, hogy Lányka nénivel amúgy
is szokás volt tréfát ûzni. Lányka néni mindenkinek, akivel csak
találkozott, többször is elmondta ugyanazt a történetet -
miként szaladgált õ a réten a virágok között, amikor még lányka
volt -, a kistörpék meg - minthogy Lányka néni sohasem
haragudott meg érte - tréfálkozó hangon oda-odaszóltak neki
az utcán: "Lányka néni! A kék meg a fehér virágok!" Engem
bántottak ezek az odadobott kiáltások, Lányka néni azonban
akkor is csak mosolygott, ha a történet elõl már elszaladtak a
kistörpék: "Tudjuk már, majd máskor!"
Ekkoriban már ritkán hagyta el a portáját, nehezére esett a
járás. Reménykedtem hát benne, ha észreveszi is a fölbámuló
csoportot, nem tér le az ösvényrõl. De egyszerre csak,
amikor Lányka nénit már távolabb reméltem, Hamm halkan
azt mondta:
Mi nem szólunk!
Ekkor Lányka néni - kezét a szeme fölé tartva és szintén
fölfelé vizsgálódva - a sorfalunk elé lépegetett. Ha kistörpe jött,
kiáltozni is szoktak a beugratók: "Ott, ott az ágon, ott mászik!"
Amit tehát Hamm mondott -,,Mi nem szólunk!" -, azt a maga
mentésének, a lelkifurdalás jelének tekintettem, s mozdult is
tüstént a karom, hogy megállítsam Lányka nénit a tócsa elõtt,
de hirtelen belém nyilallt a gondolat: hátha
utasításul mondta ezt Hamm, nehogy valaki figyelmeztesse
Lányka nénit a tócsára.
Mialatt a bizonytalanságtól gyötrõdtem, csobbant a tócsa.
Lányka néni - még most is szégyen nyilall belém - bokáig benne
állt a vízben. Nem a csend volt a legrémületesebb, amely ezt a
csobbanást a szokásos hahota helyett követte, még csak nem
is az, hogy tócsába csaltuk. Sokkal inkább az, hogy észre
sem vette: vízben áll. Amikor ugyanis semmi látnivalót sem
volt képes felfedezni a jegenyén, lassan szembefordult
velünk, és kérdõ tekintettel ránk mosolygott. És csupán ekkor,
tekintetünk irányából, vagy harisnyája nedvességébõl vette
észre, hogy tócsában áll. Lenézett a vízre, és alighanem ekkor
értette meg, mi célból bámultuk a fát. Már nem is tekintett ránk
többé, kicsoszogott a vízbõl és ment a falu felé.
Olyan megdöbbentõ volt szótlan távozása, hogy Napraforgó
utána is lódult. Az arcába tekintett, aztán visszaszaladt
hozzánk és ezt mondta:
- Sír!
Másnap hajnalban édesanyám felébresztett.
- Már alhatsz is tovább, kisfiam, korán van még; csak



azért ébresztettelek föl, mert biztosan rosszat álmodtál, jajgattál!
Gyötrõdtem én ébren is, napközben is, hetek, hónapok
múlva is. Ha eszembe jutott az a csobbanás, már emelkedett is
a kezem az arcom elé. Eltakartam a szemem. úgy a szívembe
nyilallt ilyenkor a fájó szégyenkezés, mint rossz fogba a
fájdalom.
Március elején egy délután felugrottam a leckém mellõl, és
elfutottam Lányka nénihez:
- Lányka néni kérem, én bevallok most valamit: én is ott
voltam azok között, akik az õsszel belecsalták Lányka nénit a
tócsába. Tessék szíves lenni megbocsátani nekem.
Lányka néni ekkor már nem tudott járni, karosszékben ült az
alacsony ablakocskája mellett, onnan nézett fel rám csodálkozva és
mosolyogva:
Engem nem csalt tócsába soha senki, rosszul emlékszel.
Mohácska. Másvalaki volt az.
Ekkor már hallottam róla, hogy az öregek elfelejtik a közelmúlt
eseményeit. Megkönnyebbültem, hogy nem kell többé
szégyenkeznem és jókedvûen hallgattam a sokszor hallott
történetet:
- Amikor még egészen kicsi lányka voltam, kivitt egyszer az
édesapám a rétre; fehér cipõ, fehér harisnya volt rajtam, meg
világoskék ruha, és a rét is tele volt fehér meg kék virággal.
Nagyon örültem, hogy minden olyan szép, és folytonosan
szaladgáltam. Egyszerre csak megbotlottam egy gödörben és
elestem. Édesapám nagyon megijedt: "Jaj! Pici lánykám,
nem ütötted meg magad?" A gödör is, amelyben
megbotlottam, tele volt fehér meg kék virággal. Én benn ültem
a virágok között, és ezt feleltem édesapámnak: ,Nem
ütöttem meg magam, mert én is fehér meg kék vagyok."
Édesapám nagyon nevetett ezen, de olyan jóízûen és olyan
sokáig nevetett, hogy még le is ült nevetni egy sziklára; én
meg olyan boldog voltam, olyan nagyon boldog voltam, hogy
ennyire tetszik a mondásom az én drága, jó édesapámnak. -
Lányka néni mosolyogva hallgatott egy kicsit, aztán
elrévedezve folytatta: - Ezért az egyért nagyon fáj, hogy mostanában
olyan nehezemre esik a járás, mert nagyon szeretném
megkeresni azt a helyet; a sziklát, amelyre édesapám leült, a
gödröt, amelyben annyi virág volt. Állt ott egy szép kis fácska
is.
Egy gyönyörû májusi napon már korán délután elmentem
Lányka néniért, és rétrõl rétre gördítve egy kölcsönkapott
tolókocsit, kerestük a helyet, amelyet látni vágyott. A korai
délutánból azonban késõ délután lett.
Lányka néni reménykedésébõl elszomorodás lett, és célunkat
el nem érve már hazafelé toltam a kocsit, szemem azonban
kutatott még a fû közt, és egyszerre csak megálltam.
Nem ez a szikla volt az?
Lányka néni szomorkásan vizsgálta:
Az alakja olyan, lapos is, de az magasabb volt.
elkaptam a fejem:
De Lányka néni! Hetven év telt el! Süppednek a sziklák,
kimossa alóluk a földet az esõ, a hó.
Megörült:
Az igaz! - Aztán elszomorodott: - De hát a fácska...
Hirtelen izgalom lett úrrá rajtam:



  - Milyen fa volt az?
- Olyan szép kis jegenye.
Talán tapintatlanul is gyorsan fordítottam a kocsit: - Itt
a jegenye, tessék!
Öreg, elszáradt jegenyére bámult fel Lányka néni és dödögte:
- Lehet... lehet, hogy ez volt... hetven év... - azzal lenézett a
jegenye tövébe és sírni kezdett örömében. Ott volt a
kislánykori gödör is fehér és kék virággal tele. A kezem után
nyúlt és simogatta: - Köszönöm, Mohácska, köszönöm!
Kétszer voltam itt nagyon boldog: akkor és most, hogy
megint láthatom; és ezt neked köszönhetem.
Én meg rémülten eszméltem rá, hogy ez az a gödör,
amelyben õsszel bokáig vízben állt és sírt.
Miután aznap este kiléptem a kertje kapuján, megálltam a
sötétben és elgondolkoztam: miért fáj még mindig az a
csobbanás? Hiszen nem emlékszik rá, bocsánatot is kértem
érte. Ma este boldog is volt ugyanott... hát miért fáj még
mindig? Mikor múlik el?
A tavasz elmúlt melegével, játékaival a nyár is, megint napokig
esett az õszi szürke esõ, és egy vasárnap reggelre ismét
kisütött éles, fehér fénnyel a nap.
Ugribugri, az öcskösöm tanácstalanul álldogált az utcán
kertünk kapuja elõtt. Barátját, Fújóskát aznap bevitték a szülei
Vácra. Én a kerítés közelében, naspolyafánk termését nézegettem,
és egyszerre csak hallom, hogy osztálytársam, Körte
Törpe ezt kiabálja az utcán:
- Gyere velünk, Ugribugri, hiszen te már félig-meddig
nagyfiúnak számítasz! Csatangolunk egy kicsit.
Még a hangján is hallatszott az öcskösnek, mennyire
megtisztelõnek érzi a hívást:
- Jó, megyek, nagyon szívesen. Köszönöm.
Elmosolyodtam, és utánuk kukucskáltam. A csoportban,
amelyhez csatlakozott, mindenki idõsebb volt nála. Ekkor
beszaladt értem Kökörcsin barátom, és õ is mosolygott:
Milyen büszke rá az öcséd, hogy Körte Törpéék magukkal
hívták!
Azzal megindultunk mi is a játszórét felé, és néztük közben az
öcsköst, amint vagy húsz méterrel elõttünk, kifeszített
mellkassal, peckesen lépdelt Körte Törpe és Futribucska között.
Mire azonban megérkeztünk a játszórétre, az õ csoportjuk már
nem volt ott. Távolabb, az öreg, elszáradt jegenye mellett álltak,
de nem fölfelé bámultak, mint Hammék velem
együtt az elõzõ õszön, hanem mindnyájan Ugribugrira.
Kíváncsi voltam rá, mi történik ott. Beszaladtam az erdõbe, és
a szélsõ bokrok mögött a közelükbe lopakodtam.
Mindnyájan dühösen néztek az öcskösre. Õ viszont jókedvûen
kiáltotta:
Kistörpét sem engedek belecsalni; megfázhat, rosszul is
eshet neki, mást játsszunk!
Hetykepötyke komolyan elébe állt:
Hogy mersz szembeszállni velünk, te vakarcs?! Légy
büszke rá, hogy befogadtunk magunk közé! Az öcskös
nevetett:
Én büszke is voltam, de ha ilyesmit csináltok, akkor már
nincs miért büszkének lennem rá.
Hetykepötyke annyira közel lépett hozzá, hogy összeért a mellkasuk:



Hordd el magad, és ne merj szólni senkinek!
Ugribugri hátrált egy lépést a tócsa felé, de nevetett:
Nem hordom, itt maradok, és mindenkit figyelmeztetek, ,ki
erre jön.
Hetykepötyke fenyegetõen utánalépett:
Téged lökünk be elsõnek!
Az öcskös most már nem hátrálhatott, de nevetett:
- Hát aztán! Mi ez a tócsa? Sár! Ezt könnyedén lemoshatom. De
ha tûröm, amit csinálni akartok, azt nem tudom lemosni soha!
Csobbant a tócsa. Hetykepötyke csak annyit akart, hogy a
bocskorával toccsanjon bele az öcskös, de erõs volt a lökés,
ugribugri el is esett a vízben. Abban a pillanatban már ott is
voltam mellette. Segítettem neki talpra állni, és azt kiáltottam:
- Fuss haza, én itt maradok és vigyázok rájuk.
Az öcskös elszáguldott. Körte Törpe meg gúnyosan
kérdezte tõlem:
- Miránk vigyázol? Talán inkább a játszórétiekre, hiszen õket
véded mitõlünk, nemde?
Leültem Lányka néni édesapjának a sziklájára és elgondolkozva
azt feleltem:
- Õket tõletek, titeket meg magatoktól...
  Almácska
Másodikos koromban egy délben egyedül indultam hazafelé az
iskolából. Az országúton, mielõtt befordultam volna Törpeháza
felé az erdei útra, fölvettem egy almát. A völgybeli falucska
országútját ugyanis almafák szegélyezik.
Kicsiny, de jóféle, borízû, piros almácska terem rajtuk. Szokásom
volt, hogy valahányszor lent jártam a faluban, mindig egy ilyen
almácskát eszegetve vágjak neki a hegyi útnak.
Felvettem tehát egyet most is, és legelõször is megszaglásztam.
Nagyon szerettem, s ma is szeretem az olyan almának
a meleg szagát, amelyre órákon át tûzött a nap. Még
hozzá is nyomtam az arcomhoz, hogy a bõrömön is érezzem a
melegét. Aztán a nadrágomhoz dörgöltem - mert hiszen
az országút porában feküdt - s megtörölgettem a tenyeremmel is.
Mint mindig, ekkor is eszembe jutott, hogy mosatlanul
nem volna szabad megennem, de mint mindig, ekkor is
megnyugtattam magam: "Most eszem utoljára mosatlanul, holnap már
vagy föl sem veszek egyetlen almát sem, vagy ha fölveszek
is, hazaviszem, otthon megmosom és ebéd után eszem meg."
Azért csak ebéd után, mert hazaérkezéskor tüstént ebédelni
szoktunk.
Bántott ugyan, hogy már túlságosan is sokszor nyugtattam
magam ezzel: utoljára történik; de sikerült megszabadulnom
ettõl a kis lelkiismeret-furdalástól. úgy szabadultam
meg tõle, hogy ezt gondoltam: "Ma már igazán utoljára teszem."
S miközben befordultam az erdei útra, beleharaptam
az almába. Ugyanakkor megláttam, hogy ott áll az út elején, és
várakozik rám Földigszakáll bácsi.
Elvörösödtem, szégyeltem, hogy olyasmit cselekszem, amit helytelennek tartok:
mosatlan gyümölcsöt eszem. Földigszakáll bácsin azonban
nem látszott, hogy gondolt volna erre, csak ennyit mondott:
- Láttam, hogy te is hazafelé jössz, megvártalak. - Szólt ugyan
az almáról is, de nem azt, amitõl tartottam: - Jót akartak, akik
ültették, de én inkább platánfával szegélyeznék minden
országutat, az árnyékot ad.



Ezen a napon tejfölös savanyúkrumpli volt nálunk
ebédre, és én megint nem bírtam ellenállni: akárcsak Ugribugri
öcsém és Gyopár bátyám, legelõször is kiettem belõle a ropogósra
sült húspogácsákat, a fõzeléket csak azután kanalaztam
fel, üresen.
De hiába bosszantott, hogy így tettem, a túrós csusza tepertõi
is legyõzték gyorsasági versenyben a tésztát, legelõször is õk
kerültek a villámra, legföljebb egy-két nagyobb, kívánatosabb
túródarab kíséretében. Szüleink fejcsóválva néztek
bennünket. Gyopár azonban vállat vont, Ugribugri nevetett.
Könnyû dolguk volt, nem tartották helytelennek, hogy elõször
azt egyék meg, ami jobban ízlik. Én viszont annak tartottam,
tehát szégyelltem magam.
De fél óra múlva már ismét szégyenkeznem kellett, most
"csak" önmagam elõtt. Volt már ekkor - noha még csak hét-
nyolc esztendõs voltam - vagy húsz mesekönyvem. Nagyon
szerettem õket, s örömöt szereztek, de okoztak sok bánatot
is. Amikor ugyanis ebéd után leültem az asztalkám mellé, szinte
minden nap levettem a polcról egy könyvet és ezt gondoltam:
"Csak néhány percig nézegetem, rögtön visszateszem, és írni
kezdem a leckém." Ez a néhány perc nap-nap után egy óra,
másfél óra lett.
így történt ezen a napon is. Amikor Kökörcsin barátom
bekiáltott értem - "Én már megyek a rétre, te is jössz?" -,
még mindig a mesekönyvet nézegettem. De azért - és ez
szintén mindennapos gyötrelmem volt - azt kiáltottam viszsza:
"Megyek!" És mint minden nap, rögtön hozzátettem
magamban: "Ma megyek utoljára tanulás elõtt, holnaptól
kezdve csak akkor megyek el, ha már minden leckémmel elkészültem."
Persze tüstént eszembe jutott, hogy hiszen ezt
minden nap el szoktam határozni, mi hát a biztosítékom arra, hogy holnap már
csakugyan így lesz?
Ezen a napon már kétségbe ejtett, hogy nem bírok parancsolni
magamnak, és amikor Földigszakáll bácsi kertje elõtt
mentünk el és beköszöntünk neki, még az is eszembe jutott,
hogy berohanok hozzá és megkérem, segítsen rajtam: ne
engedje, hogy elmenjek. Alighanem tettem is valamilyen
önkéntelen mozdulatot feléje, mert felkapta a fejét, kémlelte
az arcom. Amikor alkonyatkor hazafelé tartottunk, újra
összetalálkoztunk, Földigszakáll bácsi odahívott magához:
- Ugye, még nem tanultál ma, Mohácska?
Szinte jajdulva feleltem:
- Nem tanultam! Nem bírok otthon maradni, ha hívnak!
Tessék szíves lenni segíteni rajtam!
Elgondolkodott:
- Segítsek? Jobb lesz, ha az almácska segít. - Nem értettem
hirtelen, milyen almácska. - Az a kis piros, amelyik odalent, az
országút mentén terem. Õ könnyebben segít rajtad, mint én.
Cselekedj a következõképpen. Odalent ne egyél egyet sem,
ellenben mindennap hozz haza egyet, moss kezet, aztán mosd
meg az almácskát is, állítsd a tányérod mellé, és csak ebéd
végén edd meg. Ha már nem találsz almácskát odalenn,
szólj nekem, akkor majd kérdezek valamit.
Nem tudtam, elkedvetlenedjem-e vagy nevessek, csúfolódik-e
vagy tréfál. De olyan arccal simogatott meg, mint aki komolyan
beszélt, a hegytetõn álló háza felé vette az útját.



Másnap délben, amikor kijöttem az iskolából és eszembe
jutott, mit kell tennem, egy pillanatig sem gondoltam rá,
hogy nehéz a feladatom. De miután megszaglásztam, arcomhoz
érintettem és zsebre dugtam az almácskát, hirtelen
megértettem, hogy nem könnyû teljesíteni ezt a megbízást.
Nagyon megszoktam ugyanis, hogy ilyen jóféle, borízû almácskát
eszegetve induljak neki a törpeházi útnak. Meg is álltam hát egy
másik elõtt is, fel is vettem, meg is szaglásztam, de vissza kellett
tennem a földre, hiszen nem ehettem meg, és csak egyetlenegyet
vihettem haza. Azt az egyetlenegyet viszont elõvettem az út
közepe táján, szaglásztam és gondolkoztam: "Mi lenne, ha ezt az
egyet még mosatlanul enném meg, és csak holnap kezdeném
teljesíteni a feladatot?" De sikerült megmaradnom a puszta
szaglászásnál, s az almácska épségben került otthonunkba.
Másnap - már magasan a hegyoldalon - arra gondoltam,
hogy a nálam levõt megeszem, és visszamegyek egy másikért.
Harmadnap dühös voltam a feladatra, de ekkor már
nem akartam kihagyni egy napot, mert hátha megkérdezi
Földigszakáll bácsi, nem volt-e zökkenõ. A negyedik napon is
erõsen kívántam, örültem is, hogy már három napon
át teljesítettem a megbízást. Az ötödik napon az a furcsaság történt velem,
hogy csak a kertünkben jutott eszembe a
zsebemben lévõ almácska. A hatodik napon pedig már
kézmosáskor gondoltam rá és vettem elõ, hogy megmossam.
A hetediken meg az történt - akkor ezt nem tekintem
kapcsolatosnak az almával -, hogy édesapánk ebéd közben
elmosolyodott és így szólt:
- Nézzétek csak, Moha már nem szedi ki elõre a lecsóból a kolbászt.
Elpirultam örömömben, pedig tüstént az is eszembe jutott,
hogy semmi érdemem benne, nem küszködtem érte,
önkéntelenül eszem így. Azt sem éreztem érdememnek, hogy
egy mesekönyvet, amelyet aznap kaptam, nézegetés nélkül
feltettem a polcomra.
Természetesnek tartottam, hogy majd csak este nézegetem
és olvasgatom, ha hazajöttem a rétrõl.
Október elsõ napjaiban egy délben hiába mentem el jó
darabon Nógrádverõce felé, már egyetlen almácskát sem találtam.
Sem a fákon, sem a földön. Emlékeztem rá, hogy jelentenem
kell ezt Földigszakáll bácsinak, fel is
mentem hozzá ebéd után, õ pedig megkérdezte tõlem:
- No, és segített-e rajtad az almácska? Otthon tudsz-e már
maradni, amíg a leckéd meg nem írtad?
Elbámultam. Én bizony félig-meddig már el is felejtettem,
hogy néhány héttel ezelõtt mekkora megpróbáltatás volt ez.
Ekkoriban már egészen könnyen tudtam mondani Kökörcsinnek
is, másoknak is: "Még nem megyek, még nem készültem
el a leckéimmel." Csak legyintettem hát Földigszakáll
bácsi kérdésére:
Ó, már régóta nagyon könnyen otthon tudok maradni
és elmosolyodva folytattam -, de ehhez nem az almácska
segített hozzá, hanem én magam segítettem magamon.
Egyszerûen azt mondom, nem megyek.
Földigszakáll bácsi is elmosolyodott, és megsimogatott:
Nem bánom, ha ezt hiszed. De arra ezentúl is nagyon ügyelj,
hogy ne egyél mosatlan gyümölcsöt, legyen erõd kivárni, amíg
vízhez jutsz és megmoshatod. Majd évek múlva megérted, hogy



mégiscsak az almácska segített.
Majdnem tíz esztendõvel késõbb, már nagyfiú koromban, egy
téli napon Budapesten jártam. Elintéztem teendõimet, mindjárt a
pályaudvar felé mentem, de egyszerre csak megláttam egy mozi
elõtt, hogy azt a filmet játsszák, amelyet már régóta nagyon
szerettem volna megnézni. Igen ám, de megígértem
édesanyámnak, hogy sötétedés elõtt otthon leszek. Ha
megnézném a filmet, aggódna értem. Ingadoztam egy pilllanatig,
de csak egyetlen pillanatig. Aztán határozott léptekkel mentem
tovább a pályaudvar felé.
Ekkor nagyon különös dolog történt velem. A téli, havas
utcán almaillatot éreztem. Ugyanazt a meleg gyümölcsös-
kertillatot, amelyet az áthevült, országúti almácskákon szaglásztam
kisfiú koromban. Ebben a pillanatban értettem meg, miért
mondta Földigszakáll bácsi: az almácskának köszönhetem,
hogy tudok parancsolni magamnak.
Megértettem: ha egyvalamiben megtanul gyõzedelmeskedni
az akaraterõ, akkor könnyebben gyõzedelmeskedik egyebekben is.
  Bámészkodás, vagy megfigyelés
Egy délután, amint az erdei ösvényen a játszórét felé lépegettem,
megpillantottam az öcskösömet, Ugribugrit. Kiáltani
akartam neki, hogy várjon meg, de ekkor veszekedést hallottam
a bokrok közül. Két kistörpe, Csiripiszli és Mócika ült
szemben egymással, és Mócika ezt kiáltotta:
Ha nem vonod vissza, hogy szamár, akkor nem megyek
veled a játszórétre!
Gyorsan egy vastag fa mögé osontam, nehogy észrevegyenek,
hiszen mindig hamarabb véget ér a veszekedés, ha
nincs közönsége. Csiripiszli már nevetett is:
Attól, hogy szamár vagy, jöhetsz!
Nyúlt is a keze után Mócikának, és Mócikán is látszott, hogy
hajlik a békülésre. Ekkor azonban észrevette a feléjük szaladó
Ugribugrit, és abban a pillanatban indult is vissza Törpeháza felé:
Ha nem vonod vissza, nem megyek.
Csiripiszli ismét a kezét nyújtotta:
Gyere csak!
Ekkor azonban Ugribugri odaért hozzájuk, megállt és bámulta
õket. Most már Csiripiszli is észrevette, és csúfondárosan
kiáltotta Mócikának:
Ha nem jössz, akkor még nagyobb szamár vagy! - és ment
a játszórét felé.
Mócika hátratekintett, és már emelte a kezét, hogy megvetõen legyintsen,
és ilyesfélét mondjon:
"Beszélhetsz, amit akarsz!"
De ekkor megpillantotta Ugribugri arcát. Azon meg
világosan látszott, hogy érdeklõdve várja, mit felel Mócika az
elõbbi sértésre.
Megállt tehát, és harciasan Csiripiszli felé fordult:
- Ismételd meg, ha mered!
Hátratekintett Csiripiszli is, õ is meglátta Ugribugri arcán a
mohó várakozást. Megállt tehát, és megismételte: - Igenis,
még nagyobb szamár vagy!
Mócika visszasietett Csiripiszlihez, és egészen közel megállt
elõtte:
- Most ismételd meg, ha mered!
Csiripiszli Ugribugrira sandított. Tán azt remélte, hogy elmegy,



másfelé figyel, vagy eltolja õket egymástól. De Ugribugri ott állt
és bámészkodott, mégpedig egyenesen
Csiripiszli arcába. Csiripiszli tehát megismételte:
  - Igenis, még nagyobb szamár vagy!
Mócika vállon lökte, Csiripiszli visszalökte, Mócika pofon
csapta. A következõ pillanatban már a földön hemperegtek,
de ekkor már én is ott voltam, és a gallérjuknál fogva talpra
rántottam õket.
- Szégyelljétek magatokat! Azért, mert idetolakszik szórakozni
ez a kis bámészkodó, képesek vagytok ütni-verni egymást?
Azonnal fogjatok egymással kezet, és indulás a játszórétre!
Miután elmentek, az öcsköshöz fordultam:
- Te pedig százszorosan szégyellheted magad. A veszekedés
nem cirkuszi elõadás. Te vagy az oka, hogy megpofozták
egymást, mert ideálltál bámészkodni.
Az öcskös elgondolkodott, aztán megdöbbenve suttogta:
- Soha többé nem bámészkodom...
Aznap este, amikor bementem szobámba, a kilincs nyelve
nem ugrott bele az ajtófélfán levõ mélyedésbe. Még Gyopár
bátyám sem tudott rajta segíteni, pedig született ezermester volt.
Már le is akartam venni a zárat, de édesapa azt mondta,
úgyis feljön a napokban Landó bácsi a tûzhely miatt, akkor majd
ezt is megnézi.
Landó bácsi a völgybeli falucska lakatosa volt. Néhány nap
múlva egy délben, amikor hazajöttem az iskolából, már
mûködött a kilincs nyelve. De kérdésemre, hogy mi volt a
baja, Ugribugri szemrehányón ezt válaszolta:
Még te kérdezed! Hát nem eltiltottál a bámészkodástól?
Még el is mentem hazulról, mert olyan rosszul esett, hogy
nem nézhetem Landó bácsit, hogyan javítja meg.
De Ugribugri! Ez nem bámészkodás lett volna, hanem megfigyelés!
Tanulmány! Ilyen esetben nemcsak szabad, hanem kell is
bámészkodni! Nagyon rosszul tetted, hogy nem nézted!
Nem sokkal ezután vándorcirkusz érkezett Nógrádverõcére.
Tudtuk, hogy egy hétig is ott maradnak, de Gyopár,
Ugribugri meg én már az elsõ napon megnéztük az elõadást.
Három-négy nap múlva, amikor egy délben kijöttem az iskolából,
a völgybeli falucskában, a fõ utca teljes szélességében
egy csapat gyerek közeledett, és mindnyájan a járda felé bámultak.
Ott ugyanis a cirkusz néger artistája lépegetett, de most
persze nem cirkuszi ruhában, hanem városi öltözetben. Sõt:
sétabottal. Nyilván sétálni akart egy kicsit, megnézni a környéket.
Látszott rajta, hogy terhére van a kíséret és az, hogy szüntelenül
az arcába bámulnak.
Éppen intett is a gyerekeknek - ki tudja hányadszor -, hogy
oszoljanak szét, hagyják õt egyedül. De a gyerekek csak nevettek:
úgy mulattatta õket ez a mozdulat, mint a cirkuszi majom
mozdulata, amikor ember módra kanállal evett. Bámészkodó
tekintetük még a nevetés közben sem engedte szabadon a
néger bácsi arcát. úgyhogy engem is csak akkor vettek észre,
amikor kiterjesztett karral útjukat álltam:
- Menjetek dolgotokra, ne kísérgessétek a bácsit, hiszen
látjátok, hogy terhére vagytok!
A csapattal tartott Ugribugri öcsém és Fújóska, a barátja is.
Rájuk ripakodtam:
- Ti törpék vagytok, Vácott titeket is megbámulnak néha!



Igazán tudhatnátok, milyen kellemetlen, ha úgy bámulnak
az emberre, mintha ötlábú birka volna. Szégyelljétek magatokat!
Fújóska ezzel próbálta menteni magát:
Vannak köztük olyanok is, akik már Verõcérõl kísérték...
Rákiáltottam:
- Ez nem mentség! Elég baj, hogy Verõcén sem ismerik az
illemet! Olvastam, hogy Londonban egy indián törzsfõnök akár
teljes tolldíszben is sétálhat az utcán. Az angol kisfiúk még a
fejüket sem fordítják utána, mert tudják, hogy illetlenség.
Na, indulás hazafelé!
Ugribugri azonban félig durcásan, félig sírósan ezt
mondta:
- De hiszen azt mondtad, hogy tanulmány céljából nemcsak
szabad, hanem kell is bámészkodni, mert az nem bámészkodás,
hanem megfigyelés!
De ez bámészkodás volt. Csak meg tudod különböztetni a kettõt!
Az kilincsjavítás volt odahaza, ez meg utca, ahol a bácsi
a szabadidejében sétál.
Június elején egy reggel kinéztem az osztályterem ablakán,
és láttam, hogy a hegyoldali úton egy nagy fekete jármû megy Törpeháza felé.
Tõlünk a harmadik faluban utat építettek, és híre járt, hogy Törpeházán át megy
majd oda
a gõzhenger. Még sosem láttam gõzhengert. Bántott, hogy
éppen most megy, amikor iskolában vagyok. Csak az nyugtatott meg valamelyest,
hogy
Ugribugri - noha iskolába még
nem járt - nagyon jól és szívesen rajzolt, fõképp mozdonyokat.
Siettem hát haza délben, és megkérdeztem tõle:
- Na. milyen volt a gõzhenger? Mondd el részletesen! Ha
már le is rajzoltad, mutasd!
De csak bámult rám. Csodálkozva is, szomorúan is:
De Moha! Hiszen összeszidtál a múltkor, amiért az utcán bámészkodtam.
Csak a verandáról mertem nézni, amikor itt
elpöfögött, de a bokroktól alig láthattam.
Összecsaptam a kezem:
- Ugribugri! Ez más eset! Ez megfigyelés lett volna! Egy
sétálónak, pusztán azért. mert más színû a bõre, persze, hogy nem
szabad az arcába bámészkodni. De a gõzhengert
végig kellett volna kísérni a falun. Lehet, hogy egy évig sem
lesz rá újból alkalom!
Az öcskös majdnem sírt:
Én is nagyon sajnálom, de most már tudni fogom, mikor
bámészkodhatom, és mikor nem.
Egy vasárnap este - már a nyári szünetben - Kutykurutty
cimborám meg én hazafelé indultunk a faluvégi játszórétrõl.
Miután kiértünk a fõutcára, egyszerre csak éneklést hallottunk.
Ezt énekelte egy közeledõ férfihang:
- Vörösbort ittam az este, ragyogó csillagom, galambom.
Most is részeg vagyok tõle, ragyogó csillagom, galambom...
Megismertük a hangot, és gyorsan visszaosontunk a mellékutcába,
nehogy másnap szégyenkeznie kelljen elõttünk a
dalolónak, amiért ittas állapotban láttuk.
A törpeházi férfiak sohasem szoktak részegek lenni.
Nem is szeretik a szeszes italt. A völgybeli falucska legényei
éppen ezért valamiféle erõpróbának tekintették, rá tudják-e bírni
legalább egyszer egy esztendõben, a vásár napján Gömbölyû



bácsit, hogy iszogasson velük. Ezért jött haza Gömbölyû bácsi
minden évben a vásár estéjén danolva, és kissé bizonytalan
járással. Tudta egész Törpeháza, hogy másnap majd nagyon
szégyelli magát.
Akik tehát kint ültek a padocskákon a kapuk mellett, a közeledõ
éneklés hallatára gyorsan be szoktak menni a kertjükbe.
Ezért döbbentem meg, amikor azt láttam a mellékutcából,
hogy hat-nyolc kistörpe lépeget Gömbölyû bácsi közelében,
és bámészkodik rá. Kiszaladtam tehát a mellékutcából és
hátulról, hogy Gömbölyû bácsi ne lásson meg még
engem is, galléron ragadtam kettõt a kísérõkbõl, és szigorúan
ráparancsoltam mindnyájukra:
- Azonnal menjetek haza!
Tudták, hogy hibásak, széjjel is futottak tehát mindannyian - egy
kivételével. Ez az egy Ugribugri volt. Õ csodálkozva ijedten
elém állt:
- Hát megint hibáztam? Hiszen azt mondtad, kísérnem
kellett volna a gõzhengert, mert lehet, hogy egy évig sem
lesz megint alkalom a megfigyelésére... Tudom, hogy Gömbölyû bácsi is egy évben
csak egyszer
szokott részeg lenni...
Kutykurutty, aki ott állt már mellettünk, gurult a nevetéstõl.
Én viszont szemrehányón csóváltam a fejem:
- Látom, mentségek kieszelésében nagy vagy. De én akkor is
tudom, hogy csak kíváncsiságból bámultad. Hogy fogja szégyellni magát szegény
holnap, még elõtted is!
Te azonban már most is szégyelld magad!
Az öcskös sírva fakadt:
- Én már igazán nem tudom, mit csináljak! Ha nem bá mészkodom, az is baj, ha
bámészkodom, az is baj.
Mondd meg végre, hogy mit tegyek!
Megindultunk hazafelé és magyarázni kezdtem:
- Képzeld mindig bele önmagadat annak a helyzetébe, akit bámulnál.
Akkor rögtön tudni fogod, nem kellemetlen-e annak, hogy kísérik és nézik. Ha
kellemetlen, akkor bámész kodás, ne tedd!
Ha nem kellemetlen, akkor megfigyelés, te hát teheted.
Kutykurutty helyeslõleg bólogatott, az öcskös meg töröl getni kezdte a könnyeit:
- Ez már más. Ezt már értem.
A nyári szünet közepe táján, amikor egy délelõtt a játszó réten labdáztunk,
három nagy cirkuszi kocsi gördült be a
kö zelünkben Törpeházára. Mögöttük meg - hátán az idomító val - lassan
lépegetett egy elefánt.
Megtudtuk az egyik kocsis bácsitól, hogy nem cirkusz ez, hanem állatsereglet,
afféle fa luról-falura járó állatkert.
De már befejezték a körútjukat, ha zafelé tartanak Budapestre.
Tudtam, hogy Ugribugri a há zunk elõtt játszik, és örültem, hogy végre láthat
elefántot. Már sokszor beszéltem neki róla.
Délben azonban, amikor megkérdeztem tõle: -Na, hogy tetszett az elefánt,
szomo rúan rám nézett, és hallgatott.
- Na, mi bajod, öcskös? Talán nem voltál az utcán, és nem szaladt be érted
Fújóska sem?
Még szomorúbb lett a tekintete.
- Kint voltam. Kiáltozták is, hogy elefánt jön, de beszalad tam a házba.
Felkiáltottam:
- Hogy tehettél ilyet, mikor végre igazi elefántot láthattál volna! Nahát, ez
rettenetes!



Legörbült a szája sarka. Láttam, hogy rögtön sírni fog.
- Már megint összeszidsz? Pedig én most is úgy tettem, ahogy mondtad!
- Hogy tettél?
Elöntötte szemét a könny. Mialatt válaszolt, egymás után futottak le a cseppek
az arcocskáján.
- Azt mondtad, képzeljem bele magam annak a helyzetébe, akit bámulni akarok,
akkor majd tudni fogom, kellemes-e
ne ki, ha bámészkodom, vagy kellemetlen. Én bele is képzeltem magamat az elefánt
helyzetébe,
de hiába. Nem tudtam kiokos kodni, hogy kellemes lesz-e neki, ha bámulom, hát
inkább be szaladtam a házba,
nehogy kellemetlen legyen szegénynek!
Válasz helyett megöleltem az öcsköst, õ meg hozzám si mult, és zokogott.
Körte Törpe sípot lopott
Füttyrefütty, Körte Törpe és Szuszimuszi volt nálam ven dégségben egy szép nyári
délután. Osztálytársam volt mind a három, a második osztályt végeztük el abban
az év ben. Azzal kezdtük a játékot, hogy bújócskáztunk a házban. Amikor
megelégeltük, elõvettem a szekrényembõl a gumi labdát, odadobtam nekik, õk meg
kiszaladtak vele a kertbe. Lódultam volna utánuk magam is, de a
tanulóasztalkámra esett a tekintetem, és odaléptem.
Tollaimat, ceruzáimat egy kis tálcán tartottam. A tálcán mindig ugyanabban a
sorrendben feküdtek ceruzáim, színe seim. Amit most észrevettem, csak annyi
volt, hogy valame lyik vendégem nézegette az írószereimet, és egy kis
rendet lenséget csinált. Sokszor megtörtént ez, nem is szóltam érte soha
senkinek, most is gyorsan rendet raktam.
Igen ám, de rendcsinálás közben ismét észrevettem vala mit. Tartottam azon a
tálcán egy nagyon szép, fából faragott sípot is. Az egyik nagybátyám, Fürge
bácsi hozta ajándékba. Még írás is volt ráfaragva: ,Mátrai emlék". Nos, ez a
szép síp most nem volt a tálcán. Elgondolkodtam, hová tûnhetett. Emlékeztem,
hogy amikor vendégeimet várva rajzolgattam, még a tálcán volt. Azóta pedig
csakis õk jártak benn a szo bában, és mindegyikük volt egyedül is mint hunyó.
Bár mennyire nehéz volt is elképzelnem, amint valamelyikük zsebre dugja,
kénytelen voltam megállapítani, hogy ez tör tént. De vajon melyikük tette? Ezt
ugyanis okvetlenül ki kel lett derítenem - majd meglátjátok, hogy miért volt ez
fontos. A többiek azonban már kiáltoztak odakünn:
- Moha! Hol maradsz? Gyere már!
Kiszaladtam hát. Labdázás közben azonban folytonosan azon törtem a fejem: hogyan
tudhatnám meg, melyiküknél van a síp? Ki is találtam valamit. Lakott akkor a
szomszé dunkban egy hároméves kistörpe, Potyogós. Észrevettem, hogy van neki egy
szép pálcája. Nyilván a bátyja vágta, és díszesen ki is faragta.
Abbahagytam hát a labdázást, odafutottam a kerítésünk höz, és átkiáltottam:
- Potyogós! Légy szíves, gyere ide!
Készségesen odaügetett. Azért mondom, hogy ügetett, mert lovaglást játszva jött.
Csapkodta is a cifra pálcával a képzelt lovat. Vendégeim mögém gyûltek, és
figyelték, mi történik. Így szóltam:
- Milyen szép lovaglópálcád van! Hadd nézzem meg! - Bi zalommal átdugta a lécek
között, elvettem, nézegettem egy kicsit, aztán kijelentettem:
- Ez a vesszõ a mi mogyoróbok runkról való, tehát a miénk, és én meg is tartom.
De mint hogy tetszik nekem a díszítése, lehetséges, hogy majd ké sõbb kapsz érte
valamit.
Potyogós azonban kiabálni kezdett:
- Nem kell más! A pálca kell! Nem a ti bokrotokról való! Add vissza! -
nyújtogatta kezecskéjét, és majdnem sírt is. De én most már nem õt figyeltem,
hanem vendégeimet.
Füttyrefütty elkomorodott:
- Hogy tehetsz ilyet, Moha?! Add vissza neki, akkor is, ha a ti bokrotokról



való.
Szuszimuszi nagyokat szusszantva így szidott:
- Nahát Moha! Én azt sem tudom, mit mondjak! Nem is merek rád! Azonnal add
vissza neki!
Harmadik vendégem, Körte Törpe azonban letorkollta õket:
- Miért adná vissza? Jól tette, hogy elvette! Tartsd meg, Moha, jogod van hozzá!
És nem is kell érte adni semmit, te hetsz te róla, hogy kicifrázta a bátyja?
Na, éppen ez volt az, amit akartam. Most már majdnem bizonyos voltam benne, hogy
Körte Törpe vette el a sípot. De még bizonyosabb szerettem volna lenni, hát ezt
súgtam
a fülébe:
- Nincs is mogyoróbokrunk!
úgy történt, ahogyan sejtettem. Nevetett egy nagyot, és ezt súgta vissza:
- Annál jobb, de el ne áruld, hogy nincs!
Potyogós még mindig nyújtogatta kezecskéjét és pityer gõsen követelte:
- Add vissza! Add vissza!
Körte Törpe odasúgta nekem:
- Csapj a kezére a pálcával!
Most már aztán egészen bizonyos voltam benne, hogy ná la van a síp.
Potyogós kezecskéjére természetesen nem csaptam rá, hanem éppen ellenkezõleg,
megnyugtattam valamelyest. Mert most már egészen határozottan megígértem neki,
hogy kap majd valamit a pálca helyett, mégpedig olyasmit, ami többet ér. Ezután
folytattuk a labdázást, de csak ímmel-ám mal. Füttyrefütty és Szuszimuszi
ugyanis neheztelt rám. Ne kem meg folytonosan azon járt az eszem, mit tegyek
Körte Törpével.
Egyszerre csak eszembe jutott, hogy ugyanilyen sípot ka pott Fürge bácsitól
Gyopár bátyám is. Beszaladtam a házba, kivettem a sípot Gyopár fiókjából,
rákötöttem egy szál hosz szú fekete cérnát, felkaptam egy nagy képeskönyvet is,
és visszafutottam vendégeimhez. Felmutattam nekik a kicifrá zott botot:
- Tudjátok-e, milyen pálca ez? Varázspálca! És én most rögtön varázsolok is
vele. Ülljetek le erre a padra! - A pad mellé állítottam egy kicsiny kerti
asztalt, és felmutattam ne kik a sípot is: - Ezt fogom eltüntetni, nézzétek meg!
Az van ráírva: "Mátrai emlék".
A cérnát nem vehették észre, mert sötét színû volt, akár csak a síp. Körte Törpe
megdöbbent ábrázattal bámult a sípra, és megtapogatta a kabátkája jobb oldali
zsebét. Ekkor Potyogós átkiabált:
- Ne tüntesd el! Inkább add nekem a bot helyett! Ezt feleltem:
- Lehet, hogy a tiéd lesz. De elõbb eltüntetem.
Azzal letettem a sípot az asztalka közepére, és felkértem Szuszimuszit:
- Állítsd elé a képeskönyvet! Én már a közelébe sem aka rok menni!
A cérna vége persze a kezemben volt. Szuszimuszi felállí totta a könyvet, és az
eltakarta a sípot a pad felõl. Miután
visszaült, hátrálni kezdtem az asztaltól és közben azt mond tam:
- Bizonyságul, hogy nem szemfényvesztés, hanem igazi varázslás, el is távolodom
tõle.
Miközben ezt mondtam, a hátrálással egyidejûleg a cérna lehúzta az asztalról a
sípot. Szemüket a könyvre meg énrám tapasztották, nem vették észre, hogy leesik
a síp. Már csak azért sem, mert magas fû nõtt az asztal körül.
Ekkor már elengedhettem a cérnát. A vesszõt meg a könyv felé tartottam:
- Hókusz-pókusz, kókusz-fókusz, mákos málé, mókás mókus!
És most Füttyrefüttyöt kértem fel, hogy vegye el a könyvet.
Nevetgélve lépett az asztalhoz, de aztán õ is, Szuszimuszi
is elkomorodva bámulta az üres asztallapot. Körte Törpe
rosszat sejthetett, mert nyugtalanul izgett-mozgott. Látszott rajta, szeretne
elköszönni, de én azonnal megszólaltam:
- Most pedig azt is megtudjátok, hová varázsoltam a sí pot. Egyikõtöknek a



zsebébe! Aki megtalálja magánál, meg is tarthatja. Neki ajándékozom.
Szuszimuszi is, Füttyrefütty is rögtön kutatni kezdte zsebeit. Körte Törpe
ellenben nyakig elvörösödött, és látszólag dü hösen felkiáltott:
- Szamárság! Csalás az egész! Ha okosabbat nem tudunk játszani, én hazamegyek...
várnak!
El is indult. Sietve kérleltem:
- Maradj még egy kicsit! Hiszen éppen a te zsebedbe va rázsoltam! És hogy ne
gyanakodhassatok, hogy most du gom bele, Szuszimuszi vegye ki! Megengeded?
Szuszimuszi azonban nem várt Körte Törpe engedélyére, hanem már vette is ki a
sípot. Én meg átvettem tõle, és Kör te Törpe kezébe nyomtam:
- A tiéd. Varázslásom emlékére.
Haragosan, és még mindig nyakig vörösen kiáltotta:
- Nem kell! Tudok én magamnak sípot venni, ha szüksé gem van rá!
Én azonban nem fogadtam el:
- Akkor ajándékozd Potyogósnak!
Potyogós kiáltozni kezdett:
- Hozd ide, Körte Törpe! Hozd ide!
Látszott Körte Törpén, hogy a legszívesebben földhöz vágná a sípot és elrohanna,
de nem tette. Kelletlen, bizony talan lépésekkel a kerítéshez ment, és átdugta
Potyogósnak. Én meg odavittem a cifra vesszõt is:
- Tessék, Potyogós! Amire kellett, az már megtörtént. Körte Törpe meg én most
egymás mellett álltunk a kerí tésnél. Néztük Potyogóst, hogy mennyire örül a
sípnak. Fújta
egyhuzamban. Körte Törpe arcáról lassan eltûnt a piros ság. Megenyhült haragos
kifejezése is, és odasúgta nekem:
- Nagy kópé vagy, Moha, annyi bizonyos!
  úgy tettem, mintha nem hallottam volna, és felkiáltottam: - Na, labdázzunk
tovább!
Körte Törpe azonban azt rebegte, hogy csakugyan várják otthon, és elindult.
Zavartan köszönt:
- Hát akkor... szervusztok!
Nem mert sem rám nézni, sem kezet nyújtani nekem. Én azonban utána nyúltam és
megráztam a kezét:
- Szervusz, Körte Törpe! Gyere ám holnap délután is! Várlak!
Ekkor hálásan rám pillantott, hangja pedig megcsuklott egy kicsit, amint
felelte:
- Eljövök. Köszönöm a... meghívást.
Miután elment, megkérdezte tõlem Füttyrefütty: - Miért súgta neked, hogy nagy
kópé vagy? úgy tettem, mintha elgondolkodnám:
- Hát... lehet, hogy azt hiszi, turpisság volt a varázslásban.
Nevettek mindketten, és Szuszimuszi nagyokat szusszant va jelentette ki:
- Hogy volt benne turpisság, az kétségtelen, de én úgy sem tudom kitalálni. Hát
nem vagyok bolond, hogy fárasz szam az eszemet! Elég lesz majd õsztõl! Most
szünet van! Pi henni kell!
Harc a medvével
Nyolcéves koromban, január harmincadikán délután így szólt hozzám édesanyánk:
Nemsokára február másodika lesz, kijön a medve a barlangjából.
Ismertem már a játékos néphitet: ha a medve napsütést, enyhe idõt talál,
visszamegy aludni, mert akkor lesznek még hidegek is; ha azonban téli idõt
talál, kinn marad, mert az már nem tarthat sokáig. A mackóról eszembe jutott
valami, és ki is mondtam:
- Pici koromban azt hittem, úgy lesz nyár a télbõl, hogy mindegyik napon egy
kicsikével melegebb lesz, mint az elõzõn. Tél meg úgy lesz, hogy a nyár
közepétõl kezdve mind egyik nap egy kicsikével hidegebb.
Tízéves bátyám, Gyopár, hahotázott egyet, édesapánk vi szont elgondolkodott:
A gyümölcsnek tán használna is, ha így lenne nyár. A ter mészet azonban nem



gázkályha, amivel meg lehet csinálni, hogy folyamatosan növekedjék vagy
csökkenjen a melege. A mozdony futását is lehet állandóan gyorsítani vagy
lassítani. Az idõjárás azonban úgy változik, hogy visszaesések vannak benne.
Elgondolkoztam magam is, és fölsóhajtottam:
- Szegény idõjárás! Bizonyára szeretne szépen, szabályo san változni, és bántják
a visszaesései.
Gyopár megint hahotázott, és most már mosolygott édesapánk is:
- Pedig te is így változol, Moha. Jó tanuló sem úgy lettél, hogy kivétel nélkül
mindegyik napon egy kicsikével jobban tanultál, mint az elõzõn, hanem
visszaesésekkel.
Gyopár alamuszi örömmel elvigyorodott:
- Édesapa, ugyebár ez természeti törvény? Édesapánk megvonta a vállát:
- Azt én nem tudom, édes fiam. Csak azt tudom, hogy az évszakok is, az emberek
is változnak.
Amikor egy félóra múlva szobánk felé mentünk, Gyopár a konyha ajtaja elõtt
odasúgta nekem:
- Gyere!
Beosontunk a konyhába, onnan a kamrába, és egy perc múlva már törögettük,
eszegettük a kamrából csent diót. Én a zsebembõl szedtem elõ egyenként a diókat,
Gyopár azonban kirakta õket az asztalkájára. Aggódva figyelmeztettem:
- Bejöhet édesanya, és rosszul fog esni neki, hogy mégiscsak csenünk. Tegnap
újból megígértük, hogy nem teszszük többé.
Gyopár ugyanolyan alamuszi módon elvigyorodott, mint szüleink szobájában:
- És ha százszor is megígértük! Visszaestünk és kész. Nem tehetünk róla!
Természeti törvény!
Éppen össze akartam roppantani a tenyeremmel egy diót, de abbahagytam a
mozdulatot; hirtelen nagyon elszégyelltem magam. Hát csakugyan nem volnék több,
mint a hõ meg a hó, a szél meg az esõ? Én is csak úgy tudnék változni, mint az
idõjárás? Visszaesésekkel?
- Tudod mit, Gyopár? Határozzuk el, hogy soha többé nem csenünk diót.
Rám bámult:
- Éppen most? Amikor édesapáék is elismerték, hogy természetes a visszaesés? Nem
ettem meszet! Hallottad: még a medve is tud errõl a természeti törvényrõl, és
alkalmazkodik hozzá!
Másnap, január harmincegyedikén, miközben reggeliztünk a konyhában, édesanyánk
ment beágyazni, Gyopár pedig
rögtön rám nézett. Minthogy azonban nemet intettem, egymaga osont be a
kamrába. Nehéz pillanatok voltak ezek. Eszembe jutott, hogy ma már nem fogok
diót eszegetve lépegetni az iskola felé, és úgy markolásztam a bögrémet, mintha
abba kapaszkodnék, nehogy besodorjon a kamra ajtaján vágyakozásom szélrohama.
Szemrehányást is tettem Gyopárnak, amikor végre kijött:
- Ez nem volt szép tõled. Miért mentél be? Vigyorgott:
- Azért, barátocskám, mert lakik bennem egy okos medve, aki tudja, hogy a
visszaesések a természethez tartoznak, és nem száll szembe velük. Sõt!
Hogy ez a ..sõt" mit jelentett, azt csak iskolába menet tudtam meg. Miután
ugyanis elfogyasztotta az összes dióját, titokzatoskodó mosolygással egy másik
zsebébe nyúlt, és mazsolát markolt ki. Édesanyánk csak arról tudott, hogy a diót
dézsmálgatjuk, megdöbbenve bámultam hát Gyopárra:
- Hogy mertél... mást is?!
Megint alamuszin vigyorgott:
- Ha lúd, legyen kövér. Ha visszaesés, hát visszaesés. A természet õsszel még
jobban visszaesik: hûvös napok után egyszerre csak visszajön a nyár, a
vénasszonyok nyara!
Másodszor délután szoktunk beosonni, amikor édesanyánk ledõlt egy kis alvásra.
Ezen a napon, amikor hallottuk, hogy csukódik a szoba ajtaja, úgy szólt oda
nekem Gyopár, mint aki biztos benne, hogy engedelmeskednek neki:



- No, gyere, indulunk!
Nagyon szerettem volna néhány szem diót, de megráztam a fejem, és úgy tettem,
mintha nyugodtan tanulnék tovább. Gyopár hallgatásából megértettem, hogy most
már haragszik is rám. Meglepõ volt tehát, hogy amikor visszajött, nemcsak
barátságos, hanem kedveskedõ, mézes-mázos hangon mondta:
- Na, nesze, öcsikém, hoztam neked is - és letett az asztalkámra vagy tíz szem
diót. Én viszont rémülten néztem rá fel, mert éreztem, hogy nem bírok
ellenállni: meg fogom enni a diót. S miután valóban megettem, Gyopár megdicsért:
- Jól van, öcskös, benned is lakik egy okos medve, amely ismeri a természeti
törvényeket, és el is fogadja õket. Most, látod, visszaestél, és mégsem dõlt
össze a világ.
Dicséretnek szánta, mégis nagyon elszomorodtam tõle. Törtem a fejem, mit tegyek,
s vagy egy fél óra múlva így szóltam Gyopárhoz:
- Tudod mit, Gyopár? Próbáljuk meg most apránként abbahagyni a diócsenést.
Határozzuk el, hogy minden nap eggyel kevesebbszer megyünk be a kamrába! Tegnap
én háromszor voltam bent, ma már ettem egyszer a dióból, ma tehát egyszer még
bemehetek. Holnap már csak egyszer mehetek be, holnapután pedig már egyszer sem.
Gyopár összehúzott szemmel hallgatta a tervezetemet, aztán fitymálva legyintett:
- Szamárság! Fölösleges!
Annak azonban örült, hogy aznap még bemegyek vele egyszer, s hívott is uzsonna
után diadalmas kacsintással: - No, gyere, te kis tervezõ mûvész!
Másnap, február elsején, ismét nagyon haragudott rám, mert nem mentem be sem
reggel, sem ebéd után, és hiába hozott ki számomra diót, kijelentettem:
- Ha ennék belõle, az ugyanolyan visszaesés volna, mintha magam mentem volna be
érte.
Estefelé még bementem ugyan, de inkább csak azért, hogy megtartsam a fokozatos
csökkentést. Ekkor már éreztem is, hogy mennyivel jobban kívánom a gyõzelem
örömét, mint a diót. Csak egy-két szemet dugtam zsebre, és már siettem is vissza
a szobánkba.
Gyopár csak késõbb jött utánam, s miután kirakta a zsebébõl a diót és a
mazsolát, igen nagy meglepetésemre elõhúzott egy hosszúkás befõttes üveget is.
Ismét megdöbbentem:
- Ezt már igazán nem lett volna szabad! Vigyorgott:
- Miért nem? Valamicskével nagyobb a visszaesés. Mint májusban a fagyosszentek!
Nem tudod, hogy olyankor majdnem tél van?
Másnap, február másodikán reggel, megint nagyon vágyódtam néhány szem dióra, és
nagyon nehéz volt nem beosonnom Gyopárral.
Fölhajtottam hát gyorsan a tejem, fogtam a vajas kenyerem, és bementem a
szobánkba.
Ezen a napon Gyopár még hosszabb idõ múlva jött utánam. Elõször is letett elém
vagy egy tucat diót:
- Nesze! Vajas kenyérrel nagyon jó! - Aztán kirakta, amit magának hozott: diót,
mogyorót, befõttet, legvégül pedig titokzatoskodó mosolygással elõszedett néhány
pénzdarabot
is: - Nézd csak, mit találtam még! Valami régi vásárlás után felejthette ott
édesanya.
Ijedten bámultam rá:
- Pénz?! Vidd vissza!
Mogorva arccal elgondolkodott. Aztán elnevette magát, legyintett, és rám szólt:
- Edd inkább a diódat! Az nem pénz. És vajas kenyérrel nagyon jó!
Ezt magam is tudtam, nem is bírtam ellenállni, és jelentéktelennek is láttam azt
a néhány szem diót - a befõtt meg a pénz mellett.
De bezzeg nem láttam jelentéktelennek, amikor megettem, és Gyopár diadalmasan
elvigyorodott:
- Jól van, tervezõmûvész, megint gyõzött a benned lakó bölcs medve, aki tudja,
hogy a visszaesés természetes dolog. A medve egyébként is kint marad ma.



Az ablakra tekintettem, pedig bántam is én, milyen az idõ! Nagyon szomorú voltam
a bennem lakó medve miatt. Az ablakhoz álltam, kibámultam a havas, ködös,
borongós télbe. Most mi legyen? Mit tegyek? Határozzam el megint, hogy többé
egyszer sem esem vissza? Vagy kezdjem elölrõl a fokozatos abbahagyást?
Egyszerre csak ismerõs zajt hallottam a konyhából: a rézüstben kavart valamit
édesanyánk. Kiballagtam: - Mit készít, édesanyám?
Mosolygott:
- Diótortát. Bizonyos jelekbõl úgy látom, nagyon szeretitek a diót...
Rohantam vissza Gyopárhoz, és ujjongtam:
- Gyopár! Meg vagyok mentve! Diótorta lesz, de nem fogok enni belõle, mert én ma
már ettem diót! Mit bámulsz úgy? Nem érted? Ma már nem lett volna szabad diót
ennem, de ha a tortából nem eszem, akkor az elõbbi dióevés nem
számít visszaesésnek; úgy lehet tekinteni, hogy akkor ettem meg a részemet a
tortából, érted már?
Értette Gyopár, hogyne értette volna, láttam az elkomorodásán és a gúnyos
legyintésén:
- Szamárság! úgyis fogsz belõle enni!
Õ ebben bízott, én meg amiatt reszkettem, hátha mégsem lesz erõm nemet mondani.
Féltem szüleim csodálkozásától, unszolásától is. Hogy legalább ennek elejét
vegyem, amikor az asztalra tette édesanyánk a tortát, akkor félig õhozzá, félig
édesapánkhoz fordulva így szóltam:
- Tessék szíves lenni megengedni, hogy ne egyek a tortából! Nagyon fontos, hogy
ne egyek, de nem szeretném megmondani, hogy miért fontos.
Jó jel volt, hogy nem pillantottak össze meglepetten, csak elmosolyodtak, és
édesanyánk így szólt:
- Jól van, kisfiam. Ha annyira fontos neked, akkor ne egyél.
Gyopár szinte gyûlölettel pillantott rám:
- Pedig ilyenkor finom, öcskös, frissen! És ehetnél nyugodtan másért is, tudod,
mire gondolok. Ugye, édesapa, természetes az, hogy az idõjárás is, az ember is
visszaesésekkel változik?
Édesapánk csodálkozva bólintott:
- Persze, hogy természetes.
Gyopár meg diadalmasan rám nézett: - Na látod! Hát egyél!
Most már felfortyantam:
- Nem látok semmit! Én nem vagyok sem szél, sem esõ, sem hõ, sem hó! Tudom, hogy
így van, és természetesnek mondják, de akármilyen természetes, soha nem fogok
belenyugodni!
Ebben a pillanatban mindenki fölkapta a fejét, és az ablakra nézett. A szoba
ugyanis hirtelen kivilágosodott, mert kisütött a nap. Édesanyánk megjegyezte:
- Ennek nem örülök. Meglátja az árnyékát a medve, és visszamegy a barlangjába.
Tehát messze van még a tavasz.
Én viszont örültem, persze elsõsorban annak, hogy sikerült megállnom a
tortaevést. óriási örömömben hirtelen szûknek éreztem a szobát. Fölugrottam hát:
- Kedves egészségükre az ebédet! Tessék megengedni, hogy kimenjek az erdõbe!
Szüleim mosolyogtak, én meg már rángattam is magamra a ködmönkém. Gyopár sápadt
volt a haragtól, és még egyszer megkísérelte, hogy a torta mellett tartson:
- Várj egy kicsit! Aztán én is megyek!
De már az ajtóból kiáltottam vissza:
- Nem várhatok! Süt a nap! Meg kell keresnem a medvét! - Mit akarsz vele?
- Fölbiztatom, hogy emberelje meg magát, és maradjon kint!
Tucattörpe
Egy tavaszi napon, amikor délután bementünk a szobánkba, hogy tanuljunk, Gyopár
bátyám üvölteni kezdett: -Hová lett a cserebogaram?!
Nyilvánvaló volt, hogy Ugribugri, az öcskösünk szabadon engedte, és õ tett
kavicsot is a pohár alá, a bogár helyére. Tüstént készen volt a magyarázattal:
- Olyan sokáig tartottad fogva, hogy megkövesedett... Gyopár dühöngött:



- Ez bûncselekmény egész Törpeháza ellen is, mert a cserebogár kártékony!
Ugribugri elmosolyodott:
- Törõdsz is te ezzel! Szórakozásból ütötted le, szórakozásból tartottad fogva.
Ha bántana a kártékonyság, segítenél édesapának irtani õket. De az persze munka.
Gyopár elvörösödött:
- Hát tudod, öcskös, ne légy te olyan biztos abban, hogy különb vagy, mint a
többi kistörpe. Mondogatsz ugyan hangzatos szólamokat, de alapjában véve
ugyanolyan egy kaptafára szabott tucattörpe vagy, mint a többség.
Az öcskös már elsõ osztályos volt ekkor, és nagyon igyekezett, hogy jó tanuló
legyen. Mindig elsõként készült el a leckéjével. Ezen a napon azonban Gyopár már
el is ment hazulról, de õ még mindig mozdulatlanul ült az asztalkája mellett.
Vállára tettem a kezem:
- Nem kell komolyan venni, amit csak azért mond valaki, hogy bántson vele.
Nagyon szomorúan tekintett rám:
- De talán éppen azért fáj ennyire, mert igaz. Kiszaladtam az utcára,
szétnéztem, és az öcskös osztálytársával, a kis Kétfülûvel tértem vissza.
- Tudod-e Kétfülû, hogy te alapjában véve ugyanolyan egy kaptafára szabott
tucattörpe vagy, mint a többség? Kétfülû elégedetten elvigyorodott:
- Hát persze, hogy tudom. Nem is szeretnék olyan külön utakon járó lenni, mint
te!
Miután elment, az öcskösre mosolyodtam:
Na látod, aki valóban olyan, mint a többi, örül neki, hogy olyan, biztonságos
érzést ad neki a tudat, hogy a többség ugyanúgy gondolkodik, mint õ.
Ugribugri hálásan nézett rám, és - most már megkönynyebbülten - szintén
elmosolyodott. De ez a megkönnyebbülés - mint minden hangulata - csak rövid
ideig tartott.
Vacsora után már ki sem ment játszani a pajtásaihoz. Kertünkben találtam rá, a
cseresznyefa alatt ült a sötétben a padon.
- Mi bánt megint?
Szégyenkezve motyogta:
- Hátha nem biztos, hogy aki nem akar tucattörpe lenni, az csakugyan nem az.
Nevettem:
- De biztos. Legfeljebb még nem derült ki, miben fog kiválni a többiek közül. De
hiszen még kicsike vagy. Várj türelmesen!
Hosszas hallgatás után szinte sóhajtva mondta:
- Ajaj, nagyon nagy baj, hogy éppen most nincs itthon Földigszakáll bácsi! Õ meg
tudná mondani, hogy ha csakugyan nem vagyok tucattörpe, mi bizonyítja, hogy nem
vagyok az... - Földigszakáll bácsi ugyanis Belgiumban volt,
csillagásznagygyûlésen.
Másnap estére elborították Ugribugri asztalkáját a délután készített színes
rajzok. Kipirult, ujjongó arccal mutatta õket, különösen az egyiket:
- Ez a legjobb, de holnap még javítok ezen is.
Csodálkozva tudtam meg, hogy önarcképnek hiszi. De másnap reggelre - úgy láttam
- már maga is gyanította, hogy nincs festõmûvészi hajlama, mert nagyon szomorú
ábrázattal nézegette a képeket. Délután még küszködött velük, vacsora után
azonban megint a cseresznyefa alatt találtam rá a sötétben.
- Csak nem a rajzok miatt búsulsz? Az életkorodhoz képest jók - ám meglepett az
okossága:
- Az nem elég. Érzem, hogy igazi, nagy festõmûvész sosem lenne belõlem.
Mivel ezen a gyötrõdésen egyszer már én is keresztülmentem, vigasztaltam:
- Válhat belõled nagyszerû gépészmérnök is. De egyelõre ne is törõdj vele, mi
leszel. Várd meg, amíg jelentkezik a hajlam.
Másnap délután rémülten szaladt ki hozzám a játszórétre:
- Jaj, Moha, most rögtön gyere haza! Nagy baj van.
Abban a hiszemben, hogy össze is tudja majd állítani, szétszedte szüleink
ébresztõóráját. Szerencse volt, hogy a szomszédunkban lakó Erdõcsöndje az



órásmesterséget tanulta. Összeállította az órát, és Ugribugri megkönnyebbült.
De este megint ott búslakodott a cseresznyefa alatt.
- Meg tudnám tanulni a gépészmesterséget is, de nem érzem, hogy igazi, nagy
feltalálóvá lehetnék. úgy érzem, mégiscsak a mûvészet emel ki engem a
tucattörpeségbõl... ha ugyan kiemel valami. Mert nagyon vágyom arra, hogy
alkossak valamit... Földigszakáll bácsi meg tudná mondani, melyik mûvészet az
igazán alkalmas számomra...
Másnap este fülig agyagosan találtam asztalkája mellett. Megint bizonyosság
sugárzott ujjongó tekintetébõl: szobrászmûvész lesz. A szobrocska azonban
mindössze azzal tudatta, hogy Földigszakáll bácsit akarja ábrázolni, hogy
majdnem a csizmája orráig ért a szakálla. Megtudta ezt még aznap este az öcskös
is, fõképp Gyopár csúfolódásából:
- Hát ez mi akar lenni, felöltöztetett szakállas keselyû?
De Ugribugri nem nyugodott bele, hogy nincs hajlama a szobrászmûvészethez.
Küszködött a szobrocskával másnap délben is. Este azonban megint oda kellett
ülnöm mellé a padra.
- Semmi okod a szomorkodásra. A te életkorodban ez nagyon jó szobrocska, még
akkor is, ha nem hasonlít.
Mélységes bánatában még a tulajdon beszéde is terhére volt. Lassan, nehézkesen
felelte:
- Hasonlítani hasonlít, csak a jóság nem látszik az arcon, és nem érzem, hogy
valaha rá tudnám formálni.
Másnap vasárnap volt. Az öcskös rögtön reggeli után kiült a cseresznyefa alá a
padra, a szobrocskát az asztalra állította, és egész délelõtt nézte. Tízórai
után is, ebéd után is rögtön visszament. Édesanyánk meg is kérdezte tõlem
délután:
- Mi történt Ugribugrival? Ma semmit sem mesterkedik.
Pedig többet mesterkedett ezen a napon, mint egész eddigi életében. Valamivel
uzsonnaidõ elõtt lejött a ház elé, és úgy mosolygott, mint aki súlyos
betegségbõl felgyógyulva elõször sétál ki a szabadba.
Uzsonna után a verandán maradtunk szüleink mellett. Ugribugri édesapánk képes
lexikonját olvasgatta. Egyszer csak, amikor már nyugovóra hajlott a nap, bejött
kertünkbe az öcskös barátja, Fújóska:
- Gyere ki egy kicsit az erdõbe!
Édesapánk nem szerette, ha ilyenkor még elmegyünk. De azt szoktuk mondani, itt
maradunk a közelben, és elmentünk. Mindnyájunkat meglepett hát az öcskös
válasza:
- Ilyenkor már nem megyek, itt játsszunk a kertben! - és ettõl kezdve egymást
érték ámulataink. Vacsora elõtt felszólítás nélkül nyakába kötötte
asztalkendõjét. Mosdáskor, ahogyan édesanyánk megkívánta, tiszta vízben is
lemosta magáról a szappanosat. Lefekvéskor meg párnája alá tette a zsebkendõjét.
Miután Gyopár elfújta a lámpát, és õ is ágyba bújt, halkan átszóltam
Ugribugrihoz:
- Úgy látom, elhatároztál valami nagyon szépet.
A következõ pillanatban ott ült az ágyam szélén. Dõlt belõle a szó, és minden
szóból az öröm:
- Óriási fölfedezésem van! Megtaláltam a foglalkozást, amely kiemel a
tucattörpeségbõl, és nem kell hozzá sem mûvészi, sem mérnöki tehetség, mert csak
annyi az egész, hogy önmagamat kell folytonosan jobbá és jobbá formálnom.
Földigszakáll bácsi is biztosan ezt tanácsolta volna!
Másnap reggel nem ücsörgött az ágya szélén; gyorsan, frissen öltözködött, és
nevetett:
- Még az öltözködés is lehet nagyszerû alkotás. Nem az a remek benne, amit
csinálok, hiszen csak felöltözöm, hanem az a remekmû, ahogyan csinálom!
Az iskolába is másképp jött el. Nem ácsorogva és félrecsatangolva. Az iskolakert
ajtajára nem kapaszkodott fel, hogy lendítgesse, hintáztassa magát, és örömmel



újságolta az elsõ szünetben:
- Nagyon figyeltem, hogy már itt is tanuljam a leckét. Ugrott is egy nagyot
örömében. Akkorát, hogy véletlenül meglökte Kétfülût. Az meg rákiáltott:
- Mafla!
Az öcskös meg a szokásos "aki mondja!" helyett nevetett:
- Én véletlenül löktelek meg, te viszont nem véletlenül mondtad a maflát.
Vigyázz, mert így te lettél a rosszabb!
Délután érte jött Fújóska, de az öcskösnek még meg kellett oldania egy
számtanpéldát. Hiába tanácsolta Fújóska, hogy hagyja estére, nem ment el vele.
Fújóska haragudott:
- Ne légy már ilyen akkurátus!
Ugribugri szemrehányóan nézett rá:
- Neked is ilyennek kellene lenned! - ám rögtön a kijelentés után ijedten
pillantott rám. Amikor együtt lépegettünk a játszórét felé, megint szomorú és
gondterhelt volt, s egyszerre csak így szólt:
- Tévedtem, Moha. Az igyekvés, hogy minél jobb legyek, nem emel ki a
tucattörpeségbõl, mert hiszen ez amúgy is mindenkinek kötelessége, akár
tucattörpe, akár nem.
A játékban is csak ímmel-ámmal vett részt, és amikor láttam, hogy csüggedten
elkullog a rétrõl, csatlakoztam hozzá. Könyörgõ tekintetébõl még jobban
megértettem, mennyire kínlódik. Ezt mondta:
- Gyerünk fel Földigszakáll bácsihoz!
Megijedtem. Csak nem zavarodott meg a nagy belsõ küszködéstõl?
- De hiszen tudod, hogy nincs itthon!
- Persze, hogy tudom, de gyerünk fel akkor is.
Engedélyt kértem hát édesanyánktól, hogy vacsora után hosszabban sétálhassunk,
és felballagtunk a holdfényes estében a törpeházi hegy gerincére, Földigszakáll
bácsi házához.
Önkéntelenül lábujjhegyen mentünk fel a tornácra. Leültünk a padra a kupolás
csillagvizsgáló szoba mellett, és néztük a csillagokat. Ugribugri egyszer csak -
majdnem elpityeredve - mintegy felszólt hozzájuk:
- Földigszakáll bácsi csillagai, segítsetek! úgy félek, hogy csak tucattörpe
vagyok. Mi bizonyítja, hogy nem vagyok az?
Ezután legalább félóra hosszat ültünk szótlanul. Az öcskös az eget nézte, és
Törpeháza, meg a többi falucska ablakainak apró fényeit. Ugribugri egyszer csak
lassan rám tekintett és csodálkozás is, megdöbbenés is volt a hangjában, amint
suttogta:
- Te, Moha! Egyetlen csillag sem panaszkodik, hogy õ csak tucatcsillag.
Hallgattam, hadd találja meg zavartalanul a megnyugtató gondolatot. Folytatta is
tüstént:
- Egyik sem azért ragyog, hogy kiragyogjon a többi közül
- és hirtelen eltakarta az arcát. - Jaj, de szégyellem magam!
Ha csupán azért vagyok jó, hogy ne legyek tucattörpe, akkor
egészen bizonyosan tucattörpe vagyok. Önzõ és parányi. -
Felugrott a padról, és most már nevetett. - Láttam tegnap a
lexikonban, milyen rengeteg nagy ember meg lángész élt
már a földön, és Földigszakáll bácsi azt mondja, lehetséges,
hogy még nagyon sok Föld és nagyon sok emberiség van a
világûrben. Miért volna hát akkor olyan nagy dolog, ha valaki
nem tucattörpe? Hiszen ha ezer-, meg százezer számra élt
már, él, és élni fog lángész, akkor a lángész sem más, mint
tucatlángész! - Karon ragadott: - Gyerünk haza! - De mielõtt
lementünk volna a tornácról, megállt: - Moha, olyan jó leszek, amilyen csak
bírok lenni, és ha tucattörpe vagyok, vállalom. Legyek!
Bármilyen lelkesült, meg átszellemült volt is, nem bírtam megállni, hogy
barackot ne nyomjak a fejére:



- Érzed, te csibész, hogy nem vagy tucattörpe, azért vállalod ilyen könnyen. De
megállj! Elmondom mindenkinek, hogy jósággal kiemelkedhet a tucattörpeségbõl, és
mindenki olyan jó lesz, mint te. Akkor majd meglátjuk, nem fog-e bántani, hogy
nem vagy több, mint õk!
Nevetve kiáltotta:
- Bántani?! A boldogság? Moha, mondd el mindenkinek! Mindenkinek! Egész
Törpeházának, az egész világnak!
Ugribugri középpont akar lenni
Ugribugri - akárcsak én - kisfiú volt még. A nagy fogadkozások
 nála is csak ideig-óráig tartottak. A tucattörpeségbõl kiemelõ jóságot
hol elfelejtette, hol újra rátalált.
Egy vasárnap reggel kikeltek a kotlósunk csibéi. A kiscsibék amúgy is sokat
csipognak, egyikük azonban nemcsak sokat, hanem folytonosan, és olyan hangosan
csipogott, hogy minden testvérét túlkiabálta. úgy hatott rám szüntelen és
nagyhangú csipogása, mintha nem is azt mondaná: "csip-csip-csip, csip-csip-
csip", hanem ezt: "én-én-én, énén-én, én vagyok a világ közepe!" Ugribugri el is
nevezte Csippcsörgének. Illett rá ez a név: folytonos és hangos csipogása egy
erõs kis patakocskának, "csörgének" állandó csörgésére, csacsogására
emlékeztetett. Annyira megtetszett Ugribugrinak ez a hangoskodó kiscsibe, hogy
addig rimánkodott, míg édesanyánk neki ajándékozta Csippcsörgét.
Ezen a reggelen történt, hogy látogató nyitott be kapunkon. Döme bácsi,
édesanyánk fivére volt az. Szaladtam magam is, mert szerettem hallgatni a
beszélgetéseiket, sok mindent megtudhattam belõlük.
Amikor a szobába értünk, Döme bácsi éppen elkezdte mondani édesanyánknak, hogy
miért jött:
- úgy gondoltam, Zsuzsókám, együtt adhatnánk ajándékot Mályva születésnapjára...
Máris gyanítottam, mit akar Döme bácsi. Volt két díszes bádogdoboza
- egy nagyobb, meg egy kisebb -, s már az elõzõ
évben is ajánlotta, hogy együtt ajándékozzák meg nõvérüket,
Mályva nénit. Õ a dobozt adná, édesanyánk pedig töltse meg mazsolával. Most
azonban csak annyit mondhatott el ebbõl: - Van nekem két gyönyörû...
Ekkor ugyanis Ugribugri belekiabált a szavába:
Döme bácsi! Kaptam édesanyától egy kiscsibét! Nagybátyánk megsimogatta Ugribugri
fejét:
- Kiscsibét, aranyoskám? Nagyszerû! Ha tyúk lesz belõle,
eladod a tojásait, vásárolhatsz még egy tyúkot, és így tovább.
Egy kiscsibébõl meg is lehet gazdagodni!
Ugribugri azonban nem figyelt arra, hogy mit mond Döme
bácsi, neki csak az volt a fontos, hogy vele foglalkozzék
a társaság. De nagybátyánk ismét édesanyánkhoz fordult:
- Van tehát nekem két gyönyörû...
Ennél tovább azonban most sem juthatott, mert Ugribugri
a szakállát húzogatta, és így szólt:
- Döme bácsi szakálla miért nem ér a derékszíjáig? Földigszakáll bácsié addig
ér!
- Azért aranyoskám, mert levágom. Földigszakáll bácsi csillagász, tudós ember,
õt nem zavarja a munkájában. Én viszont gazdálkodó vagyok. Hát, amint mondom,
Zsuzsókám, van nekem két gyönyörû...
- Döme bácsi! Én már tudok osztani is! Ekkor már rászólt édesanyánk:
- Hallgass most, kisfiam!
De ha nem lép be édesapánk is, Döme bácsi félig sem jutott volna túl a
.,gyönyörûn". Édesapánk beléptére azonban az öcskös már oldalgott is kifelé.
Édesapánk nem tûrte közbeszólásait, õ pedig olyan társaságban, amelyben nem
lehetett a középpont, nem érezte jól magát. Én még meghallgattam Döme bácsi
indítványát: elhozza a nagyobbik és szebbik dobozt, édesanyám pedig töltse meg
mazsolával.



- A te érdekedben is ajánlom ezt, Zsuzsókám; mutatósabb lesz az ajándékod abban
a gyönyörû dobozban...
Ekkor aztán magam Is kiballagtam a szobából, nyolcéves elmúltam, már tudtam,
hogy nem illik mindvégig ott hallgatóznom. Ugribugri újabb fõszereplésétviszont meghallgattam,
mialatt odalépegettem hozzá a kertben.
így oktatta Csippcsörgét:
- Jaj, de buta vagy te, Csippcsörge, amiért folytonosan csipogsz! Mégpedig ilyen
hangosan! Megint talált egy kukacot a mamád és rögtön azt kotyogta: "Gyerekek,
gyertek! Kukac, kukac!" De te nem hallottad meg a hívogatást a magad hangos
csipogásától! Ne csipogj folytonosan és ne ilyen hangosan, mert üresen marad a
bögyöcskéd!
Gondolataim még mindig Döme bácsival foglalkoztak, s azt mondtam Ugribugrinak:
- Milyen fösvény ez a Döme bácsi!
Õ azonban méltatlankodott:
- Fösvény? Ez nem szép tõled, Moha!
Kiderült, hogy nemcsak azt nem tudja, mirõl beszélt az elõbb Döme bácsi, hanem
azt sem, amit Törpeházán mindenki tudott: Döme bácsi a legfösvényebb törpe az
egész Börzsönyben. Elgondolkoztam, és így szóltam hozzá:
- Az a baj, hogy folytonosan jár a szád, úgy viselkedsz, mintha te volnál a
világ közepe. Ezért nem tudsz figyelni másokra, meg sem hallod, amit mondanak,
és üresen marad a fejecskéd. Még azt sem tudod, milyen ember a tulajdon
nagybátyád.
Ekkor ellépegetett elõttünk csibéivel a tyúkmama, és Ugribugri rémülten
felkiáltott:
- Nincs köztük Csippcsörge! Eltévedt! - és rohant keresni a kertbe, aztán az
utcára. Néhány perc múlva már terelgette a kapunk felé, és ismét oktatta:
- Látod, te kis buti? Azért tévedtél el, mert nem hallod a mamád hívogatását a
saját csipogásodtól... jaj, menj már be a kapun, ne futkoss összevissza! Na
végre! És okulj ám! Most még nem lett nagyobb baj, de ha nem hagyod abba a
hangoskodást, és újból eltévedsz, elvihet a héja vagy egy macska!
Csippcsörge boldogan a tyúkanyóhoz rohant, és egy kis ideig mintha csakugyan
halkabban csipogott volna. Ugribugri azonban ekkor már másra figyelt.
Három kistörpe lépdelt be a kapunkon: Füttyös, Pitypalatty és Torzonborz - vagy
ahogyan magamban neveztem õket: az üresfejûek. Ugribugri azelõtt, amikor még nem
járt ennyit a szája, és nem akart mindenütt középpont lenni, a csöndes, okos
Fújóskával és a komoly Mogyoróssal barátkozott. A két kis okos társaságában
azonban nem lehetett belõle fõszemély a locsogása által, visszahúzódott hát
tõlük, s azok is tõle. A három kis üresfejûnek viszont tetszett a folytonos
karattyolás, és készségesen elfogadták vezérüknek. Ezen a vasárnapon azonban
mintha ráeszmélt volna végre az öcskös, hogy nem minden körben dicsõség a kör
középpontjának lenni.
Beszaladt ugyanis labdáért a szobánkba, s amikor visszatért, megdöbbenve
kiáltott rájuk:
- Mit csináltok?! Megbolondultatok?!
Füttyös vihorászva felelte:
Miért bolondultunk volna meg? Mert célba köpködünk? Talán nem szabad?
Semmiképp sem nemes sport, annyi bizonyos, Ugribugri azonban más miatt volt
felháborodva:
- De ti virágra köpködtetek célba! Kankalinra!
Szó szót követett, a három kis üresfejû néhány perc múlva mesterkélt
sértõdöttséggel kivonult a kertünkbõl. Ugribugri meg izgatottságában majdnem
sírva kiáltotta utánuk:
- Szégyellem, hogy barátkoztam veletek!
Aztán tanácstalanul tipegett-topogott a kertben, és folytonosan az út felé
pillantgatott. Egyszerre csak ellépegetett a házunk elõtt két régi barátja,
Fújóska és Mogyorós.



Kiszáguldott hozzájuk, és vagy öt percig hallottam, hogy egyre csak õ beszél, de
inkább csak locsog. Akkor hirtelen bejött, megint tipegett-topogott, majd újból
kiszaladt az útra. De most már utána futottam:
- Hová igyekszel?
- Kökörcsinhez. Õ lesz a barátom.
- Az elõbb miért jöttél vissza olyan hamar? Elvörösödött:
- Azt mondták, hogy ne zavarjam õket.
Kézen fogtam és visszavezettem a kapunk felé.
- Csigavér, öcskös, ne futkoss összevissza. Örömmel barátkozik majd veled
Fújóska is, Mogyorós is, Kökörcsin is. De csak akkor, ha látják, hogy nem vagy
már "karattykirály". Vannak mesekönyveid, nem igaz? - Ugribugri megszeppenve
bólintott. - Eddig csak a képeket nézegetted, most már olvasd is el õket. A
könyvek megtanítanak hallgatni, figyelni mások szavára. Most még nem lett
nagyobb baj, de kapaszkodj meg jól a mesékben, hogy ne tévedhess többé léhácskák
közé.
Bizony, közéjük tévedt újból. A vágyakozás, hogy közép
pont legyen, már harmadnap kibékítette a három kis üresfejûvel,
és meg is beszélték, hogy vasárnap - õk így mondták .,valami jó stiklit"
csinálnak. Figyelmeztettem az öcsköst: - Ne menj el velük, ha érted jönnek.
Elfordult:
- Elmegyek - aztán büszkén visszanézett rám -, hiszen én vagyok a vezérük!
A ,vezér" meg én vajas-mézes kenyeret kaptunk vasárnap tízóraira, és a konyha
elõtt eszegettük. A "vezér" közben a csibéket nézte és dohogott Csippcsörgére:
- Na tessék! Megint elcsatangolt a kerítés mellé! Mert hiába beszélek neki, még
mindig annyira csipog, hogy nem hallja tõle a mamája szavát!
Ebben a pillanatban felkapaszkodott a kerítésre a szomszéd kertbõl egy kóbor
macska. Ami ezután történt, csak két villanás volt a kerítésen. Egy leugrás meg
egy felugrás. De a felugráskor már a macska szájában volt a kis sárgatollas.
Rohant Ugribugri a macska után, persze hasztalan, majd futott vissza
édesanyánkhoz a konyhába, odasimulni hozzá és zokogni. Egyre ezt jajongta
zokogás közben:
- Nem jutott eszembe, hogy azt kiáltsam: ..sicc!" Nem jutott eszembe!
Egy óra is eltelt, amíg lecsillapodott. Amikor Füttyös, Pitypalatty és
Torzonborz beállított, már mosolygott is és érdeklõdve kérdezte tõlük, miféle
"stiklit" csináljanak. Nem tudták, hogy hallom õket az ablak mögül, és
Torzonborz így szólt:
- Mi úgy gondoltuk, hogy bekenjük csirizzel a házak elõtt a padokat, ma sokan
kiülnek. Jó lesz?
A három léhácska felvihogott. Nevetett velük Ugribugri is, és ezt felelte:
- Jó...
Ekkor azonban gyanús csönd támadt. Kikukucskáltam. Ugribugri mozdulatlanul
bámult a levegõbe, és ugyanolyan rémület volt az arcán, mint egy órával elõbb,
amikor a macska Csippcsörgét elragadta. Aztán szégyenkezve eltakarta a szemét és
ezt rebegte:
- Azt mondtam, hogy "jó' .... Azt mondtam, hogy "jó"... - majd hirtelen,
félelmetes haraggal, s ki tudja, milyen gondolat következtében így kiáltott a
három kistörpére: - Sicc! Sicc! Sicc!
Az ijedten kotródó üresfejûek majdnem feldöntötték a kapuban az éppen benyitó
Döme bácsit, és kiütötték kezébõl a csomagot, de zavarukban, siettükben fel sem
emelték neki. Ugribugri pedig fogta az egyik mesekönyvét, és leült olvasni egy
padocskára a kertben. Ott telepedtek le néhány perc múlva a szüleim is
vendégünkkel, és kiballagtam hozzájuk magam is, hogy hallgassam egy kicsit a
beszélgetésüket. Döme bácsi azt mondta:
- A te érdekedben hoztam a kisebbik dobozt, Zsuzsókám. A nagyobbikba nagyon sok
mazsola kellene. Ez kisebb ugyan, és nem olyan díszes, de azért ez is
gyönyörû!



Ugribugri meg én összenéztünk, elmosolyodtunk és hallgattunk. Döme bácsinak fel
is tûnt, hogy Ugribugri nem fecseg bele a szavába, és megkérdezte:
- Hát veled mi történt, aranyoskám, hogy ma ilyen csöndes vagy?
Ugribugri nagyot lélegzett a nagy felelethez, de édesanyánk megelõzte:
- Szomorú szegényke, mert elvitte egy macska a csibéjét. Az öcskös nem
ellenkezett. Pedig életében kevésszer volt ehhez foghatóan boldog.
Csere
Tavaszodott. Az iskolából hazafelé menet megálltam egy kilátó ponton, és
gyönyörködtem a világoszöld rügyecskék milliárdjainak tengerében. Öcskösömnek,
Ugribugrinak öröm rezdült a hangjában, amiért megint rám szólhat, az idõsebbre,
a nyolcesztendõsre:
- Ne bámészkodj már megint! Elkésünk az ebédrõl, és édesapa haragudni fog.
Én már jobban tudtam leplezni a hibáztatás örömét, amikor ezen a napon is
rászólogattam ebéd közben:
- Lassabban emeld a kanalat! Megint lecsöpögtetted magad!
Minthogy elsõs volt, egykettõre elkészült leckéjével, száguldozott,
nyilazott a kertben, én meg irigykedve néztem az
irkám mellõl, a tárt ablakon át. Még be is kiáltott nekem:
- Ne engem bámulj, a leckédet írd! Vagy ha nem írod, locsold
meg a kertecskédet, tegnap is megfeledkeztél róla! Nagyon szerettem volna
nyilazni és elgondoltam: én nem
lövöldöznék ilyen hebehurgyán, mindenfelé, hanem hosszú,
vízszintes lövésekkel próbálnék meg beletalálni a célba. Egyszerre csak bejött
hozzám az öcskös, és így szólt:
Elcserélném a nyilat. Akarod?
Nagyon megörültem:
Mit kérsz érte?
- A karikát.
- Viheted.
Ugribugri a karikáért ugrott és ezt hadarta:
- Cserebere, fogadom, vissza többé nem adom!
Ezt gondoltam ugyan: -Ne is add, annál jobb", de maga a mondóka mégis bántott.
Ezt a versikét az elõzõ nyáron hallottam elõször. Egy budapesti kisfiúnak,
Árpinak - aki Nógrádverõcén nyaralt - volt egy kis játék jegesmedvéje, amely
nagyon tetszett nekem. Én meg fabrikáltam akkoriban egy kicsi sípot. Arasznyi
gumicsõbe éles hangú ólomsípot dugtam, másik végére egy kis labdát feszítettem,
és ha zsebre dugtam ezt a készítményt, társaim ámulva hallották, hogy a
zsebembõl jön a sípszó. Árpinak is nagyon tetszett, cserét indítványozott, és én
félénken kimondtam, hogy a jegesmedvét kérem érte. Nagyot néztem, amikor Árpi
sietve a kezembe nyomta, és elhadarta a mondókát: "Cserebere, fogadom, vissza
többé nem adom!" Este aztán odahaza megértettem, miért biztosította magát a
visszacserélés ellen: a jegesmedvének annyira hullott a szõre, hogy ahol
megfogta az ember, kopasz lett. Ettõl kezdve többször is hallottam ezt a
mondókát, és aki elhadarta, mindig tudta, hogy az adott holmi
sokkal értéktelenebb a kapottnál. Bántott tehát, hogy most már a mi portánkra
is behatolt ez a versike, és figyelmeztettem az öcsköst:
- Ne mondd ezt soha. Hiszen ha észrevennék valami hibát az íjon, vagy te a
karikán, mindketten készségesen viszszacserélnénk, igaz-e?
Az öcskös gyorsan körbevizsgálta a karikát, nincs-e rajta repedés, és kiszaladt
a kertbe. Megnéztem én is az íjat, de semmi baja sem volt.
Uzsonna után kimentünk a faluvégi játszórétre, labdáztam
a pajtásaimmal, de szokásom szerint folytonosan figyeltem
Ugribugrit, nem bújik-e ipiapacs közben a tüskés akácbokrok
mögé. Nehezteltem is rá a "cserebere, fogadom" miatt, örömmel kiáltottam hát
oda neki vagy kétszer is:
- Arrafelé ne menj! Megint ki akarod szakítani a ruhád?



Este meg, odahaza, a szokásosnál is ellenõrzõbb szemmel ügyeltem rá, hogy
alaposan mosakodjék.
Karikám elcserélését már másnap délután megbántam. Már vagy hatszor is célba
találtam az íjjal, a további nyilazgatást tehát céltalannak találtam. Az öcskös
ellenben már tanulgatta kedves mutatványaimat is, mint például az átugrást a
szaladó karikán, és úgy hajtotta a karikát, hogy közben nem mögötte, hanem benne
futott. Aznap este mosdáskor szigorúan rászóltam:
- A bal füledet is! Annak nem kell tisztának lennie?! Mosta hát dühösen a bal
fülét és ezt mondta:
- És a te nyelvtanleckédnek? Inkább azt tisztázd, ne a fülemet!
Néhány nap múlva könyveket kaptunk nagynénénktõl, Borbála nénitõl. Nagyon
szerettem volna azt is a magaménak tudni, amit Ugribugri kapott: a Gullivert.
- Mit kérsz érte?
Félve mondta ki:
- A titkos zárat.
Fémhuzalból készült, kétrészes alakzat volt ez, már unalomig ismertem rejtélyét,
miként lehet szétválasztani a két részt. Gyorsan odaadtam hát, és kezemben a
Gulliverrel kiszaladt a számon:
- Cserebere, fogadom, vissza többé nem adom!
Elszégyelltem ugyan magam, de a következõ cserék alkalmával lassacskán magam is
belesodródtam a versike rendszeres mondogatásába. Sõt: fel is használtam
visszacserélés elutasítására. Amikor ugyanis látta Ugribugri, hogy a kicsiny,
légcsavaros bádog léghajót kifeszített zsinegen végig tudom röpíteni egész
kertünk fölött, elõállt a kívánsággal:
- Cseréljük vissza. Én azt hittem, hogy csak körözni tud.
De megráztam a fejem:
- Nem cserélem vissza. Elmondtuk, hogy "cserebere, fogadom". Te is mondtad!
Egy vasárnap vásár volt a völgybéli falucskában. A körhintát, a bábszínházat már
szombaton felállították, és már árusított néhány játéksátor is. Az iskolából
hazamenet megálltunk elõttük, és egyszerre csak vállunkra tette kezét a
nógrádverõcei festõmûvész bácsi:
- Válasszatok valamit magatoknak.
Az öcskös puskát választott, én kardot. De már útközben cseréltünk.
Elkedvetlenített, hogy a kard pengéje nem volt fényes, villogó, Ugribugrinak meg
volt puskája odahaza is, és abból hangosabb pukkanással lõtte ki a sûrített
levegõ a fehér gumidugót. De már aznap délután nagyon megbántam, hogy megváltam
a kardtól. Eszembe jutott, hogy a kard
a személyes vitézség fegyvere, a puska alantasabb holmi, azzal távolról, lesbõl
is lehet harcolni. Másnap, vasárnap reggel az öcskös asztalkájára fektettem a
puskát:
- Add vissza a kardomat!
De már kötötte is a derekára:
- Eszemben sincs. Kimondtuk, hogy "cserebere, fogadom". Te talán visszaadtad a
múltkor a léghajót?
Délben, amikor kint ültünk kertünk kapuja mellett a padocskán, megállt elõttünk,
aztán letelepedett kettõnk közé Földigszakáll bácsi:
- Valami bajotok van? Haragszotok egymásra? Elmondtuk neki a történteket.
Elgondolkodott és így szólt:
- Soha többé ne mondjátok ezt a mondókát. Ha megbánja valamelyikõtök a cserét,
adjátok vissza a holmiját, ha addigra nem rontotta el azt, amit kapott érte. A
léghajóval Moha már dolgozott, tartsa meg. Látom, hogy Ugribugri már nagyon
megszerette a kardot, tartsa hát meg. De ha ezentúl cseréltek, legyen bennetek
testvéri készség a visszacserélésre.
Délután lent jártunk a vásárban szüleinkkel és Gyopár bátyánkkal. A
lacikonyhában mindnyájan megvacsoráztunk, aztán õk hárman lent maradtak a vándor
színtársulat elõadására is, minket azonban, hogy a megszokott idõben ágyba



kerüljünk, hazaküldtek. Az öcskös tüstént levetkõzött, a mosdótál elé állt, én
meg leültem az asztalkám mellé. Még meg kellett írnom a számtanleckét. Azonban
szokásom szerint pillanatonként az öcsköst lestem, mikor szólhatok rá valamely
mosdásbeli hanyagság miatt. Õ pedig - szintén hibáztatásra vágyva - mohón
figyelte számokat írogató kezem. És különös véletlen következtében egyszerre
csattant ki belõlünk a haragos kiáltás:
- Ne figyelj engem!
De õ így folytatta:
- Ha figyelsz, nem tudok mosdani! írd a leckédet! Én meg így:
- Ha figyelsz, nem tudok számolni. Nem is írom addig, amíg meg nem mosdottál!
Mosakodj!
Az öcskös kétségbeesetten felkiáltott:
- Na tessék! Kétszer mostam meg a bal lábamat! Mert megzavartál a figyeléssel!
De most már a jobbat nem mosom meg!
Beugrott az ágyába. De mielõtt behúzhatta volna a jobb lábát is, már a markomban
volt a bokája:
- Ezt ugyan be nem viszed mosatlanul! - Bal kezem mutatóujjával parancsolólag
mutattam a mosdótálra: - Mosdani!
Parancsolólag mutatott az asztalkámra: - Leckét írni!
Én húztam kifelé, õ kapaszkodott az ágy rézrúdjaiba és üvöltött:
- Segítség! Emberbarátok! Kistörpe-kedvelõk! Ugribugri veszélyben van!
Amikor Földigszakáll bácsi benyitott, már a padlón birkóztunk. Én ezt mondtam:
- Nem akar mosdani!
Ugribugri ezt:
- Nem akarja megírni a leckéjét!
Földigszakáll bácsi leült, figyelmesen meghallgatta részletes panaszunkat, aztán
elmosolyodott és felállt:
- Szegjétek meg, amit délben tanácsoltam. Cseréljetek, és mondjátok ki még
egyetlen egyszer és utoljára: ,cserebere, fogadom, vissza többé nem adom"! - és
indult az ajtó felé. De én elébe álltam:
- Mit cseréljünk?
Az öcskös még a kezét is megragadta aggodalmában: - Ugye, nem a kardot?
Földigszakáll bácsi most már huncutul mosolygott:
- Még azt is én mondjam meg, mit cseréljetek? Nem elég, hogy a tanácsom
megszegésére buzdítalak titeket? Nem a kardot, valami egészen mást. És akkor
soha többé nem fogtok veszekedni. - Megsimogatta Ugribugrit: - Mosakodj meg
még egyszer, összepiszkolt a padló. - Megsimogatott engem is: - Ird meg a
számtanleckét.
Miután elment, az öcskös töprengve, gondolatokba merülve mosakodott, én meg
szintén töprengtem, hogy mit cseréljünk, de most már hibázás nélkül elvégeztem
az osztásokat. Amikor becsuktam a füzetem, ki is mondtam elégedetten:
- Így már igen! Így már lehet dolgozni! Ha nem lesed folytonosan a kezem! Ha
noszogatásra van szükségem, itt vagyok arra magam is!
E szavak után még óvatosan fel is itattam a tintát, és csak ezután világosodott
meg elõttem: hiszen kimondtam a titkot! Tudom már, mit kell elcserélnünk örökre!
És most én üvöltöttem, mint az elõbb Ugribugri:
- Megvan! Gyere! Megkérdezzük, igazam van-e!
Földigszakáll bácsi már a csillagvizsgálója alatt kuksolt, de nem látszott
rajta, hogy kevésbé érdekelné a világmindenség ragyogásánál az én kistörpei
dadogásom:
- Ugye, a noszogatást kell elcserélni? Ugye, kitaláltam. Földigszakáll bácsi?
- Kitaláltad. Ti úgyis szerettek cserélni, cseréljetek hát foglalkozást. Eddig
Moha foglalkozott azzal, hogy alapos mosdásra noszogassa Ugribugrit, és
Ugribugri foglalkozott azzal, hogy leckeírásra noszogassa Mohát. Ezentúl Moha
ügyeljen rá, hogy Moha idejében megírja a leckéjét, Ugribugri meg Ugribugri
parancsára mosakodjék meg alaposan.



Az öcskös csak most értette meg, mit kell cserélnünk, de tüstént mondani is
kezdte örömmel a mondókát, és én is mondtam vele együtt:
- Cserebere, fogadom, vissza többé nem adom!
.,A boldog hétfõ': ezen a néven él emlékezetemben a következõ nap. Az iskolából
hazafelé menet megálltam ugyan szétnézni egy kilátó ponton, de eszembe jutott
édesapám, és
magam parancsoltam magamra a továbbmenetelt. Ebéd közben Ugribugri lassan
emelgette a kanalát, és csak úgy sugárzott arcocskája az örömtõl, amiért a maga
ügyelésének köszönheti, hogy nem csöppen le a fõzelék. A magam parancsára írtam
meg leckéim java részét már ebéd után. Kertecskémet sem az öcskös noszogatására
locsoltam meg, a játszóréten meg nem tartottam szemmel, mégis elkerülte
ipiapacsban a tüskés, ruhaszakító bokrokat. Leckém hátralévõ részét akkor írtam
meg, amikor mosakodott, de nem röppengetett rá lesõ, ellenõrzõ tekintetem, és ha
elmerengtem is közben, magam ösztökéltem magamat további munkára. Amikor pedig
már az itatóst simítgattam a lecke fölött, egyszerre csak víz csöpögött a
fejemre, és Ugribugri nedves karocskája az asztalomra fektette a kardot:
- Visszaadom. Nem kell érte semmi.
úgy tûnt számomra, mintha nagyon régen lett volna, amikor még a kardra
vágyódtam, és felmutatva leckeíró tollam, így szóltam:
- Ez az én kardom - de már tettem is az öcskös asztalkájára a léghajót. Látszott
rajta, hogy örül neki, de nem akart elmaradni mögöttem hatásos kijelentések
dolgában, és felmutatta a fogpasztás tubust:
- Ez az én léghajóm! - és lelkesültségében véletlenül akkorát nyomott rajta,
hogy egy hosszú, rózsaszínû fogpasztagiliszta ugrott a füzetemre. Egy pillanatig
megdöbbenve néztük, aztán akkorát hahotáztunk, hogy a szomszédos kertekben
ugatni kezdtek a kutyák.
Az igazi hõs
Egy tavaszi délután az erdõben csatangoltunk pajtásaimmal. Egyszerre csak
kibukkantunk arra a tisztásra, amelyen az Ablakos állt. Hogy mi az Ablakos? Egy
nagyon régi kõfal állt azon a tisztáson, sok évszázados rom, és volt rajta egy
csúcsíves ablaknyílás. Igen szép látvány volt a tisztás közepén az a nagy
romfal, a hossza körülbelül öt méter, a magassága négy. A teteje vízszintes, és
nagyjából egyenes, a zivatarok leginkább a két végén bontják, ettõl lett mindkét
vége rézsútos, lépcsõs szerkezetû, ott fel is szoktunk mászni rá.
Megtettük néhányszor azt is, hogy nagy óvatosan, négy
kézláb végigmásztunk a tetején, és a másik végén másztunk le.
Ezen a délutánon, amikor kibukkantunk a tisztásra, szokásunk
szerint megálltunk az Ablakos elõtt, és bámultuk egy
kicsit. Egyszerre csak Bérci Berci odalépdelt az egyik végéhez, és mászni
kezdett fölfelé. Meghökkenve vettük észre, hogy komoly és elszánt az arca, mint
aki nem pusztán a tetejéig akar mászni, hanem valami nagyobb, vakmerõ célja van.
És csakugyan az volt.
A fal tetején négykézláb megállt, majd lassan fölegyenesedett, széttárta karját,
és nagyon lassan, nagyon óvatosan, mindig gondosan kiszemelve a következõ lépés
helyét, végigment a fal tetején. Miután a másik végén lemászott, diadalmasan
körülnézett, és így szólt hozzám:
- No, van-e merszed ugyanezt megtenni?
Néhány másodpercig csönd volt. Egy kistörpe halkan ezt mondta:
- Elsápadt.
Aztán megint csönd volt. De ekkor már másztam fölfelé. És reménykedtem benne,
hogy utánam másznak a társaim, és lefognak, nem engedik, hogy végigmenjek a
falon. De senki sem mászott utánam, és végiglépkedtem én is az Ablakos tetején.
Amikor a végére értem, akkor álltomban, nagyon lassan, folytonosan a köveket
nézve a lábam alatt megfordultam és visszamentem rajta. A lemászás még könnyen
ment, hanem az elsõ lépések a füvön megijesztettek. úgy éreztem, mintha minden
lépéskor megbicsaklana a térdem. Berci szégyenkezve is, elismeréssel is kezet



nyújtott, és mindnyájan ámuldoztak. Én meg felnéztem a Napra, mert eszembe
jutott, hogy öt órára otthon kell lennem; öcsém beteg volt, édesanyánk nem
akarta magára hagyni. Aznap tehát nekem kellett elhoznom a tejet. Láttam a Nap
állásán, hogy már indulnom kell.
Vidáman lépegettem az erdei úton Törpeháza felé. Egyszerre csak megpillantottam
a bokrok között Földigszakáll bácsit. Bal kezében megszedett gombás kosara, jobb
kezével meg magasra emelte hosszú szakállát, hogy bele ne
akadjon a bokrokba. Annyira megörültem a találkozásnak, hogy nem vártam meg,
amíg kiér az útra, elébe szaladtam és kivettem kezébõl a kosarat:
- Jó estét kívánok, Földigszakáll bácsi! Hazafelé tetszik jönni, ugye? Viszem a
kosarat!
Így válaszolt:
- Szervusz, Mohácska. No, hadd halljam, miféle hõstettet vittél végbe!
Bámultam:
- Honnan tetszik máris tudni róla?
Nevetett:
- Tudni? Sehonnan. De látom, hogy nagyon örülsz a találkozásunknak. Mint aki
annak örül, hogy elmondhatja valami dicsõségét. Mint aki annak örül, hogy valami
nagy dolgot cselekedett. Rosszul látom?
Zavarba jöttem, hebegtem:
- Azért örülök, mert... mert... - eszembe jutott, mit szokott mondani édesapám,
s azzal folytattam: - ...mert Földigszakáll bácsi gondolkodásra késztet minket!
Gyanakodva pislogott rám:
- És hõstett nem is volt?
Boldogan nevettem:
- Volt hõstett is. De azért tessék gondolkodásra is késztetni!
Nevetett õ is:
- Halljuk hát a hõstettet.
Büszkén vágtam ki:
- Kétszer is végigmentem az Ablakoson! - és megmagyaráztam: - A tetején. De nem
négykézláb, hanem felegyenesedve, két lábon. A karommal egyensúlyoztam.
Egy pillanatra elsötétült az arca. Csak késõbb értettem meg, hogy miért. Akkor
figyelembe sem vettem, hiszen már kérdezte is derült arccal:
- És hogyan történt ez? Kinek jutott az eszébe?
Elmondtam részletesen, ismét kiemeltem, hogy én kétszer mentem végig, aztán
elhallgattam, és vártam, hogy ámuldozzék. Hiszen ámuldozott is, de másképp, mint
vártam. Ezt mondta:
- Mekkora meglepetés! Én nem is tudtam, hogy te ennyire hiú vagy. Igazi hõs nem
így viselkedik!
Nagyon elszégyelltem magam, amiért dicsekedtem a hõstettemmel, még elébe is
szaladtam nagy örömömben, hogy elmondhatom valakinek. Törtem hát erõsen a fejem:
hogyan emelkedhetném vissza a szemében régi helyemre, miként bizonyíthatnám be,
hogy tudok én igazi hõshöz méltóan is viselkedni. Egyszerre csak ösvény
keresztezte az utat, s azon Rezeda cipelt hazafelé két vödör patakvizet. Nagyon
megörültem ennek a találkozásnak. Rezeda volt a legerõsebb fiú Törpeházán,
idõsebb is volt nálam két esztendõvel, és azt szokta mondogatni, hogy õ a
legbátrabb törpe az egész világon. Tudnia kellett hát Földigszakáll bácsinak is,
milyen szívesen elmondanám Rezedának a hõstettemet.
Földigszakáll bácsi meg is állt vele egy-két szóra, a patakvízrõl beszéltek,
aztán Rezeda hozzám fordult:
- Hát te? Segítettél gombát szedni Földigszakáll bácsinak?
A torkomban dobogott a szívem, mialatt feleltem:
- Csak most találkoztunk, véletlenül. Én a fiúkkal voltam az Ablakosnál.
Csak ennyit mondtam, semmi többet, s alig vártam, hogy kettesben maradjak
Földigszakáll bácsival, és hallhassam dicsérõ szavait; bizonyosra vettem, hogy
örömmel és ámuldozva tapasztalta ezekben a pillanatokban: tudok igazi hõs



módjára viselkedni. Eszembe jutott az is, tulajdonképpen õ maga is megmondhatná
most helyettem, mit tettem, de rögtön találtam is mentséget a hallgatására:
annyira meglepte az én nagyszerû változásom, hogy a meglepetéstõl nem jut eszébe
híresztelni hõstettemet.
Rezeda végre elment, mi is tovább ballagtunk, és óvakodtam megszólalni, nehogy
egyetlen másodperccel is késleltessem az elismerést.
Amikor azonban több drága perc is kihasználatlanul telt, kérdõ tekintettel
fordultam Földigszakáll bácsi felé. És ekkor újabb megdöbbenésben volt részem.
Mert a fejét tagadóan ingatta, és most már szinte szánakozva mondta:
- Igazi hõs nem így viselkedik.
Megálltam és bámultam. Õ nem állt meg, tehát loholtam
utána, és már a számon volt a kérdés -,,Hát hogyan viselkedik?" -, de szégyelltem, hogy igazi
hõs létemre nem tudom,
és kizárásos módszerrel igyekeztem kitalálni. Igazi hõs tehát
nem dicsekszik, de nem is hallgatja el hõstettét. Azaz beszél
róla, de dicsekvés nélkül. És már el is mosolyodtam magamban:
hát persze, ez volt a baj! Hallgattam ugyan róla, de
ugyanakkor nagyon szerettem volna elmondani. Igazi hõs viszont
nem tartja olyan rendkívülinek a tettét, hogy érdemes
lenne szerénykedve elhallgatnia. Igazi hõs tehát beszél róla, de nem dicsekedve,
hanem ugyanolyan közömbösen, mintha azt mondaná: ,esik az esõ", vagy azt:. ,ma
lekváros derelye lesz ebédre". Bárcsak minél elõbb adódnék rá alkalom, hogy
bebizonyíthassam Földigszakáll bácsinak is, magamnak is: tudok én tettemhez
méltóan is viselkedni. Hamarosan adódott rá alkalom: Kutykuruttyal találkoztunk.
Kendõvel letakart tányért vitt, alighanem süteményt, sietett a nagynénjéhez. De
megállt egy percre, és így szólt hozzám:
- Mondta délelõtt Bérci Berci, hogy végigmegy az Ablakos tetején. Csakugyan
végigment?
Közömbös arcot vágtam, és jobbra-balra nézegetve, mintegy unottam feleltem:
- Végig, igen. Egyszer. Aztán pedig én is végigmentem. Kétszer.
Kutykurutty persze ámuldozott:
- Kétszer?! De Moha! Hiszen ez nagyon nagy dolog!
Letettem egy pillanatra a kosár gombát, hogy egyszerre legyinthessek mind a két
kezemmel:
- Semmi az egész! Bárki megcsinálhatja. Nem kell hozzá egyéb, csak óriási
bátorság.
Miután Kutykurutty elment, abban a biztos tudatban pillantottam fel
Földigszakáll bácsira, hogy most már nemcsak azt fogom hallani: -igazi hõs így
viselkedik", hanem többet is. Így is történt. De ez a több még mindig a "nem"
szócska volt a "hõs" és az "így" között:
- Igazi hõs nem így viselkedik!
Ez már olyan volt, mint valami rossz álom. Mit tesz hát az igazi hõs, ha nem
dicsekszik hõstettével, nem hallgatja el, és nem beszél róla közömbösen sem?
Közben felértünk Földigszakáll bácsi házához. Nem bírtam tovább. Földigszakáll
bácsi mindjárt bemegy a gombával, rám meg leszáll a börzsönyi éjszaka, és
csillagos búrája alatt tart reggelig, mint valami egérfogóban, tudatlanságommal
összezárva. Bármennyire szégyelltem is, hogy én, a hõs, tudakozódom,
megkérdeztem:
- Hogyan viselkedik hát az igazi hõs? Földigszakáll bácsi nevetett:
- No, csakhogy megkérdezted végre! Igazi hõs úgy viselkedik, hogy igazi
hõstettet visz véghez! Majdnem hanyatt estem:
- Igazi hõstettet? Földigszakáll bácsi talán nem tartja igazi hõstettnek, amihez
ekkora bátorság kellett?
Ekkor elvette tõlem a kosár gombát, mintha félt volna, hogy attól, amit hallani
fogok, kiejtem a kezembõl. Aztán elkomolyodott, és így szólt:
- Bátorságot emlegetsz? Te azt hiszed, hogy bátorságból



mentél végig az Ablakoson? Gyávaságból mentél végig, barátocskám!
Akkor lettél volna bátor, ha meg merted volna
mondani Bérci Bercinek az igazat: -nem megyek végig, mert
félek, hogy leesem". No meg hiúságból mentél végig, hogy ámuldozzanak, akik nem
tudnak gondolkozni. Mert aki tud gondolkozni, az tudja, hogy felelõtlenség is a
vitézkedésed. Berci is, te is lábujjhegyen jártok délután, amikor szüleitek
ledõlnek egy kicsit aludni. De mekkora képmutatás ez a kímélet, ha egy órával
késõbb kiszolgáltatjátok õket a lehetõségnek, hogy szeretett és haszontalan
fiacskájuk kitörje a nyakát! És mi végett törje ki? Miért áldozta fel magát?
Talán belerohant az égõ házba, hogy kimentsen egy pólyás babát? Vagy a megáradt
csermelybe ugrott egy fuldokló után? Dehogyis! Csak mert bámultatni akarta
magát, és gyáva volt megmondani, hogy fél! Jó éjszakát! - azzal belépett kertje
ajtaján, és ballagott a házacskája felé. Néhány lépés után azonban megállt,
visszanézett, és barátságosan elmosolyodott: - Kérted, hogy késztesselek
gondolkodásra. Hát most nem panaszkodhatsz, van min gondolkodnod. Szervusz,
Mohácska.
Én azonban még nem bírtam sem elmosolyodni, sem hazaindulni. Nyomott is, emelt
is, tehát mozdulatlanná merevített a hirtelen felismert sok-sok igazság.
Száj és szem
Csukd be a szád! - szóltam rá szigorú hangon Ugribugrira,
az öcskösömre egy tavaszi vasárnap délelõtt a völgybeli falucskában a
vásáron. Elhatároztam ugyanis elõzõ este, hogy - mivel a szép szó nem használ -
parancsolással szoktatom le a folytonos nyaggatásról, nyafogásról - fõként a
saját érdekében.
Amikor reggel leértünk a vásárba, így szóltam hozzá:
- Tudod, mit mondott édesanya: mindegyikünk három játékot vehet. Ha tehát
megvettük azt a hármat, ne nyaggass még valamiért!
De mihelyt kezében volt a választott csónak és kismackó, zsebében pedig a játék
óra, tüstént rákezdte:
- Moha... vegyél perselyt... olyan zöld disznót... na, igazán... hogy
gyûjthessek benne... Moha...
Azelõtt ilyen esetben valósággal könyörögtem neki, hogy hagyja már abba a
nyaggatást. Nehezemre esett tehát kimondani a miköztünk szokatlan, durvának
számító mondatot:
- Csukd be a szád!
Rögtön meg is fájdult a szívem. Az öcskös arcán ugyanis óriási megbántottság,
sértettség látszott. Aztán annyira elsötétült a tekintete, hogy arra kellett
gondolnom, bosszún töri a fejét.
A mutatványos sátrak közül a bûvészét választottam. Az elõadás elterelte
figyelmét a bántalomról, és amikor kijöttünk, a gépember sátra felé húzott:
- Gyerünk be oda is!
Nem mentem:
- Már láttad a múltkor, már tudod, hogy nem bábu, hanem ember. Semmi értelme
bámulnunk, amint aprózva lépeget.
De húzott tovább, és újból nyafogott:
- De, van értelme... Moha... na, igazán...
Kénytelen voltam megint azt mondani, amit az elõbb: - Csukd be a szád!
Mintha nem hitte volna, hogy ez még egyszer elhangozhat, úgy csapott arcomra
elsötétült tekintete. Aztán megint töprengve meredt maga elé és egyszerre csak -
mint aki rájött arra, amin a fejét törte - elégedetten elmosolyodott.
Tüstént körültekintett, kerekre tágult szemmel, figyelmesen megnézegette a
gépember sátrát. Lassan mögéje lépegetett, én csodálkozva követtem, és benéztünk
a színfalak mögé. A gépember szomorú arccal ült egy üres ládán, majd sóhajtott
egyet, és valami vegyszert csöpögtetett mindkét szemébe. Gondoltam, arra kell
ez, hogy ne rezzenjen meg a
szempillája. Aztán behunyta szemét, és ült, mozdulatlanul. Az öcskös is



mozdulatlanul, elgondolkozva nézte. A túlsó oldalon felkolompolt a közönség-
csõdítõ csöngõ, és ekkor Ugribugri megint kérõ tekintetet vetett rám. De tüstént
le is kapta rólam a szemét. Mint aki attól fél, hogy megint nyaggatni fog és
megint durván szólok rá.
Pedig harmadszor is rá kellett szólnom aznap ugyanúgy. Lelkünkre kötötte
édesanyánk, hogy tizenegy óra után már ne együnk perecet, vattacukrot, vagy más
effélét. Ettünk kétkét sós perecet tízkor, de Ugribugri fél tizenkettõ táján
mégis így szólt:
- Vegyél nekem még egy perecet!
Megmagyaráztam neki, hogy másfél óra múlva otthon leszünk, ebédelünk, nem szabad
elrontanunk az étvágyunkat. Mégis rákezdte:
- De én éhes vagyok... Vegyél egy perecet, Moha... na, igazán...
Rászóltam hát megint, szigorúan:
- Csukd be a szád!
Most már a fejéhez kapott, mint aki haragszik magára, amiért ismét
megfeledkezett róla, hogy ha nyaggat engem, sérelem éri. Megint beárnyékosodott
az arca, de rögtön utána körül is nézett érdeklõdve. Egy kóbor kutyára esett
mindkettõnk tekintete. Nyugtalanul futkosott a tömegben, fejét kapkodva
vizsgálgatta az arcokat meg a kezeket, és aki evett, azzal fölfelé tartott
orral, és könyörgõ tekintettel észre szerette volna vétetni magát. De nem
törõdtek vele, félre is ugrált a csizmák sokaságában, szem elõl tévesztette az
evõt, és ismét futkosott összevissza, félénken és nyugtalanul. Perecárus vonta
el róla Ugribugri figyelmét. De most már nem nézett rám kérõ szemmel, mint a
gépember sátra mögött. Megtudtam azonban nagy szusszantásából, hogy még mindig
nagyon szeretne perecet.
Örültem az eredménynek, és otthon, ebéd közben elújságoltam:
- Ugribugri nagyon jól viselkedett! Az elsõ szóra abbahagyta a nyaggatást.
Szüleink meleg tekintettel néztek rá, még Gyopár is így kiáltott:
- Na végre! Éljen!
De maga Ugribugri még csak el sem mosolyodott. Sõt, mintha szégyellt volna
valamit, lesütött szemmel, komoran kanalazta levesét.
A következõ hónapokban, a nyár elején még kétszer vagy háromszor fordult elõ,
hogy durván szóltam rá. Emlékszem, odaszaladt hozzám egy délelõtt az erdõben:
- Moha! Egy bácsi jött a játszórétre, mindenfélét árusít, szeretnék ólomsípot
venni, adj rá pénzt!
Megráztam a fejem:
- Két sípod is van otthon, azokra sincs semmi szükséged. Látszott az arcán, hogy
tudja, igazam van, mégis nyaggatni kezdett:
- De ez ólomsíp! Ennek nagyon éles hangja van! Na, igazán... Moha...
Hogy rá ne szokjék ismét a nyaggatásra, ki kellett mondanom szigorúan:
- Csukd be a szád!
Ugyanúgy megdöbbent, mint a vásáron. Elsötétült tekintetében szinte gyûlölet
csapott rám, aztán mintha hirtelen eszébe jutott volna valami, lekapta rólam a
szemét, figyelmesen körülszemlélõdött és meglátott egy rigót.
Kerekre tágult szemmel bámulta a fûben szaladozó madarat, majd felém fordult, és
ismét megjelent tekintetében a kérés. De ekkor a rigó füttyentett egyet. Az
öcskös szeme visszapattant rá, megint figyelte szaladozását, röppenéseit.
Egyszerre csak éles hangú sípszó vágott be az erdõbe a játszórét
felõl. Az öcskös szeme rám ugrott, benne ismét a kérés. De most megint
füttyentett a rigó. Ugribugri most már elmosolyodott, és nézte megint a madarat.
A sípszó ismét felhangzott. De az öcskös szeme most már nem hagyta el a rigót.
Nézte tovább mosolyogva, leült egy kõre és szusszantott egyet. Mint aki végre
letehetett egy súlyos terhet és megkönnyebbül.
A nyár közepén már azzal is meggátolhattam a nyaggatást, ha szigorúan ránéztem.
Lent jártunk egy délután a völgybéli falucskában, és futtában odakiáltott nekünk
Nógrádi Jancsi:



- Czakó bácsiéknál ötlábú borjú született!
Ekkor vettem észre, hogy már egész csõdület van Czakó bácsiék udvarán,
nyomakszik be a nép az istállóba. Az öcskös is futásnak lódult arrafelé, de
elkaptam a gallérját:
- Hívtak téged Czakó bácsiék? Nem hívtak. Örül a kisborjú meg a tehénmama a
tömegnek? Fél és aggódik. Láttál már olyan nyomorék állatocskát? Láttál.
Állatorvos vagy? Segíteni akarsz? Dehogyis. Akkor hát gyerünk tovább.
Rám nézett, nyitotta a száját, látszott az arcán, hogy nyaggatásra készül.
Tekintetem azonban eszébe juttatta, mit mondanék.
Összekapta ajkát, majd nagyra kerekített szemmel körülvizsgálódott.
Ekkor tért haza a csorda a legelõrõl. A kapun, amely mellett álltunk,
beballagott egy tehén. Borja azonban megijedt tõlünk, megállt, bámulta
Ugribugrit. Az öcskös meg õt. Elnevettem magam:
- Gyere innen. Nem mer elmenni melletted, mert nem ismer.
De Ugribugri nem mozdult, annyira elmerült a borjú nézésben, és ezt mondta:
- Én sem ismerem. Még azt sem tudom, milyen fajta. Magyar, szimentáli, vagy
keverék...
Egész este nézegette a képeket édesapánk lexikonjában, a szarvasmarhákról szóló
fejezetben. Az ötlábú borjút nem is újságolta odahaza, én mondtam el.
A nyár vége felé nagy utat tettünk egy délelõtt. Ekkoriban már egyre kevesebb
lehetõségem volt, hogy figyelmeztessem, és hiányozni kezdett nekem az okos,
tekintélyes idõsebb testvér rendreutasítói szerepe. Hazafelé a magyarkúti
vendéglõ mellett vitt el az utunk. Tudtam, hogy éhes az öcskös, de nem vehettem
neki sóskiflit, mert már csak fél óra volt hátra otthoni ebédünkig.
Mégis bementünk a söntésbe, hogy poharat kérjünk és kivigyük a közeli forráshoz.
Mialatt vártunk a vendéglõs bácsira, észrevettem, hogy Ugribugri szeme mohón
megtapad egy kosár sóskiflin.
De nem szólt, sõt elkapta tekintetét, és tágra nyitott szemmel
körülszemlélõdött. Hírlap feküdt egy másik asztalon, arra merengett rá
hosszasan. Bennem meg ismét kívánság támadt figyelmeztetõi szerepemre, és abban
a reményben, hogy kérni fog sóskiflit, megkérdeztem tõle:
- Mire gondolsz?
Az újság felé intett:
- Mit is olvasott fel tegnapelõtt édesapa, hol haltak éhen több ezren is...
Kínában? Vagy Indiában? Te sem emlékszel?
Azzal biztattam magam, hogy ha elõbb nem, az õszi vásáron ismét élvezhetem a
rendreutasító idõsebb testvér fölényét. Miután megvettem neki a három választott
tárgyat - csavaros ceruzát, türelemjátékot, titkos zárat -, nem bírtam megállni,
hogy rá ne mutassak a perselyekre:
- A tavasszal még nagyon szerettél volna egy zöld disznót is.
Megrázta a fejét:
- Fölösleges. Gyûjthetünk persely nélkül is. - Az igaz. De hogyan jöttél rá?
- úgy, hogy látom. Aki árusítja õket, az sem beléjük rakja a pénzt, hanem
dobozba.
Miután kijöttünk a bábszínházból, megálltam vele egy másik mutatványos sátor
elõtt, ahol majmokat lehetett látni. Az idomító éppen kiabálva, csöngetve
csalogatta a közönséget, mellette állványokon gubbasztottak majmai. Hallgattuk
egy ideig, milyen mutatványokat végeznek majd a majmok, s mintegy mellékesen
megkérdeztem Ugribugritól:
- Szeretnél talán bemenni ide is?
Felrezzent az idomító figyelésébõl:
- Jaj, dehogyis. Nagyon rossz lenne bent nekem. Meghökkentem.
- Honnan tudod elõre?
- Látom.
- Mit látsz?
- A pálcája végén egy kis bojt van. Ha azt mondja a majmocskának: "adj egy



puszit", megérinti a bojttal. Látom abban a bojtban a szöget...
Ezen a napon délután voltunk lenn, ötkor már sötétedett, de még csellengtünk a
sátrak között. Eszembe jutott: ha megéhezik, talán nyaggatni kezd és leinthetem,
hogy már nem ehet, mert nemsokára vacsora lesz. De nem szólt, és nem bámulta a perecest.
Magam tettem szóvá:
- Gondolom, szeretnél még egy perecet. De hát már késõ van. Vagy nem vagy éhes?
Vállat vont:
- Nem fontos...
ilyet sem hallottam még tõle. Felelni is csak percek múlva tudtam rá:
- Mi nem fontos? Hogy éhes vagy? Vagy az nem fontos, hogy egyél?
Elmosolyodott.
- Egyik sem fontos.
Kellemetlenül éreztem magam:
- De ha éhes vagy, akkor bizonyára szeretnél is enni. És ha szeretnél, akkor
fontos. Vagy nem?
Ekkor, mint akit fáraszt a szõrszálhasogatás, rám szólt:
- Ne nyaggass, Moha! Csukd be a... - Tovább nem mondta. Észrevette, mit mond, és
megijedt: - Jaj, ne haragudj! Kicsúszott a számon!
Szégyelltem, hogy én szolgáltattam okot a figyelmeztetésre, és hangos,
handabandázó érdeklõdéssel lepleztem a szégyenkezést:
- De mitõl lett neked egyszerre ilyen nem fontos az evés? Mitõl?
Mintha kereste volna a választ, körülszemlélõdött, és közben motyogta:
- Mitõl? Mindentõl!
És úgy mutatott maga körül, mintha az egész világot mutatná, még a világûrt is.
Fel is nézett az égre. Hosszasan. Felnéztem én is. Jól is esett a zsibongó vásár
kellõs közepérõl, a sátorok erõs szagú acetilén lángjai után a csillagok
milliárdját látni. Pihentetõ és megnyugtató volt. Az öcskös egyszerre csak
lassan ezt motyogta:
- Keringenek, csillognak, kialakulnak, elpusztulnak. Földigszakáll bácsi azt
mondja, lehetett már több Föld is ... lehet, hogy most is van több...
Mindegyiken emberiség is ... Hát akkor igazán nem fontos, hogy ebben az óriási
micsodában egy Ugribugri nevû kistörpe még egy óra hosszat éhes-e vagy sem.
Hazafelé menet megálltam a sötét erdei úton:
- Mondd csak, öcskös... hogyan jutott eszedbe arra törekedni, hogy ne legyen
fontos neked mindaz, amiért nyaggatni szoktál?
Ijedten mentegetõzött:
- Én nem törekedtem rá! Egyszerre úgy lett! - De mitõl lett úgy?
Félénken a karomhoz nyúlt, megsimogatta:
- Megmondom, Moha... de ne haragudj! Attól lett úgy... hogy rossz vagyok. Mert
amikor mondogatni kezdted, hogy csukjam be a szám, akkor én bosszúból a szám
helyett mindig jó nagyra nyitottam a szemem!
Bélyeggyûjtés
Nyolcesztendõs koromban elkezdtem bélyeget gyûjteni,
és egy délben elõálltam a kéréssel Csermely néninél:
- Ha van régi bélyege, legyen szíves nekem ajándékozni!
Csermely néni 80-85 éves lehetett, s amióta özvegyen maradt - törpeházi szokás
szerint - havonta más-más család látta el minden szükségessel.
Abban a hónapban rajtunk volt a sor, én éppen az ebédet vittem el neki. Nagyon
megörült, hogy teljesítheti a kérésemet. De nagyon megörültem én is, amikor
megláttam, hogy az elõszedett levelek többségén külföldi bélyeg van. Csermely
néni bátyja ugyanis még a múlt században kiment artistának,
törpebohócnak külföldre: õ írta azokat a leveleket. De a
legeslegjobban annak örültem, hogy volt a bélyegek között egy háromszögletû is.
Nem sokkal ezután meglátogatta édesapámat egy budapesti bácsi. Megmutattam neki
a bélyegalbumomat, õ meg rábökött a háromszögletûre:
- Hû, ez jóreménység-foki bélyeg! - Megnézte közelebbrõl is: - Ez a bélyeg



ritkaság! Pesten a bélyeggyûjtõk egyesületében tenger pénzt kapnál érte egy
árverésen.
Napokig egyszerûen örültem neki, hogy van már ritkaság is az albumomban, és
eszembe sem jutott, hogy amit megtudtam, talán kötelez is engem valamire
Csermely nénivel kapcsolatban.
Egy délelõtt azonban átcipelte hozzánk a diódarálóját:
- Nesze, Zsuzsókám, nektek ajándékozom!
Tudtuk azonban, hogy mindenütt ezt mondja, ha el szeretne adni valamit,
rábeszélte hát édesanyám, hogy fogadjon el érte pénzt. És csak ekkor jutott
eszembe, nem kötelességem-e vajon visszaadni azt a bélyeget. Hiszen õ abban a
hiszemben ajándékozta nekem, hogy semmit sem ér, legföljebb néhány fillért. Igen
ám! De rögtön meg is ijedtem: akkor nem lesz háromszögletû bélyegem, és
elveszítem azt a kellemes érzést is, hogy bármikor tenger pénzt kaphatok érte.
Nap-nap után jobban és jobban kínlódtam, szabad-e hallgatnom a bélyegrõl. S
végül is elhatároztam, megkérdezem Földigszakáll bácsitól, mit tegyek.
Felballagtam hát a hegytetõn álló csillagvizsgáló házába, elmondtam az ügyet, és
tanácsát kértem. Földigszakáll bácsi megdöbbenve nézett rám:
- Kár, hogy nem kérdeztél meg elõre, gyûjts-e bélyeget. - Aztán fellapozott egy
könyvet, és hol a bélyegemre, hol a könyvbe nézve ezt mondta:
- Ez az árjegyzék már nagyon régi,
ötvenesztendõs, mert én tizenöt éves koromban, amikor csillagászkodni
kezdtem, abbahagytam a gyûjtést. De ez a jóreménység-foki ritkaság e szerint a
régi árjegyzék szerint is megér... és körülbelül akkora összeget mondott
koronában (mert akkor korona volt a pénz neve), mintha ma azt mondanánk:
százezer forintot. Arról azonban, hogy mit tegyek a bélyeggel, nem szólt egy
szót sem. újabb kérdésemre pedig elmosolyodott:
- Azt tanácsolom, hogy ne az én tanácsomra tedd azt, amit helyesnek tartasz,
hanem azért, mert tudod, hogy helyes.
Eljöttem tõle, és azzal áltattam magam, hogy bizonyára õ sem tudja, mi a helyes,
azért nem akart világosan szólni. De kétheti kínlódás után megint elballagtam
hozzá. Becsukta a könyvet, amelyet olvasott, levette szemüvegét, és rám
mosolygott:
- Nos, Mohácska, mi újság jóreménység-ügyben? Legelõször is ezt kérdeztem:
- Megmondta Földigszakáll bácsi Csermely néninek, hogy értékes a bélyeg?
Csodálkozott:
- Mi hasznod volna neked abból, ha én mondanám meg neki? Dehogyis mondtam.
Ez megnyugtatott valamelyest, és nekiduráltam magam a nyilatkozatnak:
Földigszakáll bácsi! Csermely néninek mindene megvan, ami szükséges, nem is
tudna mit csinálni olyan sok pénzzel, és ha én mindig visszaadnám az
ajándékozónak a ritkaságot, akkor soha életemben nem lehetne szép és értékes
gyûjteményem! Én tehát nem adom vissza a bélyeget.
Földigszakáll bácsi elgondolkozva vizsgálgatta az arcomat, aztán lassan
körülpillantott a hegyeken és a völgyeken, az egész törpeházi tájon:
- Milyen gyönyörû május van! Csak nehogy még fagy legyen!
Most én meredtem rá megdöbbenve:
- úgy látom, Földigszakáll bácsi nem tartja helyesnek, amit elhatároztam. De
akkor tessék világosan azt tanácsolni, hogy adjam vissza! Akkor visszaadnám!
Megint mosolygott:
- De hiszen már adtam tanácsot, Mohácska! Azt cselekedd, amit helyesnek tartasz!
Azzal a szándékkal jöttem el tõle, hogy azonnal visszaviszem a bélyeget Csermely
néninek. De még le sem értem
Törpeházára, már úgy határoztam, hogy mégsem viszem. Este azonban azzal aludtam
el, hogy reggel visszaviszem. De reggel úgy döntöttem, hogy mégsem!
Körülbelül egy hét múlva szembetalálkoztam Földigszakáll bácsival a törpeházi
utcán. Zavartan kezdtem beszélni:
- Ne tessék azt hinni, hogy én már véglegesen a tulajdonomnak tekintem azt a



bélyeget. Ha olyasvalaki, akiben bízom, határozottan azt mondaná, hogy adjam
vissza, azonnal visszaadnám.
Földigszakáll bácsi benézegetett a kertekbe, és így szólt: - A júniusunk is
nagyon szép, és remélhetõleg már nem is lesz fagy.
Másnap délelõtt átmentem Csermely nénihez, de a bélyeget még nem vittem. És
ilyesfélét mondtam neki:
- Csermely néni! Lehetséges, hogy az a háromszögletû bélyeg, amelyet Csermely
nénitõl kaptam, nagyon sokat ér. Ha kívánja Csermely néni, visszaadom.
Visszahozzam?
Tiltakozóan emelte piciny kezecskéit:
- Dehogy hozd vissza, Mohácska! És nem is érhet az sokat, nem régiség az, a
bátyám küldte ötven évvel ezelõtt. Ki mondta, hogy sokat ér?
- Hát, elõször egy budapesti bácsi azt mondta, el lehetne árvereztetni a
bélyeggyûjtõk egyesületében. - Összeszedtem minden erõmet, és megmondtam az
összeget is. Csermely néni meghökkent, aztán elnevette magát:
- Biztosan tréfált veled az a bácsi, de ha valóban sokat érne, akkor sem
fogadnám vissza éppen tõled, akinek a szüleitõl annyi mindent kapok. Te mit
szeretnél csinálni vele? Eladni?
Kiáltva tört ki belõlem a válasz:
- Dehogyis! Én 'azt szeretném, ha az albumomban maradna!
Megsimogatott:
- Nahát, akkor maradjon! Amit én egyszer neked adtam, azt neked adtam.
Rohantam Földigszakáll bácsihoz, de az út felénél megtorpantam: minek rontsak be
hozzá ezzel a hírrel. Elárulnám vele, mennyire örülök Csermely néni válaszának!
Meg aztán hátha megkérdi, szóltam-e az árjegyzékrõl is. És hátha azt is mondja,
vinnem kellett volna a bélyeget is, és otthagyni. Okosabb lesz majd csak akkor
megmondani, ha találkozunk. És csak úgy mellesleg megmondani, mint akinek nem
fontos. Ez a színészkedés azonban nem sikerült. Mert amikor néhány nap múlva
találkoztunk Törpeházán, ezzel kezdte a beszédet:
- Látom az arcodon, hogy van valami újság jóreménységügyben!
Most már hiába igyekeztem közömbösnek látszani, magam is hallottam hangom
izgatottságán, mennyire fontos nekem, ami történt:
- Csak az az újság, hogy megmondtam Csermely néninek, értékes a bélyeg. Az
összeget is megmondtam, de kijelentette, hogy akármennyit ér is, tartsam meg.
Földigszakáll bácsi elmosolyodott:
- Kijelentette?
- Igen, igen, kijelentette! Õ maga, a lehetõ leghatározottabban!
Erre még szélesebben mosolygott, és úgy vizsgálódott körül, mint aki keres
valamit. Éppen Pipacsék kertje elõtt álltunk. Pipacs az én legkisebb
barátocskám: kedves, piros képû csöppség. A kertben hintázott. Földigszakáll
bácsi intett nekem:
- Na, gyere, te szerencsés bélyegtulajdonos! Látogassuk
meg Pipacsot! - és benyitott a kertbe. Nagyon szerettem Pipacsot,
mert jóindulatú és jóhiszemû volt, csak sajnos butuska.
Amikor meglátott minket, örömében le akart mászni
a hintáról - a lába ugyanis nem ért a földig -, de Földigszakáll bácsi nem
engedte:
- Maradj csak, Pipacskám! - és odahajolt hozzá: - Szereted Földigszakáll
bácsit?
- Szeretem!
Földigszakáll bácsi megsimogatta:
- Megengeded nekem, hogy elvágjam a hinta kötelét? Pipacs a maga óriási
bizalmában akkorát bólintott, hogy meglendült a hinta:
- Megengedem!
Földigszakáll bácsi elõvette a bicskáját, és nyitni akarta. Rémülten kaptam a
kezéhez:



- De Földigszakáll bácsi, Pipacs butuska! Õ nem gondol arra, hogy ha leesik,
eltörhet a lába, agyrázkódást kaphat, megnémulhat!
Földigszakáll bácsi csodálkozva nézett rám:
- De hiszen õ maga mondta, hogy elvághatom a kötelet! Kijelentette! Õ maga, a
lehetõ leghatározottabban! - De már tette is el a bicskáját, és figyelmeztette
Pipacsot: - Nehogy megengedd valakinek, hogy elvágja a kötelet, ha rajta ülsz a
hintán! Én csak tréfáltam.
Barátságosan elköszönt tõle, és kiballagott a kertbõl. Még csak rám sem
tekintett. Utánafutottam, és megragadtam a karját:
- Akkor hát, ugye, adjam vissza a bélyeget Csermely néni akarata ellenére is,
ugye, azt tetszik tanácsolni?
Földigszakáll bácsi a lombok közé fülelt, madárfüttyre, és így szólt:
- Milyen sok sárgarigó van idén! De nem baj, sok a cseresznye is, jut nekik bõven.
Fél óra múlva fenn voltam nála a háromszögletû bélyeggel: - Tessék szíves lenni
elintézni az árverést!
Eltette a tárcájába, és ezt mondta:
- Dühösködtél, mert nem tanácsoltam nyílt szóval azt, hogy add vissza Csermely
néninek. Azt viszont most nyílt szóval tanácsolom, hogy azonnal hagyd abba a
bélyeggyûjtést. Te olvasó embernek indulsz, Mohácska. Nagy kár lenne, ha
elvonnák idõdet a könyvtõl ezek a picike, tarkabarka papírdarabkák. Azonkívül
egyre többször kerülnél a mostanihoz hasonló, nehéz helyzetbe, és nem mindig
tudnál tiszta lélekkel kikecmeregni belõle! Most még sikerült.
A bélyegalbumomat már aznap a könyveim mögé dugtam, egy hónap múlva pedig
Földigszakáll bácsi és én nagy köteg pénzzel állítottunk be Csermely nénihez.
Amikor megértette, mi történt, sírva fakadt örömében:
- Mohácska, én ezt neked köszönhetem! Te olyan jó vagy, hogy én azt... hogy én
azt... ki sem tudom mondani!
Megkérte Földigszakáll bácsit, õrizze számára a pénz felét, majd apránként
elkéreget belõle. A másik felét a kezembe akarta nyomni:
- Ez a tiéd, Mohácska!
Természetesen a hátam mögé dugtam a kezem:
- Egy fillért sem fogadok el. Nem dolgoztam én semmit ezért a pénzért, még az
árverezõ kalapáccsal sem én koppintottam...
Földigszakáll bácsi így szólt:
- Ez még nagyobb öröm nekem, mint ami eddig történt. Nemhiába volt meg bennem
irántad a jó reménység legmagasabb foka. - És olyasmit tett, ami nem volt
szokása: kezet nyújtott.
Én meg hirtelen olyan boldog lettem, de olyan nagyon boldog, hogy - akárcsak
Csermely néni - ki sem tudom mondani!

Mézeskalács szív,
mézeskalács huszár
Kisiskolás koromban,
egyik nyári szünet elsõ délutánján az
erdõ úttalan útján mentem a törpeházi hegyrõl és
fölkapaszkodtam a szomszédos, szintén erdõ borította
hegyre, majdnem a gerincig. Itt állt egymagában, egy
bekerített gyümölcsöskertben, diófák lombja alatt a Mézes-ház.
Azért neveztük így, mert Mézes bácsi, a mézeskalácssütõ lakott benne.
Törpeházáról is látszott, hogy a házikó kéménye már kora
hajnalban füstölt: Mézes bácsi sütötte a bábukat, huszárokat.
szíveket; színes cukorral díszítette, cifrázta õket, s mire az utolsó
füstbolyhocska is szétoszlott a diófák lombja fölött, Mézes bácsi
már régen útra kelt: vitte a falvak, városok vásáraira a tükrös
szíveket, kardos huszárokat. Csak ritkán láthattuk a törpeházi
öregek között kerek, dús szakállát, erõs, vaskos, kis termetét,



mert többnyire olyan késõn tért haza, hogy már árnyfátyollal
takarták az utakat a lombok, és fénypárával takarta a lombokat a hold.
Kislányát, Tündét, addig csak egyetlenegyszer láttam.
mióta Mézes bácsi özvegy törpe volt, az öreg Boróka néni járt
hozzájuk takarítani, fõzni, és õ küszködte föl egyszer Törpeházára
Tünde tolókocsiját, hogy lássa a falut, amelyikhez tartozik.
Tünde ugyanis nem tudott járni. De hallottuk, hogy többbet tud
bármelyikünknél, mindenbõl kitûnõen vizsgázik,
s nagyon sokat olvas. Mégis úgy gondoltam, jólesne neki,
ha idõnként meglátogatná valaki, hiszen egész délután egyedül
van. A törpeházi kislányok ugyanis - ha nagyritkán meg
látogatták is - másodszor már nem mentek el hozzá. Amikor
megkérdeztem tõlük, hogy miért nem, vonogatták a vállukat;
félmondataikból azonban kiderült, mi riasztja vissza õket:
Tünde, aki ekkor már legalább tizenkét éves volt, túlságosan
szép és túlságosan okos hozzájuk.
Azt viszont tudtam, hogy sem a szépség, sem az okosság
nem gyógyszere az elhagyatottságnak. Az idegenkedést
azonban egy pillanatig magam is éreztem, amikor megálltam a
tolókocsija elõtt, a Mézes-ház tornácán.
Barátságosan szerettem volna köszönni, de torkomon
akadt a szó. Megdöbbentett az ellentét szõke hajának ragyogása
és a szigorúan rám szegezõdõ nagy szempár feketesége
között. Tündéri aranykoronaként csillogott a haja, mintha rejtett fényszóró sugarazta volna,
kérdése viszont úgy hatott rám,
Mintha nem is az ajka, hanem az éjsötét szempár vallatott volna:
Ki vagy te?
Moha vagyok, és látogatóba jöttem hozzád. Elmosolyodott,
és bennem ebben a pillanatban megszûnt az idegenkedés.
Nem a nevedet kérdeztem, te csacsi, hanem azt, hogy ki vagy! - Szeme hirtelen még sötétebb lett,
és fölemelte mutatóujját:
- Csitt! - Majd tekintetét továbbra is rám szegezve a
tornác egyik ajtaja felé hallgatózott, aztán így szólt: - úgy van,
jól hallottam.
Mit hallottál? - kérdeztem.
Csapdát állítottunk: felfordítottunk egy virágcserepet, és
õ most megfogott egy egeret. Hozz ide egy vödör vizet, aztán
hozd ki a kamrából a cserepet. De vigyázz, bádoglap van
alatta, azzal együtt hozd, hogy meg ne szökjön a betyár!
Kihoztam a konyhájukból egy üres vödröt meg egy vastagabb
hasáb fát.
A vödör mélyén kiengedem a cserépbõl, és ezzel a fával
egy pillanat alatt agyonütöm - mondtam. Tünde haragra lobbant:
- És ha kiugrik a vödörbõl, és elszalad?
- Akkor majd agyonüti a csappantyú, mert legközelebb
hozok nektek csappantyús egérfogót.
Fölegyenesedett ültében, és a tolószék karfájára csapott:
Miért nem fojtod vízbe, ahogy én akarom? Nyugodt
hangon válaszoltam:
- Hogy megmentsem a rémülettõl és a szenvedéstõl, amit
fuldoklás közben érezne.
- Miért akarod megmenteni tõle?
- Mert nem macskának születtem, hanem embernek. Igaz,
hogy az egér kártékony állat, de ettõl még nem kell kínozni.
Tünde ismét a kamra felé hallgatózott:
- Nem hallom a futkosását. Lehet, hogy tévedtem. Vidd vissza



a vödröt.
- Eszemben sincs! Lehet, hogy csak elfáradt szegényke a
körbeszáguldozásban, és most összekucorodva reszket. Ha
megfogta a cserép, minél elõbb meg kell szabadítani a rettegéstõl!
- Lenyomtam a kilincset, de az ajtó zárva volt. - Hol van
ennek a kulcsa?
- Ha nincs a zárban, lehet, hogy édesapám elvitte. ülj le,
beszélgessünk. Csappantyút pedig ne hozz, majd megkérem
édesapámat, hogy vegyen.
- Arra is kérd meg édesapádat, hogy ha mégis volna egér a
cserép alatt, már ezt se fojtsa vízbe, hanem üsse agyon.
Tünde azonban rám kiáltott:
- Ne utasítgass minket! Hozd ide a babámat, hátha meg tudod
javítani!
Meg tudtam volna, de nyugtalanított az a gondolat, hogy
mégis kucorog egy rettegõ egérke a cserép alatt. így aztán a
beszélõ babát nemhogy megjavítottam volna, épp ellenkezõleg.
Mivel a gondolataim másfelé jártak, a baba már akadozva sem
mondta többé, hogy "mama". Teljesen megnémult. De Tünde
örvendezõen mosolygott:
- Így sokkal jobb! Ha semmit sem szól, olyan kedvesnek
képzelhetem a szavát, amilyennek akarom.
Hogy harangjátékkal szórakoztassam, vizet töltöttem
nyolc egyforma pohárba, de amikor kivittem õket tálcán a
tornácra, megbotlottam a vödörben, és a harangjáték elsõ és
utolsó mûsorszáma így hangzott:..csrrr..." Tünde azonban
vidáman mosolygott:
- Úgyis fölöslegesen sok poharunk van, legalább ez a
nyolc nem foglalja többé a helyet!
És amikor alkonyatkor hazafelé készülõdtem, elõvett a
széke mellett álló ládából egy nagy, tükrös mézeskalács szívet,
meg egy ugyanakkora huszárt:
- Ezeket neked adom! Azért teszi ide édesapám, hogy
elajándékozhassam õket.
Sokallottam az ajándékot:
-• Elég lesz csak a szív is, vagy csak a huszár...
De haragosan rám kiáltott:
- Nem elég! Tudom én jól, kinek mi jár!
Akkorák voltak, hogy amint átöleltem õket, szinte
imbolyogtam a homályosodó hegyi ösvényen.
Öcskösöm, Ugribugri, tátott szájjal bámult, Gyopár bátyám
meg tüstént ügyeskedni kezdett:
- Hát, tulajdonképpen én is gondoltam már rá, hogy meg
kellene látogatnom Tündét; fárasztana is téged, ha minden
délután te szórakoztatnád. Holnap Ugribugri menjen, holnapután
esetleg én, aztán megint te...
úgy is történt. Másnap este azonban Ugribugri csak egy
nagy, tükrös szívvel tért haza. Gyopár bátyám fölfortyant:
- Ez igazságtalanság! Moha a babát is elrontotta, a poharakat
is eltörte, mégis kapott huszárt is. Ha nekem is csak
szívet ad, megmondom Mézes bácsinak!
Az öcskös azonban a szívvel sem törõdött, neki a maga
igazi szíve fájt. Elpanaszolta, mi történt délután.
.,Ki vagy te?" - ezzel fogadta Tünde, és amikor az öcskös is a
nevét mondta, a kamra felé hallgatózott. Aztán ráparancsolt,
hogy hozzon egy vödör vizet. Ugribugri könyörgött és



zokogott: -Ne öljük meg az egérkét, elviszem akármilyen
messzire! A legmagasabb hegy csúcsán engedem szabadon!"
Tünde nevetett:.,Visszajön onnan is! Legfeljebb másik
házba megy, és ott okoz bajt. El kell pusztítani!" Ugribugri a
kamraajtóhoz rohant: "Nem szabad elpusztítani!" Az ajtó
azonban zárva volt, és Tünde nem találta a kulcsot. Meg
akarta nyugtatni az öcsköst, hogy ma este már meghozza
Mézes bácsi a csappantyús egérfogót, és a Mézes házban
nem szenvednek többé az egérkék. Vidáman eszegetik a
csalétek-szalonnát, és úgy szûnnek meg létezni, hogy észre
sem veszik. Ugribugri azonban fölzokogott: "De ne szûnjenek
meg létezni sehogyan sem!"
Másnap aztán Gyopár ment el, és dúlva-fúlva jött haza: csak
huszárt kapott... Ki vagy te?" - kérdezte tõle is Tünde.
Hallgatózott a kamra felé, és Gyopár már hozta is készségesen
a vödör vizet. Minthogy azonban a kulcsot Mézes bácsi
megint elvitte, másként igyekezett hasznosítani magát.
Megjavította a babát, és az ismét akadozás nélkül mondta,
hogy "mama". Aztán õ is elkészítette a nyolc pohárból álló
harangjátékot, és egy óra hosszat muzsikált és énekelt Tündének.
A legtöbbször ezt a dalt: "Föl-föl vitézek a
csatára..."
Gyopár elbeszélésébõl az is kiderült, hogy még mindig
nincs csappantyús egérfogó a Mézes-házban, másnap délelõtt
tehát édesapámtól kértem rá pénzt és vásároltam egyet a
völgybeli falucskában, s délután ismét én állítottam be Tündéhez.
- Szervusz, Tünde!
Ki vagy te?
Elmosolyodtam:
- Hiszen ismersz!
De az éjsötét szempár nem mosolygott:
- Nem tudhatom, nem változtál-e meg! Kihúztam a
zsebembõl a csappantyús egérfogót:
- Hallottam Gyopártól, hogy még nem vásárolt ilyet az
édesapád. Hoztam egyet.
Most már elmosolyodott:
- Ez jó felelet volt. Látom, hogy az vagy, akinek megismertelek.
Tüstént be is akartam tenni a kamrába az egérfogót, de Tünde
így szólt:
- Nincs itthon a kulcsa.
Gondoltam, énekkel szórakoztatom én is, mint Gyopár, és
ölembe ültettem a babát:
- Most a baba meg én énekelünk neked - és a dal minden
egyes hangsúlyakor lendítettem egyet a babán, hogy õ is
mondogassa: "mama". Ezt fújtam: - Gondolj merészet és
nagyot, és tedd rá éltedet... nyekk! - ezt már a baba gépezete
mondta, és ismét néma lett. Tünde azonban mosolygott:
- Így sokkal jobb, úgysem tetszett nekem, hogy csak meghajolva
tudott beszélni.
Megláttam az elõzõ napról Gyopár poharait. Bennük volt még a
víz is, kihoztam hát õket a tálcán. Azonban megfeledkeztem
a ládáról, amely Tünde széke mellett állt. Beleakadt a
bocskorom, és - ,csrrr..." - nyolc pohárral megint kevesebb lett
a Mézes-házban. De Tünde ismét mosolygott:
- Így sokkal jobb, mert én helyettük dalolok veled.
És most már együtt fújtuk:



- Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet... - Csak
akkor jutott eszembe a hazamenetel, amikor már fénye is volt a
holdnak. Tünde megint ajándékozott nekem egy nagy tükrös
szívet és egy nagy huszárt.
De mihelyt átadta, megzörrent a bokor, kilépett belõle Gyopár.
Kézen fogva húzta maga után Ugribugrit, és így szólt:
- Ugribugri nem rontotta el a babádat, és nem törte el a poharakat.
Neki miért nem adtál huszárt is? És nekem miért nem
adtál szívet is?
Ekkor már ezüstözte is a holdfény Tünde aranyhajkoronáját,
de rendelkezett is, mint valami királykisasszony: kulcsot nyújtott
felém, és a kamrára mutatott:
Nyisd ki az ajtót!
Kitártam és elámultam. A kamrában nem szerszámokat,
lomokat tartottak, hanem az elkészült mézeskalácsokat.
Legalább száz nagy szív tükrében csillant meg a derengõ
holdfény, és legalább száz huszár nézegethette cukorpaszományos,
színes dolmányát a tükrökben.
Adj Ugribugrinak szívet - mondta Tünde -, Gyopárnak meg
huszárt! Kapják meg most is, ami nekik való. - Magához húzta
Ugribugrit, megsimogatta fejét: - Miért adnék neked huszárt, te
csupaszív kistörpe? Mi közöd neked a kardhoz?
Hidegen rátekintett Gyopárra: - És mi közöd neked a szívhez, te
csupakard kistörpe?
Ugribugri tekintete a kamra padlóját kutatta:
Hol van az egérkés cserép?
Tünde nevetett:
Sehol! Mézes mester házában nem szabad egérnek tanyáznia!
Ha nagy néha mégis betéved egy-egy, úgy szûnik meg
létezni néhány pillanat múlva, hogy észre sem veszi. Mert az én
édesapám - a polcok alá mutatott, és olyan lett
hangja, mint a kardpenge acélja, kemény és éles -, mert az én
édesapám jó!
Megint ámulnunk kellett. A polcok alatt legalább öt csappantyús egérfogó feküdt.
Gyopár sértõdötten fölfortyant:
Akkor miért mondtad a cserepet? Vizet is cipeltettél velünk
ide! Miért?
Tünde szeme úgy villant Gyopárra , mint fekete tûzben izzó két
fekete gyöngy:
- Hogy megtudjam, ki vagy!
Miután halkan betettük magunk mögött a Mézes-ház kertjének
ajtaját, eszembe jutott valami. Gyopár kezébe adtam - a
maga huszárja mellé - a magam mézeskalács szívét:
- Neked adom! Tanulj tõle szánakozást. - És ugribugrinak
adtam a huszáromat: - Neked adom! Tanulj tõle kardosságot. -
És nevettem: - Legalább nem kell cipelnem õket!
És bár a rakomány valóban nehéz volt, mindhárman könynyebb
szívvel ballagtunk Törpeháza felé. A Mézes-házat pedig
árnyfátyollal betakarták a bokrok, és fénypárával takarta el a hold.
  Utazás Pestre - aki jó lesz
Egy nyári délután négy pajtásommal kapaszkodtunk fel a
törpeházi hegyoldalon. Földigszakáll bácsi még este üzent
értünk: látogassuk meg, mert budapesti barátja, a csillagász
Gida bácsi van nála vendégségben. Márpedig Gida bácsi
nagyon szeretett elbeszélgetni, eltréfálgatni a kistörpékkel.
Legelöl a kis vasgyúró, Rezeda haladt, és folytonosan hátra



mordult a mögötte fújtató, kövér Szuszimuszira: Ne
kapaszkodj belém!
- Miért ne? Jut a te erõdbõl énnekem is...
Azonban idõnként Szuszimuszinak is hátra kellett csapkodnia.
A mögötte lépegetõ vékonyka Pojáca ugyanis nem bírta
megállni, hogy ne csípjen egyet-egyet az elõtte dudorodó
Szuszimuszi-testrészen. De Pojácának is volt része hátulról
fenyegetõ bajban, mert a mögötte haladó, példás viselkedésû
Kisgomba példás egyenletességgel haladt, így aztán példás
rendszerességgel lépett a meg-megálló Pojáca sarkára.
Leghátul pedig én kapaszkodtam. (Akkoriban nagyon
Igyekeztem kifogástalanul viselkedni, és büszke voltam rá, hogy
bennem senki sem találhat hibát.)
Végtére is felértünk a hegytetõre. Földigszakáll bácsi és Gida
bácsi a teraszon, egy-egy fekvõszékben ülve beszélgetett.
Amikor megpillantott bennünket, Gida bácsi felugrott és fürgén
elénk szaladt. Bár én csak kistörpe voltam, õ meg tudós
csillagász, mégis mindig az jutott eszembe, ha megláttam,
hogy meg kellene simogatnom. Gida bácsi ugyanis nemcsak a
nevével, meg az ugrándozásával, hanem egész külsejével is
kiskecskére emlékeztetett. Hófehér vászonruhája, hegyes kis
fehér szakálla, égnek álló, hófehér haja, alacsony,
vékony termete mind-mind hozzájárult,
hogy olyan legyen, mint valami kedves, bohókás kiskecske, emberi alakban.
Megsimogatás helyett persze tisztelettel kezet fogtam vele,
mert Gida bácsi mindig, mindnyájunkkal élénken kezet rázott.
Én is törpe vagyok, látjátok? De nemcsak mert picike vagyok,
hanem azért is, mert a ti Földigszakáll bácsitok olyan
nagy tudós, hogy mellette még én is törpének számítok.
Földigszakáll bácsi elpirult ugyan örömében,
de Gida bácsi égnek álló hajzatára célozva tréfálkozott:
Én csak bolygó vagyok, te viszont üstökös!
Nevettünk egy nagyot, átvettük tõle a süteménnyel megrakott tányérkákat,
s mialatt eszegettünk, Gida bácsi azt kérdezte tõlünk:
Aztán jók vagytok-e?
Rezeda - éppen Rezeda, a legtöbbet rosszalkodó kistörpe
mélységes komolysággal kijelentette:
Én nagyon jó vagyok!
Bosszantott a szemtelensége, és megjegyeztem:
De még milyen jó! Még azt sem engedted meg, hogy
Szuszimuszi beléd kapaszkodjon!
Gida bácsi magasra rántotta hosszú szálú, hófehér szemöldökét,
majd Pojácára nézett:
- Hát te jó vagy?
- Jó vagyok!
Nem bírtam megállni, hogy kimondjam:
- És a csipkedés?!
Gida bácsi hófehér szempillája most rám rebbent. Mosolyogva
vizsgált egy pillanatig, aztán másról kezdett beszélni. Alkonyatkor
pedig, amikor hazafelé készülõdtünk, ezt mondta:
- Gyerekek! Jövõ hétfõn megint eljövök Földigszakáll barátomhoz,
és másnap együtt megyünk Budapestre. Hétfõn
délután megint gyertek fel ide, és eldöntjük, melyikõtök jöhet
velünk. Azt szeretném elvinni, aki jövõ hétfõig egyetlenegyszer
sem rosszalkodik.
Kisgomba ezt kérdezte:



- És ha senki sem rosszalkodik addig?
Gida bácsi nevetett:
- Micsoda elõrelátás! Akkor majd sorshúzással döntjük el,
hogy kijön!
Még ki sem léptünk Földigszakáll bácsi házából, már gondban
fõtt a fejem. Felháborított a lehetõség, hogy a véletlen döntse
el, a rosszalkodó Rezeda utazik-e Gida bácsi autójával
Budapestre, vagy pedig én, a kifogástalan viselkedésû, jó
kistörpe.
De már másnap - kedden délelõtt - enyhült valamelyest az
aggodalmam. Az erdõben, a patak közelében csatangoltam, és
megpillantva egy nagy csiperkegombát, leguggoltam elébe,
hogy vigyázva, szárával együtt emeljem ki a földbõl. És amint
ott kuporogtam, egyszerre csak beszédet hallottam. Ráismertem
Rezeda hangjára, s tüstént az jutott eszembe: bárcsak elkövetne
valami rosszaságot! Annyival is bizonyosabb lenne, hogy én
mehetek Budapestre. Rezeda hangja fenyegetõen szólt:
Na, csakhogy elcsíplek végre!
Odakukucskáltam. Osztálytársunk, Gyarmati Jancsi csatangolt fel idáig a völgybéli falucskából.
Kosár volt a karján:
gombát szedett. Rezeda folytatta:
  - Hallom, hogy azt beszéled a faluban, erõsebb vagy, mint én!
Jancsi hangjában félelem hallatszott:
- Én... én csak azt mondtam, hogy... azt hiszem, hogy...
erõsebb vagyok... egy kicsit...
Rezeda rákiáltott:
- Az mindegy! Most mindjárt megtudod, hogy ki az erõsebb!
- Szétterpesztett ujjakkal közeledett Jancsihoz. Jancsi meg hátrált:
- Nekem most... nem szabad birkózni! Gombát szedek!
Minthogy Rezeda mégsem állt meg, sõt megragadta Jancsi
gallérját Jancsi futni kezdett a patak felé. Át akart menekülni
rajta a kiálló köveken, de egy billegõ kõre lépett, beleesett a
vízbe, a kosár meg kiborult, és vitte a patak a sok szép
csiperkegombát.
Én azonban most már azon tanakodtam magamban, hogyan
menjek el onnan minél elõbb: meg ne tudja Rezeda,
hogy láttam a rosszaságát. Hiszen akkor felkészülhet a védekezésre
valamilyen mentséggel, hazugsággal! De eszembe
jutott egyéb is: ha csak én tudom, mit tett, akkor letagadhatja.
El kell tehát mondanom Szuszimuszinak is, Pojácának is,
Kisgombának is. Õk megkérdezhetik Gyarmati Jancsit, igaz-e:
csakis így érem el, hogy Rezeda kiessen a versenybõl. Siettem
hát sorra mind a háromhoz, és arra is figyelmeztettem õket, el
ne mondják Rezedának, hogy tudjuk, mit cselekedett.
Minthogy a véletlen megismertette velem a leskelõdés elõnyeit,
megmaradtam mellette. Eszembe jutott, hogy a hegyoldal
egy pontjáról belátni Szuszimusziék udvarába. Amikor
másnap délelõtt édesanyja lement a völgybéli falucskába,
magamhoz vettem Gyopár bátyám színházi látcsövét, és felmásztam
a hegyoldalra. Tudtam, hogy Szuszimuszinak ilyenkor
otthon kell maradnia, vigyáznia kell a kistestvérére. Szuszimuszi
egy ideig az udvaron csellengett, majd egyre közelebb oldalgott
a hegyoldalba vágott pincéjükhöz, és eltûnt a szemem elõl.
Örömmel gondoltam: torkoskodik!
Egyszerre csak újból megjelent az udvaron. De ekkor már egy
tejfölös köcsögöt tartott a háta mögött, nehogy meglássák az



utcáról. A kecskeólhoz ment vele, a kecske alá tartotta a
köcsögöt, és fejt bele egy kis tejet. Biztos voltam benne,
hogy a megevett tejfölt pótolta. És már siettem is Rezedához,
Pojácához meg Kisgombához, elújságolni Szuszimuszi
rosszaságát. A látcsõrõl persze hallgattam.
A csütörtök aggodalomban telt el. Hiába lestem Pojácát
Kisgombát is, nem követtek el semmiféle rosszaságot.
Pénteken reggel leküldött édesanyám a völgybéli falucska
vegyeskereskedésébe. Amint az erdõszéli úton lépegettem,
megpillantottam Pojácát. Vagy száz lépéssel ment elõttem,
az õ nyakában is tarisznya volt. Gyorsan beosontam az erdõbe,
és a bokrok között haladva szemmel tartottam. Egyszer csak
letért az útról, beszaladt az erdõszéli borsóföldre. Állt
ott egy madárijesztõ.
Annak a kalapját a maga fejébe csapta, lebernyegét a vállára borította, a szalmabábut kihúzta a
földbõl, és maga állt a helyébe. Mire megértettem, mi célból tette ezt,
már meg is történt a rosszaság: két törpeházi kislány, Lila
Cica és Füvecske lépegetett fölfelé a faluból, és amikor
1 madárijesztõ - vagyis Pojáca - elé értek, a madárijesztõ - vagyis
Pojáca - rájuk süvöltött:
Hááááá...! - meglendítette a karját, és feléjük ugrott. Hû,
mint a földomlás, úgy potyogtak a kislányok kezébõl szatyrok,
csomagok, õk meg rohantak Törpeháza felé. Pojáca kiáltozott:
- Álljatok meg, ti kis buták! Álljatok meg, én vagyok!
No, hogy õ volt, azt egy óra múlva megtudta tõlem Rezeda,
Szuszimuszi és Kisgomba is... Biztattam is õket:
Megkérdezhetitek Lila Cicát meg Füvecskét is!
A szombat és a vasárnap megint aggodalomban telt el. A jól
tanuló, példás magaviseletû Kisgombát hiába lesegettem.
Hétfõn reggel azonban megpillantottam, amint egy vödröt
meg egy kannát cipelt.
Minden reggel ivóvizet vitt a jó vizû törpeházi kútról az erdõ mélyén lakó,
öreg Csengettyûs néninek. Már szinte remény nélkül gondoltam, hogy utánalopakodom.
És íme: amikor Csengettyûs néni háza közelében a patak fölött
átvezetõ hidacskához ért, a vödröt letette, a víz mellé, a kannával
meg - óriási bámulatomra - a patak vizébõl merített. Aztán
megtöltötte patakvízzel a vödröt is.
Én meg egyrészt felháborodva, másrészt örvendezve értettem
meg, mit talált ki: hogy ne kelljen hosszú úton cipelnie
a vizet, a jó ivóvízbõl csak keveset merített. A többit itt a
patakból pótolta.
Félóra múlva mindezt Rezeda, Szuszimuszi, meg Pojáca is
megtudta. Én meg végre nyugodt voltam: most már egészen
bizonyos, hogy nem lesz sorsolás, én megyek autóval
Budapestre!
Amikor aznap délután újból felkapaszkodtunk Földigszakáll
bácsihoz, Gida bácsi már várt bennünket, és rögtön vallatóra is
fogott. Eleinte úgy ment minden, mint a karikacsapás. Gida
bácsi Rezedához fordult:
- Követtél-e el rosszaságot a héten? -
Egyszer sem!
Megszólaltam:
És Gyarmati Jancsi? - Rezeda elvörösödött, a többiek meg
nevettek rajta, hallották már az esetet Jancsitól is.
Szuszimuszi is ezt felelte Gida bácsi kérdésére:
Egyszer sem!



Mire én:
És a tejföl meg a kecske? - Nagy nevetés, Szuszimuszi
elvörösödött, Gida bácsi pedig Pojácához fordult: És te?
Egyszer sem!
Megint készen álltam:
És a madárijesztõ? - Megint kitört a nevetés.
Amikor Kisgomba is azt felelte, "Egyszer sem!", felháborodva
reccsentettem rá:
És patakvizet itatni Csengettyûs nénivel, majd bezsebelni
a dicséretet, az semmi?
Lángba borult az õ arca is. Ekkor azonban élénken megszólalt
Gida bácsi:
Ezek szerint mind a négyen elkövettetek egy-egy rosszasá'got,
tehát sorshúzással kell eldönteni, melyikõtök jön Budapestre.
Az asztalkához sietett, négy részre vágott egy papírlapot: - Ezekre ráírom a neveteket,
és húzunk!
Nem hittem a fülemnek. Bizonyosan téved, gondoltam, és
zavartan megszólaltam:
De Gida bácsi! Nem kell sorsolni! Hiszen van
olyan köztünk, aki nem volt rossz!
Már firkantgatott a papírlapokra, de most csodálkozva feltekintett:
Kicsoda, Mohácska?
Én vagyok az!
Te?! Aki olyan rengeteg rosszaságot követtél el, hogy ha
nem volnék csillagász, ki sem tudnám számítani, mennyit? -
értetlenül meredtem rá. Így folytatta: - Négy társad van,
mindegyikük rosszalkodását elmondtad a másik háromnak:
ez tizenkét rosszaság. Elmondtad most a négy rosszalkodást
nekem is, de Földigszakáll bácsi is hallotta, ez újabb nyolc
rosszaság, összesen tehát hússzor követtél el rosszaságot! Te
aztán igazán nem jöhetsz Budapestre!
Most már én éreztem, hogy vörösödöm. De nem az elmaradó
budapesti út bántott, hanem a szégyen, hogy kicsinyes,
leskelõdõ, pletykálkodó voltam.
Gida bácsi elém tartotta a szalmakalapját:
- Te húzd ki annak a nevét, aki Budapestre jön! - És csodálkozva
olvastam a kihúzott cédulán: "Mind az öten!"
Másnap este a Halászbástyán, mialatt társaim Földigszakáll
bácsival a kivilágított várost nézték, odasomfordáltam a hátrább
álló Gida bácsihoz:
- Gida bácsi! Hát mi mást tehettem volna? Mert hiszen védekeznem
kellett a sorsolás ellen!
Vállamra tette a kezét:
- Láthatod, hogy nem kellett! De ha kellett volna is! Hát
ért annyit ez a budapesti utazás, hogy pletykássá süllyedj?
Átéreztem szavai igazságát, de még vitatkoztam:
- Akkor hát sosem szabad beszélni mások rosszaságáról?
Szigorú lett az arca:
- Mindig kell beszélni róla. De csakis azzal, aki elkövette!
Tudod, Mohácska, ha mindig akadna egy kistörpe, aki odamegy
a rosszalkodóhoz, és négyszemközt így szól hozzá:
"mindnyájunk érdekében követelem, hogy jó légy", akkor
bámulatosan rövid idõ alatt... - ekkor azonban abbahagyta,
mert odaszaladt hozzánk a négy kistörpe:
- Hajó jön! Lampionos hajó! Tessék megnézni, Gida bácsi!
Õ meg elmosolyodott, fürgén odament velük a kõkorláthoz,



és nem fejezte be a mondatát. Bizonyára tudta, hogy így is
megértem.
Üresfejûek - hencegõk
Egy délután Kökörcsin barátommal csatangoltam a törpeházi
erdõben, és Kökörcsin bekiáltott egy öreg, vastag törzsû
tölgyfa odvába: Lakik itt valaki?
Mindig örömmel vettem részt efféle játékban, ezen a napon
azonban máshol járt az eszem. Legszívesebben otthagytam
volna Kökörcsint, hogy összebarátkozzam egy másik kistörpével.
Úgy hívták: Vannekem.
Azt is megmondom, miért szerettem volna barátkozni vele.
Leginkább az tetszett Vannekemben, hogy
mindig finom ruhákban járt, sok játéka, holmija volt, és távol
maradt onnan, ahol sok kistörpe gyûlt össze.
Néhány héttel azelõtt egy léggömbbel jött haza Vácról, és
azokban a napokban, amikor léggömbjével sétálgatott, úgy tûnt,
mintha észre sem venne senki mást. Akkoriban vidéken még
ritkaság volt a léggömb. Mindannyian csodáltuk és irigyeltük azt,
aki hozzájutott.
Azt terveltem ki, hogy másnap, vasárnap megkérem édesanyámat - minthogy engem is bevitt 
magával
a váci vásárra, - vásároljon
nekem léggömböt. Abban reménykedtem, ha nekem
is lesz léggömböm, majd más szemmel néz rám Vannekem,
sõt talán barátjává is fogad.
Míg ezen járt az eszem, Kökörcsin csodálkozva és szomorúan nézett rám az odú mellõl,
és õ kiáltotta be helyettem az odu
képzeletbeli lakójának, a Tündértörpének:
Ha éppen aludni tetszett, bocsánatot kérünk a háborgatásért!
Ezután azonban, látva, hogy most sem törõdöm az odúval,
nagyon elcsendesedett. Szótlanul lépegetett mellettem, majd
lassacskán megállt, kihúzott valamit a zsebébõl, és felém
nyújtotta:
-Neked adom!
Most én tekintettem rá csodálkozva:
- János vitézt? De hiszen annyira szereted!
Elmosolyodott:
- Szerethetem akkor is, ha nálad van! Azért adom oda, hogy
vigyázzon rád.
János vitéz kicsiny ólomhuszár volt, lóháton. újkora óta nem
néztem meg figyelmesebben, most önkéntelenül kiszaladt a
számon:
- Milyen kopott!
Kökörcsin szeme egy pillanatnyi elborongás után fölcsillant:
- De milyen vitéz!
Vasárnap minden úgy történt, ahogy elterveztem: a váci
vásárban édesanyám vásárolt nekem egy léggömböt. Hétfõn
reggel megvártam azt az idõpontot, amikorra mindenütt
megreggeliztek, és a kistörpék már a házak elõtt játszottak a
kertben. Akkor megmarkoltam a léggömb zsinegét, és ünnepélyes
lépésekkel megindultam a törpeházi fõutcán. Nem
szerettem volna, ha Kökörcsin csatlakozna hozzám, féltem
ugyanis, hogy akadályozná az összebarátkozást Vannekemmel.
Ezért aztán úgy integettem be a kertjükbe, mint aki köszön
ugyan, de egyszersmind búcsút is int. Bántott Kökörcsin
csodálkozó, szomorú pillantása, de ezt hamarosan elfeledtették



velem a kertekbõl kiszaladó és ámuldozó kistörpék. Az utca
végén pedig megtörtént, amire vágyakoztam. Vannekem
kijött hozzám a kertjükbõl:
- O, milyen szép léggömb! Még nagyobb is, mint az enyém volt.
Gyere be, még úgysem voltál nálunk!
Örömtõl dobogó szívvel léptem be kertjükbe, és nézegettem
sorra sok-sok holmiját. Mert Vannekem folytonosan mutogatott.
A zseblámpát, a pukkanós puskát, a szemaforos
vasutat és még mi mindent! Kétszer ugyan kellemetlen érzésem volt, de csak egy pillanatig.
Elõször akkor éreztem magam kényelmetlenül, amikor
Vannekem nagyzolására általában így válaszoltam:
Ó, ez nekem is van! Nekem is van, de másféle!
Elõször akkor éreztem kellemetlenül magam, amikor azon
kaptam magam: nem bírtam megállni, hogy olyasmirõl is azt
ne mondjam "Nekem is van!", ami nem volt.
Másodszor akkor éreztem kellemetlenül magam, amikor
megérkezett Vannekem barátja, Ojjé. Megrángatta a léggömb zsinegét:
Jó erõsen húz fölfelé!
Örültem, hogy dicséri a léggömbömet, és ezt mondtam:
Mert nagy vágy van benne röpülni!
Ekkor összenéztek, és Vannekem gúnyosan elmosolyodott:
Nem vágy van benne, hanem gáz!
Ez a két kellemetlenség azonban semmiség volt ahhoz a
nagy örömhöz képest, hogy félig-meddig baráti kapcsolat
alakult ki köztünk, és hogy Vannekem végül azt mondta:
Gyere el holnap is!
Örömtõl dagadó mellkassal lépegettem hazafelé, és szinte
hálásan tekintgettem föl léggömböm feszülõ, sima burkára.
Másnap, kedden délután, amikor Vannekemhez indultam
ismét a léggömbbel -, Kökörcsin kint üldögélt a kapujuk
mellett a padocskán és ezt kérdezte tõlem:
Nálad van János vitéz? Elõkerestem:
Itt van még... elfelejtettem kitenni, pedig úgyis elég nehéz
a zsebem, ez meg ráadásul ólomból is van.
Kivette a kezembõl:
Ólomból?! Ezt biztosan Vannekemtõl tanultad. Vitézségbõl
van! - Leállította a gyalogjáróra és nevetett: - Kivont karddal az
utadat állja! Nem enged tovább!
Kardot mer emelni rám?!
Azért emel rád kardot, mert a barátod...
Indultam és feltekintettem a léggömbre, nem akadt-e
meg a lombok között. Kökörcsin felkiáltott:
Vigyázz! - De elkésett. Ráléptem János vitézre. Megnézegette,
és zsebre dugta: - Majd meggyógyítom! Kutya baja nem lesz!
Kemény legény!
Fél óra múlva Vannekem meg én a kertjük mögött, a réten
feküdtünk, és néztük a fejünk fölött lengedezõ léggömböt. Én a
felhõket is néztem, és így szóltam:
- Milyen jó, hogy vannak felhõk, széppé teszik az eget!
Vannekem vállat vont, aztán nevetett:
- Nem is létezik ég! Az csak üresség!
Azt akartam mondani, hogy üresség sincs, hiszen éppen a
"nincset" nevezzük ürességnek, de féltem, hogy nem barátkozik
velem tovább, ha vitatkozom vele. Egyébként is megérkezett Ojjé.
Aztán eltotyogott közelünkben az öreg Lányka néni. És a két fiú
csúfondárosan bolondozott vele:



- Lányka néni! Csak nem kék meg fehér virágokat keres? Ne
keresse õket, leszedték a lánykák!
Aztán rám néztek, nem bánt-e a viselkedésük. Biztattam
magam: majd abbahagyják a komiszkodást, legalábbis
Vannekem biztosan; és sikerült elnézõen elmosolyodnom.
Amikor hazaértem és a léggömböt a verandaajtó kilincsére
kötöttem, elszontyolodva vettem észre, hogy ráncok képzõdtek
a burkolat alján. Ráadásul mintha már kisebb is lett volna
valamivel. Másnap már el sem vittem magammal Vannekemhez.
Amúgy is erdei sétát terveztünk, biztosan meg-megakadt
volna a lombokban. Az erdei sétán Vannekem meg Ojjé
összevissza, csak úgy gondolomra danolászni kezdett,
hangoskodásukkal felverték az erdõ csendjét. Nekem meg ekkor
- mivel nagyon hiányzott már a képzelet világába merülnöm -
jólesett arról beszélnem, hogy remélem, gyógyul már a
megsebesült János vitéz.
Amikor megértették, mirõl beszélek, Ojjé nevetett:
- Ojjé, hiszen az a János vitéz ólomból van!
Szerettem volna azt mondani, hogy vitézségbõl van, de
hallgattam, nehogy Vannekemmel keveredjem vitába. Örültem,
hogy nem nevetett, mint Ojjé, és megkérdeztem tõle:
- Mire gondolsz?
Fölrezzent:
Hogy mit kérjek a születésnapomra.
Ezen az estén már aggódva mentem fel a verandára. Volt rá
okom. A léggömb zsinege már nem feszült, meghajlott a
kilincs és az alábbszállt, összezsugorodott léggömb között. Már
majdnem az egész felületén eluralkodtak a ráncok, a
fonnyadtság.
Másnap délután megint velük jártam az erdõt, és amikor az
öreg tölgyfához értünk, bekiáltottam az odúba:
- Ki lakik itt? - Nem voltam hajlandó belenyugodni abba,
hogy ne értsék ennek a játéknak a szépségét, hogy ne szerezzen örömet nekik a szellemi alkotás,
tulajdon képzeletünk mûködése: benépesíteni az erdõt odúban lakó tündértörpékkel.
De úgy tekintett rám Vannekem, hogy inkább sietve
elnevettem magam, mintha magam is kinevetnivaló ostobaságnak
tartanám, amit cselekedtem. Ugyanekkor azonban
hirtelen csömört is éreztem magam iránt, amiért hûtlen lettem
e nevetéssel a teremtõ képzelet szépséges világához - no meg
Kökörcsin barátomhoz.
De még áltattam magam, és részt vettem egy csínyükben:
behúzták a Törpeházára fölfelé baktató csacsiszekéren a féket.
Tóbiás, a törpeházi csacsi megállt, a fuvarosnak, Gömbölyû
bácsinak a szájából pedig elhangzott egy szó, amely tudatossá tette bennem, amire már napok 
óta
aggódva gondoltam:
Üresfejûek!
Rémület fogott el. Olyan lettem, mint õk! Szaladtam befelé az erdõbe, a rémület az erdõ mélyén
sem engedte, hogy leálljak, és ismét csatlakozzam hozzájuk: csak a verandán
álltam meg hirtelen:
Hová lett a léggömb?
A zsineg csüngött a kilincsrõl, és a zsineg végén, a veranda
kövén ott feküdt valami ráncos és fonnyadt gömbölyûség. Olyan
volt, mint egy rothadt alma. Gyopár bátyám éppen
Magyarkútra indult, és mosolyogva megjegyezte:
Most nem tudnál hencegni vele!



Ez a szó:"hencegni", mint a villám, megvilágította elmúlt
napjaimat. Máris fordultam, rohantam Kökörcsinhez. De a
ker tjükbe már lassan, szégyenkezve botorkáltam be. Kökörcsin
azonban úgy fogadott, mint aki nem lát jövetelemben
semmiféle nagy eseményt, bûnbánó visszatérést. Egyszerûn azt
mondta:
Éppen jó, hogy jössz! Megszáradt a festék! - És felém
Nyújjtotta a meggyógyított, újrafestegetett János vitézt. Tenyeremre állítottam, néztem,
és olyasféle boldogságot éreztem,
mint amikor fürdés után tiszta hálóingben befeküdtem
1 frissen fölhúzott ágyba, és édesanyám megcsókolt: "Szép
álmokat, kisfiam!" Ezt éreztem most is: semmi baj sincs,
minden jó! Annyira tele voltam örömmel, és annyira vágyódtam
még erõsebben otthon érezni magam, hogy kiszaladtam a
kertbõl. Kökörcsin velem futott, benyargaltunk az erdõbe és
kiáltoztunk az öreg tölgyfák odvába:
Lakik itt valaki? Ki lakik itt? Tündértörpe? Ha felébresztettük,
bocsánatot kérünk a háborgatásért! Tessék szíves lenni kijönni!
Nevettem boldogságomban, és egyszerre csak még hangosabban
kezdtem nevetni, és azt mondtam Kökörcsinnek:
- Kiáltottam tegnap is, õelõttük, de nem értették meg!
Kökörcsin is nevetett:
- Sokat kívánsz, barátocskám! Akinek a szemében tekintélyt
ad, hogy neked léggömböd van, az az ember az odúhoz meg a
Tündértörpéhez hatökör!
Sokáig futkostunk, játszottunk az erdõben, Kökörcsin haza is
kísért, de még akkor is nevettünk, amikor felszaladtunk a
verandára. Ekkor azonban hirtelen torkunkon akadt a nevetés, és
bámultunk: a verandaajtó kilincséhez kötve egy vadonatúj
léggömb feszítette a zsineget. Gyopár kijött a házból, és büszkén
mosolygott. Megértettem ebbõl, mi történt: levitte magával
Magyarkútra az összetöpörödött léggömböt, és a
vasútállomáson - annak bizonyságául is, mekkora ezer-
mester - feltöltötte valami gázpalackból. Kökörcsin aggódva
nézte az arcom, örülök-e.
Legelõször is kitettem a zsebembõl az asztalra János vitézt,
ne kopjék róla a festék a sok holmi közt.
Aztán kihoztam szobánkból egy dobozkát, és léghajó utaskosaraként a léggömb
zsinegére kötöttem. Kökörcsinnek felcsillant a
szeme: - János vitézt léghajóztatjuk? Nem fél ám!
Beleállította a dobozkába, de én rémülten kikaptam:
- Dehogyis János vitézt!
Papírból kivágtam egy kistörpe-figurát, és ráírtam: "Buta,
hencegõ Moha!" Beültettem a dobozkába, és kivittem a léggömböt
a kertbe. Ott így szóltam a papírtörpéhez:
- A viszont nem látásra! - és elengedtem a zsineget. Szélcsend
volt, egyenesen szállt fölfelé, csak a messzi magasban
dõlt meg a röpte. Sokáig néztünk utána. Kökörcsin meg én
boldogan, János vitéz kivont karddal.
Segítek a természetnek
Egy délután kint ültem kertünk ajtaja mellett az utcai padocskán,
és kapkodva lapoztam egy mesekönyvet. Már többször is
elolvastam a meséket, most csak a végüket futottam át újra,
sorra el akartam olvasni mindegyik befejezését. Szememet
azonban újból és újból elöntötte a könny, látásom
elhomályosult, és nem találtam meg a mesék végét, átlapoztam a befejezéseken.



Fél órával korábban még vidáman játszottam a szobában
vendégünkkel, a kis Puliszka unokaöcsémmel.
De egyszerre csak bejött Gyopár bátyám és arcomat gonoszkás mosollyal
figyelve így szólt unokaöcsénkhez:
Gyere, Puliszka, választunk neked valami ajándékot...
Máris a torkomban dobogott a szívem, mert tudtam, mit akar
Gyopár: megkérdezésem és beleegyezésem nélkül odaajándékozni valamit Puliszkának a 
játékaimból.
Amikor elõször ajándékozott így a holmimból, panaszra
mentem édesanyánkhoz. De azt mondta:
-Ejnye, Moha, csak nem sajnálod attól a kis vakarcstól azt az
ócska csengettyût? Csak nem sírsz is miatta?
Én meg nem tudtam megmagyarázni, hogy nem a csengettyût siratom,
hanem a jogtalanság fakaszt sírásra. Szégyenemben sírok,
amiért el kell tûrnöm, hogy Gyopár hatalmaskodjék rajtam. Most azonban nem akartam sírni.
Legalább annyival büntetni akartam a bátyámat, hogy ne örülhessen a
sírásomnak. Pedig mohón várta: mialatt játékszekrénykémhez
vezette az örvendezõ Puliszkát, és lassan kitárta a szekrény
ajtaját, egyre leste, görbül-e már sírásra a szám. Az nem
aggasztott, hogy mit fog adni Puliszkának. Tudtam:
valami apróságot, hogy fösvénységnek tûnjék, ha megint
panaszkodnék miatta.
Én azonban nem akartam panaszkodni. Minden erõmmel
azon voltam, nehogy elsírjam magam. Tágra meresztettem a
szemem, hogy visszatartsam a könnyeimet. Gyopár egy kis
porcelán nyuszit adott Puliszkának, és szokásos, gonoszkás
mosolyával így szólt hozzá:
- Ezt Moha adja neked, köszönd meg neki.
Puliszka még kicsi volt, de csibésznek volt már akkora,
hogy megérezze: nekem mindez rosszul esik. Vigyorogva
fordult hát felém:
- Köszönöm!
Vigyorra torzult Gyopár szája is, amint várta, hogy kinyögjem:
"szívesen". De éreztem, a szóval együtt a sírás is kitörne.
Könyvespolcomhoz ugrottam, kihúztam egy mesekönyvet
és kirohantam a házból.
A padra már zokogva rogytam le, ráborultam a támlájára és
sokáig sírtam. Egyszerre csak észrevettem, hogy szorongatok
valamit a kezemben: a mesekönyvet. A könnyeimen át
rábámultam, és egy percre abbamaradt a zokogásom.
Eszembe ötlött valami. Már nyitottam is ki a könyvet, kapkodva
lapoztam benne, sorra el akartam olvasni a mesék végét. De
újból és újból elöntötte szememet a könny, látásom
elhomályosult.
Egyszerre csak megszólalt fölöttem valaki:
- Mi bajod, kis barátom?
S már ült is le mellém Földigszakáll bácsi. Hozzásimultam, és
még nagyobb erõvel tört ki belõlem a zokogás. Gyopárról nem
akartam szólni neki, fájt volna, ha õ is azt hiszi, hogy a porcelán
nyuszit sajnálom Puliszkától. Amikor azonban a lapozás felõl
kérdezõsködött és már csillapodott a sírásom, ezt válaszoltam:
- Azt akartam megtudni, van-e csak egyetlenegy olyan
mese is, amelynek a végén nem bûnhõdik meg, aki gonosz.
Mert én úgy emlékszem, hogy a sárkány is, a vasorrú bába
is, a rossz testvér is mindig megbûnhõdik a mese végén. A
valóságban miért nincs így? Ismerek valakit, aki mindig roszszalkodik,



de soha nem bûnhõdik meg érte...
Földigszakáll bácsi megsimogatott:
- Megbûnhõdik az is, Mohácska. Gondoskodik róla a természet,
hogy minden rosszalkodó érezze rosszasága súlyát.
Folytonosan tudnia kell, hogy õ rossz. Ez bizony tetemes
súly. Csak azért hiszed, hogy nem bûnhõdik, mert a rosszalkodók
titkolják, mekkora terhet cipelnek lelkükben.
Megráztam a fejem:
- Ez nem büntetés, Földigszakáll bácsi. Nagyon is könynyen
elcipelik õk lelkükben azt a terhet. Lehetne szigorúbb is a
természet. Utánozhatná egy kicsit a meséket...
Beszélgettünk még egyebekrõl is, Földigszakáll bácsi végül
így szólt hozzám:
- Mohácska, ha van kedved hozzá, légy szíves, menj le holnap
reggel a tanító bácsitokhoz és hozz fel nekem egy csomag
könyvet. Mire felérsz hozzám, már sülni fog a gomba.
Nagyon örültem a megbízásnak. Földigszakáll bácsit minden
gyerek örömmel látogatta meg. Azóta még inkább, amióta
fönt lakott a hegytetõn, kupolás csillagvizsgálójában. Most
persze azért is örültem, mert ezzel a megbízással Gyopárnak is
megmutathattam, milyen megbecsült személyiséget szokott õ
a maga gonosz élvezetéért könnyû szívvel megbántani.
Amikor azonban elmondtam a bátyámnak Földigszakáll
bácsi megbízását, õ olyasmit válaszolt, amitõl végigfutott
bennem a hideg, és rémülten bámultam rá. Szinte el sem
hittem, hogy ilyesmi is lehetséges. Gyopár ugyanis gondolkodott egy kicsit - látszott a szemén,
hogy dolgoztatja az agyát -, aztán a maga gonoszkás mosolyával így szólt:
Jó, hogy említed ezt a csomagot. úgyis le akartam menni
holnap reggel a tanító bácsihoz, és meg akartam látogatni
Földigszakáll bácsit is. Különben is helyesebb, ha ilyen fontos
ügyet én intézek. Átveszem a megbízást, te már ne is törõdj vele.
Most nem akarta, hogy sírjak - bizonyára tartott tõle, hogy
szüleink nem hagynák jóvá az elképzelését -, tüstént magamra
hagyott hát, mint aki jelzi, ellenvetésre úgysincs jogom.
Estére kisütöttem, mit tegyek: megelõzöm Gyopárt a tanító
bácsinál, elhozom elõle a csomagot. A tanító bácsi korán kel,
mehetek már hajnalban is. A felkelésemet nem vehette
észre Gyopár, akkoriban már nem aludt közös szobában Ugribugri öcsénkkel és velem.
Azon viszont törnöm kellett a kobakom, hogyan ébredjek fel hajnalban. De kitaláltam azt is.
Kihoztam a baromfiólból a legkorábban kukorékoló kakasunkat
és az ágyam lábához kötöttem. Tettem elébe vizet meg egy
szelet piskótatekercset is, hogy jól érezze magát. Ugribugri
persze bámult, minek nekem ilyen eleven ébresztõóra,
elmondtam hát neki az egész ügyet. Az öcskösnek tetszett a tervem - már csak azért is, mert
Gyopár õrajta is folytonosan hatalmaskodott.
Másnap reggel hét óra tájt, amikor Gyopár kilépett a szobájából,
elsõ pillantása egy kosárra esett. Kisebbfajta
négyszögletes utazókosár volt, a verandán állt a lépcsõ közelében, és át
volt kötve vastag zsineggel. Ugribugri ekkor már a
veranda kövén ugráltatta kis piros labdáját, és Gyopár kérdésére,
hogy miféle kosár az, így válaszolt:
Moha hozta fel nemrég a tanító bácsitól, Tóbiás csacsi kordéján.
Azt mondta, könyvek vannak benne Földigszakáll
bácsi számára. Most átszaladt Kutykuruttyért. Innen már gyalog
viszik fel.
Gyopár dühbe jött:



- Üzenem Mohának, hogy ezért még számolunk! Világosan
megmondtam neki tegnap, hogy én intézem ezt az ügyet! -
Megragadta a kosarat: - Ezt akarja felcipelni az a két kis vakarcs?
Hiszen beleszakadnának! Még meg is köszönheti Moha, hogy én
viszem! - és már vonszolta is a kapu felé.
Édesanyánk utánakiáltott:
- Reggelizz elõbb! - De tudta a betyár: ha Kutykurutty meg én
megjövünk, már nehezebb lenne kierõszakolnia, hogy õ vigye
fel a kosarat. Nevetve kiáltott vissza:
- Jobb reggelit kapok Földigszakáll bácsinál!
Körülbelül negyedóra alatt szoktunk felérni Földigszakáll bácsi házához.
Gyopárnak és a kosárnak egy óra kellett rá.
Eleinte ötméterenként voltak kénytelenek megpihenni. A kosár a földre
ült, Gyopár a kosárra. Gyopár szuszogott, a kosár nyikorgott,
aztán megint nekidurálták magukat az útnak,
 ha tíz pár keze lett volna Gyopárnak, azt is kevesellte volna a
cserélgetésre. A nap egyre melegebben sütött, s amikor
Gyopár végre bevánszorgott a kosárral Földigszakáll
bácsi szobájába, már úgy tapadt hozzá a trikó, mintha éppen a
patakból mászott volna ki. Földigszakáll bácsi meg nagyot nézett:
- Ennyi könyv? Hiszen csak két-három kötetrõl beszéltünk.
Csak nem küldte föl az egész könyvtárát a tanító bácsi?
Kioldotta a zsineget, felkattintotta a két zár bádognyelvét és
felhajtotta a kosár fedelét. Én meg felültem a kosárban és
átnyújtottam neki egy kis csomag könyvet:
- Tessék, Földigszakáll bácsi! Felhoztam!
Kár, hogy nem tudom elmondani, milyen lett Gyopár ábrázata,
amikor meglátott engem. Csak annyit tudok mondani,
hogy az egyik pillanatban vörös volt, bizonyára a szégyentõl, a
másikban fehér, gondolom, a dühtõl. Én meg - még mindig
a kosárban ülve - sietve elmondtam Földigszakáll bácsinak,
hogy mi történt:
- Hajnalban felhoztam a könyveket. A kosarat Kutykuruttyék
adták kölcsön, a zsineggel Ugribugri kötötte át.
Földigszakáll bácsi persze ebbõl még nem tudta meg a lényeget:
- De hát miért? Miért cipeltetted föl magad szegény bátyáddal?
Most már talpra szökkentem és kiléptem a kosárból:
- Azt tetszett mondani, gondoskodik róla a természet, hogy
minden rosszalkodó érezze rosszasága súlyát. Az én
"szegény bátyám" elvette tõlem a megbízatást. De én
keveslem azt a súlyt, amelyet õ érezni szokott, ha rosszalkodik.
Segítettem hát egy kicsit a természetnek!
Gyopár most már annyira dühbe gurult, hogy el akart rohanni.
De Földigszakáll bácsi ha öreg volt is, törpe volt, tehát
fürge. Utánafutott és az ajtóban elkapta a karját:
- Nem oda, Buda! Aki nekem könyveket is hoz és felcipel
nekem egy kis bölcset is, az nem mehet el tõlem éhesen!
Nem érzitek, hogy sül már a gomba?
Beleszaglásztunk a levegõbe. Csakugyan! Már szállongott a
konyha felõl a vajban sülõ, friss csiperkegomba pompás
illata...
Mákostészta-ügy
Hallod-e Mohácska, az már nem is mákos tészta, hanem
tésztás mák! - Nagyapám szólt így rám evés közben, amikor
nálunk vendégeskedett. Édesanyám
azt mondta:



Nagyobb baj, hogy már a harmadik tányérral eszi, pedig
három tányér meg szokott ártani neki.
Kiigazítottam:
Nem szokott, hanem elõfordult. Most nem fog megártani. -
De rögtön ezután titokban ki is engedtem a nadrágszíjamat.
Ettem tovább, valósággal lubickoltam az élvezetben, amint
magamba villáztam a koromfekete, zsírtól és cukortól
csillogó metéltboglyákat. De ugyanekkor úgy éreztem,
mintha súlyos ólomgolyók gördültek volna ide-oda a
mellemben. Nyugtalankodás gyötört, nem leszek-e mégis
rosszul. És akkor nem kísérhetem haza nagyapát a pónifogaton
Pöttöndre, és nem vendégeskedhetem náluk három napig.
Tulajdonképpen abba szerettem volna hagyni az evést, de
olyan lehetetlennek éreztem, hogy letegyem a villát, mint például azt,
hogy fölemeljem a házunkat. Nagyapám
figyelt egy ideig, aztán ezt mondta:
Minél többet eszel belõle, annál nehezebb abbahagyni. A
mákban ugyanis ópium van, vagy ahogyan a régiek nevezték: mákony.
Kábít, bódít, gyöngíti az akaraterõt. Kisebb élvezetért
eljátszod a nagyobbat!
Egy óra múlva már az ágyamon gyötrõdtem fájó hassal,
édesanyám mellettem ült, fejcsóválva mondogatta, hogy
"Látod-látod", s ekkor vidám csengettyûszóval kigördült udvarunkról
a pónifogat, és vitte helyettem Gyopár bátyámat Pöttöndre.
Kimerülten pihentem és pihegtem az ágyon, sötétszürke
fellegként növekedni, gomolyogni, hömpölyögni kezdett
bennem a megbánás. Ekkor még azt hittem, a pöttöndi útra
gondolt nagypapa, amikor figyelmeztetett: "kisebb élvezetért
eljátszod a nagyobbat!"
Körülbelül két hét múlva, amikor ismét harmadik tányérral is
kértem a mákos tésztából, édesanyám így szólt: Gondolj a
múltkorira!
Bennem azonban erõsebb volt az elõzõ két tányér, a lubickolás
az élvezetben, kértem hát a harmadikat is: Nem fog
megártani!
Villáztam magamba a koromfekete, csillogó boglyákat, és
élvezettel együtt ismét éreztem a mellemben görgõ, nehéz
ólomgolyóként a nyugtalankodást. Megint bõvítettem az övemen.
Szerettem volna abbahagyni az evést, de olyan
nehéznek, sõt lehetetlennek tûnt letennem a villát,
mintha a kezemhez nõtt volna. Nem lettem ugyan rosszul a három tányértól,
de a megbánás mint sötétszürke felleg egész délután gomolygott bennem;
bántott, hogy félnem kell a rosszulléttõl.
Nyári szünet lévén egy reggel Kutykuruttyal meg négy-öt
másik osztálytársammal félnapos útra indultam a romokhoz.
Bizonytalan idõjárás volt, lelkemre kötötte hát édesanyám,
hogy vigyem magammal az esõköpenyemet. Nekem azonban
eszem ágában sem volt hurcolni a köpenyt, anélkül indultam el
hazulról, és szinte lubickoltam az élvezetben: könynyû ruhában
kirándulhatok, semmit sem kell cipelnem. De ugyanekkor
görögni kezdtek bennem a nyugtalankodás ólomgolyói is.
Hogy csillapítsam mozgolódásukat, megkérdeztem
Kutykuruttytól:
-Mit gondolsz, nem kellene visszamennem a köpenyemért?
Nem lesz zivatar?
Kutykurutty legyintett:



- Dehogy! Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni!
Valójában nagyon szerettem volna visszamenni, de minden
lépéssel, otthonról távolító szökkenéssel nehezebbnek és
nehezebbnek, végül egészen lehetetlennek éreztem, hogy
visszaforduljak. Végül valóban nem lett zivatar, még esõ sem, de
amikor délben hazaértem, a megbánás sötétszürke fellege
mégiscsak növekedni, gomolyogni, hömpölyögni kezdett
bennem. Édesanyám ugyanis ezzel fogadott:
- Kisfiam, egész délelõtt nyugtalankodtam miattad...
Ezen a napon megint mákos tészta volt ebédre. Megint három
tányérral ettem, lubickoltam az élvezetben. De súlyos
ólomgolyóként görgött bennem, gyötört a nyugtalankodás.
Szerettem volna abbahagyni az evést, de képtelennek éreztem rá
magam. És egy óra múlva megint az ágyamon gyötrõdtem.
Édesanyám mellettem ült. Az arckifejezését, fejcsóválását
elképzelhetitek. Egy újabb óra múlva pedig, amikor már
bágyadtan ültem a cseresznyefa alatt, és a megbánás
sötétszürke fellege gomolygott bennem, egyszerre csak
éreztem, hogy elkerekedik a szemem, és rádöbbentem egy
igazságra: ha megtörténhet, hogy a harmadik tányér roszszullétet
okoz, akkor - mivel értelmes lénynek tartom magam -
két tányérnál többet sosem szabad ennem!
Néhány nap múlva a játszóréten voltam, amikor a kis
Fújóska sárkánya fennakadt a lombok között. Örömmel lódultam
érte, mert láttam, hogy vékony ágra kell kimászni, és
élvezni akartam pajtásaim bámulatát: milyen bátor vagyok.
Fújóska utánamszólt:
Ne menj, Moha! Letörhet az ág!
Kutykurutty lehurrogta:
Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni!
Amikor lepillantottam az ág tövébõl a fölfelé bámuló sok kis
arcra, a lelkem valósággal lubickolt a dicsõség élvezetében. De
amikor mászni kezdtem kifelé azon a vékony ágon, eszembe
jutott: óriási rosszaságot cselekszem, hiszen ha lábamat vagy
éppenséggel nyakamat töröm, nagy bánatot okozok a
szüleimnek. S a dicsõség élvezetéhez a nyugtalanság
gyötrelme társult: mintha ólomgolyók görögtek volna szívem körül.
Egy pillanatra eszembe jutott: milyen ismerõs ez a két
részbõl álló érzés! Mikor is éreztem hasonlót? Nagyon
szerettem volna visszamenni, de minden mozdulattal, amellyel
az ág csúcsához közeledtem, egyre kevésbé éreztem képesnek
magam a lemondásra a dicsõségrõl. Miután ledobtam a sárkányt,
lemásztam, Kutykurutty a vállamra csapott:
Stramm gyerek vagy!
Nagyon elszégyelltem magam: ezek szerint Kutykurutty elismerése fontosabb volt számomra, 
mint
édesanyám és édesapám nyugalma...
Nemsokára megint mákos tészta volt ebédre, és én már
alig vártam, hogy a gyakorlatban is kipróbáljam
felfedezésemet: ha értelmes lénynek akarom tartani magam,
csak két tányérral szabad ennem. Nagyon nehezemre esett a
dolog, mert nagyon vágyakoztam a további koromfekete, zsírtól
és cukortól csillogó metéltboglyákra, a máktömeg édes zamatának
élvezetére. Mégsem emeltem harmadszor a tányéromat a
tálhoz. Nem moccantam. A percek teltek, és egyszer
csak különös élményben volt részem. Elõször csak homályosan, halványan, szinte csak sejtetõen,



aztán egyre erõsebben és erõsebben éreztem nagyon jólesõ elégedettséget
magammal szemben, amiért nem eszem harmadik tányérral.
És ekkor hirtelen megfogalmazódott bennem a bizonyosság:
erre az elégedettségre gondolt nagyapám, amikor
azt mondta, "kisebb élvezetért eljátszod a nagyobbat".
Délután, amikor a játszórét felé lépegettem, az utcai kút
mellett két csoport kistörpe állt harciasan szemben egymással.
Egyesek már szedték is a köveket a zsebükbe, markukba.
Látszott, hogy rögtön kitör a kõcsata. Kutykurutty, az
egyik csoport vezére odakiáltott nekem:
Szedj követ, és állj mellém!
Tudtam én jól, hogy nem szabad kõvel hajigálni, hiszen eltalálhatjuk egymás arcát, szemét, de
nagyon szerettem találni is, megfutamítani is. Fél perc múlva már valósággal lubickoltam
a csatázás élvezetében, de ugyanakkor mintha súlyos
ólomgolyók gördültek volna ide-oda a mellemben, már futkosott
is bennem a nyugtalankodás: "Jaj, nehogy arcon
vagy szemen találjunk valakit!" És felvillant bennem megint a
pillanatnyi töprengés: "Honnan ilyen ismerõs nekem az
élvezetnek és a nyugtalankodásnak ez az egybefonódott érzése?"
Vágyódtam rá, hogy abbahagyjuk a dobálást, de egyre
nehezebbnek, sõt szinte lehetetlennek éreztem, hogy a csata
tombolásában elõálljak ezzel az indítvánnyal. Hogy valamelyest
mégis megnyugtassam magam, azt kiáltottam:
- Ki ne üssük valakinek a szemét!
Kutykurutty hangja dühösen csattant:
- Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni!
Ettõl a kiáltástól megerõsödött bennem a tudat: bizony
megtörténhet, hogy szemen találunk valakit. Ha tehát értelmes
lényeknek akarunk számítani... Tovább nem is gondoltam.
Csak felszikráztak bennem a gondolatkapcsolatok: mákos
tészta. Arra emlékeztet az élvezet és a nyugtalankodás keveréke!
Ezek szerint a kõdobálás is ,mákostészta-ügy"? És magam is
szinte csak ekkor vettem észre, hogy mozdulatlanul állok, mint
valami szobor. Karom a magasban, kezemben a dobásra szánt
kõ. És már kiáltottam is:
- Abbahagyni! Követelem!
Örültek, hogy abbahagyhatják, és mégsem látszanak gyáváknak,
hiszen én parancsoltam rájuk. A magyarázatomat persze
lemosolyogták: ha száz eset közül egyszer történik is baj, aki tud
gondolkodni, sosem dobál. Nekem azonban elég boldogság volt
egyelõre az is, hogy sikerült megtennem, amit lehetetlennek
éreztem. Aranybetûs ünnep lett bennem az a délután. Úgy
változott meg ettõl a pillanattól kezdve az életem, mintha arról a
harmadszorra már üresen hagyott tányérról "erõboglyákat"
villáztam volna magamba.
Ha lehetségesnek látszott, hogy zivatar lesz, magammal vittem az esõkabátomat.
Ha lehetségesnek látszott, hogy letörjön az
ág, nem másztam fel rá.
És sorra fedeztem fel életem egyéb területein is a "mákostészta-ügyeket".
Lehetséges, hogy megbetegszem a baktériumoktól: tehát mindig kezet mostam evés elõtt. 
Mindig
megmostam a gyümölcsöt. Lefekvés idején nem ültem a könyv mellé
azzal a szándékkal, hogy egyetlen mesét még elolvasok elõbb,
mert tudtam: lehetséges, hogy hosszas olvasás, kései
lefekvés lesz belõle. És ámuldoztam: tele az élet
"mákostészta-ügyekkel"!



Történt egy napon, hogy kõ találta el Fújóska szeme alját,
édesapám megkérdezte tõlem:
Te is részt vettél a dobálásban?
Hiúságom sajnos dicsekvésre csábított:
Én semmi olyasmit sem teszek, amibõl baj lehet. Megtanított rá a mákos tészta. -
És elmondtam, hogyan jutottam
a mákos tésztától mindenféle kockázat kerüléséig.
Édesanyám kijelentette:
Hát, ha ilyen derék tészta a mákos, holnap megint azt csinálok!
Másnap, éppen akkor, amikor a második tányérral ettem,
bejött hozzánk Fújóska édesanyja:
Jaj, hogy milyen rosszak ezek a fiúk!
Ma megint kõvel hajigálták egymást; ha Moha közéjük nem szalad, megint baj
lehetett volna belõle.
Édesanyám rémülten nézett rám:
Közéjük szaladtál? Hiszen azt mondtad, kerülöd a kockázatot! Kiüthették volna a szemed!
Csak ekkor eszméltem rá magam is, hogy megszegtem az elhatározásomat. Elgondolkozva 
feleltem:
- Azért szaladtam közéjük, hogy kiszedjem a zsebükbõl a
köveket. Mert hiába kiabáltam, nem hagyták abba. úgy látszik,
elõfordulhat, hogy kénytelen kockáztatni az ember.
Ezen aztán annyira elgondolkoztam, hogy szórakozottan
a tálhoz emeltem üres tányéromat. Kértem harmadszor is.
Édesanyám elmosolyodott:
- Ez is ilyen rendkívüli eset, amikor kénytelen kockáztatni az ember?
Észbe kaptam:
- Jaj, dehogyis, ez nem! - És mosolyogva tettem vissza magam
elé a tányért.
A hógörgeteg
Már több éve iskolába jártam, amikor megtudtam, mi az a
lavina, vagyis hógörgeteg. Olvastam egy régi képes
újságban, hogy magas hegyeken néha megcsúszik a nagy
tömegû hó, elindul lefelé, egyre több és több hó tapad hozzá,
és olyan óriási hógolyó lesz belõle, hogy egy egész falut is
betemethet, összelapíthat. Elébe lehet azonban vágni
a bajnak, ha legördülés elõtt szétrobbantják azt a nagy tömegû
havat. Nagyon tetszett nekem, hogy ilyen okos az ember,
meg tudja elõzni a lavinát, és tüstént el is határoztam valamit.
Mint minden nap, aznap délután is összegyülekeztek játszani
a faluvégi réten a törpeházi kistörpék. Félrehívtam négy jó
cimborámat: Bérci Bercit, Kutykuruttyot, Rezedát, meg a
nálunk kisebb Kökörcsint, felolvastam nekik az újság
cikket, és azt mondtam:
- Törpeháza mellett is van hegy. Azt a hegyet télen vastag hó borítja. Csapatot kell szerveznünk
tehát a lavina legördülésének megelõzésére! A csapat neve ez lesz: Törpeháza
Megmentõinek Gárdája. Én leszek a megelõzõ fõparancsnok, Bérci Berci a megelõzõ 
alparancsnok,
ti hárman pedig megelõzõ fõtisztek.
Nagy lelkesedéssel fogadták a gárda megalapítását, és Kutykurutty azt tanácsolta,
legyen jelszavunk is, mindig azzal
köszöntsük egymást. Nem is jelszót, hanem rögtön egész
mondatot alkottunk. "Ha nagyra nõ, bajt csinál" - hangzott a
köszöntés, a felelet meg ez volt rá:
"Bánj el véle, míg parány!"
Megbeszéltük azt is, hogy a lavinarobbantást riasztópisztolyba való patronokkal hajtjuk végre.
Még javában tartott a nyári szünet, de ez nem csökkentette



lelkesedésünket: már másnap felmentünk a hegygerincre,
helyszíni szemlét tartani.
Megállapítottuk, hogy hol a legmeredekebb a hegyoldal, hol csúszhat meg legkönnyebben a
hótömeg. Kiválasztottam egy alkalmas mélyedést és így rendelkeztem:
- Ha majd robbantunk, ide tesszük a robbantószert.
Még egy karót is leszúrtunk, hogy nagy hóban is megtaláljuk
azt a helyet. A karó leszúrása közben azonban történt egy kis baj:
a nadrágomat kiszakította egy vadrózsatövis. Bántott a dolog,
mert - vasárnap lévén - az új ruhámat, a kék színût viseltem, és
édesanyám a lelkemre kötötte, hogy nagyon vigyázzak rá. Azt is
sokszor mondta édesanyám, hogy ha kiszakad a ruhám, tüstént
szóljak neki, hadd varrja meg. Errõl a szakadásról mégsem
akartam szólni, mert szégyelltem, hogy nem vigyáztam az új ruhámra.
Egy másik kellemetlenség is történt velem odafent a hegyen:
nagyot kortyoltam a forrásból, és a hideg víztõl fájdalom nyilallt a
fogamba. Tüstént gyanítottam, hogy valószínûleg lyukas az
egyik fogam, és az is eszembe jutott, hogy be kellene tömetni.
Igen ám, de rögtön eszembe jutott a fogorvosi fúrógép is, és
inkább megnyugtattam magam: bizonyára nincs is ott lyuk, csak
túlságosan hideg volt a víz...
Amikor szeptemberben megkezdõdött a tanítás, már készen
állt a robbantó dobozunk, és a gárdám már az elsõ nap
felkeltette az egész iskola érdeklõdését. Amikor beléptem a
terembe, megelõzõ alparancsnokom is, megelõzõ fõtisztjeim is
szalutáltak, és keményen ropogtatták a gárda köszöntését:
- Ha nagyra nõ, bajt csinál!
Én pedig megelõzõ fõparancsnokhoz illõ komolysággal
válaszoltam:
- Bánj el véle, míg parány!
De másért is emlékezetes lett számomra az a nap. A tanítás
megkezdésének tiszteletére megint az új ruhám volt rajtam, s a
padom egy léce beleakadt a nadrág eltitkolt szakadásába, és
tovább hasította.
Volt azonban, ami ennél is jobban bántott. Hazafelé menet
találkoztam Gáspárral, egy nagyobb parasztfiúcskával. Gáspár
egy kisbárányt vezetett, én megállítottam, simogattam a
báránykát, és olyasmit mondtam, hogy mennyire szeretném,
ha nekem is volna ilyen kisbárányom. Gáspárt bosszantotta,
hogy feltartom, és így szólt:
- Van is neked annyi pénzed! Ez nem egy krajcár ám, mint a medvecukor!
Ez a fitymálás meg engem bosszantott, és így feleltem:
- Meg sem venném! Édesapám is azt akarja, hogy kecskét
vegyek inkább, kecskefogatom legyen!
Örültem, hogy most már tisztelettel nézett rám Gáspár, de
késõbb, amikor az erdei ösvényen baktattam fölfelé, bántani
kezdett, hogy nagyzoltam, hazudtam. Még arra is gondoltam
futólag: ha visszamennék és megmondanám neki, hogy nem
beszéltem igazat az elõbb, akkor bizonyára elmúlnék ez a rossz
érzésem. Ehhez azonban nem volt erõm.
November elején aztán egy éjszaka leesett az elsõ hó. Másnap
reggel örömtõl ragyogó arccal fogadott a gárdám az iskolában,
és még keményebben ropogtattuk a jelmondatot: "Ha
nagyra nõ, bajt csinál! Bánj el véle, míg parány!" Együtt
indultunk aznap hazafelé is, és a fõutcán egyszerre csak elém állt
Gáspár:
- Jó, hogy találkozunk, Moha. Van most egy eladó erõs



kecskénk, kecskefogatba való. Délután felviszem hozzátok,
mutassuk meg édesapádnak!
Megrémültem. Ha felhozza, megtudják a szüleim, hogy
nagyzoltam, hazudtam, egyszóval: most már igazán meg
kellene mondanom az igazat. Gárdám tagjai azonban akkora
tisztelettel néztek rám mint leendõ kecskefogat-tulajdonosra,
hogy inkább ezt mondtam.
- Nem kell már kecske, Gáspár, ne hozd fel. Azt mondta
édesapám, a csacsifogat többet ér, majd inkább csacsit vásárol
nekem. No, szervusz!
És megkönnyebbülve siettem tovább. Baj nélkül azonban
mégsem múlt el a nap. Amikor este beléptem a hidegrõl a meleg
szobánkba, fájni kezdett a fogam. Annyira fájt, hogy most már
meg is néztem, és elszörnyedve láttam, hogy mégiscsak
lyukas. Minthogy azonban megint eszembe jutott a fogorvosi
fúrógép, tanácsosabbnak tartottam továbbra is hallgatni róla.
Másnap pedig, vasárnap, amikor fel akartam rántani az ünnepi
ruhámat, véletlenül a nadrág szakadásába
dugtam a lábam. Most már nem is vízszintesen hasadt tovább, hanem függõlegesen.
Kénytelen voltam összeöltögetni a fityegõ szövetdarabokat.
Még büszke is voltam magamra, hogy milyen ügyes vagyok.
Újév után végre megkezdõdött a nagy havazás, és egy
szombati nap délutánján úgy döntöttünk: most jött el a pillanat,
hogy megmentsük Törpeházát a hógörgetegtõl. De
már pénteken is történt két emlékezetes esemény. Amikor a
délutáni hógolyózásból hazafelé szaladtam, a falu felõl Gáspár
közeledett, és lelkendezve újságolta:
Találtam számodra egy eladó csacsit! Beszéljük meg
édesapáddal, hogy mikor jöttök le megnézni.
Rémülten hebegtem:
Édesapámnak most nagyon sok a dolga... És különben
egy csacsival semmit sem érünk... egyet úgysem vesz
meg édesapánk... Hárman vagyunk testvérek... egy csacsin folytonosan civakodnánk...
De nem is olyan sürgõs... Majd
szólok, ha kell...
Ismét megkönnyebbülve váltam el tõle, a konyhánkban
azonban újabb baj várt rám. Amikor húztam egyet a meleg
kávéból, olyan erõsen nyilallott a fájdalom a fogamba, hogy az
arcomhoz kellett kapnom. Édesanyám észrevette,
kénytelenn voltam kitátani a számat, õ pedig összecsapta a kezét:
Mekkora lyuk! Miért nem szóltál? Holnap reggel bemegyünk
Vácra, a fogorvoshoz. Az új ruhádat vedd fel!
Puff neki - gondoltam. - Két csapás egyszerre... - Az új
nadrágom ugyanis hátulról nézve már alig volt nadrágnak
nevezhetõ. Be is húzódtam tüstént a szobánkba, tût, cérnát
vedtem elõ és töprengtem a fityegõ cafatok fölött. Aztán
hirtelen elhatározással kör alakban kivágtam az egész rongyos területet. Eszembe jutott ugyanis,
hogy az öcsémnek, Ugribugrinak ugyanolyan színû az ünneplõje. Az õ nadrágja ugyan
szûk nekem, de arra jó lesz, hogy a magamé alá felhúzva
hibátlan szövettel töltsem ki a nagy, kerek lyukat. De
amikor másnap reggel fölébredtem, Ugribugrin már rajta volt az ünneplõ nadrágja,
és elkámpicsorodva panaszolta,
hogy az õ fogait is meg akarja nézetni édesanyánk. Nem volt Idö
töprengésre, felhúztam hát ezt az "elöl nadrág, hátul
semmit" és folytonosan ügyeltem rá, nehogy háttal forduljak
édesanyám felé. Sikerült is megõriznem a titkom egészen a



fogorvos bácsi székéig.
Elõttem Ugribugri ült benne, s mosolyogva ugrott ki belõle,
mert a fúrás egy cseppet sem fájt: a doktor bácsi
csak kicsiny lyukat talált a fogán. Nekem ellenben rettentõen fájt.
Amikor végre fölálltam, megmagyarázta a doktor bácsi, miért
kellett szenvednem:
Mély és nagy lyuk volt a fogadban, Mohácska; közelebb járt
a fúró az ideghez. Máskor hamarabb gyere el!
A fájdalomtól megfeledkeztem a nadrágom lyukáról.
Édesanyám persze azonnal észrevette.
Nevetett és szörnyülködött egyszerre:
- Kisfiam, kisfiam, hát így jöttél el Vácra? Tönkretetted az új
nadrágodat? Hányszor mondtam, hogy tüstént szólj, mihelyt
egy kicsit elszakad!
Szégyenkeztem is, de jókedvem is volt. Nem kellett már
aggódnom a nadrág miatt, hiszen édesanyám megtudta a
dolgot. Ráadásul már a fogam sem fájt, s az is eszembe jutott,
hogy délután végre robbanthatok a gárdámmal,
megmentjük Törpeházát.
Mialatt délután fölfelé kapaszkodtunk a hegyoldalon a nagy
hóban, egyre azt találgattuk: vajon hogyan fog ünnepelni
minket a falunk? Díszlakomával? Torták seregével? Egymást
túllicitálva képzelegtünk a hálálkodó törpeháziakról, akik az
életüket köszönhetik nekünk...
A kanóc azonban háromszor is elaludt, s végül rõzsébõl raktunk máglyát,
arra tettük a bádogdobozt. A máglya viszont
csak füstölgött, de ekkor már egyikünk sem mert a közelébe
menni, hogy igazítson rajta. Lejöttünk hát a hegygerincrõl
és megmagyaráztuk magunknak: jobb is, ha otthon vagyunk a
robbanáskor, legalább rögtön ünnepelhetnek bennünket.
Engem azonban hazamenet újabb kellemetlen meglepetés ért.
A kertünk kapuja elõtt három csacsi állt, Gáspár meg éppen
lenyomta a kilincset, hogy bemenjen hozzánk. Most már hiába
hebegtem mindenfélét, ragaszkodott hozzá, hogy édesapám
megnézze a csacsikat, és a fáradozását, meg a gondos
kutatómunkáját emlegette, amivel beszerzett nekünk három
ilyen gyönyörû szamarat. Végsõ kétségbeesésemben
felajánlottam neki, hogy kárpótlásul megtömöm az összes
zsebét finom téli almával, csak vigye, minél gyorsabban vigye a
kapunk elõl azt a három szamarat. Meg sem vártam a válaszát,
beosontam gyorsan a kamránkba, és telekapkodtam almával egy
szakajtót. Éreztem ugyan, hogy ha nem is éppen lopás, de
olyasféle, amit cselekszem, s nyugtattam is magam, hogy majd
megmagyarázom édesapámnak, miért kellett elvinnem az
almákból.
Erre a magyarázatra azonban hamarabb került sor, mint
gondoltam. Mert abban a pillanatban, amikor kiléptem a
szakajtóval a kertünk ajtaján, dörrenés hangzott fel a hegygerincen.
Elejtettem a szakajtót, az almák szétgurultak, a
csacsik habzsolták õket, házunk ajtaja felpattant, szüleim
kiléptek, bámultak a hegyre, bámultak a csacsikra, legfinomabb
almáinkra, de fõként énrám - és várták a magyarázatot.
A magyarázat nemsokára egészen részletesen, a báránykától
kezdve a szamáron és a kamrabeli almákon át el is hangzott
odabenn a házban, és most már édesapám mondta
mosolyogva, de azért neheztelve is:



- Látod, látod, fiam, így növekszik a nagyzolás. Ha már az
elején bevallottad volna Gáspárnak, hogy csak lódítottál egy
kicsit, nem került volna sor a többire. - Majd somolyogva tette
hozzá:
- Ha nagyra nõ, bajt csinál, bánj el véle, míg
parány.. .
Az ünneplést, a díszlakomát, a tortákat pedig hiába vártuk.
Nem méltányolta Törpeháza, hogy megmentettük. Csak
mosolyogtak rajtunk és azt mondogatták, hogy a Börzsönyben
még sosem volt lavina.
Mások talán elkeseredtek volna a hálátlanság miatt, mi
azonban csak szánakoztunk rajtuk, amiért nem tudnak gondolkodni.
Mert ha addig nem volt is, hátha éppen abban az
esztendõben lett volna elõször, és okos törpe elébe vág a bajnak.
Nem is oszlattuk fel a gárdát, vigyáztunk Törpeházára továbbra
is, és egészen az olvadásig minden reggel keményen
ropogtattuk a megelõzõk jelmondatát: "Ha nagyra nõ, bajt
csinál! Bánj el véle, míg parány!"
Fogorvosnál
Bizony, a fogorvossal sokáig hadilábon álltam. Tudtam én,
hogyne tudtam volna, mondogattam is magamnak sûrûn,
hogy ha nagyra nõ a lyuk, az odvas fog is bajt csinál, és
noszogattam is magam, hogy a doktor bácsival együtt
bánjunk el vele, míg parány; sokszor mégsem akarózott
elmennem a váci fogorvoshoz. Féltem. Inkább halogattam
hát a dolgot, elhitettem magammal, hogy nincs nagy
baj, míg végül persze mindig ugyanaz lett a makacskodás
vége: a fogorvos székében kötöttem ki. Õ pedig mindannyiszor
a lelkemre kötötte: jöjjek rendszeresen, gyakrabban.
Míg kisebb a baj, kevésbé fájdalmas a megoldás is.
Egyszer azonban végleg megszabadultam a félelemtõl. Elmondom, hogyan történt.
Egy délben, ebéd közben inni akartam egy nagyot, a hidegtõl
azonban megint fájdalom nyilallt a fogamba. Édesanyám
észrevette, és így szólt:
Úgy látszik, kilyukadt egy fogad! Szombaton úgyis be kell
mennem Vácra, te is velem jössz, elmegyünk a fogorvoshoz.
Ebben a pillanatban megkezdõdött bennem egy bizonyos
fázásféle érzés. Ebéd után megnézte édesanyám a fogamat,
elszörnyedt:
Hú, mekkora lyuk!
A fázás erõsebb lett:
De ugye azért nem biztos, hogy ki is kell húzni?
És elhangzott az elsõ megnyugtatás:
És ha ki kellene húzni? Meglátod, egy csöppet sem fog fájni.
Rémülten néztem édesanyámra:
- Meglátom?! Hát biztos, hogy ki kell húzni?
Amikor beléptem szobánkba és leültem az asztalomhoz,
Gyopár bátyám mesterkélt panasszal felsóhajtott:
- Jaj, de rengeteg leckém van! Félek, hogy ma el sem jutok
a játszórétre!
Tudtam, mit jelent, hogy másról beszél, nem a fogorvosról.
Ezt jelentette: "Íme, látod, milyen tapintatos vagyok?
Igyekszem elterelni a figyelmedet a rád váró szörnyûségekrõl..."
Idõnként komoly arccal rám nézett, mintha ezt mondta volna:
"A te bõrödben sem szeretnék lenni!" - és most már nemcsak
belülrõl fáztam, hanem kifejezetten végigborzongtam a



félelemtõl.
A tanulással legelõször Ugribugri, az öcskösünk szokott elkészülni,
és rögtön el is szokott ugrabugrálni a játszórétre.
Ezen a napon azonban visszafordult és megvárt engem. Jól
esett a figyelme, de egyszersmind végig is futott rajtam a hideg.
A rám váró szenvedések tiszteletét éreztem ki belõle,
különösen abból, hogy míg a bal oldalamon lépegetett, beteg
ápolói gondossággal nyújtotta a kezét egy-egy korlátlan palló
elõtt, és elrugdosta az utamból a nagyobb köveket...
Útközben nagynénénkkel, Borbála nénivel és nagybátyánkkal,
Tömzsi bácsival találkoztunk. Amikor kiderült, hogy
szombaton fogorvoshoz kell mennem, Borbála néni elkapta
rólam a tekintetét, a távolba nézett, és mintegy a börzsönyi
hegyeknek mondta:
Ennek mindnyájan ki vagyunk téve... - Aztán rögtön másról
kezdett beszélni.
Tömzsi bácsi viszont harsányan kiáltozott:
Fogorvos! Hiszen az semmi! Nehogy félj tõle, Moha
öcsém! Annyi az egész:.,happ!", és már kinn is van! - Eközben
azonban gyors mozdulatokkal, erõsen simogatta a fejem
tetejét, és rémületbe ejtett vele, mert úgy gondoltam, félelmem
nem okol meg ekkora simogatást; bizonyára a rám váró
szenvedés miatt sajnál.
Mint kornyadozó virágot az esõ, úgy üdített fel, hogy a játszóréti
kis törpék hallgatni sem igyekeztek a fogorvosról, és
megnyugtatni sem akartak. Magatartásuk, mint Ugribugrié
ezt fejezte ki: "Fogorvoshoz menni nagyon rossz, de hát
mit tegyünk?" Bensõ vacogásom tomboló, ihaj-csuhajos
hangulattá alakult. Olyan vadul, lázas duhajsággal játszottunk,
ahogyan halálraítélt dorbézolhat a siralomházban élete utolsó estjén...
Hazafelé menet másik nagynénénkkel, Mályva nénivel találkoztunk.
Õ is a megnyugtatók csoportjába tartozott:
- Semmi az, Mohácska! Csak annyi, mint egy bolhacsípés, a
legjobban teszed, ha nem is gondolsz rá.
A bensõ fázás nyomban visszatért. Mert ha csakugyan bolhacsípés,
akkor miért ne gondolhatnék rá?
Másnap, szerdán, ebéd elõtt óriási öröm ért. Észrevettem,
hogy mozog a fájós fogam. Kirohantam a konyhába édesanyámhoz:

- Mozog a fogam! Nem kell fogorvoshoz menni, magától ki fog esni!
De édesanyám határozottan kijelentette:
- Akkor is elmegyünk a fogorvoshoz. Inkább szenvednél vele
hónapokig, amikor egyetlen pillanat alatt megszabadulhatsz tõle?
Ez nagyon fontos szó volt. Elindított ugyanis bennem egy
gondolatsort, amelynek a végén kipattant a fejembõl egy találmány.
Mégpedig olyan találmány, amely - nyugodtan állíthatom
- boldoggá tett.
Aznap délután Ugribugri megint megvárt, kísért, én meg
részvéte melegénél próbáltam enyhíteni bensõ fázásomat, és
félig neki, félig magamnak, mintegy hangosan gondolkodva ezt
motyogtam:
- Tulajdonképpen nem is a fogorvostól szeretnék én megszabadulni,
hiszen az csak egy pillanat, egy-két perc, és lehet,
hogy nem is fog fájni, hanem ettõl az érzéstõl szeretnék
megszabadulni, amit azóta érzek, amióta tudom, hogy menni
kell. Vizsga elõtt éreztem ugyanezt: féltem, hogy rosszul fogok



felelni a vizsgán. Ha elõre belenyugodtam volna, hogy az sem
baj, ha nem fogok tudni egy szót sem, akkor rögtön elmúlt
volna az a... - Ezt a mondatot már nem fejeztem be, hanem
megálltam, és rábámultam Ugribugrira.
Aztán felkiáltottam:
-Megvan! Megvan a megoldás! Megmenekültem! És
milyen egyszerû! Azért félek a fogorvostól, mert nem akarok
belenyugodni abba, hogy majd fájdalmat kell éreznem. De ha
elõre belenyugszom a fájdalomba, ha elhatározom: fájjon, ahogy
akar, bánom is én, akkor már nincs mitõl félnem!
Öcsikém! Vége a bajnak, éljen a nyugalom! - Boldogságomban
szaladni és énekelni kezdtem egyszerre: - Föl, föl
vitézek a csatára, a szent szabadság oltalmára...
Ugribugri mellettem futott, õ is fújta a dalt, és örömében
õ is nevetett. Amikor pedig megelégeltem az ujjongást, elébem állt:
- Moha! Hiszen te hõs vagy!
Most én nevettem:
- Dehogy vagyok hõs! Kópé vagyok! Meg akartam szabadulni
valami rossztól, és sikerült. Ennyi az egész. - De hiába
tiltakoztam, továbbra is hõsnek tekintett. A köveket nem
rugdosta elõlem többé, de ha leejtettem valamit, odaugrott, és
tisztelettel fölemelte.
A játszórétiekre nem tett ekkora hatást a találmányom. Figyelmesen
meghallgatták és elégedetten elmosolyodtak.
Pojáca - mintegy mindnyájuk nevében - megpaskolta a fejem:
- Van itt ész, törökméz! - és már játszottak is tovább. Csak
Nagypici jött oda hozzám kétkedõ mosollyal:
- És mondd... csakugyan nem félsz egy csöppet sem?
Egy icipicit sem?
Láttam rajta, hogy tudja: igazat mondok. Mégis úgy ingatta
a fejét, mintha nem hinné. A játékomat nem tette már duhajjá
a rémület, a megkönnyebbülés miatt azonban százszor
több örömet leltem benne, mint máskor.
Még világos volt, amikor hazaértünk. Szüleink a verandán
ültek vendégeinkkel, Borbála nénivel, Mályva nénivel és Tömzsi
bácsival. Megörültem, hogy megbámultathatom velük
nagyszerû találmányomat, és felrohantam hozzájuk:
- Óriási újságom van! Már egy icipicit sem félek a fogorvostól!
Rájöttem: ha abban reménykedem, csak bolhacsípés
lesz, meg csak annyi, hogy "happ!", akkor félek. De ha belenyugszom,
hogy rettenetesen fog fájni, és azt mondom:
"Fájni fog, hát fájni fog! Oda se neki!", akkor megszûnik a félelem!
A verandán ülõk elkomolyodva összenéztek, aztán édesanyám
felém nyújtotta a kezét:
- Jaj, kisfiam, annak persze örülök, hogy már nem félsz, de
azért ilyesmit elhatározni...
Ekkor mind a három vendég egyszerre szólalt meg.
Borbála néni háromszor egymás után megrázta a
fejét, és minden
rázáskor ezt mondta:
- Ez sok! Ez sok! Ez sok!
Mályva néni nevetett:
- Jaj, édes gyerekem, elég, ha abba belenyugszol: csak
annyi lesz, mint egy bolhacsípés...
Tömzsi bácsi hozzám lépett, magához szorított, gyors
mozdulatokkal simogatta a fejem tetejét, és ezt mondogatta:



- Túlozni nem kell! Túlozni nem kell... Csak annyi lesz,
hogy "happ!"... Csak annyi lesz, hogy "happ!"... De
édesanyám odaszólt hozzánk:
- Lehet, hogy még annyi sem! Ne félj egy csöppet sem,
kisfiam, nem fog fájni!
Felkiáltottam:
- De hiszen mondom, hogy már nem félek! Éppen ez a
nagyszerû! Éntõlem fájhat, ahogy akar, tyuhaj! - és elfutottam Ugribugrival.
A szombatig hátralévõ idõt valóságos mámorban töltöttem.
Most nem teremtettek bennem vacogást sem a tapintatosan
hallgatók, sem a megnyugtatók, sõt, elteltek órák, másfél órák
is anélkül, hogy eszembe jutott volna: szombaton reggel
fogorvoshoz megyünk. Ki sem tudom mondani, milyen remek
érzés volt azzal a gondolattal tátanom ki a számat a fogorvosi
székben:.,Fájjon, ahogy akar, bánom is én!"
Vártam a fájdalmat. És egyszerre csak így szólt a fogorvosbácsi:
- Öblítsd ki a szádat, Mohácska!
Rábámultam. De õ már a fogamat nézegette a fogóban. mert
akkor már kinn is volt...

Ugribugri tanítás után kijött elém a magyarkúti vasútállomásra.
Tudtam, mit jelent kérdezõ tekintete, és már a kocsi
lépcsõjérõl válaszoltam rá:
- Egy csöppet sem fájt! Semmit sem éreztem!
Ezt felelte:
- Jaj de jó! - és jobbról is, balról is megcsókolt.
Délután a játszóréten minden csoport abbahagyta a játékot, és
odakiáltottak nekem:
Na mi volt? Nagyon fájt?
- Egy csöppet sem!
Egyesek ugyanazt felelték, amit Ugribugri: - "Jaj de jó!" -,
mások ezt mondták: "Tiszta szerencse!" Nagypici azonban
vihogni kezdett:
- Akkor hát kár volt elhatározni azt az egészet!
De Rezeda rákiabált:
- Miért volt kár, legalább nem félt tõle! Én is el fogom határozni,
ha majd kell: "Fájjon, ahogy akar!"
Uzsonnaidõ táján, amikor hazaértem, Borbála néni, Mályva
néni és Tömzsi bácsi ismét a verandán beszélgetett szüleimmel.
Mikor felmentem, hogy uzsonnázzam, úgy vettem
észre, mosolygást fojtottak el. Miután köszöntem, és az asztalhoz
ültem, csönd vett körül. Aztán Borbála néni így szólt:
- Mondd csak, Mohácska! Hogyan bírtad ki azt a rettenetes fájdalmat?
Elmosolyodtam, és megfogtam a bögrémet:
úgy bírtam ki, hogy nem fájt egy csöppet sem.
Elmosolyodott Borbála néni is:
- Na látod! - Felemeltem a bögrét, inni akartam, de ekkor
Mályva néni felnevetett:
Na látod, kár volt olyan nagy dolgot csinálni belõle! Tömzsi
bácsi, minthogy mellettem ült, átkarolta a vállamat,
arcom és a bögre közé hajolt, és harsányan kacagott:
Kárba veszett, hogy akkora hõs voltál! - és akkor mindnyájukból
kirobbant a nevetés.
Én meg tartottam magam elõtt a bögrét, bámultam a kakaó
kör alakú, remegõ tavát, és éreztem, hogy szépen lassan
elvörösödöm. Mint fuldokló hajótörött, aki mentõövet keres



a hullámokon, úgy kaptam rá a tekintetem szüleim arcára.
édesapám is mosolygott. Édesanyám meg, bár szánakozva,
de õszintén nevetett. Nem akartam, hogy sírni lássanak,
letettem hát a bögrét, felálltam, és bár kiáltoztak utánam.
- "De Mohácska!" "Mi bajod, gyere vissza!"- , elrohantam a kertbe.
Körülbelül egy év telhetett el, amikor - ismét ebéd közben-
megfájdult egy másik fogam.
Édesanyám megnézte, és kijelentette:
- Holnapután bemegyünk Vácra a fogorvoshoz!
Ugribugri már tanulás közben is tisztelettel pillantgatott rám,
és megint megvárt, kikísért a játszórétre. De nem betegápolóként
jött mellettem, hanem peckesen lépdelt, folytonosan
elragadtatott pillantásokat vetett rám. És egyszerre
csak ragyogó arccal így szólt:
- Tudom, hogy megint elhatároztad, fájhat akármilyen rettenetesen,
nem törõdsz vele, elõre belenyugszol!
Röviden és közömbösen válaszoltam, hogy érezze: nem
szívesen beszélek errõl. Meg sem álltam, úgy mondtam:
- Nem, öcskös. Nem határoztam el, azt is szégyellem,
hogy a múltkor olyan nagy dolgot csináltam a fogorvosból.
Ugribugri azonban megdöbbenve megállt:
- Nem határoztad el? - Szinte gyanakodva kérdezte, mint
ha hibát firtatna: - Talán már nem félsz, hogy fájni fog?
Megálltam és elgondolkoztam:
- Félek is, nem is. Hiszen valószínûleg nem fog fájni, de
lehetséges, hogy fájni fog. Úgy érzem, mindegy.
Az öcskös arcán még nagyobb lett a megdöbbenés:
- Mindegy?! - Valósággal vádolt, amikor felkiáltott:
- Moha! Te nem mondasz igazat! Te már nem félsz a fogorvostól!
Elmosolyodtam:
- Csakugyan... most, hogy mondod, úgy érzem, nem félek -
azzal indulni akartam. De Ugribugrit lesújtotta, amit megtudott.
A közeli kerítéshez lépegetett, majdnem támolygott, leült a
kõpárkányra, és maga elé merengve, nagyon szomorúan
rebegte:
- Nem félsz... milyen kár! Olyan gyönyörû volt, hogy hõs vagy!
Ugribugri hazudik
Egy õszi délután, miközben szobánkban tanultunk, Gyopár
bátyám - anélkül, hogy fölnézett volna a könyvébõl - csöndesen
így szólt: Jó lenne egy kis naspolya. Van-e bátorságod hozzá?
Nem feleltem azonnal, de dolgoztatni kezdtem a fejem. Úgy
akartam válaszolni, hogy egyrészt ne tarthasson gyávának,
másrészt ne is kelljen részt vennem abban, amit tervez. Efelõl
ugyanis nem volt kétségem, hogy nagynénénknek, Borbála
néninek a naspolyafájára gondol. Ijedtemben azonban, hogy
esetleg mégis részt kell vennem a dézsmálásban, ez a
hebehurgya felelet csúszott ki a számon:
- Hátha idén megengedi, hogy együnk. Próbáljuk meg,kérjünk tõle.
De még végig sem mondtam, már bántott is, hogy ezt
válaszoltam. Hiszen nyilvánvaló, hogy ez csak kibúvó. Mert
egész Törpeháza tudja, hogy Borbála néni még soha,
egyetlen szem naspolyát sem adott senkinek, és egy csöppet
sem valószínû, hogy idén másképpen tenne. Ha valamelyik
unokaöccse kér tõle, mindig ezt feleli: "Adok, fityfiritty, persze,
hogy adok... de csakis lekvár alakban, majd télen. A világ
legnagyobb ostobasága így, naspolya alakban megenni a



naspolyát! Hiszen így csupa mag meg héj, nem is eszed,
csak köpködöd! Megfõzve viszont a világ legfinomabb lekvárja!"
Nem lepõdtem meg tehát, hogy Gyopár gúnyosan elmosolyodik
a válaszomon:
- Beszélhetnél egyenesebben is, Moha: "Nincs bátorságom hozzá, gyáva vagyok."
Kisfiú voltam még és gyanútlan: elhittem Gyopárnak, hogy
szégyellni való az idegenkedésem a csenéstõl, ijedten
tiltakoztam tehát:
- Nem igaz, nem vagyok gyáva, és nagyon szívesen megyek
veled! Csak azért mondtam, hogy kérjünk tõle, mert Borbála
néni kertjébe nehéz bejutni. Behemót mindent észrevesz és
azonnal ugatni kezd.
Behemót icipici, fekete kutya volt, olyan apró és cingár, hogy
folytonosan ügyelnie kellett az embernek, rá ne lépjen, el ne
törje azt a gyufaszál vékonyságú lábacskáját. De ha picinyke volt
is, a gyümölcsöst nagyszerûen õrizte. Már akkor is ugatni
kezdett, ha a kertben sétálgatva a ház mögé, a gyümölcsös felé
kanyarodtunk. Örültem hát, hogy eszembe jutott Behemót,
és reménykedtem benne, hogy Gyopár így felel: "Igazad van, nem
juthatunk be. Mondjunk le a naspolyárol."
Õ azonban így szólt:
- Behemót hallgatni fog. Mert mi Borbála néni beleegyezésével
megyünk hátra. Csak nem képzeled, hogy megkockáztatom,
hogy rajtacsípjen holmi gyerekes beosonáson! Hiszen
félig-meddig már felnõttnek számítok, vigyáznom kell a híremre!
Ez a szándéka nekem is tetszett. Engem úgy tartott számon
Törpeháza, mint a legjobb viselkedésû kistörpét, én nem
szerettem volna elveszteni ezt a kis köztisztelet-félét. De
Gyopár így folytatta:
Azt mondjuk neki, hogy színdarabot tanulunk édesanya
születésnapjára. Máshol megleshet valaki, elronthatja a
meglepetést. Az õ kertje az egyetlen biztos hely. És megkérjük,
hogy õ se jöjjön hátra.
Erre már megdöbbentem:
- De Gyopár! Hiszen ez hazugság! Ezt nem mondhatjuk!
Gyopár elgondolkodott:
- Nem az a legnagyobb baj, hogy hazugság. Sokkal nagyobb
baj, hogy nekünk, kettõnknek nem fogja elhinni, hogy ezért
akarunk a kertjébe menni éppen naspolyaérés idején! Be kell
vetnünk az öcsköst is bizalomgerjesztõnek! Ha Ugribugri beszél a
színdarabról, akkor nem fog gyanakodni. - Kikiáltott az ablakon: -
Ugribugri, gyere csak be!
Megkönnyebbültem: nem kell részt vennem a csínyben,
Ugribugri pedig úgysem lesz hajlandó hazudni. Gyopár azonban
igen ravaszul tálalta a feladatát:
- No, öcskös, kivételesen te is részt vehetsz velünk egy
nagyszerû tréfában. - Ugribugri örömében körülugrálta az
asztalt. Gyopár rám kacsintott, és folytatta: - Most mind a
hárman elmegyünk naspolyát enni Borbála nénihez. De tréfából
azt mondjuk neki: azért szeretnénk hátra menni a kertjébe,
hogy titokban színdarabot tanulhassunk édesanya születésnapjára.
És hogy lássuk, milyen ügyes vagy, Moha is, meg én
is kivételesen megengedjük neked, hogy te légy a legfõbb
tréfamester: te mondhatod el Borbála néninek mindezt. De kérd
meg arra is, hogy õ se jöjjön hátra a kertbe, hadd legyen majd az
õ számára is meglepetés a színdarab.



Ami a következõ percben történt, elszomorított, de meg is
nyugtatott valamelyest. Az öcskös ugyanis megint körülszökdécselte az asztalt:
- Nagyszerû! Éljen! Én vagyok a tréfamester! Gyerünk!
Gyerünk! Gyerünk!
Elszomorított, hogy ilyen könnyen beadta a derekát, hogy
hazudni, de meg is nyugtatott a beleegyezése. Ha a jó kis
Ugribugri nem lát elutasítani valót Gyopár tervében, akkor talán
csakugyan nincs miért idegenkednem tõle nekem sem, talán
túlzás, hogy rosszaságnak érzem. Ennek ellenére, az egész úton,
mialatt nagynénénk háza felé siettünk, zaklatott a bizonytalanság:
hátha csak azért egyezett bele, mert még kicsi, és fel kellene
világosítanom, hogy hazugságot vállalt. De féltem Gyopár lenézõ
mosolygásától - "Csak nem vagy gyáva?" -, no meg szerettem
is az érett, dércsípte naspolyát... hallgattam tehát.
Behemót a konyhából futott ki elénk a kertkapuhoz, és Gyopár
meg én rossz lelkiismeretünk tanácsára tüstént vele kezdtünk
foglalkozni: hadd menjen Ugribugri egyedül a konyhába Borbála
nénihez, viselje csak õ egymaga az egész felelõsséget.
Egy perc múlva már ki is ugrált nagy vidáman:
- Megengedte Borbála néni! Mehetünk a kertbe! - sugárzott
arcáról a jól teljesített feladat öröme. Éppen ezért hatott ránk
annyira megdöbbentõen és érthetetlenül, hogy amikor már
elhelyezkedtünk egy-egy ágon, de naspolyát még egyet sem
törtünk le, már meg is szólalt a fa alatt Borbála néni:
- Na, ezt a három naspolyát én csíptem meg a dér helyett!
De rögtön lekvárt is csinálok belõlük! - rázott fenyegetõen
mindkét kezében egy-egy nagy fõzõkanalat.
Jól emlékszem a szégyen érzésére: olyasmit tettem, amiért
veréssel fenyegethet valaki. Mert hogy csupán fenyeget a
fõzõkanalakkal, azt mindhárman jól tudtuk. De amivel mégis
ütött, az jobban fájt: a szemünkre vetett rosszalkodásunk.
- Az egyik azzal büszkélkedik, hogy õ már félig-meddig felnõtt,
a másik azt hiteti el a faluval, hogy õ a legjobb viselkedésû
kistörpe. Pedig íme, semmi egyéb mind a kettõ, mint
haszontalan, hazug, ravasz csaló! És még arra is képesek,
hogy csöpp öcsikéjüket is belevonják a gazemberségükbe!
Pfuj! Látni sem bírlak tovább titeket! Kergesd ki õket, Behem ót!
Azzal már indult is vissza a ház felé, mi meg fülig vörösen
másztunk le a fáról. De bármennyire kellemetlenül éreztük is
magunkat, el kellett mosolyodnunk, amikor megláttuk Behemótot.
Mert a pirinyó Behemót is fõzõkanalat tartott a szájában,
és fenyegetõ morgással, buzgón hozta mögöttünk a
kapuig. Azonban mihelyt kiléptünk a kapun, kidobta fogai közül,
kiszaladt utánunk, és most már ismét örvendezve futkosott
körülöttünk. Le is hajoltam, hogy vakargassam a picike
fejét, de Gyopár hirtelen megragadta a karom, és mereven
a levegõbe bámult:
- Te Moha! És Ugribugri... én nem értem az egészet. Hogyan
lehetséges az, hogy Borbála néni ilyen fölkészülve jött
hátra a kertbe? Még Behemótnak is adott a szájába egy fõzõkanalat.
Biztosan utánunk lesett. De miért lesett utánunk?
Rákiáltott az öcskösre: - Neked észre kellett volna venned,
hogy baj van! Látnod kellett, hogy nem hiszi el a színdarabi tanulást!
Ugribugrinak, ha rákiáltottak, tüstént sírásra görbült a szája.
De most a szeme is csodálkozóvá kerekült:
- De hát... miért is hitte volna el? Hiszen én elõre megmondtam



neki, hogy... most tréfából hazudni fogok!
Mozdulatlanul bámultunk az öcskösre. Aztán Gyopár lassan a
két keze közé fogta a fejét, és föltekintett a lombok közt az
égboltra. Mint aki azt nézi: elfér-e a világban ennyi ostobaság.
Ismerte ezt a mozdulatot az öcskös, le is gördült tõle egy
könnycsepp az arcocskáján. De szabadulni igyekezett az
ostobaság vádja alól:
- Miért baj az, hogy megmondtam? Hiszen te mondtad, hogy
csak tréfából hazudunk... Ha nem mondtam volna meg
elõre, hogy most tréfából hazudni fogok, akkor... az igazi
hazugság lett volna...
Akkora lélegzetet vettem, mintha valami dohos pincébõl
léptem volna ki a szabad, tiszta levegõre. De csak a mellkasom
emelkedett-süllyedt; valami boldog nyugalom mozdulatlanná
tett, és nem bírtam levenni a tekintetem az öcskös
könnyes arcocskájáról.
Gyopár még mindig fogta a fejét, de most már nem az égboltra,
hanem õ is az öcskösre bámult. Behemót egyszerre
csak türelmetlenül vakkantott egyet. Nem néztem rá, de értettem
a hangjából, hogy csodálkozva kapkodja arcról arcra a
tekintetét, hol jobbra, hol balra billegeti a fejét, és körülbelül ezt
gondolja: "Hát ezeket vajon mi lelte? Miért nem mozdulnak
már? Mit bámulnak egymáson ilyen sokáig? Kutya legyek, ha
értem..."
Ízlik
Ugribugri, az öcskösöm ebéd közben felemelte a tányérját:
- Kérek szépen még néhány húspogácsát! - Mi
ugyanis így neveztük a vagdalt húst, a fasírozottat.
Édesanyám adott neki még kettõt, de figyelmeztette:
- A fõzeléket is edd, kisfiam! A sárgarépához még hozzá
sem nyúltál!
Vagy öt perc múlva az öcskös ismét felemelte a tányérját:
- Kérek szépen még néhány húspogácsát!
- Ejnye kisfiam, mondtam, hogy egyél fõzeléket is. Miért
nem eszed?
- Nem szeretem!
Erre már édesapánk is ránézett:
- Én sem szeretem valami különösebben, de nem tartom
fontosnak, hogy szeretem-e vagy sem. Ma ez van ebédre,
tápláló, tehát eszem.
Újabb öt perc múlva már aggódva szólt rá édesanyám Ugribugrira:
- Miért nem eszel, kisfiam? Megint megetted a húst fõzelék
nélkül. De húst már nem kapsz többet. Edd meg a fõzeléket is!
De Ugribugri nem nyúlt a kanál után.
- Nem kérem a fõzeléket, édesanyám! Nem eszem meg!
Nem ízlik!
Most már Gyopár bátyánk és én is rábámultunk az öcskösre.
Ilyesmi szokatlan volt az asztalunknál. Édesanyánk hangja
szigorúbbra vált:
- Nem az a fontos, hogy ízlik vagy sem; az a fõ, hogy edd meg!
De Ugribugri keze most sem mozdult.
- Engedje meg, édesanyám, hogy ne egyem meg! Van
még más étel is, ami tápláló. Ez nem ízlik.
Szüleink összenéztek és hallgattak. Nekem pedig eszembe
jutott Földigszakáll bácsi szava: "minden helytelen cselekedet
egy még helytelenebbnek vág ösvényt."



Azon járt tehát az eszem, miféle újabb hibát enged majd be az öcskös életébe
ez a mostani. Ki is találtam, mi következhet, és ebéd után -
miközben szobánk felé lépegettünk - így szóltam hozzá:
- Ha nem eszed meg azt is, ami nem ízlik, nemsokára
nap-nap után el fogsz késni az iskolából. Az öcskös nevetett:
- Az lehetetlen, hiszen én ébresztem fel minden reggel a
szivacsot meg a krétát, az egész iskolát!
Ugribugri ettõl kezdve sohasem ette meg azt, ami nem
volt ínyére való. Édesapánk azt szerette volna, ha magától
eszmél rá: nem fontos, hogy minden étel élvezetes legyen,
édesanyánk viszont igyekezett Ugribugri kedves ételeit készíteni.
Én meg abban bíztam, a következmények majd megértetik
vele: akkor sem szabad letennie a kanalát, ha sárgarépa
van a tányérján.
Egy októberi reggelen, amikor Gyopár meg én már javában
mosakodtunk, Ugribugri még nagy kényelmesen feküdt a
takarója alatt. Hirtelen megfeledkeztem a jóslatomról, és
megkérdeztem tõle:
- Csak nem vagy beteg?
Gyopár meg így szólt:
- Lustának méltóztatsz lenni?
Az öcskös Gyopárnak felelt:
- Nem méltóztatom lustának lenni, éppen csak még nem
ízlik a felkelés.
Gyopár nevetett:
- Hát nekem talán ízlett?
Szüleinknek a következõ napokban újabb aggodalommal
kellett tapasztalniuk, hogy Ugribugri csak akkor szánja rá magát,
hogy kibújjék az ágyból, amikor Gyopár meg én már-már
indulunk is az iskolába.
Október végén pedig már rendszeres késõn járónak számított
az iskolában. Ekkor úgy gondoltam, eljött az ideje,
hogy mûködésbe lépjek, és egy délben, mikor együtt lépegettünk
hazafelé, így szóltam hozzá:
- Hát, megtörtént a lehetetlen. Emlékszel? Azt mondtad:
lehetetlen, hogy késõn járó légy.
Az öcskös nem is aggodalommal, hanem szinte kétségbeesve
pillantott rám, de csak este válaszolt. Felkönyökölt az
ágyában és így szólt:
- Hát akkor segíts rajtam, Moha, hogy ne késsem el többé!
Amikor jónak látod, húzz ki az ágyból! Ha ellenkezem, le is önthetsz.
Megráztam a fejem.
- Nem úgy segítek. úgy segítek, hogy ne másnak kelljen
kihúznia téged az ágyból, hanem magadtól is fel tudj kelni. Ha
rosszul gomboltak be egy mellényt, az elején kell kezdeni az
újragombolást. Gyere velem!
Kivezettem a konyhába, és megálltam vele édesanyánk elõtt:
- Édesanyám, kaphatnánk holnap sárgarépa-fõzeléket ebédre?
Édesanyánk örvendezve bólogatott, az öcskös viszont rémült
szemmel bámult rám:
- Ez neked segítség?! Ettõl nem fogok elkésni?!
Magabiztosan bólintottam:
- Ez az egyetlen igazi segítség. Ha meggyógyítjuk az alapbajt,
a következmény magától elmúlik.
Az öcskös azonban dühbe gurult:
- Ha százszor alapbaj is: ami nem ízlik, azt nem eszem! Ha



másképp nem tudsz segíteni, ezt a segítséget süsd meg! - és
visszaszaladt az ágyába.
Nemsokára magam is visszamentem a szobánkba, lefeküdtem
és gondolkoztam. Nem tudtam, hogy Ugribugri ébren
van-e, vagy már alszik, mégis hangosan kimondtam, amire jutottam:
- Hajaj, egy hónapon belül rossz tanuló is leszel.
Vagy tíz percig csönd volt. Már biztos voltam benne, hogy
aludt, nem hallotta. De egyszerre csak felnevetett:
- Höhö, az lehetetlen! Hiszen a bocskorom talpa okosabb,
mint az egész osztály!
November vége felé egy délután, miközben mindhárman a
szobánkban tanultunk, ugribugri egyszerre csak felállt, és
húzkodni kezdte magára a ködmönkéjét. Rábámultam:
- Máris elkészültél?
- Még nem egészen... de most ródlizom egy kicsit Fújóskával.
Majd késõbb folytatom a tanulást. Most nem ízlik.
Gyopár meg én egyszerre mondtuk:
- Nekem sem ízlik!
De Ugribugri vállat vont és kiment.
Február végén, amikor tarisznyánkban a félévi bizonyítvánnyal
hazafelé lépegettünk az iskolából, megint megjegyeztem:
- Tehát ismét megtörtént a lehetetlen: rossz tanuló lettél.
Most már rám sem emelte a tekintetét. Kétségbeesése korporságba burkolózott.
Másnap délután azonban, amikor tanulni kezdtünk, mellém
somfordált a számtankönyvével:
- Akkor hát légy szíves, segíts, hogy megint jó tanuló legyek!
Elvettem tõle a könyvet, és letettem az asztalomra.
- Majd ebben is segítek. Megmagyarázom, amit nem értesz.
De az igazi segítség nem ez. Csak akkor segíthetek, ha ismét
minden délután, minden leckét megtanulsz. Gyere velem!
Kivezettem megint a konyhába, és megálltunk édesanyánk elõtt:
- Édesanyám, kaphatnánk holnap sárgarépa-fõzeléket ebédre?
Nem is volt értelme, hogy végigmondjam, mert a "sárgarépa"
szó hallatán az öcskös már perdült is, és visszarohant a
szobánkba. A konyha ajtaját nem merte, de a szobánk ajtaját
bevágta maga mögött. Amikor magam is visszamentem,
odaültem mellé, és egyetlen szót sem szólva arról, ami
történt, magyarázni kezdtem neki az osztást. De egyszerre csak felállt:
- Most hagyjuk abba! Majd holnap. Ma már nem ízlik a tanulás!
- és megint húzkodta magára a ködmönkéjét. - Különben
is: talán ma lehet utoljára szánkózni.
Most már rémülten meresztettem rá a szemem:
- Baj lesz ebbõl, öcskös! Valami nagy bajt fogsz okozni
vagy magadnak, vagy másnak.
Nevetett:
- Haha, az lehetetlen. Még magamnak sem. Másnak meg
egészen bizonyosan nem!
Az elsõ szép tavaszi esték egyikén Gyopár azt mondta az öcskösnek:
- Remélem, befedtétek azt a gödröt valamivel!
Nem voltam otthon aznap délután, ebbõl azonban megtudtam,
hogy az öcskös meg a barátja Fújóska, gödröt
ásott a kertünkben. Ugribugri ekkor már ágyban volt. Álmosan
is, sértõdötten is felelte:
- Az nem gödör, hanem tengerszem. Majd feljön benne a
talajvíz, és gyönyörû lesz.
Gyopár rákiáltott:



- A fejetekben már fel is jött! Azt kérdeztem:
befedtétek-e valami deszkával?
Ugribugri hallgatott egy picit:
- Majd reggel befedem.
Gyopár hangja még jobban felcsattant:
- Majd reggel?! Szó sem lehet róla! Ne akard, hogy én fedjem
be, mert én befedem ugyan, de akkor úgy meg is rázlak,
hogy a talajvízbõl, ami a fejedben lötyög, tejföl lesz!
Kutykurutty barátom a kapunk elõtt várakozott rám. Siettem
vissza hozzá. Amikor egy óra múlva lefeküdtem, eszembe jutott
a gödör. De Ugribugri olyan nyugodtan aludt, hogy biztos
voltam benne, valamelyikük befedte.
Másnap reggel arra ébredtem, hogy Ugribugri sír.
Befutottam szüleim szobájába, ugyanis onnan hallatszott a sírás.
Édesanyánk a díványon feküdt, bokáján borogatás. Ugribugri a
dívány elõtt összegörnyedve térdelt, homloka a dívány szélén,
és zokogott. Édesapánk meg Gyopár a dívány lábánál állt, de
nem édesanyát, hanem Ugribugrit nézték. Ebbõl tudtam meg,
hogy nincs baj. Ugribugri azonban - amint jajongó szavaiból
kiderült - nagyon nagy bajnak érezte, ami történt:
- Én vagyok az oka! Én vagyok az oka, mert nem keltem fel
este, hogy befedjem. De fel akartam kelni, még mondtam is
Gyopárnak, hogy nyugodtan kimehet, mindjárt felkelek, de
aztán mégsem keltem fel, mert... azért mert...
Édesapánk segített az akadozónak:
- Azért, mert nem ízlett.
Ugribugri felzokogott:
- Azért, mert arra gondoltam, hogy inkább majd reggel
kelek fel olyan korán, amikor még senki sem megy ki a kertbe.
Fel is ébredtem a kakasra. Rögtön ki is akartam menni,
de... aztán mégsem mentem, mert... hát azért, mert...
Most Gyopár folytatta:
- Mert nem ízlett a felkelés.
Az öcskös megint felzokogott:
- Mert nem bírtam!
Most én csaptam fel Ugribugri-magyarázónak:
- Mert elszoktál tõle, hogy parancsolj magadnak.
Erre már nem felelt. Felemelte fejét a dívány szélérõl, és
félve nézett édesanyára:
- De igazán nem tört el édesanya lába? Biztos, hogy egy
darabban van?
Édesanyánk szenvedõ arccal nevetett:
- Hát persze, hogy biztos, csak fáj egy kicsit a rándulás.
De nem is dagad. Egy óra múlva már felkelek.
Az öcskös felugrott, és körülugrabugrálta a díványt:
- Jaj, de jó, hogy nem tört el! Jaj, de jó! Jaj, de jó!
Majd hirtelen megtorpant.
- Ha felkel édesanyám, akkor, ugye, fõzni is fog?
Édesanyánk megint nevetett:
- Persze, hogy fõzök. Van talán valami kívánságod?
Az öcskös hátranézett, az én tekintetemet kereste. Hosszasan
nézett a szemembe, és megtudtam a tekintetébõl, hogy
gyõztem. Érti már õkelme, miként vág ösvényt valamelyik hiba
egy nagyobb hiba számára, és azt is tudja már, hogy az
elején kell kezdeni a rosszul gombolt mellény újragombolását.
Észrevette a huncut, mennyire örülök, aztán visszafordult



édesanyánk felé.
- Igen, édesanyám, van egy kérésem. Sárgarépa-fõzeléket szeretnék!
Délben, amikor Ugribugri mohón kanalazott, Gyopár gúnyosan ezt kérdezte tõle:
- Talán bizony már ízlik is?
Az öcskös kezében megállt a kanál. Komoly tekintettel
szemlélte egy ideig a kanalában levõ fõzeléket. Gondolkozott.
Aztán megrázta a fejét:
- Nem ízlik. Érzem, hogy finom, de nekem mégsem ízlik. -
Hallgatott egy kicsit, aztán lassan folytatta: - De olyannak kell
lenni... - megint elhallgatott, gondolkodott, aztán nagyon lassan,
minden szavát jól meggondolva elölrõl kezdte, és most már be
is fejezte a mondatot - ...de olyannak kell lenni, aki azt is
megeszi, ami nem ízlik neki. Olyannak lenni pedig nagyon ízlik!
Egy pillanatig még komoly tekintettel szemlélte a kanál
sárgarépát, aztán elmosolyodott, és a szájához emelte.
Ne taníts -
buta akarok maradni!
Egy õszi délután nagyon jókedvûen indultam Gyopár
bátyámmal a szomszédos dombtetõ, Földigszakáll bácsi háza
felé. A játszórétre szerettünk volna eljutni, de arra gondoltunk,
elõbb még csatangolunk egy kicsit. Gyopár viszont már
odakünn az utcán ezt mondta:
- Aggódom a számtanpéldák miatt. Számítok rá, hogy
legalább kettõt rosszul oldottam meg.
Gyopár mindig megharagudott, ha figyelmeztettem valamelyik hibájára.
Én mégis kötelességemnek éreztem, hogy szóljak:
- Ne mondd azt, hogy "számítok rá"! Csak arra számítunk,
amit szeretnénk! Inkább azt mondd: "tartok tõle vagy "félek tõle"!
Rám förmedt:
- Ne taníts engem! Idõsebb vagyok, mint te! Ugribugrit taníthatod,
de engem nem!
Elszomorodtam. De el is határoztam hirtelen, hogy nem
engedem elrontani a jókedvem. Így válaszoltam:
- Hiszen ez nagyszerû! Ha tudod, hogy ostoba vagy, akkor
tulajdonképpen nem is vagy ostoba!
Mogorván bámult rám:
- Mit beszélsz? Nem azt mondtam, hogy"ostoba vagyok",
hanem azt, hogy "ne taníts engem"!
Rámosolyogtam:
Akkor hát semmi okod az aggodalomra, mert akik valóban
ostobák, sosem mondják magukról, hogy ostobák!
Most megállt, és bömbölt:
- Ne szemtelenkedj! Én sem mondtam, hogy "ostoba vagyok"! Azt mondtam, "ne taníts engem"!
- Igazán örülhetsz, hogy ostobának tartod magad. Ez a
bölcsesség kezdete.
Most már elbizonytalanodott a hangja:
- Mit karattyolsz te összevissza? Vagy bolondot akarsz csinálni
belõlem? Én semmi egyebet nem mondtam, csak azt, hogy
"ne taníts engem"!
Bólintottam:
- Helyes! Mondd is ki minél többször! Valahányszor kimondod,
hogy ostoba vagy, az egy-egy lépés az értelem útján.
Megdöbbenve vizsgálgatta az arcom:
- Ismételd, amit most mondani fogok: "ne taníts engem"!
Nos, mit mondtam? Ismételd!
- Azt mondtad: "ostoba vagyok"!



Megfogta a karom:
- Gyerünk be Földigszakáll bácsihoz! - Addigra ugyanis
odaértünk a falu nagyapjának házához.
Dehogy megyek, miért mennék? A rétre akarok menni,
játszani! De nincs is itthon! Ma Bibiéknél ebédelt! A kapuhoz vezetett:
- Ülj le ide, és várj meg! De el ne menj! - Futni kezdett
Bibiék felé, én meg jókedvûen elindultam a játszórét
irányában. Csiripiszliék verandájáról kihallatszott az utcára,
amint édesanyja éppen korholja Csiripiszlit. Önkéntelenül
bepillantottam. Csiripiszli már a sarokban állt, és mogorván
nézett a kapu felé. Onnan ugyanis a kis Morcos Gombóc
bámészkodott rá. Kötelességemnek éreztem, hogy rászóljak:
- Gyere onnan, Morcos Gombóc, gyere velem! - És amikor
már egymás mellett lépegettünk, ezt mondtam: - Éppen
eléggé szégyelli magát Csiripiszli az édesanyja elõtt is. Derék
kistörpe nem növeli a szégyenkezését bámészkodással!
Morcos Gombóc hirtelen megállt:
Ne taníts te engem! Én még kicsi vagyok, nekem ez még
magas. A barátaidat tanítsd!
Elszomorodtam, de úgy döntöttem: nem engedem elrontani
a jókedvem. Vidáman, bólogatva feleltem hát:
igazad van, Morcos Gombóc, rád fér a tanítás!
Dühösen kiáltott:
- De én nem azt mondtam, hogy "rám fér", hanem azt,
hogy ,. ne taníts"!
Most már mosolyogtam is:
- Értem, értem, rád fér!
Megállt, morcosan toppantott:
- Nem! Azt mondtam, hogy "ne taníts"!
- Örülök neki, hogy magad is tudod: rád fér. Ez nagy dolog!
Elbizonytalanodott a hangja:
- De hát mi bajod van? Nem érted meg az emberi szót?
Nem azt mondom, hogy .,rám fér", hanem azt, hogy "ne taníts"!
Örvendezve nevettem:
- Nagyszerû, Morcos Gombóc! Ha ilyen biztos vagy benne,
hogy rád fér a tanítás, nemsokára magad fogsz tanítani másokat!
Most már ijedten vizsgálta az arcom, aztán gyöngéden
megérintette a karom:
- Mohácska! Gyere el most velem Földigszakáll bácsihoz...
Nevettem:
- Dehogy megyek! Onnan jövök! Játszani szeretnék! Gyere
te is a rétre! - S már indultam is jókedvûen. Morcos Gombóc
pedig szaladni kezdett vissza, Földigszakáll bácsi otthona felé.
Amikor már Törpeháza utolsó házai közt jártam, a távolban
megpillantottam Kutykurutty cimborámat. Õ is észrevett
engem, de hiába intettem neki, nem állt meg. Ebbõl rögtön
sejtettem, hogy nem jár egyenes úton, és rákiáltottam:
- Kutykurutty! Állj meg!
A tizenkét éves Csipicsóka rám szólt a túlsó oldalról:
- Ne bömbölj, Moha! Odahaza sem illik, hát még a nyílt utcán!
Ennyit sem tudsz?
Nevettem:
- De, tudok!
Kutykurutty most már kénytelen volt megállni. Mentem tovább
feléje, és elgondolkoztam: milyen érdekes, hogy
éppen Csipicsóka szólt rám, aki akkorákat szokott rikkantani,



hogy elhallatszik a falu egyik végétõl a másikig. Úgy látszik,
jól sejtettem: legkönnyebben a saját hibánkat vesszük észre másban.
Eközben odaértem Kutykuruttyhoz. Kezében kosár volt, félig
töltve apró szemû, sötétpiros almával. Az öreg Lányka néninek
éppen Kutykuruttyék kertje fölött volt egy parányi gyümölcsöse,
és Kutykurutty szokta neki elvinni a termést. Mentünk tehát
Lányka néni háza felé. Azonban úgy emlékeztem, hogy
legutóbb ennél a fél kosárnyinál több almát láttam Lányka
néni fáján. Meg is kérdeztem Kutykuruttytól:
- Csak ennyi termett rajta?
Kutykurutty elvigyorodott:
- Meg még egyszer ennyi! A felét már elhoztam az elõbb!
Nem értettem:
- Miért nem egyszerre hoztad el? Hiszen elbírtad volna! Még
szélesebben vigyorgott:
- Hát persze, hogy el! De ha kétszer megyek, több jutalmat ad!
Elszomorodtam.
- Ha tréfából tennéd, odahaza, és meg is mondanád utólag,
akkor ez huncutság volna. De te a szegény, öreg Lányka
nénivel teszed! És egy csöppet sem tréfából, hanem haszonért.
Tehát félrevezetés! Csúnya becsapás!
Kutykurutty vigyora eltûnt. Szava olyan volt, mint a jég:
- Ne taníts engem. A csöppségeket tanítsd! Mi egyidõsek vagyunk.
Mintha a tarkómra csimpaszkodott volna a testet öltött
szomorúság. Elõrecsuklott a fejem, elcsüggedtem. De hirtelen
megráztam magam, és ezt feleltem:
- Ez túlzás! Ne mondd azt, hogy neked Törpeháza sem inged,
 sem gallérod, hogy fütyülsz mindenkire!
Kutykurutty megállt, és rám bámult:
- De hát ki mondta ezt?
Én azt mondtam: "ne taníts engem".
Tagadólag intettem:
- Tiltakozom! Nem igaz, hogy sem inged, sem gallérod Törpeháza!
Most már kiabált:
- De hiszen nem is mondom, hogy az! Azt mondtam:
"ne taníts engem"!
Elmosolyodtam:
- Dehogyis fütyülsz te mindnyájunkra! Ezt ugyan hiába
mondod nekem!
Elém állt, az arcomat vizsgálgatta:
- Mi történt veled? Vagy csak bolonddá akarsz tenni? Én
meg azt nem hiszem el, hogy nem érted meg ezt a három
szót: "ne taníts engem"!
Elnevettem magam:
- Könnyelmû vagy, az igaz, meg meggondolatlan is, de
hogy Törpeháza sem inged, sem gallérod, azt nem gondolhatod komolyan!
Megdöbbenve nézte az arcom, hallgatott. Aztán hirtelen így szólt:
- Beviszem gyorsan ezt az almát Lányka néninek, várj meg itt
a kapu elõtt, de el ne menj! - Besietett.
A következõ pillanatban kiszaladt hozzám kertjükbõl osztálytársunk,
a kerek arcú Napraforgó, és diadalmasan vigyorgott:
- Tanulj meg valamit: ne szólj bele olyasmibe, amihez
semmi közöd. Szidtál engem a múltkor, hogy csalok, amikor
Rezeda fellökött, és úgy tettem, mintha nagyon megütöttem
volna magam, hogy megijesszem. Én igenis úgy teszek
ezentúl is, mert az nem csalás! Talán nem üthettem volna



meg magam?
- De nem ütötted meg, tehát csalás. Ne tégy úgy többé! - A
következõ pillanatban azonban megértettem, miért vigyorog
diadalmasan. Ezt vágta ki ugyanis:
- És Kutykurutty? Talán nem tudod, hogy kétszerre hozta az
almát? Mert van esze! Akkor hát énnekem miért ne legyen?
Hát csak hallgass ezentúl! - Megveregette a vállam, és elszaladt.
Elgondolkoztam:
- Lám-lám, tévedtem az elõbb. Íme, Napraforgó is hajlamos
a csalásra, de mégsem hibáztatja érte Kutykuruttyot. Nem
biztos tehát, hogy legkönnyebben a magunk hibáját kifogásoljuk másokban...
Kutykurutty azonban már szaladt is ki Lányka nénitõl, és
gyöngéden megfogta a karom:
- Gyere Földigszakáll bácsihoz...
Nevettem:
- Voltam ma már nála! A rétre szeretnék menni, játszani!
Egy kis szigorúság vegyült a hangjába: - Most Földigszakáll
bácsihoz megyünk!
Amikor fellépegettünk a verandájára, már ott állt elõtte Gyopár
meg Morcos Gombóc, és Gyopár éppen befejezte elbeszélését:
- Utoljára már egészen lassan mondtam, hogy jól
megértse: "ne taníts engem". De megint úgy értette,
mintha azt mondtam volna: "ostoba vagyok".
Megszólalt Morcos Gombóc is:
- Én is azt mondtam: "ne taníts", de úgy értette, "rám fér a
tanítás".
Kutykurutty is jelentette:
- Azt mondogattam én is: "ne taníts", de úgy érti, mintha azt
mondanám: "sem ingem, sem gallérom Törpeháza, fütyülök mindenkire".
Mindhárman Földigszakáll bácsira néztek, várták a szavát. És
ekkor lecsapott a bomba. Földigszakáll bácsi ugyanis lassan
fölvonta a vállát:
- Nem értem, miért panaszkodtok. Gyopár azt mondta
Mohának: "ostoba vagyok". Morcos Gombóc azt mondogatta:
"rám fér a tanítás". Kutykurutty meg ezt: "sem ingem, sem
gallérom Törpeháza, fütyülök mindenkire!" Hát mi egyebet
értsen Moha, mint azt, amit mondotok?
Gyopár, Kutykurutty és Morcos Gombóc megdöbbenve
nézett össze. Világosan látszott szemükben a rémült kérdés:
"Mi történik ma Törpeházán? Moha után már Földigszakáll
bácsi is megzavarodott?"
Ekkor azonban Földigszakáll bácsi elnevette magát, és szólni
akart. De dörrent a kertajtó, és a kis Csiripiszli totyogott föl a
verandára. Földigszakáll bácsi ezzel fogadta:
- Hallottam, hogy ma megint sarokban álltál! Mi rossz fát
tettél a tûzre?
Csiripiszli hallgatott. Csak unszolásra dünnyögte:
- Földigszakáll bácsi miatt álltam sarokban. Mert nem volt jó
a tanács, amit adni tetszett.
Földigszakáll bácsi mosolygott:
- Mondd hát el, mi történt! Mit tanácsoltam rosszul?
De Csiripiszli szégyenlõsen félrefordította a fejét:
- Nem akarom Földigszakáll bácsit tanítani.
Földigszakáll bácsi méltatlankodva felkiáltott:
- Nem akarsz tanítani engem? De hát mivel szolgáltam rá,
hogy ilyen rossz légy hozzám? Tanításból mindig okulhat az



ember! Még a tévesbõl is! Jobban megismeri azt, aki tanít, és
jobban megismeri önmagát. Ha nem akarnék tanulni, annyit
jelentene, ostoba vagyok, sõt azt is jelentené, hogy
rám fér a tanulás. Csak az mondja, hogy "ne taníts engem",
akire nagyon is ráfér! De kötelességem is mindnyájatok
iránt, hogy a magam személyével is folytonosan növeljem az
egyetemes jóságot és tudást. Ha nem akarnék tanulni, azt
jelentené, sem ingem, sem gallérom Törpeháza! Fütyülök
mindnyájatokra! Kérlek hát, Csiripiszli, taníts!
Gyopár, Kutykurutty és Morcos Gombóc egymásra sem
mert pillantani, lehajtották a fejüket. Csiripiszli halkan mondani
kezdte Földigszakáll bácsinak a sarokba állítás elõzményeit:
Földigszakáll bácsitól tanulta, hogy mindig igazat kell
mondania, azt mondta tehát édesanyjának, lesz õ még rossz
máskor is...
Gyopár eközben tapintatból, de inkább szégyenében oldalogni
kezdett a veranda lépcsõjén lefelé. Ment utána félszegen,
zavarban Kutykurutty is, meg nagy komoran Morcos Gombóc,
és nagyon vidáman én. Miután betettem magam mögött a
kertajtót, még kurjantottam is:
- De most már igazán gyerünk a rétre!
Örültek neki, hogy nem büszkélkedem a gyõzelmemmel.
Mindhárman szívesen velem tartottak, és nagyon jót játszottunk
alkonyatig - és örültünk, hogy a játékban is tanulhattunk egymástól.
Az ünnepélyes nap
gy délben Kutykurutty cimborám meg én hazafelé
baktattunk az iskolából. Október volt, sárgult az erdõ,
hervadoztak, hulldogáltak a levelek. Jól beillettünk az
õszi erdõbe, mert nekünk is hervadozott a kedvünk, és olyan
lassan, kelletlenül lõdörögtünk hazafelé, mintha rajtunk is csak
az õszi szél gördítene egyet-egyet.
Én azonban már akkoriban is meg szoktam haragudni
magamra, ha olyan bajon búslakodtam, amelyet meg is
szüntethetnék. Megálltam hát, és ránéztem Kutykuruttyra:
- Határozzuk el, hogy eztán másképpen lesz!
Azért lógott ugyanis az orrunk, mert abban az esztendõben
már harmadszor írt rossz jegyet a tanító bácsi a füzetünkbe.
Pedig az elõzõ évben jó tanulók voltunk. Jól kezdõdött ez az
esztendõ is, de aztán megszoktuk az iskolát, a könyvek,
füzetek elvesztették vonzerejüket, és nem leckeírással, hanem
játékkal kezdtük a délutánt. Könyveinkben csak lámpagyújtás
után néztük meg, mit kellett volna aznap megtanulnunk,
füzetünkbe pedig már félig bóbiskolva kaparásztunk bele
valamit. Kutykurutty is erõsen vágyott arra, hogy másképp
legyen, ezért aztán lelkesen nézett rám. Én pedig folytattam:
- Határozzuk el, hogy csak akkor kezdünk el játszani, csak
akkor megyünk ki a rétre, ha már minden leckénket megtanultuk
és megírtuk. Fogadjuk meg, hogy mától kezdve másképp lesz!
Ragyogó arccal nyújtott kezet, hogy kézszorítással is megerõsítsük
fogadalmunkat, de tüstént vissza is rántotta, és a
kezem helyett az állát fogta meg:
- De éppen mától kezdve?
Magam is meghökkentem. Van ugyanis Törpeháza környékén
egy csipkebogyóliget, és híre járt, hogy megcsípte a
dér a csipkebogyót, kásás, ehetõ. Oda akartunk elmenni
aznap rögtön ebéd után, jól belakmározni, és a finom csipkebogyóból



minél többet haza is vinni.
Komoran bámultunk hát egymás arcába, és mindketten
attól féltünk, hogy így szól a másik: "Akkor is mától kezdve!
Csipkebogyózni tanulás után is mehetünk! Legföljebb kevesebb
idõnk marad rá!"
Kutykurutty arca azonban egyszerre csak földerült, és így szólt:
- Tudod, mit mondok én neked, Moha? Az ilyen nagy változást,
azt, hogy ezentúl rögtön ebéd után tanulunk, nem
szabad csak úgy, ukk-mukk-fukk, akármikor elkezdeni. Hiszen
ezzel új életet kezdünk. Az ilyesmihez ünnepélyes nap kell! Ma
csütörtök van, ez nem jó. Kezdjük el hétfõn!
Most már én is a kezemet nyújtottam, és nagyon jó kedvünk
kerekedett. Handabandi meg Bérci Berci is velünk jött a
csipkebogyóligetbe. Panaszkodtak, hogy nem maradhatnak
sokáig, mert még tanulniuk kell. Láttuk rajtuk, hogy bántja õket
a lelkiismeret; mi viszont elégedetten egymásra mosolyogtunk:
minket már nem bánt, de miért is bántana, hiszen mi
elhatároztuk, hogy hétfõn új életet kezdünk! Mi már jó
tanulóknak tekinthetjük magunkat akkor is, ha hétfõig akár ki
sem nyitjuk a könyvet!
Azon a bizonyos hétfõn azonban már reggel olyan gyönyörû
idõ volt, amilyenre azt szokták mondani: visszajött a nyár. A
téglaszínû levelek aranylottak a napfényben, a levegõ meg
olyan enyhe volt, akár júliusban.
Az iskolából hazamenet kerültük egymás tekintetét
Kutykuruttyal. Sokfélérõl beszélgettünk, de tanulásról, iskoláról
egy szót sem - éppen ebbõl tudtuk, hogy a másik is
folytonosan arra gondol, mit határoztunk el arra a napra.
Kutykurutty tõlem, én meg tõle vártam, hogy szóvá tegye: el
kellene halasztanunk az új élet megkezdését. Már-már úgy
váltunk el, hogy szóba sem került, mi is lesz hát az elhatározásunkkal.
Ekkor azonban utolért minket egy osztálytársunk, Rezeda, és
azt kérdezte:
- Kijöttök ebéd után a rétre?
Hallgattam, és reménykedtem, hogy Kutykurutty nemet
mond. De hallgatott Kutykurutty is. Rezeda látta, hogy elkomorodom,
és egyenesen Kutykuruttyhoz fordult:
- Te kijössz?
És ekkor Kutykurutty halkan ezt mondta:
- Valószínûleg...
Bántott, amit mondott, de meg is könnyebbültem tõle. És
most már én is azt mondtam:
- Alighanem én is kimegyek... - Elhatározásunkról pedig
aznap is, másnap is mélyen hallgattunk.
Teltek-múltak a hetek, és november közepén, egy délben,
megint nagyon komoran baktattunk hazafelé. Ezen a napon csak
Kutykurutty füzetében éktelenkedett rossz jegy. Az én egyesem
ugyanis ott maradt a tanító bácsi könyvecskéjében, mert
feleletre, jobban mondva hallgatásra kaptam. A számtanórán
ugyanis meg sem tudtam mukkanni.
Cipeltük hát haza nehéz szívünket, és egyszerre csak Kutykurutty
így szólt:
- Az volt a baj, hogy a hétfõ nem elég ünnepélyes nap.
Hétfõbõl több is van egy hónapban.
Megörültem, hogy ismét neki akarja durálni magát a tanulásnak,
úgy éreztem, iparkodása nekem is erõt fog adni hozzá,



és lelkesen azt javasoltam:
- Válasszunk hát egy ünnepélyesebb napot. Legyen elseje!
December elseje!
Kutykurutty megállt és fölrikkantott:
- Nagyszerû! December elseje a születésnapom is! - És
november hátralévõ napjaiban ismét nyugodt lelkiismerettel
hagytuk estére a tanulást, hiszen - biztattuk magunkat - néhány
nap múlva úgyis az osztály legjobb tanulói leszünk...
November utolsó hetében már akkora hó borította hegyeinket,
hogy szánkózással tölthettük minden délutánunkat. Egy hét
azonban kevés hozzá, hogy beleunjunk a szánkózásba, és
mindegy legyen, hogy rögtön ebéd után csúszkálunk-e, vagy
csak másfél óra múlva.
December elsején, az iskolából hazamenet, megint kerültük
egymás tekintetét, s bár a délutáni szánkózásról sem beszéltünk,
az elhatározásunkról is hallgattunk. Még elválásunkkor
is csak ennyit mondott Kutykurutty:
- Ne egyél sokat ebédre! Tudod: ma nálunk uzsonnázol!
Maradjon hely a süteményeknek is!
Rettegve vártam, hogy szóba hozza-e a szánkózást, féltem
ugyanis, hogy nem lesz erõm ellenállni. Már majdnem elváltunk
egymástól, amikor azonban beléptem a kapunkon,
Kutykurutty utánam szólt:
- Bekiáltasz ebéd után?
Nem néztem vissza rá, hanem széttekintettem a hóborította
hegyeken, völgyeken. A nagyszerû szánkópályák jártak az
eszemben. Azt feleltem:
- Bekiáltok.
Ekkor azonban már Kutykuruttynak is lelkiismeret-furdalása
volt. Ezt onnan tudom, hogy ebéd után ezzel jött ki hozzám:
- Csak azért szánkózunk ma is, mert nagyon jó a hó, és ezt
ki kell használni. De azért nyugodtan számíthatjuk mától az új
életet. Mi már elkezdtük, csak éppen... ma még szánkózunk.
Mert hátha holnapra olvadni fog...
Ez ugyan egy csöppet sem volt valószínû, de buzgón helyeseltem,
és el is múlt a lelkiismeret-furdalásom. Annyira elmúlt,
s gondolom az övé is, hogy könnyû szívvel szánkóztunk
másnap, harmadnap, sõt negyednap is.
A könnyû szívbõl azonban - fõként az iskolai bajok miatt -
hamarosan ismét nehéz szív lett, és december közepe táján
egy délben már szinte jajdulásként hangzott az indítványom:
- Te, Kutykurutty! El kellene határozni megint! - Most már
szomorúan nézett rám, mint aki bízni sem tud abban, hogy még
valaha jó tanuló lesz. Nem is szólt, csak kétségbeesett
tekintetébõl olvastam ki a reménytelen kérdést: ..mit tegyünk?"
Én azonban hangosan feleltem a ki nem mondott panaszra: -
Nem kellene törõdni vele, hogy milyen napon kezdjük el, hétfõn,
elsején, születésnapon, hanem egyszerûen el kellene
kezdenünk. Akár már ma.
Elkerekedett a szeme:
- Éppen ma?
Meghökkentem magam is. Ugyanis egész hadsereg papírkatonát
vágtunk ki náluk elõzõ nap, és ma került volna sor rá,
hogy játsszunk is velük. Így folytattam tehát:
- Nem fontos, hogy épp ma kezdjük. De nem kell valami
kiemelkedõ, ünnepélyes napra várni!



Kutykurutty azonban megrázta a fejét:
- Nem úgy van. Ünnepélyes napon sokkal könnyebb. - És
már föl is ragyogott arcán a nagy felfedezés: - Nagyszerû!
Hiszen nemsokára újév lesz! Az igazán a legjobb nap arra,
hogy új életet kezdjünk! De jó lenne, ha éppen hétfõre is esne!
Elõvettem a kis zsebnaptáramat, és felkiáltottam:
- Nagyszerû! Hétfõre esik! Most már igazán sikerülnie kell!
És ezzel megkezdõdött a harmadik nyugodt lelkiismeretû
idõszakunk: mi már jó tanulóknak számítunk... hogy egyre-
másra kapjuk a rossz jegyeket? Ez legfeljebb optikai
csalódás...
újév napján azonban szünet volt az iskolában, akárcsak
másodikán és harmadikán is. Amikor pedig végre megkezdõdött
a tanítás, már annyira beleéltük magunkat a gondolatba,
hogy jó tanulóknak számítunk, hogy magát a tanulást
nem is éreztük fontosnak.
Megint teltek-múltak a hetek. Február közepén, egy délben
Kutykurutty gyanakvó tekintettel ezt kérdezte tõlem: - Ma
sem jössz át ebéd után?
Megráztam a fejem:
- Majd késõbb. úgy, mint tegnap. - Hazafelé indultam.
Kutykurutty azonban utánam szaladt, és elém állt:
- Te, Moha! Nem csaptál be engem? - Elmosolyodva vártam,
hogyan folytatja: - Te már napok óta nem jössz át hozzánk
ebéd után. Az utcára sem jössz ki. Ez nagyon gyanús
nekem! És milyen jól feleltél ma számtanból! A füzetedet is
megdicsérte a tanító bácsi. Valld be, hogy a hátam mögött
megkezdted a jól tanulást!
Elnevettem magam:
- No, csakhogy észrevetted végre! Tudod, Kutykurutty, rájöttem,
hogy a sok beszédbõl meg elhatározásból nem lesz
semmi. Nem kell a jól tanuláshoz annyi karattyolás meg akkora
nekigyürkõzés. Nem kell hozzá semmi egyéb, csak egy igazán
ünnepélyes nap. Válassz te is egyet, és csapj be engem
ugyanígy.
Kutykurutty mogorván nézett a szemembe:
- Mikor kezdted?
- Február harmadikán.
Gúnyosan elnevette magát:
- Mert akkor jön ki a medve? Az neked már elég ünnepélyes?
Nevettem magam is:
- A medve másodikán jön ki.
Ismét elkomorodott.
- Ne vigyorogj! Hétfõ volt?
- Szombat volt.
- Születésnapod volt?
- Az májusban van.
- Akkor hát mitõl volt ünnepélyes? Elsejére
esett? Most már hahotáztam:
- Harmadika? Elsejére?
Rám ripakodott:
- Ne rázd a potrohod, tévedni emberi dolog, és mondd meg
már, te börzsönyi vakarcs, mitõl volt olyan igazán ünnepélyes az
a február harmadika!
- Attól, te másik börzsönyi vakarcs, hogy azon a napon
kezdtem el az új életet!



Kutykurutty rám bámult, aztán hátba vágott, hogy csak úgy
puffantam, és beszaladt a kertjükbe. Így lettünk újból jó tanulók
mind a ketten.
A citromfácska
Egy téli estén, amikor Gyopár bátyám hazajött a ródlizásból,
belebújtam a ködmönkémbe, és kisiettem a kertünkbe. Meg
kellett néznem, nem hagyta-e nyitva az üvegház ajtaját. A
legutóbbi nyáron ugyanis, születésnapomra, egy kis
citromfácskát hozott nekem a nagybátyám, Boldizsár bácsi:
- Tessék, Moha, honosítsd meg a citromot Törpeházán!
Persze csak tréfából mondta ezt, de Földigszakáll bácsi,
igen nagy örömömre, komolyan kijelentette:
- Nagyon valószínû, hogy meg lehet honosítani nálunk is. Volt
a kertünkben egy picinyke, düledezõ üvegház, azt
rendbe hoztam, és elhelyeztem benne a fácskát. Körülnézett
benne Gyopár is, és a végébe mutatott:
- Oda meg beállítom a ródlimat, legalább nem havazom
össze vele a verandát.
Nem szóltam semmit; megszoktam már, hogy bármilyen
zugot vettem is használatba, tüstént õ is elhelyezte ott valami
holmiját, hogy ne csupán az enyém legyen.
Arra azonban nem gondoltam, hogy a havas napok beköszöntével
mennyi keserûséget és izgalmat fog okozni nekem az
a szánkó. Gyopár ugyanis nap-nap után nyitva hagyta a fûtött
üvegház ajtaját, és gúnyos mosollyal élvezte, hogy
bosszankodom. Sõt: amikor már vagy ötödször rohantam be
hozzá dühöngve, a szemembe is nevetett:
- Miért olyan fontos, hogy becsukjam? Hiszen te úgyis becsukod,
amikor kiszaladsz megnézni, hogy becsuktam-e!
Ekkora szemtelenségre már válaszolni sem tudtam, belém
fagyasztotta a szót a szavaiból, gúnyos mosolygásából felém
áradó hidegség.
Azon a napon, amelyrõl beszélek, már akkora düh tombolt
bennem az ismét nyitva hagyott ajtó láttán, hogy magamból
kikelve rohantam vissza Gyopárhoz és azt üvöltöttem:
-Csúnyaság és gazság, amit csinálsz! Szándékosan hagyod
nyitva, hogy bosszants!
Egy pillanatra elégedetten elvigyorodott, de tüstént úrrá lett
arcvonásain és mesterkélt szánakozással nevetgélt:
- O, a kis elbizakodott! Azt hiszed, törõdöm vele, hogy
bosszankodsz-e vagy sem? Hát ilyen fontos személynek hiszed
magad? O, te szegény kis szamár...
Félóra sem telt bele, s már egy másik, gyakori bosszantásával
keserített. Történt ugyanis még nyáron, hogy ebéd
közben, mialatt a következõ fogásra vártunk, Gyopár a terítékem
elé nyúlt, megfogta vízzel telt poharam, és közelebb tette a
tányéromhoz. De nem az alját fogta meg, hanem fönt, a
pohár száját. Ott is maradtak az ujjlenyomatai, én pedig
bosszankodva mutattam neki:
- Nézd, mit csináltál! Semmi kedvem ilyen pohárból inni. Mi
szükség volt rá, hogy errébb tedd?
- Hogy több helye legyen a tálnak - mondta ártatlan képpel,
de rögtön láttam, hogy a szemében káröröm villan. Megtudta
tehát, hogy ezzel bosszantani lehet engem. Ettõl kezdve minden
harmadik-negyedik napon otthagyta az ujjlenyomatát a
poharamon - persze minden alkalommal a helycsinálás



ürügyével. Pontosan ezt tette azon a téli estén is, félórával az
üvegház ajtajának nyitva hagyása után. S hogy ne vádolhassam
édesapánk elõtt, biztosította is magát:
- Azért tolom arrébb, hogy több helye legyen a süteménynek.
- De ugyanakkor mohón leste az arcomat: bosszankodom-e
eléggé. Amit éreztem, több volt bosszankodásnál.
Megalázottság volt, és a ravaszság gyûlölete, s minthogy már
nem üvölthettem, sírni kezdtem.
Vacsora után Ugribugri öcsém meg én segítettünk a konyhában
édesanyánknak, Gyopár pedig elment mosakodni.
Amikor mi is bementünk, a jelekbõl arra következtettem, hogy
hajat is mosott. A szappanomhoz ugrottam, és már tört is ki
belõlem a szidalom. Gyopár ugyanis minden kérésem,
tiltakozásom és dühöngésem ellenére újból és újból az én
szappanomat használta hajmosáshoz: egyszerûen azért, hogy
ne a saját szappanát hajszálazza össze. Szája sarkában
elégedett mosollyal hallgatta, hogyan kiabálok:
- Hát ennek már sosem lesz vége?! Hiszen még idegennek
sem szabad így viselkednie, nemhogy egy testvérnek! Mikor
leszel már jó, Gyopár?!
úgy tett, mintha nem is hallaná, amit mondok; végighevert
az ágyán, elõvett egy könyvet, és angyali nyugalommal
lapozgatta. Én meg úgy éreztem, hogy a könyv lapjai jéghideg
levegõt csapnak felém, és vacogott a szívem.
A következõ tél közeledtekor már nem tudtam örülni annak,
hogy nemsokára esni fog a hó. Hiszen remegnem kellett tõle,
hogy Gyopár ismét megaláz, és nap-nap után felbõszít az
üvegház ajtajának nyitva hagyogatásával. úgy is tett.
A citromfácskámat azonban azon a télen mégsem az õ
rosszalkodása fenyegette a legnagyobb veszedelemmel.
Hosszú volt a tél, és egy március végi estén különösen erõs
hideget vártunk éjszakára. Viharos széltõl is lehetett tartani.
Jól megraktam hát az üvegház kis kályháját. Reggel azonban
szomorkás mosollyal jött be a szobánkba édesapánk:
- No, kisfiam, a citrom törpeházi meghonosításából ezúttal
nem lesz semmi. Éjjel feltépte a szél az ajtót... még az öntözõkannádban
is megfagyott a víz.
A fácskán ugyan nem láttam semmi külsõ változást, de
tudtam, hogy vége. Ekkora hideget nem bírhatott ki.
Földigszakáll bácsi, hogy megvigasztaljon, adott nekem néhány
egyéb ritka növényt, én meg azokkal együtt tovább
gondoztam az üvegházban a citromfácskát is, de most már
gépiesen, remény nélkül. Gyopár persze nevetett rajtam:
- Látod, mégsem én tettem tönkre a fácskádat, hanem a természet.
S minthogy most már hamarosan megjött a nyár és azzal
nem tudott bántani, hogy nyitva hagyta az ajtót, más boszszantásokkal
- poharam ujjlenyomatozásával, szappanom
összehajazásával és más hasonlókkal - kárpótolta magát. Én
meg tovább kérleltem, dühöngtem és üvöltöztem rá -
minden eredmény nélkül.
A nyár közepe táján azonban, éppen azokban a napokban,
amikor virágozni kezdtek ritkaságaim, különös dolog történt:
Egy délelõtt ismét hajszálakkal elborítva találtam a szappanom,
de igen nagy ámulatomra nem éreztem szükségét, hogy
tüstént kirohanjak Gyopárhoz a kertbe, és ráripakodjam.
Néhány hét múlva már az is elõfordult, hogy késõbb sem



szóltam neki, a szó legszorosabb értelmében megfeledkeztem a
haragomról. Õsz felé pedig már ugyanakkor, amikor dühbe
gurultam valamely bosszantása következtében, el is nevettem
magam Gyopáron.
Nevetségesnek tûnt ugyanis számomra, hogy még mindig
ilyen törpelelkû kistörpe: élvezetet okoz neki más
bosszantása. Ekkortájt már, ha szóltam is neki, csak ilyen
szelíd feddéssel:
- Ejnye, ejnye, Gyopár, nem emberhez méltó, amit tettél.
Eleinte azt hitte, csak titkolom a dühöm, nehogy örömet
szerezzek neki. De a tizedik, huszadik szelíd feddés után meg
kellett értenie, hogy valóban nem gurultam dühbe. Ekkor
megdöbbent, ijedten fürkészgette az arcom, és egyszer el is
szólta magát. Dühösen robbant ki belõle titkolt vágya:
-Jön még tél, megállj csak! Majd meglátjuk, akkor is ilyen
nyugodt maradsz-e, ha nyitva hagyom az üvegház ajtaját!
De már a tél elején újabb meglepetések érték õt is, engem
is. Ha elhasználta a magamnak bevitt mosdóvizet, egyetlen szó
nélkül másikat vittem be, az ujjlenyomatos pohár helyett
bosszankodás vagy sírás nélkül tisztát vettem elõ.
Egy este azonban, amikor ismét hajszálakkal borítva találtam
szappanom és tisztogatása közben megszokásból odafordultam
Gyopár ágya felé, annyira csalódottan és szomorkásan
nézett rám, hogy belefájdult a szívem. Úgy tettem tehát,
mintha bosszankodnék, megfenyegettem a mutatóujjammal. De
nem vidult fel tõle. Dühösen mormogott valamit, és visszabújt
a könyvébe. Amikor lapozott, a megalázottság fagyos hidege
helyett a szánalom melegét érezte a szívem.
Ekkoriban már nem is láttam nevetségesnek törpelelkûségét,
hanem azon törtem a fejem, miként ébreszthetnék vágyat
benne a jóság iránt. Ezt azonban nem tudtam kifundálni,
csupán abban lettem egyre biztosabb, minél rosszabb valaki,
annál fontosabb számára, hogy érezze a szeretetünket, hiszen
ha mi is rosszak lennénk hozzá, jogosnak tarthatná, hogy õ is
az legyen hozzánk.
Amit oly mohón várt Gyopár - hogy ismét fûtsek az üvegházban
és essék a hó -, végre bekövetkezett. Amikor azonban
hazajött az elsõ ródlizásból, olyan ijesztõen köhögött, hogy az
üvegház ajtajáról egészen meg is feledkeztem. Megijedt
édesanyánk is:
- Tüstént feküdj le, kapsz mindjárt valami könnyû vacsorát,
és aztán forró hársfateát, hogy megizzadj. Gyopár azonban
utálta a hársfateát:
- Azt nem kérek! Vagy forró limonádét vagy semmit!
Édesanyánk mosolygott az akadékoskodásán:
- Honnan vegyek ilyenkor, este, citromot? - És tréfaképp
hozzátette: - Ha Moha fácskája nem fagyott volna el, akkor
talán termett volna rajta egy, és kaphatnál.
Gyopár durván felnevetett:
- Mohától? Õ akkor sem adná nekem! - Gonoszkás mosolyra
rándult a szája sarka: - Különösen ma nem! - És elégedett
vigyorgással nézte, hogy már rángatom is magamra a
ködmönkémet, sietek becsukni az üvegház ajtaját.
Vagy húsz perc múlva benyitottam a szobájába. Gyopár
ágyban feküdt, már meg is vacsorázott, és most azt várta,
hogy édesanyánk bevigye és belediktálja az utált hársfateát.



Reménykedve tapasztotta rám lázas tekintetét, azt várta, hogy
dühöngeni fogok a nyitva hagyott ajtó miatt. Én azonban
nyugodtan tettem le takarójára a kistálcát, a párolgó teásbögrével:
- Minél melegebben idd!
Belekukkantott a bögrébe, aztán rám bámult:
- De hiszen ez limonádé! Honnan szereztél citromot? - A
fámon termett. De idd már, mert kihûl! Kortyintott egy
picit:
- Még nagyon forró. De hogyan lehetséges, hogy termést hozott?
- Földigszakáll bácsi azt mondja, neked köszönhetem. Azért
nem ártott neki a tavalyi fagy, mert edzetté tetted: folyton nyitva
hagytad az üvegház ajtaját. Hozzászoktattad a hideghez.
Elgondolkodott. Megint figyelmeztetnem kellett, hogy kortyoljon
a limonádéból. Most már két kortyot ivott. Aztán
anélkül, hogy felnézett volna a bögrérõl, ezt kérdezte:
- És az hogyan lehetséges, hogy... mostanában már nem
gurulsz dühbe?
Most én gondolkodtam el:
- Talán azért nem, mert... én is megedzõdtem. A bosszantásaidtól,
te csibész. Most már kibírom a komiszságaidat.
Több szó nem is esett köztünk. Sûrû kortyokban kiitta a limonádét,
beburkolózott a pokrócba és behunyta a szemét.
Kályhánkban ilyenkor este már nem égett a tûz. Jól a válla
alá gyûrtem hát a pokrócot, nehogy valahol belopakodjon az
éjszakai hideg.

Õszibarack és uborka
Egy tavaszi estén rosszkedvûen baktattam hazafelé. Több
kellemetlenség is ért a nap folyamán. A dombtetõn keltem át,
Földigszakáll bácsi háza mellett vitt el az utam, de annyira
belefeledkeztem az orrlógatásba, hogy õt magát észre sem
vettem. Pedig kint állt a kapuja elõtt. Csak akkor rezzentem
össze, amikor utánam szólt:
Mohácska! Miért vagy ilyen szomorú? Mi bajod van?
Sok bajom van, Földigszakáll bácsi! Olyan rossz nekem!
Bevezetett a kertjébe, föl a verandára, leültetett.
Mohácska! A nap minden perce örömet is, bánatot is hoz.
Minden perc olyan, mint egy tányér: van rajta egy illatos, édes,
lédús õszibarack, meg egy kemény, keserû uborka. Tõled függ,
hogy melyiket választod!
Ingattam a fejem:
Az én tányéromon mostanában csak uborka van.
Elmosolyodott:
Mondd el, mi történt! Mi bánt? Nyomozzuk ki, miért nem
veszed észre az õszibarackot is!
Örültem, hogy elmondhatom. Szinte hömpölygött belõlem a panasz:
Olyan rossz már a reggel is, a felkelés! Például ma is!
Éreztem, hogy jó lenne még egy kicsit aludni, de Gyopár
durván rám kiabált, hogy keljek már fel. De ha így kelek fel,
akkor hogyan örülhessek annak, hogy reggel van? Ez csak
uborka, hol itt az õszibarack?! Az viszont õszibarack lett
volna - elõre örültem is neki -, hogy kabát nélkül, könnyedén
lépegethettem volna az iskolába, hogy ettõl is érezzem: tavasz van.
De édesanyám utánam szólt, és kabátban kellett
mennem: megint uborka. A tanító bácsi meg észrevette,
hogy Rezeda az én füzetembõl másolta le a számtanleckét, és



azt mondta: "Tudod-e Moha, hogy nemcsak az csaló, aki
leírja, hanem az is, aki engedi, hogy leírják?" Újabb uborka!
Persze azt nem kérdezte meg, miért engedtem, hogy leírja.
- Hát miért engedted? - kérdezte Földigszakáll bácsi.
- Mert Rezeda minden este azt mondja: ha nem engedem, én
leszek az oka annak, ha rossz jegyet kap. És azt is szokta
mondani, hogy irigy vagyok. Ez is uborka, ráadásul minden este!
De rengeteg egyéb uborkám is van! Ma például az egyik
szünetben véletlenül nekiszaladtam Kutykuruttynak. Elesett és
úgy szidott, mintha mindene összetört volna. Azt mondtam neki:
"És amikor a múltkor szándékosan kitetted elém a lábad?" De
õ csak legyintett egyet az orrom elõtt. Ebbõl aztán birkózás
lett, és a tanító bácsi azt mondta ránk: "Az egyik tizenkilenc, a
másik egy híján húsz." Egy kalap alá vett engem
Kutykuruttyal! Mekkora uborka! Ebéd után már nagyon vágyódtam
végre egy kis örömre, hát nem kezdtem rögtön tanulni,
hanem sétáltam egy kicsit a kertben. Aztán tanultam is, de
úgy éreztem, hogy még kevés volt az öröm, hát mesekönyvet
olvastam. Aztán megint tanultam. De még mindig
vágyódtam egy kis boldogságra, hát kimentem megnézni az
eperpalántákat. Ekkor már nagyon bántott, hogy nem tanulok,
és éppen vissza akartam sietni a házba, de akkor meg bekiáltott
értem Bérci Berci, hogy menjek vele golyózni.
- És te mit feleltél? - húzta fel a szemöldökét kíváncsian
Földigszakáll bácsi.
Mondtam, hogy tanulni akarok, de nem törõdött a jó
szándékommal, hanem erõszakkal rábeszélt a golyózásra. Ez
nagyon csúnya volt tõle. Azt mondta, látja, hogy úgysem tanulok,
hanem piszmogok. Elmentem hát vele golyózni, de
nyugtalanított, hogy tanulás helyett játszom, ezért aztán minden
gurításom rossz volt, és elnyerte az összes golyómat. Az
is nagyon bántott, hogy hallgattam rá: ez dupla uborka! Be
szaladtam tanulni, de ekkor már az asztalon volt az uzsonna.
Gyorsan meg akartam enni, még a kézmosást is elhagytam,
de Gyopár nagyon csúnyán rám szólt, hogy mossak kezet.
Ahogyan rám szólt. az megint uborka. Ettõl még rosszabb
kedvem lett; éreztem, hogy most úgysem menne a tanulás, ki
mentem hát a játszórétre. Hát amint odaértem, láttam, hogy
Ugribugri meg Lila Lali összeakaszkodva huzakodik. Nagypici
meg szét akarta választani õket, és persze nem a maga öccsét,
hanem Ugribugrit szidta. Odaszaladtam, és meglöktem
Nagypicit. Igen ám, de erõsebbre sikerült a lökés, mint akartam.
Nagypici elvágódott, ez azonban véletlen volt. Az
viszont már nem volt véletlen, hogy mihelyt felugrott, derékon kapott,
és azt üvöltötte: "Meg sem kérdezed, melyikük a hibás?- És
földhöz teremtett engem. Örült, hogy dögönyözhet, nekem
meg nagyon rosszul esett, hogy örül neki. Ez megint uborka.
Most már játszani sem volt kedvem. Az is nyugtalanított, hogy
még nem tanultam. Hazamentem hát, megírtam a leckét és
tanultam. No, ezután tényleg jutott egy kis öröm is, amikor kimentem
az utcára pihenni. De rögtön újból rossz lett: édesanyám
kiáltott, hívott, de nem mehettem be tüstént, mert hallottam,
hogy jön a csacsikordé, és Tóbiásnak mindig meg szoktam
vakargatni a fülét. Õ ezt már el is várja tõlem. Visszakiáltottam
hát édesanyámnak, hogy rögtön. De amikor bementem, mégis
megszidott, amiért megvárakoztattam: ez is uborka. És rögtön



megint uborka! Ugyanis tejet hozatott velem, én meg útközben
nem tudtam ellenállni, és ittam egy kicsit a tejbõl. Persze, tudom,
hogy hiba belenyalakodni a család tejébe, de édesanyám
túlságosan is megszidott miatta. Pedig õ szokta mindig mondani, hogy híznom kell.
- És mi történt azután? - tudakolta Földigszakáll bácsi.
- Uborka volt a következõ perc tányérján is: jött Rezeda. Mint
minden nap, ma is lemásolta a számtanleckémet. Édesapám
nem szólt ugyan, de neheztelve nézett rám, amiért engedem.
Uborka uborka hátán... Aztán haza akartam kísérni Rezedát, de
útközben megint azt mondta, hogy biztosan irigységbõl
vonakodtam odaadni a leckét. Ekkor otthagytam, és
visszafordultam. És ez még mindig nem minden!
- Mi jön még? - kérdezte Földigszakáll bácsi, s közben mintha
egy icipicit elmosolyodott volna.
- Ha megvacsoráztunk, megint uborkát hoz a perc, nem
õszibarackot, mert ha megengedi is édesanyám, hogy fennmaradjak
még, az is rossz: örülök neki, igaz, de uborkaízû a
barack, mert folytonosan reszketni kell, hogy mindjárt figyelmeztet:
"Most már aztán igazán lefeküdni, egy-kettõ..." Ez az
egy-kettõ" olyan sértõ! Olyan uborkaízû...
Elhallgattam. Földigszakáll bácsi így szólt:
- Ez a nap is olyan lehetett volna, hogy minden percében új és
új örömöt érezz! Magad választottad mindig az uborkát
az õszibarack helyett. Ettõl a pillanattól kezdve cselekedd mindig
az ellenkezõjét annak, mint amit tenni szoktál! Elgondolkoztam:
- Az ellenkezõjét? És mitõl lesz akkor az õszibarack az enyém?
Megsimogatott:
- Attól, hogy akkor az értelem irányítja az életed.
Nem értettem a tanácsát. Nem is hittem benne, magamban
még mosolyogtam is rajta, és inkább csak kíváncsiságból
akartam kipróbálni.
Nem kunyeráltam tehát már aznap este sem, hogy tovább
fennmaradhassak. És amikor már ágyban voltam, egyszerre
csak igen nagy meglepetés ért: ráeszméltem, hogy örülök. Amit
az értelemrõl mondott, azt már elfelejtettem, nem gondoltam
tehát a koránfekvés egészséges voltára. Azt hittem, csak annak
örülök, hogy nem aláztam meg magamat kunyerálással,
és nem kell rettegnem az ágyba parancsoló "egy-
kettõtõl". Elgondolkoztam: vajon miért? De ahhoz már álmos
voltam, hogy kiokoskodjam a magyarázatot. Minthogy korán
aludtam el, reggel magamtól, pihenten ébredtem, és rögtön
eszembe jutott a tanács: az ellenkezõjét tenni annak, amit
szoktam. Vagyis? Nem halogatni a fölkelést! Amikor Gyopár
nagy garral benyitott - "Moha! Felkelni!" -, már a ruha is rajtam
volt. Vonakodás nélkül, elsõ szóra belebújtam a kabátba is, és
útközben elgondolkodtam: vajon miért érzek megint
ugyanolyan örömöt, mint az este, amikor nem berzenkedtem a
lefekvés ellen?
Az egyik tízpercben hozzám repült egy másik csoport labdája.
Láttam, hogy már fut is érte Füttyrefütty, mégis meszszire
elhajítottam. Füttyrefütty rám támadt:
- Micsoda pimaszság ez, Moha!
Már a számon volt, hogy ezt feleljem: ,És amikor te a
múltkor a mi labdánkat az utcára dobtad ki?" De eszembe
jutott: az ellenkezõjét tegyem annak, amit szoktam. Nem feleltem
hát semmit, hanem magam futottam a labdáért, viszszahoztam



és odadobtam neki:
- Igazad van! Pimaszság volt. De csak volt!
A következõ órán nem nagyon figyeltem, mert kénytelen voltam
azon törni a fejem: miért örülök ennyire a válaszomnak? Arra
jutottam: fõképpen azért, mert nem másról beszéltem, hanem
arról, amirõl valóban szó volt. Nem tereltem az õ hibájára a szót,
hanem az értelmes válaszolás követelményei szerint arról
beszéltem, amit szóvá tett. Vagyis az értelem irányította a szavam,
nem pedig az indulat. Ez szerezne ekkora örömet?
Délután ez a sejtés már majdnem bizonyossággá lett bennem.
Hogy az ellenkezõjét tegyem a szokottnak, rögtön ebéd
után - csak egy rövidke sétát engedélyezve - nekiültem a leckémnek.
És hiába kérlelt Lila Cica meg Lila Lali, hogy javítsam
meg a hintájukat, még ezt a szívességet is elhalasztottam:
- Majd késõbb, ha elkészültem a leckémmel.
Miután elmentek, újabb örömöt éreztem, amiért nem
mozdultam a leckém mellõl, és megint megállapítottam:
azért tudtam az uborka helyett a barackot levenni a perc tányérjáról,
mert az értelem irányított.
Hiszen könnyû felérni ésszel, hogy legalább egy órára ott ragadtam
volna náluk. Márpedig a tanulás nemcsak a hintájuknál,
hanem az ezermesterkedõ büszkeségemnél is elõbbre való. Ekkor
azonban már derengeni kezdett bennem az emlékezés... hiszen
Földigszakáll bácsi is mondott valamit az értelemrõl: ha az
irányítja az életemet, megtapasztalom az örömöt.
Az uzsonna elõtti kézmosáskor már egészen biztos voltam
benne, hogy így van. Hiszen az értelem parancsolja, hogy
uzsonna és tízórai elõtt is mossunk kezet. Ilyenkor még fontosabb,
mint ebéd elõtt, mert puszta kézzel fogjuk a süteményt.
Ahhoz már nem is kellett különösebb akaraterõ, hogy
a játszóréten ne álljak ösztönösen az öcskösöm pártjára,
hanem kitudakoljam elõbb, mi történt. S minthogy Ugribugri
sértõ szándékkal ezt mondta Lila Lalinak: "Olyan vagy, mint egy
falhoz csapott szilvás gombóc!", megkértem, hogy helyesbítse:
"Olyan vagy, mint egy illatos, édes, lédús õszibarack." Nagypici
rám mosolygott, én meg képzeletben ismét leemeltem a perc
tányérjáról a szóban forgó gyümölcsöt.
Odahaza édesanyám elsõ hívására beszaladtam, és örültem,
hogy tudom: amit szeretetnek és kíméletnek nevezünk, az
értelemnek is parancsa. Képzeletben ismét láttam a tányért,
rajta az õszibarackkal. Odabent aztán egy valóságos tányért
kaptam: savanyú káposztát kellett hoznom. Nem nyúltam bele
útközben. Azt mondta az értelem: "piszok kerülhet rá a kezedrõl,
arról nem is beszélve, hogy a torkoskodás is összepiszkolja a
lelkiismeretedet". Újabb õszibarack! Rezedát már nevetve
fogadtam:
- Dehogy írod le, pajtás! Én ugyan nem segítelek többé
hozzá, hogy tudatlan maradj! Inkább ülj le, megmagyarázom,
hogyan kell megcsinálni. - Még egy õszibarack!
Eszembe sem jutott, hogy "csak még egy félóráért" kuncsorogjak
lefekvés elõtt. Fürgén és vidáman mosdottam:
õszibarack!
így azzal a tudattal feküdtem le - ráadásul idõben -, hogy
holnap õszibarackok tömegét biztosítom a korai lefekvéssel. Ez
a tudat pedig: megint õszibarack!
Annyira örültem ennek a napnak, hogy egyszerre csak az



jutott eszembe: gyorsan felöltözöm, felszaladok Földigszakáll
bácsihoz, és csak ennyit mondok neki: Köszönöm!'
De bármennyire tetszett is a terv, rám parancsolt az értelem:
"Mosdottál! Lefeküdtél! Alvás ideje van! Holnap is
megköszönheted!" Engedelmeskedtem neki, és örültem, hogy
van hozzá erõm. A párnámra hajtottam a fejem, és boldogan
motyogtam:
- Õszibarack... õszibarack...
Bibi
Egy délben, amikor kijöttem a völgybeli falucskában álló
iskolából, még el kellett mennem a postára is egy csomagért.
Nagymama nálunk töltött néhány hetet, s küldetett hazulról
egy-két kiló rizskását és más élelmiszert. Úgy gondolta,
négy-öt kilós lesz a csomag. A postamester néni azonban
aggódó arccal nézett rám a kis ablakon keresztül:
Csak nem te akarod fölvinni Törpeházára? Tizenkét kiló!
Sebaj! - mondtam, majd a vállamra emeltem a csomagot,
és elindultam vele az erdei ösvényen. A törpeházi fõutcán
megállt elõttem egy kistörpe, név szerint Bibi, és fölsebzett
térdére mutatott:
Bibi, bibi!
Bibiék a felvégen laktak, de ha elesett, végigházalta az
egész falut, és mindenkivel sajnáltatta magát: "Bibi, bibi!"
Nem tetszett nekem ez a szokása, rászóltam:
Ne csináld ezt, Bibi! Ne koldulj sajnálkozást! Fölsértetted
a térded, hát fölsértetted; majd begyógyul, katonadolog!
A konyhánkban tettem le a csomagot. Senki sem volt bent.
Engem pedig bántott, hogy nem látják, mekkora terhet
cipeltem haza. Amikor néhány perc múlva visszamentem,
édesanyám már ott volt és szörnyülködött:
Jaj, kisfiam, hiszen ez több mint öt kiló! Nem volt nagyon nehéz?
No, ez már olyasféle volt, amire vágyódtam. El is kezdtem
mesélni, hogy tizenkét kiló és a vállamon hoztam. De édesanyám
ekkor már a zacskók tartalmát nézegette, és ezt mondta:
- Nagymama fent olvas a kertben. Kérlek, szólj neki, hogy
jöjjön le és nézze meg, mi mindent küldött nagypapa!
Örültem, hogy nem pusztán a magam hiúsága miatt, hanem
édesanyám utasítására szólok nagymamának a csomagról:
- Édesanya kéreti a nagymamát, tessék szíves lenni lejönni
és megnézni, mi mindent küldött nagypapa! Tokba tette
szemüvegét:
Hát fölhoztad? Nem volt nagyon nehéz?
Á, dehogy... tizenkét kiló... a vállamon hoztam föl...
És most végre részem volt abban, amire vágyakoztam:
- Tizenkét kiló?! És a válladon!? Szegénykém! - Magához
húzott, összecsókolt, simogatott: - Hiszen az rettenetesen nehéz
lehetett! Jaj, szegénykém!
Ekkoriban már vége felé járt az iskolai esztendõ és a tanító
bácsi sok ismétlést is föladott. Ezen a napon olyan ismétléseket
kellett tanulnom, amelyeknél annak idején hiányoztam.
Nem pusztán ismételnem kellett tehát, hanem újonnan
megtanulni ezeket a leckéket. Persze én magam is elküldhettem
volna játszani hívó pajtásaimat, azonban mást eszeltem ki.
Uzsonna után így szóltam édesanyámhoz és nagymamához:
- Ha keresne engem Kutykurutty vagy Kökörcsin, ne engedje
be õket édesanyám, inkább mondja meg nekik: ma nem



mehetek ki a játszórétre, olyan sok leckém van.
És nagyon jól esett hallanom, miközben a szobánk felé
lépdeltem, hogy nagymama szörnyülködik:
- Olyan sok leckéje van, hogy még a játszórétre sem mehet
el! Szegénykém!
Alkonyatkor szédülni kezdtem. Gondolom, a szobalevegõtõl,
vagy attól, hogy sötétedés után, még a félhomályban is
olvastam a tankönyveimet. Kellemetlen érzés volt, én azonban
mégis megörültem a szédülésnek. Kitámolyogtam a ház
elé a kertbe, lezöttyentem nagymama karosszéke elõtt a fûbe, és
ölébe hajtottam a fejem:
Szédülök...
Megsimogatott:
Jaj, szegénykém! Hát hogyne szédülnél! Ennyi tanulás, s
egész délután a szobában!
Harmadnap, vasárnap reggel a szomszédunkban lakó Lila
Cica ingerülten kiabált. Átmentem hozzájuk: Mi baj van?
Öccsére, Lila Lalira mutatott:
- Nem bírok ezzel a haszontalannal, pedig az az ajtó
bármelyik pillanatban leszakadhat és összetörheti magát!
Lila Lali a csirkeól ajtajának alsó lécein állt és lendítgette
magát. Hintának használta az ajtót, pedig a sarokvasakat
már alig tartották a megereszkedett csavarok. Tudtam, hogy
édesapjuk a szõlõben dolgozik, nem javíthatja meg tüstént az
ajtót, Lila Lali meg nem fogad szót. Visszasiettem hát
szerszámokért, csavarokért. Akkor már ott volt nálunk nagynénénk,
Borbála néni is. Nagyon megörültem: így hát õ is
megtudja, hogy egész délelõtt dolgozom!
De amikor tízórai idején hazamentem enni valamit, meglepõdtem:
azt hitték, hogy a játszórétrõl jövök. Mintegy mellékesen
megjegyeztem:
- Maga a munka nem nehéz, csak az a baj, hogy erõsen
odatûz a nap!
Ekkor Borbála néni felkiáltott:
Hallottam a kopácsolást; csak nem te dolgozol ott a
tyúkólnál?! Szegénykém!
Nagymama is, édesanyám is sopánkodott:
Ebben a hõségben, a tûzõ napon! Szegénykém!
Most már elégedetten mosolyogtam:
Hõség, nem hõség, meg kell csinálni. Lila bácsi csak sötétedéskor jön haza.
Siettem vissza, és csak ebédidõre készültem el. Ebédkor a
verandán máshová tettem a terítékem, és azt mondtam, hogy
ha lehet, árnyékosabb helyen ülnék, sok volt egy kicsit a napból.
Nagymama részvéttel nézett rám:
Csak meg ne fájduljon a fejed! - Én azonban nagyon jól éreztem magam.
Másnap volt az utolsó tanítási nap, vagyis akkor lehetett
utoljára beadni a rajzokat is a szokásos, év végi rajzkiállításra.
Rajzom, mint minden évben, még odahaza volt, és egész
délután javítgattam rajta. Gyopár és Ugribugri már aludt,
,mikor elkészültem a javításokkal. Sóhajtottam egy nagyot, s
nekiláttam a színezésnek. Éjféltájt nagyon megörültem,
ugyanis nagymama lépéseit hallottam az elõszobából. Fölugrottam
az asztalkám mellõl, de az ajtón már a fáradság
mozdulataival léptem ki:
- Ki az? Nagymama?
Szörnyülködött:



Te még nem alszol, és ruhában vagy?
Dolgozom a rajzomon. - És már mentem is vissza. Hamarosan
befejeztem a színezést és lefeküdtem. De még reggel
is volt részem örömben. Édesanya és nagymama ugyanis
aggodalmas arccal fogadott a konyhában, amikor bágyadt
tekintettel, fáradtan, lógó karral mentem reggelizni.
Néhány nappal a vizsgák után, egy igen meleg délelõtt leküldött
édesanyám egyért-másért a völgybeli falucska szatócsboltjába.
Miután hazajöttem és beültem a hûvös szobába,
beszólt édesapám:
- Légy szíves, Moha, menj le a faluba, hozz egy csomaggal a
legkeskenyebb lombfûrészpengébõl!
Nagyon megörültem. Egyrészt annak, hogy édesapám nem
tudja: éppen most jöttem meg a faluból; másrészt annak, hogy
sem Gyopár, sem Ugribugri nincs otthon. Elmentek a patakhoz
fürdeni. Tehát senki sem hibáztathat, amiért nem azt mondtam:
"Most már õk menjenek le." Másrészt azért fogott el az öröm,
mert Borbála nénénk vendégségbe jött hozzánk aznap.
Tehát õ is meg fogja tudni, hogy egymás után kétszer kapaszkodtam
fel a hegyre. Hazafelé jövet úgy határoztam, hogy csak
nagymamával tudatom a hõstettemet: fáradtan ölébe hajtom
majd a fejem. A többieknek majd õ elszörnyülködi...
Már közel jártam a portánkhoz. Magamban élénken örültem a
rám váró részvétnek, arcom mégis komor volt, hogy
nagymama észrevegye és mindenképp megkérdezze: "Mi bajod szegénykém?"
Igen ám, de a törpeházi fõutcán találkoztam
Lila Lali édesapjával, Lila bácsival. Õ pedig szomorú ábrázatomat
látva, csak úgy, menet közben, választ sem várva - mert
mindig sok dolga volt a szõlõben - odaszólt nekem:
Mi a bibi, Mohácska?
Mintha megbûvöltek volna, szinte kõvé váltam a megdöbbenéstõl.
Valójában egyetlen szó volt rám ilyen hatással: "bibi".
Villámként csapott belém ez a szó, hirtelen világosságot gyújtott
és a világosságban egyre szélesebbre terjengett bennem a
szégyenkezés. Bibi! Milyen igaza van! Hiszen ugyanazt cselekszem,
amit Bibi! Sajnálkozást koldulok!. Amikor továbbindultam a
portánk felé, már tudtam, hogy tüstént gyõzedelmeskedni
fogok kicsinyes szokásomon. Elhatároztam: nem mondom el,
hogy kétszer jártam odalent.
Olyan boldoggá tett az önmagamon aratott gyõzelmem, hogy
este felmentem Földigszakáll bácsi hegytetõi házába,
elujjongtam neki a történteket. Õ azonban azt válaszolta:
Féleredmény! Hiszen van valaki, akivel továbbra is sajnáltatod
magad!
Elvörösödtem. Csakugyan: ahhoz, hogy megértse, hogy
miket akarok elhallgatni ezentúl, neki még el kellett mondanom a tizenkét kilós csomagot, a sok
ismétlést, Lila Laliék
csirkeólját, és egyéb fáradalmaimat.
Épp ezért legközelebbi találkozásunkkor már nagyon vigyáztam: még csak ne is célozzak 
olyasmire,
amiért sajnálhatna. Pedig bõven lett volna mirõl panaszkodnom. Egyeste ,
amikor Ugribugri már aludt, denevér csapott be a szobánkba,
és éjfélig nem bírtam elaludni a félelemtõl, hogy
rám röpül. Másnap egész nap nagyon fájt a fejem. Harmadnap
a nógrádverõcei festõmûvész bácsinál - aki meghívta az
iskola öt legjobb rajzolóját - az egyik legkedvesebb ételem,



jégbehûtött, tejszínhabos, szamócás tejberizs volt uzsonnára,
de nem ehettem, mert valami baj volt a gyomrommal és a
doktor bácsi azt mondta, hogy két napig csak teát, kétszersültet
meg fõtt burgonyát ehetek. Negyednap megbántott a barátom,
Kökörcsin. Azt mondta: "De undok vagy azzal a nagy
tudásoddal!" Mindebbõl azonban semmit sem mondtam el
Földigszakáll bácsinak, nehogy azt higgye, hogy még
mindig sajnáltatni akarom magam. Amikor viszont õ maga
kérdezte meg: "Történt-e valami, amiért sajnálni lehetne téged?",
akkor büszkén feleltem:
- Hû, de még mennyi!
És ekkor megint így szólt:
- Tehát még mindig sajnáltatod magad valakivel.
Most már bosszankodtam:
- Hát talán azt kellett volna felelnem, hogy nincs miért sajnálni
engem?! Hiszen akkor hazudtam volna! Mit tegyek, hogy ne
higgye azt Földigszakáll bácsi, hogy sajnáltatni akarom magam?!
Elmosolyodott és megsimogatott:
- Az nagyon egyszerû! Mások bajával törõdj!
Néhány nap múlva, amikor az erdei ösvényen találkoztunk,
diadalmasan újságoltam neki:
- Már ott tartok, hogy én sajnálok másokat. Például az elhagyott
Som bácsit, vagy a kis Purgyit, mert csak rongylabdája
van. Sõt még Bibit is, amiért olyan kicsinyes, hogy végigházalja
Törpeházát sajnálkozásért.
Földigszakáll bácsi mosolygott:
- És téged? Téged nem lehetne sajnálni semmiért? - Most
már okultam a múltkoriból, és még azt sem mondtam, hogy
lehetne. Hallgattam! De Földigszakáll bácsi óriási meglepetésemre,
sõt bosszúságomra ezt mondta: - Tehát még mindig
sajnáltatod magad egyvalakivel! Hallom ebbõl a csöndbõl. -
Tüstént tovább is lépegetett, de néhány lépés után visszaszólt:
- Egyébként nem azt mondtam, hogy sajnálj másokat, hanem azt, hogy törõdj másokkal. Mit ér 
vele
Som bácsi, Purgyi meg Bibi, hogy sajnálod õket?
Eltelt vagy egy félóra is, de én még mindig ott álltam az erdõben,
és elgondolkozva bámultam a bokrokat, amelyek között elballagott.
nyár közepe táján nehéz napom volt. Pontban délben
szoktam indulni a másik hegyre Som bácsi ebédjével, hogy
egy órára, a mi ebédünk idejére visszaérjek. Édesapám megkövetelte
a pontosságot. A zöldbab azonban keményebb
volt, lassan fõtt meg, csak fél egykor indulhattam. Azért is siettem,
mert zivatar volt készülõben. No meg Purgyi is megállított a házunk elõtt.
A rongylabdája helyett ugyanis nekiadtam
a gumilabdám. Azóta valahányszor találkoztunk, a nyakamba
kapaszkodott és megcsókolt.
Visszafelé már rohantam, de nagyon rossz, köves és sziklás
volt az út, el is estem egyszer, de nem akartam, hogy az
erdõben érjen utol az égiháború. Amikor ebédhez ültünk, beszaladt
hozzánk Bibi nõvérkéje, a kis Aranyhal:
Bibi elesett! Gyere, kötözd be a térdét!
Édesapám bólintott: mehetek. Tudta, hogy megállapodtam
Bibivel: sebeivel nem házalja többé végig a falut sajnálkozásért, hanem rögtön üzen értem, hogy
kötözzem be.
Földigszakáll bácsi Úgyis azt mondta, hogy a sajnálat kevés, inkább
törõdjek másokkal. A vihar elsõ, nagy, közeli dördülésével



együtt robbantam be Bibiék ajtaján, és meglepõdve láttam, hogy
ott van Földigszakáll bácsi is. A közelgõ vihar elõl húzódott be
hozzájuk. Aranyhal a kötszereket hozta, én pedig le akartam
guggolni Bibi elé, hogy ellássam a sebét.
Bibi azonban ijedt arccal a térdemre mutatott:
Bibi! Bibi!
Mindkét térdemen nagy seb volt. Még szivárgott is belõlük a vér.
Nyilván akkor sértettem fel õket, amikor Som bácsitól
hazafelé futva elestem.
Földigszakáll bácsi érdeklõdve kérdezte:
-Nem tudtál róla?
Megráztam a fejem:
- Észre sem vettem!
Vállamra tette a kezét, és ünnepélyesen ismételte: -"Észre sem
vettem!" Látod, Mohácska! Most már megszabadultál
attól, hogy azzal az egyvalakivel sajnáltasd magad.
Elámultam:
- Éppen most, amikor Földigszakáll bácsi is megtudta, milyen baj ért?
Elmosolyodott:
- Én? Nem én vagyok az az egyvalaki, akivel még akkor is
sajnáltattad magad, amikor rajta kívül már senkivel. Te magad
voltál az az egyvalaki!
Bibi édesanyja behozta a levest:
- Ma itt ebédel Földigszakáll bácsi is, Moha is! Leguggoltam
Bibi elé, hogy bekötözzem a térdét. Odakint meg kitört, és
teljes erõvel tombolt a nyári zivatar.
A veszekedés mûvészete
Egy nyári reggel szép kis sárga kocsi gördült be a kertünkbe. Két
almásszürke póniló húzta, és négy utasa volt. A bakon egy
törpebácsi tartotta a gyeplõt, mellette egy kistörpe ült, a hátsó
ülésen egy törpenéni mosolygott, mellõle meg egy nagyobb,
nagyjából velem egyidõs kistörpe
vizsgált engem érdeklõdve. De arra is volt gondja, hogy elõreszóljon a kisebbnek:
Visszafelé én ülök a bakon!
Édesapánk nemrégiben odaát járt Pöttöndön, a Börzsöny
másik törpefalujában, megismerkedett ezzel a bácsival, akit
Kopácsolónak hívtak, és szintén ötvösmester volt.
Édesapánk meghívta hozzánk egy egész napra, családostól.
Fölvezettük õket a verandára egy kis második reggelire.
Utána a kisebbik fiú - Meskete - Ugribugrival elszaladt játszani. A
velem egyidõs - Cincér - pedig igen komolyan így szólt hozzám:
Fontos beszédem van veled, vezess valami olyan helyre, ahol
senki sem hallgathat ki bennünket!
Fölvezettem a ház mögé, hegyoldali kertünkbe, és leültünk a
padra a cseresznyefa alatt. Cincér még a fára is fölvizsgálódott,
aztán hosszasan nézett engem, és ravaszkás
Mosoly bujkált a szája körül. Végül elkezdte:
Hát te vagy az a híres Moha. Ha ezt a jámbor ábrázatodat
nézem, nem is hinném, hogy milyen talpraesett fickó
vagy! - És kacsintott.
Szólni akartam, hogy téved, én legjobb tudomásom szerint
nem vagyok talpraesett fickó, de nem engedte, hogy szóljak.
Ne is mondj semmit! Mindent tudok rólad, és ragyogóan
meg fogjuk érteni egymást! Azzal kezdem, hogy hoztam
neked egy nagyon szép könyvet, a Robinsont, de csak akkor
adom oda, ha megtetted, amit kérek érte. Engem sokszor



csúfolnak a nevem miatt. -Cincér! Pincér!" Ebbõl persze veszekedés lesz.
Meg másból is. De sajnos nem mindig sikerül
úgy veszekednem, hogy én gyõzzek. A pöttöndi kistörpék
nagyon szájasak, túlbeszélnek, lehurrognak, kinevetnek:
még ez a vakarcs Meskete is! Egy szó mint száz,
nem tudok úgy veszekedni, hogy én maradjak fölényben.
Rólad viszontfolytonosan azt hallom, hogy te mindig gyõzöl. "Moha mindenkinek fölébe 
kerekedik!"
"Mohát nem lehet zavarba hozni!" "Mohát nem lehet megszégyeníteni!"
"Moha mindenkit lefõz!"
Arra kérlek hát, Moha, áruld el nekem a fortélyaidat,
segíts hozzá, hogy én is mindig gyõztes legyek! Taníts meg
engem a veszekedés mûvészetére! Magadnak nem ártasz vele,
hiszen én csak Pöttöndön fogok veszekedni, viszont megkapod
érte - megint kacsintott - a Robinsont!
Elgondolkoztam. Cincér aggódó tekintettel várta, mit felelek.
Ezt feleltem:
Rendben. Megtanítalak rá. De kikötöm: ha valaki veszekedni
kezd velem, neked nem szabad beleszólnod! Te csak figyelsz ,
hogyan viselkedem.
Cincér szélesen elvigyorodott örömében:
Megígérem! És hogy lásd, mennyire bízom benned, máris
odaadom neked a Robinsont.
A könyvet bevittük a házba, én pedig elhelyeztem a könyvszekrényemben.
Meleg nyári nap lévén azt indítványoztam, menjünk el a kistörpék
fürdõhelyére, a patakhoz. Nagyon megörült:
Kitûnõ! Fürdés közben gyakori a veszekedés! Fröcskölés, buktatás miatt, meg a
homokvárépítésen is össze szoktak veszni: tanulhatok! Gyerünk!
Adtam neki egy fürdõnadrágot, és negyedóra múlva már
vetkõztünk is a part menti bokrok között, aztán szaladtunk a
patak felé. Ekkor máris történt valami, aminek Cincér nagyon
megörült. Futtomban nem néztem a lábam elé, és fölrúgtam,
tönkretettem egy homokvárat. Már szaladt is felém kiáltozva a
kövérkés Szuszimuszi: nyilván õ építette, csak elment egy
pillanatra. Cincér a kezét dörzsölgette örömében. Rám
kacsintott, és odasúgta nekem:
- Rögtön te támadj, szegezd neki a kérdést, hogy minek
építette éppen ide, az út közepére!
De még ha akartam volna, akkor sem támadhattam volna,
mert Szuszimusziból ömlött a szó:
- Nahát, Moha! Hogy te miket csinálsz, az rettenetes! Szégyelld
magad! Hát nincs neked szemed, vagy talán azért nem
láttad, mert vendéged van Pöttöndrõl, és magasan hordod az
orrod? De hiszen elég magasan hordod te vendég nélkül is!
Most azonban ne az orrodat, hanem magadat hordd el
innen, de minél elõbb, mert látni sem bírlak, reggel óta
csinálom a várat, és most kezdhetem elölrõl! Még mindig itt vagy?!
Szólni sem tudtam szégyenemben. A patak felé indultam
tovább, a többi kistörpe felé. De Cincér megfogta a karom.
Másfelé vezetett, és megdöbbenve bámult az arcomba:
- Mi volt ez, Moha? Miért engedted, hogy összeszidjon? Ez
nem is veszekedés volt, csak szidás! Miért hallgattál?!
Hirtelen magam sem tudtam a választ.
- Azért, mert... miért is... azért, mert... sosem szoktam
belevágni másnak a szavába...
Cincér nagyot nézett:



- És mégis te maradsz végül fölényben?
Erre már nyugodtan bólinthattam:
- Én, bizony! És mindjárt taníthatlak is valamire! Azt tanuld meg
legelsõnek, hogy ha veszekedik veled valaki, soha ne
akard elhallgattatni.
Cincér bámult:
- Ne vágjak a szavába?
Megráztam a fejem:
Soha! Majd akkor mondd meg neki, amit mondani
akarsz, ha magától elhallgatott.
Cincér megragadta a karom:
- Most már hallgat ez a Szuszimuszi! Hát gyerünk oda,
mondd meg neki, amit akarsz!
Bólintottam:
- Igazad van, gyerünk vissza!
Megálltunk Szuszimuszi elõtt, Cincér terpeszállásban és
csípõre vágott kézzel. Így szóltam:
- Az elõbb nem hagytál szóhoz jutni, de most hadd mondjam
meg, hogy véletlenül rúgtam bele a váradba, és nagyon bánt a
figyelmetlenségem. Ne haragudj, bocsáss meg!
Szuszimuszi felém nyújtotta mindkét maszatos kezét:
- Hát persze, hogy nem haragszom! Nem is lett volna szabad
annyit jártatnom a számat... de most üljetek le és segítsetek
építeni! Téged Cincérnek hívnak, ugye?
Ebéd után, amikor Cincér meg én a faluvégi játszórétre
lépegetve befordultunk egy közbe, megpillantottunk egy
kistörpét - a nagyhangú Hamm volt az -, amint éppen leugrott
egy kõfalról. Ugrás közben kiesett a zsebébõl egy sötétvörös
alma. Fölkapta, visszadugta, és anélkül, hogy minket észrevett
volna, a játszórét felé szaladt. Mialatt a kõfalig értünk,
elmondtam Cincérnek, hogy ez a sötétvörös alma
csak itt terem, Gömbölyû bácsi gyönyörû gyümölcsösében.
És megálltam vele a kõfal elõtt:
Nézzünk be! Nagyon szép látvány ilyenkor! Átkukucskáltunk
a falon, néztük a kertet, ám ekkor kiáltás hallatszott a játszórét felõl:
- Ó, tehát almát akartok lopni!
Mire lemásztunk a falról, már ott is állt elõttünk a rágalmazó:
maga Hamm. Ugyanekkor a fõutca felõl egy csapat
kistörpe közeledett, és Hamm hangosan azt kiáltozta:
Almatolvajokat fogtam! Éppen másztak befelé, amikor
rajtacsíptem õket! Almatolvajokat fogtam!
Cincér arca ragyogott az örömtõl, biztos volt benne, hogy végre
igazi veszekedés lesz, és tanulhatja úgynevezett fortélyaimat.
Rám kacsintott, és a fülembe súgta:
Látszik, hogy három alma van a zsebében! Vágd a szemébe, hogy tolvaj!
Én azonban nyugodtan megindultam a játszórét felé - a többiek velünk -
és ezt mondtam közben Hammnak:
Gömbölyû bácsi többször is megmondta: ha alma kell, kérjünk
tõle, ne csenjünk. Igaz, hogy csak egyet szokott adni,
de az az egy többet ér, mint az elcsent három!
Hamm a haja tövéig elvörösödött, de harciasan kérdezte:
Miféle három?
Cincér már emelte a karját, hogy diadalmasan Hamm zsebére
mutasson, de lefogtam, és odasúgtam neki:
- Hallgass! Úgy egyeztünk meg, hogy nem szólsz bele!
És, hangosan, hogy mindenki jól hallhassa, így feleltem Hammnak:



-Az a három, amelyet esetleg lopna valaki...
Hamm arcáról lassacskán eloszlott a vörösség, de továbbra is
sötéten nézett rám. Én azonban láttam, hogy a sötétség
mögött már dereng a hála.
A játszóréten Cincér azonnal félrevont:
- Hát, Moha, ez megint nem volt veszekedés. Miért nem
vágtad a szemébe, hogy tolvaj?
Rábámultam:
- Miért vágtam volna? Tudja õ azt nélkülem is!
Cincér dühösen kiáltotta:
- Hogy fölénybe kerülj!
Elmosolyodtam:
- Jó, hogy említed! Ez a második, amit meg kell tanulnod!
Soha ne akarj fölénybe kerülni. Akkor mindig fölénybe kerülsz.
Cincér szavában harag és gúny lobbant:
- úgy látom, korán raktad be a szekrényedbe a Robinsont!
Hiszen csak olyasmikre tanítasz, hogy ha veszekszik velem
valaki, ne akarjam elhallgattatni, és ne akarjak fölébe kerekedni.
Van még több efféle bölcsességed is?
Nevettem:
- Még egy harmadikat is meg kell tanulnod. És úgy látom,
még ma meg is tanulod.
Ebben a pillanatban Hamm szaladt felénk. Cincér rám kacsintott:
- Na most, Moha! Úgy látszik, újból akarja kezdeni. De
Hamm ezt kérdezte:
- Miért nem labdáztok? Mert nagyon süt a nap? Átengedem
nektek az árnyékos részt! Labdázzatok ott!
Amikor hazaértünk, Cincér behívott a szobámba, és így szólt hozzám:
- Add vissza a Robinsont!
Én meg így szóltam:
- Eszem ágában sincs!
Õ meg így:
- Ha nem adod vissza, csibész vagy!
Nyugodtan válaszoltam:
Tévedsz. Úgy egyeztünk meg, hogy megtanítalak érte a
veszekedés mûvészetére, én pedig ezekben a pillanatokban is
tanítalak.
Már kiabált:
Szép kis tanítás! Egész nap egyetlenegyszer sem veszekedtél! Ha nem adod vissza, csirkefogó 
vagy!
Én pedig teljes nyugalommal és lassan válaszoltam:
A csirkefogóra ugyanaz vonatkozik, mint amit a csibészre mondtam.
Üvöltött:
Szélhámos!
Elmosolyodtam:
Tévedsz.
Csaló!
- Ismét tévedsz.
Ekkor olyan szót rikoltott felém, amelybe bele is sápadt:
-Ha nem adod vissza a könyvet, jellemtelen vagy! Nyugodtan
feleltem erre is:
- Megint tévedsz.
Az asztalt csapkodta:
- Nem tévedek! Nem akarsz megtanítani engem a fortélyaidra!
Te szándékosan nem veszekszel velem! Pedig éppen
azért sértegetlek agyba-fõbe, hogy veszekedj, és tanuljak



végre valamit! Vagy talán arra akarsz tanítani ezzel - és gúnyos
lett a hangja -, hogy tûrjük el a legsúlyosabb sértéseket is?
A szemébe néztem:
Eltaláltad! Arra akarlak megtanítani, hogy nincs sértés.
Attól, hogy jellemtelennek nevez valaki, mákszemnyit sem
leszel jellemtelenné! A harmadik tehát, amit még meg kell tanulnod,
így hangzik: ne hidd, hogy megbánthat valaki. A becsületednek
csak olyan sértõ szó árthat, amelyet te mondasz másnak.
De Cincér tovább dühöngött:
Ne akarjak senkit elhallgattatni? Ne akarjak fölénybe kerülni?
Ne higgyem, hogy árt a becsületemnek a sértés? Ez volna
a veszekedés mûvészete?
Nevettem örömömben:
Ez bizony! Már megtanultad! Most rajtad áll, hogy valóban
mûvésze légy a veszekedésnek. Vagyis fölébe kerekedj minden
veszekedõnek, és te magad ne veszekedj soha. Cincér a
könyvszekrényhez ugrott:
Nem csapsz be! Visszaveszem a könyvet! - De megdöbbenve
tekintett rám: - Hiszen be van zárva!
Most már én kacsintottam:
Be bizony!
Amikor hazaindult a Kopácsoló család, és a kocsihoz mentünk,
a kis Meskete már fönt ült a bakon. Cincér dühösen
felém fordult:
No tessék! Visszafelé is õ akar a bakon ülni! Mered-e azt
állítani, hogy most sem kellene veszekednem?
Megkérdeztem tõle:
Hol jobb ülni: a bakon vagy a kocsiban? -Abakon!
Akkor jó helyen ül az öcséd! Nincs szükség veszekedésre!
Cinnc ér úgy szállt fel a kocsira, mintha holdkóros lett volna.
Mialatt szüleink búcsúzkodtak, kerülte a tekintetem és hallgatott.
Nem nézett a szemembe kézfogásunkkor sem, és csak suttogta:
- Szervusz, Moha.
Kikísértük a kocsit a kapuig, és utánanéztünk. S egyszerre
csak azt hallottuk, hogy megállt. Cincér meg leugrott róla, és
szaladt visszafelé. Sejtettem, miért szalad vissza, és elébe
mentem. A Robinsont ugyanis, mialatt készülõdtek, titokban
bedugtam az ülés párnája alá. Jól sejtettem: azt hozta. Felém
nyújtotta. Átvettem, õ meg így szólt:
- Most már tudom, hogyan kell érteni, amit beszélnek rólad:
mindig, mindenkinek fölébe kerekedsz. Szervusz!
Még egyszer kezet fogtunk, de most már bizalommal és vidáman
a szemembe nézett, aztán visszaszaladt a kocsihoz.
Tükör
Egy nyári délelõtt Kökörcsin meg én a patak partján ültünk
fürdõnadrágban, és homokvárat építettünk. Amikor már csak
az volt hátra, hogy csatornát ássunk a patakig és a vár köré
vezessük a vizet, kicsomagoltuk a tízórainkat, és jóízûen falatozni kezdtünk.
Ekkor odacsellengett hozzánk a távolabb fürdõzõ kistörpék közül Hamm.
Hamm utóbbi idõben nagyon megváltozott. Hatalmaskodva kezdett
viselkedni. Egyre jobban illett rá a neve, ugyanis úgy támadt
mindenkire, mintha fel akarná falni.
Hamm megállt a várunk elõtt, és komoran nézte. Kökörcsin odasúgta nekem:
Fel fogja rúgni!
Visszasúgtam:
Nem baj!



Kökörcsin elmosolyodott:
A csatornát vár nélkül is megépíthetjük!
Hamm ránk förmedt:
Mit suttogtok a hátam mögött? Azt hiszitek, nem merem
felrúgni ezt a vacakot? Azt hiszitek, hogy gyáva vagyok? Hát ide
nézzetek! - és felrúgta.
Ugyanennek a napnak a délutánján, amikor Kökörcsin meg én a
játszóréten labdáztunk, az a csoport kistörpe bújt ki a bokrok
közül, amelynek Hamm volt a legfõbb hangadója. Tanácskoztak
egy darabig, aztán odajöttek hozzánk
és a mi játszóhelyünkön kezdtek labdarúgáshoz készülõdni.
Hamm rögtön figyelmeztetett:
Az árnyékos részen mi játszunk!
Intettem Kökörcsinnek, hogy menjünk a tisztás túlsó oldalára.
Kökörcsin mosolygott:
- Ha az árnyékban kimelegszünk, nincs hová menni hûsölni.
Ha viszont a napon melegszünk ki, milyen jó lesz majd az árnyékban!
Néhány nap múlva Kökörcsin meg én a fõutcán találkoztunk
Hammal. Hirtelen megállt elõttem és így szólt:
- Mutasd csak a kezed!
Megmarkolta a tenyeremet, és feszíteni kezdte a vállam felé.
Tudtam, hogy rúgással vagy lábra taposással elkerülhetném,
hogy leültessen a földre, de akkoriban már törtem rajta a
fejem, miként téríthetném jobb belátásra Hammot. Már
csak ezért sem folyamodhattam magam is erõszakhoz. Leültem
hát inkább önként a földre. Hamm diadalmaskodott.
- Úgy, úgy, ülj csak le szépen!
Kökörcsin viszont mosolygott:
- úgyis tudtuk, hogy te vagy az erõsebb!
Körülbelül egy hét múlva levelet írtam Pöttöndre a nagymamának.
Megkértem, hogy három napra meglátogathassam
egy törpeházi pajtásommal együtt. Amikor megjött a válasz,
elmentem Hammékhoz, és így szóltam hozzá:
- A nagymamám három napra meghívott Pöttöndre. Úgy volt,
hogy Kökörcsinnel megyek, de Kökörcsin nem mer lóra ülni.
Márpedig én a környéket lovon szeretném bebarangolni,
mégpedig nagypapa pónilován. Ha van kedved, gyere velem.
Kapsz tõlem ráadásul egy nagyon értékes tükröt is.
Hamm szeretett szépen öltözködni és rendben tartani a haját,
azt hihette tehát, hogy valami szép kis zsebtükörre gondolok.
De fõképp a lovaglás vonzotta. Így történt, hogy egy reggel
vonatra szálltunk a magyarkúti vasútállomáson. Amikor már
Szokolyát is elhagytuk, könnyedén, mintha lényegtelen volna,
így szóltam:
- Pöttöndön Kökörcsinnek foglak szólítani. - Majd mosolyogva
folytattam: - Elkövettem ugyanis azt a huncutságot, hogy nem
írtam meg nagymamáéknak, hogy nem Kökörcsint viszem.
Olyan sok szépet és jót hallottak tõlem Kökörcsinrõl, hogy nem
akartam elkedvetleníteni õket. Sajnos, rólad is beszéltem
nekik... Azok alapján, ahogyan velünk viselkedsz, gondolhatod,
hogy nem túl hízelgõ dolgokat... Hiába magyaráznám, hogy
bátor lovaglótárs kell nekem, nem tetszene nekik, hogy éppen
azt a bizonyos Hammot hoztam el... - És amikor már közel járt
a vonat Nógrádhoz, azt is odavetettem neki: - Az persze magától
értetõdik: úgy kell viselkedned, mintha Kökörcsin lennél.
Szelíden és kedvesen...



Pöttöndi barátom, Bóbitás várt bennünket az állomáson.
Jót mulattam Hamm zavarán, amikor Bóbitás így üdvözölte:
Szervusz, Kökörcsin! Régóta szeretnék találkozni veled! Biztosan
te is sokszor csodálkozol, ha dicsérnek a szelídségedért, mert
hiszen az természetes, hogy az ember se nem pulykakakas, se
nem komor bika! - Amikor pedig már láttuk a fák között Pöttönd
kis házacskáit, Bóbitás elnevette magát:
Képzelem, mennyire vár már titeket Tüske, hogy kipróbálja
rajtatok is a hatalmaskodását meg az erejét. Tudjátok, ez
a Tüske olyasféle fiú nálunk, mint nálatok Hamm!
Miután nagymamáéknál tízóraiztunk, rögtön el is indultunk
elsõ lovagló utunkra. Nagyapa asztalos volt, deszkát, bútort
szállított a pónikkal, de ezekben a napokban éppen nem volt
szüksége rájuk. Nagyon élveztük a hosszú lovaglást.
Hazafelé tartva egy hegyre mutattam:
Holnap oda lovagolunk fel!
Ebéd után értünk jött Bóbitás, és elindultunk megismerkedni
meg játszani a pöttöndi kistörpékkel. Örömmel vettem
észre, hogy Tüske is ott van a játszóréten. Rá építettem ugyanis a tervemet.
Tüske elõször Bóbitás elé állt:
!Megverjelek?
Bóbitás mosolygott:
Úgysem versz meg! Csak hencegsz, hogy meg tudnál
verni. De hát úgyis tudom, hogy erõsebb vagy.
Tüske legyintett, mint aki megkegyelmez:
Mehetsz! - Majd Hamm elé lépett: - De téged, te kis törpeházi
vakarcs, megverlek, mert te még nem tudod, ki vagyok én!
Hamm olyan vörös volt a haragtól, mint a paprika. Ha nem lépek
gyorsan közbe, képen csapja, akkor pedig nem
érem el, amiért Pöttöndre hoztam! Sietve kiáltottam:
Kökörcsin! Tüske csak ijesztget, nem bánt!
Tüske tovább handabandázott:
- Csak ijesztget?! Szó sincs róla! - Hirtelen a hóna alá szorította
Hamm fejét: - Elhiszed-e, hogy most megverhetnélek?
Villámgyorsan leguggoltam Hamm fejéhez, és mutatóujjamat
a számra szorítva figyelmeztettem, hogy hallgasson.
Szerencsére Tüske már el is engedte Hammot, én meg karon
ragadtam, mintha szaladgálni akarnék. és elvittem Tüske közelébõl.
Este azonban, amikor nagymamámék kapujában egyedül
maradtunk, Hamm így szólt:
Moha! Én holnap reggel hazautazom! Ezt én nem tûröm el még egyszer!
- Nem is teszi Tüske többé, hidd el. Holnap a hegyre lovagolunk. Maradj!
Hallgatott. Egyszerre csak felfortyant:
- De mire jó az ilyesmi? A hóna alá szorítani az ember fejét!
Vállat vontam:
. Hát, neked jobban kellene tudnod, mire jó! Te szoktál
Törpeházán ilyesmiket csinálni. nem én! Legyintett:
- Az más! Az semmi!
Azzal nem biztattam magam, hogy megváltoztatja a pöttöndi
út, azt azonban reméltem, hogy Tüskében mint tükörben
látván önmagát, elgondolkodik a maga viselkedésérõl is. De
egyelõre semmi jelét nem láttam ennek. Elalvás elõtt hallottam.
hogy az ágyban elnevette magát:
Hanem ez a Bóbitás! Bámulatos, hogy ennek mekkora
türelme van! - Azután pedig ezt motyogta: - Milyen undok alak ez a Tüske!
Másnap délelõtt valóban fellovagoltunk a hegyre, délután



pedig értünk jött Bóbitás, aki még a sárkányát is magával
hozta. Egy úgynevezett mély úton vezetett minket a sárkány
röpítésére alkalmas rét felé. A mély út attól mély, hogy a kocsi kerekei
két árkot vájtak benne. Hamm és Bóbitás tehát a két árok
között, a domború részen lépegettek egymás mellett.
Kistörpébõl három is elfért volna ott, én mégis mögöttük
mendegéltem. Egyszerre csak szembe jött velünk Tüske:
õ is az út közepén lépegetett. Könnyen elmehetett volna akár közöttük,
akár mellettük, õ azonban olyan sebbel-lobbal tartott egyenesen feléjük,
és olyan hevesen lengette a karját, hogy mindketten
meginogtak, és kétoldalt leestek az árokba.
Bóbitás pedig neki is esett a mély út agyagfalának. Tüske ráadásul ezt kiáltotta:
- Félre szekér, jön a kocsi!
Amikor Hamm meglátta, hogy Bóbitás elesett, ökölbe
szorított kézzel lódult a továbbsietõ Tüske után és azt kiáltotta:
- Na de most...
De én is résen voltam:
- Kökörcsin!
Megállt és rémülten rám nézett: eszébe jutott, hogy nem
torolhatja meg Tüske rosszaságát.
Ezen az estén mi kísértük haza Bóbitást. Amikor végre kettesben
maradtunk, Hamm tüstént kijelentette:
- Reggel utazom!
Tréfálkozó hangon, túlozva feleltem:
- Akkor rengeteget veszítenél, barátocskám! Azt terveztem,
hogy holnap délután a romokhoz lovagolunk! Ráadásul ha
hazautaznál, elveszítenéd azt a pompás tükröt is!
Dühösen legyintett:
- Hagyd azt a buta tükröt! Utazom! - De már hallatszott a
hangján, hogy marad, s ezt már csak dohogta: - Hogy miket
kell eltûrnie az embernek!
Most már én legyintettem:
- Kökörcsin meg én bántóbb viselkedést is eltûrtünk. Amikor
például elkergettetek minket az árnyékból! De megint ezt mondta:
- Az más! Az semmi!
Ezen az estén, amikor megint eszébe jutott Bóbitás viselkedése,
már nemcsak nevetett rajta, hanem egy kis szeretet is
volt a hangjában. Így szólt:
- Szegényke! Hogy nekilökte az a csibész az ároknak! Bóbitásnak
pedig még egy rossz szava sem volt rá!
Hosszú csend telepedett a szobára. Már azt hittem, hogy
Hamm elaludt, de egyszerre csak ismét megszólalt:
Nem tud úgy elmenni senki mellett, hogy ne csináljon .
valami rosszat: csibész!
A harmadik nap délelõttjén a pöttöndi játszóréten labdáztunk.
Cicást játszottunk, és Bóbitás már nagyon régóta cica volt.
Hamm intett nekem: alacsonyabbat dobjak, hogy Bóbitás
végre kikerüljön a fárasztó cicaszerepbõl. Egyszer csak valóban
Hamm helyett Tüske kapta el a labdánkat, és felkiáltott:
Miért nem rúgjátok inkább?! - Majd szándékosan a lejtõ
felé rúgta. A labda legurult a hegyoldalon. Bóbitás már loholt
is érte, de Hamm rákiáltott:
Maradj!
Bóbitás engedelmesen megállt. Hamm pedig Tüske felé
indult, szeme szúróssá szûkült, orrcimpái kitágultak. Elébeugrottam:
Kökörcsin!



Megállt. Mint mozdonyból a gõz, úgy sziszegett belõle a
harag. Bóbitás odakiáltott:
- Mehetek a labdáért?
Hamm lassan odafordult:
- Ne menj! Fáradt vagy. Majd én.
Amikor Bóbitástól a kertjük elõtt elváltunk, Hamm még mindig
komoran így szólt:
- De jó, hogy holnap hazamegyünk! Már nem bírom tovább!
Elmosolyodtam:
- Nem olyan nehéz kibírni egy elrúgott labdát! A homokvár
felrúgása bántóbb!
Nem felelt. Láttam rajta, hogy máson jár az esze. Amikor
beléptünk nagymamáék kapuján, ezt mondta: Hívjuk meg
Bóbitást Törpeházára!
Támadt egy ötletem. Amikor Hamm bement az istállóba,
hogy megnézze a pónikat, átsiettem Tüskéékhez, és ezt mondtam Tüskének:
Megbíztak vele a szüleim, hogy meghívjam néhány napra
Bóbitást! De én át szeretném kutatni a Szuvatos-patak
barlangját, ehhez pedig olyan kemény legényre van szükségem,
amilyen te vagy! Ha van kedved, holnapután már jöhetsz is!
De azt fogjuk mondani, hogy te vagy Bóbitás, mert
neked - és nevettem - nem épp a legjobb a híred Törpeházán!
Õ is nevetett:
Jól van, megyek!
Örültem és kezet ráztam vele.
Kapsz majd tõlem egy nagyon értékes kis tükröt is!
Másnap, amikor már hazafelé kattogott velünk a vonat, így
szóltam Hammhoz:
Nos, mit szólsz a szép tükörhöz? Észrevetted, hogy már meg is kaptad?
Azt hittem csodálkozni fog, de nevetett:
Hagyd már azt a tükröt! Két napja tudom, hogy nem
Igazi! Tüskét tartottad elém tükörnek!
Nevettem én is:
Úgy bizony! - Elgondolkodtam:
- Most azonban változik a szereposztás! Téged szeretnélek Tüske elé tükörként tartani. Bóbitás 
helyett ugyanis Tüskét hívtam meg Törpeházára...
Hamm rám bámult:
- De Moha! Én már nem tudok úgy viselkedni, hogy Tüske
lássa bennem önmagát! Emlékszel? Azt kérdezted
tegnap délután a romoknál, miért vagyok olyan csöndes!
Akkor határoztam el, hogy ezentúl nem fogok mindenkit
felfalni az erõszakosságommal.
Örültem is, aggódtam is:
- Akkor hát mi lesz Tüskével?
Hamm nevetett:
- Haha! Pácban vagy Moha! Én nem leszek Tüske tükre!
Neked meg a nyakadon marad! Nincs más hátra, neked kell
úgy viselkedned, mintha fel akarnád falni! - És egyre vidámabban, egyre hangosabban hahotázott.

Testvéri kötelesség
Egy szép nyári délután átjött hozzánk golyózni Fújóska.
Meséltem már nektek róla, Ugribugri barátai közé tartozott, és igen jóindulatú kistörpe volt, nem 
volt benne semmi hamisság; én is szívesen játszottam vele. Azért ragadt
rá a Fújóska név, mert az volt a szokása, hogy
ha . töprengett valamin - például azon, melyik golyót célozza meg -,
gömbölyûre puffasztotta az arcát, aztán kifújta a levegõt.



Átjött tehát Fújóska, és vidáman csörgette vászonzsákjában a sok fém- meg üveggolyót. A 
faluban jó néhányunknak volt ötvösmester az édesapja, õk aztán színes fémgolyókat öntöttek,  
vagy esztergáltak nekünk. Gyakran került édesapánk
munkaasztalára kék, sárga, piros meg zöld üveggolyó is.
Ezeknek az volt a rendeltetésük, hogy valamely díszkelyhet vagy
ezüsttálat ékesítsenek. Mi azonban gondoskodtunk róla, hogy
egyikük-másikuk inkább a mi golyóállományunkat gyarapítsa, s
e célból este négykézlábas szemlét tartottunk édesapánk
munkaasztala alatt: nem gurult-e el valamelyik. Az elgurulást
ugyanis - édesapánk hallgatólagos beleegyezésével - úgy
értelmeztük, hogy az a golyó nem óhajt ötvösmûben
hivalkodni, hanem a mi egyszerû vászonzsákocskánkba
kívánkozik.
Gurítgattam hát Fújóskával ezeket a gyönyörû fém- és
üveggolyókat azon a bizonyos nyári délutánon is a házunk fala
mellett. Több játszmát lejátszottunk, és Fújóska már emlegette,
hogy nemsokára haza kell mennie. Ekkor Gyopár bátyám
kihajolt a szobája ablakán, és érdeklõdve nézte a játékunkat.
Csak két esztendõvel volt idõsebb, mint én, de már
nagyfiúnak tartotta magát. Azt hitte, ártana a tekintélyének, ha
õ is golyózna. Esdekelte ugyan a golyózás, arcára mégis
fitymáló mosolyt erõltetett, s idõnként másfelé is pillantgatott.
Mutatni akarta, hogy õ nem éppen a golyózást nézi, hanem
csak úgy kinéz az ablakon, bámészkodik errearra.
Egyszerre csak fölkiáltott, és fölmutatott az égre:
- Nini, a sas!
Nem véletlenül mondta, hogy a sas, nem pedig azt, hogy egy
sas. Azt a sast ugyanis már ismerte egész Törpeháza.
Többször is ellátogatott hozzánk, s noha senki sem kínálta
útravalóval, távozásakor hol egy csirkét, hol egy kislibát vitt el
karmai közt a Börzsöny magasabb bércei felé.
Egy percre abbahagytuk a golyózást, néztük a sast, és
Fújóska halkan azt mondta:
- Mindjárt lõni fog az erdész bácsi. Amikor hozzátok jöttem,
találkoztam vele, és azt mondta, hogy régóta lesi a sast.
Minthogy azonban durranás nem hangzott el, körözõ sast
pedig már sokszor láttunk, folytattuk a golyózást. Az új játszma amúgy is percrõl percre 
izgalmasabb lett. Még egyikünk
sem talált, s már majdnem az összes golyónk ott volt a ház
fal tövében.
Fújóska ekkor elõhúzta utolsó, úgynevezett "legbiztosabb" golyóját, a vászonzsákból: egy nagy, 
sötétkék üveggolyót.
Gömbölyûre puffasztotta gondterhelt arcát, töprengett, aztán
kifújta a levegõt, és nagyon figyelmesen megcélozta a legnagyobb fémgolyót. És abban a 
pillanatban, amikor már talált
a sötétkék üveggolyó, lövés dörrent a közelben. Mindketten
önkéntelenül fölkaptuk a fejünket, és néztük a sast: eltalálta-e
az erdész bácsi, lezuhan-e vajon. A sas azonban, eddigi
méltóságához cseppet sem illõen, gyors szárnycsapásokkal emelkedett és távolodott. Fújóska 
így szólt:
- Magasan volt. Nem találta el.
- Te azonban eltaláltad a fémgolyót! Hallottam a csattanást!
Fújóska boldogan elmosolyodott:
- Én is hallottam! - És már le is guggolt, hogy zsákjába
szedje a rengeteg golyót. A sajátjait és az enyémeket is, hiszen
elnyerte mindet. Ekkor azonban megszólalt az ablakban



Gyopár:
- Hagyd csak azokat a golyókat! A falon csattant a golyód, azt
hallottátok!
Nekem azonban még a fülemben csengett az üveggolyó és a
fémgolyó ütközésének jól ismert hangja, és megkérdeztem a
bátyámtól:
Láttad, hogy nem találta el? Te nem nézted a sast?
Gyopár sértõdötten felelte:
Persze, hogy láttam! Különben nem mondanám. Guríts még
nyugodtan, te következel.
Gurítottam, és találtam. Persze rögtön fölajánlottam Fújóskának, hogy adok kölcsön néhány 
golyót, játsszunk
még egy játszmát, de megmérte az árnyékát, amely már háromszor
akkora volt, mint õ maga, ez pedig azt jelentette, hogy indulnia kell hazafelé, így beszélték meg az 
édesanyjával.
Amikor este lefeküdtünk, és én még néztem egy kicsit az
ágyamból a nyitott ablakon át a holdat, Gyopár egyszerre
megszólalt:
Igazán megköszönhetnéd nekem azt a sok golyót!
Azzal szusszantott egy nagyot, és hallatszott, hogy feje alá
gyömöszöli a párnát, és alváshoz készülõdik.
Az elsõ percben fel sem fogtam, mit mondott. Arra gondoltam,
nyilván azért köszönhetem neki a gyõzelmet, mert
nem nézte a sast, hanem látta és igazolhatta, hogy Fújóska
golyója nem talált. Néhány perc múlva azonban ismét a fülembe
csendült Gyopár hangja, és meghökkentem. Ha csupán erre gondolt, akkor miért volt olyan 
ravaszkás a hangja?
Miért volt olyan, mintha valami csalafintaságot követtünk volna el
együtt? Tüstént elillant az álom a szemembõl, és
ijedten így szóltam:
Gyopár, kérdezni szeretnék valamit.
Már aludt, és most felriadt:
Tessék? Mit akarsz?
Ne haragudj, hogy felébresztettelek. Te, ugye... - Nehéz
Volt kimondanom a kérdést; tudtam, mekkora sértés a gyanúm, de nagy nehezen mégis 
kinyögtem: - Ugye, te csakugyan
láttad, hogy nem talált Fújóska?
Gyopár azonban nem sértõdött meg. Álmosan felkönyökölt
a párnájára, és ámuldozva kérdezte:
Micsoda?! Hát te nem tudod, hogy talált a kék golyó? Azt
hittem, te is tudod.
Felültem az ágyban, és hosszú ideig bámultam Gyopárt a
holdfényben.
- De hát... de hát akkor... miért mondtad, hogy nem talált?
És erre Gyopár valami nagyon furcsát válaszolt. Ünnepélyesen azt mondta:
- Testvéri kötelességem volt. Ez olyasmi, amivel tartoznak
egymásnak a testvérek. - Aztán a jobb oldalára vetette magát:
- De most már hagyj aludni.
Néhány perc múlva ismét hallottam egyenletes, mély lélegzését,
és megdöbbentett, hogy nem tartja ébren a lelkifurdalás.
Arra gondoltam, bizonyára nagyon fáradt, de abban is
biztos voltam, hogy az álma nyugtalan, zaklatott. Ültem az
ágyban, néztem alvó bátyámat, és olyasfélét éreztem, hogy
tulajdonképpen beteg. Beteg, de nem törõdik betegségével;
nem tudja, hogy ki lehet gyógyulni belõle, és nem tudja,
mennyire fontos, hogy minél elõbb kigyógyuljon. És ismét



átszóltam hozzá csöndesen:
- Gyopár...
Most már dühösen riadt fel:
- Mit akarsz már megint?!
- Ne haragudj, hogy újból felébresztettelek... jóvá kell tenni
ezt a golyóügyet...
Most már õ is felült, úgy sziszegett át hozzám:
- Hát tedd jóvá! Add vissza neki holnap a golyóit, bánom is
én, de ha még egyszer felébresztesz, megpofozlak!
Még sok egyebet is szerettem volna mondani neki: hogy
Nem a golyók visszaadása a legfontosabb, hanem az, hogy õ maga
még ma megmondja Fújóskának, mit követett el ellene.
Gyopár azonban a fejére húzta a takarót, s én nem
mertem többé mondani semmit.
Azt gondoltam, jobb is lesz, ha csak akkor szólalok meg
Újból, amikor már útra készen állok. Abból legalább azt is láthatja, mennyire fontos, hogy ezt az 
ügyet még ma elintézzük, s
talán kevésbé fog húzódozni tõle, hogy velem jöjjön. Amikor
azonban harmadszor is felébresztettem, és elrebegtem kívánságomat, rettentõ dühbe gurult. 
Felállt az ágyára, és szinte toporzékolt:
- Ha te olyan bolond vagy, hogy éjnek idején el akarod vinni
neki ezt a néhány vacak golyót, hát csak vidd el! Nem törõdöm vele! De azt megtiltom, hogy rólam 
is beszélj! Ha elmondodd Fújóskának az igazat, én akkor is letagadom, hogy
talált a golyója, és jaj lesz neked!
Ezt válaszoltam:
Azzal nem is segítenék rajtad, ha én mondanám meg!
És kimásztam az ablakon.
Fújóskáék háza Törpeháza túlsó végén volt, végig kellett
mennem a falun. A kutyák azonban mind ismertek, s ugatás nélkül
barátságos farkcsóválással kísértek a kerítéseken belül.
Fújóska a két bátyjával aludt egy szobában. Egy kis gondot
okozott hát, miként ébresszem fel anélkül, hogy bátyjai
is felébredjenek. Szerencsére ott állt a házfalhoz támasztva az almaszedõ
rúd; bedugtam az ablakon Fújóska ágyáig, s megbökdöstem vele kis barátomat.
Fújóska az ablakhoz jött. Átadtam neki a golyókat, és arra
kértem, hogy tegyen meg nekem egy nagy szívességet: jöjjön
el velem tüstént mihozzánk; bízzon benne, hogy Gyopár
bátyámtalán mondani fog neki valami fontosat. Okos kistörpe
volt az én barátocskám, megsejtette, miért kérem erre, s jött
is volna készségesen. De hirtelen eszébe jutott valami, s aggódva
suttogta:
- Baj van, Moha! Az elõszobában hagytuk este a csizmánkat, s
ha kimegyek érte, felébreszthetek valakit! Mezítláb meg nem
mehetek el hazulról. A múltkor megvágtam a talpam, és
édesanyám megtiltotta!
Ezen a bajon azonban könnyen segíthettem. Fújóska az
ablakból egyenesen a hátamra mászott, s vittem. Magam most
be sem másztam a szobánkba, csak Fújóskát tettem be az
ablakon, s megkértem, kérdezze meg Gyopártól, nem akar-e
neki mondani valamit.
Attól tartottam, hogy Gyopár dühösen kiáltozni fog, amiért
negyedszer is felébresztettük, de nemhogy kiáltozást, hanem
még beszédet is alig hallottam. S nem telt el egy perc sem, már
meg is jelent az ablakban Fújóska. Csak annyit mondott halkan:
- Mehetünk.
Látszott ünnepélyes arcán, hogy megtörtént, amiért elhoztam:



megmondta neki Gyopár, hogy talált a "legbiztosabb" kék
golyó, de õ "testvéri kötelességbõl" letagadta.
Amikor visszatértem Fújóskáéktól - mert haza is vittem a
hátamon -, igen meglepõdtem. Gyopár ébren könyökölve várt,
és barátságosan azt mondta:
- Jól tetted, hogy elhoztad Fújóskát. Köszönöm.
Most már sietve rángattam le a csizmám, bebújtam az
ágyba, és boldogan azt feleltem neki:
- Testvéri kötelességem volt! Tudod, Gyopár, ez olyasmi,
amivel tartoznak egymásnak a testvérek!

Katicamentés a Balatonon
Egy nyári napon bent álltam a Balatonban, és néhány
katicabogár szárítkozott a bal kezemen. Ilonka néni és Jancsi
bácsi - az õ vendégük voltam Balatonlellén -
mosolyogva figyelmeztetett:
Úszkálj inkább, Mohácska, lubickolj, semmi értelme kimenteni a katicákat, hiszen elröpülnek, és 
újból beleesnek.
Megtudtam tehát, hogy minden kimentett katicát tüstént ki
kell vinni a partra. Vittem is gyorsan a kezemen levõket, és
amikor visszajöttem, úszni kezdtem, hogy szót fogadjak Ilonka
néninek. Magam is szerettem volna úszkálni, hiszen ekkor
fürödtem elõször a Balatonban. De nem úszhattam öt tempót
sem, kénytelen voltam úszás közben is figyelni a vizet, és
kivinni a katicabogarakat.
Amikor már a fürdõbódéban öltözködtem, felfigyeltem rá,
hogy Ilonka néni rólam beszél valakinek. Kikukucskáltam két
deszka között. A szomszédos telken egy néni állt, mellette
meg egy nagyjából velem egyidõs kislány. Ilonka néni mosolygós
hangon mondta a néninek:
- Jóformán nem is fürdött. Nem is úszott, nem is lubickolt,
mint más gyerek. Egész idõ alatt a katicabogarakat hordta
ki a vízbõl. Azt mondja, nem képes otthagyni õket, hiszen
megfulladnak.
A néni csodálkozva mosolygott, a kislány viszont komoly
arccal hallgatta Ilonka néni szavait és idegenkedve pillantott a
fürdõbódé felé.
Ebéd után kiültem Jancsi bácsiék kertjének kapuja mellé a
padra. Egyszerre csak észrevettem, hogy a szomszédos kapu
mellett két kislány ül a padon. Egyikük az a lány volt, aki olyan
komoly arccal hallgatta Ilonka nénit. A kislányok vörös
pecsenyét játszottak. Elõttük meg egy öt-hat éves kisfiú száguldozott
a kocsiúton. Megtudtam hangos beszélgetésükbõl,
hogy a kislánynak, akit délben már láttam, Katica a neve. A
másik meg Klárika, a barátnõje. A kisfiút, aki Katica öccse volt,
Lurkónak hívták. Nemsokára kijött a kertbõl Katica édesanyja,
és a vasútállomás felé indult. De észrevett engem, és halkan
mondott valamit a két kislánynak. Könnyû volt megállapítanom
a mozdulatából, hogy azt mondja nekik, barátkozzanak össze
velem. A két kislány felém tekintett, de egyikük sem válaszolt.
Lurkó megragadta édesanyja kezét, és húzni kezdte az
állomás felé. Édesanyja ezt mondta:
Jól van, gyere te is. De ha megint rossz leszel, visszaküldelek!
Miután elment Lurkóval, a két kislány sokkal csöndesebben
játszotta tovább a vörös pecsenyét. Gondoltam, talán
szívesebben játszanának velem is, csak szégyellnek szólni. Odalépegettem hát hozzájuk:



Játszom én is, jó?
Katica tüstént így szólt:
Nem kell.
Klárika kérõ hangon ellenkezett vele:
De miért nem?
Pedig talán tudta is, hogy a tõlem való idegenkedésnek, amely
világosan látszott Katica arcán, két oka is van: a szokatlan bogármentés egész délelõtt, és az, 
hogy törpe vagyok.
Nem is felelt neki Katica, hanem felugrott a padról:
- Gyere!
Klárika engedelmesen követte a kertbe.
Lurkó viszont, akit - úgy látszik - csakugyan visszaküldött
édesanyjuk, elém állt:
- Én játszom veled vörös pecsenyét!
Teljes erejébõl rácsapott a kezemre, és nagy nevetéssel
beszaladt a kertbe.
Akkoriban még kicsiny fürdõhely volt Balatonlelle, elég
ahhoz egyetlen nap, hogy elterjedjen a hír: egy kistörpe vendégeskedik Ilonka néniéknél, aki 
hajóúsztatás meg vízi csata helyett
a katicabogarakat menti.
Másnap este, amikor Jancsi bácsi néhány napra visszautazott Budapestre. és Ilonka néni meg én 
kikísértük az állomásra, több
sétáló megfordult utánam, és hallottam, amint
mosolyogva mondják egymásnak:
- Ez az a jószívû kistörpe, Mohácska.
Voltak, akik oda is jöttek hozzám, megsimogattak, és megkínáltak
cukorral.
A másnapi fürdés közben, amikor egy katicabogár biztonságba helyezése után éppen 
visszaindultam a vízbe, a deszkamóló végén, a lépcsõ alján ott állt a vízben Katica. A vízben jött
át a maguk fürdõzõhelyérõl, és most barátságosan, de
zavarában kissé félszegen rám nevetett:
- Én is nagyon szeretem a katicabogarakat!
Rögtön szétnézett a víz színén, kiemelt egy katicabogarat, és
kivitte a partra. Ettõl kezdve majdnem minden nap átjött
hozzánk a vízben, mentettük a katicabogarakat, és együtt
voltunk délután is: pajtások lettünk.
Történt, hogy fürdéskor kiemelt valamit a vízbõl, megnézte,
és visszadobta.
- Mit dobtál vissza?
- Futrinkát, de közönséges, fekete, csúnya!
- Biztos, hogy nem él már?
- Dehogynem. Él még.
Megdöbbenve bámultam rá:
- És visszadobtad?! Mert csúnya?
Aznap délután nagyon komolyan ültem le mellé az utcai
padra:
- Mondd csak, Kata, tulajdonképpen miért mented ki a
vízbõl a katicabogarakat?
- Mert olyan helyeskék, olyan szép pöttyös ruhácskájuk van. Te
talán nem azért mented ki õket?
Felkiáltottam:
- Hát persze, hogy nem! Azért mentem ki õket, hogy ne kelljen fuldokolniuk. Nem az számít, hogy 
pöttyösek vagy helyeskék,
hanem az, hogy szenvednek.
Elmosolyodott:
- Miért vagy ilyen dühös? Baj az, ha én azért mentem meg



õket, mert helyeskék?
- Nagyon nagy baj.
- Miért?
Zavarba jöttem:
- Most hirtelen nem tudom, hogy miért, de hogy nagyon nagy baj, az bizonyos.
Néhány nap múlva Katica ezt kérdezte tõlem:
- Ugye gyönyörû név az, hogy Aglája? Elõkelõ, nem igaz?
Szó szót követett, végül kiderült, hogy egy igen jómódú
család érkezik a napokban a Katicáékkal szomszédos nyaralóba,
és Katica már tudja, hogy a kislánynak Aglája a neve.
Így folytatta:
Úgy érzem, nagyon jó barátnõk leszünk, biztosan nagyon
szépen öltözködik; nem úgy, mint ez a szegény Klári!
Aglájáék elsõ fürdésekor már nem jött hozzánk át a vízbe.
Aglájáék felõl hallatszott a nevetése. Klárika meg Katicáék mólójának a végén üldögélt egyedül. 
Ezen a napon csak vacsora után találkoztam Katicával. Megkérdeztem tõle:
- Milyen kislány Aglája? Én úgy láttam, fennhordja egy kicsit
az orrát...
- Azt én is láttam, de hordhatja is! Akinek olyan ruhái vannak!
Ahogyan a kirakós játék kockái a maguk helyére kerülve
kiadják a képet, úgy értettem meg hirtelen az elmúlt napok
eseményeibõl Katica egyéniségét. Leugrottam a padról, és
nagyot kiáltottam:
- Megvan! Tudom már, miért nagy baj, hogy csak azért
mented a katicákat, mert "helyeske" a külsejük. Katica
fölényesen mosolygott:
- Na, erre kíváncsi vagyok!
Visszaültem a padra:
- Az a nagy baj, barátocskám, hogy fölcseréled a fontosat a
mellékessel. A fontosat mellékesnek tekinted, a mellékeset meg
fontosnak. Hogy milyen a külseje a fuldokló bogárnak:
mellékes. A fontos az, hogy szenved. Ezért kell kimenteni. Akár
szép, akár csúnya. Aglájával is, velem is olyasvalamiért
barátkoztál össze, ami mellékes. Aglájával azért, mert szép
ruhái vannak, velem meg azért, mert híres lettem. Ugyanakkor
mellékesnek tekinted azt, ami fontos: azt, hogy milyen az
egyéniségünk.
Mialatt beszéltem, gúnyosan nevetgélt. Amikor elhallgattam,
akkor pedig fölényes hangon megkérdezte:
- És ha nekem az a fontos, amit te mellékesnek nevezel?
Miért baj az?
- Ezt megint nem tudom. De egészen bizonyos, hogy nagyon
sok bajod lehet belõle. Éppen ezektõl a bajoktól szeretnélek megóvni.
Körülbelül tíz napig tartott Katica boldog sütkérezése
Aglája barátkozásának sugaraiban. Akkor megérkezett az
Aglájáékkal szomszédos nyaralóba egy még gazdagabb család.
Igaz, a kilencéves kislány ugyanolyan olcsó ruhákat viselt,
mint Klárika, és még a neve is Mariska volt - Katica óriási bámulatára. De Agláját ugyanúgy 
elbûvölte a család nagy gazdagsága, mint Katicát az õ drága, csipkés ruhái.
Mariskáék elsõ fürdésekor hiába ment át a vízben Katica
Aglájáékhoz, mert Aglája már elõbb átment Mariskáékhoz.
Katica szégyellt utánamenni, de amikor Aglája visszajött,
szemrehányást tett neki, és csúnyán összevesztek. Áthallottam,
délután a kertjükbõl, amint édesanyja a függõágyban
gubbasztó, sírdogáló Katicát vigasztalja. Annyira
megviselte a sérelem, hogy vacsora után, amikor a padon üldögéltünk,



majdnem a nyakamba borult:
- Igazad volt, Mohuska, baj lett belõle, hogy csak a ruháit néztem, de csak azért lett baj, mert 
hûtlen kígyó!
Nevettem:
- Azért lett baj, mert megint olyasmit tekintettél fontosnak, ami
mellékes. Azt akartad, hogy Aglája csakis veled barátkozzon.
Hosszasan nézett maga elé a holdfényes útra, és szégyenkezve suttogta:
- Igazad van. Azt akartam.
Örültem a szégyenkezésének, de
már villant is a szeme dacosan:
- És tudod, most mi lesz? Mariska csakis énvelem fog barátkozni! Már meg is van a tervem!
Nagyon szomorúan nézhettem rá, mert megragadta a kezem:
- Nem, nem, mégsem teszem. Megint olyasmit tekintettem
fontosnak, ami mellékes: hogy õ gazdag családba
született. Pedig csak az a fontos, hogy milyen az egyénisége,
nem a gazdagsága.
Megkönnyebbültem:
- Na látod, tudod te a lelked mélyén, mi fontos, mi mellékes.
Mindig a fontosat válaszd! Ez a búcsútanácsom, mert
holnapután elutazom. Jancsi bácsi elkísér egészen Törpeházáig.
Másnap délután leült mellénk a padra az õsz hajú, kövérkés
Fodor néni. Szokása volt, hogy délutáni sétája közben
megpihent egy kicsit Katicáék padján, és váltott velünk néhány
szót. Most azonban meglátta Katica édesanyját a kertben, és
bement néhány lépésnyire, hogy mondjon neki valamit.
Ugyanekkor kiszaladt Aglájáék kapuján Lurkó, odafutott
hozzánk, észrevette a padon Fodor néni kézitáskáját, felemelte,
nézegette, sõt még ki is nyitotta. Katica rászólt:
- Tedd le, de rögtön!
Lurkó becsukta, letette, és nevetve visszaszaladt Aglájáékhoz.
Néhány perc múlva Fodor néni visszaült mellénk, és zsebkendõ után kutatott a táskáájában. 
Abból azonban egy kis zöld levelibéka ugrott ki. Fodor néni vörös volt a haragtól:
- Lurkó tette bele, ugye? Láttam, hogy elszaladt egy kisfiú!
Szólok is rögtön anyátoknak! Ugye Lurkó volt?
De Katica indulatosan kiáltotta:
- Dehogy Lurkó volt! Egy idegen kisfiú! Még sosem láttam!
Miután Fodor néni elment, Katica dacosan nézett rám:
- Ilyen esetben szabad hazudni. A testvérem...
Lassan, minden szavamat jól meggondolva feleltem:
- Megint fölcserélted a fontosat a mellékessel. Hogy igazat
mondj: fontos, Lurkónak is használtál volna vele. Hogy
pillanatnyilag kellemetlen lett volna neki: mellékes. Katica!
Nagyon sok baj fog még érni, ha ilyen maradsz!
lányos lett a tekintete:
- Na ne mondd! És miféle baj? Most sem ért semmiféle baj!
Elszomorodtam:
- Látod, hová jut, aki felcseréli a fontosat a mellékessel?
Most azt próbálod elhitetni magaddal, hogy hazugnak lenni
Nem baj. Tehát még önmagadnak is hazudsz.
Másnap estefelé, amikor Ilonka néni, Jancsi bácsi meg én- kezemben már az útitáskával - 
kiléptünk a kertkapun, Katica a maguk kapuja elõtt várt minket, és szerényen, félénken,
szomorúan így szólt:
- Én is ki szeretném kísérni Mohuskát!
Egészen az állomásig arról suttogott nekem, hogy bízhatom
benne, nem cseréli fel többet a fontosat a mellékessel.
Az állomáson azonban megint megváltozott a viselkedése.



Amikor Jancsi bácsi meg én beszálltunk a vasúti kocsiba, és
észrevette a kocsin a nagy római egyest, büszkeségtõl duzzadó
hangon - de ekkor még halkan - fölszólt nekem az ablakba:
- Elsõ osztályon utazol? Nagyszerû!
- Katica, megint összekeverted a fontosat a mellékessel. Maga az utazás
a fontos, a kocsiosztály mellékes!
Ezt azonban már nem is hallotta a maga hangos kacagásától.
És ettõl kezdve folytonosan kacarászott. Körültekintgetett, és élénk csacsogással akarta 
észrevétetni a közelben állókkal,
hogy az õ ismerõsei elsõ osztályon utaznak. Megpillantottam
az állomás közönségében Klárikát az édesanyjával, és
leszóltam Katicának:
- Majd velük menj haza!
Odatekintett, de rögtön el is fordult. Másfelé kapkodta a
tekintetét, és kacarászva azt kiáltotta közben:
- Kellemes utazást, Mohuska! És vigyázz, nehogy korom
menjen a szemedbe!
Ekkor azonban azt is észrevettem, hogy nem messze tõlünk
Mariska, a gazdag kislány áll a nevelõnõjével. Valójában neki
szólt tehát Katica hangos figyelmeztetése. A vonat megrándult,
indult, Katica meg az integetés ürügyével egyre hátrább
lépegetett, egyre közelebb és közelebb Mariskáékhoz. Még azt
is láttam, amikor rámosolygott Mariskára, és mondott neki
valamit. Bizonyára effélét: "Most utazott el Mohácska, a törpe.
Jó barátom ám!"
Miután az utolsó lellei házat is elhagyta a vonat, Jancsi bácsi a
vállamra tette a kezét:
- Miért vagy ilyen szomorú, kisöreg? Hiszen megmentettél
ezer katicát!
Bólogattam:
- Igen, ezret... de én ezeregyet szerettem volna!

Basáskodók
Elmeséltem már, hogyan kaptam meg a pöttöndi kistörpétõl,
Cincértõl a Robinsont. Megtanítottam õt "a veszekedés
mûvészetére". A regényt egymás után háromszor is
elolvastam, azután kölcsönadtam pajtásomnak, Kutykuruttynak.
Fõként azért adtam kölcsön, hogy majd beszélgethessek vele az
én nagy titkomról. Az elsõ elolvasás után Kutykurutty is
tüstént elölrõl kezdte, ezt azonban már nem vártam végig,
hanem egy délután az õszi erdõ mélyén megmondtam neki a
titkot: el akarok szökni hazulról
Robinson szigetére.
Kutykurutty akkoriban már hónapok óta különösen viselkedett velem. Utasítgatott, rendelkezett, 
szinte parancsolgatott:
"Nem arra megyünk, erre megyünk!" "Ne azt az ágat törd le,
hanem ezt!" "Ne a kávészínû árpacukrot vedd meg, hanem a
rózsaszínût!" Hogy ne zsörtölõdjék, többnyire szót is fogadtam
neki.
Ezen a napon azonban olyasmit mondott, amit már nem
tûrhettem el:
- Robinson szigetére csak akkor mehetsz, ha én megengedem. Én vagyok a sziget kapitánya!
Annyira felháborodtam, hogy ezt kiáltottam:
- Akkor is elmegyek Robinson szigetére! Lássuk, ki merészel megakadályozni benne! - Néhány 
másodperc múlva összekapaszkodva hemperegtünk a fûben, én pedig azt üvöltöttem:
- Addig ugyan fel nem állsz, amíg ki nem jelented,



hogy nem vagy a sziget kapitánya! Még mindig azt hiszed,
megtilthatod, hogy Robinson szigetére menjek?
hiába fektettem két vállra, ezt fújtatta:
- Én vagyok a sziget kapitánya! Megtiltom, hogy oda menj!
Ekkor megszólalt fölöttünk egy hang:
- No, legalább azt is tudom már, hogy bolondok is élnek
Törpeházán!
Földigszakáll bácsi állt mellettünk. Talpra szökkenve azt kiáltottam:
- Megtiltja, hogy Robinson szigetére menjek! Basáskodik
rajtam!
Földigszakáll bácsi mosolyogva megsimogatott mindkettõnket.
Hozzám pedig így szólt:
- Kutykurutty basáskodása semmiség. De õ is abbahagyja,
mihelyt nem tûröd magad fölött az igazi, nagy basáskodókat. - Azzal tovalépegetett a bokrok 
között.
Néhány nap múlva, amikor egy délben hazaértem az iskolából,
nagyon finom süteményillat csapta meg az orromat.
Tudtam, hogy ilyenkor már ott áll a friss tészta a szobában a
pohárszéken. Eszembe jutott: édesanyám megtiltotta, hogy
közvetlenül ebéd elõtt süteményt együnk. Magam is rosszaságnak
tartottam, mégis belopakodtam a szobába. Diós meg
mandulás habcsókok magas dombocskája volt a tálon, s már
emeltem is egyet a szám felé. Ebben a pillanatban azonban
beszólt valaki az ablakon:
- Micsoda szerencse! - Földigszakáll bácsi állt az ablak elõtt. -
Micsoda szerencse, hogy bekukucskáltam! Vagy talán
helyesled, hogy ebéd elõtt és titokban habcsókot egyél?
Szégyenkeztem is, haragudtam is magamra, és indulattal tört
ki belõlem:
- Dehogy helyeslem!
- No, akkor nézd meg jól azt a habcsókot a kezedben.
Nem Kutykurutty, hanem ez a habcsók az igazi nagy basáskodó.
Még vigyorog is rajtad, amiért nem te parancsolsz neki, hanem
õ parancsol neked.
A habcsók hegyes csúcsa és redõi csakugyan vigyorgó arcocskára emlékeztettek. Nagyon 
megharagudtam, szégyelltemis magam, hát egyetlen roppantással morzsatömeggé
változtattam markomban a habcsókot. De Földigszakáll bácsi nevetett:
Nem a habcsókot kell szétmorzsolni, hanem az erõdet kell összeszedni!
Abban az esztendõben gyönyörû volt az õsz, és ebéd után
általában kiszaladtam labdázni a faluvégi rétre. Egy alkalommal
Földigszakáll bácsival találkoztam, aki így szólt:
- Mondd csak, Moha, te helyesled, hogy már ilyenkor, tanulás
elõtt kiszaladj a játszórétre?
Dehogyis helyeseltem, tudtam én jól, hogy helytelen
estére hagyni a tanulást. Földigszakáll bácsi kivette kezembõl a
labdát, és pattogtatta a földön:
- Ejnye, de jól pattan! De érted-e, hogy mit mond? Ezt pattogja: "Csak látszat, hogy Moha visz 
engem; én viszem Mohát!
Csak látszat, hogy Moha pattogtat engem a réten; én pattogtatom õt! Én parancsolok Mohának, 
én basáskodom rajta!"
Hirtelen nagyon megkívántam, hogy ne legyen igaza a labdának, elkaptam hát Földigszakáll bácsi 
elõl, és hazafutottam
tanulni. Amikor aztán elkészültem a leckéimmel, a nyugodt
lelkiismeret örömével szaladtam vissza a rétre. Rossz érzés
csak akkor kezdett éledezni bennem, amikor odakint ismét
szócsatába keveredtem Handabandival. Azért mondom, hogy



ismét, mert akkoriban gyakran összekaptam vele. Az összekapás
nem bántott, hiszen mindig igazam volt, az összekapást követõ
nyelvelést, karattyolást azonban igen szégyelltem.
Ezen a napon Handabandi meg Kökörcsin az erdõn átjött a
rétre. Handabandi egy szép nagy csiperkegombával a kezében, Kökörcsin meg könnyekkel az 
arcán lépkedett. Hogy mi
történt, azt Kökörcsin panasza nélkül is kitaláltuk volna. A
gombát Kökörcsin pillantotta meg, már lódult is feléje,
Handabandi azonban észrevette Kökörcsin mozdulatát, elévágott, letörte a gombát és azt 
állította, hogy õ látta meg
elõbb. Ekkor már negyedszer vagy ötödször történt ez meg,
fejcsóválva mondtam tehát Handabandinak:
- Furcsa, hogy mindig csak veled történik ilyesmi!
Handabandi azonban mestere volt a szájaskodásnak:
Az a furcsa, hogy mindig te támadsz rám elsõnek!
Ígykiáltottam vissza:
- Mert én utálom legjobban a csalást!
De ekkor már éreztem, hogy helytelenül viselkedem: nyelvelek, karattyolok. Ekkor azonban már 
nem bírtam abbahagyni.
Szégyenkeztem ugyan miatta, de jól is esett oda
mondogatnom Handabandinak.
Csak akkor vettem észre, hogy Földigszakáll bácsi is kijött
A rétre, és hallgatja szájaskodásunkat, amikor meg is szólalt:
- Kinek van zsebtükre? - Volt köztünk egy kistörpe, akit nemrég neveztünk el Kacorkirálynak, mert 
gyakran fésülködött.
Az õ tükrét tartotta az arcom elé Földigszakáll bácsi, és így szólt:
- Öltsd ki a nyelved, és nézd meg!
Egyebet nem is kellett mondania, ennyibõl is megértettem,
hogy a nyelvem ugyanúgy basáskodik rajtam, mint a
habcsók meg a labda.
A hadjárat, amelyet a három basáskodó ellen indítottam, eltartott egész télen át, és sok-sok 
csatavesztés nehezítette utamat a gyõzelem felé. Sokszor feljajdultam: "Jaj, megint a
sütemény gyõzött!" "Megint a nyelvem diadalmaskodott!" A téli álmát alvó labda helyett pedig a 
szánkó és a hógolyó gyõzött
le idõnként. De egyetlen pillanatra sem mondtam le
arról, hogy a legvégén úgyis én leszek a gyõztes.
Már érezni lehetett a levegõben, hogy újra közeledik a tavasz, amikor egy délben, iskolából jövet 
bejött hozzánk valamiért
Kutykurutty is. A pohárszéken már ott állt a friss sütésû tészta, s
minthogy Kutykurutty érdeklõdve pillantgatott feléje, tányért adtam a kezébe.
- Tessék, vegyél!
Csodálkozott: azt hitte, csak csenünk a süteménybõl. De
Még inkább azon csodálkozott, hogy én nem ettem. Meg is
kérdezte, miért nem eszem, s a válaszom után úgy bámult
rám, hogy a szája is tátva maradt. Pedig józan feleletet adtam:
- Mert rontja az étvágyamat, és ha ebéd elõtt ennék belõle, az
csenés lenne.
Úgy nézett rám, mintha bolond volnék. Mégis, ennek a
napnak a délutánján történt meg elõször, hogy arrafelé mentünk
sétálgatni, amerre én indultam. Megállt ugyan egy pillanatra,
s már vártam, hogy azt mondja: "Nem arra megyünk, hanem
erre." Ehelyett így szólt Kutykurutty:
- Jól van... mehetünk arra is...
Nemsokára valóban tavaszba öltözött a Börzsöny. Egyik
nap, tüstént ebéd után bekiáltott értem Kutykurutty: - Gyere
labdázni!



- Még nem mehetek, megcsinálom elõbb a leckéimet.
Ezen a délután már azt a bodzaágat törhettem le kicifrázandó
pálcának, amelyet én választottam, nem szólt rám
Kutykurutty, hogy "ne azt, hanem emezt".
Nap nap után egyre kevésbé és kevésbé utasítgatott. Nemsokára már
csak a cukorvásárláskor rendelkezett. Minden második-harmadik napon vásároltunk ugyanis a 
faluban egy-egy árpacukrot. Kutykurutty rózsaszínût vett, én kávé színût
szerettem volna, de mindig rám szólt: "Rózsaszínût
vegyél! Úgyis csak délután eszed meg, akkor pedig tejeskávét
is iszol, minek legyen a cukrod is kávéízû?" Jól van, rózsaszínût vettem, hogy ne prézsmitáljon.
Egy délben ismét a vegyeskereskedés felé tartottunk, és
Kutykurutty már ki is jelentette:
- Veszünk egy-egy rúd rózsaszínût!
Ekkor azonban utolértünk néhány hazafelé tartó kistörpét. Köztük Handabandit is. Handabandi 
azzal szórakozott, hogy újból és újból lelökte Kacorkirály hegyes süvegét, és felborzolta a haját. 
Kacorkirály már majdnem sírt. Több volt ez
Már, mint tréfálkozás, sokkal inkább gyötrés volt. Odaléptem Handabandihoz:
- Hagyd abba!
Elvigyorodott és újra lelökte Kacorkirály süvegét.
- Hagyd abba, mert megbánod!
Erõs kistörpe volt Handabandi, nevetett hát rajtam:
- Lássuk, no, hogyan bánom meg. Megversz?
Elmosolyodtam:
- Úgy bánod meg, hogy este eszedbe jut, mit tettél, és
bánni fogod, hogy rossz voltál. Ez sokkal rosszabb lesz, mintha
megvertelek volna.
Torrkán akadt a szó, de csak egy percre. Kacorkirály gyötrését abbahagyta, engem azonban bele 
akart sodorni a régi
karattyolásba:
- Furcsa, hogy mindig te kötsz belém!
Az õsszel még ezt feleltem volna:
"Te kötöttél bele Kacorkirályba." Ezzel pedig megkezdõdött volna az utálatos, véget
nem érõ szájaskodás. Most azonban hallgattam. Handabandi
újból próbálkozott:
- Már abba is beleszólsz, ha játszunk egy kicsit?
Az õsszel már üvöltöttem volna: .,Ez neked játék?!" Most
nem feleltem erre sem. Hallgattam egészen a vegyeskereskedésig. Ott befordultam az ajtón. 
Kutykurutty csodálkozó ábrázattal jött utánam, s a hozzá forduló boltosnak ezt mondta:
- Két rúd kávészínût kérünk.
Tiltakoztam:
- Nem, nem, vegyél te csak olyat, amilyet szeretsz. Én kávészínût, te rózsaszínût.
Kutykurutty most még jobban bámult, és hirtelen nagyon
hallgatag lett. Szótlanul, gondolkodva lépegetett mellettem az erdei
ösvényen, Törpeháza felé. Mielõtt elváltunk, mintha valami hosszú
beszélgetést fejezett volna be, váratlanul ezt mondta:
- Legyen hát az a kapitánya Robinson szigetének, aki elõbb ér
oda.
De kénytelen voltam megint ellenkezni:
- Ez majd ott dõl el. Aszerint, hogy ki bizonyul eszesebbnek.
Azt hiszem, a nagy munkában eszünkbe sem fog jutni, hogy
melyikünk a kapitány...
így ért véget Kutykurutty basáskodása, én meg azon törtem a
fejem, vajon honnan tudhatta Földigszakáll bácsi, hogy ha
kiszabadítom magam a habcsók, a labda meg a nyelvem
basáskodó uralma alól, akkor Kutykurutty is abbahagyja a
maga basáskodását. Megkérdeztem hát tõle egy alkalommal,



honnan tudta. Mosolygott és ezt válaszolta:
- Azért tudtam, mert földig ér a szakállam.
Akkor azt hittem, tréfálkozik. A szakállában tartaná a bölcsességét? Ma már tudom: ha alaposan 
megborotválkozott
volna, akkor is ugyanaz a bölcs öreg marad, akinek mindig is
ismertük a falu nagyapját.

 Az iskolakerülés büntetése:
kitûnõ!
Elmúlt a tavasz, a nyár, újra beköszöntött az õsz: az iskolaidõ. Abban az esztendõben délután 
jártunk tanításra, s már nem a völgybéli faluba, hanem az új, törpeházi iskolába. Egyik nap, 
délidõben, elszomorodva olvasgattunk egy hirdetményt Törpeháza fõterén: aznap délután 
elõadást tart egy bûvész a völgybéli falucskában, eltüntet egy
embert. Azonnal belénk nyilallt: mi ezalatt iskolában leszünk,
és nem láthatjuk az attrakciót. Egyik társunk, a nagyhangú
Nevenincs azonban gondolt egyet.
Néhány perc múlva tanítónk, Mosolygós bácsi elõtt álltunk, és Nevenincs így szólt:
-A múltkor, amikor jól viselkedtünk, megígérte Mosolygós
bácsi, hogy teljesíti egy kérésünket. Azt kérjük, hogy ma
délután ne legyen tanítás. Szeretnénk megnézni a bûvészt.
Lehetne ez tanulmányi kirándulás is...
Mosolygós bácsi elmosolyodott:
- Ilyesmiért nem maradhat el a tanítás. A fortély, amelyen
az eltüntetés alapszik, nem tananyag.
- De minket akkor is érdekel! Tartozik is vele Mosolygós
bácsi, hogy teljesíti egy kérésünket!
- De nem akármilyen kéréseteket! A fortélyt pedig magam
is megmutathatom nektek. majd megcsináljuk dobozokból
a bûvészszínpadot.
Nevenincs most hosszasan hallgatott, aztán nagy elszánással így szólt:
- Mi mégis inkább a bûvészt néznénk meg, ott szeretnénk
kilesni a fortélyt! Ne tessék haragudni ránk, ha nem lennénk
ott délután az iskolában.
Azt hittük, Mosolygós bácsi most már biztosan összeszidja Nevenincset, de most is csak 
mosolygott:
- Hogy ne legyetek ott? Az éppen olyan lehetetlen, mint eltüntetni egy embert!
Miután kijöttünk a házából, Nevenincs levelet írt egy rajzlapra, és fölolvasta:
- "Kedves Mosolygós bácsi! Ne tessék minket rossznak
gondolni, amiért üres a tanterem. Jogunk volt elmenni. Mosolygós bácsi a hibás, nem tartotta 
meg az ígéretét. Szeretõ
és tisztelõ tanítványai."
Megdöbbenve hallgattunk. De ugyanekkor láttam az arcokon: büszkék is voltunk arra, hogy ilyen 
nagy eseménynek vagyunk cselekvõ részesei. A kicsiny, kerekfejû Diócska
azonban megszólalt:
- Ez a levél biztosan rosszul fog esni Mosolygós bácsinak!
De Nevenincs csak legyintett, aláírta a nevét, aztán Bérci
Bercinek nyújtotta a tollat. Utána én írtam alá. Aztán
Piciszemû, Napraforgó, Pojáca meg Körte Törpe.
Diócska ellenben így szólt:
- Azt mondta Mosolygós bácsi, lehetetlen, hogy ne legyünk ott az iskolában. Akkor hát okosabb, 
ha meg sem próbálok lemenni a bûvészhez.
Nevenincs az arcába kiáltott:
- Áruló! Soha többet nem szólunk hozzád egy szót sem!
Diócska szomorkásan mosolygott:
- Akkor szervusztok! - És elment.
Ebéd után a tanterem ajtajára tûztük a levelet, és lementünk a völgybe, a faluvégi rétre. Ott állt a 



bûvész sátra. Megbeszéltük, hogy mielõtt bemennénk, körüljárjuk, kilessük a
fortélyt. Azonban abban a pillanatban, amikor odaértünk,
megkondult a toronyóra, elütötte a háromnegyed hármat.
Megálltunk, egymásra néztünk, és Piciszemû így szólt:
- Most indul Mosolygós bácsi az iskolába!
Nevenincs ráförmedt:
- Tudjuk, hogy most indul! Minek ezt most emlegetni?!
Napraforgó eközben már a pénztárhoz lépett, és mindnyájan utánamentünk.
Bérci Berci ezt mormogta:
- Okosabb is minél elõbb bemenni. Leskelõdni ráérünk az
elõadás után is.
Megálltunk a sötét színpadocska közelében - mert padok
nem voltak -, s beszélgettünk a már bent lévõ falubeli nénikkel meg bácsikkal. Késõbb - fõként 
Nevenincs buzdítására -
nézegetni kezdtük a sötét, függöny nélküli színpadot. De
eközben ismét megkondult a toronyóra: elütötte a hármat.
Körte Törpe nyugtalan hangon ezt mondta:
- Most látja meg Mosolygós bácsi a levelet!
Nekem azonban eszembe jutott valami, és ki is mondtam:
- Nem látja meg, mert Diócska biztosan levette, nehogy
megbántsuk vele Mosolygós bácsit.
Nevenincs most rám förmedt:
- Nem meri levenni, amit én tûztem oda!
De a többiek nekem adtak igazat:
- De igen leveszi! Már biztosan le is vette!
Amikor negyed négyet ütött az óra, Pojáca ezzel fordult hozzánk:
- Mit gondoltok, megtartja a tanítást Mosolygós bácsi annak az egy szem Diócskának?
Ezen már Körte Törpe is bizonyosan gondolkodott, mert
tüstént válaszolt:
- Megtartja. Még felelteti is mindenbõl. Biztosan kitûnõt
ad neki jutalmul, amiért nem jött velünk.
Miután az óra a fél négyet is elütötte - ekkor már zsúfolva
volt a sátor -, a színpad hirtelen kivilágosodott. Keskeny és
mély volt, mint valami kapualj. És semmi más nem állt rajta, csak egy szék. A bûvész a pénztár 
felõl jött a nézõtérre, és
önként vállalkozót kért a közönségbõl: olyat, aki vállalja,
hogy a bûvész eltüntesse. Gömbölyû bácsi, a fuvaros jelentkezett. Kivezették oldalt a sátorból, és 
néhány másodperc
múlva megláttuk õt a színpadocska mélyén. Leült a székre.
A bûvész meg ezt kiáltotta:
- Hókusz-pókusz, hale-hopp! - Amikor kimondta a hoppot, elsötétült a színpad, de szinte 
ugyanabban a pillanatban ki is világosodott. Ekkor azonban már üres volt a szék. Most
ismét azt mondta a bûvész:
- Hókusz-pókusz, hale-hopp! - Egy pillanatnyi sötétség
és megint ott ült a széken Gömbölyû bácsi.
Ámultam-bámultam. A toronyóra azonban ütni kezdte a
háromnegyed négyet, és az ámulással együtt eszembe jutott, hogy ilyenkor szokott szünetet 
tartani Mosolygós bácsi
Nézte a színpadot Bérci Berci is, de oda is hajolt hozzánk:
- Mit gondoltok, Diócska most egyedül szaladgál kint az udvaron?
Pojáca ezt mondta:
- Nem szaladgál! Már felelt mindenbõl, és most együtt elmennek.
Piciszemû duzzogós hangon motyogta:
- Mosolygós bácsihoz mennek. Megcsinálja Mosolygós
bácsi Diócskának a színpadot!
Nevenincs haragosan tekintett ránk, de elárulta, hogy már



õ is gondolkodott ezen, mert kijelentette:
- Dobozkirályhoz mennek!
Majdnem kiáltva mondtuk mindannyian:
- Hát persze!
Magától értetõdõnek láttuk, hogy Diócska elmondta Mosolygós bácsinak: a legkönnyebben a 
dobozgyûjtõ kistörpénél, Dobozkirálynál állíthatják össze a színpadocskát.
Eközben egy falubeli kisfiú, Füleki Jancsi foglalta el Gömbölyû bácsi helyét. A bûvész meg 
átváltoztatta Jancsit majmocskává! Aztán a majmocskát vissza Jancsivá.
Amikor az elõadás végén kijöttünk a sátorból, mindnyájan
egyszerre tekintettünk fel Törpeháza felé. Nyilvánvaló volt,
hogy egyikünknek sincs kedve kukucskálással, fortélyleséssel tölteni az idõt. A gyorsaság meg, 
amellyel megindultunk fölfelé, azt a közös szándékot is egyértelmûvé tette számunkra, hogy minél 
elõbb bocsánatot akarunk kérni Mosolygós bácsitól.
Egyenesen Dobozkirályhoz mentünk. Már a kertben meghallottuk Mosolygós bácsi magyarázó 
beszédét. A besötétített szobában az asztalon állt a színpadocska, és két gyertyavég égett benne 
egy-egy rejtett rekeszben. Mosolygós bácsi
ránk tekintett, mi pedig szinte egyszerre mondtuk:
- Ne tessék haragudni, hogy nem voltunk ott az iskolában.
Elmosolyodott:
- Ne beszéljetek csacsiságokat. Hiszen ott voltatok!
Összenéztünk: úgy látszik, annyira haragszik, hogy megvetése jeléül beszélni sem akar arról, amit 
tettünk... Nevenincs
el is vörösödött és így szólt:
- Tessék megbocsátani, amit a levélben írtam!
Most én is megszólaltam:
- Azt nem is olvasta Mosolygós bácsi! Diócska biztosan
levette!
Mosolygós bácsi Diócskára nézett:
- Miért vetted le?
De Piciszemû válaszolt Diócska helyett:
- Azért vette le, nehogy megbántsuk vele Mosolygós bácsit.
Mosolygós bácsi megint elmosolyodott:
- No lám... Tudtok ti mindenrõl, ami az iskolában történt.
Hát miért mondjátok, hogy nem voltatok ma iskolában?
Most Körte Törpe is megszólalt:
- Annyit biztosan tudunk, hogy Diócska mindenbõl felelt
és csupa kitûnõt kapott.
Mosolygós bácsi csodálkozott:
- Minek ezt emlegetni? Ott voltatok, hát tudjátok. Ha nem
lettetek volna ott, azt sem tudtátok volna, hogy Dobozkirálynál találtok meg!
Ekkor Nevenincs kiáltott fel:
- Diócska ajánlotta Mosolygós bácsinak Dobozkirályt!
- Hát persze, hogy õ. Ezt is jól tudjátok. Hiszen megmondtam délben: lehetetlen, hogy ne legyetek 
ott!
Most Nevenincs is elmosolyodott:
- Köszönjük, hogy nem tetszik haragudni, amiért lent voltunk.
Mosolygós bácsi rábámult:
- Hát mégis azt hiszed, hogy lent voltatok? Mondd hát
akkor el a fortélyt!
Nevenincs olyan bamba arcot vágott, hogy nevetésben
törtünk ki. Nevetett Diócska is:
- Ha lent lettetek volna, tudnátok a fortélyt. Nem nehéz kitalálni, nézzetek a színpadra!
A megvilágított mélyszínpadon egy játékszék állt, Doboz
király húga bababútorának egyik darabja. A szék ülésén egy
szem diót láttunk. A dió körül meg hét bogáncsot. Mosolygós bácsi magyarázott:
- A szék az iskola, a díó Diócska. A hét bogáncs: ti vagytok. No, lássuk hát: el lehet-e tüntetni a hét 



bogáncsot az iskolából?
Diócska lassan mondani kezdte:
- Hókusz-pókusz, hale-hopp! - és egy pillanatnyi sötétség
után csak a dió volt a székecskén. Majd ismét azt mondta:
- Hókusz-pókusz, hale-hopp! - s megint egy pillanatnyi sötétség, és ismét ott volt a dió körül a hét 
bogáncs. Nevenincs fölkiáltott:
- El lehetett tüntetni!
De Mosolygós bácsi levette a színpad fedelét:
- Nézzetek bele!
És mi ámulva láttuk, hogy a színpadocskán - ott, ahol a
széket látni véltük - csak tükör van, székbõl pedig kettõ is áll,
mindkét oldalon egy-egy, majdnem szemközt a tükörrel, de
rejtve. Az egyik széken dió, körülötte a hét bogáncs, a másikon pedig csak egy szem dió. A nézõ 
meg aszerint látja hol az egyik, hol a másik széket, hogy az elsötétítés pillanatában
melyik felé fordítja a tükröt a bûvész.
Miután hazakísértük Mosolygós bácsit, a kertajtó elõtt Nevenincs így szólt hozzá:
- Köszönjük, hogy nem tetszik megbüntetni minket.
Mosolygós bácsi elmosolyodott:
- Amikor bementem ma az osztályba, Diócska ezt mondta nekem: "Itt vannak a többiek is! Csak 
úgy látszik, mintha nem volnának itt. Tessék csak fölhívni felelni akármelyiküket,
de tessék beleegyezni, hogy ma kivételesen én feleljek helyettük." Ebbe én készségesen 
beleegyeztem. - Ekkor Mosolygós bácsi elkomolyodott. Folytatta: - Így történt, hogy
mindegyikõtök kapott ma egy-egy kitûnõt. Nevenincs nyelvtanból, Moha írásból, Napraforgó 
földrajzból, és így tovább
Más büntetéssel nem szolgálhatok. Szervusztok.
Soha addig nem gondoltam, hogy az is lehet büntetés, ha
kitûnõt kap valamibõl az ember. Pedig lehet. Hosszú ideig
álltunk lehajtott fejjel, szótlanul, a becsukódott kertajtó elõtt.
Még egymásra sem mertünk pillantani. Hát még Diócskára!
Rettenetes volt a gondolat, hogy ha majd felemeljük a fejünket, és ránézünk, akkor õelõtte még 
jobban fogjuk szégyellni magunkat, mint amennyire máris szégyelltük egymást
önmagunk elõtt.

Színes szalvéták
Egy délben, amikor édesanyánk behozta a paradicsomlevest, Gyopár bátyám hangos nevetésben 
tört ki. Õ
vette ugyanis észre elsõnek, hogy Ugribugri öcsénk a
szokásos, fehér szalvéta helyett piros asztalkendõt akaszt a
nyakába. Édesanyánk hosszú ideje szinte minden ebédnél
rászólt az öcskösre:
-Ejnye, kisfiam, már megint lecsöpögtetted magad!
Ugribugri erre rendszerint ezt felelte:
- Nem magamat csöpögtettem le, hanem a szalvétát.
Gyopár ilyenkor barackot nyomott a feje búbjára:
- Ne feleselj édesanyával!
- Ez nem feleselés. A szalvétát szabad lecsöpögtetni. Hiszen éppen azért van a nyakunkban, hogy 
kényelmesen ehessünk, és ne kelljen folytonosan azzal törõdni, mikor
csöppen ki valami a kanálból.
Erre már magam is meg szoktam szólalni:
- Tévedsz, öcskös. Az asztalkendõt sem szabad lecsöpögtetni. Az csak azért van a nyakunkban, 
hogy ha az óvatosság
ellenére is lecsöppenne valami, megvédje a ruhánkat. De ,
lecsöppenésnek csak ritka véletlennek szabad lennie.
Ugribugri kíváncsian kérdezte:
- Milyen ritkának?
- Mondjuk... havonta egyszer.



Erre aztán morcosan dünnyögte:
- Jó, hogy nem azt mondod: évente egyszer!
Az efféle párbeszéd ismétlõdött asztalunk mellett körülbelül egy hónapig, és az öcskös egyre 
nehezebben, egyre ingerültebben viselte el az ismétlõdõ figyelmeztetést. Az utolsó
héten pedig kijelentette:
- Torkig vagyok ezzel a folytonos nyaggatással! Ennek
most már hamarosan véget vetek!
Most tehát megtudtuk, miként képzeli ezt a "hadmûveletet"
a piros szalvétával! Néhány perc múlva ráadásul azt is megtudtuk, hogy nemcsak azzal. Mert 
amikor édesanyánk behozta a sárgarépa-fõzeléket, az öcskös megfordította asztalkendõjét, mi 
pedig ámulva láttuk, hogy a másik oldala sárga.
Gyopár megint hahotázott, az öcskös azonban kijelentette:
- Lesz még olyan kendõm is, amelyiknek az egyik oldala
zöld - a parajhoz meg sóskához -, a másik oldala pedig barna - a vadas mártáshoz!
Most már azt is elárulta, hogy a szomszéd kistörpét, Lila
Cicát kérte meg a kendõk elkészítésére. Gyopár már a zöld-
barna szalvéta hírére is nevetett, én viszont a már látható piros-sárgán sem tudtam még csak 
mosolyogni sem.
Látta rajtam édesapánk is, hogy bánt Ugribugri találmánya, és biztatva tekintett rám, oktassam 
csak ki az öcsköst.
Gyopár viszont, még mindig nevetve, így szólt a feltalálóhoz:
- No, legalább te eszed meg este a déli maradékot, mert
neked van hozzá felszerelésed!
Az öcskös nem ijedt meg ettõl:
- Én nagyon szívesen meg is eszem a levest is, a fõzeléket
is. Azt meg külön fogom élvezni, hogy nem nyaggathattok
többé a lecsöpögtetéssel!
Az öcskös jókedve azonban ebéd után egyik pillanatról a
másikra megszûnt. Amikor ugyanis a szobánk felé lépegettünk, és õ széles jókedvében 
tolatómozdonyt játszva, csoszszangatva és fújtatva tolt engem maga elõtt, kitértem elõle:
- Hagyjuk ezt, öcskös. Veled aztán igazán semmi kedvem játszani.
- Csak nem a szalvéták miatt haragszol rám?
- Nem haragszom. Sokkal rosszabbul esik, amit megtudtam rólad.
- Mit tudtál meg? - biggyedt le Ugribugri szája.
- Azt, hogy nem akarsz valóban igazi kistörpe lenni, valóban jót és szépet cselekedni. Megtudtam, 
hogy az is elég neked, ha csak igaz kistörpének látszol, ha csak úgy látszik,
mintha jót és szépet cselekednél.
Másodpercekig meg sem bírt szólalni megdöbbenésében.
Késõbb is csak nagy nyelések után suttogta:
- De Moha... ez nem lehet igaz! Hiszen én valóban igaz
kistörpe akarok lenni, és igenis, valóban jót és szépet akarok
cselekedni!
- Ezt csak hiszed magadról. A szalvéta elárulta, hogy nincs
így. Akinek nem az a fontos, hogy valóban ne csöpögtesse
le magát, hanem csak az, hogy ne látszódjék a lecsöpögtetés, az más dolgokban is megelégszik a 
látszattal.
Most már türelmetlenül dobbantott:
- Nem igaz! Más dolgokban nem!
- De, sajnos igen! - zártam le a vitát és bementem a szobánkba.
Az öcskös komoran lépegetett utánam, és õ is leült a tanulóasztalkája mellé. Maga elé bámult, 
ijedtség és harag váltakozott az arcán, azután egyszerre csak így szólt:
- Ha te ilyen rossznak tartasz engem, akkor bizonyosan
már nem is akarod, hogy elmenjek veled megnézni a gombát.
Még ebéd elõtt megbeszéltük ugyanis, hogy délutánminthogy napokon át esett az esõ - 
megnézzük azt az óriásivargányát, amelyrõl csak mi tudtunk. Kíváncsiak voltunk,
mennyit növekedett. Ekkor már kezdtem sejteni, miként értethetem meg vele, hogy más 



dolgokban is csupán a látszatot tartja fontosnak. Ehhez azonban az kellett, hogy együtt
legyünk délután. Vállat vontam tehát:
- Jöhetsz, ha akarsz. De akkor igyekezz minél elõbb elkészülni a leckéiddel, most már korán 
sötétedik.
Tanulni kezdtünk. Az öcskös egyszerre csak így szólt:
- Megmagyarázta ugyan a tanító bácsi, de nem értem, hogyan lehetséges az, hogy háromszor hét 
is huszonegy, meg
hétszer három is huszonegy.
Elmosolyodtam.
- Rögtön megérted. Hozz be egy doboz gyufát.
Ugrott és hozta. Én meg rakni kezdtem a szálakat magam
elé:
- Örülök, hogy megkérdezted. Ha ezt most jól megérted,
a kisujjadban lesz az egyszeregy.
Ekkor azonban rátenyerelt a gyufaszálakra:
- Figyelj csak, Moha! Ne most magyarázd el. Korán sötétedik, mi meg a gombához akarunk menni. 
Inkább majd bevágom, ami fel van adva és kész.
Már nyitottam a szám, hogy megmagyarázzam neki: oktalanság olyasmit bemagolnia, amit 
megértés útján megtanulhat, de eszembe jutott valami és inkább hallgattam. Még
örültem is neki, hogy így viselkedett. Vagy tíz perc múlva bekopogott az ablakon az öcskös 
barátja, Fújóska:
- Gyere ki, mutatok valamit.
Az öcskös kiszaladt, és még akkor is a kertben volt - persze már Fújóska nélkül -, amikor én már 
indultam a gombához. Csatlakozott hozzám, én meg korholtam:
- Nem volna szabad jönnöd. Még nem írtad le az egyszeregyet.
- Ha visszajöttünk, leírom.
A szomszédos kert elõtt Kakukkos bácsival találkoztunk.
- Na, mi az? Csatangolás? Ilyen korán? Ti máris készen
vagytok a leckétekkel?
Ugribugri sietett válaszolni:- Készen, Kakukkos bácsi! - Amikor aztán továbblépegettünk, 
megmagyarázta, miért hazudott: - Ha megmondom. hogy én még nem vagyok készen, biztosan 
megállít minket
és korholni kezd.
Az erdõben nagynénénk, Mályva néni kérdezte ugyanazt,
amit Kakukkos bácsi. Neki is az öcskös felelt:
- Készen vagyunk, Mályva néni. - Aztán ezt is megmagyarázta: - Azért mondtam, hogy ne 
prézsmitáljon.
Találkoztunk Földigszakáll bácsival is.
- Szervusztok törpe bolygók! Mondd csak, Ugribugri, készen vagy már a leckéddel?
Az öcskös elmosolyodott:
- Az írnivalóval még nem. - És megmagyarázta az igazmondását is: - Nem tudhatjuk, nem megy-e 
át ma is beszélgetni édesapához. És amikor hazaérünk, biztosan elkéri a füzetemet. Kiderülhetett 
volna, hogy nem mondtam igazat.
Már nyitottam a szám ismét, hogy megszidjam, de még
idõben észbe kaptam és hallgattam. Még örültem is annak,
amit mondott - beleillett a tervembe.
Megbámultuk a sokat nõtt gombát, és már hazafelé tartottunk, amikor megpillantottuk 
osztálytársam, Rezeda nagymamáját, Tavacska nénit. Rõzsét szedett. Ugribugri odaszaladt 
hozzá:
- Segítünk hazavinni!
Tavacska néni megsimogatta az öcskös fejét:
- Köszönöm, kedveském, nagyon szép tõled, nagyon
szép, de ne fáradjatok, kijön érte az unokám.
Miután tovalépegettünk, ismét majdnem ráförmedtem az
öcskösre. De megint eszembe jutott valami és hallgattam.
Még örültem is neki, hogy odaszaladt - ez is kapóra jött a tervemhez.



Amikor hazaértünk, édesanyánk elénk kiáltott:
- Éppen jókor. Asztalon az uzsonna!
úgy látszik, Ugribugri alaposan megéhezett, mert igencsak felvidult. Most is tolatómozdonyt 
játszott, csosszangatva és fújtatva tolt engem a ház elé. Én azonban ismét elhúzódtam tõle:
- Hagyjuk ezt, öcskös, most már igazán nem tudok örömmel játszani veled.
Ismét meghökkent, és nagy nyelések után, suttogva kérdezte:
- Hogyhogy?
- Uzsonna után elmondom.
Örömmel láttam, mennyire siet az evéssel. Bementünk a
szobánkba és így szóltam:
- Bánt még a szalvétaügy is, de az sokkal inkább, hogy
csakugyan olyan vagy. amilyennek a szalvéta ötletébõl megismertelek.
Ijedt szemmel azt kérdezte:
- Csak nem azt mondod megint, hogy nekem csak a látszat a fontos?
Szomorúan elmosolyodtam:
- Meggyõzõdtem róla, hogy neked csak az a fontos. Hiszen nem akarod valóban érteni az 
egyszeregyet, csak bemagoltad, hogy úgy tûnjön, mintha értenéd. Arra sem törekszel, hogy 
valóban igazmondó légy, csak igazmondónak
akarsz látszani. Különben Kakukkos bácsinak és Mályva néninek is igazat mondtál volna. És 
tudod te nagyon jól, hogy Rezeda minden este behozza a rõzsét, dehogy akartad te valóban 
végrehajtani azt a szép tettet! Csak az volt a fontos neked, hogy segítõkésznek látszódj. Ugyanígy: 
a szalvéta tisztasága sem célod, megelégszel vele, ha csak tisztának látszik.
Mire végére értem a mondókámnak, az öcskös mozdulatlanul bámult rám néhány másodpercig. 
Aztán sarkon fordult, beszaladt szüleink szobájába. Néhány másodperc múlva a konyhából 
hallottam a hangját:
- Édesanyám, ugye jó lesz ez portörlõnek is?
A vacsoránál már tiszta, fehér szalvétát akasztott a nyakába és elõrehajolva, vigyázva ette a 
paradicsomlevest. Édesapánk meg somolygott az orra alatt, aztán kérdõ tekintettel
emelte rám a szemét. Biccentettem egy picikét válaszul. Ekkor a kezemre tette a kezét, mintha azt 
mondta volna: "Köszönöm, fiam.

A legboldogabb évek
Bár Földigszakáll bácsi megtanított arra, hogy a perc
tányérjáról a kemény, keserû uborka helyett mindig az
illatos, édes, lédús õszibarackot emeljem le, ez azért
nem olyan egyszerû, hogy mindig meg is tudtam volna valósítani. Egyik reggelem különösen is 
uborkaízûre sikeredett.
Fölébredtem. Amint kinyílt a szemem, majdnem hangosan feljajdultam: "Haj, megint reggel van, 
és én még mindig
gyerek vagyok!" Gyorsan becsuktam a szemem. Nagyon
szerettem volna még aludni, csak hogy ne kelljen tudnom
gyermeki életemrõl, ne kelljen elkezdenem az unt robotot.
De elkeseredve azt is éreztem, hogy már nem tudok aludni,
és a napfény helyébõl, ami a zsalugáter résein sugárzott a
padlóra, azt is tudtam, hogy itt a felkelés ideje. Eszembe jutott, milyen boldogan kelnék most fel, 
ha már felnõtt volnék,
és megtehetném, amit szeretnék: olyan jó lenne Pestre, az
ipari vásárra utazni. Igen ám, de édesapa kijelentette tegnap,
hogy az idén nem mehetünk, mert sürgõs munkát kapott.
Elgondolkodtam. Lám, édesapa már felnõtt, mégsem
utazik az ipari vásárra, ráadásul mmár régen felkelt, vési és kalapálja az ezüsttálakat a 
mûhelyében. De gondolatban rögtön legyintettem is a csukott szemhéjam mögött: "Az más,
édesapa ötvösmûvész, olyasmivel foglalkozik, amit szívesen
csinál. Akkor könnyû felkelni, ha tudja az ember, hogy remekmûveket fog alkotni. De én? Nekem 
az osztás és a szorzás, az osztó és osztandó, mellérendelt meg alárendelt mondatok bozótjában 
kell bukdácsolnom egész délelõtt! Tegnap



délután már nagyon untam õket, elhitettem hát magammal,
hogy már tudom a leckét, és kimentem a játszórétre. Most
aztán itt a büntetés. Egész délelõtt reszkethetek, hogy fel ne
szólítson a tanító bácsi!"
Nagy zajjal felcsapódott az ajtó. Gyopár jött be. Jókedve
volt, látszott rajta, hogy már reggelizett, és rám parancsolt:
- Ki az ágyból, egy-kettõ! Elmúlt fél hét!
Ez is milyen rettenetes! Így mer beszélni velem! Ezt is csak
azért merészeli, mert én még gyerek vagyok. Kiültem az ágy
szélére és lassan, kedvetlenül, el-elmerengve felhúztam a harisnyámat. Aztán a mosdótál elé 
álltam, beletettem a vízbe
mindkét kezem, bámultam õket a vízen át, és elgondolkoztam: "Van értelme egyáltalán mosdani? 
Ilyen élethez? Minek?"
Amikor kiléptem kertünk kapuján, megálltam. A legszívesebben visszafordultam volna. Már elõre 
utáltam azt a lõdörgést, ahogyan ellépkedek az iskolába. De ha utáltam is, a
málnabokrok a maguk egy-két fonnyadt szemével ma is rávettek a félrekószálásra. És hiába 
fájdult meg a szívem, amikor messzirõl láttam, hogy osztálytársam, Kisgomba egyenletesen, 
rendesen lépeget, mégis elcsatangoltam a mókusfészekhez is.
Amikor Rezeda utolért, száguldozás lett a lõdörgésbõl.
Hátba csapdostuk egymást a tarisznyánkkal és üldözni kezdtük egymást. Késõbb 
csúzliháborúban találtuk magunkat. A
túlsó oldal platánjai mellõl Bérci Berci, Napraforgó meg
Hetykepötyke lövöldözött kavicsokat az innensõ oldalon harcoló Kisgombára meg Kutykuruttyra. 
Rezeda tüstént elõkapta csúzliját, követ tett bele, és már célozta is a célpontnak
legalkalmasabb, kövérkés Napraforgót. Nagyon szerettem
volna szólni nekik, hogy azonnal hagyják abba, mert kilõhetik egymás szemét, de ezen a csüggedt 
reggelen nem volt
erõm, hogy szembeszálljak velük. Amiatt gyötrõdtem, hogy még gyerek vagyok.
Ez a gyötrelem azonban nem akadályozott meg egy roszszalkodásban. Rákaptunk akkoriban, 
hogy kicsenjünk a tanító bácsi jégvermébõl egy-egy darabka jeget, és belecsúsztassuk a 
kislányok nyakába.
Pojáca viszont az iskola kapujában az én kezembe csúsztatott egy darabka jeget:
- Na, ha éppen jössz, átengedem - intett az út felé. Cinke,
az egyik törpeházi kislány közeledett.
Inkább csak azért, hogy Pojáca ne higgyen gyávának, belecsúsztattam a jeget Cinke nyakába, 
meghallgattam a sikoltozását, aztán a méltatlankodását, aztán a dühös felháborodását, és 
szégyelltem magam. Körülbelül tíz perc múlva elcsendesedett az iskola, bejött a terembe a tanító 
bácsi, mi meg felálltunk. Végigtekintett az osztályon, és amikor rám
nézett, úgy éreztem, tudja rólam mindazt a rosszat, amit magam is tudtam magamról. Leültünk, 
megkezdõdött a felelés,
én pedig reszkettem az osztás miatt. És futólag eszembe jutott: ahogyan élek, ahogyan 
gyötrõdöm, talán ez az, amit
boldogtalanságnak neveznek. Mint sivatagi vándor a vizet.
úgy szomjaztam, hogy enyhüljön valamicskét az elégedetlenségem életemmel, önmagammal 
kapcsolatban. Bementem hát ebéd után édesapám mûhelyszobájába, leültem és
néztem, hogyan dolgozik. Így szóltam:
- Bárcsak már én is remekmûveket alkothatnék!
Édesapám szemében öröm lobbant:
- Hát alkoss! A remekmûalkotás nem függ össze feltétlenül a mûvészetekkel, nem kell hozzá 
okvetlenül kalapács, festõecset vagy írótoll: ember kell hozzá! Az is lehet remek mû, ahogyan 
például reggel elmész az iskolába. A rendes,
céltudatos, fegyelmezett haladás remekmûve. Vagy az, ahogyan választasz jó és rossz között.
Én azonban ekkor nem figyeltem arra, amit mond. Még
csak az irigyelt felnõttet láttam benne, és megkérdeztem:
- Ugye, boldog édesapa, amikor ilyen gyönyörû kancsókat csinál?
Elmosolyodott:



- Boldog? Lehetséges, hogy életem alkonyán úgy fogom
érezni, boldog voltam a mostani esztendõkben, életem delén, most azonban csak régebbi 
idõszakokról állíthatom teljes bizonyossággal, hogy akkor tökéletesen boldog voltam.
Megtisztelõnek éreztem, hogy ilyen komolyan válaszolgat
nekem, és megilletõdésemben halkan azt kérdeztem:
- Mikor volt az, édesapa?
Majd leestem a székrõl attól, amit hallottam. Édesapám ugyanis ezt felelte:
- Kisgyerekkoromban volt, az asztal alatt. - Nem vette észre elámulásom, és elmerengve folytatta: 
- Volt édesanyámnak egy zöld színû, virágmintás selyemkendõje. Ha ráterítettük az asztalra, 
minden oldalon leért egészen a földig. Mi
meg bebújtunk az asztal alá, a zöld fényû kuckóba. A tökéletes biztonságot éreztem ott. És
ha a nap is átsütött a zöld
selyemkendõn, a világ leggyönyörûbb tündérpalotája volt nekem az a kuckó.
Majdnem felkiáltottam: "Ugyanezt éreztem én is tegnapelõtt édesanya sárga terítõje mögött, 
ugyancsak az asztal alatt!"
Édesapám tovább emlékezett:
- De majdnem ekkora boldogság volt meglátni ébredéskor a zöld zsalugátert, amint átsütött 
résein a napfény, mögötte meg a kert lombjait.
Elkezdtem rádöbbenni valamire, és legszívesebben így kiáltottam volna: "Én is ismerem a reggeli 
zsalugáter napfényes, lombos szépségét!" És tovább gondolkodtam: "Lehetséges, hogy 
számomra is ez marad a legnagyobb boldogság
életem alkonyáig? A reggeli zsalugáter és a sárga fényû, gyönyörû, biztonságos kuckó az asztal 
alatt?"
Miután kijöttem édesapámtól, alaposan megtanultam a
leckémet. Örültem a beszélgetésünknek, de folytonosan
bántott a lehetõség: nem vár rám nagyobb boldogság felnõtt koromban sem a mostaninál. 
Reménykedtem benne, hogy édesapám esetleg csak kivétel, és vacsora után felmentem 
Földigszakáll bácsihoz. Egyenesen megkérdeztem tõle:
- Mikor volt Földigszakáll bácsi a legboldogabb az életében?
Nem kellett gondolkodnia a válaszon, tüstént felelt:
- Amikor kisgyermek voltam és beteg.
újabb ámulatba estem:
- Nem most, amikor egész Törpeházát tanítja?
Elmosolyodott, mint édesapám:
- Jólesõ érzés, hogy életem estéje is szép és hasznos, de
te a boldogságot kérdezted! Örömben számtalanszor volt részem, emelkedett érzésben is, 
letekintettem Svájcban a havas csúcsokról, láttam Szíriában gyönyörû romokat, álltam
Párizs forgatagában, és csatangoltam német kisvárosok középkori, magas tetejû házai között. 
Szerzett örömöt néhány
csillagászati felfedezésem is, és jól esik, hogy hallgattok a
szavamra. De boldog - és most elmerengve mosolygott -,
boldog csak akkor voltam, kisgyerekként, betegen.
- Mi tette akkor boldoggá, Földigszakáll bácsi? - kérdeztem.
- Talán a teljes gondtalanság, a tökéletes biztonság. Az,
hogy a takaró sima volt és rendes. Rajta a könyvek, játékszerek, mind a maga helyén. Mellettem 
limonádé és szívószál.
A szívószálnak jobban örültem, mint a limonádénak. És
hogy mindenki velem törõdött. Ha beteg voltam, szobámban vacsorázott a család, és édesanyám 
ott is aludt.
Most már felkiáltottam:
- Ezt ismerem! Ez boldogság, igen, még az is jó, ha egy,
kis láza van az embernek. és kábultan olvassa a meséket, nézi a havazást, és örül, hogy még 
akkor is lesz hó, amikor meggyógyul!
De Földigszakáll bácsi merengett, nem figyelt rám. A picinyke, világoskék szempár diadalmasan 
villant:
- Az is boldogság volt, amikor elõször hallgattak szavamra a pajtásaim. Legjobb barátomnak 



kilõtték a fél szemét gumiparittyával, én meg rettentõen szenvedtem, amiért nem volt bátorságom 
szólni, hogy ne parittyázzanak, mert baj lehet belõle. A barátom elvesztette a fél szemét, 
kórházban
volt, de nem tudtak rajta segíteni. Amikor a kistörpék ismét
parittyáztak, már odaálltam közéjük: "Nem szabad! Nem engedem!" Õk pedig abbahagyták. És 
boldogság volt az is, amikor ráeszméltem, hogy tudok választani jó és rossz között. - Eszembe 
jutott, hogy ezt édesapám is mondta. De
Földigszakáll bácsi ezt is hozzátette: - És boldogság volt
olyankor is a jót cselekednem, amikor nehezemre esett.
Mint akit fejbe csaptak egy csokor erõs illatú virággal, szinte támolyogva mentem haza. Egyszerre 
éreztem örömöt és
elégedetlenséget. Örültem, hogy ezek szerint mostanában
élem legboldogabb éveimet, de ugyanakkor berzenkedtem
is a lehetõségtõl, hogy életem dele és estéje ne tartogatna
számomra még ezeknél is nagyobb boldogságot. A sok élmény, a hosszú töprengés kifárasztott, 
és hamar elaludtam.
Reggel, amint fölébredtem felkönyököltem, és az ablakra
néztem. A zöld zsalugáter résein a padlóra sugárzott a napfény. Láttam a réseken át a lombokat, 
hallottam a madárdalt, és majdnem kimondtam szóval is: "Jaj de jó, hogy reggel van!" Gyorsan 
megmosdottam, felöltöztem, és amikor
már az iskola felé lépegettem, mosolyogva emlékeztem az
elõzõ napra: "Bizony-bizony, igaza van édesapának, az is lehet remekmû, ahogyan elmegy az 
ember az iskolába."
A fõutcán töprengés nélkül a csúzlizók közé álltam:
- Hagyjátok abba! Nem engedem! - És megtudtam, milyen örömöt érzett Földigszakáll bácsi kisfiú 
korában, amikor
elõször hallgattak a szavára.
Az iskola kapujában Pojáca a kezembe csúsztatott egy darab jeget:
- Jön Cinke!
Jó messzire hajítottam a jeget:
- Mit bánom én!
Pojáca rám bámult:
- Hogyhogy? Hát te nem tudod, hogy ha kiabál is rád, tulajdonképpen örül neki? Örül, hogy 
foglalkozol vele! Éppen
õvele! Várja is!
Rábámultam én is Pojácára:
- Megbolondultál?
De ahogyan a közeledõ Cinke büszke lépegetését, ünnepélyes pillantásait figyeltem, egyre 
biztosabban érzem, hogy igaza van. Pojáca kezembe is nyomott egy másik jégdarabot
- Ugye, látod már, hogy számít rá?
Ingadoztam. De ekkor eszembe jutott édesapám arca és
Földigszakáll bácsi szava: "választani tudni jó és rossz között". Cinke, miután elhaladt elõttem, 
visszafordult, kiöltötte
rám a nyelvét, aztán azt kiáltotta:
- Gyáva Moha! Bolond Moha!
Pojáca bosszankodott:
- Tessék! Hát kellett ez neked?
Tíz perc múlva elcsöndesült az iskola. Tudtam a leckét, nem féltem. Azon járt az eszem, milyen 
rengeteg boldogság vár még rám! Mert abba - bárki bármit mond is - nem nyugszom bele, hogy 
ezek az esztendõk jelentenék életem legboldogabb idejét. Bejött a tanító bácsi, mi meg felálltunk. 
Végigtekintett az osztályon, és amikor rám nézett, úgy éreztem,
tudja rólam mindazt a jót, amit magam is tudtam magamról. Tudja a felkelést, tud az utamról, 
amely az iskoláig vezetett, de a csúzliháború megszüntetését, az eldobott jeget, sõt tán még azt 
is tudja rólam, hogy ebben a pillanatban határozottan, bizonyosan, teljes világossággal érzem, 
hogy boldog vagyok.
Éppen csak... éppen csak nem nyugszom bele, hogy nem



lehetek még sokkal boldogabb is!

Ugribugri fortélya
Q gribugri egy novemberi estén, már pizsamában felállt
az ágyára, és ahogyan nyáron a vándorcirkusz bohócától hallotta, szónokolni kezdett:
- Mélyen dinsztelt közönség! Én vagyok te, te vagy én. Ki
a szamár: te vagy én?
Ekkor kinyílt az ajtó, benézett Gyopár bátyánk és rászólt Ugribugrira:
- Édesanya már százszor megmondta, hogy az ágyra nem
szabad felállni. Ha elesel, betöröd a fejed. De jól van, csak
rosszalkodj, meglátod, semmit sem kapsz a Mikulástól! Ha volna egy csöpp eszed, legalább 
ilyenkor jól viselkednél!
Ugribugri arcocskája felragyogott:
- Igaz! Nemsokára jön a Mikulás bácsi! - Bebújt gyorsan
a takarója alá, el is simogatta szép rendesre, és még a köszönésével is mutatni igyekezett, milyen 
jó gyerek. - Jó éjszakát, kedves bátyuskám! Szép álmokat!
Mire elfújtam a lámpát, azt hittem, Ugribugri már régen alszik. De egyszerre csak megszólalt:
- Jó lenne, ha ma éjszaka már esni kezdene a hó. - De
tüstént meg is nyugtatta magát: - Persze az sem nagy baj.
ha most még nem esik. Akár hõség is lehetne, most már
visszavonhatatlanul közeleg a Mikulás ideje!
Másnaptól kezdve szálegyenesen ült az iskolában, nem
pusmogott a szomszédaival, hazafelé jövet senkinek sem
ütötte le a kucsmáját, ebéd elõtt felszólítás nélkül kezet mosott, nem hagyta a tányérján a 
fõzeléket, ebéd után tüstént
megírta a leckéjét, sötétedéskor pedig, amint édesanyánk
kívánta, hazaindult a játszórétrõl. Mindezt készségesen, sõt
örömmel tette. December ötödikén reggel pedig valósággal
boldog volt, hogy végre hó borítja a hegyeket. Csizmácskáit, bocskorait már ebéd elõtt fényesíteni 
kezdte, és még világosban kirakta õket az ablakba.
Másnap reggel valóban megérkezett a Mikulás. Az ablakban álló csizmáink, bocskoraink színültig 
teltek édességgel,
dióval, mogyoróval. Ugribugri kiszedte ugyan az ajándékokat, de egy részüket - a játék Mikulást, a 
csokoládé Mikulást,
a feldíszített virgácsot meg a doboz datolyát - alapos megszemlélés után visszatette, ezzel pedig 
napokon át lehetetlenné tette, hogy édesanyánk szellõztethessen. Amikor aztán
édesanyánk megelégelte a dolgot és már nem engedte,
hogy Ugribugri visszapakoljon az ablakba, szekrénykéjében
keresett helyet a játék Mikulásnak. Beállította és szomorúan így szólt:
- Most már igazán vége a Mikulás-idõnek...
Szomorúsága azonban nem tartott sokáig. Egy napon,
tüstént ebéd után, a leckeírást ismét késõbbre hagyva,
mindhárman kimentünk szánkózni a hegyoldalra. Amikor a
kis Mákszem mellettünk húzta fölfelé szánkóját, Ugribugri
mögéje lopózott, s hogy bosszantsa, megfogta a szánkót.
Mákszem - amint Ugribugri remélte - azt hitte, hogy egy bokorban akadt meg a szánkója, és hátra 
sem nézve erõlködött, hogy kiszabadítsa. Végül mégis hátratekintett, Ugribugri meg nevetett egy 
nagyot. A csúfondáros nevetésbõl azonban hamarosan megszeppent ábrázat lett. Gyopár 
ugyanis rászólt:
- Jól van, Ugribugri, csak rosszalkodj! Meglátod, kevesebbet kapsz karácsonyra! Vagy semmit! Ha 
volna egy csöpp
eszed, legalább ilyenkor jól viselkednél.
Ugribugri arcocskája felragyogott:
- Igaz! Már karácsonyidõ van! - Utánaloholt Mákszemnek,
és kikapta kezébõl a szánkó kötelét: - Felhúzom helyetted!
Másnap már csak leckeírás után jött ki szánkózni, esténként már vacsora elõtt megmosdott, és 



édesanyánk elsõ szavára alkudozás nélkül indult lefeküdni. Még a járása is
megváltozott ezekben a napokban. Ünnepi lett. úgy lépdelt,
mintha ragyogó felhõkön járna: szinte lebegett.
Január elején azonban, amikor kicipeltük a lekopasztott
karácsonyfát a fáskamrába, a boldog lebegõ szomorú vánszorgó lett. Hosszasan nézte a kamra 
földjére fektetett fenyõt, és szinte nyöszörögte:
- Rettenetes, hogy most milyen sokáig kell várni, amíg
jönni fog a nyuszi és megint örülhetek, hogy ünnep van!
Minden hónapban jönnie kellene valakinek!
Egy hûvös, kora tavaszi reggelen Ugribugri az ablaknál állt,
kedvetlenül nézte a sûrû esõt, aztán a konyhába indult. Gyopár beszólt a verandáról:
- Ne menj még reggelizni, zsírozd be te is a csizmád, nehogy átázzon.
Ugribugri nem szerette, ha zsíros a csizmácskája, kelletlenül azt felelte hát:
- Már bezsíroztam. Nem kell, hogy figyelmeztess a kötött
mellénykére sem, már rajtam van.
Gyopár ekkor megjelent az ajtóban:
- Mivel zsíroztad be? - Kiderült, hogy nincs is halzsír a csizmatisztító ládikónkban, most hozta 
Gyopár a kamrából az új dobozt. Ugribugri elvörösödött, Gyopár meg bólogatott:
-Jól van, öcskös, hazudozz csak, éppen jókor hazudozol.
Nemsokára jön a nyuszi, de meglátod, semmit sem tesz
majd az ágyad mellé. Ha volna egy csöpp eszed...
Tovább nem mondhatta, mert Ugribugri ugrott egy nagyot
és felrikkantott:
- Igaz! Már húsvét ideje van! - Lerángatta zekéjét és boldogan kapkodott: - Azt is csak hazudtam 
ám, hogy rajtam van a kötött mellény! De most felveszem!
Ugrált az erdei úton is, iskolába menet. Kapucnis esõköpeny volt rajta, de hátrahajtotta fejét, hogy 
arcába hulljon az esõ, és azt kiáltozta:
- Ez már a nyuszi esõcskéje! A nyuszi esõcskéje!
Futkosott a fák közt, nézte a füvet, hol maradt meg legszebben a hó alatt, honnan szedjen majd, 
ha fészket készít a
nyuszinak. Olyan volt a kerek köpenykéjében, mint valami
táncoló gomba. Padbeli szomszédai aznap már hiába suttogtak neki a tanórán, nem válaszolt. 
Hazafelé menet ismét békében hagyta a kucsmákat, csuklyákat, és megint úgy
lépdelt, mintha ragyogó felhõkön lebegne.
A húsvéti fészket azonban könnyebb volt megcsinálni,
mint az ünnep elmúltával szétbontani. Édesanyánknak négyszer-ötször is szólnia kellett, hogy 
most már tényleg visszaszeretné kapni a kosarat. Amikor pedig végre rászánta magát az öcskös, 
hogy kiöntse a csokoládétól maszatos fûcsomót, szinte feljajdult:
- Vége a nyuszi idejének is! Most milyen sokáig kell várni,
hogy jöjjön a Mikulás! Ha kistörpék készítették volna a naptárt, csupa ünnep volna!
A következõ hetekben gyakran üldögélt szótlanul és komoran, látszott rajta, hogy erõsen töri 
valamin a fejét. Egyszer meg is kérdeztem tõle:
- Talán azon töprengsz, hogyan iktathatsz újabb ünnepeket a naptárba?
Meglepett, hogy milyen szigorúan szólt rám:
- Ne tréfálj ezzel, Moha. Igenis, több ünnepnek kéne lennie, hogy folytonosan örülhessen
az ember.
Mosolyogtam rajta és arra gondoltam: hadd töprengjen,
majd elunja. Néhány nap múlva azonban megtudtam, hogy
már ki is talált valamit. Egy szombati estén ugyanis, amikor
már ágyban volt, én meg éppen mosdottam, beszélgetésfoszlányok hallatszottak be a verandáról. 
Valaki azt mondta a szüleinknek:
- Cirkusz érkezett a völgybeli falucskába.
Édesapánk meg így szólt:
- No, akkor holnap mindnyájan lemegyünk.
Az öcskös kurjantott egy nagyot, talpra ugrott az ágyon,
ugrált és szónokolni kezdett:



- Mélyen dinsztelt közönség! Én vagyok te, te vagy én, ki
a szamár... - Ekkor hirtelen elhallgatott, és gyorsan visszafeküdt: - Jaj, elfelejtettem, hogy nem 
szabad felállni az ágyra.
Nagyon elcsodálkoztam:
- Hát te ilyen jó vagy újabban? Derék dolog!
Ugribugri szégyenkezve elmosolyodott és szomorkásan szabadkozott:
- Nem vagyok én jó, Moha. Csak fortélyból feküdtem viszsza.
Még nagyobbat néztem:
- Miféle fortélyból?
Zavartan magyarázta:
- Hiszen beszéltünk róla a múltkor... az ünnepekrõl... Kitaláltam egy fortélyt... de még nem biztos, 
hogy jó. Hagyj is
most békében, hogy figyelhessem, beválik-e. - Rendesre simítgatta a takaróját, szokatlanul 
nyugodtan feküdt egy ideig, nézte a mennyezetet, aztán egyszerre csak elmosolyodott: - úgy 
érzem, beválik. De még kipróbálom néhányszor,
csak aztán mondom meg, micsoda. Jó éjszakát, kedves
bátyuskám, szép álmokat!
Egy délután elballagott a házunk elõtt a törpeházi csacsifogat. A kis Mákszem ült a bakon, õ 
hajtotta Tóbiás csacsit.
Mihelyt megpillantotta, Ugribugri már osont is ki a kapunkon, hogy a kistörpék kedvelt szokása 
szerint a hajtó boszszantására becsavarja a kocsi végén a kerékféket. Mögéje lopózott a kocsinak 
és már nyúlt a fék felé... de hirtelen, mint
akinek eszébe jut valami, visszakapta a kezét és odaszólt Mákszem kocsisnak:
- A villám gyorsabb, de délcegséget nyugodtan tanulhatna tõled.
Mákszem hálásan elmosolyodott, még jobban kihúzta magát a bakon, Ugribugri meg 
visszaballagott. Ezúttal már
Gyopár is látta-hallotta, mi történt, ketten vártuk hát a dicsérettel. De Ugribugri megint 
szégyenkezve és szomorkásan szabadkozott:
- Nem jóságból tettem. Fortélyt próbálok ki. Most pedig figyelem, hogy beválik-e.
Elnézett mellettünk a messzeségbe, de csak a tekintete
volt a hegyeken, a figyelme mintha befelé nézett volna, önmagába. Aztán egyszerre csak 
boldogan elmosolyodott és úgy tekintett körül, mint aki Tündérországba került, de még
nem meri elhinni, hogy csakugyan ott van.
Körülbelül egy hét múlva betévedt egy gyönyörû lepke a
szobánkba. Ugyanabban a pillanatban így kiáltott odakint édesanyánk:
- Uzsonnázni!
Gyopár, hogy majd késõbb megnézegethesse, ügyesen leborította a lepkét egy vizespohárral, és 
mindhárman kiszaladtunk a kertbe. Amikor visszamentünk, Gyopár az asztalra
meredt és felkiáltott:
- Jaj, az a szemtelen Mióka!
A pohár törötten a padlón, a lepke meg sehol. Nyilvánvaló volt, hogy Mióka cicánk döntötte fel 
mancsával a poharat
- nem elõször tett ilyesmit -, az legurult, a lepkét meg - különlegességével mit sem törõdve - 
jóízûen elfogyasztotta.
Gyopár bosszankodott ugyan, de már sietett is a rétre labdázni. Amikor azonban becsukta maga 
mögött az ajtót, Ugribugri szinte rémülten kiáltott utána:
- Gyopár! Gyere vissza!
- Mit akarsz?
- Én engedtem szabadon a lepkét. El akartam hitetni veled, hogy Mióka ette meg, de mégis inkább 
megmondom, hogy én engedtem el. - És boldogan elmosolyodott.
Gyopár meg velem együtt bámult. Hogy miért engedte
szabadon, azt tudtuk. Azért, hogy ne féljen a lepke, mialatt
szemlélgetjük. Azon viszont csodálkoztunk, ha már ilyen jól
elhitette Mióka vadászkalandját, miért mondta meg mégis az
igazat. Gyopár nem tudta, szidja-e, dicsérje-e, de Ugribugi
dicséret nélkül is szabadkozott:



- Nem jóságból mondtam meg. Fortélyból tettem ezt is
De most már biztos, hogy jó a fortélyom, most már megmondhatom, hogy miért csinálom. 
Nagyon szeretem az ünnepeket, és ünnepek idején jól kell viselkedni, hogy minél
több ajándékot kapjon az ember. Ezért akarok mindig igazat
mondani, ezért nem bosszantom többé sem Mákszemet
sem mást, és ezért nem ugrálok már az ágyamon.
Gyopár még mindig bámult:
- De hiszen most nem lesz semmiféle ünnep. Mit kapsz
most azért, hogy jó vagy?
Ezen a kérdésen viszont Ugribugri bámult egy nagyot:
- Az ünnepet kapom! Nem azért viselkedem jól, mert ünnep lesz, hanem attól lesz ünnep a 
számomra, hogy jól viselkedem. Tudom, hogy ez ravaszkodás, de nem tehetek róla.
nagyon szeretem érezni, hogy ünnep van.
Átöleltem az öcskös vállát:
- És mondd csak, Ugribugri, hány ünnepet akarsz így kiravaszkodni magadnak az esztendõben?
Gondolkodás nélkül rávágta:
- Háromszázhatvanhatot!
Nevettem:
- Ez nagyon szép szándék, de tévedtél egy kicsit. Az esztendõnek csak háromszázhatvanöt napja 
van.
Ugribugri arcocskája azonban felragyogott:
- Igen ám, de ebben az esztendõben eggyel több ünnepem lehet! Szökõév!

Hetykepötyke elkésései
Egy tél végi reggelen osztálytársammal, Bérci Bercivel
az iskola felé lépegettem. Egyszer csak megpillantottuk Hetykepötykét, aki akkoriban arról volt 
nevezetes,
hogy majdnem minden nap elkésett az iskolából. Hiába kérleltük, hiába korholtuk. hiába mentünk 
érte reggelente, elmaradt tõlünk, ácsorgott, bámészkodott, játékba elegyedett,
és újból és újból elkésett. Ezen a tél végi reggelen a befagyott pocsolyákon csúszkált. Mi persze 
odaszóltunk neki:
- Gyere velünk, Hetykepötyke, mert ma is elkésel.
A hetyke szó nem véletlenül került Hetykepötyke nevébe,
hányavetin válaszolt most is:
- Késik az eszetek tokja! Elõbb leszek ott, mint ti!
Idõnk sem volt rá, hogy hosszasan nyaggassuk, de bántott a hetykesége is. Ha nem akar jönni, 
akkor maradjon!
Persze már javában tanultunk aznap is, amikor felhangzott a
folyosón a csizmája szaladó kopogása. Hetykepötyke - mint
mindig - ijedt ábrázattal rontott be az ajtón, és futástól lihegve mentegetõzött:
- Nem tehetek róla, tanító bácsi. Én igazán úgy szaladtam, ahogy csak bírtam!
Mosolygós bácsi megcsóválta a fejét:
- Hányszor megmondtam már, hogy nem szaladni kell.
idõben kell elindulni és nem szabad ácsorogni útközben.
Ilyen fagyos idõben el is csúszhatsz, ha szaladsz, és baj érhet!
Másnap Bérci Berci meg én jóval korábban indultunk a
szokottnál, és meglepetésünkre utolértük Hetykepötykét.
-Ilyen korán? Te is? Ez derék!
Hetykepötyke komoly arcocskával magyarázta:
- Nem akarok többé elkésni!
De a befagyott tócsáknál megint elmaradt tõlünk, hiába
kértük, hogy hagyja délre a csúszkálást.
- Nem ettem meszet! Délben már olvadni fog!
Ezen a napon azonban nem a szokásos szaladó kipp-kopp
szakította meg a tanítást. Lassú, megfontolt léptekkel közeledett az ajtóhoz, lassan is nyitott be, 
és lihegés nélkül, bár



ma is ijedten motyogta:
- Nem tehetek róla, hogy elkéstem. Azt tetszett mondani,
hogy fagyos idõben ne szaladjak...
Harsogó nevetésben törtünk ki, Hetykepötyke meg csodálkozva bámult ránk.
Aznap délre csakugyan megjött az olvadás, és másnap
reggel, amikor iskolába indultunk, már csörgedezett a hólé.
Egyszerre csak Hetykepötyke száguldott el mellettünk és azt kiáltotta:
- Nézzétek csak, milyen gyors a hajóm! Elõbb leszek az iskolában, mint ti!
Papírcsónak úszott a lejtõs árokban, azt követte
Hetykepötyke parton futó kapitányként, és hamarosan eltûnt
az útkanyarulatban. A hajó azonban csak egy darabig száguldott, késõbb kézzel kellett pótolni a 
gõzt, és Hetykepötyke
ismét negyedórával késõbb rohant be a terembe - lihegve és
ijedten. Négy-öt nap múlva pedig csúcsot döntött az elkésésben. Már vége felé járt az elsõ óra, 
amikor beszáguldott.
Belõlünk tüstént kirobbant a hahota. Nem a nagy késés miatt, hanem azért, mert bal kezében egy 
szál kökörcsint tartott, jobb kezével meg egy szürke kiscicát szorított a melléhez. De nemcsak a 
cica volt szokatlan, hanem Hetykepötyke
viselkedése is. Ezúttal ijedtség nélkül, sõt büszkén mondta a
tanító bácsinak:
- Ma igazán nem vagyok hibás! Keresnem kellett útközben
egy cicát. Azt tetszett mondani, hogy tanulmányozzuk a növényeket meg az állatokat. Tessék 
megsimogatni egy ujjal
ezt a kökörcsint, aztán a cicát itt, a füle mögött... felfedeztem, hogy mind a kettõnek ugyanolyan 
finom bundácskája van!
Mosolygós bácsi úgy nevetett, hogy még a könnye is kicsordult, de amikor mindnyájan 
lecsillapodtunk, dorgálva mondta:
- Persze, hogy elkésel, ha iskolába jövet ilyesmikkel piszmogsz. Ez nem mehet így tovább! - És 
hozzám fordult: - Rád bízom ezt a cicaszakértõt, Moha. Legyen rá gondod,
hogy soha többé ne késsen el.
Hetykepötyke morcosan pillantott rám, de utasításomra
délben megvárt a kapu elõtt és együtt indultunk haza. Volt
egy idõszak, amikor én is rendszeresen elkéstem az iskolából. Tudtam, hogy õ maga is szenved a 
rendetlenségétõl, töprengtem hát, hogyan segítsek rajta. Hallgattam. Fogalmam sem volt róla, mit 
kellene tennem. Menjek érte minden
reggel? Az nem sokat ér; neki magának kell ügyelnie arra,
hogy ne késsen el. És mintha csak a gondolatomra válaszolt
volna, azt mondta:
- Azt hiszed, én nem szeretnék pontos lenni? De mindig
közbejön valami... És nem is olyan nagy baj ez a kis
elkésés...
Most már tudtam, mit kell mondanom. Bólogattam:
- Persze, hogy nem olyan nagy baj. Az sem nagy baj, hogy
nap-nap után kelletlenül ébredsz, mert bánt, hogy késõn este, csúnyán, girbegurbán írtad meg a 
leckéd. Kedvetlenül üldögélsz az ágyad szélén. Aztán üt az óra vagy unszol édesanyád, és 
kapkodva öltözködsz. Lekéstél a vidám, friss felkelés örömérõl... de hát ez
sem nagy baj.
Hetykepötyke rám sandított, aztán rándított egyet a vállán:
- Nem hát!
Folytattam.
- Ebéd után nem ülsz neki a leckédnek, hanem lézengsz,
kimész a játszórétre, de ott bujkál benned a gondolat: nincs
kész a leckéd. Nem játszol olyan jólesõen, gondtalanul, mint
játszhatnál. Nap-nap után lekésel a játék örömérõl is. De ez
sem olyan nagy baj.
Most már bizonytalanabbul, kevésbé hetykén vágta rá:



- Nem hát...
- Egyszerre csak alkonyodni kezd, és megdöbbensz:
megint vacsora után, álmosan kell leckét írnod! Futva mész
haza, le is ülsz, de csak egy fél sort írsz meg. Képeskönyvet
veszel elõ és nézegeted. De nincs köszönet benne, folyton az
jár az eszedben, hogy a leckeírás még hátravan. Lekéstél tehát a jólesõ, nyugodt képnézegetésrõl 
is. De ez sem nagy baj.
Most már csak suttogta Hetykepötyke:
- Nem hát...
- Vacsora után végre megírod a leckéd. De álmosan, kelletlenül, girbegurbán. Lekéstél a tanulás 
örömérõl is. De ez
sem nagy baj. - Most már a torkán akadt a "nem hát", hallgatott. Tovább soroltam: - Aztán 
lefekszel, de nem érzed,
hogy jól töltötted a napot. Nem vagy elégedett önmagaddal,
lekéstél arról is. De, ugye, ez sem nagy baj?
Hetykepötyke szomorúan bámult maga elé, aztán csodálkozva azt kérdezte:
- Honnan tudod ezeket rólam, Moha?
Éppen egy vadkörtefa alatt álltunk. Felmutattam az egyik
ágára:
- Milyen gyümölcs fog teremni ezen az ágon?
Ismét csodálkozott, s azt felelte:
- Könnyû tudni, hogy vackor.
Egy másik ágra mutattam:
- És azon az ágon?
Most már elmosolyodott:
- Azon is vackor. A vackorfa minden ágán vackor terem.
- úgy van, Hetykepötyke. Innen tudom hát, hogy aki a tanításról elkésik, elkésik másról is. Ha egyik 
ágadon vackort
teremsz, nem gyümölcsözhetsz más ágadon aranyalmát. Ne
késs hát el soha többé, sem a tanításról, sem egyébrõl, ne
élj ilyen bolond módra!
Ezt azonban sokallotta, és morcosan azt dünnyögte:
- Nem élek én azért éppen... bolond módra...
úgy tettem, mintha nem hallanám a dünnyögését, és arról
kezdtem beszélni, hogy le kell vinnem egy levelet délután
Nógrádverõcére. Sürgõs levél, édesapám írta Budapestre, fel
kell adnom az ötórai vonatra. Hetykepötyke szeme felcsillant:
- Veled mehetek? Nagyon szeretem nézni a vonatokat!
- Ha megígéred, hogy szót fogadsz nekem az úton, jöhetsz.
- Megígérem!
- Akkor gyere értem négy órára.
Ott volt pontosan, és unszolt, hogy siessünk. Aggódott,
hogy rövid az idõ, elmegy a vonat, mire az állomásra érünk.
Éppen ezt az unszolást vártam én s készségesen mondogattam:
- Akár futhatunk is! - Szaladtunk hát. De vagy háromszáz
méter után megálltam: - No, üljünk le, pihenjünk egyet.
Hetykepötyke nagyot nézett, de õ is kénytelen volt leülni.
Figyelmeztettem, hogy megígérte: szót fogad. Ültünk tehát, és nyugodtan beszélgettem 
mindenfélérõl. Hetykepötyke
persze hamarosan nyugtalankodni kezdett:
- Jaj, Moha, le ne késsük a vonatot, induljunk már!
Tüstént felugrottam:
- Igaz, valóban! Szaladjunk hát!
Futottunk megint vagy kétszáz métert, s akkor ismét leültem:
- Pihenjünk.
Hetykepötyke kétségbeesetten a fejéhez kapott:



- Jaj, Moha, nem fogom látni a vonatot! Miért pazaroljuk az idõt?
- Majd futással pótoljuk. - És beszélgettem megint mindenfélérõl. A következõ futáskor már ötven 
méter után ültem le, Hetykepötyke pedig majd kiugrott a bõrébõl. Verõcéig
még ötször-hatszor leültettem s futtattam felváltva: húztam
az idõt, Hetykepötyke pedig egyre nyugtalanabb és rémültebb lett, hogy nem láthatja a vonatot. 
Sikerült is, amit akartam. Amikor beértünk Nógrádverõcére, az elsõ házak közé,
felsivított a falu túlsó végén a vonat füttye. Most már csak repülve érhettük volna el. Hetykepötyke 
irtózatos dühbe gurult:
- Elkéstünk miattad! Mert ilyen bolond módra jöttünk!
Színlelt álmélkodással kérdeztem:
- Azt mondod, hogy "bolond módra"?!
- Azt hát! Egyszer futva, egyszer ülve. Ahelyett, hogy rendesen jöttünk volna! Csak lépegetve, de 
folytonosan.
Most már elmosolyodtam:
- No, ugye, hogy igazam volt, barátocskám? Ugye, hogy
bolond módra él, aki hol ücsörög, ácsorog, ténfereg, lézeng,
hol meg száguld? Jól mondtad, hogy mi a helyes. Lépegetve, de folytonosan. Így élj ezentúl te is.
Hetykepötyke most bámult csak igazán nagyot:
- Hát azért jöttünk így? És a sürgõs levél?
Nevettem:
- Nincs sürgõs levél. Az volt a sürgõs, hogy megtanuld,
miként élj ezentúl. A vonatot majd vasárnap megnézzük. Induljunk haza.
Most már õ is nevetett, és megindultunk vissza, az erdõ felé. Nem ücsörögve, ácsorogva, s nem is 
rohanva. Lépegetve, de folytonosan.

Ünnep
E gy decemberi délután leckeírás közben kipillantottam
az ablakon. A következõ másodpercben már fel is ugrottam asztalkám mellõll, futottam a 
konyhába és boldogan kiáltottam:
-Édesanyám! Esik a hó!
Pici korom óta úgy szoktuk megünnepelni az elsõ havazást, hogy sétáltunk egyet a hóesésben 
Törpeháza fõutcáján. Sietett hát édesanyám a nagykendõjéért, én meg magamra rántottam a 
ködmönkémet, és fejembe nyomtam a
kucsmám. Ez a heveskedésem azonban csak addig tartott,
amíg ki nem léptünk a házból. A hóesésben már ünnepélyesen lépkedtem édesanyám mellett, alig 
szóltam egy-két szót, csak idõnként egymásra mosolyogtunk. Édesanyám nemsokára visszament 
a munkájához, és egymagam sétálgattam tovább.
Akkoriban Kutykuruttyal hol haragban, hol barátságban
voltunk. Amúgy is olyan cimborák voltunk, akik folyton marakodnak. Lépegettem a fõutcán és 
Kutykuruttyék kapuja elé értem. Nyílt a kapu és kilépett rajta Kutykurutty. Látszott rajta, hogy õ is 
az elsõ havazást akarja megünnepelni egy kis
sétával. Rendszerint így szoktuk megszólítani egymást: "No,
te csibész, már megint kódorogsz?" Kezet pedig csak nagy
ritkán fogtunk. Most azonban, az elsõ havazás ünnepi hangulatában önkéntelenül így köszöntünk:
- Szervusz, Kutykurutty!
- Szervusz, Moha!
Barátságosan kezet ráztunk, aztán békességben megindultunk egymás mellett, néztük a hulló 
hópelyheket és mosolyogtunk. Egyszerre csak megállt elõttünk Földigszakáll
bácsi. Mivel nagyon jól tudta, hogy Kutykurutty meg én mindig veszekszünk, csodálkozva bámult 
ránk és örvendezve
mosolygott. Megelõztem a kérdését és így szóltam:
- Ma havazik elõször!
Földigszakáll bácsi bólogatott, megsimogatta a kucsmánk mögött a tarkónkat és 
továbblépegetett. Úgy láttam,
hogy el is gondolkodott valamin, de hogy min, azt csak a következõ év õszén tudtam meg.
Másnap reggel vastag hótakaró borította hegyeinket, és



délben, amikor kijöttünk az iskolából, már sem bennem,
sem Kutykuruttyban nyoma sem volt az elõzõ napi ünnepélyességnek. Hógolyóink nagyokat 
puffantak egymás hátán,
fején, és mire a kapunk elé értünk, már nemcsak veszekedtünk, hanem búcsúzásul meg is 
hempergettük egymást a hóban. Nem is szûnt meg ez a folytonos marakodásunk,
csak márciusban, a legelsõ igazi tavaszi napon. Legelsõ igazi tavaszi napnak az én szememben 
évrõl-évre az a nap számított, amelyen megengedte édesanyám, hogy ismét nyitott
ablak mellett tanuljak. Úgy látszik, Kutykurutty is ezt a napot
érezte a legelsõ igazi tavaszi napnak, mert egyszerre csak
megjelent az ablakom elõtt, és barátságosan beszólt:
- Jössz sétálni, Moha?
Bizony, elõfordult olykor-olykor, hogy az esti órákra hagytam a tanulnivaló egy részét, ezen a 
napon azonban ünnepi nyugalomban, lelkiismeret-furdalás nélkül szerettem volna
sétálni. Kikiáltottam hát Kutykuruttynak:
- Nemsokára átmegyek érted! Ha majd az összes leckémmel elkészültem!
Kutykurutty hazaszaladt - nyilván szintén tanulni -, az ajtóm pedig ugyanakkor kinyílt, és belépett 
rajta Földigszakáll bácsi. Édesapámnál járt valamilyen ügyben, hallotta, mit kiáltottam, 
megdicsért és megkérdezte, hogy minden nap
megtanulom-e a leckéimet játék elõtt.
- Hát... nem éppen minden nap. De ez a mai nap... ez
olyan... olyan, mint az elsõ havazás!
- Látom, szereted az ünnepi hangulatokat. Lehetséges
hát, hogy egyszer majd elárulok neked egy nagy titkot - felelte Földigszakáll bácsi, majd 
elbúcsúzott és elsietett.
Vagy három hónappal ezután, június elején, néhány cimborám meg én megbeszéltünk egy 
csibészséget. Elhatároztuk, hogy lemegyünk a községi útra cseresznyét csenni. úgy
terveztük, hogy a bokrok között lopózunk le a rétig, aztán
egyikünk jelt ad, mindnyájan átfutunk a réten az útra, villámgyorsan fel a fákra, megtöltjük 
süvegünket, és már száguldunk is vissza a bokrok közé. Így is történt.
A változás mindössze annyi volt, hogy a banda egyik tagja - igen különös okból - nem bírt átfutni a 
réten a cseresznyefákhoz. A bandának ez a tagja én voltam, az akadályozó
pedig a réten virító rengeteg hófehér százszorszép. Láttam
én már sok százszorszépet azelõtt is, de ilyen óriási tömegben még soha. Szinte hófehér volt 
tõlük a rét, olyan volt,
mintha hó esett volna rá a ragyogó nyári égbõl. A jel elhangzott, társaim már futottak, én is 
emeltem a lábam. Ekkor
azonban megpillantottam a hófehér virágmezõt, az ünnepi
pompájú százszorszéptengert, és csöndesen visszatettem a
lábam a másik mellé. A százszorszépek tehát megakadályozták, hogy a jelenlétükben 
cseresznyét csenjek.
Az esõcseppek azonban még ennél is különösebb dolgot
cselekedtek velem. Egy délután zápor zúdult Törpeházára és
a közeli hegyekre. Még világos volt, amikor elállt, és én máris szaladtam az erdõbe. Ma is nagyon 
szeretem az esõ utáni
erdõ illatát. Azon a napon azonban nemcsak jó illatban volt
részem, hanem csodálatos látványban is. Amikor az utolsó
felhõ is elúszott a lenyugodni készülõ nap elõtt, az aranyszínû sugarak hirtelen megcsillantak a 
körülöttem álló fenyõkön. Akkor még sûrûn egymás mellett kuksoltak az esõcseppek a viaszos 
tûleveleken, és az a milliárd esõcsepp egyik pillanatról a másikra felragyogott. Úgy tündököltek 
körülöttem a fenyõfák, mintha milliárd aranyfényû szentjánosbogárka ülne rajtuk. Csak néhány 
pillanatig tartott a tünemény, de az
a néhány pillanat elég volt ahhoz, hogy engem egész estére
ünnepélyesen csöndessé, halk szavúvá tegyen.
Lefekvés elõtt, amikor a csizmácskámat tisztítottam, Gyopár bátyám odaszólt nekem:
- Kérlek, Moha, tisztítsd ki egyúttal az enyémet is!
Más napokon vállat vontam volna: "Tisztítsd ki magad!" Most azonban semmi rosszat sem 



éreztem Gyopár kívánságában. Készségesen, sõt különös gonddal kitisztítottam a
csizmáját, mégpedig olyan ragyogóra, hogy egyszerre csak
elcsodálkoztam valamin. Petróleumlámpánk aranyos fénye
itt is, ott is, amott is meg-megcsillant Gyopár fényes csizmáján. Ez a csillogás a délutáni, erdei 
csillogásra emlékeztetett
engem, és álmélkodva sejteni kezdtem, hogy valami összefüggés van a két csillogás között. Azért 
tisztítottam ki most ilyen készségesen a bátyám csizmáját, mert ünnepben volt
részem az esõ és napfény díszítette fenyõfák között.
Október közepén egy vasárnap reggel olyan sûrû köd borította Törpeházát, hogy ha kinyújtottam a 
karom, az ujjaim hegyét már csak homályosan láttam. Szaladgálásra, labdázásra gondolni sem 
lehetett. Visszamentem a szobánkba, a
kályhánkban már barátságosan lobogott a tûz, elnéztem egy
ideig az ablak elõtt gomolygó tejfehér ködöt, és hasonlatosnak éreztem házunkat valamely jól 
berendezett léghajóhoz, amely a felhõk között száll velünk mélységes csöndben és
ünnepi magasságban. Hangulatomhoz illõ foglalatosságot kerestem.
Leültem az asztalkám mellé, és rendezni kezdtem a holmim. Egyszerre csak benyitott 
Földigszakáll bácsi. Megdicsért, amiért rendet teremtek, én pedig elmondtam neki,
hogy akárcsak most a köd, nagyon tetszett nekem nyáron a
százszorszéppel teli rét, meg a tündöklõ fenyõerdõ. Megkérdezte, hogy cselekedtem-e akkor is 
valami jót. Azt válaszoltam, hogy jót sajnos nem, de legalább rosszat sem. Nem
csentem cseresznyét és nem utasítottam el Gyopár kérését.
Földigszakáll bácsi mosolygott rajtam, elégedetten megsimogatta a fejem és így szólt:
- Lehetséges, hogy nemsokára elárulom neked a nagy titkot.
Néhány nap múlva el is árulta, jobban mondva hozzásegített, hogy magamtól is kitaláljam.
A ködös vasárnap után egyforma õszi napok következtek,
nem láttam bennük semmi különösebb szépséget, semmi
érdekeset. Egy ilyen napnak a délutánján naspolyát csenni
indultam néhány cimborámmal. Abban a pillanatban azonban, amikor felkapaszkodtunk a 
kerítésre, valaki ránk kiáltott
az utcáról. Társaim elszaladtak, én azonban ott maradtam,
és lesütött fõvel megvártam a kiáltozót, Földigszakáll bácsit.
Egy ideig szomorúan nézett rám, aztán ezt kérdezte:
- Hogy tehettél ilyet, Moha fiam? Te, aki már ott tartasz,
hogy jóságosan kitisztítod a bátyád csizmáját! Te, aki még a
fiókodban sem tûröd a rendetlenséget! Hogy tûrheted hát a tetteidben?
Mentegetõztem:
- Az más, Földigszakáll bácsi. Akkor olyan hangulatban
voltam. Aranyosan csillogtak a fenyõk... és olyan ünnepélyes volt az a sûrû köd... Most azonban 
semmi olyasmi sincs... nincs semmi ünnepi.
Földigszakáll bácsi csodálkozva bámult rám:
- Nincs? Azt mondod, hogy nincs? Hát tudod mit? Aludj ma éjjel nálam.
Ennek a meghívásnak persze nagyon örültem, noha nem
tudtam, mi a célja vele Földigszakáll bácsinak. Igen jól éreztem magam nála. A csillagokat ugyan 
nem nézegettem messzelátóján, mert korán nyugovóra tértünk. Éppen ezért
még sötét is volt, amikor pihenten felébredtem és hallottam,
hogy Földigszakáll bácsi már öltözködik is. Odaszólt nekem:
- Öltözz fel te is, Moha fiam, mutatok neked valamit. - Kivezetett a ház tornácára, a völgy fölé: - 
Üljünk le itt és várjunk.
Egy óra múlva már tudtam, miért hívott magához éjszakára. Azért, hogy végignézzem onnan a 
hegytetõrõl a napkeltét a hajnali derengés elsõ pillanatától az aranykorona pompázatos 
felemelkedéséig a hegyek fölé. Amikor véget ért a csodálatos látvány, Földigszakáll bácsi 
kezemre tette a kezét és így szólt:
- Azt mondtad tegnap, hogy mostanában semmi ünnepi
esemény sincs. Ne felejtsd el többé, hogy a nap minden
egyes reggel így kel fel. Még ha felhõk takarják, akkor is így
kel fel, a felhõk mögött.



Halkan rebegtem:
- Hiszen akkor minden napom ünnep lehet...
Földigszakáll bácsi elmosolyodott:
- Te mondtad ki. Ez az a nagy titok, amelyet közölni akartam veled. Most pedig gyerünk reggelizni.
A következõ hetekben szájról-szájra járt a hír Törpeházán,
hogy Moha megváltozott. Nem veszekszik Kutykuruttyal,
nem játszik, amíg meg nem tanulta az összes leckéjét, nem
vesz részt semmiféle csínyben, holmiját állandóan rendben
tartja és mindenkivel igen barátságos. Moha jó.
Én azonban úgy gondoltam, hogy téved a falu. Dehogy
vagyok én jó. Szeretem az ünnepet, ennyi az egész. Márpedig ünnep és jócselekedet összefügg 
egymással - erre döbbentem rá újra és újra. Szükségem is volt arra, hogy
Földigszakáll bácsi idõnként ráeszméltessen a fontos dolgokra: kisgyermek voltam még, és 
hamar elfelejtettem a régi tapasztalataimat. Pedig egyszer, évekkel ezelõtt már rátaláltam az 
igazságra: valami mindig szép...

Kinek árt a rosszalkodás?
Egy februári délben, amikor kertünk kapujában elváltam iskolatársaimtól, Lila Lali visszafordult, és 
szamárfület mutatott nekem. Ugyanennek a napnak a délutánján, miközben szánkón csúszott el 
mellettem, fügét mutatott. Amikor meg hazafelé tartottam, kertjük kapujában a bátyja mögé bújt, 
és kiöltötte rám a nyelvét.
Mi törpék csúfolódók vagyunk ugyan, de csakis akkor csúfolódunk, ha remélhetjük, hogy 
megszüntetünk vele valami hibát, rosszaságot. Lali azonban pusztán bosszantani akart.
De én már nagyfiúnak éreztem magam ahhoz, hogy a kisebbek bosszanthassanak. S noha a 
következõ napokban is szorgalmasan öltögette rám a nyelvét, nem törõdtem vele.
Egy napon azonban elgondolkoztam valamin az egyik tízpercben, és tekintetemet Lalin 
felejtettem. Ekkor Lali elvörösödött, lesütötte a szemét és eloldalgott. Csodálkoztam és
észbe kaptam: "Hohó! Hiszen ennek a kölyköcskének rossz
a lelkiismerete a nyelvöltögetések miatt! Ideje, hogy figyelmeztessem." Már aznap délben 
rászóltam tehát a törpeházi utcán:
- Állj csak meg egy szóra!
Megállás helyett azonban szaladni kezdett, beállt a kertjük
ajtajába, és aggodalmas arccal fordult felém:
- Mit akarsz?
Elmosolyodtam:
- Ne félj tõlem, nem bántalak. Éppen azt akarom, hogy te
se bántsd saját magadat. A rosszalkodás ugyanis fõképp annak árt, aki rosszalkodik.
Bámult egy nagyot, aztán megfogta két kézzel a hasát, és
úgy tett, mintha teljes erejébõl hahotázna:
- Jaj, de jó vicc ez, Moha! Téged csúfolnak, de annak árt,
aki csúfol? Megpukkadok a nevetéstõl!
- Aki csak komédiázza a nevetést, nem pukkad meg. Hiszen máris úgy érzed magad, mintha a 
Szuvatosba pottyantál volna.
A Szuvatos Törpeháza egyik patakja. Tulajdonképpen igazságtalanság is szuvatosnak, vagyis 
szemetesnek nevezni, mert az év nagyobb részében kristálytiszta, csak áradáskor
hömpölyget agyagos földet, korhadt ágakat, rothadó levéltömeget, a hegyek hulladékát. Mégis így 
nevezik Törpeházán
évszázadok óta, és azt mondják a maszatos külsejû, vagy a
nem éppen tiszta lelkiismeretû gyermeknek: "Olyan vagy,
mintha a Szuvatosba pottyantál volna." Persze Lali is tiltakozott a Szuvatos ellen, mégpedig egy 
kétkezes orrmutogatással, és nem sajnálta tõlem a ráadást sem:
- Beee...!
Eltelt vagy két hét, s Lali mindennap kiutalta számomra a
nyelvöltés-, orr- vagy szamárfül-adagot.
Egy napon aztán meglátogatta tanító bácsinkat egy másik
tanító bácsi, s a tízpercben elõvett a zsebébõl egy zacskó cukorkát. Éppen Lali állt a közelében, 



feléje nyújtotta elõször a zacskót, de tréfaképp egyúttal azt mondta:
- Csak a jó gyerekek vegyenek! - Azt hiszem, egyedül én
vettem észre, hogy Lali arca elsötétült erre a szóra, és tétovázott egy pillanatig.
Ezen a napon délben ismét megszólítottam, de most már
a kapuban sem állt meg, csak a kerítésen át szólhattam hozzá:
- Hagyd abba a rosszalkodást, Lali! Ne tégy olyasmit, ami
miatt így kell félned tõlem! Én ugyan nem bántalak, de ne
bántsd magadat te sem. Hiszen már most úgy érzed,
mint aki nyakig merült a Szuvatosba! - A többit gondolhatjátok: nyelvöltés, szamárfül, orr és 
,,beee... .
Körülbelül egy hét múlva szinte egyik napról a másikra
megjött a tavasz. Mint kecses tündérkék röppentek ki a fekete ágakról a világoszöld, gyönge 
lombocskák, s a hófoltok alatt ébredõ tisztások ibolyával és hóvirággal mondták el
örömüket. Egy szombat délután belépegettem a közeli erdõbe, hogy jó utat kívánjak a fûszálak alá 
tünedezõ hónak és megnyugtassam a helyébe növõ fûszálakat, hogy bármenynyien vannak is, 
mindegyiküknek külön örvendezem. Egyszerre csak szemben találtam magam az erdõ mélyén 
Lila Lalival. A következõ pillanatban ibolya- és hóvirágesõ hullott
rám Lali kezébõl, de nem üdvözlésül tisztelt meg vele, hanem rémületében vágta hozzám, és már 
futott is törpe módra. Szinte látni sem lehetett apró lábait, úgy szedte õket,
hogy minél elõbb eltûnjön a szemem elõl.
Az elsõ pillanatban ezt gondoltam: "Fuss, ha ilyen butácska vagy". De amit a második pillanatban 
gondoltam, azt már
ki is kiáltottam, mégpedig futtomban:
- Ne fuss! Állj meg! A Szuvatosba esel!
Láttam, hogy egyenesen a Szuvatos felé iramodik, át akar
ugrani fölötte, mint nyáron; s gyanítottam: nem gondol arra, hogy a Szuvatos megáradt, hiszen 
benne hömpölyög a megolvadt hólé. A szél azonban szemközt fújt velem, s nem
tûrte más hang uralkodását, csak a maga suhogását, hiába
kiáltoztam hát, Lali eltûnt a szemem elõl, s amikor újból
megpillantottam, akkor már ugrott is, és... csobbant. Akkor
még úgy gondoltam, nincs nagy baj, mert nemcsak a sárga,
szennyes vízbe, hanem valóságos hordaléklavinába is esett,
tehát volt miben megkapaszkodnia, ráadásul a parton is sok
bokor volt. Igen ám, de nagy ereje volt az árnak, és nem engedte a part közelébe. hanem vitte 
máris, mint egy kisebbfajta fatörzset. Lali arcát látva megtudtam, hogy nagy a veszély. Amint 
megérezte a sodrást, eltorzultak a vonásai. Futottam hát a parton, hogy elébe kerüljek, s egy 
bokorba kapaszkodva útját álljam valahogyan. Nem egykönnyen találtam azonban alkalmas 
kapaszkodót, s Lali már kétségbeesetten csapkodta a szennyes lé tajtékos felszínét, hogy 
valamiképp fennmaradjon.
Végül sikerült megakasztanom, és fél perc múlva már száguldottunk is hazafelé. Lali nagyon félt a 
kikapástól, gyanakodtam, hogy nem menne tüstént haza, hanem elõbb megszárítkozna valahol, 
vele mentem hát, hogy édesanyja gondjaira bízzam. Édesanyja csakugyan nagyon 
megharagudott:
- Nem azt mondtam, hogy maradj itt a ház elõtt? Hogy mertél az erdõbe menni? - És vitte befelé, 
én meg rohantam
volna haza. De alig indultam el, alig csuktam be magam
mögött a kertjük ajtaját, utánam kiáltotta Lila néni: - Azt
mondja Lali, te csaltad a Szuvatoshoz! Majd beszélek édesanyáddal!
Megálltam, és nem tudtam, mit hallok hangosabban: a
szívem méltatlankodó dobogását, vagy a ruhámból szivárgó
víz csöpögését. Aztán visszamentem Laliékhoz. Lali már ágyban feküdt, és csak akkor vett észre, 
amikor az ágya mellett
álltam. Amikor megpillantott, ismét olyan lett az arca, mint
amikor elkapta az ár. Eltorzultak a vonásai. Ekkor bejött az
édesanyja, és Lali kiabálni kezdett:
- Igenis, te csaltál oda! Menj innen! Menj innen! Menj innen! - Ez haragos hangú elkeseredés akart 



lenni, de olyan
fájdalmasan hangzott, mintha a "Menj innen" ezt jelentené:
Jaj, jaj, jaj". Most már csakugyan hazarohantam, lefeküdtem, és az izgalmaktól kimerülten tüstént 
el is aludtam.
Másnap, vasárnap, már korán reggel meglátogattam Lalit.
Lali kivételével az egész családot a konyhában találtam, s
amikor beléptem, mindenki komoran, rideg tekintettel nézett rám. Lali édesanyja ezt mondta:
- Lali súlyos beteg. Nagy láza van és köhög.
Hosszú ideig csönd volt, aztán Lali édesapja így szólt:
- Lali azt mondja, hogy te lökted be õt a Szuvatosba.
Vártam, hogy mondanak-e egyebet is. Minthogy nem szóltak, bementem Lalihoz:
- Jól értették a szüleid? Azt mondtad, hogy én löktelek be?
Lali rémülten nézett rám, aztán hirtelen mindkét kezével
csapkodni kezdte maga mellett a derékaljat. Egészen úgy,
ahogyan a Szuvatos tajtékos felszínét csapkodta, amikor
már-már fuldokolt az árban. Ekkor bejött az édesapja:
- Moha... öntsünk most tiszta vizet a pohárba. Mondd el
sorjában, hogy mi történt tegnap délután. - Hallgattam és
töprengtem, mit tegyek. Látta Lila bácsi, hogy eszem ágában sincs elmondani a délután 
történetét, hirtelen rám támadt hát a kérdéssel: - Te csaltad a Szuvatoshoz?
Most már tudtam, mit kell tennem, és azt feleltem:
- Én.
Bizonytalanabb hangon azt kérdezte:
- És... te lökted a vízbe?
Az én hangom azonban nem volt bizonytalan:
- Én!
- Miért?
- Mert mindig csúfolt. Öltögette rám a nyelvét.
Lali felült az ágyban, és rám meresztette a szemét. Édesapja meg kitárta elõttem az ajtót:
- Takarodj innen.
- Rögtön takarodom, Lila bácsi. Csak hadd maradjak egy
kicsit kettesben Lalival. - Olyan határozottan beszéltem,
hogy nem ellenkezett. Kiment.
Mindeddig alig néztem Lalira. Most rátekintettem. Egy pillanatig a szemembe nézett, aztán 
elfordult és hallgatott.
Csak nagy sokára szólalt meg suttogva:
- Nem kellett volna elvállalnod. Nem fogják engedni, hogy barátkozzam veled.
Most már értettem, hogy megnyertem a csatát. Így szóltam:
- Ebbõl a másik Szuvatosból, amelyben még benn fuldokolsz, ebbõl nem tudlak kihúzni. Innen a 
magad erejébõl kell partra másznod. De lásd: benyújtottam neked segítségül egy
ágat. - Nem felelt. Én szólaltam meg ismét: - Nem tudod,
mit tégy?
Ezt nyöszörögte:
- Nem tudom... - Félrefordította a fejét, és nagyokat sóhajtott. Látszott rajta, hogy erõsen küzd 
magában.
Vártam egy ideig, aztán az ajtó felé fordultam:
- Akkor hát... szervusz. Örökre.
De amikor elindultam, kiáltozni kezdett:
- Édesapám! Édesanyám!
Patak partján
két kis gomba!
Két kis néma
bolondgomba!
Lali meg sem moccant, nézte tovább a patakot, de hátra-
szólt csöndesen:
- Vigyázz, Kökörcsin, ne rosszalkodj! A rosszalkodás fo-



képp annak árt, aki rosszalkodik!
Kökörcsin persze nem értett ebbol egy kukkot sem, és él-
vezettel ismételgette:
Patak parján
két kis gomba!
Két kis néma
bolondgomba!
Bejött az egész család, és Lali elmondta a délután igaz történetét.
Lali két hét múlva mehetett ki elõször a házból. S minthogy a két hét minden napján 
meglátogattam, természetes
volt, hogy elkísérem elsõ sétájára is. Nem beszéltük meg,
hogy hová megyünk, de magától értetõdõ volt, hogy a
Szuvatoshoz. Az ár már lefutott, a Szuvatos már nem volt
szuvatos, hanem csillogó, kristálytiszta patakká változott újra. Megkerestük a helyet, ahol 
belepottyant, s a másikat,
ahol kikerült belõle. Leültünk és hallgattuk a csörgedezést.
Egyszerre csak kiáltozni kezdett mögöttünk a kis Kökörcsin:
- Patak partján
két kis gomba!
Két kis néma
bolondgomba!
Lali meg sem moccant, nézte tovább a patakot, de hátraszólt csöndesen:
- Vigyázz Kökörcsin, ne rosszalkodj! A rosszaság fõképp annak árt, aki rosszalkodik!
Kökörcsin persze nem értett ebbõl egy kukkot sem, és élvezettel ismételgette:
- Patak partján
Két kis gomba!
Két kis néma
Bolondgomba!
Mosakodás-história
Egy téli reggel így szólt hozzám édesanyám:
- Légy Szíves, kisfiam, gondoskodj róla, hogy ugribugri minden este rendesen megmosakodjon. Én 
nem mindig érek
rá, hogy beüljek strázsálni õt.
Aznap délután tehát, mialatt szobánkban tanultunk, gondolkodni kezdtem, miként érhetném el, 
hogy öcsikém õkelme ezentúl ne sikkassza el a mosdást. Az öcskös az asztalánál ült, ráhajolt egy 
könyvre és mohón betûzte. Magasan ült,
mert - mivel az asztal túl magas volt még neki - egy vastag
könyvet tett a székére, sõt még párnát is tett rá. Szinte le
sem vette tekintetét a könyvrõl, annyira érdekelte, amit olvasott - rögtön sejtettem tehát, hogy nem 
a leckéjével foglalkozik. Rászóltam:
- Te már megint valami mást olvasol!
Bûntudat helyett azonban felragyogott az arcocskája:
- Mást bizony! A János vitézt!
Ekkoriban kezdett ráébredni, hogy micsoda öröm az olvasás. Hagytam hát, hogy olvasson, és 
tovább töprengtem, vajon hogyan tehetném a boldog olvasót mosakodó olvasóvá is.
Arra már többször is felszólítottam, hogy a mosakodás
dolgában vegyen példát rólam. Tudtam, hogy ennek már
nem lenne hatása, ez már a könyökén jön ki. Mit mondjak
hát neki? Mit tegyek? Hirtelen eszembe jutott valami. Így
szóltam az öcsköshöz:
- Nézd csak, ugribugri! Üzen neked valamit a természet.
Tetszett neki, hogy õ ilyen fontos személyiség.
- Mit üzen?
A kályha elé mutattam:
- Figyeld csak, mit csinál Mióka! Vele üzen neked a természet. - Hófehér cicánk a kályha elõtt ült a 
padlón és olyan buzgón mosakodott, úgy dörzsölte a fejét, mintha le akarná



tépni a fülét. - Amint látod, azt üzeni, hogy fontos dolog a
mosakodás. Mióka a természet hírnöke itt a szobában, de
egyúttal barátod is. Fogadd meg az üzenetét!
Elgondolkozva nézte a cicát: hatott rá, amit mondtam. Én
meg négy-öt nap múlva egy este örömmel jelentettem édesanyánknak:
- Megoldottam a feladatot. Ugribugri már minden este rendesen mosdik.
Édesanyám megdicsért, én pedig a szobánkba indultam
mosdani, lefeküdni. Ott azonban nagyon meglepõdtem. Ugribugri ugyanis csak egy-két perccel 
elõttem jött be, de már ágyban is volt. Eltöprengtem: vajon hogyan mosakodhatott
meg ilyen rövid idõ alatt? Megnéztem a törölközõjét, megnéztem a mosdóvizét, aztán szomorúan 
az ágya elé álltam:
- Hát megint nem törõdtél a természet üzenetével? Nem
tekintetted példaképednek Miókát?
Ugribugri hallgatott egy pillanatig, aztán hirtelen felült az
ágyában és úgy tett, mintha nagyon dühös volna:
- Nem hát! Mert állattal ne üzengessen nekem a természet! Az állat, ha barátom is, alantas lény; 
sértõ, hogy példaképnek tekintsem! Én ember vagyok, a teremtés koronája!
No, ezt jól kitalálta a betyár, gondoltam magamban, milyen leleményes, csak hogy ne kelljen 
mosakodnia! De én sem hagytam magam. Megnéztem a tenyerét:
- Ugribugri! Hiszen csupa maszat vagy! Pedig az a legkevesebb, amit elvárhatunk egy koronától, 
hogy tiszta legyen.
De volt a tarsolyában felelet erre is:
- Az arany maszatosan is arany!
Megállj, gondoltam magamban, és megpróbálkoztam a régi tanáccsal:
- Akkor hát engem tekints példaképednek!
- Hogyne, hogy a fejemre nõj!
- Akkor édesapát!
Meghökkent, gondolkozott, de egy pillanat múlva diadalmasan kivágta:
- Nem sérthetem meg azzal, hogy utódja legyen egy macskának!
Ezzel aztán végképp befejezõdött Mióka példaképi pályafutása. Ugribugri megint csak 
tessék-lássék mosdott - vagy
éppen sehogy -, én meg törhettem a fejem új praktikán.
Egy délután ismét együtt ültünk a szobánkban. A leckémet írtam, az öcskös meg a Magyar mese- 
és mondavilág címû könyvet betûzgette. Feltûnt, hogy most nem hajol rá
annyira a könyvre, alacsonyabban ül, már csak a párna van
alatta. A vastag könyv, amelyen addig ült, az asztalra került.
Megkérdeztem, hogy miért vette ki maga alól.
- Mert könyvön nem akarok ülni. Tiszteletlenség.
Tetszett, amit mond, de azért megnéztem a vastag könyvet.
- Erre nyugodtan ráülhetsz. Nem remekmû.
Valamiféle ingyenes ajándékkötet volt, afféle tanácsadó
könyv, "hasznos tudnivalók tára". Ilyesféle volt a címe is:
Mindent tudok. De ugribugri tiltakozott:
- Akkor sem sérthetem meg. Tudomány van benne.
Tulajdonképpen kapóra jött nekem, hogy ennyire tiszteli az
emberi szellemet és az alkotást. Új tervem ugyanis a tudomány felõl próbálta becserkészni a 
mosdani nem akaró kis olvasót. Azt reméltem tehát, hogy könnyebb dolgom lesz.
Tüstént elõ is álltam a mondandómmal:
- Igazad volt a múltkor, amikor sértõnek érezted, hogy példaképnek tekintsd Miókát. Csakugyan 
alantas lény, olyan butuska, hogy most már a természet parancsának sem engedelmeskedik: 
napok óta nem mosakszik. Ebbõl azonban
nagy baja lehet: koszos lesz és megbetegszik. úgy gondolom, neked mint barátjának vállalnod 
kellene azt a szép feladatot, hogy a példaképe légy. Ha látná, hogy te minden este rendesen 
mosakszol, bizonyára észbe kapna, és megmenthetnéd szegénykét.
ugribugri bámult is, gyanakodott is, minthogy azonban
komoly maradtam, elgondolkozott és egyszerre csak kidüllesztette a mellkasát, látszott rajta: 



tetszik neki, hogy õ legyen a példakép. Este mosdás elõtt kikiáltott szobánk ajtaján:
- Mióka! Gyere okulni! Mosakszom!
Mióka beszaladt, én meg nagyon örültem. S minthogy ez
nap-nap után megismétlõdött, egy hét múlva megint jelentettem édesanyánknak a sikert. De 
ezúttal is elkiabáltam a dolgot. Éppen a jelentés napján ugyanis megint alig volt
nedves az öcskös törülközõje, mosdóvize meg alig szappanos. A takarót az orrára húzta, csak a 
szeme csillogott fölötte. Látszott, hogy tudja a betyár: lesz egy-két szavunk egymáshoz. Oda is 
álltam tüstént az ágya elé és igyekeztem minél szívfacsaróbbá tenni a hangom:
- Hát már nem törõdsz a te kedves Mióka barátoddal?
Nem akarsz segíteni rajta a jó példáddal?
Felült az ágyban, és hasonlóan szívfacsaró hangon válaszolt:
- Jaj, Moha... hiszen éppen az a baj, hogy nagyon is közeli barátok vagyunk. Nincs elõtte elég 
tekintélyem. Hiába
mosakszom, nem utánoz. Arra gondoltam, többet érünk el
nála, ha ezentúl te leszel a példaképe. - Azzal kiugrott az ágyból, az ajtóhoz futott és azt kiáltotta: - 
Mióka! Gyere okulni!
Moha mosdik!
Egyértelmû volt: Miókát nem használhattam fel többé, ráadásul ismét ott tartottunk, ahol a 
macska elõtt. Ugribugri megint nem mosakodott, én meg kénytelen voltam más példakép után 
nézni. De alig kezdtem gondolkozni, nagyon elcsodálkoztam. Rádöbbentem ugyanis, hogy 
mosakodás dolgában tele van a világ kitûnõ példaképekkel: szinte minden élõlény tisztogatja 
magát, ha nem is éppen vízzel. Már
másnap délután fel is jegyeztem vagy húszat egy papírlapra.
A kutyát, a legyet, a verebet, a galambot, a rókát, az oroszlánt, az elefántot, meg a növényeket is, 
amelyek lerázzák magukról a szemetet. Sõt felírtam magát a Földet is, hiszen az is tisztogatja 
magát az esõvel; s végül magát a vizet is: ha
edényben van, üledékként a fenekére süllyeszti a port; ha folyóként hömpölyög vagy tengerként 
hullámzik, partjára dobálja a belé nem valót. A világegyetem tehát állandóan mosakszik!
Örültem a felfedezésemnek, és lelkesen jegyezgettem a
jobbnál jobb példaképeket. Ugribugri ugyanekkor nagy érdeklõdéssel betûzgetett valamit a vastag 
könyvben, a Mindent tudokban. Persze furdalta az oldalát a kíváncsiság is:
- Mit írsz, Moha?
Nem mondtam meg. Azt gondoltam, nagyobb hatást érek
el vele, ha majd este, a mosdás elsikkasztása után olvasom
a fejére, hogy íme, csak úgy nyüzsög a példaképektõl a mindenség, õ meg mindezek ellenére sem 
hajlandó mosakodni.
A nagyobb ünnepélyesség kedvéért megkértem édesanyánkat, jöjjön be a szobánkba a nagy 
oktatáshoz. Széket állítottam számára Ugribugri ágya mellé és szónokolni
kezdtem:
- Most jól figyelj, te vízkerülõ, szappangyûlölõ pernahajder! Tudd meg, hogy az egész 
világegyetem mosakszik!
Ugribugri azonban teljes nyugalommal közbeszólt:
- Én akkor is mindennap megmosakodnék, ha a világegyetem sosem mosdana. Mert a mosdás 
nagyon fontos.
Torkomon akadt a szó. Édesanyánk meg a mosdóhoz lépett, és örömmel mondta:
- Hiszen rendesen megmosakodott!
Ugribugri pedig felült az ágyban, és most már õ szónokolt:
- Többféle okból is nagyon fontos a mosdás. Elõször is az
egészségünk miatt. A bõrünk tele van apró likacskákkal, az
úgynevezett pórusokkal, a bõr ezeken át lélegzik. A pórusokra
napközben piszok tapad, a piszokban meg betegséget
okozó baktériumok vannak. De annak is mosdania kell, aki
egészen tiszta. Mert a bõr apró izmait és ereit a mosdás tornáztatja meg, és aki egészséges akar 
lenni...
Most már én szóltam közbe ámulva és bámulva:
- Honnan tudod te mindezt?



Nevetett:
- Abból a vastag könyvbõl, a Mindent tudokból.
Édesanyánk látta, hogy zavarban vagyok, meghökkenve
állok, kezemben a példaképjegyzékemmel, és így szólt:
- De azért példaképek is kellenek ám...
Most az öcskös bámult ránk és csodálkozva kérdezte:
- Ugyan minek?
Édesanyám megsimogatta Ugribugri fejét meg az én csodálkozó arcomat, és jó éjszakát kívánva 
behúzta maga mögött az ajtót.
Rajzverseny
Valamikor a második félév elején Mosolygós bácsi, a tanítónk azt mondta az osztálynak:
- Gyerekek, pályázatot hirdetek. Rajzpályázatot. Rajzoljatok falusi udvart. A
hat legjobb kép díjat nyer, mégpedig egy-egy könyvet. Lesz
elsõ díj, két második és három harmadik. A rajzokat legkésõbb nyáron, méghozzá az utolsó 
tanítási napon kell beadni. A képeket hárman fogjuk elbírálni: a nógrádverõcei
festõmûvész bácsi, Földigszakáll bácsi, meg én.
Akkoriban Kutykurutty cimborámmal szoktam hazamenni
Az iskolából. Ezen a napon, amikor magunkra maradtunk,
Kutykurutty határozottan így szólt:
- Te nyered meg a versenyt!
Ebben magam sem kételkedtem. Törpeházán ugyanis
nem volt gyerek, aki jobban rajzolt volna, mint én. Tudta ezt
Mosolygós bácsi is: amikor az elsõ díjat említette, egyenesen
rámnézett. Mégsem volt kedvem pályázni. Meg is mondtam
Kutykuruttynak, miért nincs:
- Nem lelkesít a téma. Már nagyon sokszor rajzoltam falusi udvart. És nem is sportszerû 
pályáznom. Szép dolog lenne-e a nyúltól, ha csigákkal futna versenyt?
Múltak a hetek, hónapok, fogyatkoztak a hátralévõ tanítási napok, és egy reggel így szólt a tanító 
bácsi:
- Holnap jöttök utoljára iskolába. Aki még részt akar venni
a rajzpályázaton, holnap okvetlenül adja be a képet! -
Rámnézett és elmosolyodott: - Már ne javítgassa tovább!
Ugyanezen a napon, az utolsó óra közepe táján, egyszerre
csak kopogtattak a tanterem ajtaján. Ambrózi bácsi, a
nógrádverõcei fuvaros jött be, és nagy, lapos csomagot tett
a tanári asztalra:
- A festõmûvész úr küldi ezt Verõcérõl, levél is van hozzá!
A tanító bácsi elolvasta a levelet és mosolygott:
- No, gyerekek, jó hírt mondok a rajzmûvészeinknek! Néhány nappal ezelõtt itt járt nálam 
látogatóban a festõmûvész bácsi, megnézte az eddig beadott rajzokat, és már ezek is
annyira tetszettek neki, hogy arra kért, hadd ajánlja fel õ a
pályázat elsõ díját. Az pedig nem könyv lesz, hanem ez itt.
Felemelte a küldeményt és elõrébb lépett. Legelõször is felém tartotta, és úgy mosolygott, mint 
aki biztos benne, hogy amit mutat, az enyém lesz. Én azonban nem bírtam mosolyogni. 
Megdöbbenve meredtem a nyitott tetejû, lapos fadoboz tartalmára, és képzeletben ököllel vertem 
a homlokom - ó, te
könnyelmû, ó, te ostoba! -, mert olyasmit küldött a festõmûvész bácsi, amit én is olyan régóta 
szerettem volna: egy óriási
doboz színeskréta-készletet! A doboz három sorában legalább
száz kréta feküdt. Minden színbõl nyolc vagy tíz árnyalat!
Kutykurutty megértette, miért vagyok komor, szótlan, és
hazafelé menet így szólt:
- Semmi baj, cimbora! Hiszen van még egy egész délutánod!
Rábámultam. Mindeddig eszembe sem jutott, hogy amit
hetekig javítgattam volna, azt egyetlen délután alatt csapjam
össze. Kutykurutty azonban nevetett:



- Miért bámulsz ilyen csodálkozva? Olyan jól rajzolsz, hogy
ha csak ma délután ülsz neki, akkor is gyõzöl a pályázaton.
Hallgattam. Arra gondoltam, semmi értelme sem lenne
elkészítenem a képet, mert egészen bizonyos, hogy rengeteg
hibát találnék rajta, és végül úgysem adnám be. De ugyanakkor folytonosan magam elõtt láttam a 
gyönyörû színes krétákat. És már nem bírtam szabadulni attól a gondolattól
sem, hogy hátha... hátha sikerül egyetlen délután alatt is
úgy megrajzolnom és kiszíneznem azt a falusi udvart, hogy
elégedett leszek vele, és nyugodt lélekkel beadhatom.
Nekiláttam. A hibák egy részét már rajzolás közben észrevettem. De ahhoz, hogy kijavítsam õket, 
vázlatokat kellett
volna készítenem - lovak elõre nyúló nyakáról és még sok
egyébrõl -, erre azonban nem volt idõm. Mindössze annyit
tehettem meg - mert a kertünkben, a ház mögött rajzoltam
hogy a körülöttem kapirgáló csirkékre vetettem egy-egy
pillantást. Eleinte azzal nyugtattam magam: a színezéskor
majd helyrehozhatom, amit a ceruza hibázott. Mire azonban
elkészültem a rajzzal, már tudtam, hogy ez csak önámítás.
Az uzsonnaasztalnál Gyopár bátyám kérdezõsködésére
már ezt feleltem:
- Rossz lett a rajz. Nincs is értelme, hogy kiszínezzem.
Felsoroltam a hibákat is, de Gyopár legyintett:
- Á, ezek mind olyan hibák, amelyeket csak te veszel észre, senki más. Okvetlenül színezd ki!
Ezzel persze nem nyugtatott meg - a hiba akkor is hiba,
ha csak én tudok róla -, mégis kiszíneztem a rajzot. De színezés közben legalább ugyanannyi 
újabb hibát vettem rajta észre, mint addig. Érdekes, hogy szinte megörültem az
újabb és újabb hibáknak. Mert - gondoltam - minél több rajta a hiba, annál könnyebb lesz 
ellenállnom a csábításnak, hogy beadjam. A színes kréták képzelt képét ugyanis egész
délután szinte világosabban láttam magam elõtt, mint a valóságos képet a kerti asztalon.
De amikor elkészültem a színezéssel, és már alkonyodott,
bosszankodtam: hát miért is töltöttem ezzel az idõt, hiszen
már délben is tudtam, hogy kevés nekem erre egyetlen délután! Hátradõltem a padon, pihentem, 
és nyugodtan így szóltam a képhez:
- Nem adlak be, te vacak, de nem ám!
Összerezzentem, mert közvetlenül a fejem fölött Kutykurutty nagyot kiáltott:
- Remek! Kitûnõ! Te leszel a gyõztes, ez egészen biztos!
Én azonban kijelentettem:
- Tele van hibával, nem adom be!
Erre azzal válaszolt, hogy felkapta a képet, lerohant vele a
házunkba - én persze utána -, és lelkendezve mutatta szüleimnek, Gyopárnak:
- Tessék ezt megnézni! Ez a kelekótya nem akar pályázni vele!
Átszáguldott a képpel meg velem a maguk házába is. Szülei, nagyanyja, testvérei határozottan 
állították, lehetetlen,
hogy ne ez nyerje az elsõ díjat. Egyik bátyja pedig - minthogy én egyre a hibákat emlegettem - 
ezzel próbálta elaltatni a lelkiismeretemet:
- Hát persze, hogy vannak hibái! Talán olyanok is, amelyeket észre sem veszel. De ti nem is 
festõmûvészek vagytok, hanem gyerekek!
Visszafelé jövet Kutykurutty megmutatta a rajzot mindenkinek, aki csak szembejött velünk. 
Mindenki áradozott, hogy milyen gyönyörû a kép. Aztán bevittük mihozzánk, letettük az
asztalkámra, én meg felsóhajtottam:
- Hát jól van.. Beadom.
Egy kis vacsora elõtti csatangolásra indultunk Törpeháza
környékén. Nagyon vidám voltam, futkostam, ugráltam,
még énekelgettem is. Egy ideig azt hittem, attól vagyok enynyire jókedvû, hogy mégis az enyém 
lesz az a sokféle égszínkék, búzakék, fûzöld, méregzöld, ásványzöld, citromsárga,
narancssárga, piros... de egyszerre csak ráeszméltem, hogy



másnak örülök. Annak, hogy nem kell azonnal beadnom a
képet, hanem reggelig még eldönthetem, csakugyan beadjam-e. És nagyon jól esett azt 
mondanom Kutykuruttynak:
- Tulajdonképpen mégsem volna szabad beadnom. - Felsoroltam néhány hibát is: - Ott van például 
a kislány az öntözõkannával. Olyan nagy a kanna, hogy a valóságban nem
lenne képes ilyen magasan tartani! A ló pedig úgy néz ki,
mintha bábu lenne, egyáltalán nem élethû. - Végül kijelentettem: - Mégsem adom be!
Kutykurutty megállt:
- Moha. Gondolkozz. Biztos, hogy ez a rajz lesz a legjobb?
Biztos. Ha pedig biztos, akkor nem tudom megérteni, miért
ne adhatnád be.
- Nem tudod megérteni? Pedig egyszerû. Azért nem adhatom be, mert meg tudnám csinálni 
jobban is.
Kutykurutty dühbe gurult:
- Csak akkor tudnád, ha volna rá idõd! De már nincs!
Kesernyésen nevettem:
- Annak viszont én vagyok az oka. Ha heteken át javítgattam volna, és látnám, hogy jobban már 
nem tudom megcsinálni, nyugodt lélekkel beadnám. De az utolsó délutánon
összecsapni, tudni, hogy képes lennék jobban megrajzolni,
és mégis beadni: az nem lenne tisztességes dolog!
Jólesett megmondanom a szüleimnek is, amikor késõbb újra szóba került:
- Nem adom be.
Gyopár fölfortyant:
- Azt nagyon rosszul tennéd! Túlzottan lelkiismeretes vagy!
Tisztesség dolgában lehetetlen túlozni - jutott eszembe
máris; magamban azonban mégis meginogtam: talán csakugyan ostobaság lenne lemondani a 
krétakészletrõl! S újra elhatároztam: beadom.
Ekkor azonban édesapám így szólt:
- Bízzátok Mohára, mit tesz!
Én pedig rögtön úgy döntöttem, nem adom be. De akkor
ismét Gyopár szólalt meg:
- Arra is gondolni kell, milyen sokat fejlõdne a rajztudásod, ha olyan rengeteg különféle színesed 
volna.
A szívem a készletre gondolva ismét megdobbant és hirtelen elfelejtettem a lelkiismeretem 
szavát:
- Csakugyan, nagyon sokat tanulhatnék a készlet segítségével! Beadom.
Amikor már Gyopár is, ugribugri is ágyban volt, én még
mindig ott ültem hálóingben az asztalkám mellett. Néztem a
képet. Hátha nincsenek is rajta azok a hibák! Hátha csak képzelem õket! De jaj! A régieken kívül 
két újabb, óriási hibát is felfedeztem. Az egyik a kép túlságos, ízléstelen tarkasága volt. A másik, 
hogy kirakatra emlékeztetett. Játékbolt
kirakatára, amelybe minden árucikket kiraktak. Minden bábut és minden állatocskát. Ezen még el 
is nevettem magam, és ismét elhatároztam:
- Dehogy adom be ezt a tákolmányt! Eszem ágában sincs!
De tüstént gyötrõdtem is: - És a színes kréták? Hát mégse szerezzem meg õket?
Gyopár bekukkantott a szobába, látta, hogy nevetek, mosolygott õ is, és azt mondta:
- Most már feküdj le, reggel tovább gyönyörködhetsz benne, elfújom a lámpát.
- Gyönyörködni? Hiszen még színe sincs! Se nem napfényes, se nem borongós. Tarkabarka!
- Persze, hogy tarkabarka! Éppen az a hatásos benne! Attól szép!
Hogy valóban szép lenne, azt egy pillanatig sem hittem, az ágyba mégis ezzel a gondolattal 
dõltem be: jól van, beadom.
Ha enyém lesz a készlet, majd megmutatom, hogy egyébként milyen nagyszerûen rajzolok...
Amikor másodszor számoltam végig a völgybeli toronyóra
ütéseit, ráeszméltem, hogy már több mint egy órája fekszem
ébren. De hát miért nem tudok elaludni? Gúnyosan feleltem
magamnak: "Ó, a kis ártatlan! Mintha nem tudnád! Azért,



barátocskám, mert olyasmit készülsz elkövetni, amirõl tudod, hogy tisztességtelen." 
Felkönyököltem: hát persze,
hogy azért! De hát ezen most még szerencsére könnyû segíteni! Elhatározom, hogy nem adom be, 
és már alszom is.
Úgy van! Most tehát elhatározom, nem adom be. Le sem viszem reggel az iskolába!
Visszafeküdtem és behunytam a szemem. De eltelt egy
Fél óra, és még mindig ébren voltam. Töprengeni kezdtem.
Most vajon miért nem alszom? Ijedten felültem: "Hát persze!
nyugtalanít, hogy nem lesz erõm itthon hagyni a képet, hiszen még most is egyre elõttem lebeg a 
nyolcféle égszínkék, narancssárga, piros kréta! Egészen biztos, hogy levinném az
iskolába, és hagynám, hogy rábeszéljenek: mégis adjam be."
Gyorsan kiültem az ágy szélére, papucsot húztam, és kivittem a képet a konyhába. Gyertyát 
gyújtottam, a képet pedig tekerccsé göngyöltem. Amikor közelítettem hozzá a gyertya
lángját, egy centiméterrel a széle elõtt megállt a kezem. Szinte hallottam a saját gondolataimat: 
"Most még meggondolhatod, de ha belekap a láng, vége a krétakészletnek! Nem
lesz tiéd a nyolcféle égszínkék, fûzöld, méregzöld...
Lehetséges, hogy izgalmamban már nem is csak gondolattal, hanem hangos szóval válaszoltam 
magamnak:
- Ó, te ostoba! Hiszen százszor annyi színesnek sem tudnál örülni, ha a becsületed nem lenne 
többé fehér! - és
meggyújtottam a képet.
Gyopár felébredt a motoszkálásra, de azt hitte, azért jártam a konyhában, hogy valamit még 
kijavítsak a rajzon. Kidugta a fejét a szobája ajtaján:
- Légy teljesen nyugodt, és aludj már! Te fogsz gyõzni!
Fáradtan és boldogan feleltem:
- Már gyõztem...
Hõstettek
Egy délben, amint hazafelé lépegettem az iskolából,
utolértem Földigszakáll bácsit. Február vége vagy március eleje lehetett, de idefönt Törpeházán 
megmaradt a hó, még ródlizgattak a kistörpék. Örömmel csatlakoztam
Földigszakáll bácsihoz, beszélgettünk, és egyszerre csak ezt
kérdezte tõlem:
-Hát azon gondolkoztál-e már, mi szeretnél lenni?
Még tízéves sem voltam, de már csakugyan gondolkozgattam rajta, és meg is mondtam:
- Hõs szeretnék lenni. Páncélos lovag, aki lóháton léptet
az utakon, és hõstetteket hajt végre.
Földigszakáll bácsi megsimogatta a fejem:
- Gyönyörû hivatás. De ahhoz, hogy hõstetteket hajts végre, nem kell sem páncél, sem ló. 
Idõsebbnek sem kell lenned hozzá. Hõstetteket akár ma is végrehajthatsz.
Nagyot dobbant a szívem. Errõl álmodni sem mertem.
- Páncél és ló nélkül? Már ma is? De hát hogyan?
Ekkorra kertünk kapuja elé értünk, Földigszakáll bácsi pedig így szólt:
- Gyere fel hozzám délután, majd megmagyarázom.
Ebéd után tüstént nekiültem a leckéimnek, hogy minél
elõbb fölmehessek Földigszakáll bácsihoz, hogy minél elõbb
megtudhassam, miként hajthatok végre hõstetteket páncél
és ló nélkül, akár már ma is. De más egyéb is buzdított a sietésre. Édesapánk ötvösmesterként 
apró dísztárgyakat is készített, s ezeket minden héten kisebb-nagyobb csomagokban postára 
adta odalent Magyarkúton. A csomagokat rendszerint én segítettem levinni a postára. Szerettem 
édesapánkkal együtt baktatni az erdei úton, s ez a nap éppen
postanap volt. Édesapánk azonban csak akkor vitt magával
a postára, ha az indulásig elkészültem a leckémmel.
Ezért ült le az asztalához tüstént ebéd után Gyopár bátyám
is. Õ már régóta el szerette volna kaparintani tõlem a segítõi
tisztséget. De nekilátott a tanulásnak Ugribugri is. Õ meg
szánkózni akart, mert aggódott, hogy másnapra elolvad a



hó. Aznap délután tehát mindhárman példás igyekezettel
fogtunk a tanuláshoz. Emlékszem, ötjegyû számokat kellett
összeadnom, ám amikor éppen le akartam írni az egyesek
összegét, átszólt hozzám az öcskös az asztalkája mellõl:
- Légy szíves, diktáld le a fogalmazást.
Valahányszor fogalmazást kellett írnia, mindig megkért rá,
hogy diktáljam le. Persze sosem diktáltam szó szerint, hiszen
akkor nem tanult volna meg fogalmazni. Csak megbeszéltem vele, mirõl írjon. Ezen a napon 
azonban ezt válaszoltam:
- Ne haragudj, Ugribugri, ma arra sem érek rá, hogy megbeszéljük. Nagyon hamar szeretnék 
elkészülni a leckéimmel.
Az összeget persze ezalatt elfelejtettem, és újra kellett kezdenem az összeadást. De még az elsõ 
számoszlop végére sem jutottam, Ugribugri odaállt mellém:
- A macskáról kell írni. Öt mondatot. Csak mondd meg,
hogy mit írjak.
Elõször felelni sem akartam neki, de látva aggodalmas arcát, nem tehettem, hogy ne próbáljak 
egy kis önbizalmat önteni belé.
- Nahát, Ugribugri, ezt akkor sem mondanám meg, ha
volna rá idõm. A macskát jól ismered, magadtól is tudsz róla öt mondatot írni.
Most megint összeadhattam a számoszlopot, de éppen
akkor, amikor át akartam vinni a maradékot, az öcskös ismét megszólalt:
- Mit szeret legjobban a macska? A húst vagy a tejfölt?
Láttam, hogy nem lesz nyugtom, amíg meg nem beszélem vele a macska étrendjét. Beszélgettem 
hát vele a macskákról, megállapodtunk benne, melyik mondat mirõl fog
szólni, s így fejeztem be beszélgetésünket:
- És most már nagyon kérlek, ne szólj többet.
Elölrõl kezdtem az összeadást, eljutottam az ötödik oszlopig, már majdnem megvolt a végösszeg, 
de egy csapásra kitörölte a fejembõl a részeredményt az öcskös újabb kérdése:
- Moha! Létezik fehér vadmacska is?
Most már éreztem, hogy baj van. Egyre ingerültebb vagyok, és érik öklömben az asztalra csapás: 
"Hagyj már békében a macskáiddal!" De azt is tudtam, mire kell gondolnom ilyenkor. Még kicsi az 
öcskös, nem tudhatja, mekkora bosszúságot okoz nekem. Sikerült is nyugodtan válaszolnom:
- Fehér vadmacska tudtommal nem létezik.
De alig kezdtem el ismét az összeadást, felhangzott a kertünkben Gyopár bátyám 
játéktrombitájának rekedtes hangja. A küszködésben, hogy a macska-ügy ellenére is írjam a
leckém, észre sem vettem, hogy Gyopár már az udvaron van.
Villámgyorsan belebújtam a ködmönkémbe, és utánaszáguldottam. Édesanyánk ugyanis minden 
délután ledõlt egy kis szundikálásra, s Gyopár már kétszer is felébresztette
a trombitálásával. Kirohantam hát és figyelmeztettem. De ezt felelte:
- Ne dirigálj!
Tudtam, hogy képes rá: mihelyt bemegyek, azért is trombitál. Álltam hát a kertben, néztem havat 
rugdosó bátyámat, és egyre nyugtalanabb lettem. Múlik az idõ, nem írom a leckém, jaj, nem 
mehetek majd édesapánkkal Magyarkútra. Talán még Földigszakáll bácsihoz sem mehetek fel, 
hogy megtudjam, miként hajthatok végre hõstetteket már most is,
páncél és ló nélkül. Végül is megszólaltam:
- Visszamegyek, Gyopár, de nagyon kérlek, ne trombitálj.
Édesanya pihenni szeretne.
Indultam, s amikor a ház sarkához értem, megzendült mögöttem a trombita. Visszafutottam, 
kicsavartam Gyopár kezébõl, és rohantam vele a házba, el akartam zárni az elõszobai szekrénybe. 
De Gyopár utánam futott, s amikor a szekrényig értem, úgy lódított félre, hogy nekiestem a 
szobaajtónak. Az ajtó nagyot zördült, Gyopár kiszaladt a kertbe, az ajtóban pedig aggódó arccal 
megjelent édesanyánk:
- Mi történt, kisfiam? Nem ütötted meg magad?
- Nem, édesanyám. Csak nekiestem. Ne tessék haragudni a lárma miatt.
Ekkor meglátta a kezemben a trombitát és elborult az arca:
- Már a trombitálásra felébredtem. Lehetnél egy kicsit tapintatosabb.



Már ajkamon volt, hogy védekezzem, de az utolsó pillanatban mégis meggondoltam magam. 
Lehajtottam a fejem, visszaballagtam a szobánkba, és egy perc múlva ismét
nekikezdtem az összeadásnak. Ugribugri már nem volt a
szobában, és még reménykedtem benne, hogy én mehetek
le Magyarkútra. De már hozta is be édesapánk a csomagocskákat:
- Elkészültél a leckéiddel?
Szomorúan feleltem:
- Még nem, édesapám.
Csodálkozva tekintett rám:
- De hiszen tudod, hogy ma postanap van.
- Tudom, de - s nyeltem egyet - még nem bírtam
elkészülni...
Ekkor beszaladt Gyopár:
- Én már elkészültem!
Édesapánk Gyopár kezébe nyomta a csomagokat:
- Rakd be ezeket a tarisznyádba.
Miután elmentek, elvégeztem az összeadásokat, bemásoltam a leckét a füzetembe, és felálltam 
rajzlapért. Térképet is
kellett rajzolnom. Ekkor észrevettem egy postacsomagocskát az asztalom mellett. Gyopár 
ottfelejtette. Az elsõ érzésem öröm volt. Most legalább meglátja édesapánk, nem mindegy, hogy 
én segítek-e neki vagy Gyopár. De tüstént el is szégyelltem magam, s mialatt sietve belebújtam a 
ködmönkémbe, már azon töprengtem, hogyan juttathatom a csomagot Gyopárhoz anélkül, hogy 
édesapánk észrevegye. Hiszen Gyopár bizonyára édesapánk szidása nélkül is okulni fog ebbõl az 
esetbõl, és ezentúl gondosabb lesz.
Már csak a postán értem utol õket, de a csomagokat szerencsére még nem adták fel, úgy tettem, 
mintha segíteni jöttem volna, s még Gyopár sem vette észre, hogy ködmönkém alól a csomagok 
közé csúsztattam az otthon feledettet.
Amikor kijöttünk a postáról, édesapánk hozzám fordult:
- Elkészültél?
- Még nem egészen...
Elkomolyodott:
- Akkor nem lett volna szabad lejönnöd. Nem ismerek
rád, Moha! Azonnal menj haza! Mi még vásárolunk.
Egy óra múlva ismét asztalkámhoz ülhettem, és rajzolni
kezdtem megyénk térképét. Ekkor azonban benyitott édesanyám:
- Légy szíves, Moha, ródliztasd egy kicsit Ugribugrit. Azt
mondja, talán ma lehet utoljára, de nem engedem egyedül,
mert meggondolatlan; veszélyes helyeken is nekiindul.
Most már üvölteni tudtam volna - "Hagyjanak már tanulni!" -, de csak ezt mondtam kérõ hangon:
- Még térképet kell rajzolnom, és nagyon szeretnék felmenni Földigszakáll bácsihoz is.
Édesanyánk neheztelve nézett rám:
- Ha tudtál az elõbb másfél órát csatangolni, legyen idõd a kisöcséd szánkóztatására is.
Leródliztam hát öcskössel vagy ötször egy közeli lejtõn, aztán indulni akartam hazafelé. De 
megragadta a szánkó kötelét:
- Még, Moha! Még! Csak háromszor még!
Még tízszer szánkóztunk le. A tizedik után, mielõtt leszállhatott volna, szaladva húzni kezdtem a 
ródlit hazafelé. Ugribugri persze bömbölt:
- Ne haza! Ne még! Fordulj vissza! Leugrani azonban
nem mert, s amikor látta, hogy hiába tombol, ezt kiáltotta:
- Rossz Moha!
Gyopár már otthon volt, diadalmas fütyörészés közben fejtette ki magát ködmönkéjébõl. Magunk 
voltunk, nem hallhatott más, figyelmeztettem hát:
- Itthon felejtettél egy csomagot. Azt vittem le utánatok, és
odacsempésztem a többi közé.
Egy pillanatig meghökkenve nézett rám, aztán elvigyorodott:
- Meséld ezt a Kökörcsinék birkájának, az talán elhiszi. Te



édesapának adtad volna nagy hûhóval, hogy lássa, milyen hanyag vagyok.
Nem volt fontos, hogy bizonygassam: igazat beszélek.
Nem is szóltam egyebet, hanem megrajzoltam végre a térképet, s végeztem a többi leckémmel is. 
Öreg este lett, mire bekopogtattam a hegytetõn
Földigszakáll bácsi házába. Már nagyon vágyódtam rá, hogy
megtudjam, miként hajthatok végre hõstetteket páncél és ló
nélkül, akár ma is. Földigszakáll bácsi azonban ezzel fogadott:
- Ne haragudj, Mohácska, hogy hiába fárasztottalak ide.
Váratlanul meglátogatott két budapesti csillagász ismerõsöm, ma nem beszélgethetek veled. 
Gyere fel inkább holnap délután.
Lépegettem hát lefelé a havas, erdei ösvényen és töprengtem. Hõstettekre vágytam, és mi 
történt... Nem veszekedtem Ugribugrival, nem mártottam be édesanyánknál a tapintatlan és 
édesapánknál a feledékeny Gyopárt - sõt még az
otthon hagyott csomagot is utánuk vittem Magyarkútra- , ródlizni mentem az öcskössel és még a 
leckéimmel is elkészültem. Lehetséges, hogy ilyesmire gondolt Földigszakáll
bácsi, amikor páncél és ló nélküli hõstettekrõl beszélt? Holnap feltétlenül megkérdezem tõle. 
Persze rögtön eszembe jutott - ezt is Földigszakáll bácsitól tanultam valamikor -, hogy az igazi 
hõs soha nem kérkedik a hõstetteivel - még önmaga elõtt sem...
Lám, nem is beszélgettem Földigszakáll bácsival, mégis
tanultam tõle valamit. Baktattam hát hazafelé, nagyot szippantottam a friss, hideg levegõbõl és 
élveztem, ahogy ropog a csizmám alatt a hófehér takaró.
Egy kis képzõmûvészet
Egy tavaszi délután Gyopár bátyám letett az asztalkámra egy színes képes levelezõlapot:
- Kérlek, másold ezt le vízfestékkel minél nagyobb papírra, én meg keretet
faragok hozzá, és ezt adjuk ajándékba Ugribugrinak a születésnapjára.
Akkoriban szenvedélyesen festegettem. Gyopár meg az
elõzõ télen tanulta meg a híres törpeházi mesterséget, a
képkeretfaragást. A képen azonban elszörnyülködtem. úgynevezett "vicces lap" volt. Valójában 
ízléstelen, közönséges.
Az akart lenni a vicc, hogy egy kisfiú nyitott esernyõ alatt ül
a földön, egy kutya meg összetéveszti az esernyõt a
sarokkõvel... a többit gondolhatjátok. Szöveg is volt a kép
alatt: "Esik az esõ." Visszaadtam Gyopárnak.
- Ezt a legokosabb volna összetépned. Ostobaság, és
nem is mûvészi festmény. Inkább választok egyet a gyûjteményembõl.
Gyopár azt mormogta nem bánja, csak mókás legyen.
Aztán elment a játszórétre, én meg lapozni kezdtem képeslapos albumomat és azon 
gondolkoztam: melyik kép a legmegfelelõbb arra, hogy folytonosan az öcsikém szeme elõtt
legyen. Mert abban biztos voltam, hogy ajándékunkat asztalkája mellé, a falra fogja tenni. Nem is 
kellett sokáig töprengenem. Amint megpillantottam Fidélt, tüstént tudtam: õt
kell állandóan látnia Ugribugrinak. Mûvészi festmény volt ez
egy nagy fülû, hosszú szõrû, barna vizsla fejérõl. úgy nézett,
mintha a gazdájára tekintene, és szinte sugárzott tiszta, komoly tekintetébõl az értelem és a 
jóság. Fidélnek magam
neveztem el. Közeli ismerõsömnek, barátomnak éreztem,
nevet kellett tehát adnom neki.
Ezen a napon már erõsen érzõdött a levegõben a közeledõ tavasz. Szívesen elmentem volna a 
rétre magam is, mint Gyopár meg Ugribugri, de március közepén jártunk, az öcskös születésnapja 
pedig huszonharmadikán volt: nem halogathattam a másolást. Magára a festésre azonban csak a 
harmadik délután került sor. Nagyon fontos volt a hûséges
rajz, hogy Fidél szemében a másolaton is benne legyen az
eredeti értelmessége, jósága. Gyopár még aznap megkérdezte, melyik képet választottam, de 
nem árultam el:
- Titok. Majd meglátod.
Féltem, hogy kifogásolná Fidélt. mert nem mókás kép.
Abban viszont bíztam, hogy ha meglátja, milyen jól sikerült,



háromnapi munkám után nem fog akadékoskodni. Harmadnap este mutattam meg neki. Csak 
ennyit mondott:
-Kár, hogy nem mókás.
Azt hittem, ezzel be is fejeztük az ügyet. Annyira örültem a
képnek, hogy másnap reggel, mihelyt kiugrottam az ágyból,
az asztalkámhoz siettem és kihúztam a fiókomat, hogy lássam egy pillanatra. Láttam is, de 
olyasmit is láttam rajta, hogy rémülten rontottam Gyopár szobájába. Szólni nem
tudtam, mert Ugribugri is éppen ott volt. Amikor magunkra
maradtunk, Gyopár tüstént rám támadt:
- Miért tátogattál olyan rémülten? Így már jó a kép, mókás, nevettetõ. Így már örülni fog neki 
ugribugri!
Csak néztem rá és töprengtem. Hogyan volt képes a komoly tekintetû vizslafejre hetykén 
félrecsapott, rikító sárga, piros pöttyös, cirkuszi köcsögkalapot festeni? Aztán azt mondtam:
- Hiszen láthatod, hogy tönkreteszi ez a..
Közbevágott, lehurrogott:
- Dehogy teszi! Nagyon jó így!
Gondoltam, helyesebb lesz, ha vitatkozás helyett tettel fejezem ki véleményem és szándékom. 
Délután nekiláttam,
hogy új másolatot készítsek Fidélrõl. Pedig erre a napra már
hirtelen megjött a tavasz. és most már nagyon szerettem
volna az erdõben csatangolni. Gyopár látta, hogy újból másolom a képet, de csak vállat vont. 
Egyetlen pillanatra sem
jutott eszembe, hogy képes lehet ebbe is belemázolni, s a
harmadik estén ismét fiókomba tettem az elkészült másolatot.
De másnap reggel, amikor ismét gyönyörködni akartam
benne, majdnem hangosan felzokogtam. Fidélnek ugyanis
pipa volt a szájában, nagy barna pipa, még parázs is volt
festve bele narancsvörössel, a parázsból meg bodros, szürke füst gomolygott. Most már kaján 
mosolygás is bujkált
Gyopár szája körül, mintha élvezné, hogy majdnem sírok.
De rögtön készen állt a magyarázattal:
- Azért festettem pipát, hogy Ugribugri örüljön! Hiszen az
a célunk, hogy örüljön, nem igaz? Amúgy csak egyszerû kutyafej, így viszont mókás, nevettetõ!
Nagyon szerettem volna megmagyarázni neki, hogy az úgynevezett "egyszerû kutyafej" mennyivel 
több és szebb, mint ez a pipás ostobaság, de még nem voltak alkalmas szavaim
ilyesmi kifejezésére. Csak ennyit tudtam nyöszörögni:
- Pipa csak akkor illene a szájába, ha torzkép volna. Így
csak fájdalmas lesz tõle a tiszta, jóságos tekintete. Megalázottnak látszik, amiért pipát kell 
tartania a szájában.
Amikor Fidél tekintetét említettem, Gyopár szeme villant
egyet, mintha örülne, hogy megtudott valamit. Megmondtam neki: újból lemásolom a képet, de 
most már nehogy elrontsa. Ismét szobában töltöttem tehát három délutánt az
egyre tündöklõbb tavaszból. Az elkészült képet most már a
szekrény tetejére tettem, ezzel is figyelmeztettem Gyopárt,
hogy megtiltottam a belemázolást.
Másnap reggel a kép helyén már a keret feküdt, és az elsõ
pillanatban még örültem is, hogy Gyopár ezt a másolatot
már be is keretezte. De aztán rápillantottam a képre. A keretbõl, a faragott tölgylombok, 
makkocskák négyszögletû koszorújából szemüveges kutya bámult... nem is rám, hanem
a semmibe. A szemüvegnek ugyanis nemcsak a keretét festette meg Gyopár - mégpedig fehérrel 
-, hanem az üveget is ábrázolni próbálta szürkével, és attól olyan lett Fidél, mint
valami hályogos tekintetû, félvak kutya.
Kirohantam a konyhába a reggelizõkhöz, és most már talán üvöltöttem volna, ha Gyopár hirtelen 
és határozottan rám nem szól:
- Délben bebizonyítom, hogy így jó..- hogy nekem van igazam.
Délben, amikor kijöttünk az iskolából, Gyopár megállt Ugribugrival és velem a vegyeskereskedés 



kirakata elõtt. S
mintha tréfából tenné, rámutatott a képeslapokra:
- No, Ugribugri, melyiket szeretnéd? - Rámutatott egy
olyasféle mûvészi kutyaképre, amilyen Fidél volt, meg egy
olyasfajta vicces lapra, amilyen az övé volt, az "Esik az esõ".
Melyiknek örülnél jobban? Ennek vagy a másiknak?
Ekkor súlyosabb csapás ért engem, mint a köcsögkalap,
a pipa meg a szemüveg együttvéve. Ugribugri ugyanis rámutatott a közönséges, mûvészietlen, 
"vicces lapra" és ragyogó arcocskával kiáltotta:
- Ennek!
Gyopár szeme diadalmasan rám villant, én meg szinte beleborzongtam a felismerésbe: Gyopár 
örül annak, hogy az ízléstelen kép tetszik jobban Ugribugrinak.
úgy tettem, mintha osztálytársaim után futnék, és feldúltan elrohantam tõlük. Fõképpen az 
dühített, hogy már be is merészelte ragasztani a keretbe a szemüveges Fidélt, vagyis
azt feltételezi rólam, hogy ilyen torzított alakban is odaajándékozom. Lihegve száguldottam haza, 
föltéptem a keret mögött a papirost, kivettem a képet és eldugtam. Ez valamelyest 
megnyugtatott. Még mentséget is találtam Gyopár számára. Tudja ugyan, hogy melyik kép 
mûvészi, de mindössze tudja. Élvezni nem bírja, mert nincs érzéke hozzá. Tehát
nem rosszaságból örül annyira, hogy Ugribugrinak is a "vicces" lap tetszik...
Ha nyugodtabban is, de komoran ültem az ebédnél, és tanulás után elmentem az erdõbe 
csatangolni. A kilenc nap alatt, amelyet festéssel töltöttem, gyönyörûen kitavaszodott.
De nem vidámítottak az ibolyák, a kökörcsinek, képzeletben
egyre hallottam Ugribugri kiáltását: "Ennek!"
Egyszerre csak megdöbbenve megálltam: de hát
akkor... ha Ugribugri csakugyan jobban örül a vacaknak,
mint a mûvészinek... akkor miért dugtam el azt a szemüveges kutyát? Hogy is van ez? Hát nem 
akarom, hogy minél jobban örüljön az öcsém a születésnapi ajándéknak? Gondolkoztam, 
gondolkoztam, és el kellett ismernem: úgy van,
nem akarom. És bámultam: hogyan lehetséges ez? Sokáig
azonban nem töprenghettem. Eszembe jutott, hogy három
nap múlva lesz Ugribugri születésnapja, hazasiettem hát dolgozni.
Nagyon jót tett a képnek, hogy négyszer kellett elkészítenem. Jól begyakoroltam a rajzát is, a 
színeit is. A negyedik
másolat lett a legszebb, a legjobb. De hiába lett ilyen, az öcskös Gyopár ajándékán, az "Esik az 
esõ" címû szörnyûségen
hahotázott nagyokat, azt mutogatta örvendezve mindenkinek és azt függesztette a szeme elé. Én 
meg tovább töprengtem a rejtélyen: az ajándékozás célja örömszerzés, ez kétségtelen, és én 
mégsem akartam, hogy Ugribugri öröme minél nagyobb legyen. Miért nem?
A megfejtést magától Ugribugritól kaptam meg - igaz, két
és fél év múlva. Annyi ideig függött ugyanis ott a két kép,
ahová akasztotta õket. Egy szeptemberi napon meglátogatta barátja, Torzonborz. A nézelõdõ kis 
vendég rámutatott az "Esik az esõ"-re:
- Add ezt nekem.
Odapillantott Ugribugri is, de úgy, mint aki nem is tudja,
milyen kép függ ott. És mintha maga is ekkor fedezte volna
fel, hogy ott van, csodálkozottt:
- Ezt? Ezt már régóta el akarom dobni. csak mindig
elmaradt...
A két és fél év alatt elmosódott az emlékezetében, hogy
melyik képet melyikünktõl kapta, és most egyszerre fordult
Gyopárhoz is, hozzám is:
- Ugye nem sértõdtök meg. ha ezt most már eldobom?
Közben már ki is vette a keretbõl, Torzonborz meg újból kérte:
- Ne dobd el! Én nagyon örülnék neki!
Ugribugri azonban apró darabokra tépdeste és nevetett:
- Majd kapsz tõlem más képet. Ilyesfélét, mint Fidél - és



már tette is be Fidélt a keretbe.
Torzonborz méltatlankodott:
- Nem szép tõled, hogy nem akartál örömöt szerezni nekem!
Ugribugri azonban kijelentette:
- De igen, szép tõlem. Ha pocsolyából kérnél inni, abból
sem adnék, még ha ezerszer örülnél is neki. Inkább keresnénk együtt egy szép, tiszta forrást.
Ámulva néztem az öcsköst: hát ennyire egyszerû a válasz!
Gyopárra néztem, de õ akkor már lehajtotta a fejét, és - úgy
tûnt - nagyon szégyellte magát.
Mafla
Egy szép májusi napon, miközben a kertünkben tanultam, egyszerre csak sírásra lettem 
figyelmes. A hang az utca felõl jött, és könnyû volt megállapítanom, hogy
az öcskösöm zokog. Nem is a hangjáról ismertem rá, hanem arról a keserves fájdalomról, 
amellyel csakis Ugribugri szokott sírni. Sok gyereksírást hallottam akkoriban, azóta is,
de olyan sírást, amilyen Ugribugrié volt, soha. A kistörpék sírásából ugyanis a megbántottság 
mellett mindig kihallatszott több-kevesebb harag és dühösség is. Ugribugri sírásába azonban 
sohasem keveredett harag. Abból sohasem hallatszott más, csak fájdalom.
Azon a májusi délutánon a szokásosnál is erõsebb bántalom érhette, mert már nyikordult is a 
kertünk ajtaja, az öcskös bejött, és zokogva lépegetett a ház felé. Csakis olyankor
szokta otthagyni azt a pajtását, aki megbántotta, amikor
annyira gyötrõdött, hogy érezte: hosszabb idõ is el fog telni,
amíg ismét játszani tud vele. Eszembe ötlött ugyan, hogy
visszavezetem az utcára, és megpróbálom helyreállítani köztük a békét, de tudtam, ha ennyire 
zokog, hiába próbálkoznék, ilyenkor még nem vágyik sem összebékítésre, sem sajnálgatásra, sem 
simogatásra, sõt még arra sem, hogy bocsánatát kérje, aki megbántotta. Csakis arra vágyik, hogy 
egyedül legyen.
Csupán annyit tettem tehát, hogy a kerítéshez mentem és
megnéztem, ki okozott neki ekkora fájdalmat. Jól sejtettem,
a legjobb barátja, Fújóska csellengett hazafelé. Nagyon szerették egymást Ugribugrival, 
bízhattam tehát abban, hogy uzsonna után vagy Fújóska fog ismét erre tekeregni, benézegetni a 
kerítésünkön, vagy éppenséggel maga Ugribugri
császkál majd át hozzájuk, hogy mosolyával megmutassa:
kimosták már szívébõl a fájdalmat is, a neheztelést is a könynyek meg az eltelt negyedórák.
Az öcskös eközben bement a házba, én meg tudtam, hogy
most nem az asztalkájához ül, nem is a szõnyegre az ágya
elé, ahol játszani szokott, hanem az alacsony, fonott karosszékébe az ágya meg a kályha között. 
Ott gubbaszt mozdulatlanul és hangtalanul olyan csöndben, hogy ha bemennénk a szobába, talán 
észre sem vennénk, hogy ott van.
Ezen a napon azonban, amikor a kertben visszaültem a
leckém mellé, csodálkozva kaptam föl a fejem. Az öcskös
ugyanis még odabent is sírt. Kihallatszott a nyitott ablakon.
Ha nem lett volna olyan sok tanulnivalóm aznap, mégis bementem volna hozzá, mert a szobában 
nem szokott sírni, tehát nagyon fájhatott neki, ami történt. De nemcsak a leckéim tartottak vissza, 
hanem az is, hogy akkoriban már sejteni
kezdtem a lelki szenvedés hasznosságát.
Amikor én voltam egészen kicsi, nekem is ugyanolyan keservesen fájt minden bántalom. 
Akkoriban mindig azon kezdtem töprengeni, miképp lehetne megakadályozni, hogy
a különbözõ élõlények fájdalmat okozzanak egymásnak. Az
pedig, aki ezen töpreng, hamarosan megfeledkezik a maga
sérelmérõl, és egyszerre már nem is az fáj neki, hogy megbántották, hanem az, hogy aki 
megbántotta, egyáltalán képes volt arra, hogy szándékosan megbántson valakit.
Ezért nem tartottam tehát bajnak, hogy az öcskös még a
szobában is sírdogál egy kicsit: annyival is hamarabb jut el
oda, hogy jelentéktelennek fogja érezni a maga sérelmét.
Fontosnak csupán azt fogja tartani, hogy segítsen azon, aki
megbántotta, vagyis olyan emberré tegye, aki irtózik attól,



hogy rossz legyen.
Az öcskös sírdogálása egyébként nemsokára elcsendesült. Édesanyánk egyszer csak azt 
kiáltotta:
- Uzsonnázni!
Ugribugri lassan kijött a verandára és már nem is látszott
az arcán, hogy néhány perccel korábban milyen nagyon zokogott. Okkal remélhettem hát, hogy 
uzsonna után, szokása szerint ismét kilépeget az utcára, találkozik pajtásaival, esetleg Fújóskával 
is, és így véget ér a másfél órai szenvedés. De
hamarosan megértettem, hogy fájdalmának csak a lobogása szûnt meg, izzása nem. Noha igen 
jó étvágyú volt akkoriban, az uzsonnát csak ímmel-ámmal majszolgatta, utána
meg - pedig gyönyöru májusi délután volt - visszaballagott
a szobánkba. Én már elkészültem a leckéimmel, és amikor
bevittem a könyveket, láttam, hogy visszaült a székébe a
kályha meg az ágy közé.
Nem bírtam tovább nézni, meg akartam szabadítani a kínlódástól. Hosszas búslakodásából arra 
következtettem, hogy nemcsak szóval bántotta meg Fújóska. hanem talán tettel is.
Lökött rajta egyet, esetleg meg is ütötte. Akármi történt is,
nem akartam, hogy újra fájdalmat okozzon neki az eset emléke. Éppen ellenkezõleg: azt tûztem 
célul magam elé, hogy
elterelem a figyelmét a történtekrõl. Így szóltam tehát hozzá:
- Öcskös, gyere velem a magyarkúti állomásra.
Örültem volna, ha azt feleli: "rosszkedvû vagyok, nem megyek". Aki ugyanis szükségesnek tartja 
tudatni és õrizni
rosszkedvét, abban már múlóban van a rosszkedv. Ugribugri azonban - noha egyébként nagyon 
szeretett a vasútállomásra menni - úgy állt fel és úgy indult engedelmesen a verandára, mint 
akinek minden mindegy, mint aki tudja: bárhova megy is a teste, vinnie kell a szívét is, abban meg 
a fájdalmat.
És csakugyan: annyira lekötötte a bánat, hogy még az állomáson is látszott a szemén, csak 
szokásból követi tekintetével a bezakatoló gõzöst, de gondolatai most nincsenek róla. Érzései 
meg szakadatlanul a bántalmat fájlalják. Rosszkedve és hallgatása lefelé jövet is többször 
megbénította a nyelvem, arra gondoltam tehát, legalább most - utunk céljánál - beszélgetésre és 
érdeklõdésre kellene bírnom. Miután
kikattogott a vonat az állomásról és még utánanéztünk, így szóltam:
- Jó találmány ez, annyi bizonyos.
De Ugribugriból most még a csodás vonat sem bírta kivontatni a bántalmat, mert így felelt:
- Jónak jó - de sóhajtott is egyet és hozzátette: -, aztán
egyszerre csak elgázol valakit.
És olyan hirtelen fordult el tõlem, mintha nem akarná,
hogy lássam: elfutja szemét a könny.
Minthogy a vonattal való vidámítás sem sikerült, most már
abban bíztam: a járás, különösen hazafelé a hegyre menetel
meghozza az étvágyat, és ha jól megvacsorázik, akkor a
megelégült gyomor juttat majd a maga jóllétébõl a kedélynek is. Az étvágy meg is jött. Evett is az 
öcskös eleget, hiszen
egyik kedvenc étele, gombapörkölt volt vacsorára. De csak
úgy evett, ahogy a vonatot nézte. Akkor csupán a szem,
most csupán a száj tevékenykedett. Figyelme elõl - látszott
rajta - a gombapörkölt illatfelhõje sem tudta eltakarni bánatát. Sejtettem, alig várja, hogy ágyba 
kerüljön, és annyira se
kelljen élénknek mutatnia magát, amennyire a családi vacsora szorította rá.
Tudva, hogy az egyedüllétben ismét lángot vetne fájdalmának parazsa, még egyszer 
megpróbáltam gyöngíteni az
izzását, és elhatároztam, hogy ha lefekvés után nem alszik el
rögtön, hanem forgolódik, gyötrõdik, odaülök az ágya szélére, kikérdezem és megpróbálom 
megnyugtatni. Erre szükség is lett. Nem forgolódott ugyan, de úgy feküdt mozdulatlanul és nyitott 
szemmel, mint aki tudja, hogy akkora fájdalommal, amekkora az övé, úgysem lehet elaludni. A 



hold az ágyára világított. Nézte a holdat és idõnként nagyot emelkedett a mellkasa. Sóhajtott. 
Vagy tíz percig figyeltem az
ágyamból, nem alszik-e el mégis. Aztán csöndesen odamentem hozzá és leültem.
- Mondd el, öcskös, mi fáj annyira.
Egy ideig szótlanul nézte tovább a holdat, aztán egyszerre
csak sírásra görbült a szája sarka:
- Egy szó fáj! Egyetlen szó, de az nagyon!
Most már biztos voltam benne, hogy elmulasztom a fájdalmát.
- Gondolkozz okosan. Egy sértõ szót, különösen jó baráttól, nem vesz komolyan az ember, hiszen 
az sem gondolja komolyan, aki mondja. Mi volt az a szó?
Most már meg is rázkódott a mellkasa, zokogását tartotta
vissza, miközben az ágyra borulva kimondta:
- Mafla!
Nevettem:
- Hiszen az nem bántó, ez még kedves is, ebben még szeretet is van!
Hirtelen felemelkedett fektébõl, fölült az ágyban és szinte jajongta:
- Az attól függ, hogy hogyan mondják! Ha durva hangon,
azzal a szándékkal mondják, hogy megbántsák a másikat,
akkor nem kedves, és nincs benne szeretet! Ha így mondják
- és megmutatta, hogyan hangzott el a sértés -: mafla!
Ismét nevettem:
- Ezt csak a pillanatnyi indulat mondatta így. Nem számít.
Még ha így mondta is, akkor sincs rá semmi okod, hogy fájjon. Fújóska olyan jó barátod, hogy 
csak mosolyognod kellett volna rajta.
Rám bámult. Még a könnye is elállt a nagy csodálkozásban:
- Fújóska? - De már rángatta is száját az újból kitörõ sírás: - Ha Fújóska mondta volna, akkor nem 
fájna ilyen nagyon-nagyon!
- Hát ki mondta?
Hangosan felzokogott, és szívszorító fájdalommal mondta:
- Én mondtam õneki!
Nem feleltem. Szótlanul magamhoz szorítottam az öcsköst, õt meg csak rázta a zokogás.
A Mogyorókirály és a Diókirály
Egy délelõtt, amikor a tanító bácsink a kisebbekkel foglalkozott, egyszer csak így szólt 
ugribugrihoz: - Ejnye ejnye, ugribugri! Néhány hét óta nem ismerek rád! A
leckét nem tudod fölmondani, házi feladataid hibásak, rendetlenek. Mi ennek az oka?
Az öcskös lehajtotta a fejét. Hallgatott. Én pedig lelkifurdalást éreztem, amiért nem törõdtem vele 
az utóbbi hetekben.
Amióta megjöttek a szép, tavaszi napok, nem írta meg és
nem tanulta meg rögtön ebéd után a leckéit, hanem kiszaladt játszani a faluvégi rétre. Este aztán 
álmos fejjel, lecsukódó pillákkal gyötrõdött a könyv meg a füzet fölött, s persze, hogy nem lett 
abból sem tudás, sem hibátlan házi feladat.
Úgy éreztem, a tanító bácsi figyelmeztetése nekem is szólt
egy kicsit, és hazafelé menet szigorúan a lelkére kötöttem:
-Mától kezdve csak akkor menj ki a rétre, ha már minden
leckéddel elkészültél!
Ugribugri aggodalmasan, panaszosan pislogott rám:
- Igen, Moha, tudom, hogy csak akkor lenne szabad... de
ha ilyen gyönyörûen ragyog a napocska, nem bírok olyan
sokáig gubbasztani a széken. De majd igyekszem, Moha, ma
már talán sikerülni fog.
Nem sikerült. Bejött velem aznap is ebéd után a szobánkba, leült az asztalkája mellé, és írni 
kezdte a leckéjét. Amikor azonban kimentem vizet inni, visszajövet már nem találtam
bent, este pedig ismét a jól ismert lecsukódó pillákkal küzdött a könyv meg a füzet fölött. 
Szemrehányó tekintetemre panaszosan felelte:
- Nem tehetek róla, Moha! Olyan gyönyörûen ragyogott a
napocska, hogy nem tudtam tovább gubbasztani a széken.



Másnap a tanító bácsi persze megint csóválta a fejét, én
meg nap-nap után újból és újból figyelmeztettem az öcsköst. Amikor aztán láttam, hogy hiába 
minden fejcsóválás és figyelmeztetés, egy este így szóltam hozzá:
- Tudod, mit? Holnap tanácsot kérünk a Mogyorókirálytól.
Bármennyire rosszkedvû volt is Ugribugri, amiért ismét este kell kínlódnia a leckéjével, 
elmosolyodott:
- Ki az a Mogyorókirály?
- Nagy tudományú, bölcs mókus. Százesztendõs. Itt lakik a hegyen, a mogyorósban.
Az öcskös nemsokára lefeküdt, én meg kiosontam a házból. Állt a mogyoróliget közepén egy 
olyan öreg bokor, hogy már fának is beillett. Azt kerestem meg a holdfényben, vágtam róla egy 
szép, egyenes vesszõt, és leszúrtam a földbe a
fa törzse mögött. Másnap délben pedig az iskolából jövet
odavezettem Ugribugrit és felszóltam a lombok közé:
- Felséges Mogyorókirály! Ugribugri nagyon szeretne ismét jó tanuló lenni, de ha gyönyörûen 
ragyog a napocska, nem bír ülve maradni a székén. Légy szíves, adj tanácsot, mit tegyünk.
Azzal egy odúcskára tapasztottam a fülem a fa törzsén, és
úgy tettem, mintha nagy figyelemmel hallgatnám a fa koronájából lefutó választ. Aztán így 
szóltam Ugribugrihoz:
- Azt felelte, hogy adományoz nekünk egy varázsvesszõt.
Ha megérintjük vele a szék ülését, meg téged azon a részeden, amelyen ülsz, akkor a szék is, te is 
mágneses leszel, a
megérintett felületek vonzani fogják egymást, ülve tudsz maradni, és újból jó tanuló leszel. Azt 
mondta, már ki is növesztette a varázsvesszõt itt a fa mellett.
Az öcskös fitymálva biggyesztette az ajkát, megvetõ mosollyal húzta ki a földbõl a vesszõt, de 
nem rontotta el a játékot. Úgy tett, mintha hinne a Mogyorókirály létezésében,
és felszólt a lombok közé:
- Köszönöm, Mogyorókirály, hogy igyekszel segíteni. De
ha olyan nagy bölcs vagy, jobbat is kitalálhattál volna.
Ráripakodtam:
- Ne szemtelenkedj vele! - S hozzátettem: - Biztos vagyok
benne, hogy a varázsvesszõ segítségével ismét jó tanuló leszel.
Ebéd után, amikor bementünk a szobánkba, rácsaptam
egyet a vesszõvel a székre is, Ugribugrira is, és kijelentettem:
- Remélem, olyan mágnesesek lettetek, hogy több mágnesezésre soha többé nem is lesz szükség.
Magam is leültem, tanulni kezdtem, de közben oda-oda
lestem az öcskösre. Írni kezdte ugyan a leckéjét, de ilyen komolynak és megdöbbentnek még 
sosem láttam. Még csak félig írta le a címet, máris megállt a kezében a toll, hosszan
bámult maga elé, aztán egyszerre csak csöndesen azt mondta:
- Tudod, Moha... még ha jó tanulóvá lennék is ettõl a
mágneses varázslattól, nem sokat érne. Mert nem az én érdemem lenne, hogy jó tanuló lettem, és 
nem is igazán tudnék örülni neki.
Éreztem, hogy közel jár az igazsághoz; bántott, hogy másképp nem tudom,jó tanulóvá tenni, s 
bosszúságomban lehurrogtam:
- Ostoba beszéd, hogy nem sokat érne! Ne ezen gondolkozz most, hanem tanulj!
Néhány perc múlva kimentem, hogy kimossam a tintatartómat, s mire visszatértem, Ugribugri 
megint nem volt a szobában. Ez még jobban felbosszantott, s most már csak azért
is végig akartam csinálni, amit elkezdtem. Meg is volt a tervem. Másnap ebéd után így szóltam 
hozzá:
- Elmentem tegnap délután a Mogyorókirályhoz. Szemrehányást tettem neki, amiért rosszul 
mágnesezett a varázsvesszõ. Képzeld csak, õ szidott össze engem! Azt mondja,
nem figyeltem eléggé a szavára: nem egyszer, hanem kétszer
kell jó erõsen megérintenem a mágnesezendõ felületeket.
Ugribugri megvetõ mosollyal bólintott, a két erõs mágnesezés megtörtént, negyedóra múlva pedig 
az öcskös megint megszökött. Azonban még most sem mondtam le a sikerrõl,
és másnap ebéd után ismét közöltem vele:
- Természetesen megint voltam a Mogyorókirálynál, és



képzeld csak, megint az derült ki, hogy rosszul értettem a
szavát. Határozottan állítja, hogy õ azt mondta, "négyszer";
tehát négyszer kell érinteni!
A négy erõs mágnesezés után az öcskös olyan csöndesen
és szomorúan ült le tanulni, hogy amikor édesanyánk bekiáltott értem, nyugodtan hagytam 
magára és segítettem odakint elhúzni a konyhaszekrényt. Visszamenet azonban csak a
csöndet és a szomorúságot találtam a szobában, Ugribugri
ekkor már a játszórét felé ugrált. A csönd a szobában maradt, a szomorúság azonban belém 
költözött. Mert már világosan láttam, hogy ha másnap hétszer "mágnesezném" is
Ugribugri hátsóját, akkor is kudarcot vallanék. Ebben annyira bizonyos voltam, hogy másnap 
reggel még a varázsveszszõn is túladtam. Édesanyánk a ködmönjeinket porolta, elrakta õket a 
nyárra, s amikor eltört a porolópálcája, kihoztam neki a Mogyorókirály adományát. Aztán 
szomorúan leültem a kertünkben, és vártam, hogy elérkezzék az iskolába
indulás ideje. Ekkor egyszerre csak odalépett hozzám Ugribugri, és megsimogatta az arcom:
- Ne szomorkodj, Moha bátyus. Nem te vagy az oka, hogy
nem ért semmit a Mogyorókirály varázsvesszeje. Talán az a
baj, hogy még csak százéves, és nem elég bölcs. Ne szomorkodj, úgysem lett volna örömöm 
benne, ha csak varázslattól lettem volna jó tanuló. Most majd én próbálok valamit,
beszélünk délben a Diókirállyal.
Most én mosolyodtam el szomorúságomban:
- Ki az a Diókirály?
- Õ is mókus. De kétszáz éves. Itt lakik a kertünkben, az
öreg diófán. Õ jobban ismer engem, mint a Mogyorókirály,
talán jobban tudja, mitõl lehetek újból jó tanuló.
Ebéd után ki is vezetett a kertünkbe, a legöregebb diófánkhoz, és felszólt a lombok közé:
- Kedves Diókirály! Nagyon szeretnék újból jó tanuló lenni. De ha gyönyörûen ragyog a napocska, 
nem bírok megmaradni az asztalkám mellett, hanem kiszaladok a rétre.
Légy szíves, adj tanácsot, mit tegyek.
A fa törzsére tapasztotta õ is a fülét, és úgy tett, mintha
nagy figyelemmel hallgatná a törzsben lefutó választ. Az arcocskája azonban egyre 
csodálkozóbb, egyre döbbentebb
lett. Végül elvette a fülét a fatörzsrõl, és mintha ott sem volnék, lépegetni kezdett a ház felé.
Közben meg-megállt, és töprengõ ábrázattal visszatekintett a fára. Mosolyogva sürgettem:
- Mondd már, hogy mit mondott!
Megrázta a fejét:
- Nagyon furcsát mondott. Gondolkozni kell rajta. Nem is
tudom, elmondjam-e.
Belépegetett a házba, de elõször a konyhába fordult be.
Kért édesanyánktól egy szem diót, aztán bement a szobánkba, leült az asztala mellé, 
szétfeszítette a dió héját, kiszedegette a belét, a két felet egymáshoz illesztette, és töprengve 
bámulta. Én mögötte álltam s nevettem is, boszszankodtam is:
- Mondd már el, hogy mit mondott a Diókirály!
Ekkor gondosan elhelyezte a dióhéjat a tintatartója mellett, lassan rám tekintett, és szigorú 
hangon így szólt:
- Ne zavarj, Moha. Délután van, írni akarom a leckémet.
Már nyitotta is a füzetét, s ahogyan a füzet kinyílt, úgy virult ki az arcán a boldog mosolygás. 
Amikor pedig büszke
mozdulattal a tollat is bemártotta a tintatartóba a dióhéj mellett, már szinte sugárzott az örömtõl 
az egész öcskös.
Megráztam a székét és rákiabáltam:
- Addig ugyan egy betût sem írsz, amíg meg nem mondod, mit mondott a Diókirály!
Leültetett az asztalomhoz és ünnepélyesen így szólt:
- Versikét mondott. Ezt a versikét:
Egyedem-begyedem, tengertánc,
Ne tanulj, ha nem kívánsz.
Olyan üres fejjel élj,



Mint egy üres dióhéj.
Amikor azt mondta, hogy "versikét "mondott", csúfolódásra készülõdtem, most azonban 
torkomon akadt a szó. Ugribugri már rám sem pillantott, hanem írni kezdte a leckéjét.
Ettõl kezdve, bármilyen gyönyörûen ragyogott is a napocska, nem szaladt ki a rétre, amíg el nem 
készült minden feladatával. Mert éppen olyan gyönyörûen ragyogott egy másik
napocska: a tudás vágya õbenne is.
Nagymama halála
Egy tavaszi délután mindhárman tanultunk, Gyopár bátyám a saját szobájában, Ugribugri meg én 
a miénkben. Egyszerre csak halljuk, hogy édesanyánk meglepõdve és nagy örömmel ezt kiáltja 
odakint:
- Mamuskám! Kezedet csókolom!
Nagymama a Börzsöny másik falujában, Pöttöndön lakott, és gyakran látogatta meg valamelyik 
gyermekét, unokáit. Tüstént kirántottam tanulóasztalkám fiókját és kapkodva igyekeztem rendet 
teremteni benne. Ugribugri azonban, noha az õ fiókja volt a legrendetlenebb, kurjantott egyet és 
boldogan rohant a nagymamához.
Amikor aztán bejött a nagymama a házba, elõször Gyopár
fiókját, aztán az enyémet nézte meg, és mindkettõnk fejére barackot nyomott:
-Nagyon olyan ez a rend, mintha csak most, sebtében teremtõdött volna! - Azzal mosolyogva, 
reménykedve és kicsit aggódva Ugribugri asztalkája felé fordult: - Na, fityfiritty,
fönntartottad-e a rendet, amit a télen csináltunk?
Az öcskös annyira örült neki, hogy a nagymamával most
együtt fognak rendezgetni, hogy eszébe sem jutott a szégyenkezés. Ragyogó arccal húzta ki a 
fiókját. Amikor azonban a nagymama arcán észrevette, hogy mennyire elszomorítja a látvány, 
akkor hirtelen, mintha mágnes rántotta volna,
odatapadt a nagymama szoknyájához, átölelte mindkét karjával és ezt kiáltotta:
- Ne tessék szomorúnak lenni! Én már rendes vagyok!
Csak még nem látszik!
Ettõl ugyan nem múlt el a nagymama szomorúsága, de
olyan jóízût nevetett, hogy még a könnye is kicsordult. Aztán
leült Ugribugri székére, és szomorú sóhajtozások között
megjátszotta a zsörtölõdõt:
- Ejnye-bejnye, csirke csípje! Hát megint a nagymama kell
hozzá, hogy rend legyen ebben a fiókban? - Kirakott belõle
mindent az asztalra, Ugribugri pedig jókedvûen segített neki,
és buzgó figyelemmel hallgatta a tanítást: - De ezentúl aztán
mindent oda tegyél ám vissza, ahonnan elvetted! Akkor sosem lesz rendetlenség. Nem az a 
rendes fiú, aki hetenként rendezget, hanem az, akinek sosem kell rendezgetnie, mert
éveken át fenntartja a rendet! - Észrevette persze az öcskös
jókedvét is: - Ejnye-bejnye, csirke csípje! Hiszen neked úgy
ragyog az ábrázatod, mintha még örülnél is neki, hogy a
nagymama itt küszködik a holmiddal!
De nagymama arca még jobban ragyogott, mint Ugribugrié. Látszott rajta, mennyire örül az 
együttes rendcsinálásnak, meg annak, hogy legkedvesebb unokája ennyire szereti õt. Amikor már 
a fiókban is, az asztalon is rend volt, így szólt hozzá:
- Figyeld csak meg, fityfiritty, hogy háromszor olyan jól
esik a játék, ha ilyen fiók mellõl szaladtál ki, ha ilyen vár rád,
amikor visszatérsz. Ha rendet hagysz magad mögött, akkor
nem is szaladsz kifelé, hanem valósággal röpülsz! - mondta,
mialatt kitekintett a tárt ablakon át a tavaszi kertbe, a fehéren virágzó cseresznyefára és 
meglengette a karját: - úgy
röpködsz akkor könnyedén és könnyû szívvel, mint egy kicsiny, fehér szárnyú, aranyos mintájú, 
nagyon boldog lepke!
Az öcskös fölugrott, kirohant. Azt hittük, csakugyan játszani szalad Fújóskához, a barátjához, de 
már húzta is be édesanyánkat a karjánál fogva, megmutatta neki a rendet és
nagy büszkén dicsekedett:
- Nagymama csinálta nekem, és ha fönntartom a rendet,



akkor nem is csak szaladok játszani, hanem úgy röpülök,
könnyedén, mint egy fehér szárnyú, aranyos mintájú, nagyon boldog lepke! - Megragadta a 
nagymama kezét és húzta kifelé a kertbe: - Nagymama is lepke! Röpködjünk együtt!
Nagymama nevetett is, a fejét is csóválta:
- Túlságosan is könnyen lelkesedsz. A télen is mennyire
örültél a rendnek, aztán lám-lám, milyen volt a fiókod az elõbb?
Az öcskös, mintha mágnes rántotta volna, megint mindkét karjával átölelte a nagymamát:
- Ne tessék szomorúnak lenni!
Lépegettünk lassan a kerti úton, és nagymama elrévedezve simogatta a hozzátapadó Ugribugri 
fejét:
- Nagyon szeretnék legalább annyit elérni, hogy ha már
nem leszek és nem buzdíthatlak a rendre, akkor is olyan legyen a fiókod, mint most.
Az öcskös szinte haraggal kiáltotta:
- Nagymama mindig lesz!
De nagymama megállt a virágzó cseresznyefa alatt és ránk mosolygott:
- Öreg vagyok, kedveskéim, el kell készülni rá és bele kell nyugodni.
Ugribugri hirtelen kiengedte az ölelésébõl, ökölbe szorult a
keze és toppantott is:
- De én nem nyugszom bele!
Nagymama nevetett:
- Majd belenyugszol te is. Hanem jó, hogy eszembe jut! -
És Gyopárhoz meg hozzám fordult: - Nehogy majd búsuljatok! Azt a nagymama mindnyájatoknak 
szigorúan megtiltja!
Lebbent egy kis szellõ, meglengette a cseresznyefa ágait,
és nagymamára is hullott a fehér virág.
Nagymama két nap múlva hazautazott Pöttöndre, és Ugribugri fiókja két hét múlva ugyanolyan 
volt, mint azelõtt. Azt mondtam neki egyszer:
- Milyen szomorú lenne nagymama, ha tudná, hogy
megint rendetlen a fiókod!
Elsötétült az arca, de tüstént ki is találta, hogyan menekülhet az elégedetlenségbõl és rám kiáltott:
- Nem lenne szomorú, mert megmondanám neki, hogy
én már nagyon szeretem a rendet, csak még... csak még...
Én fejeztem be csöndesen:
- Csak még nem törõdsz a megvalósítással!
Rájött arra is, hogy tréfálkozással is könnyíthet az elégedetlenségén. Ha csak belökött valamit a 
fiókjába, fennhangon zsörtölõdött önmagával:
- Ejnye-bejnye, csirke csípje! Pedig hogy megmondtam...
nem rendezgetni kell, hanem fenntartani a rendet. Ejnye,
fityfiritty, már megint én kellek hozzá, hogy rend legyen a fiókodban? - Nevetett és válaszolt is 
magának: - Igen! Nagymama kell!
Persze nem mindig sikerült leplezni a lelkiismeret-furdalását. Egy gyönyörû júliusi reggel, amikor 
kifelé indult a szobánkból, eszébe jutottak nagymama szavai, és jókedvûen
rikkantotta:
- Ma nem is szaladok kifelé, hanem valósággal... - ekkor
azonban asztalkájára tévedt a tekintete és elhallgatott. Kihúzta a fiókját, nézte egy kicsit az 
összevisszaságot, aztán betolta, és lassan, elgondolkodva indult kifelé a szobából.
Minden nyáron egy-két hétig nagymamáéknál szoktunk
vendégeskedni. Azonban az értesítés helyett, hogy melyik
napra vár bennünket nagymama, ezen a nyáron másféle hír
jött Pöttöndrõl: nagymama megbetegedett, egy ideig nem
láthatja vendégül unokáit. De ez az "egy ideig" kifejezés hamarosan kimaradt a nagymamáról 
szóló hírekbõl. Sõt édesapánk mindig olyan csöndesen és komolyan említette nekünk nagymama 
betegségét, mint aki arra akar elõkészíteni
minket, hogy nagymama már nem sokáig lesz az élõk sorában. Gyopár meg én mindig 
elkomolyodva hallgattuk szüleink csendes szavait nagymamáról. Ugribugrin azonban
mindannyiszor több látszott, mint komolyság: harag és fölháborodás, amiért mindnyájan 



lehetségesnek tartjuk a lehetetlent, hogy nagymama ne legyen többé.
Egy téli délelõtt barátja, Fújóska, sétálni hívta, az öcskös
meg siettében csak bedobálta a fiókba a színeseit. Figyelmeztettem:
- Rakd vissza õket a dobozba, hadd üzenhessük meg a
nagymamának, hogy már rendes vagy.
Már lépett is vissza az asztalkájához, de közben meglátta,
hogy óriási pelyhekben hullani kezd a hó. Legyintett hát a
színeseire:
- Majd ha visszajöttem! - és sietve húzkodta a ködmönkéjét.
Szemrehányóan megjegyeztem:
- Pedig nagymama biztosan örülne, ha hallaná, hogy milyen rendes lettél!
Dacosan a szemembe nézett:
- Az még jobban fog neki esni, ha látja is!
Gyopár megcsóválta a fejét:
- Értsd meg már végre, öcskös, arra többé nem számíthatunk! Nagymama sajnos nemsokára itt 
hagy bennünket. Ebbe bele kell nyugodni.
Ugribugri sietve csomózta magára a sálat. Közben az ablakra nézett, bele a nagypelyhû 
havazásba és azt kiáltotta:
- De én nem nyugszom bele!
Gyopárt bosszantotta a csökönyösködése:
- És ha nem nyugszol bele? Azt hiszed, attól életben marad?
Amit erre az öcskös válaszolt, az minden bizonnyal meggondolatlanul, csupán dacos ellenkezésül 
szaladt ki a száján.
Gyopár már nem is felelt rá, csak vállat vont. Az öcskös
ugyanis ezt kiáltotta:
- Igenis! Attól életben marad!
Néhány hónap múlva ráeszméltünk, hogy ez a meggondolatlan, dacos felelet alapjában véve igaz. 
Ez pedig úgy történt, hogy május elején egy délben édesapánk a kertben várt
minket és figyelmeztetett: ne hangoskodjunk, mert édesanyánkat nagy fájdalom érte: nagymama 
nincs többé. Gyopár meg én ekkorra már megszoktuk nagymama elvesztésének gondolatát, 
ugribugrira azonban igen különösen hatott
édesapánk közlése. Összehúzta a szemöldökét, és szigorúan, gyanakodva vizsgálgatta 
édesapánk arcát.
Mialatt szótlanul kirakta tarisznyájából a könyveit, lopva
hol Gyopárra, hol meg énrám vetett egy-egy gyors, gyanakvó pillantást. Ebédünk vége felé 
édesanyánk lehajtotta a fejét és eltakarta az arcát. Édesapánk a karjára tette a kezét:
- Bele kell nyugodnunk, Zsuzsókám!
Ugribugri, aki mindaddig lesütött szemmel, komoran
evett, fölkapta a fejét. Néhány pillanatig maga elé meredt a
levegõbe, aztán fölugrott és kisietett. Biztosak voltunk benne: most eszmélt rá igazán a 
veszteségre, és félrevonulva, magában akar sírni.
Édesanyánk ellenben lassacskán szóra kapott. Könnyezve
és a könnyek között el-elmosolyodva kis történeteket mondott el édesanyjáról abból az idõbõl, 
amikor õ még kicsi lány volt.
Egyszerre csak kinyílt az ajtó, és ott állt Ugribugri olyan ünnepélyes és boldog arccal, mint aki 
éppen most készült el valami óriási jelentõségû találmánnyal. vagy aki éppen olyasmit fedezett 
föl, ami boldoggá teheti az egész világot. Édesanyánkra nézett:
- Édesanyám, hadd mutassak valamit!
A szobánkba vezetett mindnyájunkat, és az asztalkája kihúzott fiókjára mutatott. Ámulva láttuk a 
fiókban is, az asztalkán is a gyönyörû rendet. Ekkor megjelent a szoba ajtajában barátja, Fújóska. 
Odament az öcsköshöz és halkan azt kérdezte tõle:
- Igaz, hogy meghalt a nagymamád?
Ugribugri válaszából megértettük, mitõl ilyen ünnepélyes
és boldog. Megértettük, miféle fölfedezés az, amelyre a legutóbbi órákban jutott. Fújóska 
kérdésére ugyanis ezt felelte:
- Nem igaz!



Fújóska zavarba jött:
- De hát azt beszélik, hogy még tegnap...
Ugribugri rákiabált:
- Dehogyis még tegnap! Semmikor! Nézd meg a fiókomat, az asztalomat! Látod, milyen rend van! 
Ezt nagymama csinálta az elõbb!
Mi már tudtuk, miként érti az öcskös, hogy él a nagymama. Fújóska azonban csak tátogott és 
hebegett:
- Ha õ csinálta, akkor itt kellene lennie. Hát hol van?
Az öcskös mély lélegzetet vett, aztán öklével a szívére csapott:
- Itt van!
Édesanyánk ekkor sírva fakadt. A boldogságtól sírt, hogy
ilyen kisfia van. Szorosan magához ölelte Ugribugrit, aki viszont azt hitte, nagymama miatt sír és 
felkiáltott:
- Ne sírjon, édesanyám! Él! - Ismét az asztalára mutatott,
és meglátta a tárt ablakon át a kertet. Május volt. A cseresznyefa fehér virággal tele. Megfogta 
édesanyánk kezét: - Tessék kijönni a kertbe! Hiszen megtiltotta a nagymama, hogy
búsuljunk. Szigorúan megtiltotta! Édesanya eddig is rendes
volt, de most már én is röpködhetek, könnyedén és könnyû
szívvel, mert nem nyugodtam bele, hogy meghaljon a nagymama. Tessék kijönni! Édesapa is, ti is. 
Legyen mindenki hófehér szárnyú, aranyos mintájú, nagyon boldog lepke! - S
húzta édesanyát a kert felé.
Mi meg követtük õket, és hol a szemünkhöz nyúltunk, hol
meg nevettünk Fújóskán, aki a karját széttárogatva, fejét rázva, bambácska ábrázattal mutogatta: 
õ bizony nem érti, miként élhet valaki, akirõl egész Törpeháza tudja, hogy meghalt.
A csoda
Egyszer négyesben lementünk a völgybéli falucska vásárába: Bérci Berci, Kutykurutty, a kis 
Kökörcsin és én.
Azon a vásáron a szokásos körhinta mellett egy mutatványos sátor is állt a faluvégi libalegelõn. 
Bejárata fölé ez volt
kiírva: "A csodák palotája". A bejárat egyik oldalára ez:
"Ofiel, a bûvös erejû mágus", másik oldalára ez: "Ofiel, a delejes csodalény". A bejáraton meg 
éppen félrebillent a ponyva, és két férfi lépett ki a sátor elé a kicsiny emelvényre. Az egyik, egy 
rossz ruhájú fiatalember, a szájához emelt egy
hosszú trombitát és fújni kezdte. A másik férfi idõsebb volt,
magas termetû és nagyon sovány. Egybeszabott, bõ fekete
ruhát, talárt viselt, fején pedig fehér turbánt. Bõre barnás
volt, szemöldöke fekete, bozontos, szeme zöldes, és mint valami harmadik szem, zöld színû ékkõ 
csillogott a homloka fölött a turbánján is. De hiába volt három szeme is, a gyülekezõkre oda sem 
pillantott. Karját a mellén összefonva, mozdulatlanul nézett a messzeségbe a zsibongó vásár 
fölött,
mintha nem is a piszkos ponyvasátor elõtt, a kopott deszkaemelvényen állna, hanem valamely 
indiai hegyormon.
Amikor már jó sokan összegyûltek a sátor elõtt, a fiatalember abbahagyta a trombitálást, és emelt 
hangon hirdette:
- Nagyérdemû közönség! Bemutatom önöknek Ofiel
mestert, a mágusok királyát! Aki megtekinti elõadásunkat,
meggyõzõdhet róla, hogy joggal viseli Ofiel mester a királyi
címet a mágusok között! Hadd említsem meg ízelítõül egyik
mutatványát, amely nem is a legnagyobb: Ofiel mester akárkit fölemel a levegõbe anélkül, hogy 
hozzáérne az illetõhöz!
Pusztán az ujjából kisugárzó delejes erõ segítségével emel
magasba bárkit! Hadd hívjam föl arra is nagyra becsült figyelmüket, hogy Ofiel mester soha többé 
nem jön Európába! Ragadja meg tehát mindenki ezt a rendkívüli alkalmat, és
tekintse meg Ofiel mester csodáit!
Persze mind a négyen nagyon kíváncsiak voltunk Ofiel
mester mutatványaira, tehát bementünk.



Bevezetõül játékkártyával bûvészkedett, aztán tojásokat
tüntetett el és varázsolt ismét elõ, majd az asztalra tett egy
fehér házi nyuszit, leborította valami cifra ládikóval, s amikor
fölemelte a ládát, galamb sétált ki alóla. Aztán a kikiáltó is
fölment a színpadra, és így szólt:
- Most pedig Ofiel mester pusztán az ujjaiból kisugárzó
delejes erõ segítségével fölemel egy embert!
Vártuk, hogy odahív valakit a közönségbõl, hiszen azt
mondta odakint, hogy bárkit fölemel, de nem ez történt. A
kikiáltó szembe állított egymással két széket, a székek ülésére ráfektetett egy szál deszkát, és õ 
maga feküdt a deszkára.
Ofiel mester mély lélegzetet vett. úgy tett, mintha nagy erõt
gyûjtene. Aztán a kikiáltó felé nyújtotta a kezét, és lassan,
mintha nagy megerõltetést jelentene számára, emelni kezdte a karját. És ahogyan emelte, úgy 
emelkedett a deszka is a rajta fekvõ fiatalemberrel. Aztán ahogy lassan, óvatosan
süllyeszteni kezdte a kezét, úgy szállt egyre alább a deszka is,
visszaereszkedett a székre, a kikiáltó fölugrott róla, és fölcsattant a taps.
Ofiel mester fáradt tekintettel nézett el a közönség fölött,
a kikiáltó meg így szólt:
- Most búcsúzóul megkínálunk önök közül két személytegy kis borral.
Azzal elvett az asztalról két üres poharat, meg egy közönséges, sötétzöld borospalackot. A 
poharakat odanyújtotta a színpadról egy-egy legénynek, és az egyik pohárba tüstént töltött is.
Mindenki láthatta, hogy fehérbort töltött, úgy tett, mintha
tölteni akarna egy másik pohárba is, de hirtelen eszébe jutna valami. Odafordult Ofiel mesterhez:
- Ofiel mester! Ezt a másik vendégünket másfajta borral
kínáljuk meg! Szíveskedjék rátekinteni a palackra!
Ofiel megint úgy tett, mint aki erõt gyûjt, aztán néhány pillanatig parancsoló tekintettel nézte a 
palackot, majd fáradt
mozdulattal intett, hogy lehet már tölteni. És a palackból vörösbor ömlött.
Mialatt végigjártuk a vásárt, egyikünk sem említette Ofiel
mestert, s szinte meg is feledkeztem róla a sok látnivaló között. Hazafelé menet azonban már az 
erdei ösvényen lépegettünk fölfelé, amikor elgondolkoztam az emberemelõ mutatványon: vajon 
hogyan csinálták? Vékony huzallal? Vízszintes vasléccel? Éppen tudakolni akartam a pajtásaim 
véleményét, amikor a kis Kökörcsin fölsóhajtott:
- Hej, de jó lenne, ha nekem is delejes erõ volna az ujjaimban! Nem kéne cipelnem a patakról a 
vizet, hanem tíz vödörnek intenék egyszerre a tíz ujjammal, és röpülnének utánam a vödrök!
Ekkor még azt hittem, tréfálkozik, és nevettem. Kutykurutty azonban azt felelte neki:
- Ostoba vagy! Ha delejes erõvel röpítenéd haza a vödröket, ugyanúgy kifáradnál. Láthattad, hogy 
Ofiel mester is mennyire kifáradt!
Most már csodálkozva néztem rájuk, és vártam, hogy Bérci Berci mit szól. Azt mondta:
- Mind a ketten ostobák vagytok. A delejes erõ tulajdonképpen nem is az ujjaiban van, hanem a 
szemében. A palackra csak ránézett, mégis megváltozott a bor.
Most már megdöbbenve megálltam:
- Ti csakugyan azt hiszitek, hogy ennek az Ofielnek valami titokzatos, delejes ereje van?
Megálltak õk is, összenéztek, mosolyogtak rajtam, és Bérci Berci kijelentette:
- Nem hisszük, hanem tudjuk!
Kutykurutty hozzátette:
- Te akár két esztendeig nézhetnéd a fehérbort, akkor sem
változna vörösborrá.
Megszólalt a kis Kökörcsin is:
- Ki is van írva, hogy "A csodák palotája", meg az is, hogy
"Ofiel, a delejes csodalény".
Láttam, hiába magyaráznék nekik, megindultam hát
csöndesen, és gondolkoztam. Amikor Törpeházán elváltunk
egymástól, így szóltam hozzájuk:
- Gyertek el ma délután a forráshoz.



A forráshoz, ahol játszani szoktunk, én érkeztem meg elsõnek. Szükség is volt erre, mert el 
akartam dugni elõlük valamit. El is rejtettem azt a valamit két szikla közé, s amikor
megérkezett Ofiel mester három megtévesztettje, már csak
egy vékony könyvecskét láttak nálam. Azt ünnepélyesen átnyújtottam Bérci Bercinek:
- Olvasd!
Bérci Berci máris olvasta a címet:
- Bûvészkönyv.
Mind a hárman lehasaltak egymás mellé a fûbe, összedugták a buksijukat, és mohón olvastak. Én 
meg elmentem addig sétálgatni, és lélekben fölkészülni a tervem végrehajtására.
A könyv Gyopáré volt, de a szerencse az enyém, amiért
megvolt benne azoknak a mutatványoknak a részletes magyarázata, amelyekkel Ofiel mester 
ámulatba ejtette õket. Le
volt írva a kettõs belsejû palack is, az eltüntetések is. Az emelõ-mutatvány nem volt ugyan benne, 
de a könyv utolsó
mondata nem hagyott kétséget afelõl, hogy ahhoz sem
szükséges semmiféle delejes erõ. Ez az utolsó mondat ugyanis így hangzott: "Még a 
legcsodálatosabb bûvészmutatványnak is megvan a fizikai magyarázata, s a bûvészek sem 
vihetnek csodákat végbe, hanem csak fölhasználhatják céljaikra
a természet ismert törvényeit."
Amikor vagy egy óra múlva visszatértem hozzájuk, három
nagyon csöndes és nagyon szomorú kistörpét találtam a forrás mellett. A könyv mellettük feküdt 
a fûben. Bérci Berci és
Kutykurutty fejét komor bánat csüggesztette, Kökörcsin
azonban fölállt, elém lépett, megfogta a kezem, és csupa könyörgés volt a szeme, amint 
megkérdezte:
- Moha, ha a bûvészek nem tudnak is igazi csodákat csinálni, azért léteznek igazi csodák, ugye?
Ez volt az a pillanat, amelyet én már délben megsejtettem,
amikor kivettem Gyopár könyvei közül a Bûvészkönyvet. És
éppen ezért hoztam el magammal azt a valamit is, ami egyelõre még eldugva várt szerepére a két 
szikla között.
Nem sokkal voltam idõsebb a kis Kökörcsinnél, ekkor
mégis úgy simogattam meg a fejecskéjét, mintha a nagyapja volnék, és a hangom is nagypapás, 
megnyugtató volt:
- Léteznek, Kökörcsin! Léteznek igazi csodák!
Bérci Berci és Kutykurutty tüstént talpra ugrott, és fölragyogott a szemük:
- Mit beszélsz? Hát mégis léteznek? A természeti törvények
ellenére?
Örültem az örömüknek, és nevettem:
- Nem éppen a törvények, de a természet ellenére. És én
tüstént végbe is viszek elõttetek egy ilyen igazi csodát!
Torkukon akadt a szó, és Bérci Berci majdnem suttogva kérdezte:
- Most? Itt elõttünk? És mit... mit fogsz csinálni?
Most már elkomolyodtam:
- A szemetek láttára fogok megnõni.
Azzal lassan, ünnepélyesen a sziklák közé lépdeltem, elhoztam onnan az elrejtett holmit: egy félig 
telt borospalackot, és leállítottam elébük egy asztalszerû, lapos sziklára. A
lemenõ nap sugarai megcsillantak a palackon. Pajtásaim
fölismerték a címkét, a folyadékot, és a borzadály moraja futott végig háromtagú 
nézõközönségemen. A palackban
ugyanis csukamájolaj volt. A csukamájolaj akkoriban közismert gyermekvitamin volt, de egyúttal - 
rossz íze miatt - a
gyermekek réme is. Természetes volt hát, hogy az én csodaváróim biztosak voltak benne: 
átváltoztatom a csukamájolajat valami finom innivalóvá. Egyre biztosabbak voltak ebben,
amikor fölkértem Bérci Bercit: gyõzõdjék meg róla, hogy
csakugyan csukamájolaj van a palackban. Berci odadugta
orrát a palack nyilásához, aztán irtózó arccal igazolta:



- Csukamájolaj... brrr! - És tüstént tolmácsolta is: - Málnaszörppé változtasd!
Kutykurutty ezt mondta:
- Vaníliakrémmé!
Kökörcsin meg ezt:
- Én kovászosuborka-levet szeretnék!
Amikor csönd lett, így szóltam:
- Nem vagyok vegyész, hogy át tudjam alakítani. Nem vagyok bûvész sem, hogy csaljak vele. 
Csodát azonban tudok tenni, és igenis, a természet ellenére, az idegenkedõ, viszolygó 
természetem ellenére fogok is csodát tenni, méghozzá így!
Azzal elõhúztam zsebembõl egy evõkanalat, csukamájolajat csurgattam bele, a kanalat a számba 
dugtam és lenyeltem a tartalmát.
Vagy fél percig meredt rám három nagyra nyilt szempár és
három ámuló, eltátott száj. Annyira meglepte és megdöbbentette õket a "csoda", amelyet láttak, 
hogy tán még akkor sem mozdultak volna bámulatukban, ha csukamájolajat öntöttem volna tátott 
szájukba.
Késõbb, amikor kissé felocsúdtak, megkérdeztem tõlük:
-Nõttem-e hát valamelyest a szemetekben?
Bérci Berci fölállt, kivette a kezembõl a kanalat, lemosta a
forrás vizében, aztán a palack elé tartotta:
- Tölts, Moha! Én is nõni akarok! A ti szemetekben is, de fõként a magaméban!
Ha látta volna valaki az alkonyatban a büszkén hazafelé lépegetõ négy törpécskét, csak azt 
mondta volna: nini, négy
kistörpe. Mi azonban azon sem csodálkoztunk volna, ha azt
mondja, hogy nini, négy óriás. Amikor pedig az esti csöndben felszûrõdött hozzánk a völgybéli 
vásárból a kikiáltó trombitálása, Kutykurutty szánakozva nevetett rajta, és utánozta:
- Nagyérdemû közönség! Ofiel mester delejes erejével bárkit fölemel!
Akkor már mindannyian tudtuk, hogy a bárkit fölemelõ és
megnövesztõ erõnek a neve nem delejes erõ, hanem akaraterõ.
Az ünneplés
Egy délben észrevettem odalent a völgybeli falucskában, hogy milyen nehezen cipeli haza a kanna 
vizet a kútról az öreg Füleki néni. Hazavittem neki a vizet, és
láttam, mennyi teendõ lenne elhanyagolt házacskájában, kicsiny gyümölcsösében, 
veteményesében. Füleki néni nagyon öreg volt, és nem volt senkije. Ettõl kezdve minden nap
tanítás után lementem a faluba, dolgoztam nála egy óra
hosszat. Amikor pedig véget ért az iskolai esztendõ, nála töltöttem minden délelõttömet. 
Kapálgattam, gyümölcsfát nyestem, tetõt javítottam.
A szünet közepe táján, egy szombati napon azt is megbeszéltük, hogy hétfõn kimeszeljük a 
szobácskáját.
Ezen a szombaton, amikor délben fáradtan ballagtam viszsza Törpeházára, szokatlan 
kívánságom támadt. Eszembe jutott: milyen jól esne, ha a pajtásaim, amikor megpillantanak, 
abbahagynák egy percre a játékot, és tisztelettel suttognák egymásnak: "Jön Moha! Moha jön!" 
Aztán valamelyikük, Bérci Berci vagy Rezeda, föl is kiáltana: "Éljen Moha!", és kitörne az éljenzés a 
többiekbõl is. Egy másik pajtásom pedig,
esetleg éppen a legidõsebb, Nagykaratty, oda is jönne hozzám, és kezet nyújtana: "Nagyszerû, 
amit cselekszel! Derék
fickó vagy, Moha!" Én persze fáradt mozdulattal, de mosolyogva legyintenék, hogy hagyják csak, 
játsszanak tovább, nincs azon mit ünnepelni, hogy segítgetek egy kicsit Füleki néninek...
Amikor idáig jutottam az álmodozásban, megálltam, és elnevettem magam: miként kívánhatom, 
hogy ünnepeljenek, ha titkolom elõttük a jótetteimet? Elgondolkodtam: azt bizony ezután sem 
tehetem meg, hogy én magam mondjam
el nekik, mit cselekszem már hetek óta, mert az dicsekvés
lenne. Akkor mit tegyek? Egyszerre eszembe jutott a megoldás.
Néhány perc múlva - már odafönt, Törpeházán - e
szavakkal léptem be unokatestvéremék, Indácskáék kertjébe:
-Szervusz, Indácska! Segítenél-e nekem valami munkában hétfõn délelõtt?
Indácska ügyes kislány volt, értett a meszeléshez is, a takarításhoz is; a titoktartáshoz azonban 



egy csöppet sem.
Ezért volt szükségem éppen õrá.
- Nagyon szívesen segítek! Milyen munkában?
- Majd hétfõn megtudod. De senkinek sem szabad ám beszélned róla! Azt sem szabad 
elmondanod senkinek, ha majd valami dicséretes dolgot is hallasz ott felõlem. Meg tudod majd 
állni, hogy ne mondd el?
- Na hallod! Tudok én titkot tartani!
- Akkor jó! Hányra jöhetek érted hétfõn reggel?
- Kilencre.
Indácskáéktól kijövet néhány pajtásom sietett el mellettem: Bérci Berci, Rezeda, Nagykaratty és 
mások. Vásár volt
a völgybeli falucskában, oda igyekeztek. Siettükben alig köszöntek nekem, éppen csak rám 
pillantottak. De én mosolyogtam magamban: Siessetek csak, siessetek, kedden már
másképp lesz! Kedden már megálltok, és tisztelettel azt suttogjátok: "Moha jön! Itt jön Moha!" 
Valamelyikõtök felkiált:
"Éljen Moha!" Aztán kitör az éljenzés mindnyájatokból.
Nagykaratty majd oda is jön hozzám és kezet nyújt: "Nagyszerû, amit cselekszel! Derék fiú vagy, 
Moha!", én meg mosolyogva legyintek: "Hagyjátok csak, nincs ezen mit ünnepelni! Nem olyan 
nagy dolog!"
Másnap, vasárnap délután magam is lementem a vásárba.
Alkonyatkor, a cirkuszból kijövet összetalálkoztam Handabandival, az egyik osztálytársammal, és 
együtt indultunk hazafelé, utunk a falu kocsmája elõtt vitt el. Éppen a kocsmaajtó felé csoszogott 
az öreg Borzsák bácsi, a pöttöndi léggömbárus. Minden vásáron megjelent, de az igazi nevét nem
tudtuk. A vásárosok is csak Borzsák bácsinak szólították,
mert szinte minden órában becsoszogott a kocsmába. A
gyerekek afféle nevetséges figuraként bántak vele, és kiáltozni szoktak mögötte: "Borzsák! 
Borzsák!" Sõt, egyszer még azt is megtették, hogy a bódé tetejérõl a napfény meg egy
nagyítólencse segítségével sorra kidurrantották a léggömbjeit. No, ez a Borzsák bácsi a kocsma 
elõtt hirtelen körülnézett, és magához intett engem:
- Hé, töpörtyû! Tartsd ezt egy percig!
Kezembe nyomta a léggömbfürt vékony madzagját, és
már támolygott is föl a kocsmaajtóhoz vezetõ lépcsõn. Bántott a töpörtyû szó, bár felnõtt törpéket 
is szokott így hívni, ha részeg volt, és bántott az is, hogy nem kéri a szívességet, hanem 
rendelkezik. Hogy valamiképpen kifejezzem rosszallásomat, utánaszóltam:
- De igazán csak egy percig! - Meg sem fordult, csak legyintett egyet megvetõen. Ezt jelentette a 
legyintése: "Beszélj, amit akarsz, úgyis addig fogod tartani, amíg ki nem jövök." Ettõl a megvetõ 
legyintéstõl már ingerült lettem, és
hangosan számolni kezdtem a másodperceket: - Egy, kettõ,
három, négy... - Ekkor még nem gondoltam rá, mit tegyek
a léggömbökkel, ha eljutok a hatvanig. Handabandi azonban fölrikkantott:
- Nagyszerû! Remek!
Ijedten eszméltem rá: azt hiszi, hogy a hatvan kimondása
után el akarom engedni a szíjat. És a közelben álldogáló gyerekek arcán ugyanazt a jókedvû 
várakozást láttam, amit Handabandién: a reménykedést valami pompás mulatságban.
Tudtam én jól, hogy rosszaság elrepítenem a léggömböket, de azt is tudtam, hogy most már 
gyávának tartanának, ha nem tenném, no meg elkábított a vásári zsivaj is, a nézelõdéssel, 
ácsorgással töltött délután, tehát nem volt erõm
nem megtenni, amit elvártak tõlem.
Amikor eljutottam hatvanig a számolásban, még egy pillantást vetettem a kocsmaajtóra, s mivel 
Borzsák bácsi nem mutatkozott, elengedtem a léggömbök zsinórját. A léggömbfürt sebesen a 
magasba emelkedett, az utca óriási nevetésben tört ki, mi ketten Handabandival pedig futni 
kezdtünk. De nem is kellett sokáig szaladnunk, hamar elvegyültünk a vásárra érkezõk között, 
jókora volt a sokadalom. Viszszapillantottam a kocsmaajtóra, és megpillantottam Borzsák bácsit. 
Bizonyára gyanús volt neki az óriási nevetés; odatántorodott hát poharával az ajtóba, föltekintett 
az ég felé, és
bámulta elszálló léggömbjeit.



Nem volt nagy érték az a néhány léggömb. Rögtön tudtam tehát, hogy nem a pénzbeli veszteség 
okozza azt a nagy szomorúságot, amellyel utánuk bámul. Látszott pislogó,
öreg szemén, lassan legörbülõ száján, más fáj neki. Az fáj,
hogy õ olyan senki és semmi. Olyan szerencsétlen, nevetséges figura, akivel még egy ilyen kis 
töpörtyû is tréfát ûzhet, kibabrálhat. Belefájdult a szívem a szomorúságba, amelyet
azon az öreg arcon láttam. A legszívesebben odafutottam
volna hozzá, hogy megsimogassam.
Ehelyett azonban Törpeháza felé kezdtem rohanni. Futott
utánam Handabandi is és azt kiabálta:
- Ne rohanj! Nem jön!
Nem tudta, hogy nem Borzsák bácsi, hanem éppen õ az,
aki elõl futok. Úgy éreztem, hogy nagy részben az õ örvendezõ fölrikkantása, mulatságvárása 
ugratott be a rosszaságba, irtóztam hát együtt lenni vele.
Csak akkor hagytam abba a rohanást, mélyen bent az erdõben a hegyoldalon, amikor már nem 
érhetett utol. Akkor
megálltam, lehajtottam a fejem, és eltakartam az arcom szégyenemben.
Másnap, hétfõn reggel, már fél kilenc táján kiballagtam
kertünkbõl. Indácskáért még korán volt mennem; gondoltam, járkálok addig Törpeháza utcáin. 
Bérci Berciék kertje elõtt több kistörpe beszélgetett, köztük volt Handabandi is,
és nagyokat nevettek valamin. Amikor azonban megpillantottak engem, hirtelen abbahagyták a 
beszélgetést, és ezt suttogták egymásnak:
- Moha jön! Itt jön Moha!
Már ekkor hallhattam volna, hogy tisztelettel suttogják a
nevem, de én azt hittem, titkuk van elõttem, és ezért figyelmeztetik egymást, meggyorsítottam hát 
lépteimet, hogy megmutassam, éppen csak elmegyek mellettük, nem háborgatom õket. De 
amikor a közelükbe értem, Bérci Berci
igen nagy meglepetésemre ezt kiáltotta:
- Éljen Moha!
És rögtön a többiek is követték:
- Éljen Moha! Éljen! Éljen!
Valósággal megrémültem egy pillanatra: beleláttak a fejembe? Megtudták, mirõl álmodozom? 
Mert íme, csúfolnak vele!
Megálltam, és rémültem bámultam rájuk. Õk viszont vidáman körém sereglettek, és áradoztak:
- Remek volt, amit tettél! "De igazán, csak egy percig!
Egy, kettõ, három, négy..." És aztán püff neki, röpülnek a
léggömbök! Csakhogy megkapta végre a magáét a töpörtyûkért!
Az elõbb csak megrémültem, most viszont már szinte kétségbeesve hebegtem:
- Nektek... csakugyan tetszik az, amit... azzal a szegény...
Borzsák bácsival csináltam?
Harsogó hahota volt a válasz. Azt hitték, hogy komédiázom.
- De jól adod! Elmehetnél színésznek! Éljen Moha!
De túlkiabáltam õket:
- Értsétek meg, hogy rosszaság volt!
Egy pillanatnyi csönd után fölzajdult. a tiltakozás:
- Nem igaz! Bátorság volt! Hiszen meg is pofozhatott volna! Neki talán szabad töpörtyûnek 
nevezni minket? Ne szerénykedj ennyire! Igenis, pompás volt! Éljen Moha!
Nagykaratty kezet nyújtott:
- Bizony, Moha, nagyszerû volt, amit csináltál! Ha volna
aranykönyve Törpeházának, most beleírnánk a nevedet!
Ekkor már csak nyögni tudtam feldúltságomban:
- Hát még... neked is? Még neked is... tetszik ez?
Nagykaratty megveregette a vállam:
- Nagyon is tetszik! Most majd meggondolja ez a borzsák,
merészeljen-e máskor is töpörtyûnek nevezni minket! Derék
fickó vagy, Moha!
Láttam az arcukon, hogy hiába magyaráznám nekik: nincs



mit ünnepelni azon, amit cselekedtem, sõt, inkább szidást
érdemelnék. Ráeszméltem, hogy milyen butuskák. Csak legyintettem hát egyet Nagykaratty 
dicsérõ szavaira, elrántottam a vállam a keze alól, és futottam Indácskáék felé.
Most már eszem ágában sem volt levinni magammal
Füleki nénihez. Pedig indácska már a kapujuk elõtt várt rám.
Csak futtomban kiáltottam oda neki:
- Ne haragudj, hogy fölöslegesen háborgattalak! Köszönöm, hogy segítettél volna!
Azzal már be is szaladtam az erdõbe, siettem a völgybeli
falucska felé, s mialatt loholtam, szörnyülködve dohogtam magamban:
- Rettenetes! Ünneplik a rosszaságot! És ezekkel akartam
én ünnepeltetni a jótetteimet!
Egyszerre csak megszólalt valaki a közelemben:
- Szervusz Mohácska! Mit dünnyögsz magadban?
Földigszakáll bácsi pihent az út szélén, egy mohos sziklán.
Melléültem, és nagyon jól esett elpanaszolnom neki mindazt,
ami történt. Ezzel fejeztem be a beszédem:
- Az ilyenek ünneplése nem kell nekem! Mit érnék az
olyanok ünneplésével, akik a rosszaságot is hajlandók ünnepelni?
Földigszakáll bácsi hallgatott egy ideig, aztán elmosolyodott, és lassú szóval kérdezte:
- És ha csak a jótetteket ünnepelnék... akkor mit érnél az ünneplésükkel?
Ekkor aztán én hallgattam. Csak bámultam Földigszakáll
bácsira, és derengeni kezdett bennem, hogy nemcsak a pajtásaim butuskák, hanem én magam is 
az vagyok még. Szégyenkezésem azonban hamarosan kitermelte a maga
gyógyszerét is: fölugrottam a szikláról, és megkértem
Földigszakáll bácsit, senkinek se szóljon munkálkodásomról Füleki néninél.
Sietve elköszöntem, és loholtam meszelni.
A szökés
Egy nyári délelõtt fogtam a fürdõnadrágom, és a patakhoz indultam. Nagy melegek voltak 
akkoriban, és már vagy három hete minden délelõtt összegyûltünk a patak mellett: Cincér, Toboz, 
Pipirgyi, Purgyi meg én. Eleinte jól
éreztem magam köztük, és nem értettem, miért mondta
olyan jelentõsen Földigszakáll bácsi:
- Örülök, hogy velük vagy. Nekik éppen terád van szükségük, neked meg õrájuk.
Ezen a napon azonban már gondolkoztam rajta, odamenjek-e hozzájuk. Ekkoriban ugyanis napról 
napra rosszabbul éreztem magam velük.
Úgy kezdõdött a baj, hogy egy délelõtt futóversenyt rendeztünk a patak mellett a tisztáson. Az élre 
Cincér meg én
kerültünk, egymás mellett száguldottunk. Úgy terveztem,
hogy néhány méterrel a célvonal elõtt erõsíteni fogok; már
biztos voltam a gyõzelmemben. De mielõtt erõsíthettem volna, Cincér, mintegy véletlenül, eltért az 
egyenes iránytól, nekem szaladt és meglökött. Megtántorodtam, s ez a pillanat
elég volt ahhoz, hogy õ fusson át elsõnek a célvonalon. Rögtön kiáltozni is kezdett:
-Elsõ lettem! Elsõ lettem!
Egyszer már megtörtént ugyanez, de akkor még azt hittem, csakugyan véletlenül jön nekem. Most 
azonban határozottan éreztem a szándékosságot. Nem szóltam ugyan most
sem, csak néztem rá csodálkozva és elszomorodva. Õ azonban egyszerre csak elvörösödött és 
rám förmedt:
- Mit bámulsz úgy rám?! Úgy bámulsz rám, mintha csaltam volna! Csak merd azt mondani, hogy 
csaltam!
- Sajnos, csaltál.
Erre még jobban elvörösödött, belegázolt a patakba és vadul csapkodni kezdte a vizet.
Toboz viszont arról volt híres, hogy jó gyerek. Éppen ezért
furcsállottam, hogy bármirõl beszélgettünk, bármit meséltem neki, mindig megkérdezte a végén:
- És mi hasznod volt ebbõl?
Amikor már vagy tizedszer hallottam tõle ezt a kérdést, így szóltam hozzá:
- Nem mindent teszünk pusztán azért, hogy hasznunk legyen belõle. Te sem éppen haszonért 



viselkedsz jól, hanem mert jó vagy.
Vállat vont:
- Persze, hogy jó vagyok. De ha semmit sem kapnék jutalmul, bolond volnék mindig jól viselkedni!
Szinte rémülten bámultam rá:
- Ugye, csak tréfálsz? Hiszen akkor nem is vagy igazán jó!
Most már nevetett:
- Mi az, hogy igazán jó? Aki jól viselkedik, az jó.
A másik két fiú, Pipirgyi és Purgyi ikerpár volt. Egy délelõtt
odacsellengett hozzánk egy kistörpe, az ötesztendõs Mákszem. Pipirgyi éppen sütkérezett a 
parton, és odaszólt neki:
- Ülj le, Mákszem, mesélek neked.
Mákszem örömmel leült, Pipirgyi meg elkezdte:
- Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csalafinta törpe.
Szeretnéd tudni, mit csinált ez a csalafinta törpe a kistörpékkel?
- Szeretném!
Ekkor Pipirgyi fölemelte a kezét, és erõsen orron fricskázta Mákszemet:
- így csinált. Vége a mesének.
Mákszem sírva fakadt, én meg fölháborodva rákiáltottam Pipirgyire:
- Ez nagy komiszság volt!
Meghökkentette a szidásom, elvörösödött, mint Cincér, de
õ vitatkozott is velem:
- Ez csak egy kis tréfa! Mákszem a hibás, amiért a szívére veszi!
Segített neki a rosszaság védelmezésében Purgyi is, és miután Mákszem sírva eloldalgott, Purgyi 
azt mondta:
- Rosszul tetted, hogy Mákszem füle hallatára szidtad meg
Pipirgyit; a kisebbeknek sosem szabad igazat adni, mert a fejünkre nõnek.
Ilyesmit akkor hallottam elõször. Számtalanszor elõfordult,
hogy Ugribugri öcskösömnek volt igaza Gyopár bátyámmal
szemben, de nálunk senkinek sem jutott eszébe, hogy úgy
tegyünk, mintha Gyopárnak lenne igaza. Szánakozva is,
szörnyülködve is kiáltottam:
- De Purgyi! Hát te ilyen irtózatosan buta vagy?! Ha már
az igazságot nem tiszteled, legalább arra kéne gondolnod: a
kicsi elõbb-utóbb úgyis megtudja, hogy becsaptad. És akkor
valóban le fog nézni, amiért hazudtál neki.
Most már értettem, miért mondta Földigszakáll bácsi,
hogy szükségük van rám. De úgy láttam, hiába figyelmeztetem õket, semmi eredménye a 
szavaimnak. Cincér továbbra is csalt a versenyzésben; Toboz megmaradt állítása mellett,
hogy az is jónak számít, aki csak jutalomért viselkedik jól;
Pipirgyi tovább fricskázgatta az arra csellengõ kistörpék orrát; Purgyi meg akkor is letorkolta a 
kisebbeket, amikor nekik volt igazuk.
Ezért történt tehát, hogy egyre rosszabbul éreztem magam köztük, és azon a délelõttön már 
gondolkoztam rajta, hogy egyáltalán odamenjek-e hozzájuk.
Földigszakáll bácsi éppen arra baktatott és szórakozottan megszólított:
- Fürödni? Pipirgyiékkel?
Beszéltem már neki a fricskázásokról és egyebekrõl, tudhatta hát, mitõl olyan kedvetlen a 
válaszom:
- Pipirgyiékkel...
Elgondolkodva és hosszasan nézett utánam. Ezen a napon sokáig tartott, amíg odaértem. Egyre 
lassabban és lassabban baktattam az erdei úton a nyárfalombok alatt. Miután letértem róla a 
bokrok közé a patak felé, már szinte csak
vánszorogtam; a fürdõzõk közelében pedig meg is álltam
egy bokor mögött hallgatózni. Egy ötéves kistörpe, Borsika
sírdogált, Pipirgyi nevetgélt, Purgyi meg szidta Borsikát:
- Azt mered mondani, hogy Pipirgyi rossz?! Inkább örülj
neki, hogy tréfálkozott veled! Tekintsd megtiszteltetésnek!



Tudtam, hogy oda kellene mennem, rászólnom Pipirgyire
és Purgyira. De óriási irtózást éreztem mindnyájuktól, és
szinte kétségbeesetten tekintettem körül, mit tegyek, hogy
ne kelljen ma is együtt lennem velük.
Mintha azt vártam volna, hogy megjelenik elõttem valaki,
és engedélyt ad rá, hogy ne menjek oda. Valaki helyett azonban egy gondolat jelent meg az 
agyamban; a boldogító ráeszmélés: "Hiszen én engedély nélkül is elmehetek innen!
Egyszerûen sarkon fordulok, és itt hagyom õket! Éljen, éljen!
Ó, de nagyszerû!"
Amikor kiléptem a bokrok közül az útra, és lépegetni kezdtem visszafelé, bámulatos élményben 
volt részem. Ugyanaz
az út, amelyet az elõbb csupán egyszerû erdei útnak láttam,
sõt szinte észre sem vettem, most olyan gyönyörû volt, mintha idõközben valami tündérúttá 
változott volna. Az ezüst nyárfalombok közt besütött a nap, arany köröcskék ragyogtak a földön, a 
színpompás út gyönyörû csöndje pedig olyan
ünnepélyes és tiszteletre méltó volt, hogy még elsuttogni is
alig mertem, amit lépegetés közben éreztem: "Jaj, de jó
egyedül! Jaj de jó egyedül!"
De ezzel a boldogsággal együtt - mint víg fuvolaszóval a
kísérõ mélyhegedûk bánatos búgása - egyre zsongott bennem valami nyugtalanság, aggodalom, 
valami lelkifurdalás.
Nem is csodálkoztam, amikor egy kanyar után megláttam a
távolban az út közepén Földigszakáll bácsit. Megálltam elõtte és mentegetõztem:
- Azért hagytam ott õket, mert rosszak és buták. Majd inkább a kistörpéket figyelmeztetem, hogy 
kerüljék õket, mert
Pipirgyi fricskáz. - Földigszakáll bácsi hallgatott és nézett.
Éreztem, hogy elvörösödöm, és folytattam a mentegetõzést:
- Semmi értelme, hogy velük legyek. Hiába beszélek nekik,
megteszik újból és újból. - Erre sem felelt. Hallgattunk.
Megint én szólaltam meg: - Nem is fogadják szívesen, ha
szólok valamiért. Látom rajtuk, hogy a terhükre vagyok.
Most már elmosolyodott, kézen fogott, és megindult velem egy kis ösvényen a hegyen álló háza 
felé. Éppen a kertjével szemben értünk ki az erdõbõl, és csodálkozva láttam,
hogy a kis Gomolya Földigszakáll bácsi kapuja elõtt üldögél
a földön és ásogat. Ott ugyanis nem volt játékra alkalmas
homok. De nem törtem rajta a fejem, hogyan került éppen
ide, hanem már nyújtottam is feléje a kezem, hogy bevezessem a kertbe és megmosdassam. 
Gomolya volt ugyanis az egyetlen kistörpe, aki nem tudott úgy játszani a homokkal,
hogy az arca tiszta maradjon. Mi meg kötelességünknek
éreztük, hogy mosdassuk, ahol éppen rátaláltunk. Nem is
volt kert Törpeházán, amelynek a kútjánál legalább egyszer
meg ne mosták volna. Ekkor azonban nagy meglepetés ért.
Földigszakáll bácsi a karomra tette a kezét:
- Ne törõdj vele, hagyd ott, ahol van, hiszen maszatos.
Majd inkább a kistörpéket figyelmeztesd, hogy kerüljék el,
mert csupa sár. - Megértettem, hogy most válaszol mentegetõzésemre, és elvörösödve 
nyújtottam ismét a kezem Gomolya felé. De Földigszakáll bácsi megint lefogta a karom:
- Semmi értelme, hogy megmosdasd, úgyis hiába. Összemaszatolja magát újból, újból és újból.
Gomolya persze örült Földigszakáll bácsi szavának, és utánamotyogta:
- Semmi értelme... Földigszakáll bácsi nem akarja, hogy
megmosdass! Hagyj békén, Moha!
Földigszakáll bácsi elmosolyodott:
- Na. ugye! Nem is fogadja szívesen a mosdatást. Láthatod is, hallhatod is, hogy a terhére vagy.
De ekkor már ki is nyitotta elõttünk a kertajtót, én pedig
bevezettem Gomolyát, megmosdattam, s még egy kis tükröt is kihoztam: nézze meg magát 
tisztán; hátha kedve kerekedik rá, hogy ezentúl vigyázzon, és ne nyúljon sáros kézzel



az arcához. Aztán Földigszakáll bácsi elé álltam:
- Megyek vissza Pipirgyiékhez. De valamit még nem értek.
Miért tetszett azt mondani. hogy nekem is szükségem van õrájuk?
Földigszakáll bácsi nevetett és vállat vont:
- Ha úgy érzed, nincs szükséged rájuk, ne menj vissza.
Rábámultam:
- Ne menjek vissza? Hagyjam, hogy furdaljon a lelkiismeret? Ha csak icipici is az eredmény, amit 
elérhetek, annak az
icipicinek a kedvéért is velük kell lennem.
Most már nem nevetett, komoly arccal simogatott meg:
- Na, látod. - Amikor meg a kapuhoz értem, utánamkiáltott: - És ne felejtsd el soha többé, hogy 
nemcsak azon kell segíteni, akit fricskáznak, hanem sokkal inkább azon, aki
fricskáz. Az szorul rá jobban, az a nyomorultabb.
A nyárfás utat megint meg kellett bámulnom; de most
azon ámuldoztam: ugyan mitõl láttam én ezt az elõbb olyan
tündéri szépnek? Szép, szép, az igaz, de van még ilyen száz
is a Börzsönyben, ilyen vezet a völgybéli faluba is. Lépkedtem tehát az ösvényen; nem ujjongva, de 
nem is szomorúan, hanem azzal a nyugodt, derûs tudattal, hogy teljesítem a kötelességem.
Pipirgyi ezzel fogadott:
- Már azt hittük, megszöktél tõlünk!
Derûsen, de õszintén feleltem:
- Megpróbáltam, de nem sikerült.
Persze tréfának vették a szavam, én meg nem mondtam
el, mi történt. Fürdõruhára vetkõztem, és beszaladtam a patakba.
Partedli-történet
Történt egyszer ebéd közben, hogy édesanyánk ijedten fölkiáltott:
- Ugribugri! Már megintt lecsöpögtetted magad! Hát hiába kérlek, hogy mielõtt enni kezdesz, 
akaszd a nyakadba az elõkét?
Ugribugrinak máskor is meggyûlt már a baja a csöpögtetéssel - akkor színes szalvétákat 
akasztott a nyakába, hogy minél kevésbé látszódjon, ha lecsöpögteti magát. Aztán volt
idõ, hogy egészen szépen tudott enni, de nem hiába hívták
ugribugrinak: legtöbbször olyan hebehurgyán, ugribugri
módon evett, hogy még mindig szükség volt a partedlire,
amitõl viszont nagyon idegenkedett az öcskös. Szégyellte
magát, hogy csak partedlivel képes rendesen enni.
Édesanyánk hozzátette a figyelmeztetéshez:
- Nektek is rajta lehetne egy kicsit a szemetek az öcséteken! Gyopár! Moha! Törõdjetek vele, hogy 
Ugribugri mindig a nyakába akassza az elõkét!
Ugribugri szemmel láthatóan nem repesett a boldogságtól, hogy ezentúl evés elõtti ellenõrzést is 
kap, de Gyopár bátyámon is tüstént látszott, hogy súlyos sértésnek tekinti a megbízatást. Már 
szinte felnõttnek tekintette magát, s nemcsak Ugribugri fölött, hanem fölöttem is úgy nézett el a 
távolba, mint hegyóriás a völgybeli kavics fölött. El is vörösödött, de lenyelte méltatlankodását, és 
csak ennyit mondott:
- Én nem vagyok pesztonka természetû. Moha majd ügyel
rá, õ úgyis szívesen nevelgeti a kicsiket.
Bólogattam, hogy vállalom, azt viszont eszem ágában sem
volt vállalni, hogy "elõkeellenõr" legyek. Többet akartam ennél. Azt szerettem volna, hogy Ugribugri 
szüntelen figyelmeztetésem nélkül is, mindennap nyakába kapcsolja a partedlit.
Ebéd után, minthogy nyári szünet volt, tüstént csatangolni mentünk pajtásainkkal az erdõbe. 
Ugribugri egyszerre csak meglátott egy szikla csúcsán egy szál nagyon szép, rózsaszínû virágot, 
és nyújtogatni kezdte feléje a kezét:
- Hazaviszem édesanyának!
Hozzászokott, hogy ilyenkor felmásztam helyette a virágért
a sziklára. Most azonban úgy tettem, mintha nem is hallanám, hogy szól, és továbbszaladtam a 
többi kistörpével.
Amikor utolért minket és szemrehányást tett nekem, csodálkozást színleltem:



- Azt hittem, szégyellnéd, ha segítenék neked.
Nálunk volt az öcskös trombitája is, és amikor hazafelé
menet egy kapuban ácsorgó, négy-öt éves kistörpe elõtt haladt el, hirtelen a fülébe trombitált. Azt 
hitte, meg sem mer
majd mukkanni, õ meg visszavigyorog rá. De nem ismerte
eléggé, a kistörpe harciasan utánunk szaladt, és látszott a
magabiztosságán, hogy tüstént a földre teperi az öcsköst.
ugribugri rémülten bújt mögém:
- Moha! Ne engedd! Meg akar hempergetni!
Ez ugyan aránytalanul nagy megtorlás lett volna a fülbe
trombitálásért, én mégis úgy mentem tovább, mintha nem
is hallottam volna Ugribugri segélykiáltásait. Jelenlétem
mégis hatott annyira a kistörpére, hogy beérte egy erõs vállon lökéssel. Az öcskös azonban ezt is 
sokallta, és szemrehányóan pislogott rám:
- Miért engedted?
- Szégyellnéd, ha megvédenélek.
Néhány perc baktatás után észrevettük, hogy egy gyönyörû alma fekszik az úton. Egy kinyúló 
ágról pottyant le. Ugribugri és pajtása, Fújóska szinte egyszerre kiáltotta:
- Aki elõbb ér oda, azé!
Egymás mellé álltak, és Ugribugri vezényelt:
- Vigyázz! Kész! Rajt!
Fújóska ért oda elsõnek, még túl is futott az almán és
megbotlott, elesett. Ugribugri meg - míg Fújóska tápászkodott - felkapta az almát:
- Az enyém! Azé, aki elsõnek felveszi!
Fújóska persze - hiszen nem így állapodtak meg - ki akarta csavarni a kezébõl az almát. S 
minthogy erõsebb volt, mint az öcskös, Ugribugri megint hozzám szaladt védelemért. De megint 
hiába, úgy tettem, mintha se nem látnék,
se nem hallanék. Fújóska végül kicsavarta Ugribugri kezébõl
az almát, s amikor az öcskös harmadszor is szemrehányást
tett nekem, ismét ezt mondtam:
- Azt hittem, szégyellnéd, ha segítenék neked.
Miután Fújóska hazaszaladt az almával és kettesben maradtunk, Ugribugri rám támadt:
- Miért mondogatod mindig, hogy szégyellném? Én még
kicsi vagyok, nem szégyen, ha segít nekem a nagyobb. Nagyon csúnya volt tõled, hogy nem 
hoztad le a virágot; hagytad, hogy meglökjenek; hagytad, hogy elvegyék az almámat.
Álmélkodó képet vágtam:
- Még kicsi vagy, nem tudsz felmászni a sziklára, fel szoktam mászni helyetted, bár nem 
helyeslem, hogy letépjük a
virágot. Kicsi vagy, hebehurgyán a fülébe trombitálsz a
kistörpéknek, de akkor is meg szoktalak védeni. Kicsi vagy,
hamar elfelejted, hogy igazságosnak kell lenni, a megállapodást meg kell tartani. Azelõtt 
megvédtelek volna és rábeszéltem volna Fújóskát, hogy hagyja nálad az almát. Akkor hát
miért szégyelled az elõkét? Az elõkével szintén a nagyok védenek téged.
- Ugyan mitõl?
- Attól, hogy összepiszkítsd a ruhád. Mert még kicsi vagy.
Még nem tudsz figyelmesen, vigyázattal enni. Láttam ma,
mennyire szégyelled az elõkét, úgy gondoltam tehát, ha szégyelled azt a védelmet, amelyet az 
elõkével kapsz, bizonyára szégyelled a többi védelmet is.
Az öcskös már aznap este gondosan nyakába akasztotta
az elõkét. Néhány nap múlva ebéd közben édesapánk is felfigyelt rá, hogy már napok óta nem kell 
figyelmeztetni Ugribugrit. Meg is dicsérte. Az öcskös meg fontoskodva magyarázta:
- Nincs miért szégyellnem. Kicsi vagyok, még nem tudok
szépen enni, azért védenek a nagyok az elõkével, hogy tiszta
maradjon a ruhám. Csak akkor kellene szégyellnem, ha figyelmetlenségbõl ennék csúnyán.
Édesapánk elmosolyodott, látszott mosolyán, hogy érti,
mi ebben a huncutság, és Gyopárra nézett:



- Te tanítottad erre?
Gyopár elvörösödött, de fitymáló tekintettel azt mondta:
- Bizonyára Moha... az õ szakmája az ilyesmi.
Az elõke-ügy ezzel természetesen még nem ért véget.
Nem telt bele három nap, s Ugribugri így szólt hozzám:
- Moha! Én mégis szégyellem az elõkét! Leginkább olyankor, ha vendég is van nálunk.
Megsimogattam:
- Nagyszerû! Ez annak a jele, hogy úgy érzed, neked már
tudnod kellene figyelmesen, óvatosan enni. Szedd hát össze
minden figyelmed, ügyelj minden mozdulatodra, ne meríts
túl sokat a kanaladba, ne szúrj túl sokat a villádra, egyszóval
gondosan és óvatosan egyél. A szád a cél, nem pedig a ruhád. Mit szólsz hozzá: ha egy hétig nem 
csöpögteted le magad, megkérjük édesanyát, hogy ne kelljen többé a nyakadba akasztanod az 
elõkét.
Ugribugri lelkesen helyeselt, de egy hét múlva nagyon szomorúan ült le mellém a 
gyümölcsöskertünkben:
- Mit tegyek, Moha? Eltelt egy hét, és még mindig lecsöpögtetem az elõkét. Pedig úgy vigyázok 
minden mozdulatomra!
Ez a perc volt az, amelyet vártam. Készen volt a mondókám, de úgy tettem, mintha 
elgondolkodnék, csak aztán szólaltam meg:
- Tudom már, mi a baj. Ha csak evés közben vagy figyelmes, nem szerezhetsz gyakorlatot az 
óvatosságban. A kötéltáncos is leesne a kötélrõl, ha csak akkor akarna ügyes lenni, amikor a 
magasban egyensúlyoz. Ha figyelmesen akarsz
bánni a kanállal, villával, meg kell tanulnod figyelni minden
egyéb cselekvésedre, szavadra és gondolatodra is.
Ugribugri nagyot nézett:
- Minden cselekvésemre... szavamra... gondolatomra?
Bólogattam:
- úgy bizony! Különben nem válik természeteddé a figyel-
mes evés. Legföljebb színészkedni tudod majd, társaságban.
Ha nem ellenõrzöd minden gondolatodat, sosem lesz ember
belõled. Jusson csak eszedbe a rózsaszínû virág, amelyet le
akartál tépetni velem. Én nagyon sokszor le is téptem neked
a virágot. De most már, hogy szabadulni akarsz az elõkétõl
és a figyelmetlenségtõl, rájöhetsz, hogy virágot szükségtelen
letépni, vétek az erdõ szépsége ellen is. Mit gondolsz, minek
örül jobban édesanyánk? Egy szál rózsaszínû, halott virágnak, vagy annak, hogy olyan gyermeke 
van, aki még egy szál virágban is tiszteli a szépséget és az életet?
Az öcskös már aznap este meggyõzõdhetett arról, hogy
igazat mondtam. Beállított ugyanis a konyhában vacsorát
fõzõ édesanyánkhoz, az ablakhoz vezette, és kimutatott a hegyekre:
- Az egész Börzsöny összes virágát édesanyának ajándékozom!
Édesanyánk akkor rögtön meg sem tudta csókolni, csak
késõbb, olyan hirtelen futotta el szemét a könny.
Másnap délután ugyanaz a kistörpe, akinek Ugribugri vagy
két hete a fülébe trombitált, a szemünk láttára csúszott el
futtában, és csücsült bele egy sártócsába. Az öcskös elmosolyodott és azt mondta:
- Püff neki.
Rögtön tovább is akart menni. De hirtelen lassított, megállt, rám nézett, én meg bólintottam:
- Igen, igen, jól érzed. Most is figyelned kell a mozdulataidra, szavaidra, gondolataidra.
Ugribugri odaszaladt a kistörpéhez, elvezette a patakhoz,
lehúzatta vele a nadrágját, és szakszerûen kimosta:
- Tessék, kisöreg, tíz perc alatt megszárad a napon, nem
kapsz ki otthon.
Most már értette, miként kell figyelnie minden mozdulatára, szavára, gondolatára, és a folytonos 
figyelem meghozta az eredményt az evésben is. Eltelt egy hét, és nem csöpögtette le magát.



Azon a napon, amelyen ünnepélyesen engedélyt akartam
kérni édesanyánktól az elõke mellõzésére, ropogósra sült
húspogácsákat kaptunk a tejfölös, savanyú krumplifõzelék
mellé. Nagyon szerettük ezeket a húspogácsákat, mindig azt
gondoltuk, harmincat is meg tudnánk enni belõlük. Édesanyánk azonban ügyelt rá, hogy ne hússal, 
hanem fõzelékkel lakjunk jól. Figyelte tehát ezen a napon is, hogy hányat
eszünk, és így szólt Ugribugrihoz:
- Még egyet ehetsz, hiszen csak hármat ettél.
Ugribugri elvigyorodott, és már nyúlt a tálon fekvõ villa felé. De nem fogta meg, visszahúzta a 
kezét:
- Most jut eszembe, már négyet ettem.
Édesanyánk is, édesapánk is, Gyopár is rábámult. Ilyesmi
még nem fordult elõ a húspogácsák történetében. Édesapánk ámuldozva is, de örvendezve is 
kérdezte:
- Hogy lehet ez, kisfiam? Nem ismerek rád!
Ugribugri elpirult örömében, mialatt magyarázta:
- Ez úgy lehet, édesapám, hogy ügyelek minden mozdulatomra, minden szavamra és 
gondolatomra.
Édesapánk ismét Gyopárra nézett:
- De erre már te tanítottad, ugye?
Gyopár megint elvörösödött, s zavarát leplezve gúnyosan
mutatott rám:
- Alighanem erre is Moha mester...
Éppen kiszedegettem a savanyú krumpliból a babérleveleket, hogy majd ugribugrinak adjam, ha 
megünnepeljük az elõke letételekor, de zavarba jöttem Gyopár csúfolódásától,
és mentegetõzve azt mondtam:
- Csak arra akartam megtanítani, hogy ne csöpögtesse le
magát. Nem tehetek róla, hogy ehhez arra is meg kellett tanítanom, hogy mindig igazat mondjon...
A ruháról
Nyár végén, néhány nappal a tanítás kezdete elõtt új
törpecsalád költözött a falunkba. Házuk Törpeháza
másik végén állt, napokig senkit sem láttam közülük.
De hallottam, hogy van a családban egy velem egyidõs fiú
is, Narancs a neve. szép ruhákban jár és már be is íratták az iskolába.
Annak a hétfõi napnak a reggelén, amelyen elõször kellett
iskolába mennünk, megpillantottam a fõutcán egy ismeretlen kistörpét. Finom inget viselt, mint 
közülünk például Elegántos. Ráköszöntem:
-  Szervusz, Narancs. Ugye te vagy az? Én Moha vagyok -
és nyújtottam felé a kezem.
Õ azonban elõször is végigmustrálta az öltözetem, megnézte még a bocskorom is, csak azután 
nyújtott kezet. de akkor is lassan, kelletlenül. Furcsálltam ezt a vizsgálódást, de
tüstént el is vonta róla valami a figyelmem. Egy kistörpe,
Csiripiszli, szaladva igyekezett, az iskola felé. a nála nagyobb
Fricska meg elébe tartotta a lábát, elbuktatta. Csiripiszli fekete sárpocsolyába hasalt. Fricska 
pedig ijedten nézte egy pillanatig. Látszott az arcán, hogy ezt azért nem akarta, szégyelli is, de 
aztán mégis szaladni kezdett az iskola felé. Narancs viszont megdöbbenésemre nevetett egy 
nagyot
Csiripiszlin. De tüstént torkán is akadt a nevetés. annyira
szívszorító volt a kétségbeesés. amellyel Csiripiszli a bemocskolt ruháját, kabátkáját nézegette. 
Odaléptünk hozzá, és így szóltam:
- Menj haza, Csiripiszli, öltözz át.
Csiripiszli könyörögve nézett ránk:
-Gyertek velem ti is, mondjátok meg, hogy láttátok, nem
én vagyok a hibás.
Narancs sietve válaszolt:
- Azt sajnos nem tehetjük, kisöreg. Elkésnénk az iskolából.



Én azonban ekkor már indultam is Csiripiszlivel a házuk felé. Vele együttt érkeztem meg az 
iskolába is, persze elkésve,
és tûrtem a tanító bácsi korholását. Kérdésekor pedig, hogy
miért késtünk el, Fricskára néztem, aztán így feleltem:
- Haszontalanság miatt késtünk el. Többször nem történik meg.
Amikor véget ért az elsõ óra, Narancs felé fordultam. Azt
Hittem, velem akar lenni a tízpercben, hiszen én voltam az
egyetlen ismerõse új osztálytársai között. Õ azonban elkapta
rólam a tekintetét és odalépett Handabandihoz. Látszott a
határozottságán, már óra közben kiszemelte magának. Futólag eszembe jutott: talán azért. mert 
Handabandi is finom inget visel.
Még akkor sem tulajdonítottam semmi jelentõséget a választásainak, amikor a következõ 
tízpercekben Bérci Bercivel, Kiscukorpékkel, Kuntyorkával és Elegántossal barátkozott össze. 
Csak egymással labdáztak, tõlünk távolabb, és
egyikük sem rúgta a labdát, vigyáztak ünnepi topánkájuk orrára. Narancs azonban lopva többször 
is felém pillantott. Az
utolsó óra után pedig, mialatt tarisznyánkba raktuk könyveinket, irkáinkat, odajött hozzám:
- Mondd csak, Moha, miért nem mondtad meg a tanító
bácsinak, mit csinált Fricska? Akkor nem szidott volna meg az elkésésért.
Csodálkoztam, hogy nem tudja ezt magától is:
- Mert úgy láttam Fricska arcán, hogy már ott. az utcán is bánta, amit cselekedett.
Narancs ámulva nézett rám egy ideig, aztán a vállamra tette a kezét, mint aki valami nagyon 
fontosat. akar mondani:
- Hát tudod mit, Moha? - Ekkor azonban, mintha hirtelen
eszébe jutott volna valami, hátralépett és ugyanúgy végigszemlélt, mint reggel. Most már csak 
ennyit mondott zavartan: - Hát akkor... maradj ilyen továbbra is.
Azzal otthagyott. Kökörcsin barátommal mentem haza, s
amikor szóba került Narancs, Kökörcsin azt újságolta:
- Jövõ vasárnap lesz a születésnapja. Handabandi azt
mondta, hogy õket meg is hívta. Téged nem hívott meg?
Elgondolkoztam:
- Azt hiszem, akart, de valamiért meggondolta magát.
A következõ négy napon Narancs már ritkábban pillantgatott felém, és nem is beszélgettünk. 
Éppen ezért nagyon meglepett, hogy szombaton az elsõ tízpercben odajött hozzám és 
barátságosan beszélgetett velem az egész szünetben.
A másodikban megkínált a tízóraiából. Velem töltötte a következõ tízperceket is. Még 
Kökörcsinnel is barátságosan beszélgetett, mintegy a kedvemért. Az utolsó óra után pedig
könyvcsomagolás közben megint odajött hozzám, és zavartan azt mondta:
- Ne haragudj, hogy csak most hívlak meg a születésnapomra. De, hát nem tudhattam eddig, hogy 
összeillünk.
légy szíves, gyere el hozzánk holnap délután. Ugye számíthatok a megjelenésedre?
Csodálkozva bólintottam:
- Elmegyek.... köszönöm a meghívást.
Még aztt is javasolta, hogy vele és barátaival menjek haza
Aznap, és jöjjön velünk Kökörcsin is. Ezt azonban nem tehettem meg. Elém jött ugyanis 
édesanyám az iskolához, hogy
bevigyen Vácra a fényképészhez. Már várt is, amikor kiléptem az utcára, s miután megindultunk 
Magyarkút felé, hogy vonatra üljünk, mosolyogva kérdezte tõlem:
- No, mit szóltak a fiúk a szép ruhádhoz?
Azt akartam felelni, hogy semmit, de válaszolás helyett
szótlanul megálltam és megdöbbenve eszméltem rá, Narancs miért lett egyszerre olyan 
barátságos. Aznap ugyanis a
fényképezés kedvéért. édesanyám kívánságára az ünneplõ
ruhámat kellett felvennem. Ekkor jöttem rá arra is, hogy csupa olyan fiút választott barátjául, aki 
nagy figyelmet fordít az
öltözködésre meg a divatosságra, és azt is megértettem, tetszett neki, ahogyan az elkéséskor 



viselkedtem. Már akkor
meg akart hívni, és csak az egyszerû ruhám miatt határozott
másképp.
Másnap délután, a születésnapi összejövetelre nagy csomaggal állítottam be hozzá. Már ott volt 
mind az öt vendég.
A verandán nézegették az ajándékokat Naranccsal együtt.
Narancs elégedetten vizsgálta szép. búzakék ruhámat - s
még elégedettebben a nagy csomagot. De nem sokáig hihette, hogy ajándék van benne, mert 
átadtam neki egy könyvet:
- Ezt születésnapod alkalmából adja neked, akit meghívtál.
Megköszönte, de nagyon csodálkozott:
- Akkor... Mi van a csomagban?
Mindnyájan kíváncsian várták a válaszom. Szülei is, testvérei is. Mosolyogtam:
- Ebben az van, akit meghívtál. - A szobában már díszesen meg volt terítve az uzsonnaasztal. 
Bekukkantottam:
- Hova ülteted a vendéged?
Rámutatott egy székre:
- Az a te helyed, ott, mellettem.
- No, akkor hagyj egy kicsit egyedül odabent. Öt perc múlva bejöhetsz, és beszélgethetsz a 
meghívottal.
Becsuktam magam mögött az ajtót, gyorsan kibontottam a csomagot, leültettem a székre a 
csomag tartalmát, a barna bársony ruhámat. Még szalvétát is akasztottam a nyakába, az ujja 
végét meg föltettem az asztalra, mintha fogná a kávéskanalat, süteményes villát. Azzal 
kiugrottam az ablakon, és hazaszaladtam. Hat óra tájt lassan kinyílt a kertünk ajtaja, és karján a 
bársony ruhával feljött hozzám a verandára Narancs.
Kesernyésen nevetett:
- No, Moha, te alaposan elbántál velem a születésnapomon. A szüleim rögtön tudták, mit jelent, 
hogy csak a ruhádat hagytad ott. Azt mondták, hogy igazad van és okulhatok belõle, de én ötig 
még reménykedtem egy kicsit, hogy csak valami tréfa az egész, és visszajössz. Mondták a fiúk is, 
hogy ne törõdjünk a ruháddal, játszunk csak nyugodtan, de én nem tudtam nyugodtan játszani, 
folyton arra gondoltam, hogy talán mégsem tréfa. Néztem a ruhájukat, és egyre jobban 
bosszantott, ahogyan játszanak, meg handabandáznak: szégyelltem a szüleim elõtt, hogy ruha 
szerint választottam barátokat. De nem dobhattam ki õket, le kellett ülni uzsonnázni a ruhád 
mellé, és akkor már tudtam, hogy nem tréfa. Már õk is tudták, de úgy tettek, mintha jókedvûek 
volnának, és összevissza szamárságokat beszéltek. Édesapám oda is súgta nekem, hogy az a 
ruha ott a széken némán is fontosabbat mond nekem, mint õk mindnyájan hangosan. Amikor 
pedig édesapám kiment, Kuntyorka azt mondta, hogy büntessük meg Mohát: uzsonnáztassuk 
meg a ruhádat. De amikor Elegántos csakugyan ráakart önteni a ruhádra egy csésze csokoládét, 
elkaptam a kezét, és a csokoládé az õ ruhájára ömlött. Ettõl mindnyájan megsértõdtek, nagy 
veszekedés lett és elrohantak. De én örültem neki, hogy elrohantak, mert így eljöhettem hozzád. 
Kérlek, Moha, gyere most el hozzám vendégnek a fagylalthoz még hozzá sem nyúlt senki, azt mi 
ketten fogjuk megenni, gyere!
Elmosolyodtam:
- Majd máskor vendégeskedem nálad, Narancs. Most csak visszakísérlek a kaputokig.
Tiltakozott:
- Be is kell jönnöd hozzánk! Azt mondta édesapám, meg akarja köszönni neked, hogy a 
születésem napját újjászületésem napjává tetted. Persze azt is mondta: tõlem függ, hogy valóban 
az lesz-e. Ebben azonban annyira biztosak voltunk mindketten, hogy nem is beszéltünk róla 
tovább.
Mi közöd hozzá?
Többször meséltem már Hetykepötykérõl. Õ volt az, aki korábban arról volt nevezetes, hogy 
majdnem minden nap elkésett az iskolából. Éppen ez volt az, amit elmondtam már róla: miként 
tanítottam meg arra, hogy aki az iskolából elkéseget, az sok-sok egyébrõl is lekésik, és mindenféle 
veszteséget szenved. Az elkésésrõl lassacskán le is szokott, de bezzeg nem szokott le arról, 
amirõl a nevét kapta: a hetyke, hányaveti beszédrõl. Sõt, egyre inkább félvállról és fitymálva szólt 
hozzánk. Amikor például a katonásdit játszó kistörpék büszkén "igazi katonáknak" mondták 



magukat, Hetykepötyke gúnyosan nevetett rájuk:
- Igazi majmok vagytok ti, nem igazi katonák!
Ha meg a két jó baráttal, Borsikával és Kiscsillaggal találkozott, sosem állta meg, hogy oda ne 
szóljon nekik:
- Összeáll két fél kerék, mégsem lett egész kerék!
Vagy például elnézte egy ideig a törpeházi réten a távol ugrókat, aztán egyszerre csak odakiáltott 
nekik:
- Szöcskét játszanak a csigák! - és nevetve odébbállt. Ekkoriban nemigen törõdtek a 
kicsinyléseivel a kistörpék, olykor nevettek is rajta:
- Hadd járjon a szája, legalább azt hiszi, hogy mondott valamit! - és nyugodtan folytatták 
játékukat. A nyári szünetben azonban Hetykepötyke egyre erõszakosabb lett. A forrásnál például, 
miután ivott a bögrébõl, rácsorgatta a maradék vizet a kis Puliszka fejére:
- Nagyra nõj, öcsém!
Amikor meg másodmagával futott a labda után, gyakorta elgáncsolta társát. Kiscsillagot ráakarta 
kényszeríteni, hogy az új sípját elcserélje az õ régijével, a tóban pedig sorra a víz alá nyomogatta a 
kisebbek fejét. Az ilyesmikbõl persze nemegyszer veszekedés, sõt verekedés lett, s rendszerint 
akadt
valaki, aki pártját fogta Hetykepötyke áldozatának. Ilyenkor
Hetykepötyke minden harciasságát a közbelépõ ellen fordította és ezekkel a szavakkal támadt rá:
- Hát neked meg mi bajod velem? Miért ütöd az orrod a
mi dolgunkba? Mi közöd hozzá?!
Volt egy-két társunk, aki azt vágta rá a "Mi közöd hozzá?!"
kérdésre:
- Sok! Több is, mint gondolnád! Ne törõdj vele, hogy mi közöm hozzá!
Ez a válasz azonban csak szájaskodásnak számított. A
többséget bizony meghökkentette Hetykepötyke kérdése.
Oly magabiztosan és fenyegetõn kiáltotta az arcukba a "Mi
közöd hozzá?!" kérdést, hogy sikerült elhitetnie velük: csakugyan nincs semmi közük az ügyhöz, 
az csupán Hetykepötykére és ellenfelére tartozik. Magam is többször
hallottam a nyári szünetben Hetykepötyke harcias hangú
kérdését, de minthogy nem hozzám intézte, elröpült a fülem
mellett, nem gondolkoztam el rajta.
A legelsõ iskolai napok egyikén azonban már akkora csibészségre vetemedett, hogy kénytelen 
voltam közbelépni, és ekkor
nekem is odakiáltotta ezt a kérdést. Mialatt a tanító bácsi velünk,
nagyobbakkal foglalkozott, a kisebbek rajzoltak. Már óra közben
észrevettem, hogy valami baj történt, mert Lila Lali egyszerre
csak sírdogálni kezdett. Nem volt szokás köztünk, hogy ha
megbántott valamelyik társunk, tüstént jelentsük a tanító bácsinak; Lila Lali is tovább rajzolgatta 
hát a feladott almát meg körtét, és vigyázott, hogy ne potyogjanak a könnyei a rajzfüzetbe.
Az óra végén aztán, amikor az aznapi tanítás is véget ért,
megtudtuk, hogy mi történt. Hetykepötyke kölcsönkérte Lila
Lali szép nagy, vadonatúj radírját, mert otthon felejtette a magáét,
S, hogy ne kelljen újból és újból kölcsönkér nie, egyszerûen levágott Laliéból a maga számára egy 
jókora darabot,
majdnem a felét. Lila Lali persze - mihelyt kiment a tanító bácsi - elkeseredve, dühösen azt 
kiáltotta Hetykepötykének:
- Azonnal vegyél nekem egy új radírt!
Hetykepötyke nyugodtan felelte:
- Még mit nem! De ha ilyen irigy vagy, itt a radírod, nesze!
- Azzal letette Lila Lali padjára a levágott darabot, és gúnyosan azt mondta: - Ragaszd hozzá!
Lila Lali dühbe gurult és a radír mindkét darabját hozzávágta Hetykepötykéhez:
- Így nem kell! Csibész!
Hetykepötyke a haja tövéig elvörösödött, megmarkolta Lila Lalit és rázni kezdte:- Azt merted 
mondani, hogy csibész?
Ezt már nem állhattam meg közbelépés nélkül. Õ bántja



meg Lila Lalit, s ráadásul még arra is képes lenne, hogy
megverje. Szorosan Hetykepötyke elé léptem, és nyugodtan,
határozottan így szóltam hozzá:
- Tüstént engedd el Lila Lalit, és igenis vegyél neki holnapra egy ugyanilyen radírt!
Azt hittem, ezzel véget is ér az ügy. Hetykepötyke azonban
hozzászokott a nyáron, hogy mindig diadalmaskodjon,
szembeszállt hát velem is. Támadó hangon azt kiáltotta:
- Neked meg mi bajod velem? Lila Lali talán az öcséd?
Vagy a tied volt az a radír?
Meghökkentettek a kérdései és zavar tan feleltem:
- Jól tudod, hogy nem az öcsém... És hogy a radír nem
volt az enyém.. De nem is errõl van szó, hanem arról, hogy...
Ekkor azonban Hetykepötyke közbevágott:
- Arról van szó, hogy akkor meg mi közöd hozzá?
Rávághattam volna válaszul, hogy sok közöm van hozzá,
vagy más effélét, én azonban idegenkedtem a szájaskodástól, szerettem, ha értelme is van annak, 
amit mondok. Éppen ezért válasz helyett gyorsan törni kezdtem a fejem, mit is
feleljek, hogyan magyarázzam meg neki, hogy igenis van közöm a radír-ügyhöz. Mert abban egy 
pillanatig sem kételkedtem, hogy van közöm hozzá, bár Lila Lali valójában nem az
öcsém, még a barátomnak sem mondanám, és a radír sem
az enyém. Mindössze az volt a baj -de ez épp elég nagy baj
volt -, hogy nem tudtam miként fejezzem ki, amit érzek, hogyan öntsem szavakba azt a biztos 
tudatot, hogy van közöm
az ügyhöz. Hetykepötyke persze felhasználta hallgatásomat, zavaromat, és kisietett a terembõl. 
Az ajtóból még visszakiáltotta nagy diadalmasan:
- Ha valami baja van velem Lila Lalinak, el tudjuk intézni
nélküled is te fogadatlan prókátor!
Napokig törtem a fejem, hogyan értethetném meg
Hetykepötykével: nem viselkedhet így. Meséltem már Rezedáról. Róla mindenki tudta, hogy 
nagyon erõs. Nos, vele beszéltem meg a tervemet.
Néhány nap múlva, rajzórán, Rezeda kölcsönkérte Hetykepötykétõl az új piros ceruzáját. Alighogy 
megkapta,elõvette
a bicskáját akkurátusan kettévágta a ceruzát, szépen meghegyezte a másik felét is, azt 
visszaadta Hetykepötykének. a
maga részével meg színezni kezdte a rajzolt ház ablakában a
muskátlikat. Óra után Hetykepötyke odatoppant Rezeda elé
és ráripakodott:
- Hogy merted kettévágni az új ceruzámat? Még ma vegyél helyette egy ugyanolyat!
Rezeda azonban a szemébe nevetett:
- Még mit nem! Nem a világ egy olyan vacak piros ceruza!
Ekkor már ott álltam köztük, mint aki meg akarja akadályozni a verekedést. Hetykepötyke meg is 
próbálta fejbe csapni Rezedát, és azt üvöltötte:
- Csirkefogó!
Rezeda karja azonban nem lódult ütésre. Ijesztõ nyugalommal végigmérte Hetykepötykét és így 
szólt:
- Nem irigyellek azért, amit ezért a csirkefogóért ma kapni fogsz tõlem. De nem itt, hanem majd 
késõbb, a tisztáson.
Azzal kiment a terembõl. Hetykepötyke rémülten nézett rám:
- Hallottad, mit mondott? Még õ akar megverni engem!
Én azonban megnyugtattam:
- Ne félj egy csöppet sem. Velem jössz haza, akkor nem mer hozzád nyúlni.
De bizony, nagyon is hozzá mert nyúlni. Várakozott a tisztás szélén, s amikor melléje értünk, 
megmarkolta Hetykepötyke mellén a kabátot:
- No. most megkapod a magadét! Szóval mi vagyok én? Csirkefogó?
Persze tüstént közéjük vetettem magam ismét:
- Azonnal engedd el Hetykepötykét!



Rezeda azonban nem engedelmeskedett, hanem az arcomhoz hajolt és fenyegetõen sziszegte:
- Hát neked meg mi bajod velem? Talán a tied volt az a
ceruza? Ugye nem? Vagy talán a testvéred ez a szemtelen
Hetykepötyke? Ugye nem? Hát akkor minek ütöd az orrod a
mi dolgunkba? Mi közöd hozzá?!
úgy tettem, mintha zavarba hoztak volna Rezeda kérdései,
tanácstalanul Hetykepötykére néztem, és ezt rebegtem:
- Hát, ebben... ebben tulajdonképpen igaza van Rezedának. Nekem semmi közöm sincs az 
ügyetekhez.
Már mozdultam is, hogy félreálljak, ne védjem tovább
Hetykepötykét, õ azonban rémülten felkiáltott:
- Ne hagyj, Moha! Ne dõlj be neki! -Aztán pedig csak úgy
ömlött belõle a szó: - Igenis, van köze hozzá Mohának! A ceruza ugyan nem volt az övé, de szép is 
volna, ha csak azt védenénk, ami a sajátunk! Nem vagyok a testvére sem, de
nem csak a testvérünket kell megvédeni az olyan betyároktól, mint te! De legfõképp azért van 
köze hozzá, mert ahhoz
mindenkinek köze van, hogy ne történjék olyan gazság, amilyet te követtél el a ceruzámmal! 
Annyira izgalomba jött, hogy a következõ mondatot már szinte rikácsolta: Az igazsághoz 
mindenkinek köze van!
Ezután csend lett. Rezeda kérdõleg tekintett rám, elengedheti-e már Hetykepötykét, ez volt-e az a 
mondat, amelyet vártam. Mosolyogva intettem neki, hogy elengedheti, és elõhúztam a zsebembõl 
egy vadonatúj, hegyezetlen, piros ceruzát:
- Tessék, Hetykepötyke. a kettévágott helyett adjuk. És ha
máskor is figyelmeztetünk a rosszalkodásod miatt, ne kérdezd többé attól, aki rendre utasít, hogy 
mi köze hozzá. Hiszen, amint hallottuk, tudod te nagyon jól, hogy az igazsághoz mindenkinek 
köze van. Gyere, Rezeda!
Magára hagytuk gondolataival a bámuló, szégyenkezõ,
megdöbbent Hetykepötykét. S hogy nem hiába, az hamarosan kiderült. Már másnap reggel letett 
Lila Lali padjára egy új radírt, s ha rászóltunk is valamiért, soha többé nem hallottuk tõle az ostoba 
kérdést: "Mi közöd hozzá?!"
"Nincs "én bajom", csak "mi bajunk"
Egy hûvös õszi délutánon bekopogtattam Kutykurutty szobácskájának ajtaján:
- Van-e kedved eljönni velem az erdõbe barangolni? Gombát is szedhetnénk, most van bõven!
Kutykurutty becsapta a könyvét és máris vidáman ugrott:
- Gyerünk! - és szaladt volna máris, de megállítottam.
- Hohó, barátocskám! Vedd csak fel szépen a köpenyedet
te is. Eshet is, hûvös is van, megfázhatsz!
Kutykuruttynak azonban nem volt kedve köpenyben sétálni.
- Ha megfázom, hát megfázom. Ne törõdj vele, az én bajom.
Hallgattam és gondolkoztam. Már legalább százszor elmondtam neki, hogy nem csak az õ baja, 
ha megfázik. Nem is létezik "én bajom", "te bajod", "õ baja". Ami baj létrejöhet,
az mind a mi bajunk, mert valamiképpen mindnyájan megszenvedjük. Semmi értelmét sem 
láttam, hogy százegyedszer is elmondjam mindezt, ledobtam hát a vállamról a saját
köpenyemet is, és nevettem egy nagyot:
- Tudod, mit? Ne is menjünk ma sétálni, csináljunk inkább
itthon egy nagyszerû tréfát. Ne kérdezz semmit, csak feküdj
be gyorsan az ágyadba, és tégy úgy, mintha beteg volnál.
Óriási sikere lesz a tréfánknak!
Fogalma sem volt róla, mi a tervem, de tetszett neki a móka, s persze kíváncsi is volt arra, hogy 
mit eszeltem ki. Sietve és kuncogva vetkõzni kezdett. Én meg kimentem a konyhába, és 
megkértem az édesanyját meg a nagymamáját, jöjjenek be velem a mûhelybe. Mondani szeretnék 
valamit az egész családnak.
Kutykurutty édesapja, Tiktak bácsi - akárcsak Kakukkos
bácsi - órásmester volt. Csakhogy õ nem kakukkos, hanem
zsebórákat készített. Odahaza dolgozott, s ekkoriban már tanulgatta tõle a mesterséget 
Kutykurutty bátyja, Csuklik is.



Ott volt õ is a mûhelyben, amikor a két néni meg én bevonultunk. A mûhely tele volt az elkészült 
zsebórákkal, számlapokkal, mutatókkal, s volt a falon egy nagy kakukkos óra is
- ezt barátságból kapta Kutykurutty édesapja Kakukkos bácsitól. Éppen el akartam kezdeni a 
mondókámat, ám a kakukkos óra megelõzött. Kattant egyet, kicsapódott az ajtaja,
kiugrott a kakukk, és négyszer kakukkolt. Amikor az ajtócska hangos csattanással becsapódott, 
és már csak a tiktakolás töltötte be a mûhelyt, így szóltam:
- Most négy óra van. Hajlandóak-e Tiktak bácsiék két óra
hosszat, tehát pontosan hat óráig elviselni egy kis kellemetlenséget egy nagyon fontos cél 
érdekében? - Kíváncsian néztek rám mindannyian. Így folytattam: - Kutykurutty igen
gyakran megfázik, mert hûvös idõben is kabát és köpeny
nélkül szaladgál. Én azonban tudom a módját, hogyan szoktassam le errõl a könnyelmûségrõl. De 
csak akkor sikerülhet, ha Tiktak bácsiék elviselnek egy kis kellemetlenséget, és
megígérik, hogy nem haragszanak rám!
Mindnyájan bólogattak:
- Hát persze, hogy elviseljük, dehogyis haragszunk rád.
Bízunk benned, Mohácska.
Kutykurutty édesanyja meg tüstént azt kérdezte aggódva:
- Csak nem fázott meg megint az a haszontalan?
Most már én bólogattam, de szomorúan. Rögtön el is kértem a lázmérõt, s mire Kutykuruttyhoz, a 
fiúk szobájába értem vele, már harmincnyolc fokra pöcköltem fel a higanyszálat. A ház nyugalma 
persze odalett. Kutykurutty édesanyja hideg vizes borogatást csavart Kutykurutty mellkasára.
Nagymamája hársfateát fõzött. Csuklik a maga ágynemûjét
cipelte át a szüleik szobájába, mert ha Kutykurutty beteg
volt, édesanyjuk aludt Csuklik ágyában. Tiktak bácsi meg sietve öltözködött, hogy elmenjen 
orvosért a völgybéli falucskába. Sikerült azonban elhitetnem vele, hogy már szóltam
Gyopár bátyámnak (õ aznap valóban lement a faluba), és hat
órára okvetlenül felhozza az orvost.
Végre lassacskán lecsendesült a felbolydult ház, s egymagam ültem Kutykurutty ágya mellett. 
Akkor aztán így szóltam hozzá:
- Már csak egy valamit kell tennünk, hogy valóban sikere
legyen a tréfának. Dobd le gyorsan a borogatást, törülközz
meg, húzd fel a papucsod, kapd magadra a nagykabátot és gyere velem.
Lábujjhegyen a konyhaajtóhoz vezettem és hallgatóztunk.
Hosszú ideig csönd volt, aztán egyszerre csak Kutykurutty édesanyja ezt mondta:
- Most veszem észre, édes mamám, hogy kevés ez a tej,
pedig madártejet szeretnék adni vacsorára ennek a haszontalannak! Mindig azt kér, ha beteg. 
Engedd meg, hogy elhasználjam a te vacsorai tejedet.
- Használd csak, Erzsikém, használd csak. Hát persze,
hogy használd el!
- Köszönöm, édes mamám! Te meg ma kivételesen tojást ehetnél...
- Ne is törõdj azzal, hogy mit eszem. Mást én úgysem kívánok enni, csak amit megszoktam. Azt a 
kis kávét. De nem baj, ha azt sem iszom. Még egészséges is, ha egyszer-egyszer semmit sem 
vacsorázom.
Kutykurutty megdöbbenve nézett rám és mondani akart
valamit, de a nagymamája ekkor ismét megszólalt:
- Ha megengednéd, Erzsikém, én szívesen aludnék helyetted Kutykurutty mellett.
- Köszönöm, édes mamám, de félek, hogy elszundítasz
egy-egy percre, Kutykurutty meg esetleg lelép a padlóra, s még jobban megfázik.
- De hiszen te is el-elszundítasz!
- Nem, én mindig egész éjjel ébren vagyok, ha beteg ez a
haszontalan! Talán át sem kellett volna költöztetnem
Csuklikot. Sokat kínlódik szegény ilyenkor az én ágyamban.
Rövid neki. Nekem meg végtére is elég lett volna egy karosszék is.
Kutykurutty most már ijedt szemmel bámult rám, nyúlt a
kilincs felé, és ezt súgta:
- Mondjuk meg, hogy semmi bajom! Szegény édesanya!



De lefogtam a kezét:
- Várjunk még!
Most a mûhelyszobácska ajtaja mögé vezettem. Egy ideig
ott is csak a munkálkodás apró zajait hallottuk, aztán egyszerre csak Tiktak bácsi bosszúsan 
felkiáltott:
- Na tessék! Püff neki!
Csuklik megkérdezte:
- Mi történt, édesapám?
- Leejtettem egy kis fogaskereket. Kiugrott az ujjaim közül.
Csuklik elámult:
- Hát ez hogyan történhetett? Amióta az eszemet tudom,
édesapa nem ejtett le alkatrészt.
- úgy történhetett, fiacskám, hogy most remeg a kezem.
Egy kis csöndes motozás után Csuklik szólalt meg:
- Nem találom a sok limlom között!
- Én sem látom sehol. Másikat kell reszelni. Ez pedig nagy
baj, mert a harmadik faluból jön át ma este az óráért az öreg Sümegi.
Kutykuruttyra sandítottam, de most nem nézett rám. A levegõt azonban egyre gyorsabban szedte, 
a mûhelyben meg Csuklik vigasztaló hangon így szólt:
- Máskor is volt már harmincnyolc fokos láza!
Tiktak bácsi azonban - mint aki kimondani is fél - nagyon
lassan így szólt:
- Tudod, édes fiam, attól reszketek én már évek óta, hogy
ebbõl a sok megfázásból egyszer csak tüdõgyulladás lesz. -
Nem is mondta, inkább csak nyöszörögte, és lehajtotta a fejét.
Kutykurutty hevesen a kilincs felé kapott, de én gyorsabb
voltam. Megragadtam a kezét, õt meg átlódítottam a fiúk szobájába:
- Mondtam, hogy várjunk még! Nem engedem, hogy elrontsd a tréfánk sikerét! Azt hiszem, itt is 
akad még egy kis szemlélnivaló.
Tudtam, hogy nagymamájuk ilyenkor be szokott vonulni
szobácskájába és ott uzsonnázik-vacsorázik csöndesen, magában. Átkukucskáltam hát hozzá a 
kulcslyukon, aztán intettem Kutykuruttynak, hogy nézzen át õ is. Tudtam, hogy mit
lát, de nem reméltem, hogy annyira megérti, amit lát, mint
amennyire megértette. Természetesen a nagymamája ült
odaát a kandalló mellett, vacsorai kávéja nélkül. De Kutykurutty - ezt megilletõdött 
arckifejezésébõl határozottan észrevettem - nem csupán a nagymamáját látta mozdulatlanul,
merengõben, hanem sokkal többet és szívszorítóbbat: egy
öreg nénit, aki már annyira az élet szélére szorult, hogy a legnagyobb öröme az a kis bögre esti 
kávé, és akinek most még ez sincs meg. Magát a szomorúságot lehetett látni a
kulcslyukon át. És az én barátocskám egy-két másodpercnél
tovább nem bírta elviselni a látványt. Most már rémülten kapott a kilincshez, berohant a szobába, 
és odaborult a nagymamája ölébe:
- Tessék kávét inni, nagymama! Tessék kávét inni! Nem
kell a madártej! Nincs nekem semmi bajom. Nem fáztam
meg. Moha találta ki az egész csalást. Azt mondta, jó tréfát
csinálunk, óriási sikere lesz. De ez nem tréfa, hanem kegyetlenség! Tessék kávét inni, nagymama!
És rohant a konyhába:
- Édesanyám! Nem kell madártej! El ne tessék venni a nagymama tejét!
Majd futott a mûhelybe:
- Édesapám! Ne aggódjon, nem vagyok beteg!
Egy pillanat múlva együtt volt az egész Tiktak család, és
mindegyikük kérdõ, sõt számonkérõ tekintettel nézett rám.
A kakukkos óra azonban ismét megelõzött. Mindannyian hallottuk, amint kattant egyet, 
kicsapódott az ajtócska, a kakukk kiugrott, és hatszor kakukkolt. Közben azonban észrevettem, 
hogy nyitva van az ablak. S minthogy Kutykuruttyon
csak nagykabát volt a hálóinge fölött, elõször is õhozzá fordultam:



- Gyorsan öltözz fel, mert megfázhatsz. Én ezalatt elmondom a szüleidnek, mit tanultál most - két 
óra alatt.
De Kutykurutty dühösen rám kiáltott:
- Semmit sem tanultam! Azt meg egyáltalán nem tudom,
mire volt jó ez az egész betegségkomédia! És hol az óriási siker?!
Válasz helyett azonban sürgettem:
- Ne szónokolj most, hanem menj és öltözz, mert megfázol!
Most már dobbantott is:
- Ha megfázom, hát megfázom! Az én ba...
Csak ennyit mondott: "az én ba...". A "jom" már a torkán
akadt. Tekintete ugyanis kiáltozás közben a nagymamájára
ugrott. Nézte, nézte õt és egyre több világosság, ráeszmélés
gyúlt a szemében. Aztán lassan az édesanyjára, majd
Csuklikra, végül az édesapjára bámult, és szinte látszott a tekintetén, hogy mire gondol: esti kávé, 
éjszakai ébrenlét, rövid ágy, tüdõgyulladás, bajok, kellemetlenségek, rettenetes aggódás. Azok 
viszont, akikre tekintett, örvendezve mosolyogtak. Õk már pontosan értették, hogy Kutykurutty mit 
tanult azalatt a két óra alatt.
utoljára rám fordította a tekintetét, s minthogy Csuklik
odahozta közben a kabátját, már nem hajszoltam. Odalépett
hozzám és hátba vágott:
- De hát nem lett volna egyszerûbb, ha csak megmagyarázod mindezt?!
- Százszor magyaráztam már, hiába. Most láthattad, hallhattad, tapasztalhattad is, hogy nem 
csak a te bajod, ha
megfázol: még a harmadik faluban is bajt okozhatsz vele. Ma
például Sümegi bácsinak. Mert nem létezik "én bajom", "te
bajod", "õ baja", csak "mi bajunk".
Kutykurutty elgondolkodott, majd felkapta a fejét:
- És azt nevezed te óriási sikernek, hogy nem mászkálok
többé kabát nélkül?
Nevettem.
- Dehogy! Inkább azt, hogy felismertél egy igazságot.
Mégpedig azt, hogy nincs olyan baj a világon, amely csupán egyvalakié!
A nagymama ekkor a kandalló mellõl, ahol már a kávéját
kortyolgatta, odaszólt hozzánk:
- De miért beszéltek csak a bajokról? Öröm sincs olyan,
amely csupán egyvalakié! Kutykurutty örül neki, hogy én
mégis kávézom ma este. Én meg annak örülök, hogy olyan
unokám van, aki örül. És képzeld csak, kedveském, maradt
még tej madártejnek is. Akkor szoktad ugyan kapni, mikor
beteg vagy, de úgy gondolom, nem utasítod vissza egészségesen sem!
A csomagok
Gyopár bátyám tizenéves korában a Mikulás-nap elõtti
reggelen beutazott Vácra. Ekkor már olyan komoly és
megfontolt volt, hogy nyugodtan elengedték szüleink
egyedül. Délben tömött tarisznyával érkezett haza, és kirakta
az asztalkájára, amit vásárolt: három zacskó cukrot, három
tábla csokoládét, három csomag fügét, három doboz datolyát, három narancsot, három 
csokoládémikulást, három ív piros papírt meg egy kis gombolyag aranyszínû zsineget.
Ugribugri megkérdezte tõle:
- Hát ezeket kinek adod?
Gyopár azonban azt hitte, árt a tekintélyének, ha a nála kisebb kérdésére fölényeskedés nélkül 
válaszol, ezért azt mondta:
- Majd megtudjátok. Ugribugri, rád szükségem is lesz estefelé, úgyhogy ma ne menj át 
Fújóskához.
Ebéd után Gyopár bement a szobájába, leült az asztalkája
mellé, és három csomagot készített a vásárolt csemegékbõl.



Mire elkészült a csomagolással, már kezdett is sötétedni.
Meggyújtotta a mennyezetrõl függõ petróleumlámpát, és
elõvett a fiókjából három nagyon szép, vékony, színes levélpapírt a hozzájuk tartozó borítékkal. 
Minden levélpapírra
mindössze egyetlen sort írt, majd aláírta õket. A borítékokra
meg csak egy-egy nevet írt, címet nem. Aztán kikiáltott Ugribugrinak:
- Hozd ide a tarisznyádat!
Az öcskös a szobánkban játszott, de most fölugrott a szõnyegrõl, szanaszét hagyta az 
építõkockáit, és izgatottan szaladt Gyopárhoz. Gyopár belerakta a tarisznyába a csomagokat, 
majd komoly ábrázattal így szólt:
- Mondd utánam: Nagykaratty, Cukorpék, Üstökös.
- Nagykaratty, Cukorpék, Üstökös.
- Jól van. Ilyen sorrendben menj el hozzájuk. Nagykarattynak add oda a legfölsõ csomagot, 
Cukorpéknek a középsõt, Üstökösnek az alsót.
Ugribugri is, én is nagyot néztünk: még sohasem hallottunk olyasmit, hogy bármelyik kistörpe 
ajándékot küldött volna a barátainak Mikulásra. Én azonban sejtettem, mi a
célja vele. Gyopár ugyanis csak olyan fiúkkal barátkozott,
akiknek nem kellett semmi szívességet tennie, õ viszont kaphatott tõlük szívességeket. 
Nagykarattytól kölcsönkaphatta a kerékpárját; Cukorpék családja õt is vitte vasárnaponként
utazgatni, megnézni egy-egy várost, vidéket; azonkívül mindig süteményes csomaggal jött haza 
tõlük, mert Cukorpék apja, Gömbölyû bácsi volt a törpeházi pék és fuvaros. De a
legfontosabb Üstökös barátsága volt neki. Üstökös ugyanis
idõsebb volt nála két évvel, családja meg a legjobb módú
törpecsalád volt Törpeházán. Üstökösnek kormányozható
szánkója volt, istállójukban póni állt, és Gyopár is lovagolhatott rajta. Számító természetérõl 
azonban barátai is tudtak:
volt tehát viselkedésükben egy kis idegenkedés Gyopárral szemben.
Ezen gondolkozhatott Ugribugri is, mert mialatt a csizmácskáját húzta, egyszerre csak 
szomorúan azt kérdezte:
- Azért adsz nekik ajándékot, hogy ezentúl is kapj tõlük
mindenfélét? Kölcsön a kerékpárt, meg süteményt, meg hogy elvigyenek utazni? És hogy ezentúl 
is lovagolhass a pónin?
Én magam is reménykedve néztem Gyopárra. Rettentõen vágyódtam rá, hogy olyan bátyám 
legyen, aki õszintén, igaz szóval azt feleli: "Úgy van, öcskös, azért küldöm a csomagokat. 
Köszönetem jeléül is az eddigiekért, de fõként
azért, hogy a jövõben se tagadják meg tõlem ezeket a szívességeket."
Még arra is gondoltam: ha csakugyan így válaszol, fölugrom és megölelem, megcsókolom. 
Gyopár azonban egy kis zavart heherészés után, ünnepélyeskedõ arccal azt felelte:
- Milyen csacsi vagy te még, öcskös. Az ember szeretetbõl
ajándékozza meg a barátait. Azt írtam a levelekben is: "Barátságom jeléül, szeretettel." Az ember 
azért ad ajándékot, hogy örömet szerezzen a megajándékozottnak.
Szomorúan horgasztottam le a fejem, Ugribugri viszont
így kurjantott:
- Éljen, nagyszerû! Éljen Gyopár!
Most már megszólaltam:
- És miért kell ezért Ugribugrinak abbahagynia a játékot?
Miért nem te magad viszed el a csomagokat?
Gyopár megörült az akadékoskodásomnak, mert így azonnal lehurroghatott:
- Semmi közöd hozzá! Megengedte édesanya, hogy az
öcsköst küldjem. Elõkelõbb, ha nem személyesen viszi az
ajándékot az ajándékozó, hanem küldi. És Ugribugri is kapni fog érte tõlem egy zacskó cukorkát.
Meguzsonnáztunk, aztán az öcskös belebújt a ködmönkéjébe, nyakába akasztotta a tarisznyát, 
fülére húzta kucsmáját, és útnak indult a csikorgó havon. Gyopár Ugribugri asztalkájára tett egy 
kis zacskóban néhány szem cukrot, és lesújtó pillantást vetett rám, miközben kinyitottam a 
könyvemet.
Vagy fél óra múlva felpattant az ajtó, ragyogó arccal berontott az öcskös, és még a ködmönkéjét 



sem vette le, úgy lelkendezte tüstént:
- Hallgass ide, Gyopár! Nagyon fogsz örülni! Kitaláltam
valami nagyszerût! Úgy hagytam ott mindenütt a csomagot,
hogy engem senki se láthasson! Nagykarattynál a virágtartóra tettem az ablaka elõtt, aztán 
megkopogtattam az ablakot és elszaladtam; Cukorpéknek kinn feküdt a kucsmája a tornácon, 
abba tettem bele, és aztán meghúztam a kertajtón a
csengettyût! Üstököséknél a kutya szájába adtam, õ vitte a
konyhaajtóhoz, és kaparta, hogy nyissák ki, hozott valamit!Mire kinyitották, én már régen kint 
voltam a kertbõl! Ugye, jól kitaláltam?
Gyopár azonban elkedvetlenedett:
- Most azt hiszik, én cipeltem oda a csomagokat, és én
hagytam ott ilyen gyerekes módon. Mire volt ez jó?
Az öcskös bámult:
- Hát nem érted? Ha tudják, hogy tõled van a csomag, akkor gyanakszanak: csak azért adod, hogy 
szívességeket kapj érte, mint ahogy elõször én is gyanakodtam. Akkor pedig
nem örülnek neki olyan nagyon. Ha azt hihetik, hogy a Mikulás hozta, sokkal jobban örülnek!
Gyopár bosszúsan legyintett:
- Szamárság! Hiszen ott a levelem mindegyikben, abból
megtudhatják, hogy én küldtem!
De ugribugri boldogan mosolygott:
- Ne aggódj, gondoltam én arra is! - Azzal belenyúlt ködmönkéje zsebébe, és büszkén letette 
Gyopár asztalára a három levelet. Gyopár rámeredt a levelekre, eltakarta kezével
az arcát, aztán fölugrott és üvölteni kezdett:
- Hogy merészeltél ilyet tenni?! Te törpebõrbe bújt sárkány! Te bárányképû vipera! És én még 
cukrot készítettem ide neki! - Fölkapta a zacskót, a földhöz vágta, rátiport és tovább üvöltözött: - 
Tudod te, mit vettél el tõlem?! Elvetted,
hogy kerékpáron mehessek be Vácra, pedig mennyire szerettem volna! Nagykaratty már õsszel 
sem szívesen adta kölcsön a gépét kisebb útra sem! De ha megkapja ezt a csomagot, akkor nem 
mondhatná majd tavasszal, hogy nem adja!
Cukorpék körül ketten is lebzselnek, akik utazni szeretnének
velük! A legutóbb már észre is vettem Cukorpéken, hogy szívesebben vitte volna Erdõcsöndjét; 
Diridongó meg nagyobb
süteményes csomagot kapott, mint én! Ki tudja, hány utazást vettél el tõlem, és mennyi 
süteményt! Üstökös a múlt vasárnap azzal az ürüggyel, hogy veszélyes a pálya, egy idõsebb fiút 
akart vinni a szánkóján, az édesapja meg egyre nehezebben adja kölcsön a pónit: "De ne sokáig, 
fiam, mert fáradt!" Itt lett volna a legfontosabb az ajándék! Tudod te, milyen tisztelet vesz körül 
engem attól, hogy üstökös barátai
közé tartozom, és az õ pónijukon lovagolok végig Törpeházán?! És ezt most mind tönkretetted, te 
hasznavehetetlen, tökfejû vadkan!
ugribugri sírásra ránduló szájjal rebegte:
- De te nem ezt mondtad az elõbb... Hanem azt, hogy...
örömöt akarsz szerezni nekik...
Gyopár egy pillanatra zavarba jött, de már fel is csattant a hangja:
- Persze, hogy örömöt! De egyúttal... az ember biztosítani is akar a maga számára bizonyos 
elõnyöket. Ezt te még nem értheted ezzel a kicsi és buta fejeddel. De éppen ezért
nem lett volna szabad szófogadatlanul és pimaszul a kicsi és
buta fejed szerint intézkedned! - És kirohant a konyha felé,
nyilván azért, hogy elpanaszolja édesanyánknak, mi történt.
Ugribugri sírva loholt utána:
- Nem pimaszul! Én jót akartam! Ne haragudj, Gyopár!
Ismét eltelt vagy fél óra. Megint nyílt az ajtó, Gyopár visszajött a konyhából. Már majdnem 
nyugodt volt; szelídítették édesanyánk okos, vigasztaló szavai. Meglepõdve körülnézett:
- Hol az öcskös?
Engem meg ez a kérdés lepett meg:
- Azt hittem, veletek van a konyhában. Lehet, hogy átment bánatában Fújóskáékhoz.
Gyopár félig magának, félig nekem dohogta:



- Hüvelyknyi törpe! És egyúttal óriásmajom! Hiába adtam
ki az összes megtakarított pénzemet!
Ekkor azonban megint fölpattant az ajtó, és berontott Ugribugri. Az elõbb csak ragyogott az arca, 
most azonban valósággal tündökölt, mint egy csillagszóró:
- Gyopár! Jóvátettem a hibámat! Megkapsz mindent, amit
szeretnél! Még a csomagot is vissza akarták adni mindenütt:
azt mondták, ha számításból adtad, nem kell nekik, de én
nem fogadtam el! Ugye, jól tettem? Hiszen mindent megígértek!
Gyopár olyannak látszott, mint aki ültõhelyében éppen
megfagy. Még akkor is a dermedtség hatását keltette, amikor lassan fölemelkedett a székrõl és 
rémült tekintettel az öcskösre meredt. Ugribugri tovább ujjongott:
- Nagyszerûen elintéztem mindent! Megmondtam mind a
három helyen, mekkora bajt csináltam, mert nem értettem
a kicsiny és buta fejemmel, hogy te nemcsak örömöt akarsz
szerezni nekik a csomagokkal, hanem egyúttal biztosítani is
akarsz a magad számára bizonyos elõnyöket. Nagykarattynak megmondtam, hogy mindig adja 
kölcsön neked a kerékpárját, még Vácra is; Cukorpéknek, hogy aggódsz Erdõcsöndje miatt, te 
akarsz utazni velük, és szeretnéd, ha
nem lenne kisebb a süteményes csomagod, mint Diridongóé. Üstökösnek megmondtam, hogy 
mindig vigyen téged is a kormányozható szánkón, és akkor is adják kölcsön neked a pónit, ha 
fáradt egy kicsit, mert téged tisztelet vesz körül attól, hogy a barátai közé tartozol, és ez fontos 
neked.
Mindenki nagyon nevetett, és mindent megígértek. Mindenütt megkínáltak süteménnyel is, de én 
nagyon siettem haza, hogy minél elõbb elmondjam neked ezt a sok jó hírt!
Gyopár már elõbb megfogta a fejét mindkét kezével, mintha attól félne, hogy szétpattan, most 
pedig lassacskán öszszegörnyedt, lerogyott, leült a szõnyegre, és úgy nyögött és
hörgött, mint súlyos teher alatt a kenetlen tengely.
Ugribugri elhallgatott, bámulta néhány pillanatig, aztán
rám nézett, és kétségbeesve, suttogva kérdezte:
- Jaj, Moha... mi baja Gyopárnak? Csak nem tettem
megint valami rosszat?
Boldog újévet!
Egy téli reggelen, már nagyobbacska koromban, ébredezés közben egyszerre csak ráeszméltem, 
hogy hiszen újesztendõ napja van. A következõ pillanatban
már ki is ugrottam az ágyból, és kapkodva öltöztem. Akkor
már Gyopár bátyám is ébren volt, fel is öltözött. Öcsénk
azonban, hiába volt Ugribugri a neve, még aludt. Odakiáltottam hát neki:
-Ugribugri! Újesztendõ van! - Arra gondoltam, hadd fusson ki velünk õ is a konyhába, s kívánjunk 
együtt boldog újévet mindhárman édesanyánknak, édesapánknak.
Gyopár azonban rám szólt:
- Hagyd aludni. úgysem jön'
Tudtam én jól, hogy Ugribugri az este kijelentette: senkinek sem fog boldog újévet kívánni. Mégis 
bíztam benne,
hogy megváltoztatja elhatározását. Hiába bíztam. Komoly
arccal nézte, amint sietve öltözködöm, noszogatásomra pedig csöndesen azt felelte:
- Nem megyek.
- De miért nem?
- Mert nem.
Ha nem mondta is, tudtuk mindnyájan a vonakodás okát.
Ugribugri az utóbbi idõben csöndes és szégyenlõs lett, idegenkedett mindenfajta szerepléstõl. 
Nem volt hajlandó versikét mondani édesanyánk születésnapján, vendégségben pedig mindig 
zavarba jött, ha tudta, hogy azt várjuk: õ is kívánjon jó étvágyat az ebédhez vagy uzsonnához.
Nem is noszogattam hát tovább, hanem kiszaladtunk a
konyhába. Édesanyánk éppen a reggelit tálalta édesapánk
elé, és mi boldog újesztendõt kívántunk mindkettõjüknek.
Szívesen reggeliztünk volna mi is tüstént, de édesanyánk



nem egyezett bele:
- Mosakodjatok meg elõbb, és öltözködjetek föl rendesen.
Reggeli után pedig hasogassatok fát a konyhára, mert elfogyott.
Erre azonban összenéztünk, és Gyopár így szólt:
- Igen, igen... de... mi több helyre is el szeretnénk menni
boldog újévet kívánni. Hasogasson inkább Ugribugri, õ biztosan úgysem jön velünk!
Ugribugri csakugyan nem akart velünk jönni, és mi még a
reggelinket eszegettük, amikor már csattogni kezdett kicsiny
fejszéje az udvaron. Mielõtt azonban elindultunk, becsomagolt egy porcelán babát, és átadta 
nekünk:
- Ti úgyis bementek Borbála néniékhez, vigyétek el ezt a
kis Borcsának.
Borbála néni a nagynénénk volt, kis Borcsa az unokahúgunk. A babát Borcsa hozta el nemrég 
hozzánk, hogy Ugribugri javítsa meg, mert az egyik karja levált. S bár igazából
Gyopár volt a család ezermestere, a kis Borcsa mégis azt
szerette volna, hogy Ugribugri foglalkozzon a babájával. Az
öcskös rendbe is tette a babát, visszaillesztette a karját.
Elõször tehát Borbála nénihez mentünk, boldog újesztendõt kívántunk, ettünk a diós meg a mákos 
kalácsból, és leültünk a kis Borcsa mellé a szõnyegre, hogy játsszunk vele egy kicsit.
A megjavított baba alvóbaba volt, vagyis ha az ember lefektette, behunyta a szemét. Én azonban 
kíváncsi lettem arra, hogy vajon fekvõ állapotban is ki tudom-e nyitni a szemét. A kísérlet olyan jól 
sikerült, hogy be sem akarta csukni
többé, akár lefektettem, akár felállítottam, pedig még ringattam is, hogy aludjon. A kis Borcsa 
sírva fakadt. Szégyelltem
magam rontópálkodásom miatt, odasúgtam hát Gyopárnak:
- Induljunk már!
Még egyszer boldog újesztendõt kívántunk a háziaknak,
kilépdeltünk a verandára, és magunkkal vittük a babát is -
vissza Ugribugri gyógyító kezébe.
Minthogy öcsikénk ekkor újból szóba került, Borbála
néniék nevetve megemlítették:
- Õ persze nem jött el; tudjuk, tudjuk, nem szeret boldog
újévet kívánni.
Nevettünk mi is, és siettünk a többi rokonunkhoz. Végül
még a tanító bácsinkhoz is beszaladtunk, és ott találtuk nála több törpeházi cimboránkat. Ott volt 
Habakuk, Menyus, Kökörcsin, a kis Babszem Bandi meg Kutykurutty.
Õk is boldog újévet jöttek kívánni. Betoppanásunkkor éppen arra kérte õket a tanító bácsi, hogy ne 
felejtsék el megírni azokat a leckéket, amelyeket a szünidõre föladott. E figyelmeztetésen 
azonban mindnyájan huncutul somolyogtunk, mert tudtuk, hogy a szünidei leckét nem veszi 
szigorúan. Hiszen tüstént azt mondta õ maga is:
- Tudjátok, gyerekek, hogy ez a lecke nem kötelezõ. De
igen nagy örömöt szereznétek vele, ha mégis megírnátok.
Mi azonban azt gondoltuk magunkban, hogy a nem kötelezõ lecke nem is igazi lecke.
Nemsokára már indultunk is hazafelé, hogy el ne késsünk
az ünnepi ebédrõl. Útközben pedig, minthogy ennyien öszszetalálkoztunk, megbeszéltük, hogy 
ebéd után fölmegyünk boldog újévet kívánni Földigszakáll bácsihoz is.
Földigszakáll bácsi ugyanis - mint tudjátok - nem Törpeházán lakott, hanem a falu határában álló 
hegytetõn, és csillagászattal foglalkozott. Építtetett a házára váci ácsokkal egy kinyitható 
csillagvizsgáló kupolát is, abban állt a forgatható,
hatalmas távcsõ. Nevezetes volt Földigszakáll bácsi arról is,
hogy valóságos kis télikertet rendezett be a szobájában különleges déli növényekbõl: még citrom- 
meg narancsfája is volt. Mindenkit érdekelt ez a sok különlegesség, éppen ezért
ezzel a kérdéssel rontottunk be Ugribugrihoz:
- De Földigszakáll bácsihoz csak eljössz délután? Mindnyájan fölmegyünk hozzá boldog újévet 
kívánni!
Ugribugri nem felelt tüstént. Nagy munkában volt: a szünidei leckét írta. Nevettünk rajta:



- Hiszen ez nem kötelezõ!
Nyugodtan pontot tett egy mondat végére, aztán így felelt:
- De a tanító bácsi nagyon szeretné, ha megírnánk. - Leitatta a tintát, becsukta a füzetét, és 
kijelentette: - Boldog újévet kívánni Földigszakáll bácsihoz sem megyek. Különben is dolgom van: 
éppen Földigszakáll bácsi három könyvét
akarom bekötni ma délután. - Ugribugri ugyanis konyított
valamicskét a könyvkötészethez; egy folyóiratból tanulta
meg a mesterség alapfogásait.
Bármennyire ízlett is az otthoni diós meg mákos kalács,
Gyopárral keveset ettünk belõle: Földigszakáll bácsinál
ugyanis mindig sokféle finom sütemény volt: asszony-lányai,
menyei elhalmozták ajándékkal.
Amikor azonban kopogtattunk az ajtaján, meglepetés érte
a vendégsereget: a házigazda nem volt otthon. Minthogy a
faluba sem ment le, úgy gondoltuk, hogy nemsokára visszatér, nyilván sétál egyet a szép, száraz 
idõben, a csikorgó havon.
Egyik társunk, Menyus, unokája volt Földigszakáll bácsinak; tudta a családi titkot: hováá teszi a 
kulcsot a nagyapja, ha elmegy. Kinyitotta tehát a ház ajtaját, mi pedig beléptünk
az erõsen fûtött szobába, illedelmesen leültünk, várakoztunk
és nézelõdtünk. Amikor azonban már a negyedik, ötödik, sõt
hatodik negyedórát is elkongatta az öreg ingaóra, s
Földigszakáll bácsi még mindig nem tért haza, egyre gyakrabban gondoltam arra - s amint 
kiderült, mindannyian -,
hogy kár volt olyan keveset enni otthon a diósból meg a mákosból. Egyikünk végül ki is mondta 
mindnyájunk óhaját:
- Te, Menyus... te unokája vagy Földigszakáll bácsinak...
tulajdonképpen meg is kínálhatnál minket õhelyette.
Néhány pillanat múlva mindnyájan a megterített asztalnál
voltunk: Menyus, Habakuk, Kökörcsin, Babszem Bandi,
Kutykurutty, Gyopár meg jómagam. Azazhogy... "rosszmagam". Mert a sok süteményes meg 
disznótoros tál láttára ugyanúgy nem vártam meg Menyus házigazdai kínálását,
ahogyan társaim sem várták meg. Hol innen, hol onnan
kaptunk föl egy-egy finom falatot, oktalan összevisszaságban tömtük magunkba a süteményt, 
sült kolbászt, pogácsát, töpörtyût, diós kalácsot, ecetes uborkát, mákos kalácsot,
sült hurkát, befõttet... Nagy kapkodásunkban le is löktünk
egy pogácsás tálat. egy üveg befõttet meg egy nagy üveg uborkát.
Az volt a legnagyobb baj, hogy cseppet sem féltünk a tetteink miatt. Tudtuk, hogy Földigszakáll 
bácsi mindent megbocsát, s minthogy nem féltünk, jóllakottságunkban újabb
szórakozást kerestünk, és bevezettük a szobába játszótársnak Földigszakáll bácsi kecskéjét, 
Juliskát. Tulajdonképpen
nem lett volna ebbõl baj, de egyszerre fölkiáltott egyikünk:
- Nini! Az Esthajnalcsillag!
És már rohantunk is mindnyájan a csillagvizsgáló kupolába. Kinyitottuk a kupolát, s már éppen a 
messzelátót próbáltuk a csillagra irányítani, amikor odalentrõl zajt hallottunk.
Erõs léghuzat támadt, és már röpült is le a kupolából a szobába a sok-sok apró papírlap: 
Földigszakáll bácsi nagy gonddal rendezgetett csillagászati feljegyzései. S már hallottuk is 
Földigszakáll bácsi kiáltását:
- Juliska! Mit csinálsz te itt?!
Juliska bizony legelt a szobában. Lelegelte a különleges növények javarészét.
Az ijedt Menyus már vitte is vissza sietve az ólba, mi meg
ott álltunk szemben Földigszakáll bácsival, miközben mint
valami csodálatos, szobai havazás, még mindig szállingóztak
a kupolából a csillagászati jegyzetek.
Szomorúan nézett minket egy ideig, aztán csöndesen azt kérdezte:
- Tulajdonképpen miért jöttetek föl ennyien egyszerre?
Egyenesen rám nézett, felelnem kellett. De többször is a



torkomon akadt a mondat, amíg kinyögtem:
- Azért... azért jöttünk, hogy... hogy... boldog újévet kívánjunk Földigszakáll bácsinak...
Amikor néhány óra múlva otthon elfújtam a petróleumlámpát és lefeküdtem, elszorult a szívem. 
Arra gondoltam: milyen nagyon búsulhat most Földigszakáll bácsi féltve õrzött, ápolt növényeinek 
pusztulásán. De tüstént meg is vigasztaltam magam egy kissé: milyen jó, hogy holnap örömben 
is lesz része, ha majd ugribugri átadja neki a három frissen kötött, keményfedelû könyvet.
És ekkor egyszerre csak elborítottak a nap emlékei.
Eszembe jutott, hogy nem csak Földigszakáll bácsinál helytelenkedtem aznap. Eszembe jutott, 
hogy nem aprítottam
fát édesanyám kérésére... nem vigyáztam a kis Borcsa
babájára... fel sem merült bennem, hogy megírhatnám a
szünidei leckét...
És eszembe jutott az is, hogy ugribugri viszont... a többit
már végig sem gondoltam. Hirtelen fölültem az ágyamban,
és halkan átszóltam hozzá:
- ugribugri, alszol?
Fölriadt álmából:
- Tessék? Mit akarsz?
De hallgattam. Éreztem, hogy fölfedeztem valami fontosat, de nem tudtam kifejezni. Ilyesfélét 
hebegtem:
- Te, Ugribugri... én rájöttem, hogy... mi csak beszéltünk,
mi csak... mondtuk, hogy boldog újévet kívánunk... te
azonban... te azonban...
Mondtam volna nagy nehezen még tovább is, ugribugri
azonban dühbe gurult:
- Azért ébresztettél föl, hogy éjnek idején bölcselkedj nekem? Ha még egyszer föl mersz 
ébreszteni, hozzád vágom a papucsom!
Fél perc múlva újra hallottam egyenletes, nyugodt lélegzését. Én viszont a fejem alá tettem a 
karom, és még sokáig
bámultam az ablak halvány fényû négyszögére.
Csak a jó szándékú tréfa szabad
Kutykuruttyot sokáig jó barátomnak tartottam. Eljött
azonban a pillanat, amikor megtudtam róla, hogy valójában nem barátom, csak cimborám.
A kistörpék nagyon szeretik április elsejét, a bolondok
napját. Abban az esztendõben vasárnapra esett, és én még
ágyban voltam, amikor Kutykurutty berontott és a könyvszekrényemre mutatva, komoly arccal, 
sürgetve kért:
- Moha, kérlek, add kölcsön egy félórára a Sehol sincset.
Arra gondoltam, talán valamelyik meséskönyvben ismer
ilyen címû mesét, és kiugrottam az ágyból. De mire a szekrényhez értem, észbe kaptam és ezt 
kiáltottam:
- Most jut eszembe, nincs itt a szekrényben, kint van a verandaasztalon.
Kutykurutty megzavarodott, kiment a verandára, így aztán
én kiálthattam elsõnek:
- Hahaha! Április elseje, április elseje!
A beugratás visszaadását azonban Kutykurutty késõbbre
halasztotta. Sietett a szomszédunkba Bérci Bercihez. Akkoriban ugyanis rajtam kívül még Bercivel 
volt közeli barátságban - legalább õt szerette volna beugratni, ha velem nem sikerült a tréfa. Berci 
kereste is szorgalmasan a Sehol sincs címû könyvet, de öt perc múlva már vissza is adta a 
beugratást. Felmutatott egy fára a kertjükben:
- Nini! Pacsirta!
Kutykuruttynak nem jutott az eszébe, hogy fára sohasem
ül pacsirta. Odanézett. De nemsokára õ ugratta be újból Bercit, aztán Berci õt. És annyira 
belemelegedtek a beugratásokba, hogy még másodikán és harmadikán is folytatták.
Negyedikén már egyetlen szavát sem merték elhinni egymásnak. Már akkor is beugratásra 
gyanakodtak, ha a zuhogó áprilisi záporban azt mondta valamelyikük, hogy esik az esõ.



Ugyanennek a napnak a délutánján Bérci Berci meg én
könyveket vittünk föl Földigszakáll bácsi hegytetõi házába,
és amikor estefelé hazajöttünk, Kutykurutty a kapunk elõtt
várt minket a padocskán. Még oda sem értünk, ezt kiáltotta Bercinek:
- Menj be a kertünkbe, van egy csomag a számodra a veranda párkányán. Itt volt a nagynénéd, 
hozott neked egy szelet rumos krémtortát, de nálatok senki sem volt odahaza, hát nálunk hagyta!
Berci nevetett:
- Hát ezt jól kieszelted! Holnapután kiskedden bemegyek.
És mindketten leültünk a padra. Kutykurutty ártatlan képet
vágott, de látszott az arcán, hogy töri a fejét, mivel vehetné
rá Bercit a bemenetelre. Egyszerre csak felkiáltott:
- Ha nem mész be érte, én eszem meg!
Berci megint nevetett:
- Jó étvágyat!
Ekkor azonban, óriási meglepetésünkre, Kutykurutty fölugrott, beszaladt a kertjükbe, és krémtortát 
majszolva jött
vissza. Elámultam kitûnõ ötletén. Azzal vezette félre Bercit
meg engem is, hogy úgy mondott igazat, mintha nem volna
igaz, amit mond. Bercin is látszott, hogy tetszik neki Kutykurutty tréfája, mert csodálkozva 
mosolygott.
Ekkor azonban valami rettenetes történt. Miután Kutykurutty bekapta az utolsó falatot is, 
terpeszállásban Berci elé állt, jobb kezét a jobb térdére, bal kezét a bal térdére támasztva, 
közvetlen közelrõl, a szó legszorosabb értelmében
Berci szemébe nevetett. Hallatszott a nevetésén, hogy azt hiszi, Berci bizonyára nagyon 
bosszankodik a torta miatt, és látszott vigyori ábrázatán, hogy örül ennek a bosszankodásnak.
A mosolygó Berci ettõl persze elkomorult, most már valóban bosszús lett, egyszerre csak 
felugrott, berohant a kertjükbe és bevágta maga mögött a kaput. Én meg rémülten
bámultam az elégedett, terpeszkedõ Kutykuruttyra:
- De Kutykurutty! Hiszen akkor... ha így nevetsz... akkor
az nem volt tiszta tréfa! Nem a jó tréfa volt a célod, hanem
csak az, hogy bosszantsd Bercit és örülhess a bosszúságának!
Kutykurutty szája körül még ott villódzott a gúnyos mosolygás:
- Hát persze, hogy az volt a célom! Ez a tréfával együtt jár.
Másféle tréfa - ahogy te mondod: tiszta tréfa - nem létezik!
Felálltam:
- Várj egy kicsit!
Beszaladtam a konyhába és így szóltam édesanyámhoz:
- Hadd vigyem el azt a kis üveg dióbefõttet, ami még félre van téve Ugribugrinak. Be szeretnék 
bizonyítani Kutykuruttynak valami nagyon fontosat.
Kibontottam, beletettem egy kávéskanalat, és szaladtam
vele vissza Kutykuruttyhoz:
- Be fogom neked bizonyítani, hogy igenis létezik tiszta
tréfa. Nézz ide: ez Ugribugri legkedvesebb befõttje: az utolsó
üvegecske. Tudja is az öcskös, hogy nincs több. - Átszaladtam a kocsiúton, eldugtam az üveget 
az erdõszélen egy bokor mögé, és visszaültem a padra. - Nagyon vigyázz, Kutykurutty, hogy egy 
picikét se nevess! Ha nevetsz, nem érvényes a bizonyítás, mert hátha ugyanúgy nevetnél, mint az 
elõbb, akkor pedig tényleg nem lesz tiszta a tréfa, mert roszszaság keveredik bele, és Ugribugri 
sírva fakad!
Azzal bekiáltottam a kertünkbe.
- ugribugri! Légy szíves, gyere ki!
Hamarosan nyikordult a kiskapu, és az öcskös kíváncsian
lépegetett felénk.
- Nézd csak, öcskös, odatettem a bokrok mögé az utolsó
dióbefõttedet. Kanális van benne. Menj oda, keresd meg és edd meg.
Ugribugri elnevette magát:
- Egymást már nem tudjátok becsapni, hát most engem



próbáltok? - Nevetgélve ült le hozzánk a padra.
Nem tágítottam:
- Hát nem mész? Vigyázz, mert akkor én eszem meg!
Elterpeszkedett és így szólt:
- Jó étvágyat!
Felálltam, átlépegettem a kocsiúton, felemeltem a befõttet és eszegetve jöttem vissza hozzájuk. 
Ennyire bámulni még nem láttam az öcsköst! Úgy vizsgálta az üveget, mint
aki nem akar hinni a szemének. Aztán egyszerre csak elmosolyodott. A mosoly növekedett, 
erõsödött, szélesedett, végül nevetés lett belõle, és ezt mondta nevetve és bámulva:
- Nahát, hogy ez milyen jó tréfa! Azzal csaptál be, hogy
nem csaptál be, csak úgy tettél, mintha be akarnál csapni!
Hahaha! Holnap én is megcsinálom ezt Fújóskával!
Nevettünk mindketten, odaadtam az öcskösnek a dióbefõttjét, õ pedig lelkesen nekilátott 
kanalazni. Ránéztem Kutykuruttyra. A pillantásából úgy tûnt, megértette, amit
mondani akartam: létezik tiszta tréfa.
Teltek-múltak a hetek, én pedig örömmel állapítottam
meg, hogy Kutykurutty már nem szokott kárörömmel nevetni. Továbbra is barátomnak tartottam 
tehát, és csak egyszeri, kicsiny lelki megbicsaklásnak véltem azt a rettenetes, kárörömmel teli 
hahotát.
Egy júniusi délután osztálytársam, Puff, bekiáltott a kertünkbe:
- Nem jössz át Kutykuruttyhoz? Üzent értem, nem tudom, mit akar.
Kutykuruttyék kertjében már négy-öt kistörpe nevetgélt a
nagy cseresznyefa alatt, és Kutykurutty ezzel fogadta Puffot:
- A nyári fürdésrõl vitatkoztunk. Szereted a vizet, ugye?
Puff felkiáltott:
- Persze! Nagyon szeretem!
Kutykurutty rávágta:
- Akkor hát tessék, itt a víz!
Ekkor vagy tízliternyi víz zúdult Puff fejére a cseresznyefa
lombjai közül. Egy vödör lengett odafönn, most már üresen.
Az aljára, hogy emelhetõ legyen, zsineget erõsített Kutykurutty. A kezén, amellyel a zsineg végét 
fogta, el is idõzött a tekintetem. Nem voltam képes Kutykurutty arcába nézni, mert nem akartam 
látni a szégyentelen, tomboló kárörömöt. Épp
elég volt, hogy hallottam a már jól ismert, durva hahotát.
Uzsonnaidõ volt, nemsokára tehát a csuromvizes Puff és a
többi kistörpe is hazament. Kutykurutty meg - szája körül ismét a gúny villódzásával - elém állt:
- Látom, neked megint nem tetszik valami, de hidd el,
Moha barátom, együtt jár a tréfával az, hogy akit megtréfálnak, dühös, aki pedig megtréfálja, 
élvezi, hogy a másik boszszankodik.
A szemébe néztem:
- Hiszen láttál a múltkor tiszta tréfát!
Legyintett:
- Ugribugri nem számít! Õ olyan, mint egy bárányka.
Kezembe vettem a zsineg lecsüngõ végét, kíváncsi voltam,
vajon én is tudok-e bánni a vödörrel. Azt mondtam:
- Hozz egy bögre vizet! Aztán hívj ide valakit!
Fitymálva kiáltott:
- Csak egy bögrével?
Lecsaptam rá:
- Látod, ezzel is elárultad, hogy nem tréfa, hanem megbántás a célod. Igenis! Csak egy bögrével! 
Elég az is.
Miután beleöntötte a vizet a vödörbe, így szóltam:
- Most pedig te válassz, hogy kit hívjunk ide.
Gondolkodott, aztán kaján mosollyal azt kiáltotta:
- Rezedát!
Meghökkentem. Nem az volt a baj, hogy a legerõsebb



kistörpét kellett leöntenem, hanem az, hogy Rezeda nem
volt elég értelmes. Tartottam tõle, hogy még a tiszta, káröröm nélküli tréfától is megsértõdik. 
Mégsem akartam meghátrálni a bizonyítás elõl. Kutykuruttyot azonban már Rezeda megérkezése 
elõtt beküldtem a házba. Azt mondtam neki,
onnan is megfigyelheti, mi történik, mert ha véletlenül kárörömmel a szemébe nevet Rezedának, 
az a vasgyúró mindkettõnket palacsintává lapít.
Megérkezett Rezeda, én pedig meghúztam a zsineget.
Amikor a fejére ömlött a víz, Rezeda gyorsan felnézett a fára,
aztán még gyorsabban az arcomra kapta a tekintetét. Sajnáltam, hogy nem mondhattam meg 
rögtön Kutykuruttynak, hogy ez az a fontos pillanat, amelyben a megtréfált megtudja, tiszta tréfa 
történt-e vele, vagy pedig kárörömmel teli bántalom.
Rezeda nyomát sem láthatta rajtam a kárörömnek, csak
tiszta mosolyt fedezhetett fel az arcomon. Egyszerre csak õ
is elmosolyodott, aztán fel-felkuncogott, kivette kezembõl a
zsineget, emelgette a vödör alját, és a sok kacarintásból egyszerre csak nevetés, majd harsány 
hahotázás lett. A vállamra csapott:
- Hát ez remek! Moha, ezt én is megcsinálom, méghozzá
tüstént. - És rohant haza.
Kutykurutty lassan odajött hozzám. Komoly volt, hallgatott
egy ideig, aztán így szólt:
- Hát igen...
Biztos voltam benne: nem hiszi már, hogy nem létezik tiszta tréfa. Ezentúl - gondoltam 
magamban - nem azért fog megtréfálni valakit, hogy megbántsa, hanem azért, hogy a
kedves mókázás után együtt nevethessenek. Éppen ezért
már egy csöpp bizalmatlanság sem moccant bennem, amikor a nyári szünet közepe táján ezzel 
fogadott a játszóréten:
- Csuda jó tréfát tudok! Csináljuk meg valakivel!
Elmagyarázta nekem a tréfát, én meg elhívtam egy percre
az okos Pojácát a "Komámasszony, hol az olló" játékból:
- Gyere, Pojáca! Jövendõt mondunk neked! - Vizsgálgatni kezdtem a tenyerét, és derûs arccal 
"jövendöltem" neki:
- Nagyon sok örömben lesz részed, a jövõ nyáron pónilovat
kapsz. Tizenöt éves korodban, ha sorsjegyet veszel, megnyered a fõnyereményt. Húszéves 
korodban bányát fogsz fölfedezni itt, Törpeháza közelében, csak azt nem látom világosan, hogy 
aranybánya vagy gyémántbánya lesz-e. - Ekkor
azonban elkomorult az arcom: - A közeljövõben azonban
sajnos - még sóhajtottam is: -, ajaj! A közeljövõben nagy csapás fog érni.
És ebben a pillanatban már el is érte Pojácát a megjósolt
nagy csapás. Kutykurutty ugyanis már elõbb a háta mögé
somfordált, és most teljes erejébõl hátba vágta. Látszott Pojácán, hogy sokallja az ütés erejét, a 
tréfa azonban tetszett
neki. Nevetett hát egyet, s azt kiáltotta:
- Ez jó! - S már futott is vissza "Komámasszony, hol az ollót" játszani.
Figyelmeztetni akartam Kutykuruttyot, hogy máskor kisebbet üssön, de attól, amit hallottam és 
láttam, torkomon akadt a szó: Kutykurutty kárörömtõl rengõ hahotával Pojáca
után szaladt, elébe ugrott, kezét a szétterpesztett térdére támasztotta, és közvetlen közelrõl 
belenevetett az arcába. Pojáca egy pillanatig csodálkozva nézte Kutykuruttyot, a tekintete 
ugyanazt az érzést fejezte ki, amit e pillanatban magam
is érezni kezdtem Kutykurutty iránt: szánakozást. Aztán kikerülte az útjában állót, s továbbment a 
játszók felé.
Kutykurutty visszacsellengett hozzám, és kedvetlenül azt mondta:
- Hát ez nem sikerült! Nagyobbat kellett volna csapnom a hátára!
Ezen már szomorúan elmosolyodtam magam is:
- Túlságosan is nagyot csaptál, Kutykurutty! Akkorát,
hogy még én is éreztem!
Ettõl kezdve nem tudtam barátomnak nevezni, és amikor



megkérdezte tõlem, miért nem nevezem annak, ezt feleltem:
- Mert nincs benned irántam baráti érzelem. Örülsz, ha
pórul jár valaki.
Csodálkozva bámult rám:
- Attól még a barátod lehetek! Magad is azt mondod,
hogy valaki! Annak még sohasem örültem, ha te jártál pórul.
Lassan válaszoltam, hogy jól megértse:
- Bármelyik kistörpe bajának örülsz is, az összes kistörpét
megbántod vele. Aki nem barátja mindenkinek, nem lehet
barátja senkinek, legföljebb cimborája!
Ezen olyan mélyen és komolyan elgondolkodott, hogy fellobbant bennem a remény: Kutykurutty 
cimborám talán valamikor azt is megérti, hogy tisztességes kistörpe csakis tiszta tréfát enged 
meg magának. Vagyis nem azért tréfál meg
valakit, hogy megbántsa, hanem azért, hogy a kedves mókán aztán együtt nevethessenek. És 
akkor, egyszer, talán majd végre én is újra barátomnak nevezhetem Kutykuruttyot.
Tanító-nagyító
Történt egy délután - május végén vagy június elején -,
hogy ugribugri öcskösöm fölállt a kerti tanulóasztalkája mellõl, odalépegetett hozzám, és így 
szólt:
- Segíts rajtam, Moha! Mi lesz velem?
Én egy másik, valamivel nagyobb kerti asztalka mellett tanultam. Valójában már régóta szerettem 
volna, hogy hozzám forduljon ugribugri ezzel a kéréssel, mert láttam, hogy milyen nehezen megy 
neki a tanulás. Tudtam, hogy ebben kéri a segítségemet. Õ sem tartotta szükségesnek, hogy 
kimondja. A tanév elsõ felében még igen jó tanuló volt. Tavasszal azonban, szinte egyik napról a 
másikra rosszul kezdett felelgetni. Ráadásul egyre több és több hiba akadt az írásbeli leckéiben 
is. Panaszkodott is naponta:
- Nem megy a tanulás, nem megy úgy, mint azelõtt!
Úgy tettem, mintha nem is hallanám. Tudtam ugyanis: ha
egyenesen megmondom, mi a baj, ellenkezni fog, tagadni,
és nem érek célt. Most azonban megvolt a tervem. Minthogy
õ maga kérte a segítségemet, kimondtam:
- Azért nem megy a tanulás, mert nem is akarod, hogy menjen!
Haragos lett az arcocskája:
- Ez nem igaz! Akarom, hogy menjen!
- Ha akarnád, menne! Bebizonyítom, hogy nem akarod.
- Na, erre kíváncsi vagyok!
Éppen ez volt, amit vártam. Átöleltem a vállát, visszasétáltam vele a padocskájához, magam is 
leültem mellé, és megkérdeztem tõle:
- Tudod-e, hogy mi az a nagyító?
Szélesen elmosolyodott, mint akinek még beszélni is
öröm arról, amit szeretne:
- Hát persze, hogy tudom! Az a kerek üveg, amit nem
adsz nekem. Pedig meg lehet vele gyújtani a gyufát!
- Nana! A nagyító ahhoz önmagában még kevés! Napfény is kell hozzá!
- Rendben van, de miért mondod ezt? Csak beszélsz róla,
de úgysem adod nekem!
Titokzatosan elmosolyodtam:
- Nagy oka van annak, hogy emlegetem! Mert nem én fogok segíteni rajtad, hanem a nagyító. Õ 
fog megtanítani rá, hogyan lehetsz ismét jó tanulóvá.
Nevetett:
- A nagyító?! - Sõt kedvét lelte a rímjátékban: - Tanító-nagyító, tanító-nagyító! - De rögtön durcás is 
lett az arcocskája: - De akkor sem adod nekem, tudom!
- Ha megérteti veled, hogy nekem van igazam, és csak
azért nem tanulsz jól, mert nem is akarsz, akkor talán neked
is adom. Hiszen akkor megérdemli azt az örömöt, hogy te
légy a gazdája!



Nevetett örömében:
- Öröm neki, ha én leszek a gazdája? - Megint a rímmel
játszott: - Hiszen akkor derék ez az üveg-kerék!
Ekkor bementem a szobánkba, és kihoztam egy könyvet.
Természettani könyv volt. Nemrégiben kaptam kölcsön
Földigszakáll bácsitól. Föllapoztam a nagyítólencsékrõl szóló fejezetet, és rámutattam egy 
bekezdésre:
- Ezt a néhány mondatot tanuld meg! Egy óra múlva kikérdezem! Tedd addig félre a könyveidet.
Az öcskös csalódottan bámult:
- Hát a nagyító? Nem õ fog tanítani?
- Persze, hogy õ! Éppen azért kell megtanulnod ezt a néhány mondatot, hogy jól megértsd majd, 
amire tanít!
Egy óra múlva ismét ott ültem vele a padocskáján:
- Na, halljuk! Mondd el, amit tanultál!
ugribugri elkezdte:
- A domború lencsék... a domború... lencsék... - aztán
elhallgatott. Ráncolta a szemöldökét, lecsüggesztette a fejét,
töprengve vakargatta az orra hegyét.
Elkezdtem tehát mondani, hátha eszébe jut:
- A domború lencsékre esõ párhuzamos fénynyaláb...
Na?
Nem tudta folytatni. Úgy tettem, mintha unatkoznék, a
konyhánk ajtaja felé pillantottam és megjegyeztem:
- Azt hiszem, sárgarépa-fõzelék lesz vacsorára!
Az öcskös orra tövérõl a homlokára szaladtak a ráncok,
fölkapta a fejét, és rémülten azt kiáltotta:
- Jaj! Dehogyis! - Tüstént felderült az arca és lelkendezve
újságolta: - Éppen ellenkezõleg, gombapörkölt lesz! Most
jött meg édesanya az erdõbõl, vargányát szedett!
Ezt feleltem:
- Abban igazad van, hogy gombapörkölt lesz, azt azonban
rosszul láttad, hogy vargányát hozott, mert csiperkét hozott!
ugribugri mentegetõzött:
- Nem figyeltem meg elég jól a kosarat, hiszen tanultam!
- Na, ha tanultál, folytassuk a domború lencséket! Mit csinál a párhuzamos fénynyalábbal a 
domború lencse?
ugribugri arcocskája megint elsötétült. A fejét ismét lógatta, megint töprengve vakargatta az orra 
hegyét. Ismét körülszemlélõdtem:
- Úgy látom, már ki is mászkálnak a ládából a kiscicák! -
Macskánknak, Miókának ugyanis nemrég születtek kiscicái.
Az öcskös hirtelen ismét fölélénkült:
- Ki bizony! Éppen az elõbb cipelte vissza Mióka mind a négyet!
Megcsóváltam a fejem:
- Ezt is rosszul tudod! Csak három mászkál ki, a negyedik
alighanem megszúrta a talpacskáját, Gyopár már el is ment
Mályva néniért. - Mályva néni mindent tudott a macskákról,
õ volt a törpeházi "cicadoktor".
Ugribugri megint azzal mentegetõzött, hogy tanult, ezért
nem tudta rendesen megfigyelni a kiscicákat.
- Na, ha tanultál, mondd fel a leckét! Miért nevezzük gyûjtõlencséknek a domború lencséket?
De az orrhegyvakargatásnál most sem jutottunk tovább.
Fiatal õszibarackfa állt a közelünkben, rátekintettem:
- Nem nagyon igyekszik ez a fácska! Úgy nézem, még az
idén sem hoz termést!
Az öcskös újból felkapta a fejét:
- Dehogyisnem! Éppen az elõbb vettem észre egy termést



ott, a legalsó ágán!
- No, meg a legfelsõn! Nem tudsz te semmit, Ugribugri!
Sem azt, amire figyelgettél, sem a gyûjtõlencséket! - És elõhúztam a zsebembõl a nagyítómat.
Ugribugrinak felcsillant a szeme:
- Most fog tanítani? És aztán nekem adod?
Nevettem:
- Ha megtanít tanulni, és megérteti veled: a valódi baj az,
hogy nem is akarsz tanulni... de egyáltalán nem biztos, hogy
meg tudja értetni veled...
Az öcskös megint rímelt, de most a nagyítóhoz szólt:
- Tanító vagy, nagyító!
Egy szál gyufát tettem az asztal lapjára, és így szóltam:
- Amit most fogsz hallani, azt a nagyító mondja. Mindanynyiszor elmondja ezt, valahányszor fény 
hatol át rajta. De úgy
gondolom, egy kistörpe jobban megérti az üveg hangjánál a
törpehangot. Tolmácsolom hát a tanítását a magunk emberi nyelvén. Így szól tehát a nagyító: "Ha 
meg akarod tanulni
a leckét, nem szabad, hogy figyelmed egyformán érjen mindent: vacsoragombát, kiscicákat, 
barackfát, lepkét, bár most
a napsugarak is egyformán világítanak a ceruzára, a könyvre, a gyufaszálra. De ha a sugarak elé 
tartasz, ahogyan most
Moha tart engem, akkor én, a gyûjtõlencse, összeterelem és
egyetlen pontra, a gyufa fejére irányítom õket. Az akaraterõ
is olyan gyûjtõlencse, mint én! Ha meg akarod tanulni a leckét, neked is össze kell terelned a 
figyelmed sok-sok párhuzamos sugarát, és egyetlen pontra, a leckére kell irányítanod õket. Akkor 
aztán azon az egyetlen ponton együttes erõvel világítanak mindnyájan. Az együttes erõvel világító 
napsugarak olyanná teszik a gyufafejet is, amilyen a Nap! Világossá,
izzóvá! Meghódítja a nap a gyufafejet, birtokába veszi. Ha figyelmed sugarai ugyanígy 
összegyûjtve világítanak rá a leckére, akkor te is meghódítod a leckét; az pedig a birtokod, a 
tulajdonod lesz! Más szóval: megtanultad."
Ennyit mondott az én szavammal a nagyító. A gyufafej
pedig a fénynyaláb gyújtópontjában nagyot sercent és lángra lobbant. Ugribugri nevetett, maga 
elé tette a számtankönyvet, és ezt mondta:
- Köszönöm, Moha. A tanítást is, a nagyítót is.Én azonban zsebre dugtam a nagyítót:
- Hohó! Még nem biztos, hogy megtanított tanulni! - De
mindjárt elõ is húztam: - Kölcsön azonban szívesen itt hagyom nálad! Nézegethetsz vele bogarat, 
virágot. - Letettem
elé, rá a nyitott számtankönyvre: - Na, szervusz.
De most meg Ugribugri dugta zsebre:
- Köszönöm, Moha, kölcsönképpen is. Majd nézegetek is
vele... ha már minden leckémet megtanultam! - És a számtankönyv fölé hajolt.
Én meg visszaszóltam:
- Most már tényleg a tiéd!
Három kavics
Bérci Berci egy alkalommal különös könyvet kapott
ajándékba. Olyasvalami volt a címe, hogy Csalafintaságok, tréfák, beugratások. Kértük, hogy adja 
kölcsön, de nem adta senkinek, hiszen akkor nem ugrathatott
volna többé be minket. Az volt a legkedveltebb csalafintasága, hogy letett egymás mellé három 
kavicsot, két fekete közé egy fehéret, aztán így szólt:- Távolítsd el a két fekete kavics közül a 
fehéret, de anélkül, hogy hozzányúlnál. Nemcsak kézzel nem szabad hozzányúlni, bottal sem, 
falevéllel sem, semmivel!
Amikor végre elismerte a töprengõ, hogy hozzányúlás nélkül nem tudja eltávolítani a két fekete 
kavics közül a fehéret, Berci nagy diadalmasan megfogta az egyik fekete kavicsot,
áttette a másik fekete mellé, és ezzel csakugyan meg is oldotta a feladatot, hiszen bár nem ért 
hozzá a fehérhez, mégis eltávolította a két fekete közül.
Persze én is többször kértem tõle a könyvet, de hiába.



Egyszer azonban, egy májusi napon, ezt válaszolta:
- Hát jó, kölcsönadom. De adnod kell érte valamit.
Örömmel kérdeztem:
- Mi legyen az a valami?
Akkoriban már tudta rólam egész Törpeháza, hogy szívesen oktatom, nevelgetem a jóra 
társaimat, nem lepett hát meg Berci válasza:
- A kisöcsém napról-napra szemtelenebbül beszél velem.
Neveld meg egy kicsit, és ha majd azt tapasztalom, hogy
már nem szemtelenkedik velem, kölcsönadom neked a csalafintaságos könyvet.
Másnap délután, amikor beléptem a kertjükbe, Berci rám
kacsintott és a kis Dániel felé mutatott: hallgassam csak, éppen jókor jövök. Dániel valami 
bogarat taposott szét a földön, mogorván nézett a bátyjára, és ezt mondogatta:
- Csibész Berci! Csibész! Csibész Berci!
Mondta még többször is, de mi már siettünk a faluvégi játszórétre, ott gyûltek össze ugyanis 
délutánonként a velünk egykorú törpeházi gyerekek. Miután kiléptünk a kertkapun,
Berci hozzám fordult:
- Most hát hallottad, hogyan beszél velem. És tudod, miért? Mert kocsi elé fogtam egy 
cserebogarat. A kocsit dióhéjból csináltam. Odarohant, eltaposta a cserebogarat. Azt
mondta, azért, hogy ne szenvedjen tovább. Engem meg szidott. - Berci megállt: - Nem akarsz 
visszamenni, és most rögtön beszélni vele? Megvárunk a labdázással.
Azonban megráztam a fejem:
- Most nem. Még figyelem egy kicsit a viselkedését.
Néhány nap múlva, amikor ismét átmentem hozzájuk, az
éléskamrában találtam rá Bercire. Kanalat markolt és buzgón meregette vele a lekvárt egy 
üvegbõl. Amikor megpillantott, kiszaladt a házból, és dühösen azt kiáltotta:
- Dániel! Merre vagy?
Távolról jött a válasz:
- Mit akarsz?
Berci szidta:
- Nem megmondtam, hogy maradj itt a konyhaajtóban,
és ha közeledik valaki, fütyülj?
A felelet - Dániel szokása szerint - ismét többszörösen
hangzott el:
- Fütyülök rád! Fütyülök rád! Fütyülök rád!
Berci intett nekem:
- Hallod ezt? Így beszél a bátyjával! Nem akarsz most itt
maradni egy kicsit, és megkezdeni a nevelését?
Azonban megint megráztam a fejem:
- Még figyelem egy ideig.
A következõ napon alig értem át Berciékhez, zivatar tört ki.
Behúzódtunk a fiúk szobájába, és Berci unalmában a falnak
dobálta a labdáját. A labda egyszerre csak félrepattant és...
csörrr! Kiütött egy ablaktáblát.
De Berci már futott is a konyhába, és ezt újságolta az édesanyjának:
- Kicsapta az ablakot a szél, kitört az üveg!
Amikor elvonult a zivatar és elindultunk a rétre, Berci el
akarta vinni Dániel csónakocskáját is, hogy leúsztassa a
hegyrõl futó esõpatakokban. Dániel azonban kijelentette:
- Nem viheted el. Én is úsztatni akarom.
Berci dühösen rákiáltott:
- De viszem!
Dániel vissza:
- Ha megpukkadsz, akkor sem!
Berci üvöltött:
- Mi vagyok én, hogy így mersz velem beszélni?!
Dániel most már nevetett:



- Kukac vagy. - És szokása szerint ismételgette is: - Kukac
Berci! Kukac Berci! Kukac Berci!
Berci rám nézett:
- Hallod, mit kiabál? Most már igazán elkezdhetnéd a nevelését! Miért halogatod? Hiszen annál 
késõbb kapod kölcsön a csalafintaságos könyvet!
Ettõl kezdve egész nyáron át majdnem minden nap együtt
voltam Bercivel. Egy este, amikor már hazafelé lépegettünk
a faluvégi rétrõl, elröpült mellettünk egy cserebogár, és Berci utánairamodott, hogy leüsse. Én 
pedig Berci után iramodtam, megfogtam a karját, és ijedten azt suttogtam:
- Jaj, vigyázz, ezt le ne üsd! Ez nagyon okos cserebogár,
ennek nagyon rossz véleménye lenne rólad!
Tudta Berci, hogy tréfálok, de azért megkérdezte:
- Mi lenne rólam a véleménye?
Kérdéssel válaszoltam:
- Mit mondanál neki, miért ütötted le?
Kivágta persze nagy diadalmasan a szokásos feleletet:
- Mert kártékony!
Megveregettem a vállát:
- Látod, milyen jó, hogy nem ütötted le! Ha ezt mondanád neki, tüstént tudná, hogy hazudsz. Mert 
ha a kárral törõdnél, felajánlottad volna édesapádnak, hogy rendezzetek
együtt nagyszabású cserebogárirtást. Amikor azonban dióból fabrikált kocsi elé fogunk és úgy 
kínzunk egyet-egyet, akkor valójában a rossz hajlamunk mûködik, és csupán mentségül 
mondogatjuk, hogy a kártékonysága miatt ütöttük le.
Berci elgondolkozott. De hogy mégis ellenkezzék, késõbb
ezt dünnyögte:
- De ez az egy is okozhat kárt...
Bólogattam:
- Okozhat bizony! Ha leütöd és dióhéj elé fogod, benned
okozza az igazi nagy károsodást. Állatkínzóvá leszel általa.
Alighanem a cserebogárról jutott eszébe Dániel, és így
szólt hozzám:
- De Dánielnek akkor sem szabad szemtelenkednie velem.
Mikor beszélsz már vele?
Nem válaszoltam, csak titokzatosan mosolyogtam s a távolba néztem, mint aki erõsen 
gondolkodik valamin.
Nemsokára véget ért a tanítás, és még több idõt tölthettem Bercivel. Egy délelõtt, amikor 
édesanyja lent járt a faluban, megint az éléskamrában találtam rá, a lekváros bödön
mellett. Nem szóltam róla, késõbb azonban az erdõben rámutattam egy fehér pillangóra:
- Egyedül röpköd szegényke... Amióta a testvérével az a
baj történt.
Sejtette Berci, hogy megint valami történet következik,
mosolygott is már elõre, de azért megkérdezte:
- Miféle baj?
- Beröpült az éléskamránkba és eszegetni kezdett a lekvárból. Én persze magyaráztam neki, hogy 
nem ez a módja az õ táplálkozásának, lebegjen virágról virágra a gyönyörûu tisztásokon, ne töltse 
azzal szépséges pillangóéletét, hogy az
éléskamrában lebzsel. Mit gondolsz, mit felelt? Iszonyatosat!
"Õ annyira megszerette a lekvárt, hogy már nem is fontos
neki a lebegés a réteken, nem fontos neki a napfény, a hajnal, az alkony, már nem fontos neki 
semmi más, csak a lekvár." Beszálldosott hozzánk továbbra is, én meg szomorúan
láttam, hogy õ, aki hófehér pillangónak született, úgy bújja a
kamrát, mint valami szürke egér. Egy napon, amikor ismét
beléptem a kamránkba, sírdogálást hallottam a lekváros bödönbõl. Megismertem a lepke hangját, 
de õt magát csak nagy nehezen vettem észre a félhomályban. Már nem fehér
volt, hanem egészen sötét. Beleragadt a lekvárba, összetapadtak a szárnyai, s könnyû lábacskáira 
súlyos lekvárcsizma száradt. A bödönbõl ugyan kiszabadítottam, de pillangóéletének vége lett: 



soha többé nem röpülhet. De ami a legrettenetesebb: most már irtózatosan fáj a szíve a gyönyörû 
lepkeélet, a lebegés, a tisztások, a virágok után...
Berci most már komoly arcocskával hallgatta a történetet,
de aztán ugrott egy nagyot és repdesõ mozdulatokat tett két karjával:
- Én nem ragadok bele, Moha! Én nem, ne félj!
A nyár közepe táján, amikor egyszer ebédelni szaladtunk
hazafelé, Berci véletlenül felrúgott egy üveg napra tett kovászos uborkát. De tüstént be is kiáltott a 
házba:
- Eszter néni! Miért nem kötik meg azt a kecskét? Biztosan
õ döntötte fel az uborkájukat!
Ezek után - bármennyire siettünk is ebédelni - meg kellett
hallgatnia egy újabb történetet. Elmondtam neki, hogy volt
egyszer egy kedves kistörpe. Igaz, hogy olyan volt az orra,
mint egy kis uborka, de hiszen illik is a törpéhez az uborkaorr. Mitõlünk senki se várja, hogy 
olyanok legyünk, mint valami tündérke. Ez a kistörpe azonban nagyon szeretett volna
csinosabb ábrázatú lenni, és megkért egy varázslót, hogy segítsen rajta. Segített is a varázsló, 
álarcot varázsolt a törpécskére, sima homlokú, egyenes orrú, szabályos ajkú álarcot. A törpécske 
öröme azonban nem tartott sokáig. Idegenkedve,
bizalmatlanul nézett rá mindenki, az édesanyja pedig inkább
rá sem nézett, hogy ne kelljen sírva fakadnia. És ha mégis ránézett, ezt sírdogálta: "Jaj, jaj, ez a 
csinoska ábrázat nem az
én kedves kisfiam arca! Jaj, sosem láthatom többé az én
kedves kisfiamat!" Irtózni kezdett az ábrázatától maga a törpécske is, letakarta házukban a tükröt, 
s még a mosdóvizét is felzavarta, mielõtt föléje hajolt, nehogy meglássa magát
benne. Elment a varázslóhoz is, kérte, hogy vegye le róla az
álarcot. De a varázsló megvakarta a fejét a csúcsos süveg
alatt, és vigyorgott: "Hát, barátocskám, nem ilyen egyszerû
a dolog. Rád varázsolni nem volt nehéz, de levenni... ahhoz
már nagyobb varázsló kell." Jó pár év telt el, míg talált egy
varázslót a törpécske, aki vállalkozott rá, hogy megpróbálja
levarázsolni róla az álarcot. A varázslás azonban csak félig sikerült. Mert akkorára már úgy 
hozzánõtt az álarc az igazi arcához, hogy nem mindenütt lehetett levarázsolni. A kedves 
orrocskája azonban ismét látszott, s még a könnye is rácsordult, amikor újból megpillantotta a 
patakban. De nem szégyellte, hogy könnyezik. Azt mondta magában nagy boldogan: "Igazi 
örömkönny, és igazi uborkaorr."
Amikor befejeztem a mesét, Berci elnevette magát:
- Köszönöm, Moha. De hiszen mostanában már csak nagyon ritkán szoktam hazudni.
Magam is észrevettem, hogy megváltozott az én Berci pajtásom, s éppen ezért, a szünidõ utolsó 
estéjén, amikor hazaindultam tõlük, kivettem a fiókjából a csalafintaságos könyvet:
- Ezt pedig most magammal viszem, kölcsön.
Berci azonban nagyot nézett:
- Hogyhogy? Hiszen még nem is beszéltél Dániellel! Nem nevelted!
Elmosolyodtam:
- Nem neveltem, az igaz. De úgy egyeztünk meg, hogy ha
nem szemtelenkedik többé veled, elvihetem a könyvet. Talán
szemtelenkedik még?
Berci elgondolkozott:
- Igazad van, már régóta nem szemtelenkedik. De ha nem
nevelted, akkor nem a te érdemed, hogy nem szemtelenkedik.
Most már nevettem:
- De, bizony, az én érdemem. Téged tettelek olyanná,
hogy ne legyen oka a szemtelenkedésre. Hiszen tudod: ha
változtatni akarunk a fehér kavics helyzetén, változtathatunk
rajta úgy is, hogy a feketéhez nyúlunk...
Berci tátott szájjal bámult rám. Megfogtam hát szépen
gyöngéden az állát meg az orrát, becsuktam az eltátott száját, és nagy vidáman megindultam 



hazafelé, hónom alatt a csalafintaságos könyvvel.
Az igaz barát javulni segít
Egy nyári estén, vacsora után kiballagtam a törpeházi
fõutcára. Kutykurutty jött szembe, de nem volt valami
fényes hangulatban. Azt mondta:
- Kár a bocskorért!
Tudtam, azt érti ez alatt: nincs értelme nap mint nap megtennie a hosszú utat Nógrádverõcére és 
vissza, nem érdemes lejárkálnia barátjához, Karcsihoz.
Verõcén már akkoriban is sok budapesti család nyaralt, és
szívesen sétáltak fel Törpeházára. Megbámulták a kicsiny házakat, helyenként engedélyt is kértek, 
hogy bemehessenek, megnézhessék a kicsiny bútorokat. E látogatásokkor a gyerekek persze 
megismerkedtek velünk, kistörpékkel, és egy-egy ilyen nyári barátságból nemegyszer igazi, életre 
szóló barátság lett.
Ez a fajta barátkozás ugyanakkor mindig nyugtalanította
az illetõ kistörpe törpeházi barátját: hátha elidegenedik tõle a
barátja, és a budapesti kisfiú kerül közelebb a szívéhez. Ezért
aztán a szívem mélyén bizony megörültem lemondó arckifejezésének, mert engem is bántott egy 
kicsit, hogy - noha nem volt igazi barátom - Kutykurutty egyik napról a másikra
abbahagyta a délutáni csatangolásokat velem az erdõben,
és mindennap ebéd után lesietett a verõcei hajóállomás közelébe, Karcsiékhoz. Ahhoz viszont 
ragaszkodott, hogy vacsora után - mint minden este - találkozzunk odakinn az utcán, és ha 
holdfény van, sétálgassunk egy kicsit az erdõben.
Ezekben a napokban azonban nem figyelgette az ezüstösnek látszó lombokat, mert szüntelenül 
beszélt, lelkendezett Karcsiról. Tíz napig járt le hozzá, és az elsõ öt estén csak magasztalást 
hallottam. No, persze, sajátos magasztalást. Amit
ugyanis Kutykurutty dicséretként mondott, annak egy része
az én szememben nem mindig számított jótettnek. Azt
mondta például, hogy Karcsi "jópofa, remek alak, talpraesett fickó". Igen ám, de késõbb azt is 
mondta, hogy "igazi
jó barát". Ez a kettõ pedig nem biztos, hogy ugyanazt jelenti. Nos, éppen az "igazi jó barát" 
kifejezés volt az, amelyet a
hatodik naptól kezdve egyre ritkábban mondogatott Kutykurutty, sõt mintha kezdte volna 
megváltoztatni a véleményét Karcsiról.
Elõször azt mondta:
- Hát, lehetséges, hogy nem is olyan igazi jó barát ez a
Karcsi! Ma például egyszer csak azt mondta nekem: "Tudod-
e Kutykurutty, hogy te alapjában véve önzõ vagy?"
Ebben a pillanatban engem is érdekelni kezdett Karcsi:
- Mit feleltél neki? Mondtad, hogy tudod? Hiszen én is sokszor figyelmeztettelek rá!
Nevetett:
- Azt ugyan várhatja! Úgy tettem, mintha nem is hallanám!
A hetedik nap estéjén fanyar mosollyal újságolta:
- Hát, úgy látszik, az a szórakozása ennek a Karcsinak,
hogy a barátai orra alá dörgöli minden hibájukat. Ma azt
mondta nekem: "Kutykurutty, te kifejezetten ravasz vagy."
Még ilyet! Persze, ettõl még azért nagyon jópofa...
De akármilyen jópofának tartotta továbbra is Karcsit, ezen
az estén már másról is beszélt. Azt is elmondta, hogy hazafelé jövet fölfedezett három 
mogyoróbokrot. Én pedig megtudtam ebbõl, hogy elõbb jött el Karcsiéktól, mint szokott,
hiszen még csatangolásra is jutott ideje vacsora elõtt.
A nyolcadik napon már én kérdeztem meg:
- Karcsival mit játszottatok ma?
Kesernyésen fölnevetett:
- Játszottunk? Veszekedtünk! Kikértem magamnak, hogy
folytonosan hibákat keressen bennem. Õ meg azt mondta,
hogy õ nem keresi a hibákat, csak megmondja, amit észrevesz. De ha nem akarom, hogy 



figyelmeztessen, vigyázni fog, hogy ne szaladjon ki a száján. Azt feleltem: "Ajánlom is!"
A kilencedik estén Kutykurutty olyan rosszkedvû volt, hogy
sokáig gondolkodtam, mi a jobb neki: ha hallgatok a rosszkedvérõl, vagy ha megkérdem az okát. 
Elválásunkkor megkérdeztem:
- Valami baj volt odalenn? Összevesztetek?
Túlságosan is hevesen tiltakozott:
- Dehogy vesztünk össze! Lemegyek holnap is, semmi baj
sem volt...
Másnap aztán, a tizedik estén jelentette ki:
- Kár a bocskorért!
És most már megkönnyebbülten nevetett. Nevettem én is:
- Hát nem hagyta abba a hibáid számba vételét?
- Azt mondta, nem képes magában tartani. Nem tehet róla, kicsúszik a száján. Nem mondtam 
meg, hogy holnap már nem megyek le, minek tárgyaljunk errõl. De nem megyek! -
Megint nevetett, megkönnyebbülten sóhajtott, aztán hátba
vágott: - Hiszen ha olyan barátot akarok, aki a fejemhez vagdossa a hibáimat, ahhoz nem kell 
letalpalnom Verõcére! Itt
van helyben, Törpeházán, az én kedves Moha barátom,
õhozzá csak átszalad az ember...
Másnap ebéd után kiléptem a kapunkon, és megindultam
Nógrádverõce felé. Kutykurutty észrevett a kertjükbõl. Azt
gondolta, hozzájuk igyekszem, és kiszaladt elém az utcára:
- Kitaláltál valami jót?
Azt értette ezalatt, hogy kigondoltam-e valami úti célt vagy
játékot kettõnk számára aznap délutánra. Mert magától értetõdõnek tartotta, hogy aznap délután 
ismét együtt csatangolunk. Én azonban megráztam a fejem:
- Ne haragudj, Kutykurutty, most nem hozzád indultam.
Meglepõdött.
- Akkor hová mész?
- Lemegyek Verõcére Karcsihoz.
Elsötétült az arca:
- Jól van, menj le hozzá, csak tessék. Nekem elegem van
belõle, te meg odasietsz hozzá barátkozni, nagyon szép! De
nem baj, van még kistörpe Törpeházán, aki szívesen csatangol velem!
Elmosolyodtam:
- Én is szívesen csatangolok veled! Vacsora után légy szíves, gyere ki, ugyanúgy, mint eddig.
Felhõs volt aznap este az ég, nem világított a hold, az erdõbe tehát nem mentünk be. A fõutcán 
sétálgattunk.
Karcsiék a kikötõ közvetlen közelében laktak. Sok mindent
megfigyeltem ott aznap délután. A hajókról beszéltem hát
Kutykuruttynak, de hamarosan közbevágott:
- Hagyd már a hajókat! Karcsiról beszélj! Mi a véleményed
róla? Barátkozni fogsz vele?
Csak ennyit mondtam:
- Holnap már talán beszélek Karcsiról is.
De nem beszéltem. Alkalom sem igen volt rá, mert más
kistörpék is csatlakoztak hozzánk esti sétára a fõutcán. Elválásunk elõtt Kutykurutty a kertünk 
kapujában nyugtalankodva megkérdezte:
- Még ma sem beszélsz róla?
- Még ma sem! Holnap már valószínûleg.
Utánam kiáltott a kertbe:
- Annyit már ma is megmondhatnál, hogy rokonszenves-e neked!
Nem akartam, hogy elszomorkodjék, ezt feleltem hát:
- A hirtelen támadt rokonszenv gyakran bizonyul alaptalannak.
Másnap este, amikor vacsora után kiléptem kertünk ajtaján, Kutykurutty már ott várt és tüstént 
rám támadt:



- No, halljuk, mondd meg nyugodtan, hogy el vagy tõle ragadtatva.
Alighanem a padocskán várt, csak lépteimre ugrott föl,
most visszanyomtam a padra, magam is melléje ültem, és így szóltam:
- Kár a bocskorért! Holnap már nem megyek le hozzá.
Kutykurutty felugrott, és mérgelõdéssel igyekezett leplezni nagy örömét:
- Na, látod! Ugye, hogy kibírhatatlan? Benned is folytonosan hibákat keresett, igaz? De nekem 
miért nem hitted el?
Miért kellett ezért háromszor lecaklatni Verõcére, meg visszamászni Törpeházára?
Megfogtam a karját:
- Ne ugrálj fel minden pillanatban! Ülj le! Karcsi egy csöppet sem kibírhatatlan, sõt nagyon 
rokonszenves. A hibákat pedig nem keresi, hanem egyszerûen csak megmondja,
amit észrevesz. És jó szándékkal mondja meg, hogy tudjunk
róluk és kiirthassuk magunkból. Mert megtiszteli a barátait:
azt feltételezi, hogy ki szeretnénk irtani a hibáinkat.
Kutykurutty hallgatott néhány pillanatig, aztán ismét aggódó hangon kérdezte:
- De ha ennyire rokonszenves neked, és ha ennyire dicséred, akkor miért mondod, hogy kár a 
bocskorért? Akkor miért nem jársz le hozzá ezután is?
Megmagyaráztam:
- Azért kár a bocskorért, mert Karcsi csupán azokat a hibákat képes észrevenni bennem, 
amelyekrõl magam is tudok, márpedig én olyan barátot keresek, aki azokra a hibákra is 
figyelmeztetni tud, amelyeket én magam még észre
sem vettem. - Nevettem és a vállára tettem a kezem: - Ha
olyan baráttal akarok együtt lenni, aki csak azokat a hibáimat
veszi észre, amelyekrõl magam is tudok, ahhoz nem kell letalpalnom Verõcére; itt van akkor 
helyben, Törpeházán az én kedves Kutykurutty cimborám, akihez csak átszalad az ember...
Ugribábu varázsigéje
Egy nyári reggel Ugribugri öcskösöm boldog ábrázattal
így szólt hozzám: - Kulacsom is lesz! Kölcsönkértem Gyopártól!
Néhány nappal korábban ugyanis megígértem neki, hogy
a másnapi, egész napos kirándulásra, amelyre nyolc-tíz pajtásommal készültem, õt is elviszem. 
Most azonban eszembe
jutott valami, elgondolkoztam, és azt mondtam:
- Add vissza a kulacsot.
Értetlenül meredt rám:
- Miért?
- Mert nem viszlek el a kirándulásra.
Vagy fél percig meg sem tudott szólalni. Csak bámult rám,
könnycseppek gördültek le arcocskáján, aztán ezt suttogta:
-Miért gondoltad meg magad?
- Nem gondoltam meg. Ugribugrit szívesen elvinném, te
azonban egy idõ óta nem vagy Ugribugri!
Megrökönyödött:
- Hát ki vagyok?
- Ugribábu!
Elkerekült a szeme:
- Bábu? Miért volnék én bábu?
Vállat vontam:
- Azt már neked kell tudnod, hogy miért varázsoltad bábuvá magad!
Nem értette, mit akarok ezzel. Nem is gondolkozott rajta,
hanem hirtelen így szólt:
- Na és! Attól még elvihetsz magatokkal. Egy bábu is mehet kirándulni!
Megráztam a fejem:
- Csak olyat viszek, aki felelõsséget érez a tetteiért! Csak
az tud vigyázni másokra is meg saját magára is. Egy bábu
nem felelõs azért, ha például meglökik egy szikla tetején és
leesik. Nem is kívánhatom, hogy vigyázzon magára, hiszen



bábu: akár zsinegen is lehet rángatni.
Az öcskös megdöbbent:
- Én olyan vagyok, akit zsinegen lehet rángatni?
Bólintottam:
- Egy idõ óta olyan.
Elgondolkozott. Még mindig nem értette, mire célzok. Láttam, hogy nem is törõdik vele igazán, 
csak az a fontos neki, hogy elvigyem a kirándulásra. És egyszerre csak kimondta
töprengése eredményét:
- De ha bábuvá változtam, akkor vissza is lehet varázsolni engem emberré!
- Vissza bizony, csak tudnod kéne hozzá a varázsigét!
- Te tudod?
- Tudom!
- Akkor mondd meg!
- Az semmit sem érne! Neked kell rájönnöd!
Morcos arccal, fitymáló hangon jelentette ki:
- Na, ilyen varázsigérõl sem hallottam még! - És vitte arcán a morcosságot, végig a kertünkön, az 
utca felé.
Két barátja, Fújóska és Csiripiszli már várta a kapu mellett.
Tízóraizás idején, minthogy a kertünk elõtt játszottak, édesanyánk kiszólt értük:
- Gyerekek, tízórai!
Már ott állt a tej egy-egy nagy bögrében mindegyikük számára a verandaasztalon, mellette 
egy-egy nagy karéj vajas-mézes kenyér. Édesanyánk figyelmeztette õket:
- De ne úgy csináljátok, hogy fölhajtjátok a tejet, a kenyérrel meg elszaladtok tovább játszani! Ülve 
egyétek meg, ne
szaladgálás közben.
Azonban csak annyit ért el a figyelmeztetéssel, hogy nem
hajtották fel tüstént a tejet és nem szaladtak vissza azonnal
az utcára. A labda azonban ott volt Ugribugri keze ügyében,
a veranda párkányán. Egyik kezében tartotta a vajas-mézes
kenyeret, másik kezével pedig pattogtatni kezdte a labdát a
kõpadlón. A labda persze elugrott, az öcskös kenyérrel a kezében utána vetette magát; no, erre 
Fújóska sem bírt tovább ülni a székén, mindenáron meg akarta kaparintani a labdát.
Ugribugri azonban elcsípte elõle, pattogtatta tovább a padlón, majd hirtelen cselezni kezdett, 
megpördült, hogy hátat
fordítson Fújóskának. A gyors fordulástól viszont kiesett a
kezébõl a kenyér, amely - közismert szokása szerint - megkent oldalával lefelé a kõpadlóra 
placcsant.
Édesanyánk ebben a pillanatban jött fel a verandára, és
neheztelõen ingatta a fejét:
- Ejnye, ejnye, kisfiam! Hiszen megmondtam, hogy ülve egyetek!
Ugribugri bámulta egy kicsit a kövön hasaló nagy kenyeret, aztán hirtelen Fújóskára mutatott:
- Mert õ mindig lökdös!
Fújóska nevetett:
- Már megint azt mondod, hogy "mert õ mindig"! Egyebet
sem hallok tõled egész nap, csak azt, hogy "mert õ mindig,
mert õ mindig"! Te magad sosem vagy oka annak, amit csinálsz?
Csiripiszli meg így szólt az asztal mellõl:
- Igaza van Fújóskának, mostanában mindenért mást okolsz!
Ugribugri ráförmedt:
- Még te is dühösítesz? Éppen jókor! Úgyis jókedvemben vagyok Moha miatt!
Be is szaladt hozzám a szobába:
- Bábu vagyok még?
- Tyû, de még mennyire! Éppen most tapasztaltam újból!
Nem értette. Toppantott:
- Mondd meg a varázsigét!
Nevettem:



- Mondtam már, hogy csak akkor változtat vissza emberré, ha magadtól jössz rá! Egyébként a 
felét már ki is mondtad az elõbb.
Felcsillant a szeme:
- A felét?! Mikor? Mit mondtam?
- Azt nem mondom meg!
Ebéd után a kapunk melletti padocskán olvastam. Az öcskös és két barátja valamivel távolabb, az 
erdõszélen szaladgált. Az útjavítók kõrakásaira futkostak föl-le. Egyszerre csak azt vettem észre, 
hogy felém lépegetnek. Ugribugri meggörnyedve, vánszorogva, a másik kettõ meg kétoldalt 
mellette,
és mindketten ijedt arccal nézegették az öcskös térdét. Már
messzirõl is láttam, hogy alaposan fölsebezte mindkettõt.
Nyilván elesett a kõrakáson. Amikor megálltak elõttem, Ugribugri - mint akit hirtelen elfut a harag - 
Fújóskára mutatva már majdnem elkiáltotta szokásos hibáztató szólamát,
azt, hogy "mert õ mindig", de csak ennyit mondott:
- Mert õ...
Észre kellett ugyanis vennie Fújóska arcán a határozott tiltakozást. Ettõl akadt a torkán a "mert õ 
mindig", és ez okozta, hogy mutatóujja egy kis tétovázás után Fújóska helyett
Csiripiszlit vette célba, az öcskös pedig már mondta is:
-Mert õ...
Annyira nevetséges volt a bizonytalankodása, annyira mulatságos volt látni: õ maga sem tudja, kit 
hibáztasson, hogy
sérült térde ellenére mindhárman nevetni kezdtünk az öcskösön. Csiripiszli fel is kiáltott:
- Már megint a "mert õ"! De hát nem is tudod, hogy ki az
az "õ"! Nem is voltunk ott, amikor elestél!
Úgy tettem, mintha Ugribugrinak adnék igazat, és leintettem Csiripiszlit:
- Az mindegy, akkor is te vagy az oka. Rántottál egyet a
képzeletbeli zsinegen, attól esett el.
Ugribugri egy pillanatra megzavarodott; fürkészve nézte az
arcomat, de rögtön vissza is vetette magát a vitába, és szidta Csiripiszlit:
- Te mondtad, hogy arra szaladjunk!
Fújóska nevetett:
- De Ugribugri! Hiszen éppen te mondtad!
Ráförmedtem az öcskös két bûnbakjára:
- Ne vitatkozzatok! Akárhogyan történt is, ti vagytok az
okai, az bizonyos!
Amikor már odabent a szobánkban az utolsó tapaszt is rányomtam az öcskös térdére, aggódó 
hangon így szólt:
- Nem is olyan nagy sebesülés ez, egész jól tudok járni vele. Kirándulni is mehetek holnap!
Bólintottam:
- Persze. De csak akkor, ha addig visszaváltozol emberré!
Kötözés után általában hálásan szokott viselkedni. Most
azonban láttam, hogy küzd benne a két kívánság: kedvesnek
lenni hozzám, és rám üvölteni. De egyik sem gyõzött, kiegyeztek egy morcos felhördülésben:
- Nem rángat engem senki semmiféle zsinegen!
Örvendezõ arcot vágtam:
- Nagyszerû! Akkor már csak a varázsigét kell kimondanod, és újból ember vagy!
Most már a rám üvöltés gyõzött:
- Mondd meg a varázsigét!
Erre már nem is feleltem. Ugribugri dühösen elrohant, egy
perc múlva azonban már vissza is jött:
- Az elõbb is kimondtam a felét?
- Kimondtad.
- Akkor így hangzik a varázsige fele: "mert õ"!
- Nem így hangzik!
- Akkor melyik a fele? A "mert" vagy az "õ"?
- Mondtam már: ha nem magad jössz rá, nem használ.



Sebesülésére való tekintettel a két bûnbak is bejött a kertünkbe, és most már a ház mögött, a 
gyümölcsfák alatt játszottak tovább. Édesanyánk éppen az uzsonnát rakta a verandaasztalra, 
amikor a ház mögül üvegcsörömpölés hallatszott: betört egy ablak. Mindketten tüstént 
odasiettünk. A
még nagyobb baj ugyanis ilyenkor szokott történni: az ijedt
kistörpe össze akarja szedni az üvegcserepeket, kapkod, és
megvágja a kezét.
Ez a társaság azonban nem kapkodott. Mozdulatlanul,
majdnem katonás sorban álltak a betört kamraablak alatt, és
bámulták a két ablaktábla közt raboskodó labdát. Az öcskös
állt középen. Ebbõl is, no meg szégyenkezõ, riadt ábrázatából is látszott, hogy az õ kezébõl került 
oda a labda. Édesanyánk a biztonság kedvéért mégis megkérdezte:
- Te dobtad?
- Én.
- De hát miért dobtad megint a ház felé?
Az öcskös dühös arccal Fújóskára mutatott, és elkezdte:
- Mert...
De találkozott a tekintetünk, és elhallgatott. Édesanyánk ösztökélte:
- Folytasd hát! Mert?
Én szólaltam meg:
- Fújóska az oka. Bizonyára õ mondta, hogy arra dobja.
Vagy azért õ az oka, mert nem kapta el, de az egészen bizonyos, hogy Ugribábu nem hibás, õ 
semmirõl sem tehet, amit cselekszik.
Az öcskös arcán pillanatonként cserélõdött a derû és a ború, nem tudta, hálás legyen-e nekem, 
vagy dühös az Ugribábu elnevezésért. Édesanyánk nem értette, mit jelent
ez a név, tréfálkozásnak vélte, és nevetett rajta:
- Az ablakot majd megjavítjuk, most gyertek uzsonnázni!
Az öcskös a verandára menet mellém sündörgött:
- Most is kimondtam a varázsige felét?
- Kimondtad.
A ború véget ért, ugrott egy nagyot:
- Akkor már tudom, mi a fele! Az, hogy "mert"! - Tovább
szökdécselt, és azt kiáltotta: - Az egyik fele már megvan! Az
egyik fele már megvan!
Édesanyánk átölelte a vállát:
- Ahhoz képest, hogy most törtél be egy ablakot, elég jó
hangulatban vagy.
A jó hangulat azonban hamarosan véget ért. Amikor
ugyanis a játszórétre indultam, Ugribugri utánam szaladt és
reménykedve azt kérdezte:
- Akkor most már elkezdhetek csomagolni a kirándulásra?
- Nincs értelme. Ugribábut nem viszem.
Elöntötte szemét a könny, és lehorgasztott fõvel visszabaktatott.
A vacsora végén édesanyánk így szólt:
- Hozza be valamelyikõtök a konyhából a szamócás tejberizst!
Ujjongó kiáltás tört ki mindhármunkból, és Ugribugri már
ugrott is:
- Hozom!
Édesanyánk megijedt:
- Inkább ne te, te a sötétben is szaladsz.
Az öcskös azonban már fel is ugrott, a veranda lépcsõje
felé sietett. Gyopár bátyánk, aki szeretett utasításokat adni,
rákiáltott:
- A szobán át menj! Arra rövidebb!
Az öcskös szót is fogadott neki, édesanyánk meg utánakiáltott:
- De ne szaladj!



- Csak sietek!
Néhány másodperc múlva nagy robajjal feldõlt egy szék,
aztán megjelent Ugribugri a szoba ajtajában, megállt, és
vádló tekintettel nézte Gyopárt. A fehér porcelán tál a kezében volt, üresen. A szamócás tejberizs 
nyilván kiborult, amikor megbotlott. Gyopár - minthogy õ mondta, hogy a szobán át menjen - 
láthatóan kellemetlenül érezte magát. Az
öcskös néhány pillanatig hallgatott, aztán így szólt:
- Azért botlottam meg a székben, mert...
Biztosak voltunk abban, hogy Gyopárt fogja hibáztatni és
azt mondja: "mert Gyopár mindig utasítgat"; vagy: "mert
Gyopár megint nem tolta be a széket az asztal alá". De Ugribugri nem mert többet mondani. Most 
már engem nézett, erõs gondolkodás látszott az arcán, és lassan ismételgette:
- Mert... mert...
Tudtam, hogy a varázsige másik felén töri a fejét. Egyszerre csak lassan kimondott egy szót a 
"mert" után:
- Mert én!
Fölugrottam.
- Ugribugri, kimondtad a varázsigét! Megint ember vagy!
És ekkor ragyogó arccal kimondta az egész mondatot:
- Azért botlottam meg a székben, mert én mindig szaladok a sötétben.
Édesanyánk meghatódott, és mentegetni kezdte:
- Persze azért Gyopár is hibás, mert ha õ nem hagyja az
útban a széket...
Az öcskös nem szokott belevágni szüleink szavába, de
most boldogságában megtette:
- Nem oka! Mohának is azt szokta tanácsolni, hogy a szobán át menjen, Moha mégsem botlott 
meg még egyszer sem! Nem vagyok én zsinegen rángatott bábu, nem Gyopártól függ, hogy 
megbotlom-e, hanem tõlem!
Akkor hirtelen rám nézett, elsötétült az arca és kirohant a
kertbe. A kapu melletti padocskán találtam rá, kerülte a tekintetemet, és szinte nyöszörögte:
- Jaj, Moha! Úgy szégyellem, hogy bábu voltam. Vagy ha
nem voltam is igazán, úgy viselkedtem, mintha az volnék.
Bábu, akit Fújóska meg Csiripiszli rángat. - A rosszkedve
azonban nem tartott sokáig. Egyszerre csak kiszaladt a kocsiútra, és ugrabugrált a holdfényben: - 
Éljen a varázsige!
"Mert én!" "Mert én!" "Mert én!" - Visszaszaladt hozzám, leült a padra: - Hanem hogy mit 
szenvedtem egész nap a kirándulás miatt! Hogy tehettél ilyet velem, te buta Moha! - És
megcsókolt: - Köszönöm, te okos! - Folytatta: - Hagytad,
hogy kínlódjam, törjem a fejem a varázsigén. Te gonosz! -
És megint megcsókolt: - Köszönöm, te jó!
Ugribugri labdái
Egy nyári délelõtt csengettyûszó közeledett Törpeháza
fõutcáján, és felhangzott egy ismerõs hang: - Labdát
vegyenek! Labdát vegyenek!
Elmosolyodtam, kertünk kapujához siettem, és kitártam a
kocsibehajtót. A labdákat Gömbölyû bácsi, a törpeházi fuvaros árulta. A mi házunk volt az utolsó 
a fõutcán, és miután
végigkínálta portékáját a falun, minden esztendõben be szokott térni hozzánk egy kis pihenésre, 
beszélgetésre. Hamarosan be is kanyarodott a kapun a szekérke, két kövér, csengettyûs 
pónilovacska húzta. Olyan gömbölyûek voltak, mintha maguk is labdák lettek volna, és 
gömbölyûek voltak a
labdával tömött zsákok is a szekéren. Azt, ugye, mondanom
sem kell, hogy Gömbölyû bácsi szintén gömbölyû volt. S
minthogy túlságosan is nagy pocakot eresztett, nem is bakról hajtotta a pónikat, hanem 
kényelmes, párnázott karosszéket szereltetett a szekérkéjére.
Beállt tehát a házunk mellé Gömbölyû bácsi, lekászálódott



karosszékébõl, és kezet fogtunk. Ebben a pillanatban beszaladt az utcáról Ugribugri, megállt 
mellettünk és rám nézett.
Tudtam, miért néz, és elmosolyodtam. Akkoriban kaptam
kézhez életem elsõ keresetét - gyógynövényeket gyûjtöttem
és megígértem az öcskösnek, hogy veszek neki valamit.
Éppen akkoriban veszett el a labdája, legurult a hegyoldalon
A bozótba; magától értetõdött hát, hogy labdavásárlással
Váltom be az ígéretemet. Gömbölyû bácsi leoldotta az egyik
Zsákról a zsineget:
- Milyet szeretnél? Válassz!
Ezzel mindig nehéz feladat elé állította a vásárlóit, mert
szinte mindegyik labdáján más-más kép volt.
Az öcskös azonban tudta, milyet szeretne:
- Földgömböset kérek!
Volt ugyanis olyan labdája is Gömbölyû bácsinak, amelyre
nem játszadozó gyermektársaság, tájkép, virág vagy gomba
volt festve, hanem a bolygónk térképe. Gömbölyû bácsi
azonban megvakarta gömbölyû kobakját:
- Nem tudom, van-e még földgömbös. De ha van, a másik zsákban van. Annak is a fenekén.
Ugribugri sietve megnyugtatta:
- Akkor jó lesz más is.
Láttam azonban az arcán, hogy elszomorodik, és azt mondtam:
- Nem lesz jó. Tessék szíves lenni elõkeresni a földgömböset, ha már Ugribugri olyat szeretne.
Mialatt Gömbölyû bácsi leemelt egy másik zsákot, az öcskösnek kezdtem magyarázni:
- Annyi önzést igazán megengedhetünk magunknak,
hogy ha örömben van részünk, igyekezzünk azt az örömöt
minél nagyobbá tenni.
Ugribugri figyelmesen hallgatta a szavam, látszott rajta,
hogy tetszik neki, amit mondok, és szinte rikkantotta a választ:
- Igazad van, Moha! Én amúgy is nagyon szeretek minél
jobban örülni! Meg aztán egészen biztos, hogy Gömbölyû
bácsinak már Magyarkúton úgyis elõ kellene keresnie a földgömbös labdákat!
Miután tehát megkapta és megköszönte nekem a labdát, felrikkantott:
- Tyuhaj!
Ugyanakkor fel is dobta a magasba, elkapta, kiszaladt vele az utcára, ott meg balra, az országút 
felé. Ott volt ugyanis a legkeményebb a föld, ott pattant legjobban a labda, bár
ott fenyegette leginkább a legurulás és a bozótba veszés is.
Gömbölyû bácsi bekötötte a zsákot, én pedig fel akartam
vezetni a verandánkra. De amikor megtudta, hogy szüleink
nincsenek otthon, visszakászálódott szekérkéjére, és már
nyúlt is a gyeplõ után.
Ebben a pillanatban azonban megjelent a kocsibehajtóban ugribugri, lassan odalépegetett 
hozzánk, lesütött szemmel megállt elõttem és hallgatott. A labda nem volt nála.
Néhány másodpercig magam is szótlanul bámultam rá,
aztán elnevettem magam:
- Értem, öcskös. Már le is gurult és elnyelte a bozót. - Még
örültem is neki egy kicsit, hogy megmutathatom, milyen bõkezû vagyok. - Legyen szíves, 
Gömbölyû bácsi, adjon neki egy másikat.
Gömbölyû bácsi nagy nehezen hátrafordult a karosszékben, és kioldotta az egyik zsák száján a 
zsineget:
- Tessék, egy csíkos.
ugribugri hálásan suttogta:
- Köszönöm, Moha! - S már rohant is vissza boldogan.
Gömbölyû bácsi megrántotta a gyeplõt, a pónik meg fürgén kikanyarodtak a szekérkével az útra. 
Indultam a kapu felé magam is, hogy becsukjam.
De csak nyúltam a zár felé, megállt a kezem a levegõben.



Ugribugri ugyanis ekkor már ott állt a kapu mellett, ismét
labda nélkül, és könyörgõ tekintettel nézett a szemembe.
Szégyenkezés is, sürgetés is volt a tekintetében. Ennek a
sürgetésnek engedve kezdtem szaladni az országúton, hogy
még elérje kiáltásom a szekérkét:
- Gömbölyû bácsi! Gömbölyû bácsi! Álljon meg! Még egy
labdát kérünk!
Udvarias labdaárus volt Gömbölyû bácsi, már fordult is
fürgén a szekérke, és ügetve röpítették vissza hozzánk a pónik a sok gömbölyûséget.
Füstölõ kéményû vasút volt az öcskös harmadik labdáján.
Ugribugri persze megint a hegyoldal felé száguldott volna vele, ha nem figyelmeztetem:
- Inkább a tisztáson labdázz! Hívd oda Fújóskát is, és ott
játsszatok.
Fújóskáék felé szaladt hát, engem meg rögtön bosszantott, hogy a tisztást tanácsoltaam. Ott 
ugyan nem gurulhat le a labda sehová, de a rét körül olyan sûrû a bokorerdõ, hogy
ha szem elõl téveszti az ember az ágról visszapattanó labdát,
soha többé nem találja meg. Nem is haragudhattam hát,
amikor az öcskös néhány perc múlva, ismét labda nélkül - és most már kétségbeesett 
arcocskával - odarohant hozzám és megállt elõttem. Nem haragudtam rá, sokkal inkább 
sajnáltam az ügyetlenségéért. Ha nem járt volna már messze a
szekérke, szívesen vásároltam volna neki egy negyedik labdát is.
Észre is vette az öcskös, hogy az országútra pillantok, és
szégyenkezve motyogta:
- Ha olyan jó vagy, hogy venni akarsz még egyet, megteheted. Megkértem Gömbölyû bácsit, hogy 
nézzen vissza a házunkra minden kanyarban, és ha kellene még labda, jelt adok.
Még álmélkodni sem volt idõm ezen az elõrelátáson, mert
Ugribugri máris berohant a házba, és néhány másodperc
múlva kilobogtatott a padlásablakon egy lepedõt.
Amikor aztán Ugribugri a negyedik labdával is elszaladt -
ezen hintázó mókus volt látható -, akkor Gömbölyû bácsi így
szólt hozzám:
- Tudod mit, Moha? Vedd meg az egész zsákkal. Te is jobban jársz, mert egy egész zsákot 
olcsóbban adok, és nekem sem kell folytonosan visszaszekereznem.
Nevettem:
- Többször már nem is kell visszafordulnia, Gömbölyû bácsi. Lehetetlen, hogy ezt is elveszítse.
De még a szomszédos kapuig sem ért a szekérke, amikor
messzirõl újra kiabált az öcskös:
- Gömbölyû bácsi! Álljon meg!
Amikor odaért hozzám, zavartan mentegetõzött:
- Ne haragudj, hogy utánakiáltottam. Azt gondoltam, úgyis visszahívod. De ha nem akarsz, ne 
vegyél több labdát.
Bosszantott, hogy szinte engedélyt ad nekem arra, hogy
ne vásároljak, és nevettem:
- De, igenis, veszek! Mert meg kell tanulnod vigyázni rá. -
És hogy elmúljon a szégyenkezése, hozzátettem: - Biztos vagyok benne, hogy ezt már nem 
veszíted el.
Miután Ugribugri elszaladt a labdával, Gömbölyû bácsi
nagy meglepetésemre nekilátott, hogy kifogja a pónikat. Elcsodálkoztam:
- Miért tetszik kifogni õket?
- Hogy legeljenek. Mert letanyázom nálatok. Úgy látom, itt töltöm én az egész nyarat.
Ismét nevettem:
-Szívesen megvendégeljük Gömbölyû bácsit is, a pónikat
is, de ezt a labdát már nem veszíti el az öcskös. És ha mégis elveszítené, most már nem veszek 
neki másikat.
Pedig vettem. De most már nem sajnálatból, hanem azért,
hogy meglessem, hogyan játszik vele, mi az oka, hogy mindegyik legurul a hegyoldalon, vagy 



bozótba, bokrok közé
vész. Amikor elugrabugrált az öcskös a hatodik labdával is,
Gömbölyû bácsi pedig letelepedett nálunk, óvatosan
Ugribugri után somfordáltam. Ámulva láttam, hogy nem is
játszik a labdával, úgy viszi a kezében, mint aki arra vigyáz,
hogy tiszta maradjon. Beszaladt egy közbe, megállt, gondolkodott, nézelõdött, aztán 
odasompolygott az egyik kertajtóhoz, és úgy lopózott a kertben a házig, hogy ne vegyék észre az 
ottaniak. Letette a labdát a küszöbre, megkopogtatta
az ajtót, és már rohant is. A sarokról aztán visszaleskelõdött.
És mosolyogva nézte, hogy kijön a kistörpe - a kicsi Pitypalatty lakott ott -, megpillantja a labdát, 
felkapja és örül neki.
Mire az öcskös visszaért a kertünk elé, én már otthon voltam. Kinn ültem Gömbölyû bácsival az 
utcai padocskánkon, a pónik meg a közelben legelésztek. Ugribugri megint megállt elõttem, és 
szótlanul, kérõ tekintettel nézett a szemembe. Én azonban haragot színlelve ráförmedtem:
- No, te aztán szép dolgokat csinálsz! Elhiteted velem,
hogy legurulnak, elvesznek a labdáid, pedig ebbõl egy szó sem igaz!
Ijedten azt rebegte:
- Én egyikrõl sem mondtam, hogy legurult.
- De hagytad, hogy azt higgyem! Pedig elajándékoztad!
Amit én az elsõ keresetembõl vettem neked! Szép dolog ez?!
Sírásra görbült a szája sarka:
- Te vagy az oka, Moha, hogy elajándékoztam. Te mondtad, hogy annyi önzést megengedhetünk 
magunknak, hogy igyekezzünk minél jobban örülni. Ez nekem nagyon tetszett,
és amikor elszaladtam az elsõ labdával és nagyon örültem
neki, akkor gondolkozni kezdtem rajta, hogy hogyan örülhetnék még jobban. Akkor éppen 
Nyuszilábúék kertje elõtt voltam, és eszembe jutott, hogy neki nem vettek új labdát,
és megpróbáltam, hogy vajon még jobban örülök-e, ha látom, ahogyan kijön és örül a labdának. És 
csakugyan úgy történt, ahogy gondoltam: sokkal jobban örültem, mint addig! Akkor vettél nekem 
egy másik labdát, és én megint követtem a tanácsodat. Semmi jogod sincs haragudni rám, mert 
éppen te tanácsoltad, hogy legyek ilyen önzõ, és igyekezzem minél jobban örülni.
Ezzel elhallgatott és sírdogált. Megfogtam a kezét és odahúztam a padra, Gömbölyû bácsi és 
magam közé. Megkérdeztem tõle:
- Hány kistörpének kellene még új labda?
Nem tudta, haragszom-e vagy sem, félig aggódva, félig reménykedve számolgatott az ujjacskáin, 
aztán határozottan kijelentette:
- Még tizenötnek.
- No meg neked is egy, nem igaz? - kérdeztem mosolyogva.
Ugribugri reménykedve nézett rám, én meg utánaszámoltam, mennyi pénz is maradt még az elsõ 
keresetembõl, és odafordultam Gömbölyû bácsihoz:
- Mennyiért tetszik adni a labdákat, ha tizenhatot veszek?
Elengedés és megfogás -erõpróba
Rezeda volt mindannyiunk közül a legizmosabb
kistörpe. S ezt egy ideje tudta is magáról. Azóta, hogy
az egyik nyári szünetben ráeszmélt, hogy õ a legerõsebb a vele egykorú kistörpék között, fitogtatni 
kezdte az erejét, s idõnként elébe állt egyiküknek-másikuknak:
- Fogj meg engem! Jó erõsen! - A kiszemelt kistörpe erre
megmarkolta Rezeda két karját, õ azonban abban a pillanatban kiszabadította magát és 
hencegve azt kiáltotta: - Ez is
valami? Ez nem megfogás! Ide nézz! - Azzal úgy megmarkolta a kistörpe mindkét karját, hogy az 
moccanni sem tudott.
- Ez megfogás! A megfogáshoz erõ kell! - Egy szempillantás
alatt két vállra döntötte a kistörpét, rögtön fel is állt, arrébb
lépett és diadalmasan szólt hátra: - De van is!
Ugyanebben az idõben volt divat Törpeházán a gyufásdobozok gyûjtése. Mindnyájunk között 
Rezeda gyûjtött a legbuzgóbban. Minden hétfõn hajnalban már elment hazulról,
és bebarangolta azokat a helyeket, ahol a vasárnapi kirándulók szoktak letelepedni. Kereste az 



eldobott gyufásdobozokat. Rákapott a vasútállomásra is. Egyszer a magyarkúti állomáson felvett 
egy földön heverõ dobozt. Meglátták ezt a
vasúti kocsik ablakában álló utasok, és ledobták neki a maguk dobozát. Rezeda ettõl vérszemet 
kapott, és attól kezdve
rendszeresen fel-felszólt a vonatablakokba:
- Bácsi, kérem! Adja nekem a gyufásdobozát!
Rájött arra is, hogy a nógrádverõcei állomáson külföldi
dobozokat is kaphat. Eljárt hát oda is rendszeresen. Így persze hamarosan óriási gyûjteménye 
lett, és egyre-másra hívogatta magához a kistörpéket, hogy megbámultassa velük
tengernyi dobozát. Ilyenkor mindig azt mondta:
- Ez aztán gyûjtemény! Ugye? Úgy vagyok én a gyûjtéssel
is, mint veletek. Akit én megfogok, azt két vállra fektetem.
Megfogtam a gyûjtést is, és íme az eredmény! Erõ kell ám
ehhez is! - Azzal elfordult a vendégeitõl, tett néhány lépést,
aztán diadalmasan visszavillant a szeme: - De van is!
Elmúlt a nyári szünet, megkezdõdött a tanítás. Rezeda sosem volt valami kiváló tanuló, azon az 
õszön azonban még a
szokásosnál is rosszabbul felelgetett, írásbeli leckéit vizsgálva pedig egyre sûrûbben csóválta 
fejét a tanító bácsi:
- Mi történt veled, Rezeda?
Mi, a társai, tudtuk, mi történt. Rezeda sokszor még a játszórétre sem jött ki hozzánk, mert vagy 
valamelyik állomáson járt, vagy odahaza piszmogott a gyûjteményével, esetleg
a kis szarkájával, Kíváncsival volt elfoglalva. Ez volt ugyanis a
következõ szenvedélye. A madárral majdnem annyit foglalkozott, mint a gyûjteményével. 
Tavasszal fogta szakajtóval, kalitkát készített neki, és elhatározta, hogy megtanítja beszélni. 
Mihelyt Kíváncsi egy-egy rekedt kerrentése hasonlítani kezdett az emberi szóra, máris nyakra-fõre 
cipelt bennünket, hogy bámuljuk meg idomítási képességét.
Így ment ez egész nyáron, õsztõl kezdve pedig még nagyobb hévvel hurcolta Kíváncsi kalitkája elé 
a vendégeket.
Mihelyt Kíváncsi kerrentett valamit, Rezeda tüstént ránk nézett:
- Ez aztán idomítás! Igaz-e? Úgy vagyok ezzel is, mint veletek: akit én megfogok, azt két vállra is 
fektetem! Megfogtam az idomítást is - igazi rezedai markolással -, és íme az
eredmény! Erõ kell ám ehhez is! - S miután ezt kimondta,
szokása szerint elfordult vendégeitõl, tett néhány lépést, aztán diadalmasan visszapillantott: - De 
van is!
Szeptember vége felé egy alkalommal már azt is hozzátette:
- Egyébként most már arra tanítom Kíváncsit: "de van
is!" Egy kicsit már töri is.
Az egyik odacipelt vendég - Pojáca - tréfásan megjegyezte:
- Akkor, úgy látszik, jobban ért a törtekhez, mint te!
Nagyot nevettünk, Rezeda ugyanis az iskolában aznap éppen a törtekbõl felelt - illetve hallgatott.
Egy délben az iskolából hazamenet Rezeda meg én utolértük az erdei ösvényen Napraforgót. 
Annyira elgondolkodott magányos baktatásában, hogy amikor Rezeda elébe toppant: "Fogj meg 
engem jó erõsen!", nem jutott eszébe, hogy
elhúzódjon tõle. Megmarkolta Rezeda mindkét karját, Rezeda meg abban a pillanatban 
kiszabadította magát:
- Ez megfogás? Ide nézz! - És úgy markolta meg Napraforgót, hogy az moccanni sem tudott.
- Ez megfogás! A megfogáshoz erõ kell! - Egy szempillantás alatt két vállra
döntötte, de máris felállt és arrébb lépett, s hátraszólt neki
diadalmasan: - De van is!
Napraforgó dühbe jött, bár inkább önmagára haragudott,
amiért megfeledkezett az óvatosságról. Tüstént otthagyott
minket. Rezeda meg hátratekintett, és hirtelen elvörösödött.
Földigszakáll bácsi baktatott mögöttünk hazafelé, nyilván
mindent látott és hallott, ami az elõbbb történt. Szóvá azonban nem tette, csak annyit kérdezett:
- Rezeda! Ma nem feleltél rosszul?



Ebbõl én rögtön sejtettem, hogy hallhatott Rezeda gyönge tanulásáról és foglalkoztatja õt Rezeda 
viselkedése.
Rezeda helyett - minthogy õ ismét elvörösödött és hallgatott - én feleltem tréfásan:
- Rosszul? Nem... Sehogyan sem felelt. Bár kérdezte a tanító bácsi...
Erre a válaszra sem látszott Földigszakáll bácsin semmiféle megdöbbenés. A továbbiakban csak 
a szép, nyárias õszrõl beszélt, így aztán könnyebb volt Rezedának úgy tennie,
mint akinek semmi oka sincs arra, hogy zavarban legyen.
Mindenképpen meg akarta mutatni: eszébe sem jut, hogy
Földigszakáll bácsi neheztelhet rá valamiért. Ezért aztán a
portájuk elé érve így szólt:
- Földigszakáll bácsi még nem is látta a dobozgyûjteményemet, se a kis szarkámat, pedig 
Kíváncsi beszélni is tud
ám! Szívesen megmutatom!
Úgy tûnt, Földigszakáll bácsit nagyon is érdekli Rezeda
dobozgyûjteménye. Õ pedig egyre inkább felbátorodva -
szokása szerint - ezúttal is magasztalta gyûjtõi tevékenységét:
- Ez aztán a gyûjtemény, ugye? Nem volt semmiség összeszedni! Szorgalom kell hozzá! Ahhoz 
meg erõ! - És szerénykedõ mosollyal hozzátette: - Szerencse, hogy mindkettõnek
birtokában vagyok!
Amikor meg Kíváncsi elkerregett valamit, amit csak Rezeda értett, így szólt:
- Azt mondja: "ehhez erõ kell!" Mintha csak az idomításról
mondaná, nem igaz? Hát ahhoz, bizony, kell is. - S most
már arrébb is lépett egy kicsit, és visszavillantotta a szemét:
- De hát, tetszik tudni, Földigszakáll bácsi, van is!
Miután hazakísértük Földigszakáll bácsit, elválásunk elõtt
megállt a kertje kapujában és így szólt Rezedához:
- Feladok neked egy találós kérdést. Mi az, amihez több
erõ kell, mint a megfogáshoz és a két vállra fektetéshez?
Rezeda elpirult, mert hiszen ez is arra utalt, hogy
Földigszakáll bácsi látta, amit Napraforgóval cselekedett. De
hamarosan úrrá lett a zavarán és fölényesen válaszolt:
- Több erõ? Nincs olyasmi, amihez több erõ kell! A gyõzelemhez kell a legtöbb!
De Földigszakáll bácsi mosolygott:
- Ha kitaláltad, mondd meg nekem. Hadd örüljek, hogy kitaláltad!
De Rezeda tovább makacskodott:
- Ezt én soha nem fogom kitalálni: mihez kell több erõ,
mint amennyi ahhoz kell, amihez a legtöbb erõ kell!
Földigszakáll bácsi most már nevetett:
- Rá fogsz jönni, ne félj. Mégpedig hamarosan - még akkor is, ha nem gondolkodsz rajta.
Teltek-múltak a napok, egy reggel az iskolában Rezeda felállt:
- Tanító bácsi, kérem! Nagyon fájt a fejem, nem tudtam
tanulni mára.
Az óra után odamentem hozzá:
- Légy szíves, Rezeda, soha ne hazudj!
Szúrós tekintettel nézett rám:
- Nem jutott idõm tanulásra! Már tele volt az asztalom
gyufásdobozzal, be kellett raknom õket a nagy dobozokba,
országok szerint. Hát mit csináljak, ha egyszer gyûjtõ vagyok? Ha már elkezdtem, hát csinálom!
Néhány nap múlva, egy este beállított hozzám:
- Engedd meg, hogy kimásoljam a füzetedbõl a számtanleckét!
Megdöbbentem:
- Ilyet még sosem tettél!
Indulatba jött:
- Azt hiszed, szívesen teszem? De mit csináljak? Kíváncsi
ma folytonosan azt mondogatta: "De van is!" Csakhogy még
nem mondja egészen tisztán, csiszolni kellett tehát a kiejtését. Valahányszor kimondta, rögtön 



meg kellett ismételni helyesen. Ha már belekezdtem az idomításba, csinálnom kell,
nem igaz?
Egy alkalommal észrevettem, hogy egyik-másik gyufásdobozában néhány szál gyufa is maradt:
- Nem félsz, hogy kicsúszik egy szál a dobozkából és ebben a zsúfoltságban hozzásúrlódik, 
meggyullad? Eléghet az
egész gyûjtemény!
Furcsán elnevette magát:
- Bárcsak elégne!
Amikor egy-két nap múlva megbeszélésünk szerint érte
mentem, hogy játszani menjünk, valósággal rémülten szökkent talpra a kalitka mellõl:
- Máris? Még semmit sem tanultam, mert sajnos minden
nap kell tanítanom ezt a nehézfejût.
De hiába tanácsoltam, hogy maradjon hát idehaza és tanuljon, hevesen tiltakozott:
- Levegõre is kell mennem! Majd este tanulok.
Nyugtalan, izgatott, ingerlékeny volt a játszórétre menet és
ott is. Még nekem is megmarkolta a karom és két vállra akart
fektetni. Rákiáltottam:
- Azonnal engedd el a karom!
Nevetett:
- Elengedni, ami már a markomban van?! Azt nem nekem
találták ki!
Csúfolódással akartam elérni a szabadulást:
- Na persze, mert az elengedéshez több erõ kell, mint a...
Torkomon akadt a folytatás. Döbbenten bámultunk egymásra és a következõ pillanatban már 
rohantunk a dombtetõre, Földigszakáll bácsihoz. Rezeda már a kertbõl kiáltott a
veranda felé:
- Megfejtettem! Az elengedéshez kell több erõ, mint a
megfogáshoz! - A verandán eszébe jutott: - Õ, illetve... Moha fejtette meg. De véletlenül! Nem is 
fejtettük meg, rájöttünk.
Földigszakáll bácsi nagyon megörült. Leültetett minket a
verandán, süteményt tett elénk, és így szólt Rezedához:
- Rájöttél tehát, hogy az elengedéshez több erõ kell, én viszont ebbõl tudom, hogy szabadulni 
szeretnél a piszmogástól, ami a dobozokkal jár, meg Kíváncsitól, aki úgysem tanul meg beszélni!
Rezeda bámult:
- Én csak a birkózásra gondoltam!
Földigszakáll bácsi nevetett:
- Birkózás, dobozok, Kíváncsi: egy kutya mind a három!
Kedves Rezeda! Itt az ideje, hogy rájöjj: az elengedés is megfogás. Mert ha ezt a három fölösleges 
haszontalankodást elengeded, mást, valami értékesebbet ugyanakkor meg is ragadsz helyettük. 
Rendet, derût, és fõképpen: lelkifurdalás
nélküli életet.
Földigszakáll bácsitól kijövet Rezeda futni kezdett hazafelé. Futottam vele én is.
Odahaza azonban lassúvá, ünnepélyessé lett a mozgása.
Lassan és ünnepélyesen vitte ki a gyufásdobozokat a konyhába, a fásládába, és lassan és 
ünnepélyesen lépett a kalitka elé.
- No, Kíváncsi, abbahagyom a foglalkozást veled!
Megszólaltam:
- Kíváncsi bizonyára legfõképpen arra kíváncsi, milyen az
erdõ! Hiszen kicsi volt, amikor megfogtad.
Rezeda továbbra is Kíváncsihoz beszélt:
- Hallod, mit tanácsol Moha! Mondd hát nekem utoljára:
"ehhez erõ kell".
De Kíváncsi nem mondta. Rezeda az órára pillantott.
- Jaj, múlik az idõ! Mondom hát én helyetted. "Ehhez erõ
kell!"
Kinyitotta a kalitka ajtaját, Kíváncsi boldogan elröpült, én



meg így szóltam:
- Ezt meg én mondom helyette: "De van is!"
Rezeda ekkor hirtelen kezet nyújtott nekem:
- Szervusz!
Meglepõdtem.
- Elküldesz? Azt hittem, visszamegyünk még a játszórétre.
Rezeda megrázta a fejét:
- Nem lehet! Tudod, hogy ma még nem tanultam. Inkább
elengedlek egyedül. Hiszen hallottad, mit mondott Földigszakáll bácsi: az elengedés is megfogás!
 Bocsánatkérés és önmegbecsülés
Egy délben, amikor Rezedával, a legerõsebb kistörpével
kifelé lépegettem az iskolából, Bérci Berci, aki jobban
sietett, mint mi, kettõnk közt akart elõrejutni, és eközben mindkettõnket oldalra taszított. Ilyen 
esetben nekem
mindig az az elsõ gondolatom: "Jaj! Hibáztam, lassan mentem, útjában voltam valakinek." Helyet 
is adtam hát gyorsan, és ösztönösen kiszaladt a számon a szó:
-Bocsánat!
Rezeda ugyanekkor így kiáltott rá:
- Hékás! Nincs szemed, hogy nekünk jössz?
Berci visszakiáltott:
- Ne cammogjatok az ember útjában!
Rezeda utánaüvöltött:
- Kikerülni nem tudsz? Hátul nincs szemünk!
Berci elszáguldott, Rezeda meg mérgelõdve fordult hozzám:
- Miért kértél tõle bocsánatot? Õ jött nekünk!
Délután Rezedáék kertjében nekikezdtünk, hogy mérleghintát csináljunk a kisöccsének. Másnap 
nagyon siettünk kifelé az iskolából, hogy még ebéd elõtt is dolgozhassunk a
hintán. Siettünkben nekilódultunk az elõttünk lépegetõ Nevenincsnek. Az én számon megint 
ösztönösen kiszaladt:
- Bocsánat!
Nevenincs azonban ennek ellenére azt kiáltotta:
- Na, talán nincs szemetek?
Rezeda visszakiáltott neki:
- Ne cammogj az ember útjában!
Nevenincs utánunk üvöltött:
- Kikerülni nem tudtok? Hátul nincs szemem!
Bármennyire siettünk is, néhány lépés után meghökkenve, de mosolyogva megálltam:
- Ma igazán kimondhattad volna te is, hogy bocsánat!
Rezeda nagyot nevetett:
- Azt ugyan várhatja! Én nem vagyok hajlandó megalázni
magamat azzal, hogy bocsánatot kérek.
Megtorpantam, nem akartam hinni a fülemnek. Úgy éreztem magam ettõl a kijelentéstõl, mintha 
színpadi süllyesztõként csúszni kezdett volna velem a mélybe a földdarab, amelyen álltam, vagy 
mint aki álmában nagy mélységbe zuhan.
De volt annyi eszem, hogy hallgassak. Tudtam: ha észreveszi, mennyire vágyódom rá, hogy 
durvaság helyett az õ száján is a "bocsánat" szaladjon ki ösztönösen, megmakacsolja
magát és soha nem érem el a célom.
Másnap délben derékszögû vasakat akartunk vásárolni a
mérleghintához. Bementünk a falucska vegyeskereskedésébe, és már keresgélte is a boltos bácsi, 
amit kértünk, amikor
észrevettem, hogy figyelmetlenek voltunk, megelõztük a vásárlásban a kis Nógrádi Jancsit. Nem 
is gondolkodtam, ösztönösen szaladt ki a számon:
- Jaj, kisöreg, bocsáss meg, nem vettük észre, hogy itt vagy!
Amikor kijöttünk az üzletbõl, Rezeda nevetgélt:
- Miért kéregetsz te folytonosan bocsánatot?
- Nem folytonosan, csak ha megbántok valakit. Jancsi arcán is látszott a megbántottság. Te soha, 



semmilyen esetben sem szoktál bocsánatot kérni?
- Hát, ha rákényszerítenek, akkor a szüleimtõl vagy a tanító bácsitól. De gyerekektõl? Pláne ilyen 
kis porontytól! Soha!
Elgondolkoztam:
- Tehát csakis azért kérsz bocsánatot, hogy a magad helyzetén javíts! Pedig a bocsánatkérés 
éppen arra való, hogy annak adjunk valami jóvátételt, kárpótlást, akit megbántottunk. A felnõtt 
csak bosszankodik, ha elébe tolakszunk vásárláskor, de az ilyen kis porontynak fáj. - Megálltam 
és hangosan gondolkoztam: - És talán nem is attól a kis porontytól kérünk bocsánatot, hanem 
tulajdonképpen önmagunktól. A mi igazságtalanságunkkal - minthogy emberek vagyunk - az 
egész emberiség válik rosszabbá. A bocsánatkéréssel ezt igyekszünk jóvá tenni, no meg persze a 
magunk
jóságát is visszaszerezni.
Rezeda nevetett:
- Hát, lehet, hogy igazad van, de én mégsem vagyok hajlandó megalázni magam azzal, hogy 
bocsánatot kérek!
Aznap délután nehezen ment a tanulás. Folytonosan Rezedán járt az eszem. Azon töprengtem, 
vajon hogyan érhetném el, hogy ösztönösen, gondolkodás és elhatározás nélkül akarja jóvátenni, 
ha megbántott valakit.
Estefelé átmentem Földigszakáll bácsihoz. Elmondtam
neki, mit szeretnék, és megkérdeztem, hogy mit tegyek.
Ennyire elkomolyodni még sohasem láttam Földigszakáll
bácsit. Még fel is állt. Járkált föl-alá, gondolkodott. Egyszerre csak megállt elõttem:
- Remélem, nem szóltál neki róla, hogy mi a célod!
- Nem szóltam!
- Akkor jó! Mert még ha megtenné is szóbeli ösztökélésre,
az is legfeljebb az értelem eredménye lehetne, nem a szív parancsa. - Ismét sétált föl-alá. 
Egyszerre csak megállt elõttem: - Baj van, Moha! Az a baj, hogy ez nagy fa. Nagyon
nagy fába vágod a fejszéd, ha azt akarod elérni, hogy ösztönösen szaladjon ki a száján a 
"bocsánatot kérek"! Tartok tõle, hogy ekkora fának a kidöntéséhez még neked sem lesz erõd!
Felugrottam a székrõl:
- De lesz! Csak tessék megmondani, hogy mit tegyek!
- Ehhez elõbb azt kellene kitalálnod, mi kell ahhoz, hogy
bocsánatot tudjon kérni.
- Azt hiszem, azt kellene megértetni vele, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy õróla vagy másokról 
van szó.
Földigszakáll bácsi mindkét kezét a vállamra tette:
- Bravó! Jól látod a teendõt! Éppen csak egy szótagocskát kell beiktatni abba, amit mondtál, mert 
nem megértetni,
hanem megéreztetni kell! - Megint járkált, aztán hirtelen
megállt és elmosolyodott: - Hát, akkor tessék! Kezdd el a
nagy mûvet!
Rábámultam:
- De hát mit kezdjek el? Mit tegyek?
Most már leült és nagyon komoly tekintettel nézett a szemembe:
- Amit már ki is mondtál az elõbb. Be kell bizonyítanod
neki, hogy neked valóban az a véleményed: te vagy õ, az
mindegy. Hogy például - és most meglassúdott a szava -,
hogy például mindegy neked, hogy valami a tiéd-e vagy az
övé...
Néhány nap múlva, szeptember közepe táján, egy reggel
így szólt a tanító bácsi:
- A nógrádverõcei festõmûvész bácsi vasárnap autón
Pestre megy, és hajlandó bevinni magával két kisfiút is, hadd
lássák Budapestet! Felviszi õket a várba, a Margitszigetre,
meg hullámvasútra, effélékre. Engem kért meg, hogy jelöljem ki a két világjárót. A falubeliek közül 
Füleki Jancsit



mondtam, a törpeháziak közül Mohát.
Nagyon megörültem az útnak. Fõképpen a vár miatt. A
szünetben siettem is Rezeda padja felé, hogy elujjongjam
neki: újra láthatom a budai várat. De az ujjongást belém fojtotta Rezeda arcának szomorúsága és 
bánatos mondata:
- Hullámvasutazni is fogsz!
Mint küzdõtérre két birkózó, úgy ugrott az agyamba két
gondolat. Az egyik ez volt: "Bizonyítsd be neki, éreztesd meg
vele, hogy valóban az a véleményed: te vagy õ, az mindegy."
A másik ez volt: "Jaj, a vár!" De már karon is ragadtam Rezedát, és vittem a tanító bácsihoz:
- Tanító bácsi kérem, én már voltam Budapesten. Hadd
menjen most helyettem Rezeda!
Rezeda úgy tekintett körül, mint aki azt vizsgálja: valóban
az iskolában van-e, nem álmodja-e, ami történik vele.
Nyolc-tíz nappal a budapesti út után Rezeda egy tízpercben futkosás közben véletlenül fellökte 
Kaba Petit. Máskor
ilyen esetben meg sem állt. Most visszafutott hozzá, gyorsan
talpra segítette, és csak ezután futkosott tovább.
Néhány hét múlva egy délben levél várt odahaza. Egy budapesti kisfiú, Márnai Béluska írta. 
Béluskáék abban az évben Verõcén nyaraltak, Béluska meg én összebarátkoztunk,
szülei is megszerettek, és most azt írta Bélus, hogy - tudva,
hogy szívesen barkácsolok - postára adtak számomra egy
szerszámos dobozt. Én annyira örültem neki, hogy meg sem
akartam várni, amíg majd Gömbölyû bácsi, a fuvaros, fölszállítja Törpeházára, hanem 
elhatároztam, hogy megkérem
Rezedát, jöjjön el velem tanítás után a postára és segítsen
fölhozni. De mihelyt ez eszembe jutott, meg is rémültem: hiszen Rezeda éppúgy szeret 
mesterkedni, mint én. Szinte rá
lesz írva az arcára, mennyire szeretné, ha neki is lenne ilyen
szerszámkészlete, és akkor nekem be kell bizonyítanom,
hogy valóban az a véleményem: én vagy õ, az mindegy. Legalább tízszer változtattam meg azon a 
délutánon az elhatározásomat: adom, nem adom, adom, nem adom. Még akkor
is kergetõztek és össze-összecsaptak fejemben a gondolatok, amikor már cipeltük a szekrénykét 
az erdei ösvényen Törpeháza felé. Szinte minden lépésemmel változott a szándékom is. De volt 
egy óriási szerencsém: Rezedáék portája
útba esett a miénk felé, és eszembe jutott, hogy azt mondjam:
- Pihenjünk egy kicsit, vigyük be hozzátok és bontsuk ki,
nézzük meg!
Gyönyörû készlet volt! Mégis, most már könnyebb volt az
"adom" mellett maradni, mert most már vágyat éreztem arra, hogy a Rezeda arcán látott 
elragadtatást örömmé alakítsam. Azt mondtam tehát:
- Tudod mit? Neked adom! Hiszen Gyopár is ezermester!
A mi házunk tele van szerszámmal, te sokkal több hasznát
veszed ennek a készletnek!
Ekkor, Rezeda arcát figyelve tapasztaltam elõször, hogy a
boldogság az elsõ pillanatban nem meri elhinni önmaga létezését, és félelemnek látszik.
November végén, az elsõ hógolyózáskor Rezeda véletlenül
az arcába talált egy hógolyóval a kis Csiripiszlinek. Azt szokta kiáltani ilyen esetben: "Oda se 
neki!", vagy azt, hogy
"Egészségedre!" Most azonban odaugrott hozzá, kicsapkodta nyakából a havat, megtörölgette az 
arcát a maga kucsmájának a belsejével, és ilyesvalamit mormogott:
- Jól van, no, hát most már jól van. Játszhatsz tovább.
Földigszakáll bácsi éppen arra baktatott, látta mindezt, és
magához intett engem:
- Mondtam, hogy nagy fa, de már hallom a recsegésén,
hogy le fog dõlni. Van-e erõd még egy nagy fejszecsapásra?



Akkoriban már gyakran gondoltam aggódva a karácsonyra. Hátha annyira fontos lesz nekem, amit 
kapok, hogy majd nem tudom bebizonyítani vele Rezedának: én vagy õ, az
mindegy. Azt feleltem ugyan Földigszakáll bácsinak, hogy
van erõm, de pillanatnyi habozásomból a falu bölcse megérezte, hogy nagyon aggódom. Nézte 
egy kis ideig a hógolyózókat, másról beszélt, aztán mintegy mellékesen ezt kérdezte:
- Nem tudod, mire vágyik mostanában Rezeda?
- De tudom: kormányozható szánkóra.
Ekkor körénk gomolyogtak a csatározók. Földigszakáll
bácsi is gyúrt egy hógolyót, én pedig hamarosan teljesen
megfeledkeztem errõl a néhány szóról.
Karácsony délutánján ott állt a szobánk közepén egy remek kormányos szánkó, én meg hol a 
kormányban, hol a fékben gyönyörködtem, hol meg a postai szállítólevelet olvastam újból és újból 
ámuldozva. A címzett én voltam, a feladó meg egy budapesti sportszerüzlet. Márnai Béluskáékra 
gondoltam: bizonyára õk küldhették.
De jaj, eszembe jutott róluk a szerszámszekrény, arról meg
Rezeda, és fõképpen az, hogy mennyire szeretne ilyen szánkót. De tüstént el is határoztam: "Nem! 
Ezt már nem adom
neki! Majd valami mást!" De máris kínlódtam: "Mást? Amikor õ erre vágyódik? Ezzel bizonyíthatom 
legjobban, hogy
valóban az a véleményem: én vagy õ, az mindegy!" És ebben
a pillanatban eszembe jutott, hogy megmondtam
Földigszakáll bácsinak: kormányos szánkóra vágyik Rezeda.
Már ugrottam is a ködmönömért, és óriási hálát éreztem
Földigszakáll bácsi iránt, amiért könnyûvé tette számomra a
harmadik fejszecsapást. És már néhány perc múlva lelkendezve magyaráztam Rezedának a 
tornácukon:
- Most kaptam postán Budapestrõl, alighanem Béluskáék
küldték, de nekem kitûnõ szánkóm van, neked meg csak
olyan itthon készült. Márpedig te vagy a nagyobb ródlizó, hát
neked adom.
Rezeda egy pillanatig úgy meredt rám, hogy majdnem
megkérdeztem: "Csak nem vagy rosszul?" De már perdült is,
rohant a konyhájuk felé és üvöltött közben:
- Édesanyám! Tessék nézni, mit ad nekem Moha! Édesanyám! Édesanyám!
Örömömben felmentem Földigszakáll bácsihoz:
- Megkaptam elõbb a...
Többet nem mondhattam, mert hirtelen a szájára szorította az ujját, jelezte, hogy hallgassak. 
Aztán az ablakra mutatott:
- Nézd csak, Mohácska! Milyen gyönyörûen esik a hó!
Harmadnap délelõtt Rezeda meg én ródlizás közben
véletlenül meglöktük a szánkóval Jajneked szánkóját. Az fordult egyet, feldõlt, Jajneked pedig 
kiesett. Rezeda tüstént
fékezett, és odaszaladt. Én ekkor már láttam, hogy mély
hóba hemperedett Jajneked, és utánakiáltottam Rezedának:
- Hagyd, gyerünk tovább. Semmi baja sem lett!
De Rezeda leütögette Jajnekedrõl a havat és azt mondta:
- Bocsáss meg! Nem vigyáztam eléggé!
Már szaladt is vissza hozzám, s mialatt elhelyezkedett elõttem a szánkón, azt dörmögte:
- Mit hajszolsz te engem! Nem vagyok hajlandó megalázni
magam azzal, hogy nem kérek bocsánatot!
Azzal kiengedte a féket, és repültünk tovább.
Ugribugri láza
Ugribugri, az öcskösöm, egy tavaszi reggel - még ágyban fekve - így szólt hozzám:
- Légy szíves, hozd ki a lázmérõt.
Dühbe gurultam:
- Na tessék! Mert hiába mondtam tegnap, hogy mellényt is vegyél!



Szüleink aznap már hajnalban elmentek dolgozni a szõlõnkbe. Besiettem a szobájukba és 
kihoztam a lázmérõt. Betettem az öcskös hóna alá, és le is ültem az ágya mellé, hogy
vigasztaljam egy kicsit, ha nagyon elszontyolodna.
De mihelyt leültem, Ugribugri ijedten pillantott az ébresztõórára:
- Jaj, Moha, elkésel az iskolából! Szorítom én jól nélküled
is. Inkább menj és reggelizz meg!
- Ha lázad van, úgysem megyek iskolába. Nem hagyhatlak egyedül.
- De hátha nincs is lázam! Hátha csak úgy érzem! Legalább megreggeliznél közben.
Ebben igaza volt, el is indultam a konyhába. Az öcskös utánam szólt:
- Az én kakaómat ne melegítsd meg. Nem kérek semmit.
Most már biztos voltam benne, hogy lázas. Bátyánk a
konyhában volt, éppen reggelizett.
- Gyopár, Ugribugri valószínûleg megfázott, itthon maradok vele.
Gyopár hamarosan elment az iskolába, én meg tíz perc
múlva kivettem a lázmérõt az öcskös hóna alól.
Azt hiszem, soha életemben nem rémültem meg jobban,
mint akkor. Negyvenkét fokot mutatott! Úgy éreztem magam, mintha hirtelen vihar támadt volna 
bennem. Jaj, mit
tegyek? Szüleinkért rohanjak, vagy rögtön orvosért? Vagy
legelõször ezt az irtózatosan nagy lázat csökkentsem? Ezt
tartottam a legsürgõsebbnek, és már futottam is kifelé. De
az öcskös ingerülten rám kiáltott:
- Hova rohansz? Mit csinálsz?
Tudtam, hogy lázas beteget nem szabad nyugtalanítani,
megálltam hát és megmondtam a szándékom:
- Hideg vizes lepedõbe csavarlak. Aztán áthívok valakit a
szomszédból, hogy vigyázzon rád, én meg addig elfutok orvosért.
Az öcskös üvölteni kezdett:
- Dehogy csavarsz! Nem engedem! Az nagyon rossz!
Nincs nekem akkora lázam!
Megmutattam neki a lázmérõt:
- Nézd meg, te szamár! Nagyobb már nem is lehetne!
Hirtelen elcsöndesedett, és csodálkozva azt kérdezte:
- Negyvenkét fok az nagyon sok? Akkor nekem biztosan
nincs annyi. - Elgondolkodott. - Tudom már, miért mutat
olyan sokat! Amíg kint voltál, kivettem a hónom alól és megnéztem. De véletlenül leejtettem a 
szõnyegre. Biztosan az
ütõdéstõl ugrott fel ilyen magasra a higanyszál.
Mintha nap sütött volna ki bennem az örömtõl:
- Jaj, de jó! Miért nem mondtad rögtön?! Hát persze, hogy
attól ugrott fel!
Leráztam a hõmérõt, újból betettem a hóna alá, az öcskös
meg azt kérdezte közben:
- Neked mennyi volt a múltkor, amikor nem mentél iskolába?
- Harminchét egész hat tized.
Megint leültem mellé és tartani akartam a karját, de megsértõdött:
- Azt hiszed, megint kiveszem és elejtem? Ne aggódj, reggelizz nyugodtan tovább.
- Már megreggeliztem. És nyugodtabb leszek, ha itt vagyok.
Elszomorodva motyogta maga elé:
- Nem szép tõled, hogy nem bízol bennem. És nagyon
szeretnék forró limonádét is, hogy jól megizzadjak és hamarabb meggyógyuljak.
Szorított egyet szívemen a szomorúsága, kimentem hát a
konyhába limonádét készíteni. De valami homályos, megmagyarázhatatlan gyanú is motoszkált 
bennem. Kiszaladtam hát a házból, és belestem az ablakon. Meglepetésemben majdnem 
felkiáltottam. A lázmérõ ugyanis Ugribugri bal
kezében volt, figyelmesen szemlélte, jobb keze mutatóujjával



meg óvatosan pöckölgette a higanycsõ tövét.
Egyrészt nagyon megörültem, hogy kiderült: nincs láza.
Másrészt borzasztóan megharagudtam rá a csalásért. A haraggal együtt azonban sajnáltam is. 
Tudtam ugyanis, hogy Ugribugri csak akkor vetemedhet effélére, ha ma valami miatt rettenetesen 
fél az iskolától. Emlékeztem rá, hogy ha nem
tudtam a leckémet, én is éreztem ilyesmit: gyötrelmes félelmet, egész délelõttön át tartó 
remegést. Meg aztán saját magamat is hibásnak éreztem, amiért elõzõ nap nem figyeltem
eléggé Ugribugrira, hogy tanul-e rendesen. Ezért aztán úgy
döntöttem, hogy maradjon csak itthon szegényke, sõt -
hogy ne kelljen szégyenkeznie, amiért rajtakaptam a csaláson - nem árulom el, mit láttam az 
ablakon át.
Kifacsartam két citromot, feltettem a vizet melegedni, aztán bementem hozzá:
- No, lássuk azt a lázmérõt.
Harminchét egész hat tizedet mutatott. Az öcskös szenvedõ arcocskával és bágyadt hangon 
érdeklõdött:
- Most jó?
Elmosolyodtam:
- Jónak nem jó, mert lázad van. De legalább nem negyvenkét fok. Az viszont biztos, hogy ágyban 
kell maradnod, nem mehetsz iskolába.
Sóhajtott egy nagyot:
- Hát akkor nem megyek. Ha te nem engedsz... - De
most már kerülte a tekintetem, aggodalmas ábrázattal nézte
az ébresztõórát: - Pedig még kényelmesen odaérnék... De
hát... ha nem lehet, nem lehet...
Hirtelen nem tudtam, mosolyogjak-e a színjáték láttán,
vagy bosszankodjam, mert lóvá akar tenni. Visszamentem a
konyhába, ráöntöttem a meleg vizet a citromlére, tettem bele sok cukrot is, és bevittem neki. De az 
ajtóban megállított
a csodálkozás: Ugribugri az ágy szélén ült, és a zokniját húzta. Zavartan nevetgélt:
- Tudod, Moha... eszembe jutott, hogy... hogy ez nem is
olyan komoly láz... és talán el is mehetnék az iskolába...
Nekem sem volt tiszta a lelkiismeretem, hiszen pártfogoltam a csalást, hallgattam tehát. A 
hallgatásomtól azonban megijedt az öcskös, és így folytatta:
- Másrészt az is igaz, hogy... éppen jókor jött ez a betegség... Mert nem tanultam meg valami 
kitûnõen a mai leckét.
Akkora aggodalommal meredt a könyveire, hogy most
már ráparancsoltam:
- Ugribugri, azonnal idd meg a limonádét és feküdj vissza!
Boldogan ugrott vissza takarója alá, a limonádét azonban
eltolta:
- Reggelizni szeretnék elõbb.
Elnevettem magam:
- Nocsak, megjött az étvágyad? Nagyszerû! Hozom a reggelit.
Kimentem megint a konyhába, de néhány perc múlva járkálást hallottam a szobánkban. 
Bekukkantottam. Ugribugri öltözködött. És kétségbeesés volt az arcán:
- Mégiscsak felöltözöm, Moha. Mert hátha úgy határozunk, hogy elmehetek az iskolába.
Ráripakodtam:
- Nem határozunk úgy! De nem baj, hogy felöltöztél, a tanulóasztalodnál fogsz reggelizni, én meg 
rendbe szedem addig az ágyadat.
Visszaindultam a konyhába, de utánam kiáltott:
- Moha... inkább vedd úgy, hogy nem kértem a lázmérõt,
hogy nem szóltam semmit! Elmegyek!
Amikor bevittem a reggelit, ruhái ismét a szék támláján feküdtek szépen kiterítve, rajtuk a zoknija 
is, õ meg ünnepélyes nyugalommal ült az ágyban, és szomorkásan mosolygott:
- Meggondoltam magam. Mert harminchét egész hat tizeddel nem szabad tréfálni... és te úgysem 
engednél elmenni. Elrendeztem az ágyat is, mégis itt reggelizem inkább.



Megivott egy nagy bögre kakaót, megevett két vajas-mézes zsemlét, de közben egyre 
szomorkásabb, sõt komorabb
lett. Sûrûn tekintgetett az órára. Amikor elvettem az ölébõl a
tálcát, sóhajtott egy nagyot:
- Hát akkor... most kérem szépen a limonádét. De hidegen kérem, úgy jobban szeretem.
Elfojtottam a mosolyomat, úgy bólintottam:
- Helyes, helyes, jobb is, ha most nem izzadsz meg, mert
szellõztetni fogok.
De a limonádét már nem vihettem be hozzá. Mert alig raktam le a konyhában a tálcáról a reggeli 
edényt, a feje megjelent a konyhaajtó nyilásában és azt mondta:
- Megyek az iskolába, szervusz.
Ott állt felöltözve, vállán a tarisznya, szemében irtózatos félelem. Megöleltem:
- Derék legény vagy, öcskös. Mégsem engedlek elmenni.
Menj vissza.
Õ azonban kilépett a házból és végigsietett a kerten. A kapu kilincsét azonban csak megfogta, 
nem nyitotta ki. Állt,
gondolkodott. Aztán visszaszaladt hozzám:
- Tudd meg, hogy csaltam. Felfricskáztam a lázmérõt.
Mindkétszer. Mert nem tanultam mára semmit. Szervusz még egyszer.
És már szaladt is. A kertkapuban utolértem, galléron ragadtam:
- Nem engedlek el ilyen feldúltan. Holnapra mindent jól
megtanulsz. A fricskázásról eddig is tudtam.
Megdöbbenve bámult rám:
- Tudtál?! És hagytad volna, hogy csaljak?! Így neveled az
öcsédet?! Eressz el! - Kitépte magát a markomból, rohant az
iskola felé és azt kiáltotta vissza: - Történjen, aminek történnie kell!
Visszaballagtam a konyhába, és nagyon sajnáltam az öcsköst: reszketni fog egész délelõtt. Azon 
is gondolkoztam, vajon csakugyan le kellett volna-e lepleznem, vagy helyesen
tettem, hogy vele együtt játszottam a színjátékot.
Hirtelen eszembe jutott valami. Kirohantam a házból, hátha elérem még az öcsköst. Az iskola 
folyosóján értem utol.
Ott állt a tanító bácsi is, én megfogtam Ugribugri karját, és
odavezettem elé:
- Ugribugri mondani szeretne valamit.
Az öcskös rám bámult:
- Én? Dehogyis! Mit?
- Gondolkozz csak!
Gondolkozott:
- A fricskázást?
- Nem azt. Mást.
Töprengve bámult rám. Hirtelen felragyogott az arca:
- Tudom már! Hát persze! - És már mondta is: - Tanító
bácsi kérem... én nem tanultam meg mára a leckét. Halogattam, halogattam, és egyszerre csak 
este lett. De holnapra nagyon jól megtanulom. Bocsánatot kérek, amiért ma
semmit sem tudok.
A tanító bácsi komoly tekintettel nézett rá:
- Rendben. Ma nem foglak kérdezni. De ne felejtsd el: ez
volt az elsõ és az utolsó alkalom, hogy kivételt teszek veled.
Ugribugri boldogan azt kiáltotta:
- Soha többé nem fog elõfordulni, tanító bácsi! Köszönöm szépen! - És ott, rögtön a nyakamba 
csimpaszkodott
és megcsókolt: - Jaj de jó, hogy eszedbe jutott ez, Moha!
Hogy te milyen okos vagy! Ezért még azt is megbocsátom,
hogy hagytál volna csalni!
Leckeírás vagy másolás?
Egy délután, tanulás közben átjött a szobánkba Gyopár



bátyám és így szólt:
- Most felszerelhetnénk a hintát! Gyere!
Fel tudta volna szerelni egyedül is, hiszen ezermester volt,
de szerette, ha segítek neki, mert akkor mindig és kedvére
utasítgathatott. Rendszerint meg is szoktam szerezni neki ezt
az örömet. Most azonban kénytelen voltam azt mondani:
-Csak késõbb segíthetek! Elõbb meg kell írnom a nyelvtant.
- Még korán van! Majd megírod, miután felszereltük.
- Ne haragudj, de elõször a leckémet szeretném megírni.
Ha elkészültem vele, szívesen segítek.
Rettentõen bosszankodott. Habozott egy ideig, visszaoldalgott a szobájába, néhány perc múlva 
azonban megint bekukkantott.
- Mi van feladva nyelvtanból?
- A határozói mellékmondatok. Tíz mellékmondatot kell
írni, minden fajtából kettõt: hely-, idõ-, mód-, ok- és célhatározóit.
Elgondolkodott, aztán villant egyet a tekintete:
- Ha csak ez a baj, ezen könnyen segíthetünk! - A szekrényhez lépett, elõvett egy füzetet, lapozott, 
keresgélt benne,
aztán elém tette: - Tessék!
Meglepõdtem. A leckének, amelyet mutatott, ez volt a címe: Határozói mellékmondatok. Ott 
sorakozott egymás alatt minden fajtából kettõ. Gyopár mosolygott:
- Nem emlékszik már a tanító bácsi, miket írtam én két évvel ezelõtt. Másold le gyorsan, és már 
mehetünk is felszerelni a hintát!
Kinéztem az ablakon, gyönyörû tavaszi délután volt. Nagyon szerettem volna a kertbe menni, akár 
hintát szerelni, akár bármi mást csinálni. De ekkor Gyopárra esett a pillantásom, és észrevettem 
az arcán, milyen mohón kívánja, hogy beleegyezzem a csalásba. Most már könnyebb volt 
becsuknom és visszaadni neki a füzetét:
- Köszönöm, de nem. Ha nem magam találom ki a mondatokat, sosem tanulom meg, mi a 
különbség közöttük.
Elvörösödött dühében és szinte kiabálva azt mondta:
- Ostoba! Eddig is tudtad, mi a különbség hely, idõ, mód,
ok és cél között. Tessék azonnal lemásolni és jönni! - Hogy
leplezze, mennyire fontos neki, hogy csaljak, halkabban,
szinte tréfálkozva tette hozzá: - Azt a hét meg a nyolcát!
Most már elmosolyodtam:
- Hiába veszekszel, Gyopár, hagyd is abba, mert most is
az lesz a vége, mint a múltkor, hogy nem én, hanem te csalsz
vagy hazudsz, és aztán szégyelled magad.
A vörösség, amely elöntötte az arcát, engem igazolt. Már
többször megpróbálkozott azzal, hogy rávegyen engem valami csalásra vagy hazudozásra, így 
akarta megnyugtatni magát, hogy én sem vagyok jobb nála. Persze nem ismerte el,
hogy ez volt a célja. Erõltetett nevetéssel, de megvonagló
szájjal felkiáltott:
- Te nem vagy épeszû!
Kiment a szobából, én pedig töprengeni kezdtem. Még
csak a két helyhatározói mellékmondatot találtam ki és írtam
le piszkozatként egy külön lapra, amikor valaki bekiáltott az
ablakomon:
- Mohácska! Légy szíves, írj gyorsan egy versikét édesapa
születésnapjára!
A kis Gubacs állt odakinn. Nem utasíthattam el. Gondoltam, még rövid is lesz neki a délután, hogy 
megtanulja. Kieszeltem a versikét, de majdnem egy óra kellett hozzá. Letisztáztam és átadtam 
neki.
- Ma mondod el?
Rám bámult:
- Ma? Dehogyis! Majd jövõre!



Alighogy Gubacs elment, sírva bejött Lila Cica. Letette a
két határozói mellékmondatom mellé a babáját, a füzetre
meg külön a baba fejét:
- Csináld meg, Moha, nagyon kérlek. Ezt csak te tudod jól
megjavítani...
Szerettem volna azt mondani, hogy majd késõbb, de Lila
Cica elsírta magát. Megvizsgáltam a babát, és úgy láttam,
néhány perc alatt elkészülhetek vele. De mire elkészültem,
édesanyánk elkiáltotta magát a verandán:
- Uzsonnázni!
Uzsonna után meg így szólt hozzám:
- Légy szíves, kisfiam, menj el ide a lapos szikla környékére, hallom, hogy ott most sok gomba van, 
vargánya.
Gombapörköltet szeretnék vacsorára.
Tudta, hogy ma már egy óra hosszat foglalkoztam a babával ahelyett, hogy a leckémet írtam 
volna, nem mondhattam tehát nemet. nem hivatkozhattam arra, hogy tanulnom kell.
A lapos szikla környékén azonban sem vargányát, sem másféle gombát nem találtam. Félórai 
keresgélés után hazamentem. Édesanyám sajnálkozott:
- Jaj, de kár! Úgy látszik, délután már leszedte valaki.
Most már nagyon nyugtalanul siettem a szobánk és az
üres papírlap felé. De kinyílt a mûhelyajtó, és édesapám
szólt ki rajta:
- Moha! Elgurult egy világoskék kövecske! Légy szíves, keresd meg! Te olyan rendszeresen tudod 
átnézni a mûhelysarkokat, hogy egészen biztosan megtalálod! - Édesapánk
ötvösmester volt, így ékkövekkel is dolgozott. Nagyon ritkán
szokott elejteni bármit. Hozzá is tette rögtön: - Gyopár nézegette itt a követ, az õ kezébõl esett ki.
Egyszerre belém csapott a felismerés. Egy pillanatra abbahagytam a keresést, és azt kérdeztem:
- Gyopár mondta édesapámnak, hogy én keressem meg,
mert olyan ügyes vagyok?
Édesapánk nevetett:
- Õ mondta, csakugyan!
Mihelyt megtaláltam a kövecskét, visszasiettem a konyhába.
- Édesanyám, ugye Gyopár újságolta, hogy vargányátt látott a lapos szikla környékén?
- Gyopár mondta, csakugyan, de megkért, hogy téged
küldjelek, mert õt Toboz sakkozni várja.
Átfutottam Lila Cicáékhoz.
- Lila Cica! Gyopár mondta neked, hogy csak én tudom
jól visszatenni a baba fejét?
- Hát, ha már úgyis tudod, elárulhatom: õ mondta. De azt
is mondta, hogy ne áruljam el neked, hogy õ törte le, mert
akkor nem teszed vissza!
Elszaladtam a kis Gubacshoz. Már ágyban volt.
- Gyopár mondta neked, hogy kérj tõlem versikét?
Ijedten nézett rám.
- Honnan tudod? Nem én mondtam meg!
Futottam haza, de még mindig nem ülhettem le a határozói mellékmondatok mellé. A 
vacsoraasztalhoz kellett ugyanis ülnöm. De hiába ültem a mondatok mellé vacsora után is,
és hiába mosdás után is, mert Ugribugri, az öcskösöm játéktrombitát szerzett valahonnan, és 
folytonosan fújta. Megkérdeztem tõle:
- Mondd csak, véletlenül nem Gyopártól kaptad ezt a csodahangszert?
Ekkor maga Gyopár is bekukkantott a szobánkba. Hallotta, hogy mit kérdeztem Ugribugritól, és 
diadalmasan mosolygott. Ugribugri továbbra is trombitált.
Félóra múlva édesapánk nyitott be:
- Oltsátok már el a lámpát. Aludjatok! Feküdj le te is, Moha! Látom, hogy írsz még, de ha van még 
leckéd, inkább
holnap reggel kelj fel korábban. Édesapánk mögött megjelent az ajtóban Gyopár feje is és 



készségesen ajánlkozott:
- Majd én felébresztem, édesapa!
Bíztam is ebben erõsen. Noha huncutságok egész sorát
találta ki, hogy ne írhassam meg a leckét, hanem kénytelen
legyek lemásolni, azt hittem, hogy a felébresztést nem meri
megszegni, hiszen édesapának ígérte meg. Reggel mégis ajtócsukódásra ébredtem. Már sem 
Gyopár, sem az öcskös nem volt a szobában. Az órára pillantottam, és rémülten ugrottam ki az 
ágyból. A konyhában Gyopár gúnyos mosollyal
felelte számonkérõ szavaimra:
- Egyszerûen sajnáltalak felkelteni, olyan jól aludtál. De arra még mindig van idõ, hogy lemásold! 
Diktálom! Gyere!
Most az én szám vonaglott meg:
- Köszönöm! Nem kell. Inkább ne legyen semmi a füzetemben!
Amikor aztán az iskolában elkérte a füzetemet a tanító bácsi, még mindig azon törtem a fejem, 
mit mondjak, miért
nem írtam meg a leckét. A tanító bácsi azonban hosszasan
nézte az utolsó leírt oldalt. Aztán elégedetten bólintott:
- Hibátlan! Kitûnõ!
Gyopár osztálya ugyanabban a teremben tanult. A tanító
bácsi váltakozva foglalkozott velünk is, a nagyokkal is. Önkéntelenül is Gyopárra ugrott hát a 
tekintetem és megdöbbenve láttam, hogy ujját a szájára szorítva figyelmeztet: hallgassak, el ne 
áruljam õt. Hogy mit ne áruljak el, most már
könnyen kitaláltam. Alighanem hajnalban, amikor még aludtam, belemásolta a füzetembe a 
határozói mellékmondatokat. És az az ajak a rászorított ujj alatt ravaszul és diadalmasan 
mosolygott: íme, mégiscsak sikerült csalóvá tennie engem!
A tanító bácsi ismét bólintott:
- Kitûnõ! - és nyúlt a piros ceruza után, hogy odaírja a lecke alá: jeles.
Én pedig megrémültem: ha hallgatok, csalok, ha megmondom az igazat, ártok Gyopárnak. A piros 
ceruza meg közeledett a papír felé. De abban a pillanatban, amikor hozzá is ért, megtermett az 
agyamban a megoldás módja, és felkiáltottam:
- Tanító bácsi, kérem! Ne tessék odaírni a jelest, mert ezt
nem én írtam!
A terem felmorajlott. A tanító bácsi elkomolyodva rám tekintett:
- Hát ki írta?
- Ne tessék haragudni, de azt nem mondhatom meg.
Az egész terem Gyopárra nézett, a tanító bácsi is. Megrettentem, mert ez nem jutott eszembe 
elõre. A tanító bácsi megkérdezte:
- Gyopár! Csak nem te írtad?!
Gyopár a haja tövéig elvörösödve állt fel:
- Nem én írtam.
A fiúk mosolyogtak, majdnem nevettek. A tanító bácsi
gondolkodott, aztán hozzám fordult:
- Miért nem írtad meg a leckét?
Az igazat feleltem most is:
- Valami mindig közbejött. - A fiúk most már hahotáztak,
nevetett a tanító bácsi is. - De ma délután megírom, pótolom.
A tanító bácsi bólintott:
- Helyes! És magától értetõdõ! Ma azonban nincs meg a
leckéd, tehát elégtelen! - És be is írta a legrosszabb osztályzatot a hibátlan határozói 
mellékmondatok alá. De rögtön
elõvette a zsebkönyvét is: - Magaviseletbõl azonban kapsz egy jelest.
Délben, hazafelé menet, Gyopár nagyon csöndes volt. Én
viszont ugráltam jókedvemben, madarat lehetett volna fogatni velem. Illetve dehogy lehetett 
volna. Épp ellenkezõleg.
Inkább szabadon engedtetni a világ összes kalitka-lakóját!
Tejfog és vasfog



Egy tavaszi estén nálunk vacsorázott nagybátyánk, Boldizsár bácsi. Vacsora után Gyopár, 
Ugribugri meg én is kint maradtunk a verandán, és hallgattuk a felnõttek
beszélgetését. Édesanyánk egy idõ után azt mondta:
- Menjetek lefeküdni, korán kell kelnetek holnap.
Másnap ugyanis vasárnap volt, és mi kirándulásra készültünk tizenöt-húsz kistörpével. 
Elköszöntünk, és mentünk a szobánkba. Ugribugri öcsém meg én természetesnek tartottuk, hogy 
le kell feküdnünk, Gyopár bátyánk azonban, mialatt a szobája felé lépegetett és meggyújtotta a 
petróleumlámpát (mert akkoriban Törpeházán nem volt még elektromosság, petróleumlámpával 
világítottunk), egyre csak dohogott:
- Igazán nem értem, miért kell nekem is a gyerekekkel
egyszerre lefeküdnöm!
Tudtam, mennyire büszke rá, hogy õ már félig felnõtt, hiszen ekkor már nagyjából tizenkét éves 
volt. Hallgattam. A
nyolcesztendõs Ugribugri azonban gyanútlan jóindulattal
magyarázta neki:
- Azért kell ágyba bújnod, mert te is éppen olyan gyerek
vagy, mint mi.
Gyopár fellobbanó haragjában majdnem földhöz csapta a lámpát:
- Mikor tanulod már meg, hogy nem vagyok éppen olyan
gyerek, mint ti?!
De Ugribugri erre is jóhiszemûen válaszolt:
- Majd ha nem gurulsz így dühbe. Akkor már felnõtt leszel.
Gyopár csak tátogott dühében, nem szólt egy szót sem,
de látszott rajta, hogy dúl-fúl magában, rettenetesen haragszik Ugribugrira. Megmosakodtunk, 
fogat mostunk, lefeküdtünk. Ugribugri meg én a magunk szobájában, Gyopár a sajátjában, neki 
ugyanis akkor már egy ideje saját szobája volt.
Egyszer csak a résnyire nyitott ajtónk feltárult, Gyopár lépett
be hozzánk, és mohó örömmel kiáltott fel:
- Ugribugri, te eszel valamit!
Hallatszott a hangján, mennyire örül, hogy valamiféle hibán kapja az öcsköst. Magam is hallottam 
az elõbb valami papírzörgést Ugribugri ágya felõl, de nem törõdtem vele.
Gyopár azonban már gyújtotta is a gyertyát, ugrott az öcskös
ágyához, és rövid dulakodás után kicsavart a markából egy
tábla csokoládét. Mindegyikünk három táblát kapott Boldizsár bácsitól, és Ugribugri úgy döntött, 
hogy az egyiket lefekvés után, az ágyban majszolgatja el. Többször is elõfordult
már ilyesmi, és Gyopár sem volt mindig ilyen éber, talán
máskor nem is törõdött vele. Most azonban mindenképpen
bosszút akart állni az öcskösön. Nem is hangzott túl õszintén a szidása:
- Tönkre akarod tenni a fogaidat? Mi értelme volt akkor a
fogmosásnak, ha csokoládét eszel utána?
Ugribugri azonban azt felelte:
- Csak azért vetted el a csokoládémat, mert azt mondtam,
hogy te is gyerek vagy. Nekem különben is tejfogaim vannak
még, azokra nem kell annyira vigyázni, mert úgyis kiesnek.
Gyopár hangja élvezettel csapott az öcskös gyönge hangocskája fölé:
- Rossz kifogás, barátocskám, nagyon rossz kifogás! A tejfogakra ugyanúgy kell vigyázni, mint a 
vasfogakra!
Vasfogaknak neveztük ugyanis a tejfogak után kibúvó maradandókat. Ugribugri azonban ezt nem 
hitte el:
- A tejfogakra? Miért? Ugyan már, csak azért leskelõdtél
utánam, mert azt mondtam, hogy te is gyerek vagy még.
Gyopár komor, sõt vészjósló arccal ment vissza a szobájába, hallottuk, hogy motoz az asztalánál, 
keresgél a könyvespolcán, aztán amikor visszatért, nyitott könyvet tartott a kezében, diadalmasan 
Ugribugri ágyához lépdelt és örömmel
csapott a kinyitott oldalra:
- Megtaláltam! Ezt nézd meg! - Ugribugri felült az ágyában, kíváncsian hajolt a könyv fölé, Gyopár 



pedig szinte vezényelt: - Olvasd! Hangosan! Hadd hallja Moha is!
Ugribugri pedig engedelmesen olvasta:
- "A tejfogakat ugyanolyan gondosan kell ápolni, mint a
maradandókat. Ha megromlik a tejfog, megromolhat alatta
a maradandó fog csírája is, és a maradandó fog nem lesz
olyan egészséges és erõs, mint amilyenné a hibátlan tejfog
alatt lenne. A tejfogak épségére tehát fõképp a maradandó
fogak épsége érdekében kell ügyelni."
Gyopár, hogy még jobban éreztesse diadalát, most már rá
sem nézett Ugribugrira, csak becsapta a könyvet, elfújta a
gyertyát, és gyõztes hadvezérként vonult vissza a szobájába.
Ugribugri sem szólt egy szót sem, csak visszafeküdt és magára húzta a takarót.
Másnapi kirándulásunk célpontja a Vénóriás volt: egy
igen-igen öreg, vastag törzsû, óriási tölgyfa a Jófüves-hegy tetején.
Odamenet gyönyörû kis tisztásra bukkantunk, helyesebben bukkant a két jó barát: a folytonosan 
elszaladgáló, Jövõmenõ Sürgetörpe, és a dohogva utána cammogó Lomhacsoszi. Egy 
darabocska õspagony volt az a tisztás, olyan
érintetlen, mintha ember ott még sosem járt volna. Le is telepedtünk és tízóraiztunk, de hosszabb 
pihenõt még nem engedélyeztünk magunknak. Ugribugri azonban nehezen
vált meg tõle. Vissza is pillantgatott rá, és egyszerre csak
odakiáltott nekem:
- Rögtön utolérlek benneteket!
Visszaszaladt a tisztásra, én azonban nem akartam egyedül hagyni. Így hát megálltam, s azt 
láttam, hogy ide-oda
futkos a tisztáson és hajladozik: szedegeti a tízóraink eldobált
papírjait. Visszafordultam, hogy segítsek neki, de akkor már
mellettem állt Gyopár is. aki szintén látta, hogy mit csinál
Ugribugri. Hangosan kezdte szidni az öcsköst:
- Ki engedte meg, hogy elmaradj tõlünk?! Te meg, Moha,
miért nem vagy szigorúbb vele? Tessék azonnal jönni! - De
Ugribugri tovább szedegette a papírokat, és gyömöszölte
õket a tarisznyájába. Gyopár üvöltött: - Hagyd már abba ezt
a szamárságot! Mi baj lesz abból, hogy itt marad néhány
szalvétadarab?
Az öcskös készséggel elmagyarázta hajladozás közben:
- Abból az a baj lesz, hogy akik utánunk jönnek ide, nem
fogják olyan gyönyörûnek látni ezt a tisztást, mint amilyennek mi láttuk. Nem fogják azt az 
ünnepélyességet érezni, amit mi éreztünk: hogy olyan, mintha még senki sem járt volna itt soha.
Délre felértünk a Jófüves-hegy tetejére, megálltunk a Vénóriás mellett, és úgy éreztük, hogy látjuk 
magunk alatt az egész világot, de legalábbis az egész Börzsönyt. Letelepedtünk aztán a közelben 
egy réten, és megebédeltünk. Lomhacsoszi, aki Ugribugri mellé ült, ebéd után elõhúzott egy 
könyvet a tarisznyájából, végigfeküdt a füvön, és így szólt Jövõmenõ Sürgetörpéhez:
- Most olvasni fogok egy kicsit.
Az olvasás csakugyan kicsi lett, mert Jövõmenõ Sürgetörpe már néhány perc múlva huzigálta 
Lomhacsoszi fülét:
- Gyere gyorsan, Lomhacsoszi! Hangyabolyt találtam!
Olyan érdekes, ahogy folytonosan jönnek-mennek!
Lomhacsoszi dohogva el is ment vele, a könyvet meg Ugribugri nézegette tovább. Az 
Ezeregyéjszaka meséi volt, iskolánk könyvtárából. Nézegette, lapozgatta az öcskös, és újból és 
újból visszalapozott egy színes képhez, egy elefánthoz.
Az látszott a képen, amint az elefánt - ormányát ügyesen begörbítve - vigyázva viszi Szindbádot. 
Ugribugri megmutatta Gyopárnak is, nekem is az elefántot:
- Milyen okos szeme van! - Nézte a kép másik oldalát is:
- Nincs is rajta nyomtatás, össze sincs fûzve a többi lappal, csak beragasztották ide a könyvbe.
Látta Gyopár, hogy mi jár az öcskös fejében, odaszólt hát
neki kegyes mosolygással:



- Tépd ki nyugodtan, ha annyira szeretnéd. Moha sem
mondja el senkinek.
Ugribugri vágyakozva nézte a képet, aztán megrázta a fejét:
-Nem szabad.
Gyopár dühbe gurult, hiszen õ, az idõsebb, megengedte
Ugribugrinak, hogy kitépje a lapot, ez a vakarcs meg visszautasítja az engedélyt! Hiszen ez sértés!
- Mit fontoskodsz már megint? Tépd ki, és dugd a tarisznyádba! Kit károsítasz meg vele?
Ugribugri tovább nézte a képet, és azt mondta:
- Azokat, akik ezután kölcsönzik ki ezt a könyvet. Én már
tudok errõl a képrõl, megnézhetem máskor is, de ha kitépném, akkor azok, akik csak ezután 
fognak iskolába járni, egyszer sem láthatnák.
Eközben azt is észrevették a kistörpék, hogy bevésések
vannak a Vénóriás törzsében. Különösen akkor ujjongtak föl,
amikor egy-egy törpeházi öregnek is megtalálták a nevét,
például Boldizsár bácsiét. Ki is számították a keltezésbõl,
hogy tízesztendõs korában véste be nevét a törzsbe. Nosza,
több sem kellett a társaságnak! Bicskát kaptak elõ, és vésték
az öreg fába a világraszóló eseményt, hogy ekkor meg ekkor
itt jártak. Egyszerre csak odarohant hozzánk Jövõmenõ Sürgetörpe:
- Vésd be a nevemet, Ugribugri, én nem tudok vésni,
Lomhacsoszi meg lusta hozzá. Hosszú a nevem, az igaz, de
ha bevésed, neked adom a teniszlabdámat.
Ugribugri nagyon szerette volna a teniszlabdát, de nem
mozdult. Gondolkodott ugyan egy kicsit, de aztán megrázta
a fejét:
- Nem vésem be, Jövõmenõ. Boldizsár bácsiék nevét lassanként már benövi a Vénóriás. De ha 
friss véséseket csinálunk, és ötven év múlva megint eljönnek ide a kistörpék, azokat újabb 
vésésekre ösztönözné a mi rossz példánk. Azt kellene a szívükbe vésni, milyen gyönyörû a 
Vénóriás, õk viszont
ehelyett ismét a Vénóriásba vésnének.
Jövõmenõ azonban erõszakoskodott:
- De a többiek úgyis vésnek! Mindegy, hogy vésel-e te is, vagy sem!
De az öcskös rábámult:
- Hogy volna mindegy? Ha a többiek mind összetöpörödnének arasznyi kicsire, mindegy volna 
neked, hogy te is öszszetöpörödsz-e, vagy sem?
Ekkor Gyopár talpra szökkent:
- Gyere, Jövõmenõ, én bevésem a neved a teniszlabdáért.
Ugribugri szomorúan ballagott utánuk, én meg elgondolkozva Ugribugri után. Mire a fához értünk, 
Gyopár már vésett, és nevetve szólt hátra az öcsköshöz:
- Na, te hóbortos, ugye sajnálod már a teniszlabdát? Ez
éppen olyan szamárság volt, mint a papírok összeszedése,
meg az, hogy nem tépted ki a képet. Kitõl tanultad te ezeket
a butaságokat? Talán Mohától?
A következõ pillanatban azonban megállt Gyopár kezében
a bicska. Ugribugri ugyanis azt felelte:
- Tõled tanultam, Gyopár. Te olvastattad föl velem, hogy
miért kell vigyázni a tejfogakra. A jövendõ vasfogak érdekében. Gondoltam, így van ez másban is. 
Ha valami rosszat teszünk, azzal az utánunk jövõknek is ártunk.
Ebben a pillanatban, nagyon messze, valahol a Pilis fölött
megdördült az ég. Gyopár lassan megfordult, és rábámult
Ugribugrira. Aztán bekattintotta a bicskáját, és így szólt Sürgetörpéhez:
- Lehet, hogy zivatar lesz. Ilyenkor nem tanácsos fa alatt állni.
Pedig hol volt még a zivatar! Nem is lett belõle semmi.
Gyopár mégis tanyahelyünkre ment, lefeküdt, és mogorván
olvasni kezdte az Ezeregyéjszakát. Jövõmenõ Sürgetörpe
persze zúgolódott:



- Folytasd a vésést! Nem így alkudtunk! Hát nem kell a teniszlabda?
Gyopár azonban úgy tett, mintha nem is hallaná. A Vénóriáson pedig még ma is csak a 
negyedrésze van rajta Jövõmenõ Sürgetörpe nevének: csak annyi látszik, hogy Jövõ.
A cél
Egy májusi estén nálunk vacsorázott Földigszakáll bácsi. Amikor sor került az elsõ pohár borra, 
édesapánk ünnepélyesen fölállt, állva koccintott vele, és az utolsó
csöppig kiitta borát.
Földigszakáll bácsi zavarba jött, és gyanakodva mosolygott:
-Csak nem kinyomoztatok valamit?
Szüleink elnevették magukat, és ekkor mi, gyerekek is
megtudtuk, hogy Földigszakáll bácsi másnap tölti be élete
hetvenötödik esztendejét. Földigszakáll bácsi ugyanis tulajdonképpen nem szerette, ha számon 
tartják a születésnapját. Mindig azt mondta: "Ne ünnepeljetek engem olyasmiért,
amiben semmi érdemem." Most azonban látszott rajta, hogy
jól esik neki a szeretetünk.
Ugribugri öcsém már hozta is születésnapi ajándékul a
legkedvesebb ceruzáját. Gyopár bátyám meg én nem tudtuk
hirtelenjében, mit ajándékozhatnánk, siettünk hát legalább
megmondani, hogy majd másnap visszük fel hozzá az ajándékunkat.
Persze, tiltakozott ellene,  hogy megajándékozzuk, nem fogadta el a ceruzát sem. Minthogy 
azonban látta rajtunk, hogy hiába tiltakozik, gondolkodott egy kicsit, aztán így szólt:
- Jól van, elfogadom, ha hoztok valami apróságot. De kikötöm, hogy csakis olyasmi lehet, amit 
magatok készítetek.
Gyopár amúgy is ezermester, Moha meg Ugribugri pedig
ügyesen rajzol. Holnap vasárnap lesz, nem vallja hát kárát a
leckétek sem. Amelyikõtök ajándéka a legjobban tetszik nekem, az megkapja jutalmul az elsõ 
távcsövemet. Kicsiny távcsõ, nincs állványa sem, de a Szaturnusz gyûrûjét meg a
Hold krátereit azért lehet vele látni.
Gyopár meg én összenéztünk: hiszen ez nagyszerû ajándék! És Földigszakáll bácsi még folytatta:
- De hogy a másik kettõ se búsuljon, azok számára is
akad majd nálam valami szép könyv.
Lefeküdtünk ezen a napon is a szokásos idõben, de egyikünk sem tudott aludni. Gyopár járkálása 
hallatszott az ajtónk elõtt, Ugribugri meg én pedig szintén azon törtük a fejünket, hogy milyen 
ajándékot készítsünk. Egyszerre csak
Gyopár benyitott a szobánkba és leült az ágyam mellé:
- Én már tudom. Van Földigszakáll bácsi íróasztalán egy
kis papírtálca. Azon állnak a tintásüvegei, mellettük meg ott
fekszenek a tálcán a tollszárai, ceruzái. De ez a tálca kicsi.
Egymás hegyén-hátán fekszik a sok ceruza, és mindig keresgélnie kell köztük. Csinálok egy 
nagyon szép, háromszor akkora fatálcát. Azon majd elfér egymás mellett az összes írószere.
Mire Gyopár elmondta az ötletét, már én is tudtam, mivel
ajándékozzam meg Földigszakáll bácsit:
- Én meg varrok neki egy tarisznyát az erdõjáráshoz, mégpedig viaszosvászonból, nehogy 
átázzon. Rekeszek is lesznek
benne: elemózsiás rekesz meg könyves rekesz.
A hallgatásból, amely szavaimat követte, megértettem,
hogy Gyopár aggódik: a tarisznya talán jobban fog tetszeni
Földigszakáll bácsinak, és én kapom meg a látcsövet. Hozzátette hát az elõbbiekhez:
- Három tollszárat is faragok. Az egyiket kékre, a másikat
pirosra, a harmadikat zöldre lakkozom, akkor majd nem kell
a tollhegyeket vizsgálgatnia, hogy melyik tintához melyik való.
Ugribugri ajándékával egyikünk sem törõdött; arra gondoltunk, hogy õ úgyis csak rajzol majd 
valamit; valószínûleg
cicát. mert abban volt a legnagyobb mester.
Gyopár meg én másnap korán reggel lementünk a völgybéli falucska boltjába. Neki lakkfestékre 
volt szüksége, nekem meg viaszosvásznat kellett vásárolnom. Hazajövet tüstént nekiálltunk a 



munkának. Gyopár fûrészelt és ragasztott,
én meg szabtam-varrtam.
Ugribugri csak akkor jutott eszünkbe, amikor édesanyánk
tízóraizni hívott bennünket. Fenn ült öcskösünk a kert végében a cseresznyefa alatt, az asztalka 
mellett, és buzgón rajzolgatott. Fogtam a tízórais tányérját, és óvatosan, bujkálva vittem feléje, 
hogy megleshessem. mit rajzol. De csak annyit
leshettem ki, hogy nem is rajzol, hanem ír valamit egy füzetbe. Nem juthattam túl közel hozzá, 
mert már messzirõl észrevett és elém rohant:
- Ne gyere tovább! Titok! Köszönöm, hogy felhoztad.
- De miért titok? Mit írsz?
Örömmel nevetett, de kissé szégyenkezett is:
- Nem mondom meg, mert kinevettek. Majd úgyis megtudjátok, mielõtt indulunk.
Tízóraizás után édesanyánk varrógépéhez ültem, Gyopár
meg már enyvezett, szegezett. Olyan hamar jött el az ebéd
ideje, hogy aggódtunk: már nem készülünk el világosban. Az
öcskös viszont annyira jókedvû volt, hogy nevetnünk is kellett óriási örömén:
- Minek örülsz annyira? Talán már el is készültél?
Nevetett õ is:
- El bizony! Ami még hátravan, az már semmi!
Tüstént ebéd után elment hazulról, vitte a füzetet is, mi
meg ismét nevettünk rajta:
- Nem mered itthon hagyni? Nehogy megnézzük, mi az a
nagy titok?
De valójában nem is voltunk rá kíváncsiak; nekem még el
kellett készítenem a szabályozható, csatos vállszalagot, Gyopárnak meg ki kellett még faragnia a 
három tollszárat, és aggódott, hogy nem szárad meg estig a lakk.
Az öcskös ajándékában azonban mégsem lehetett olyan
"semmi" a hátralévõ, mert amikor négy óra tájt hazajött
uzsonnázni, nemcsak hogy nyoma sem volt rajta a déli jókedvnek, hanem annyira szomorú és 
elgondolkodó volt, hogy figyelmeztetni kellett: harapjon már a vajas-mézes kalácsból. Csak 
tartotta a szája elõtt és töprengett valamin. Újra faggatni kezdtük, hogy mit írt az irkába, de õ 
ismét csak
megrázta a fejét:
- Indulás elõtt megtudjátok. Úgyis írtok bele ti is. Ha
ugyan írtok...
Meg sem ette a kalácsát, megkérte édesanyát, hogy tegye
el neki estére. Felhajtotta a bögre tejét, és ismét elrohant hazulról.
Napnyugtára elkészült a tálca, a három tollszár, a tarisznya; már csak Ugribugrit vártuk a kapu 
elõtt. Egyszerre csak
ámulva vettük észre, hogy otthon van: ismét hátul a kertben.
Töprengve járkált föl-alá a cseresznyefa alatt; nyugtalanul tipegett-topogott, és szinte ingerülten 
kiáltotta:
- Induljatok csak! Majd utolérlek titeket! Még meg kell
gondolnom valamit.
De még akkor sem ért fel a dombtetõre, amikor mi már át
is adtuk ajándékainkat Földigszakáll bácsinak a csillagvizsgáló szobában. Látszott rajta, hogy 
õszintén örül a tálcának
is, a három tollszárnak is, a tarisznyának is. Aztán kivezetett
minket a verandájára. Meglepetésünkre Ugribugri ott ácsorgott, ki tudja, mióta, a ház mellett. 
Most már kíváncsiak voltunk az ajándékára, és rászóltunk:
- Miért nem jöttél be? Mutasd már, mit hoztál Földigszakáll bácsinak!
Kapkodta néhány pillanatig a tekintetét, aztán fölnézett
Földigszakáll bácsi arcába, és széttárta a karocskáját:
- Semmit.
Ekkorra már beszéltem vendéglátónknak Ugribugri füzetérõl, és most Földigszakáll bácsi az 
öcskös zsebére mutatott:



- Mutasd csak meg azt a füzetet!
Két füzet volt tulajdonképpen, cérnával összevarrva, és az
elsõnek a címlapján az öcskös ákombákom, de most cifrázott betûivel ez a felírás: "Díszalbum". 
Gyopár meg én Földigszakáll bácsi mellé álltunk, és lestük, mi van benne. Az
elsõ oldal tetején ez volt olvasható, szintén Ugribugri írásával: "Én, Kutykurutty, becsületszavamra 
kijelentem, hogy
egész életemben egyetlenegyszer sem fogok hazudni." Alatta pontozott vonal az aláírás számára. 
De aláírás nem volt a
vonalon. A második oldal tetején, szintén Ugribugri írásával:
.Én, Bérci Berci, becsületszavamra kijelentem, hogy egész
életemben egyetlenegyszer sem fogok hazudni." Ez alatt is
pontozott vonal, de szintén aláírás nélkül.
És így tovább, minden lapon ugyanaz a szöveg, de más-
más név: Törpeháza minden kistörpéjének volt egy külön oldala, de aláírás sehol. Földigszakáll 
bácsi szótlanul lapozott,
mi odahajoltunk, olvastuk magunkban a neveket, és egyszerre csak hallottuk a csöndben, hogy 
Ugribugri sír.
Földigszakáll bácsi magához húzta és megsimogatta:
- Mit mondtak, miért nem írják alá?
- Azt mondták: nem tudhatják, nem történik-e velük olyasmi, hogy kénytelenek lesznek hazudni. 
Azt mondták: írjam
úgy, hogy nem akarnak hazudni, akkor aláírják. De én nem
akartam úgy írni, mert az természetes, hogy nem akarnak.
Csak az lett volna ajándék, ha azt írják alá, hogy nem is fognak... de azt senki sem merte...
Most már Gyopár lapozta a füzeteket, és azt kérdezte:
- Nekem meg Mohának miért nem szóltál? Mi nem is vagyunk benne?
Ugribugri ránk emelte sírdogálós arcát:
- Nektek már nem is mertem szólni. Mi a legvégén vagyunk. Aláírtátok volna?
Gyopár meg én összenéztünk és hallgattunk. Gyopár reszelt egyet a torkán, az utolsó oldalra 
fordított, és hangosan felolvasta:
- ,Én, Ugribugri, becsületszavamra kijelentem..."
Tovább nem olvashatta, mert Ugribugri sírása hirtelen erõsödött, zokogássá változott, még a válla 
is rángatózott tõle,
és szinte jajdulva azt kiáltotta:
- Én sem mertem aláírni!
Földigszakáll bácsi zsebre dugta a "Dísz-albumot", bevezetett minket a csillagvizsgáló szobába, 
átnyújtott Gyopárnak
meg nekem egy-egy könyvet, Ugribugrinak pedig a távcsövet. Ugribugri el-elakadó sírással bámult, 
Gyopár meg nyelt egyet, és így szólt:
- Bocsánat, Földigszakáll bácsi, de... arról volt szó,
hogy... készítsünk valamit. Ugribugri azonban.... nem készítette el, amit akart. Tudjuk, mi volt a 
célja, de... bármennyit
dolgozott is, nem érte el...
Földigszakáll bácsi Gyopár vállára tette a kezét, és lassan,
minden szót külön hangsúlyozva ezt mondta:
- Nem attól értékes a tevékenység, hogy mit érünk el vele, hanem attól, hogy mi a célunk. 
Láthattátok: örültem a
tálcának is, a tarisznyának is. Annak viszont, hogy Ugribugri
ekkora célt tûzött maga elé, nem csupán örülök. Inkább...
olyan... boldogságféle, amit érzek.
Ekkor Ugribugri megszólalt:
- Adjuk Gyopárnak a távcsövet, ha annyira szeretné. Majd
megengedi, hogy én is használjam.
Földigszakáll bácsi diadalmasan Gyopárra kacsintott:
- Hallod ezt? Még most is azt hiszed, hogy méltóbb vagy
a távcsõre, mint õ?



De közben át is vette Ugribugritól, és Gyopár felé nyújtotta:
- Tessék, a tied. Neked amúgy is jobban kell. Ugribugri
távcsõ nélkül is messzebbre lát...
Gyopár hamarosan tokot meg vállszíjat készített a távcsõhöz, és heteken át mindenhová magával 
cipelte. Ha kérdezték, miként jutott hozzá, eleinte még megemlítette:
- Elõször Ugribugrinak akarta adni Földigszakáll bácsi, de
meggondolta. - Késõbb már csak így válaszolt: - A tálcáért,
és a három remekbe faragott dísztollszárért kaptam.
Amikor elõször hallottam, tiltakoztam:
- Nem így volt!
De Ugribugri megérintette a karom:
- Hagyd, Moha. Mit érünk el vele, ha megszégyenítjük?
Megszégyenítés nélkül is, magától is irtóznia kellene a hazugságtól: ezt kéne elérnünk. - És félig 
kérdezte, félig sóhajtotta: - De vajon hogyan?
A bravúr
Meséltem már unokaöcsémrõl, a kövér Puliszkáról.
Már hétéves volt, tehát növekedhetett volna egy kis
jóság is a hája alatt, de még ekkor sem bírt úgy elmenni a törpeházi galambok vagy macskák 
mellett, hogy rájuk ne ijesszen. Élvezettel gyötörgette a kistörpéket is. Ha
szembe jöttek vele, orron fricskázta õket; ha mellette futottak, elgáncsolta; ha mögéjük 
lopózhatott, megrúgta oket; a
patakban meg, fürdéskor, a víz alá nyomta a fejüket. Természetesen hazudozott is, mint minden 
effajta nagylegény. Egyszer nagyon megdöbbentett engem ezzel a kijelentésével:
- Nincs olyan gyerek a világon, aki ne hazudna. Minden
gyerek hazudik, és nincs is abban semmi rossz.
Én persze hevesen ellenkeztem, gyakran össze is kaptunk
miatta; kétségbe ejtett, hogy Puliszka valójában nagyon is
örülne neki, ha csakugyan így volna. Mivel tudta, hogy ez engem mennyire bosszant, annál 
nagyobb élvezettel, még diadalmasabb vigyorgással fújta újból és újból:
- Minden gyerek hazudik! Nincs olyan gyerek a világon,
aki ne hazudna!
Magamnak is féltem bevallani, de valójában megörültem,
amikor kiderült, hogy Puliszkáék elköltöznek Törpeházáról.
Édesapja valahol Miskolc mellett kapott munkát egy bányában, oda költözött hát az egész család. 
Amikor elindultak,
családunk lekísérte õket a vasútállomásra. Puliszka, rokoni
szokás szerint, jobbról is, balról is arcon csókolt. Én csak félig-meddig viszonoztam, mert nem 
szívesen puszilkodtam olyasvalakivel, aki örül a rosszaságnak.
Észre is vette húzódozásomat, láttam rajta, tudja az okát
is, és még a kocsi ablakából is ugyanezzel a diadalmas vigyorral nézett rám, amellyel harsogni 
szokta: "Minden gyerek hazudik!" Elfordítottam a fejem, és akkor sem néztem fel
rá újból, amikor elindult velük a vonat.
Egy hónap múlva igen nagy meglepetés ért. Levelet kaptam Puliszkától. Nem az voltt az igazi 
meglepetés, hogy Puliszka írt nekem, hanem az, amit írt, illetve ahogy írt: "Szeretett unokabátyám, 
kedves jó Moha!" - hangzott a megszólítás. A befejezés meg így: "Ezerszer csókol szeretõ és 
tisztelõ
unokaöcséd, Puliszka".
Minden hónapban jött tõle egy-egy baráti és rokoni beszámoló, s temérdek töprengés és 
csodálkozás után csak arra tudtam gondolni, hogy bizonyára az édesanyja mondja tollba a 
leveleit.
Körülbelül egy évvel elköltözésük után hírül hozta édesapám, hogy Puliszka meg az édesapja 
Budapesten van átutazóban, és Puliszka másnap eljön hozzánk, egy éjszakát
nálunk fog aludni. Elmondta azt is, hogy Puliszka édesapja
azt reméli: jó hatással leszek a fiacskájára. Puliszka ugyanis
még rosszabb, mint azelõtt volt. Bántja a kisebbeket, kínozza az állatokat, és még hazudozik is.
Édesanyám rám nézett:



- Csakugyan, kisfiam... megpróbálhatnál a lelkére beszélni...
De édesapám legyintett:
- Ugyan, mit tehetne? Ha egy egész nyarat nálunk töltene
Puliszka, akkor talán... talán hatna rá Moha. De egyetlen
nap alatt semmit sem érhet el. Lehetetlen!
Ettõl a szótól valósággal felforrt bennem a méreg. "Nem
lehet lehetetlen" - gondoltam magamban eltökélten. Hamarosan ki is találtam, mit tegyek. 
Puliszka bizonyára azért roszszalkodik, mert nem tudja, milyen szörnyûség a rosszaság.
Hát én majd bemutatom neki.
Egymagam mentem elé a vasútállomásra. Mihelyt begördült a vonat, két meglepetés ért. Az egyik: 
rossz híre ellenére egészen tiszta örömmel, jóságos arccal keresett engem
Puliszka a kocsi ablakából. A másik: tiszteletteljes levelei ellenére gúnyos, csúfondáros mosollyal 
kérdezte, mihelyt leszállt:
- No, Moha, még mindig olyan hófehér angyalka vagy?
Én azonban tudtam, mi a teendõm, és léha komolykodással ropogtattam a választ:
- Természetesen!
Egy pillanatra zavarba jött, de azt hihette, tréfálkozom, és
hazafelé a nógrádverõcei utcán már nyugodtan lépegetett mellettem.
Egyszerre csak szaladva szembe jött velünk egy parasztfiúcska, én meg észrevettem, hogy 
Puliszka átveszi a kis utazótáskáját a bal kezébe, jobb keze mutató ujját meg fricskára feszíti. 
Odasúgtam hát neki gyorsan:
- Engedd át nekem!
Amikor mellém ért a kisfiú, kitartottam a lábam fejét, elgáncsoltam. De tüstént oda is ugrottam 
hozzá és fölsegítettem:
- Ó, te kis csacsi, hát egyenesen nekem szaladsz? Nem
ütötted meg magad?
A kisfiú bámult:
- De Moha... én úgy éreztem, mintha elgáncsoltál volna...
Nevettem:
- Mert beleakadtál a lábamba, azért érezted úgy. Te is tudod: Moha sohasem gáncsol el senkit. 
Hiszen az rosszaság!
Amikor továbbmentünk, Puliszka szinte rémülten vizsgálgatta az arcom:
- Mi volt ez, Moha? Miért gáncsoltad el?
Igyekeztem olyan utálatosan vigyorogni, ahogy csak bírtam:
- Mert szeretem hallani, ha puffan egy ilyen kis kölök!
Mire fölértünk Törpeházára, leszállt az este, s minthogy
még nem kelt föl a Hold, majdnem teljesen sötét volt; bemutattam hát Puliszkának egy játékot: a 
sétálgató, vacsorai
süteményüket majszoló kistörpék mögé lopóztam, és kiütöttem kezükbõl a süteményt vagy 
megrúgtam õket. Amikor
pedig ijedten vagy dühösen kiabáltak, jóságos Mohaként a
segítségükre siettem:
- Itt vagyok, csöppség, ki bántott? - És kuncogva odasúgtam Puliszkának: - Ugye, milyen remek 
muri?
Õ azonban egyre komorabb lett.
Ezen az estén kivételesen nem mosakodtam, és volt rá
gondom, hogy hallja Puliszka, mit felelek édesanyám kérdésére:
- Természetesen, édesanyám, már mosakodtam!
Amikor lefeküdtünk és elfújtam a lámpát, Puliszka csöndesen és szomorúan szólalt meg:
- Nagyon megváltoztál, Moha. Azelõtt mindig azt mondtad: nem igaz, hogy minden gyerek 
hazudik, most meg magad is hazudozol és rosszalkodsz. Nagyon megváltoztál...
Vihogtam:
- Ilyen voltam én mindig, te tökfej. Csakhogy te még kicsi
voltál, hát titkoltam elõtted is. De tudtam én már akkor is,
hogy igazad van: csakugyan hazudik minden gyerek.
Puliszka hirtelen felült az ágyban, és dermedten bámult



rám, szinte nyöszörögte:
- De Moha, hiszen téged... mindenki jónak tart!
- Persze, hogy jónak. Éppen ez a trükköm. Így akármit csinálhatok, rám sosem gyanakszik senki. 
De hagyj már durmolni.
Másnap délelõtt, mialatt a patak partján úszónadrágot
húztunk, néztem a lubickoló kistörpéket, és röhécselve kérdeztem Puliszkától:
- Melyiket nyomjam elõször a víz alá? Választhatod a legerõsebbet is, Rezedát, úgy lenyomom, 
mint a fütty, semmi bajom nem lesz.
Puliszka elsötétült arccal hallgatott, én meg elsõnek inkább a gyönge kis Mócikát választottam; 
hadd háborodjék
fel még jobban tisztelt vendégem. Úgy tettem, mintha megcsúsztam volna egy sziklán a 
mederben, és mintha kényszerûségbõl tenyerelnék Mócika buksijára. S miközben a víz alá
nyomtam, rákacsintottam Puliszkára.
Amikor hazaértünk, édesanyám kiszólt a konyhából:
- Kérlek, szedjetek néhány érett körtét az ebédhez!
Hátramentünk a gyümölcsösbe, és ott Puliszka nagy nehezen, akadozva, izgalomtól remegõ 
hangon így szólt:
- Ígérd meg nekem, Moha... ígérd meg nekem, hogy
megváltozol! Mondd, hogy nem rosszalkodsz soha többé.
Hogy nem is hazudsz többé!
Nagyot dobbant a szívem örömömben. De gúnyosan vihogtam:
- Miért ígérjem meg? Te talán nem hazudsz?
Puliszka hosszú ideig nem felelt. Nézte a kezem, amint
próbálgattam a körtéket, melyiknek pattan le a szára az ágról. Aztán halkan megszólalt:
- Rólam most ne beszéljünk. Énrólam senki sem hiszi,
hogy jó vagyok. De te ne hazudj... Moha, kérlek, legalább te
ne. És légy jó ezentúl! Ígérd meg!
Megráztam a fejem:
- Eszemben sincs megígérni!
Megszedtem a kosarat meg a vödröt, és megindultam a
ház felé. De mielõtt a konyhához értünk volna, Puliszka megállt, és szinte önmagától kérdezte:
- Hát most mit csináljak? Olyan biztos voltam benne,
hogy te jó vagy.
Tudtam, ha elárulom, hogy komédiázom, most ugyan
megnyugtathatom Puliszkát, de elrontom a jövõt. Bevittem
a körtét a konyhába, Puliszka meg úgy ült le a konyha elõtt
a padra, és úgy bámult maga elé, mint akit mindenébõl kifosztottak.
Már elõzõ nap horoggá görbítettem egy vékony szeget, és
zsineget kötöttem rá. Most meg ebéd után zsebre dugtam
egy szelet kenyeret is, és Puliszkát is hívtam:
- Gyere, valami nagyon murisat mutatok.
Bevezettem az erdõbe, arra a közeli tisztásra, amelyen
Törpeháza galambjai csipegetni szoktak. Ráhúztam egy falat
kenyérbelet a horogra, elrejtettem a zsineget a fû között, és
kiáltozni kezdtem:
- Tubi-tubi-tubi!
Tudtam ugyanis, hogy ilyen meleg délutánon galambjaink
messze tõlünk, a Szuvatos-patak hûs szakadékában bóbiskolnak, tehát színlelt rosszaságom 
nem fenyegeti õket. Arra jött azonban Földigszakáll bácsi:
- Mit csináltok, gyerekek?
Nem láthatta a zsineget, így hát ártatlan képpel feleltem
neki:
- A galambokat akarjuk etetni, hogy ne kelljen fáradniuk
szegényeknek a keresgéléssel.
Földigszakáll bácsi megsimogatott:
- Jól van, te bonctani csoda. A szíveddel gondolkodsz!



Megsimogatta Puliszkát is és továbbment. Amikor eltûnt a
fák között, Puliszka felkapta a horgot, zsebre dugta, és rám ordított:
- Aljas disznó vagy te, nem bonctani csoda! Én legalább
sosem titkoltam, hogy rossz vagyok, de te az egész világot
becsapod! Pfuj!
Sarkon fordult, futva indult a házunk felé, én meg örömtõl
repesõ szívvel utána. Édesapja már megérkezett érte, szüleimmel beszélgetett a verandán, 
Puliszka odaállt mögéje, és
ott maradt egész délután. Este meg, a vasútállomáson, hiába csókoltam meg jobbról is, balról is, 
nem csókolt vissza
még tessék-lássék módra sem, a kocsi ablakában pedig elfordította a fejét, és akkor sem 
pillantott rám, amikor elindult a vonat.
Hazafelé menet édesanyám megkérdezte tõlem:
- Na, kisfiam, tettél-e valamit Puliszka érdekében?
Az igazat még nem mondhattam meg, nehogy Puliszka is
megtudja, de édesapám már meg is szólalt helyettem:
- Ugyan, mit tehetett volna? Egyetlen nap kevés az ilyesmihez.
Puliszkától soha többé nem kaptam levelet. Hírt azonban
hallottam felõle a következõ tavasszal. Nagynénénk, Borbála néni, meglátogatta õket Miskolc 
mellett, és amikor hazatért, ezt újságolta:
- Hanem ez a Puliszka bámulatos! Hogy az mennyire
megváltozott! Az a gyerek a szó szoros értelmében gyûlöl
minden rosszalkodást! És mennyire vigyáz, hogy mindig igazat mondjon! De vajon miért haragszik 
rád, Moha? Ha rólad
kezdtem beszélni, mindig kiment a szobából. Mi történt köztetek tavaly?
Még ekkor is hallgattam: meg ne tudja Puliszka, hogy rászedtem, hadd eresszen minél több 
gyökeret benne a jóság.
Nem is mondtam el neki soha: magától jött rá életünk folyamán. Ma már ismét Törpeházán lakik, 
tanítgatja az unokáit
jónak lenni. Gyakran belátogat hozzám is és nevetgél:
- Nagy kópé voltál, Moha, nagy kópé! De milyen jó, hogy
olyan nagy kópé voltál!
Nevetgélek vele én is:
- Hát csak vigyázz, nehogy újból rosszalkodjál! Mert én
még ma is ugyanolyan nagy kópé vagyok!
Apró és Cseprõ
Gyopár bátyám tizenkét éves korában már félig-meddig
felnõttnek tekintette magát. Elõfordult, hogy szombat
délután egyedül utazott Budapestre, színházba ment,
az éjszakát rokonainknál töltötte, s csak vasárnap este jött
haza. Egy ilyen hazajövetelkor újságolta:
- Jövõ vasárnap reggel kijön hozzánk Apró és Cseprõ.
Délelõtt kiviszem õket a rétre, ebéd után pedig felmegyünk
a Sziklás-tetõre. Uzsonna után fognak hazautazni.
Apró és Cseprõ, a két ikertestvér, még sosem volt Törpeházán. Édesapjuk, távoli nagybátyánk, ott 
született, de már
tizenöt éves korában máshová került. Gyopár gúnyos mosolygással mondta el róla, miért küldi ki 
hozzánk erre a kora tavaszi napra két kisfiát:
- Arról regél Álmodozó bácsi, milyen boldog volt õ Törpeházán, és milyen gyönyörû ilyenkor a 
Sziklás-tetõ. Megkért,
hogy mutassam meg nekik odafönt a bundás virágokat.
A Sziklás-tetõt és kökörcsinjeit - mert azokat nevezik a törpék bundás virágoknak - magam is 
nagyon szerettem. Azt is
tudtam azonban, hogy Gyopár nem alkalmas rá, hogy az
igazi szépséget megmutassa a hegytetõn. Aggódva azt kérdeztem tõle:
- Milyen fiú ez az Apró és Cseprõ? Olyanok, mint az édesapjuk?



Gyopár nevetett:
- Szerencsére nem olyanok. Talpraesett, életrevaló fickók.
Ez a válasz nem volt megnyugtató. Õ ugyanis a nagyképû
pöffeszkedõket és a ravaszkodókat nevezte életrevalóknak.
Mintha bizony az életet csak csibészek számára találták volna ki.
A két ikertestvér azonban sem álmodozó nem volt, sem
csibész. Amikor a következõ vasárnap reggelén felhozta õket
Gyopár a magyarkúti vasútállomásról, rögtön látogatásuk
szép céljáról beszéltek, mégpedig tisztelettel. Tízévesek voltak, s bár ikrek, különbözõ 
testalkatúak. Az alacsonyabb,
köpcös Cseprõ meghatottan mondta:
- Úgy örülök, hogy itt lehetek. Édesapa nagyon sokszor
mesél Törpeházáról és a bundás virágokról.
Odaültek hozzánk a szüleink is, kérdezgették õket az otthoniakról, tanulásuk felõl. Apró egyszerre 
csak felállt, mindkét tenyerét a szõnyegre fektette, lábát meg felrúgta a levegõbe. Kézen állva járt. 
Néhány lépés után talpra szökkent, és
diadalmasan körültekintett. Várta, hogy ámuldozzunk. Ugribugrinak meg nekem eszünkbe sem 
jutott, hogy eleget tegyünk a kívánságának. Szüleink azonban nem akarták rögtön kioktatni 
vendégeinket, ezért bámulatot színleltek. Édesapánk ezt mondogatta:
- Bravó! Bravó!
Édesanyánk ezt:
- Nahát, hogy te miket tudsz!
Gyopár pedig valóban el volt ragadtatva. Még tapsolt is:
- Ez már igen! Ez már valami!
Cseprõ türelmesen megvárta, amíg elcsöndesednek, akkor õ fektette mindkét tenyerét a 
szõnyegre, majd õ is kézen
állva járt, aztán õ tekintett körül diadalmasan, várakozva.
Szüleink meg Gyopár kezdhették elölrõl az ámuldozást. Miután ez is elcsitult. Apró fél kézzel 
felemelt egy széket a lábánál fogva. Cseprõ vigyázzállásba vágta magát és elszavalta Petõfi 
Sándor Megy a juhász szamáron címû versét. Apró a
jobb könyökére tett egy pénzdarabot, villámgyors mozdulattal feldobta, majd a jobb markával 
elkapta. Cseprõ meg úgy
nyújtotta kabátja ujjából egyre kijjebb és kijjebb a kezét, hogy
azt a látszatot keltette, meghosszabbodik a karja.
Ekkor már összegyûlt a kapunk elõtt nyolc-tíz kistörpe,
Csuhaj, Priccpracc, Fricska, Haskó és mások, s mindnyájan
útnak indultunk a faluvégi rétre. Apró és Cseprõ nagyon
megörült az újabb közönségnek, és már útközben is amit
csak lehetett, átugrottak, amire csak lehetett, felugrottak.
Apró letört egy vastag ágat, Cseprõ arrébb hengerített egy
nehéz követ, és minden tettük után már villant is jobbra-balra a szemük, mi legyen a következõ, 
amiért bámultathatják magukat.
A réten Cseprõ mosolyogva nézett körül:
- Itt nincs bundás virág?
Apró válaszolt neki:
- Hiszen mondta édesapa elégszer, hogy az csak odafent
van a Sziklás-tetõn. Oda majd délután visz minket Gyopár.
Mosolygott õ is, és felmutatott a hegytetõre. De minthogy
a réten már csaknem minden törpeházi kistörpe összegyûlt,
le is tenyerelt a fûbe és felrúgta a lábát a magasba. A kistörpék általában nem szoktak áradozni. 
Apró azonban a szótlan bámulattal is tökéletesen elégedett volt. Cseprõ is bemutatta kézenjáró 
tudományát, majd Apró elõvett a zsebébõl egy patronos pisztolyt, lõtt vele kettõt-hármat, és 
körültekintett. Aztán Cseprõ vett elõ egy zseblámpát, megmutatta, hogy piros meg kék jelzést is 
lehet vele adni, és õ is körültekintett. Megmutatta Apró is a maga zseblámpáját, Cseprõ is a maga 
patronos pisztolyát. Apró a labdázáshoz
teniszlabdát vett elõ, Cseprõ tömör gumilabdát bámultatott



meg, labdázás után pedig, hazafelé ballagva, Apró még a
cipõjét is felemelte:
- Ide nézzetek! El sem képzelitek, milyen jó ezen járni! Gumisarok!
Felemelte a lábát Cseprõ is, megmutatta õ is a cipõje gumisarkát, és mindketten diadalmas 
ábrázattal, felemelt lábbal néztek a kistörpékre. A nagyobbak ekkor már egyre sûrûbben pislogtak 
kérdõ tekintettel Gyopárra: nem volna-e jó
figyelmeztetni Aprót és Cseprõt, hogy ne bámultassák folyton magukat. Gyopár azonban 
tagadólag rázta a fejét, egyeseknek oda is súgta:
- Egynapos vendégeink, hagyjuk õket...
Mialatt az ebédre vártunk otthon, megmondtam Gyopárnak, hogy én nem megyek fel velük a 
Sziklás-tetõre, mert torkig vagyok a viselkedésükkel. Miközben ezt elmondtam,
beszélgetést hallottunk a konyhaajtó elõl, és mindnyájan
odaszaladtunk. Lila Cica jött át a szomszédból, a diódarálóért küldte át az édesanyja. Lila Cica 
nem volt ott a réten délelõtt.
Apró nézte egy ideig, aztán ügyes fogással megragadta
Ugribugrit, megfordította maga elõtt a levegõben, mint valami légcsavart, ismét talpra állította, és 
diadalmasan nézett
Lila Cicára. Cseprõ jobb könyökén ekkor már meg is villant
a pénzdarab, de jóformán még el sem kapta, Apró már kezdte is bemutatni a karja megnyújtását.
Látta Gyopár, hogy szívesen bámultatják magukat Lila Cicával, szólt hát neki, jöjjön fel õ is velük 
délután a Sziklás-tetõre, és jöjjön a bátyuskája, Lila Lali is.
Az ebéd alatt Apró kenyérbélbõl emberkét gyúrt, Cseprõ
meg fogpiszkálókkal bûvészkedett. Úgy tett, mintha átszúrná
velük a tenyerét. Apró cakkosan vágta ketté az almáját,
Cseprõ pedig egy felfordított pohár, egy alma és két villa segítségével körhintát csinált.
Ebéd után megint összegyûlt nyolc-tíz kistörpe a kapunk
elõtt, ott volt Lila Cica és Lila Lali is, s Gyopár vezetésével
megindultak fölfelé a Sziklás-tetõre. A visszatérés azonban
nagyon furcsa volt. Elõször Cseprõ rohant be kertünkbe egymaga. Felszaladt a ház mögé, és leült 
a fûbe a cseresznyefa alatt. Nemsokára megérkezett Apró is Gyopárral, s minthogy
Gyopár azt kívánta, tüstént csókolja meg Cseprõt, béküljenek ki, õ is felszaladt a nyaggatás elõl a 
gyümölcsösbe és leült a másik sarkában, háttal Cseprõnek. Gyopár meg elmondta szüleinknek, 
mi történt.
Már felmenet észrevette, hogy nem elégszenek meg azzal,
hogy felugrálnak a faágra és ámuldozást várva néznek le
mindnyájukra - de leginkább Lila Cicára -, hanem már ilyesmiket is kiáltoznak: "Én magasabban 
vagyok!" "Nem igaz!
Én vagyok magasabban!"
Mire a Sziklás-tetõhöz értek, már odáig fajult a versengésük, hogy az úgynevezett Tûhegyszikla 
csúcsán, amelyen mi csak ülni mertünk, nemcsak felálltak, hanem Apró még
fél lábra is állt. Megpróbálta a mutatványt Cseprõ is, de rögtön le is kellett engednie a lábát, mert 
félt, hogy leesik. Apró meg óriásit hahotázott rajta. Cseprõ szégyenkezett is, dühös is volt, s 
miután lemásztak a szikláról, így szólt:
- Nem a fél lábon állás a fontos. hanem az, hogy én vagyok az erõsebb.
Apró megint hahotázott:
- Erõsebb? Te kis galuska!
A következõ pillanatban már mindketten a földön voltak, hemperegtek, dögönyözték, csapkodták 
egymást. Gyopár nagy
nehezen szétválasztotta õket, még sétáltak egy kicsit - persze most már rosszkedvûen -, ám 
egyszerre csak Cseprõ kapta magát, és hazarohant.
A kibékülés sokkal könnyebben történt. mint hittük. Bependerült kertünk ajtaján unokabátyjuk, 
Boldizsár bácsi, és
olyan hangosat kiáltott, hogy felhallatszott a gyümölcsösbe is:
- No, hadd lássam azt a két csodalényt! Hallom, hogy
egyik ámulatból a másikba ejtik az embert!
Azonnal megjelent a ház egyik sarkánál Apró, a másiknál



Cseprõ, Gyopár meg rájuk kiáltott:
- Amíg ki nem békültök egymással, ide ne merjetek jönni!
Sietve arcon cuppantották egymást, és már tenyerelt is
Apró a fûbe, mutatta a kézenjárást. Boldizsár bácsi ámuldozott:
- Ó! Nagyszerû! Bámulatos!
Járt a kezén Cseprõ is, Apró a lábánál fogva felemelt egy
kerti széket, Cseprõ vigyázzállásba vágta magát, elszavalta az
Anyám tyúkja címû verset, és így tovább és így tovább.
Amikor már szedelõdzködött a két kis vendég s velük Gyopár meg Ugribugri, hogy lekísérjék õket 
az állomásra, akkor Boldizsár bácsinak eszébe jutott valami:
- Na és a bundás virágok? Hogy tetszettek?
Apró és Cseprõ meghökkenve összenézett, azután Apró így szólt:
- Idén, úgy látszik, késõbb nyílnak...
Boldizsár bácsi csodálkozott:
- Még nincs kökörcsin? Az lehetetlen.
Cseprõ aggodalmas tekintettel pillantott a Sziklás-tetõ felé:
- Egyszer-kétszer én is kerestem...
Megszólalt Apró is:
- Csak füvet láttunk.
Gyopár nevetett:
- De azt egészen közelrõl is, igaz-e?
Miután lementek az állomásra, megindultam a Sziklás-tetõ felé. Nyugtalanított a hír, hogy nincs 
még bundás virág a kedvenc helyemen. De úgy látszott, csakugyan késõbb bújnak ki azon a 
tavaszon, mert egész úton fölfelé egyet sem
láttam. Elkedvetlenedve álltam meg a Tûhegy-szikla mellett
s néztem a füvön a nagy csata nyomait. Jókora területen
meglátszott, hogy ott hempergették, dögönyözték, agyabugyálták egymást. És egyszerre csak 
önkéntelenül felkiáltottam. A fû között ugyanis széttaposva, összetörve, megnyomorítva ott 
feküdt a sok-sok bundás virág, amit Apró és
Cseprõ a nagy versengésben meg sem látott, csak összetiport.
Távoli vonatfütty riasztott fel. Lepillantottam Magyarkút felé, és megláttam egy lassan kúszó, 
sötét csíkocskát, a vonatot. Most gördült ki az állomásról, vitte Aprót és Cseprõt.
Tudtam, hogy ezekben a percekben már azt kérdezik tõlük
az utasok: Honnan jöttök, kistörpék? Egyedül utaztok?" Õk
meg már azon gondolkodnak, melyik tudományukat bámultassák meg velük elõször. Apró 
megnyújtja a karját, Cseprõ
meg cakkosan vágja ketté az almát, amelyet édesanyánk dugott zsebébe az útra. Aztán 
diadalmasan néznek az utasokra, várják az ámuldozást. Azok meg mosolyogva néznek öszsze a 
fejük felett és csodálkozást színlelnek: "Ó! Nagyszerû! Bámulatos!"
Elmosolyodtam. A csíkocska meg bekúszott eközben a
nógrádverõcei dombok mögé. A füstjét még láttam egy ideig, amint lassan úszott az erdõ fölött. 
Aztán szétoszlott, eltûnt az is.
A zsineg
Egy nyári estén korán hazaindultam a faluvégi rétrõl.
Földigszakáll bácsi jött ugyanis hozzánk aznap vacsorára, és meg akartam neki mutatni a 
bábszínházamat. El akartam játszani neki a Babszem Jankót.
Bábszínházat régebben is készítettem már, ez azonban
másképp mûködött, mint a korábbiak. Nem kesztyûbábok
voltak ugyanis a figurák, tehát nem a kezemet beléjük dugva tudtam mozgatni õket, hanem 
felülrõl, a fejük búbjára
erõsített vékony zsineg segítségével. Legjobban annak örültem, hogy azt is kitaláltam, miként 
világíthatom meg a színpadot: súgólyukat készítettem, éppen akkorát, hogy beleállíthassam a 
zseblámpámat. A színpad megvilágítására azonban várnom kellett még egy kicsit. Zseblámpám 
eleme ugyanis kimerült, és annyi mindenre kértem pénzt akkoriban
szüleimtõl - festékre, függönykarikákra, vékony zsinegre -,
hogy nem mertem még elemre is kérni. Tartottam tõle, hogy



azt mondanák, elégedjem meg egyelõre egy gyertyavéggel,
mint a többi kistörpe, akinek bábszínháza volt.
A kistörpék egyébként éppen ezekben a hetekben - még
ha volt is nekik - nem a bábszínházukkal törõdtek. Másvalami érdekelte õket: a jojó. Mialatt 
hazafelé siettem, legalább tíz kistörpével találkoztam, és mind a tíz jojózott.
A jojó öklömnyi fakorong, rátekerve nagyjából egyméternyi madzag. Ha megfogjuk a rátekert 
fonál végét, és engedjük, hogy a korong lepörögjön a fonálról a föld felé, akkor a
mozgási energia vissza is pörgeti a magasba, egészen a kezünkig. Ezt a játékszert évezredek óta 
ismeri az emberiség,
de idõnként különösen is divatba jön. Hát azon a nyáron éppen nagy divat lett minálunk, 
Törpeházán is, valóságos hóborttá vált, és minden kistörpe naphosszat jojót pörgetve
járt-kelt. Alig négyen-öten voltunk, akik nem vásároltunk magunknak.
Hazafelé siettemben találkoztam Földigszakáll bácsival, õ
pedig rögtön azt kérdezte:
- Hát neked még nincs ilyen pörgõs bolondságod?
Nevetve válaszoltam:
- Nem érzem hiányát.
Láttam rajta, hogy elégedett a feleletemmel, és tíz perc
múlva már játszottam is neki a bábuimmal Babszem Jankó
meséjét. Az elõadás végére édesapám is bejött mûhely-szobácskájából. Tetszett neki a 
bábszínház, de aggódás is látszott az arcán:
- Mondd csak, Moha, nem veszélyes egy kicsit a papírdíszletek között égõ gyertya?
Megmutattam hát neki, hogyan világítom majd meg villannyal a színpadot, ha lesz elemem. 
Tetszett édesapámnak, hogy elemre már szégyelltem pénzt kérni, s mintegy jutalmul
már nyújtotta is felém a hiányzó pénzt.
Nemsokára megérkezett a rétrõl Ugribugri öcsém, jojózva
szaladgált a verandán, és megjött a völgybeli falucskából, ottani barátaitól Gyopár bátyám is. Neki 
eddig nem volt jojója,
sõt fitymálva beszélt róla, most mégis jojózva állított be, buzgón pergette le s föl a korongot, és 
kérdésemre vállat vont:
Mindenkinek van. Éppen nekem ne legyen?
A le-föl futkosó korongok minduntalan magukra vonták a
szemem. Hol Ugribugritól, hol Gyopártól kértem el a jojót,
pergettem magam is, de észrevettem közben, hogy
Földigszakáll bácsi, mialatt édesapánkkal beszélget, gyanakodó pillantásokat vet felém.
Vacsora után egy darabon elkísértem Földigszakáll bácsit
hegytetõi háza felé. Ezen az estén nem volt holdvilág, így aztán csak egészen lassan haladhattunk 
a koromsötét erdõben. Egyszerre csak eszembe jutott valami, és felkiáltottam:
- Hát persze! Ezért is kell mindig elemnek lennie a lámpámban! Hogy hazakísérve a vendégeinket, 
világíthassak nekik. Csodálom is Gyopárt, hogy jojót vett, pedig már tegnap
is azt mondta, hogy elemre gyûjt. Mert az övé is kimerült.
Ekkor Földigszakáll bácsi nagyon különöset mondott:
- Igen, igen... úgy kellett táncolnia, ahogyan a zsineg táncoltatta.
Annyira elbámultam, hogy meg is álltam:
- Miféle zsineg?
Megállt Földigszakáll bácsi is:
- Az a zsineg, amely úgy van a fejetek búbjára erõsítve,
mint a bábuidnak. A másik végét meg a többi kistörpe tartja a kezében.
Tudtam persze, hogy képletesen érti, amit mond, de még
képletesen sem voltam hajlandó elismerni:
- Hogy Gyopár miért vett inkább jojót, nem tudom, de azt
tudom, hogy az én fejem búbján nincs ilyen zsineg! Engem
nem táncoltat a többi kistörpe!
Hallatszott Földigszakáll bácsi hangján, hogy mosolyog,
tetszik neki a szavam:
- Remélem is, hogy nem táncoltat. De ilyen zsineg akkor



is van. Még neve is van, nem is egy!
- Tessék elárulni a nevét!
De most. már továbbindult:
- Majd máskor. Várjuk meg elõbb, mit hoz a holnap.
Másnap délelõtt, amikor elemet venni indultam a völgybéli falucskába, már a kertünk ajtaja elõtt 
összetalálkoztam Bérci Bercivel. Jojózott és sajnálkozva odaszólt nekem:
- Mi az, Moha, neked még nincs jojód?
A szomszédos kert elõtt a szintén jojózó Csuhaj pillantott
rám csodálkozva:
- Mi az, Moha, neked nem vesznek jojót?
Az erdei úton a völgybéli falucska felõl Rezeda meg Pojáca jött szembe velem, mindkettõ jojózott, 
és Rezeda úgy
szólt oda nekem, mint aki biztos az igenlõ válaszban:
- Te is jojóért mész a faluba?
Mire a vegyeskereskedés elé értem, már ötször is elmagyaráztam magamnak gondolatban: 
ostoba különcködés lenne nem vennem jojót, nevetséges is a gõgösködésem,
hogy íme, én más vagyok, mint a többi kistörpe.
Amikor egy óra múlva buzgón jojózva visszaérkeztem Törpeházára - amint az már történni 
szokott -, Földigszakáll bácsi volt az elsõ, akivel találkoztam. Egy pillanatig szomorúan
nézett rám, de aztán elmosolyodott:
- No, Mohácska, melyikünk szóljon elõbb? Te mondod-e
elõbb, miért vettél mégis jojót, vagy én mondjam-e meg
elõbb annak a bizonyos zsinegnek az egyik nevét?
Zavaromban tüstént beszélni kezdtem:
- Azért vettem jojót... - ekkor azonban Földigszakáll bácsi
- szokása ellenére - belevágott a szavamba:
- Hadd mondjam meg mégis én elõbb a zsineg egyik nevét. Jól figyelj, mert több szóból áll. Így 
hangzik a név: Mert
Mindenkinek Van. No, folytasd most, amit elkezdtél: miért
vettél jojót?
A folytatásból persze semmi sem lett. Rémülten bámultam Földigszakáll bácsira, és szinte 
éreztem a fejem búbján a zsineget, amellyel a többi kistörpe úgy táncoltatott, hogy
elem helyett jojót vegyek. Földigszakáll bácsi azonban értett
a vigasztaláshoz is. Megsimogatott, és így szólt:
- Majd máskor nem hagyod magad rángatni. - Elõvette
bukszáját, és átadott egy pénzdarabot: - Tessék, elemre.
Jojómat még aznap este Ugribugrinak ajándékoztam,
másnap délelõtt pedig ismét lementem a völgybéli falucskába. Ezen a napon várakoznom kellett 
a boltban, amíg sorra
kerültem; nézelõdtem hát egy kicsit, és egyszerre csak megpillantottam egy furcsa fémtárgyat. 
Olyan volt, mint egy kicsinyke, négyzet alakú ablakkeret, az egyik oldalán rézhengerecske, a 
hengeren betûk. Amikor sorra kerültem, és
megkérdeztem a boltos bácsitól, hogy mi az, mosolyogva
tette elém:
- Haj, hogy neked milyen jó szemed van, Mohácska! Ilyen
sok holmi között is észreveszed a ritkaságot! Ez titkos lakat.
Nem kulccsal nyílik, hanem jelszóval. Úgy kell forgatni ezeket a rézgyûrûket, hogy a jelszó betûi 
kerüljenek egymás
mellé. Csak ez az egyetlen darab van belõle, ehhez is véletlenül jutottam hozzá.
Hirtelen nagyon nagy vágyat éreztem a titkos lakatra:
zseblámpája más kistörpének is van, de titkos lakatom csak
nekem lenne egész Törpeházán! Aggódva kérdeztem meg,
hogy mennyibe kerül, de rögtön felragyogott az arcom, amikor kiderült, hogy elég rá a pénz, 
amelyet Földigszakáll bácsitól kaptam.
"Panna" volt a jelszó, de ezt, persze, nem mondtam meg
senkinek; a lakatot viszont mindenkinek a kezébe adtam:



próbálja meg kinyitni, ki lehet nyitni kulcs nélkül is, jelszóra
jár, és egész nap élveztem pajtásaim ámuldozását: milyen
csodálatos holmim van nekem! Még a beteg Pipirgyihez is
elvittem megmutatni, és már egészen sötét volt, mire hazaértem. Már nyitottam a kertünk ajtaját, 
de akkor megszólalt valaki az utcai padunkon:
- Te vagy az, Mohácska?
Földigszakáll bácsi ült ott.
- Édesapádnál voltam, és gondoltam, megvárlak. Légy szíves, kísérj el egy darabon.
Megszeppentem: mindjárt megtudja, hogy nem elemet
vásároltam. És csakugyan: amikor az út kapaszkodójához értünk, ahol sok kõ is volt, 
Földigszakáll bácsi megállt, és így szólt:
- Itt most nem bánnám, ha világítanál egy kicsit.
Ekkorra azonban összeszedtem magam, elmúlt a megszeppentségem, sõt, annyira biztos voltam 
helyes választásomban, hogy szégyenkezés nélkül közöltem vele:
- Nem elemet vettem, hanem titkos lakatot.
Földigszakáll bácsi csodálkozva ismételte:
- Titkos lakatot? De hiszen... úgy tudom, te nem zársz be semmit!
Ez igaz is volt. Függött ugyan lakat a szekrényem ajtaján,
de sosem kattintottam rá; idegenkedtem tõle, hogy elzárjam
a holmim a testvéreim elol. El is csodálkoztam most rajta,
hogy sem a vásárláskor, sem késõbb, egész nap eszembe
sem jutott, hogy hiszen nekem nincs is szükségem lakatra.
Ennek ellenére olyan értékes ritkaságnak véltem, hogy hevesen védekezni kezdtem:
- Azért vettem meg ezt a titkos lakatot...
Ekkor azonban Földigszakáll bácsi a karomra tette a kezét:
- Ne haragudj, Mohácska, hogy megint közbeszólok. De
hadd mondjam meg elõbb annak a bizonyos zsinegnek a
másik nevét is. Jól figyelj, mert ez a név is több szóból áll. Így
hangzik: Mert Ilyen Nincs Senki Másnak. No, folytasd: miért vetted meg a titkos lakatot?
Most már, persze, nem volt mit mondanom, de nem is
tudtam volna megszólalni. Csak álltam a sötétben, és szégyelltem magam.
Létezõ, ami nincs
Földigszakáll bácsi hegytetõi háza felé baktattam egy
délután. Egy könyvért mentem, amelybõl - mint elõzõ
nap mondta - könnyûszerrel megérthetem a bolygók
keringését. Siettem hát fölfelé az erdei úton, és örömmel
gondoltam rá, hogy mindjárt nála leszek: nemsokára kibukkan az út az erdõbõl, és akkor már csak 
egy nagy lejtõs réten kell átvágnom csillagvizsgálós, kupolás házáig. Amikor
azonban csakugyan kiértem az erdõbõl, elcsodálkozva megálltam: a vadvirágos rét helyén gyönge 
árpavetés zöldellt.
Hallottam én már errõl az elõzõ hetekben, de megfeledkeztem róla.
Élt akkoriban Törpeházán néhány öreg törpe. akik minden
esztendõben árpasört fõztek. Az idén pedig megmondták
mindenkinek, hogy nem szabad átvágni a réten, mert az már
nem rét, hanem sörtermõföld. Õk ugyanis fölásták és árpát
vetettek bele. Mozdultam hát tüstént, hogy megkerüljem.
De rögtön meg is álltam. Észrevettem, hogy nem én lennék az elsõ, aki átvág rajta. mert ugyanott, 
ahol korábban -
még rét-korában - átvágtunk, taposott ösvény volt most is,
az árpavetésben is. De láttam azt is, hogy ha ezentúl senki
sem járna rajta, még erõre kaphatnának a földre taposott
hajtások. Mozdultam tehát ismét, hogy megkerüljem.
De újból megálltam, mert eszembe jutott, hogy semmit
sem jelent, ha én nem vágok át rajta: mások úgyis átvágnak,
akkor pedig semmi értelme a kerülésemnek. Ráléptem hát a
kitaposott ösvényre, és siettem a ház felé. Amikor már a közepe táján jártam a táblának, 



egyszerre csak felugrott a közelemben egy nyúl. Észrevette azonban futtában, hogy törpétõl ijedt 
meg, már néhány ugrás után megállt és folytatta
az eszegetést. Mitõlünk ugyanis nem félnek a Törpeháza környékén élõ nyulak. Megtanulták az 
évszázadok folyamán, hogy nem bántjuk õket. Néhány méterrel följebb egy másik
ugrott fel, aztán egy harmadik.
Észrevettem eközben azt is, hogy Földigszakáll bácsi kint
ül a háza innensõ teraszán, és nézi, amint sietek felé. Meg is
hökkentem egy kicsit, meg is szeppentem, mert attól féltem,
hogy bizonyosan megpirongat, amiért átvágtam az árpán.
De amikor odaértem hozzá, meglepetten így szólt:
- Nini, Mohácska! Hát te honnan csöppentél? Hátulról jöttél, a szikla felõl?
Csodálkoztam a kérdésén:
- De hiszen még nézni is tetszett, amint jövök. Itt jöttem.
- Szégyenkezve intettem az árpatábla felé.
De Földigszakáll bácsi újra elálmélkodott:
- Ott? Ott csak nyulakat láttam. Három nyúl felugrott, egy
meg fölfelé ugrabugrált a kitaposott ösvényen. Hát te voltál
az? Nem egy nyúl?
Tudtam, hogy gyengül a látása, picike is voltam, az igaz,
de ezt az összetévesztést mégis sokallottam.
- De Földigszakáll bácsi, én igazán egy cseppet sem hasonlítok a nyulakhoz!
Ismét csodálkozott.
- Hogy mondhatsz ilyet? Hogyne hasonlítanál! Hiszen te
sem tekintesz létezõnek olyasmit, ami nincs.
Ez nagyon furcsa kijelentés volt. El is nevettem magam rajta:
- Hát nem is akarok létezõnek tekinteni olyasmit, ami nincs.
Nevetett Földigszakáll bácsi is:
- Na látod, a nyuszi sem akar. Még ebben is hasonlítotok.
- De én nem is tudom, mi az, amit létezõnek kellene tekintenem. Tessék megmondani: mi az?
Földigszakáll bácsi azonban nem mondta meg, hanem ismét nevetett:
- Na ugye, hogy hasonlítotok: a nyuszi sem tudja, hogy mi az!
Gondoltam, valami tréfára készül Földigszakáll bácsi, nem
törõdtem hát tovább vele.
Amikor hazaindultam a könyvvel, Földigszakáll bácsi a ház
túlsó oldalán volt, ismét átvágtam tehát az árpatáblán.
Megint ugrott elõttem a nyúl, és eszembe jutott a furcsa
mondás: azért hasonlítok a nyúlhoz, mertt én sem tekintek
létezõnek olyasmit, ami nincs. De mi lehet az, amit létezõnek
kellene tekintenem?
Annyira sejtelmem sem volt róla, hogy a legszívesebben
elfelejtettem volna ezt a talányt, de benne maradt a fejemben, és folytonosan ezen töprengtem 
még otthon is. Hiába
futott a szemem a kölcsönkapott csillagászati könyv sorain,
semmi sem szivárgott belõlük a fejembe, egyre Földigszakáll
bácsi mondatán járt az eszem. Oda is mentem édesapám
mûhelyszobácskájához, hátha õ meg tudja magyarázni. A kilincsrõl azonban visszahúztam a 
kezem, mert eszembe jutott: ha megkérdezi, hogyan került szóba ez az egész, kénytelen lennék 
megmondani, hogy átvágtam a sörfõzõ törpék árpáján.
Másnap délután, amikor a szekrényemhez léptem, hogy
kivegyem és tovább olvassam a könyvet a bolygókról, nem
találtam a helyén. Tüstént Gyopár bátyámhoz fordultam:
- Csak nem te adtál megint kölcsön valakinek könyvet, az én szekrényembõl?
Gyopár így felelt:
- De bizony hogy én!
Akkoriban nagyon ingereltek Gyopár szándékos bosszantásai.
- Annak ellenére, hogy ezerszer kértelek: ne nyúlj a szekrényembe?! És éppen azt, amelyet magam 



is kölcsönkaptam, és még olvasok! Kinek adtad?
- Csipicsókának.
Most már üvöltöttem:
- A magadéból nem adsz neki, mert tudod, hogy lepacázza és összezsírozza! Az én 
szekrényembõl meg adsz! Pedig
nem is érdekli a csillagászat. Csak azért adtad oda, hogy
bosszants! Ez legyen az utolsó eset, hogy a szekrényembe nyúltál!
Most már Gyopár is kiabált:
- Ne parancsolgass nekem! És ha nem tetszik, hogy a
szekrényedbe nyúlnak, lakatold be, mint én. Ott a pánt rajta, lakatod is van. Tedd rá, és akkor majd 
nem nyúlnak bele.
Most már szinte feljajdultam:
- Mit akarsz mindig azzal a lakattal?! Hát nem vagy te tolvaj, hogy zárnom kelljen elõled a holmim! 
A bátyám vagy,
akit ha megkérek, hogy ne nyúljon a szekrényembe, akkor
elvárhatom tõle, hogy nem nyúl. Én akkor sem nyúlnék a
szekrényedbe, ha nem zárnád be. Ha szeretnék belõle valamit, megkérnélek, hogy légy szíves, add 
ide!
És már rohantam is Csipicsókáékhoz. Földigszakáll bácsi
könyvét a földön láttam viszont. Csipicsóka két kisöccse
csapkodva lapozta, és maszatos kézzel bökdöste a bolygók
képeit:
- Gömbölyû, ez is gömbölyû! Csupa, csupa gömbölyû!
Ezután három napig nem történt semmi baj. Letisztogattam a könyvet, kisimítgattam, és el is 
olvastam. A negyedik napon, vasárnap délután szerettem volna visszavinni
Földigszakáll bácsinak. A könyv azonban ismét nem volt a
szekrényemben. Gyopár az asztalánál ült, mellette
Csipicsóka, vihogva rajzolgattak valamit, és Csipicsóka könyöke alatt megpillantottam a könyvet. 
Odaléptem, hogy szó nélkül elvegyem, de Gyopár megelõzött. Felkapta az asztalról.
- Most már igazán kölcsönadhatjuk Csipicsókának, hiszen
elolvastad.
Nagyon igyekeztem nyugodtan felelni:
- Nem adhatom kölcsön. Kölcsönkönyvet nem szabad tovább kölcsönözni, különösen akkor nem, 
ha tudom, mennyire nem vigyázna rá, akinek adnám. Ha fontos Csipicsókának,
majd elkéri Földigszakáll bácsitól. Téged viszont, Gyopár, ismét nagyon kérlek, ne nyúlj többé a 
szekrényembe!
Gyopár elvigyorodott:
- Megmondtam! Tégy rá lakatot, akkor majd nem nyúlok bele!
Nyugodt akartam maradni, de erre már nem bírtam fel
nem kiáltani:
- Értsd meg már, hogy van rajta lakat. Az a lakatja, hogy
tudod róla: nem a te szekrényed, hanem az enyém. Sõt egy
másik lakat is van rajta, az, hogy kértelek rá, ne nyúlj bele.
Ha igazi lakattal, vassal és acéllal zárnám be, az azt jelentené, hogy nem bízom benned. Hát miért 
akarod mindenáron, hogy megsértselek, megalázzalak az igazi lakattal? - Gyopár
is, Csipicsóka is elgondolkozva hallgatott. Meg sem rezzent
kezükben a ceruza, amellyel az elõbb még buzgón rajzoltak.
Én meg folytattam: - Tulajdonképpen semmit sem volna
szabad vassal és acéllal zárni. Legföljebb csöppségek elõl a
gyufát, lúgkövet, mérges gyógyszereket. De egyebet semmit. Nem volna szabad, hogy szükség 
legyen lakatra és zárra, mert senkinek sem lenne szabad belenyúlnia más szekrényébe, beosonnia 
rossz szándékkal idegen házba. Gondoljátok csak el, mennyi munkát meg lehetne takarítani vele, 
ha nem volna szükség az egész világon egyetlen lakatra, egyetlen zárra sem!
Láttam mindkettõjükön, hogy tetszik nekik a gondolatom.
Gyopár azonban kirázta szemébõl a néhány percnyi csillogást, és gúnyosan elvigyorodott:
- Megbocsáss, Moha, de a mi gyönge értelmünk ilyen magasságokba nem tud fölemelkedni!



Rákiáltottam:
- Ne hazudozz! Ez nem magasság, hanem a legtermészetesebb dolog: amihez semmi közünk, azt 
ugyanúgy bezártnak kell tekintenünk, mintha lakat volna rajta!
De még mindig akadékoskodott:
- Megbocsáss! Ha valamin nincs lakat, vagy nincs körülötte kerítés, az az én egyszerû eszem 
szerint nincs bezárva és nincs bekerítve. Igazán nem tudom, miért kellene létezõnek
tekintenem olyasmit, ami nincs.
Ráripakodtam:
- Mert ember vagy! Nem pedig... - Azt akartam kiáltani:
nem pedig állat, de ez az "állat" a torkomon akadt. Egy pillanatig magam elé meredtem, aztán 
ujjongva fölkiáltottam:
- Megvan! Megvan! Köszönöm, Gyopár! A kerítés! A kerítés
az, ami nincs az árpa körül, és a nyuszi nem is tekinti létezõnek!
Annyira meglepte õket az ujjongásom, és annyira bámultak, hogy vajon miért kiabálok árpáról 
meg nyusziról, hogy
Gyopár meg is feledkezett az ellenkezésrõl, amikor kikaptam
kezébõl a könyvet. Mert kikaptam. és rohantam vele
Földigszakáll bácsihoz. Most már egy pillanatra sem álltam
meg a kitaposott ösvény elõtt. Megkerültem az árpatáblát, és
örömmel láttam, hogy Földigszakáll bácsi vidáman integet
felém a teraszról. Amikor felértem hozzá, lelkendezve nekikezdtem a mondókámnak:
- Tudom már, mi az, amit létezõnek kell tekintenem akkor is, ha nincs!
Tovább nem is kellett mondanom, mert megsimogatott és
megszólalt:
- Mihelyt megláttalak, tudtam, hogy tudod, hiszen ma
már ugyanúgy megkerülted az árpát, mintha be volna kerítve! - És huncut mosollyal hozzátette: - 
De ma már nem is
tévesztettelek össze a nyuszikkal!
Tessék venni...
Egy nyári napon így szólt édesapánk Gyopár bátyámhoz: - Légy szíves, kisfiam, vigyél be holnap 
reggel egy kis csomagot Budapestre.
Gyopár ugyanis már olyan higgadtan, szinte felnõttesen
viselkedett, hogy meg lehetett bízni ilyesmivel is. Nyári szünet lévén, megszólaltam tüstént 
magam is:
-Hadd menjek be én is Gyopárral! És menjünk el a Margitszigetre, még sosem voltam ott!
Gyopárnak ugyan nem tetszett, hogy a kisöccse is mellette csellengjen Budapesten, szüleink 
azonban beleegyeztek, és édesapánk elmondta napunk beosztását is:
- A Nyugati pályaudvartól villamoson elmentek az Üllõi
útig. Az Iparmûvészeti Múzeumban átadjátok a csomagot.
Utána megint villamosra ültök, és elmentek a Margit híd közepéig, a szigetig. Délután háromig ott 
lehettek, édesanyátok majd csomagol ebédet is nektek. Háromkor kifelé indultok, a hídon megint 
villamosra ültök, és visszamentek a Nyugatihoz. A négy óra húszas vonattal jöttök haza: hétkor, 
még
világosban itthon lesztek. - Pénzt is adott Gyopárnak: - Többet adok, mint amennyi okvetlenül kell. 
Hátha megláttok valamit, amit meg szeretnétek venni magatoknak.
Édesanyánk még hozzátette:
- A pénzt vissza is szabad ám hozni! Csak olyasmit vásároljatok, amire valóban szükségetek van!
Gyopár komoly ábrázattal bólintott, a pénzt gondosan eltette, és amikor magunkra maradtunk, 
odaszólt nekem:
- Hát jól van, velem jöhetsz te is. De aztán ne nyafogj ám
nekem minden kirakat elõtt, hogy vegyek valamit!
Bántott, amit mondott. Egy pillanatig arra gondoltam,
most már el sem megyek vele. De aztán megelégedtem anynyival is, hogy elhatároztam: nemcsak 
nem kérek, de el sem fogadok semmit. Úgy gondoltam, könnyû lesz megtartanom
ezt az elhatározást, hiszen nem is igen kerülünk kirakatok
elé, villamossal megyünk a múzeumhoz is, a szigetre is, a



pályaudvarra is.
Gyopár azonban a múzeumból kijövet így szólt:
- Még korán van, mehetünk gyalog is a szigetre. Legalább
megtakarítjuk a villamospénzt.
De olyan mohón kezdte nézegetni a körút kirakatait, hogy
megértettem: nem éppen takarékosságból akar gyalog
menni. Mi tagadás, engem is rettentõen érdekeltek a kirakatok, és már a második játéküzlet elõtt 
inogni kezdett az elhatározásom. Nagyon megtetszett egy türelemjáték: útvesztõ
zegzugos folyosócskák kanyarogtak egy üveglap alatt, s egy
kis ólomgolyót kellett a középpontba terelgetni. Tudtam,
hogy Gyopár - szokása szerint - kéretni fogja magát, nyaggatnom kell érte, mégsem bírtam tovább 
a hallgatást, és az Ezermester bazár elõtt hozzá fordultam, hogy kérjem és
nyaggassam. Már éppen nagy levegõt vettem, de még mielõtt megszólalhattam volna, egy kisfiú 
elém furakodott:
- Tessék venni, anyuka, trombitát! Édesanyám, na, igazán!
Édesanyja szigorúan rászólt:
- Petike! Már megint kunyerálsz meg nyafogsz! Nem szégyelled magad?
Petike nyafogva felelt erre is:
- Nem szégyellem... Tessék venni trombitát... Na, igazán,
anyuka...
- Petike, indulás tovább! Egy-kettõ! Különben is: van trombitád!
- De az nem bojtos! Ezen bojt is van... Tessék venni, anyuka!
Petike elvonszoltatott, én meg boldog voltam, hogy nem
szóltam az útvesztõrõl, és nem aláztam magam ugyanilyen
kunyerálóvá. Mire az Oktogonig értünk, már legalább húsz
nyafogót hallgattam végig, egyre nagyobb és nagyobb megdöbbenéssel.
Egy Aladár nevû kisfiút nem bírt elvonszolni édesanyja a
kirakat elõl, egy tréfás kedvû idegen bácsi kapta föl és vitte
tovább. Aladár vérvörös lett a méltatlankodástól, rugdosta a
nevetõ bácsi hasát, dühöngött is, zokogott is.
Egy Karcsi nevû kisfiú pedig, hogy ne lehessen tovább
vonszolni, annyira megfeszítette a lábát, akár a csökönyös
csacsi, hogy végigesett az aszfalton, csupa piszok lett a ruhája, édesanyja pedig hirtelen 
haragjában pofon vágta. Engem azonban még a pofonnál is jobban megdöbbentett,
hogy a következõ játéküzlet elõtt, noha még piros volt az arcocskája az ütéstõl, már ismét azt 
óbégatta Karcsi:
- Tessék venni... anyuka, na, igazán...
Szerettem volna odalépni õhozzá is, a többi nyafogóhoz is,
és mindegyiknek jól megrázni a vállát: "Hát nincs benned
egy csepp önérzet sem, öcskös? Ne nyafogj, ne kunyerálj, ne
nyaggasd édesanyád. Hiszen ember vagy, ha még csak emberke is, nem pedig pitizõ, cukorért 
könyörgõ kiskutya! Várd
meg, amíg édesanyád megkérdezi, mit szeretnél!"
Elgondolkodva baktattam Gyopár mellett, és egyszerre
csak észrevettem, hogy a bátyám nyugtalankodik. Már az
Ezermester bazár elõtt is úgy pillantgatott rám, mint aki vár
valamit, most pedig, miután elhagytuk az Oktogont, egy játéküzlet elõtt, csak úgy odavetve, ezt 
kérdezte:
- Te nem szeretnél semmit?
Nagyon szerettem volna az útvesztõt, de tudtam, hogy
bármit kérnék is, élvezni akarná felnõtt szerepét, nem egyezne bele tüstént. Ezt feleltem hát:
- Nem kérek semmit.
De nemsokára azt is megértettem: más okból is szeretné,
hogy kérjek valamit. Már addig is megállt minden bõröndös
üzlet elõtt, és fõképp az öveket nézegette. Amikor pedig elhagytuk a Nyugati pályaudvart is, és 
már tarthatott tõle, hogy nem lesz több bõröndös a hídig, így szólt egy kirakat elõtt:



- Nézd csak, milyen helyes kis pénztárca. Ez jó lenne neked. Én meg akkor vennék magamnak egy 
ilyen övet... ilyen
fényes csattal.
Ez volt hát a nyugtalanság oka! Kellemetlen lett volna neki a szüleink elõtt, hogy csak önmagának 
vásárolt. Én azonban így válaszoltam:
- Van erszényem odahaza, azt sem használom. - És ártatlan ábrázattal hozzátettem: - Jó még a te 
nadrágszíjad is
Nem szakad el az száz évig sem.
Zavarba jött és hallgatott. Nem merte megmondani, hogy
a fényes csat miatt szeretne új övet. Közvetlenül a híd elõtt,
megint voltt egy bõröndös, és Gyopár most már így próbálkozott:
- Választhatsz egyebet is... esetleg te is egy övet...
- Köszönöm, nem kell semmi. Édesanya azt mondta,
hogy csak olyasmit vásároljunk, amire valóban szükségünk van.
A szigetre mogorván baktatott be, komoran nézegette a
látnivalókat. De miután megebédeltünk, és megkérdezte egy
bácsitól, hány óra, hirtelen felélénkült. Vidáman azt kiáltotta,
bár kerülte a tekintetem:
- Nagyszerû, hogy még ilyen korán van! Megint megtakaríthatjuk a villamospénzt!
Már kettõkor ismét ott álltunk a hídfõnél lévõ bõröndös kirakat elõtt, és Gyopár unszolt:
- No, Moha... nézd, milyen remek tolltartó...
- Nekem nem kell. De azért csak vedd meg magadnak az
övet nyugodtan.
Hallgatott, ingadozott, szinte láttam a gondolatait: mit
szólnának hozzá szüleink, hogy õ, aki már-már felnõttnek
számít, vett magának egy fölösleges övet, kisöccse meg
üres kézzel megy haza. Sóhajtott egyet és továbbindult a
Nyugati felé. De már a legelsõ bazár kirakata elõtt megint ajánlgatott:
- Itt aztán már igazán választhatnál valamit... Nézd ezt az
íjat... vagy ezt. a szájharmonikát...
Túl voltunk az ebédidõn, ismét édesanyjukkal sétálgató
gyerekek töltötték meg a körutat. Megint felhangzott a kirakatok elõtt a nyafogás:
- Tessék venni, anyuka... Anyuka, na, igazán...
Az ajánlgatás, amelyet Gyopár mûvelt, kirakatról-kirakatra
nyaggatásszerûbb lett, egyre inkább hasonlított a gyerekek
nyafogásához, és egyszerre csak ugyanúgy siránkozott Gyopár is, mint a mellettünk állók. Közben 
egyre közeledtünk ahhoz a bõröndös üzlethez, amely után már a Nyugati következett, és amikor 
az utolsó játékbolthoz értünk, Gyopár megragadta a kezem és a kirakat elé húzott:
- Na. igazán, Moha... most már ne akadékoskodj... válassz már valamit... Na, igazán...
Ugyanakkor egy szõke kisfiú is nyafogott mellettünk:
- Na, igazán, anyuka... tessék venni dobot, anyuka...
Gyopár odaintett feléje:
- Hallod? Ez nem olyan, mint te! Nem csökönyösködik,
nem makacskodik, hanem unszolás nélkül is választ!
Még hallgattam néhány pillanatig, de most már csak azért,
mert nem bírtam megszólalni a felindulástól. Szinte belefájdult a szívem a hirtelen sajnálatba, 
amely Gyopár iránt támadt bennem: mennyire vágyódhat szegény arra a vacak,
fényes-csatos övre, ha még arra is képes, hogy példaképül
állítson elém egy nyafogót!
Öt perc múlva kezemben volt az útvesztõ, Gyopár meg ragyogó arccal lépkedett mellettem a 
maga szerzeményével: a
fényes-csatos övvel.
Mire Alsógödig ért velünk a vonat, az útvesztõ már megszûnt számomra útvesztõ lenni. Vagy 
tucatszor betereltem a golyócskát a középpontba, s ha olyan pici lettem volna, mint
a golyócska, akár csukott szemmel be tudtam volna mászni
magam is. Egyre jobban bántott, hogy ennek a félórás szórakozásnak a kedvéért megvettük. 



Szégyelltem magam önmagam elõtt, Gyopár elõtt, már elõre szüleink elõtt, és a legszívesebben 
kihajítottam volna az útvesztõt az ablakon.
A csömör, amelyet az útvesztõ iránt éreztem, csak enyhe
volt a másik csömöröm mellett. A budapesti kisfiúk egyforma nyafogása járt az eszemben, és 
ráeszméltem, hogy már régóta, talán már Budapest óta, ezt a szöveget hallom ki a
vonat kerekeinek kattogásából: "Tessék-venni-anyu-ka!
Anyu-kana-iga-zán! Tessék-venni-anyu-ka! Anyu-kana-iga-
zán!" Szánalmat és haragot is éreztem irántuk. Az jutott
eszembe, bárcsak olyan hosszú karom volna, hogy visszanyúlhatnék hozzájuk innen, a száguldó 
vonat ablakából, és
megrázhatnám õket: "Ne alázzátok meg magatokat könyörgéssel, nyaggatással, nyafogással! 
Várjátok meg, hogy a szüleitek megkérdezzék, melyik játékot szeretnétek!"
Gyopárra néztem, s haragos tekintetem szomorú tekintettel találkozott. Gyopár mozdulatlanul ült 
mellettem; kezében
tartotta ugyan a fényes-csatos övet, de már rá sem nézett.
Megértettem, hogy megfejtett útvesztõ lett számára: már
nem vonzza, hanem inkább csömört kelt: és tudtam, hogy
azon töri a fejét, mit mondjon szüleinknek, miért vásárolta.
Amikor Nógrádverõcén leszálltunk a vonatról, meg is örültem, meg is ijedtem: édesanyánk lejött 
elénk az állomásra
öcsénkkel, Ugribugrival. De már a következõ pillanatban
meg is szabadított az ijedelemtõl egy ötlet: átnyújtottam az
útvesztõt Ugribugrinak:
- Tessék, öcskös, a tiéd.
Villant a szeme Gyopárnak is, és már mutatta is az övet
édesanyánknak:
- Mit tetszik gondolni, örülni fog ennek édesapa?
Édesanyánk összecsókolt minket:
- Milyen jó testvérek és jó gyerekek vagytok!
Gyopár megjegyezte:
- Édesanyának ezúttal nem is hoztunk meglepetést. Csak
azt, hogy - édesanya szerint - jók vagyunk.
Egy hét múlva Gyopárnak ismét csomagot kellett vinnie
Budapestre. Most már õ szólt nekem, hogy menjek vele. Fölényességet játszva feleltem:
- Jól van, mehetek. De aztán ne nyafogj ám nekem minden kirakat elõtt, hogy válasszak valamit!
Öröm
Történt egy este, hogy az öcskösöm, ugribugri, miután
beugrott az ágyába, néhány pillanatig még ülve gondolkodott valamin, majd ezt mondta:
- Titkos fiók.
Aztán hátradõlt, becsusszant a paplanja alá, elvackolódott,
és minden mozdulatán látszott, hogy elégedett és jókedvû.
Ekkor már hónapok óta ismertem azt a szokását, hogy
nem fekszik le azonnal, hanem az ágyában ülve marad egy
kicsit, gondolkodik, és kicsúszik a száján, mi jár az eszében.
Általában nem törõdtem vele, mit mond, ez a szó azonban,
a "titkos fiók" felkeltette az érdeklõdésem:
- Mit gagyogsz te? Miféle titkos fiókra gondolsz?
Készségesen felvilágosított:
- Arra, amelyet holnap csinálni fogok. Fújóska elmagyarázta, hogyan kell készíteni. És ott fogom 
tartani minden titkos holmimat.
Nevettem:
- Ugyan, miféle titkos holmid van neked?
Meghökkent és elszomorodott:
- Semmiféle... Csakugyan. - Egyszerre azonban felderült
az arcocskája: - De hiszen az nem baj! Majd kigondolom,
hogy melyik holmim legyen titkos!



Mivel érdekelt, hogy mi minden foglalkoztatja Ugribugrit,
mit tervez, mire készül, mi tölti el örömmel és mitõl fél, figyelni kezdtem, mi csúszik ki lefekvéskor 
a száján. Ilyesféléket hallottam: "tejberizs szamócával és tejszínhabbal". Vacsorakor ugyanis 
megtudtuk, azt készít másnap édesanyánk. "Uj nadrág hátsó zsebbel" - mondta annak a napnak 
az elõestéjén, amelyre a törpeházi szabó megígérte,
hogy elkészíti az öcskös nadrágját.
Meglepõdve állapítottam meg, hogy nem önkéntelenül
csúszik ki a száján, amit mond, hanem szándékosan és nagyon is meggondoltan mondja ki, 
szinte szertartásszerûen.
Meglepett az is, hogy kivétel nélkül minden este kimond valamit, és hogy az a valami mindig a 
következõ napra vonatkozik.
Odaálltam hát egy este az ágya mellé:
- Mondd csak, öcskös, mire jó ez? Mire jó, hogy minden
este ünnepélyesen kimondasz valamit, ami másnap fog
megtörténni? Csak nem valami babona ez?
Elmosolyodott:
- Dehogyis babona. Csak nem szeretek azzal a gondolattal elaludni, hogy most egészen reggelig 
semminek sem örülhetek. Szoktam ugyan örülni álmomban is, de arra nem
lehet biztosan számítani. De ha utánagondolok, mi lesz az,
aminek másnap a legjobban örülhetek, és ki is mondom,
hogy mi lesz, akkor könnyebben belenyugszom, hogy reggelig aludni kell.
Elsõ hallásra tetszett nekem az öcskös találmánya. De
amikor másnap meg harmadnap újból és újból elgondolkodtam rajta, egyre veszélyesebbnek 
láttam. Ha hozzászokik, hogy élete mindegyik napján része legyen valami örömben, nehéz lesz 
elviselnie az örömtelen napokat. Elhatároztam tehát, hogy leszoktatom errõl: ne töprengjen, hogy 
mi lesz az, aminek másnap örülni fog, és ne tartsa annyira fontosnak az örömét, hogy minden 
este hangosan ki is mondja. Odaültem hát egy este az ágya mellé:
- Gondolkoztam ezeken a te örömkereséseiden. Tudod,
öcskös... nem túlságosan okos dolog ez. Ha ilyen sokra becsülöd az örömöt, nagyon is meg 
fogod szenvedni az olyan napokat, amelyeken semminek sem örülhetsz.
Egy ideig csodálkozva bámult rám, aztán elmosolyodott:
- De Moha... hiszen soha sincs olyan nap, amikor valaminek ne lehetne örülni. Énnekem éppen az 
a legnehezebb, hogy minden este ki tudjam választani a sok örülnivaló közül a legnagyobbat.
Néhány nap múlva édesanyánk megbüntette valamiért.
Másnap egész nap otthon kellett maradnia, és olyasmivel
foglalkoznia, amit nagyon nem szeretett: meg kellett tisztítania egy zsák lencsét. Ennek a napnak 
az elõestéjén rögtön az ágyba ugrása után odaültem mellé:
- No, öcskös, itt a jó alkalom, hogy szoktatni kezdd magad azokhoz a napokhoz, amikor nincs 
minek örülni. Ma este már ne töprengj, és ne is mondj ki semmit. Mert holnap
aztán igazán semmi öröm sem vár rád.
Megint bámult, nagyra meresztette a szemét:
- Semmi öröm? - és megint elmosolyodott. - És az, hogy Hamupipõke leszek, az semmi?
- Hamupipõke csak akkor lennél, ha galambok jönnének szemelgetni
Most már nevetett:
- Jön galamb! Fújóska átjön segíteni!
De a célom érdekében ezt is lehurrogtam:
- Fújóska nem galamb. Nem barátságból, hanem önzésbõl segít, hogy minél elõbb játszhassatok. 
Ez nem ok örömre. Holnap bizony semmi örömben sem lesz részed, de ne is
legyen fontos, hogy lesz-e, nem lesz-e. Szervusz.
Felálltam, és a saját ágyam felé indultam. De Ugribugri
utánam szólt:
- Moha... és az utolsó szem lencse?
Megálltam:
- Mit akarsz vele?
- Talán az is semmi? A holnapi legnagyobb öröm! Hogy
elvégeztem, amit nem szeretek csinálni... és hogy jól végeztem el, egyetlen hibás szemet sem 



hagytam benne. És hogy ha majd lencsefõzeléket eszünk, és nem ropog a fogunk között, megint 
örülhetek neki, hogy jól válogattam, meg az is
öröm lesz, hogy az utolsó szemig sem duzzogtam egy szemernyit sem. Meg az is, hogy 
tudhatom: édesanyának ennyivel is kevesebb lesz a munkája, meg az is, hogy édesapa szereti a 
lencsét, és most majd gyakrabban...
Dühösen közbevágtam:
-Jól van, elég!
Éreztem, hogy az örömlehetõségek ekkora tömegével
nem bírok megküzdeni. A harcot azonban nem adtam fel,
eltökélt voltam, hogy megóvom a csalódásoktól, és néhány
hét múlva, egészen pontosan november utolsó estéjén - miután azt mondta ki magának 
ünnepélyesen: "december" -
ismét ráripakodtam:
- Még mindig csinálod ezt?! A magad érdekében szeretném, hogy abbahagyd, értsd meg végre! 
Egyre jobban megszokod, hogy minden naptól örömöt várj, és majd a földig
lógatod az orrod, ha semminek sem örülhetsz!
Megijedt az indulatos hangomtól, de ellenkezett is. Sírás
és mosolygás között ingadozva nyöszörögte:
- Inkább te értsd meg végre: nincs olyan nap, amikor ne
lehetne örülni valaminek!
Nem akartam másodszor is meghátrálni, és gúnyosan felnevettem:
- Úgy mondd inkább: nincs olyan nap, amikor ne tudnád
elhitetni magaddal, hogy van minek örülnöd. Hallottam, holnap annak akarsz örülni, hogy már 
december van. De ez
csak egy név, közös megállapodás dolga, változtatható. Fogadd meg a tanácsom, Ugribugri: ne 
becsüld ilyen sokra az örvendezést, akkor is nyugodtan hajtsd álomra a fejed, ha
semmi öröm sem vár rád másnap.
Még sokáig beszéltem neki, mindaddig, amíg el nem ismerte, nem lehet bizonyos benne, hogy 
örülni fog másnap.
Mondogatta, hogy "igaz, igaz", bólogatott is buzgón, elgondolkodó arckifejezése azonban gyanút 
keltett bennem, és kilestem a takaróm alól. Olyasmit láttam, hogy felháborodva
ültem fel az ágyamban:
- Hiszen te becsapsz engem! Felültél és kimondtál valamit, mozgott a szád! Mit mondtál ki?
ijedten rebegte:
- Csak annyit mondtam, hogy "talán"
- "Talán"?! Annak akarsz örülni holnap, hogy "talán"?!
Most már elmosolyodott.:
- Annak nagyon lehet örülni! Hiszen abban minden benne van. Mert talán holnap már esni fog a 
hó. És talán délután már szánkózhatunk is. Meg talán átjön látogatóba
Fújóska. És talán hajthatom holnap Tóbiás csacsit. Meg talán szólni fog Földigszakáll bácsi, hogy 
nézhetem a távcsövén a csillagokat. És talán ólomkatonákat hoz nekem édesapa Vácról. Meg 
talán...
De ekkor már hátat fordítottam neki és a fejemre húztam a takarót.
Másnap elhatároztam, hogy legközelebb bármit mond is,
lehurrogom: semmirõl sem tudhatjuk elõre, örömöt fog-e
szerezni, nincs miért örülnie tehát a "talánnak" sem.
Egy január végi estén, amikor éppen beugrott az ágyába,
és ülve maradt, hogy gondolkodjék, ismét odaálltam elébe:
- No, öcskös, most úgy lehengerlem minden ellenérvedet,
mint egy úthenger. Halljuk hát, mivel áltattad volna magad
holnapra, ha engedem?
De rögtön meg is ijedtem, mert nyugodtan elmosolyodott:
- Semmivel sem áltattam volna. Ma nem tudom, minek
örüljek holnap. Ilyenkor azt szoktam mondani: "mindennek".
Majdnem megöleltem ezért a szóért, de nem feledkeztem
meg nevelõi célomról, és gúnyosan felnevettem:



- Látod, milyen gyönge lélek vagy? Magad is tudod, hogy
holnap semmi örülnivalód sem lesz, elhitetsz hát magaddal
egy kellemes hazugságot, hogy mindennek örülni fogsz. Ha
erõs lélek volnál, bátran bevallanád magadnak, hogy holnap
semmi öröm sem vár rád, és mégsem esnél kétségbe. Csak
a gyönge lelkek lesik folytonosan, minek lehet örvendezniük.
Aki erõs lélek, az nagyon jól meg tud lenni öröm nélkül is.
Elkerekedett szemmel hallgatta szavaimat, és nagyon elszomorodott. Látszott rajta, hogy 
belenyugszik: másnap nem fog örülni. Összeszorult a szívem, annyira sajnáltam, de
megnyugtattam magam: jót teszek vele, ha leszokik róla,
hogy szüntelenül örülnivalót kutasson. Könnyebben viseli
majd el, ha egy-egy napja örömtelen marad.
Mégis megkönnyebbülés volt, amikor késõbb azt hallottam, hogy már egyenletesen lélegzik, tehát 
elaludt. Legalább azalatt nem szomorú.
Másnap reggel a szokásos kiugrás helyett lassan, elgondolkodva kelt fel. A nap folyamán meg 
úgy járt-kelt, mintha
ólomból volna a ruhája, de elhatározta volna, hogy milliméternyit sem görnyed össze a nehéz súly 
alatt. Dehogyis mászott õ a tyúkólra, még csak nem is ugrabugrált, szólni is
csak akkor szólt, amikor okvetlenül szükség volt rá. Alig vártam, hogy véget érjen a nap, és ismét 
kimondhasson magának valami örülnivalót.
Szinte éreztem, amint legördült a szívemrõl az a bizonyos
képzeletbeli kõ, amikor estefelé hirtelen megváltozott a viselkedése. Az ólomruha lepkeszárnnyá 
lett, ismét szökdécselt,
szinte röpködött az öcskös, az ágyát is a szokásos, utolsó
díszugrással foglalta el. Kíváncsi voltam, mit jelöl ki legfõbb
örömként másnapra. De meglepetés ért: még csak ülve sem
maradt, hogy gondolkodjék, rögtön lefeküdt és a takarója
alá bújt. Megijedtem, hátha képmutatóvá tettem: ezentúl titokban akarja kiválasztani a legfõbb 
örülnivalót. Odaléptem hát hozzá:
- No, öcskös... Egyelõre elég volt ennyi szoktatásnak, ma
megint kimondhatsz valami örömöt holnapra.
Tüstént felült és mosolygott:
- Soha többé, Moha.
- Hogyhogy nem?
- Mert fölösleges. Tegnap nem mondtam ki semmit, és
mégis... - Elcsuklott a hangja egy pillanatra, én meg csak
akkor vettem észre, hogy nem csupán vidám az öcskös, hanem megilletõdött is. Nyelt egyet és 
folytatta: - És mégis...
ez volt a legboldogabb napom, amióta élek. Reggeltõl estig folytonosan örültem.
Megfeledkeztem megilletõdöttségérõl, és dühbe gurultam:
- úgy! Folytonosan! Tehát becsaptál, és titokban mégis kitaláltál magadnak mindenféle 
örülnivalót! És mikkel áltattad
magad, ha szabad kérdeznem?
Megijedt a haragomtól. De csak a szeme pislogott aggódva, szája körül megmaradt a mosolygás 
az ijedt tiltakozásban is:
- Nem csaptalak be, Moha! Nem áltattam magam semmivel! Nem találtam ki semmiféle 
örülnivalót!
Meghökkentem:
- Akkor hát mi volt az, aminek folytonosan örültél?
úgy hatott rám a felelete, mintha diadalmas harsona zengett volna, pedig szinte csak lehelte a 
meghatottságtól, boldogságtól akadozó választ:
- Annak örültem folytonosan... hogy erõs lélek vagyok...
és, hogy nagyon jól... nagyon jól meg tudok lenni... öröm nélkül is!

A FORGALMI LÁMPA



Tavaly ilyenkor beállított hozzám odahaza Törpeházán egy kistörpe, a kilencéves Bodorka, és így 
szólt: - Én még sose láttam elefántot. Hadd menjek be egyszer én is Moha bácsival Budapestre, 
és tessék szíves lenni kivinni az Állatkertbe. - Ezt válaszoltam: - Gyere ide holnap reggel 
háromnegyed hatra. A fél hetes vonattal indulunk Magyarkútról, nyolcra Pesten leszünk, délig 
nézegetjük az állatokat, akkor megebédelünk, és megyünk a Rádióba. Utána még arra is marad 
idõnk, hogy végigsétáljunk a Duna-parton. Fél négykor ülünk ismét vonatra, és fél hétre már 
idehaza is leszünk. Mondd meg a szüleidnek.

Bodorka megköszönte, már szaladt is ki a kertembõl, és diadallal kiáltotta odakünn a pajtásainak: 
- Hurrá! Bevisz holnap Moha bácsi Budapestre! Elvisz az Állatkertbe, a Rádióba, a Duna-partra! - 
Egyik pajtása, a kis Mócika, irigykedve megkérdezte: - Elvisz a Vidám Parkba is? A hullámvasútra? 
- Bodorka hallgatott egy pillanatig, aztán csúfondárosan elnevette magát: - Milyen butákat tudsz 
kérdezni! Budapesten vagyunk, és éppen a Vidám Parkba ne vinne el? - Másnap reggel a vonaton 
így szóltam hozzá: - Azt kellett volna felelned Mócikának: a Vidám Parkba nem megyünk, nem is 
tervezzük. - Bodorka elvörösödött: - Nem mondtam, hogy megyünk. Csak azt mondtam, miért ne 
mennénk? Ez nem hazugság. - Rácsodálkoztam: - Hát mi a szösz? talán bizony igaz felelet? - Még 
hebegett, de igyekezett leküzdeni zavarát: - Sem ez, sem az. Se nem igaz, se nem hazugság. Ez a 
kettõ között van. Ez nem rosszaság. Ez semmi. - Most már aggódni kezdtem érte: -Jaj, Bodorka 
barátom, dobd ki ezt a felfogást az agyadból, de tüstént. Olyan ez ott, mint holmi piszok vagy 
kavicsdarab valami finom gépezetben, eltörhet egy fogaskereket, megronthatja az egész gépezet 
mûködését. Az a válasz bizony nem volt "sem ez, sem az", hanem hazugság. -Most már 
elhallgatott, de láttam rajta: nagyon szeretne ellentmondani, bebizonyítani, hogy nincs igazam.
Budapesten, amikor a Podmaniczky utca sarkán a szabad jelzésre várakoztunk, rá is mutatott 
hirtelen a forgalmi lámpára, és diadalmasan kiáltotta: - Tetszik látni? Itt is van sem ez, sem az! a 
sárga szín! Az se nem piros, se nem zöld, nem is tilos, nem is szabad, semmi. -Nevettem a 
hasonlatán: - Dehogyis semmi! A sárga éppen olyan tilos, mint a piros! Nem ismered a versikét? 
Piros: tilos, sárga: zárva. - Eközben átértünk a trolibusz megállóhoz, jött is a ligeti kocsi, csak 
ennyit mondtam hát felszállás közben: - Mindjárt megmagyarázom, mire való a sárga szín. - A 
kocsiban sok iskolás gyerek, egy egész osztály utazott, szintén az Állatkertbe mentek. 
Körülfogtak minket, beszélgettünk, és megfeledkeztem a magyarázatról. Éppen dél lett, mire 
bejártuk az Állatkertet. Az ottani vendéglõben megebédeltünk, s minthogy volt még idõnk, gyalog 
mentünk a Városligeten át az egyes autóbusz végállomása felé. És Bodorka egyszerre csak 
fölkiáltott. -Nini! - Odaszaladt egy padhoz, és egy bõrtáskával tért vissza, a táskában igen értékes 
fényképezõgép. Nézegette a gépet, én meg kíváncsian vártam: mit mond; mondja-e, hogy üljünk le 
a padra, várjunk, hátha mindjárt visszajön nagy ijedten, aki ott felejtette. De ezt mondta: - Éppen 
ilyen gépre fájt a fogam! - No, akár fájt, akár nem, én fölültem a padra, mert mi törpék, nem le-, 
hanem fölülünk, és így szóltam: - Budapesten könnyû a dolga annak, aki talál valamit; nem kell 
töprengenie rajta, miként juttathatja vissza a gazdájához. Csak beviszi a fõkapitányságra, a talált 
tárgyak osztályára. Ott elismervényt adnak róla, s ha bizonyos idõn belül nem jelentkezik a 
tulajdonos, a holmi a megtalálóé lesz. - Bodorka hosszasan hallgatott, aztán kijelentette: - De az 
se lopás, ha mindjárt meg is tartja a megtaláló. -Ismét rácsodálkoztam, mint reggel a vonaton: - 
Hát mi a szösz? Talán bizony becsületes visszaadás? - Most már nem is jött zavarba, nem 
hebegett: - Sem ez, sem az. Nem visszaadás, de nem is lopás. A megtartás a kettõ között van. 
Nem jótett, de nem is rosszaság. Semmi. -Most már szomorúan elmosolyodtam: - Úgy látom, 
mégse törõdöl a gondolkodásod épségével. Pedig az ilyen felfogás, amint mondottam, 
elrepesztheti agyad gépezetében talán éppen a legfontosabb rugócskát, megnyomoríthatja az 
egész gépezetet.
Próbálkoztam még egyszer az autóbuszban is: - Ezzel a busszal most rögtön mehetnénk a 
Deák-térig, ott a fõkapitányság. Van még idõnk a Rádióba menni. - De Bodorka most már 
majdnem nevetett
is rajtam: - Tessék elhinni, hogy nem hiba megtartani a fényképezõgépet! Hiszen mutattam reggel 
a forgalmi lámpát! A megtartás a sárga szín! Nem zöld ugyan, de nem is piros! - Eszembe jutott 
errõl, hogy még nem magyaráztam meg neki a sárga szín szerepét, s minthogy úgyse akart a 
fõkapitányságra menni, leugrottam az ülésrõl, és már a Körútnál leszálltunk. Lépegettünk a 
Rákóczi út felé, én meg magyaráztam: - Látni fogod most Budapest legforgalmasabb 
útkeresztezõdését. Itt láttam én kisfiú koromban legelõször forgalmi lámpát. Akkor még a 



keresztezés közepén függött, reggel kapcsoló-rudat akasztottak bele, és azzal váltogatta a rendõr 
bácsi a zöld meg a piros fényt. Sárga még nem volt. Mondtam is tüstént Gyopár bátyámnak, hogy 
ez így nem jó. Sok gyalogost a kocsiúton ér a színváltás, a jármûvek már elindulnak, nekik meg 
ugrálniuk kell elõlük; kéne tehát egy harmadik szín is a kettõ közé; amikor az gyulladna ki, nem 
mehetne be a keresztezõdésbe se újabb gyalogos, se újabb jármû, ez a szín csak arra való lenne, 
hogy akik még zöldben elindultak, elhagyhassák a keresztezést. Gyopár nevetett, a rendõrség 
viszont ugyanúgy rájött erre, mint én, és néhány hónap múlva már be is iktatták a zöld meg a piros 
közé a sárgát. Ekkor azonban igen nagy meglepetés ért engem. Ámulva láttam, hogy a járókelõk 
többsége úgy viselkedik, mintha nem tudná, mire való a sárga jelzés; mintha nem tudná: sárga 
jelzésben ugyanúgy nem szabad elindulni, mint a pirosban.
Mialatt mindezt elmeséltem Bodorkának, a keresztezéshez értünk, a Csemege Áruház elé. A 
gyógyszertárhoz akartunk átmenni, de éppen piros volt a lámpa, vártunk tehát. És ekkor hibát 
követtem el: nem fogtam meg a kezét, de nem tételeztem fel róla, hogy közvetlenül a 
magyarázatom után átszalad a sárga jelzésen. Pedig ez történt. Kigyulladt a sárga, Bodorka meg 
nekiiramodott a kocsiútnak. A következõ pillanatban a földön feküdt. Egy autó ugyanis, amely 
még zöldjelzésben gördült be a keresztezésbe a Nemzeti Színház felõl, ekkor ért a gyógyszertár 
elé. Nem lökte el, elugrott elõle Bodorka, de megbotlott, attól esett el. Mire odafutottam, már 
talpon is állt, de sírt az ijedtségtõl; azt hitte fektében, átmegy rajta az autó. A balkezének a kisujja 
viszont fájt, egy járókelõ úgy látta, ráment a kerék. Siettem hát vele a közeli Rókus kórházba, és 
nemsokára már nézegettük is egy öreg doktor bácsival a röntgen felvételt, nem tört-e el az a 
picike ujjcsontja. Kiderült, hogy meg se repedt, csak a húst szorította az aszfalthoz a kerék széle. 
Megmondta a doktor bácsi, mivel és hogyan borogassa, és csodálkozva faggatta: - Hogyan 
lehetséges az, te Bodorka, hogy ilyen okosnak látszó kistörpe sárga jelzésben lelép a 
gyalogjáróról? - Bodorka zavartan motyogta: - Azt hittem, hogy az nem számít... hogy az csak 
olyan... tilos is, nem is. -A doktor bácsi hozzám fordult: - Látja, Moha bácsi, errõl is beszélhetne 
egyszer a gyerekeknek. Az én unokám, ha egyesre felel, nem azt mondja, hogy nem tudtam egy 
szót se, egyest kaptam, hanem ezt, hogy feleltem már jobban is. És azzal áltatja magát, hogy nem 
hazudott. Meg kéne magyaráznia nekik, hogy nem létezik hazugság is, nem is, lopás is, nem is, és 
így tovább, miként a sárga jelzés is ugyanolyan tilos, mint a piros. A fényképezõgépet, miután 
voltunk a Rádióban is, a Duna-partra menet beadta Bodorka a fõkapitányságra. Kelletlenül, 
rosszkedvûen vitte be, de mire kijöttünk, már tréfálkozhattam vele: - Hiszen csak a géprõl kaptál 
elismervényt, miért hagytad ott a rosszkedvedet is? -Ekkor nagyot bámult és nevetett: - Az ám, 
Moha bácsi! Milyen jókedvû lettem!
A jókedv szép virágának a tövében azonban holmi gizgaz is növekedni kezdett, és amikor 
hazaértünk este Törpeházára, és Mócika a Vidám Park felõl kérdezõsködött, Bodorka már 
büszkélkedve vágta oda a választ: -Nem voltunk a Vidám Parkban, nem is akartunk menni, csak a 
szám járt tegnap. - És diadalmasan, szinte gõgösen tekintett rám: íme, milyen nagyszerû fickó õ, 
milyen hõsiesen bevallja a hibáját. Megkértem hát, hogy kísérjen be a kertembe, és ott 
négyszemközt ezt kérdeztem tõle: - Elhiszed-e, hogy vannak olyan budapesti gyerekek, akik 
odamennek a rendõr bácsihoz, és így szólnak: Nem indultam el a sárga jelzésben, kérek érte 
jutalmat, meg ünneplést. Díszlakomát, kivilágítást, fáklyásmenetet. -Bodorka nevetett: -Nem 
hiszem el! Hiszen az nem érdem, hanem kötelesség. - Nevettem én is, és folytattam: - Ugyanolyan 
kötelesség mint... - Ekkor elhallgattam, mert láttam az arcocskáján, hogy már érti is, mire 
figyelmeztettem.

A HÁROM DOBOZ

A tavalyelõtti télen lent jártam egy délben a völgybéli falucskában, és az iskola mellett vitt el az 
utam. A tél hosszasabban volt hideg, mint a legutóbbi, sikerült hát a tanító bácsinak a falubeli 
kisfiúk segítségével korcsolyapályát csinálnia az iskola udvarán.
Amikor odaértem és megálltam egy percre, a tanító bácsi éppen befejezte a közös oktatást, és így 
szólt: - Most ki-ki magában gyakorolja ezt a két figurát. - Ekkor észrevett engem, a kerítéshez 
korcsolyázott, és beszélgettünk.
Nekem azonban beszélgetés közben is a gyerekeken járt a szemem, és láttam, hogy legtöbbjük 
tüstént száguldani kezd körben a pályán. Ez azonban inkább futás volt, mint korcsolyázás. 
Erõsödünk ugyan attól is, de a korcsolyázás nagy hasznában, az izmok ügyesedésében semmi 



részünk se lesz. A tanított figurákat inkább csak azok gyakorolták, akiknek nem is volt szükségük 
a gyakorlásra, mert nemcsak azokat, hanem sokkal nehezebbeket is megcsináltak: hátrafelé 
korcsolyáztak, ugrottak és pörögtek.
Észrevettem ekkor, hogy egy ilyen pörgõ kisfiúnak a mutatványait sóvárgó tekintettel bámulja egy 
kistörpe, akit még sose láttam. Tudtam azonban, hogy a napokban költözött Törpeházára egy 
család Pöttöndrõl - Pöttönd egy másik törpe-falu a Börzsönyben -, könnyû volt hát kitalálnom, 
hogy az a kistörpe a nyolc éves Holacica, a jövevény család egyik csemetéje.
Bámulta hát Holacica sóvárgó tekintettel a kisfiú mutatványait, aztán egyszerre csak a pálya 
másik sarkába korcsolyázott, és próbálgatni kezdte azokat a figurákat, amelyeket az elõbb 
mutatott neki a tanító bácsi. De alig próbálta mindeniket négyszer-ötször, lassított mellette egy 
körbeszáguldó kistörpe, nevetett rajta, és odaszólt neki valamit. Holacica elvörösödött, a kistörpe 
elszáguldott, és néhány másodperc múlva száguldani kezdett körbe Holacica is. Futva inkább, 
mint korcsolyázva, akár a többiek.
Odafönt Törpeházán, mielõtt hazamentem volna, elsétáltam a jövevények otthonáig, és beszóltam 
az udvarra, egy csöpp kislánynak: - Te, ugye, Kaccantó vagy, Holacica húgocskája? Én meg Moha 
bácsi vagyok. Légy szíves, adj át egy üzenetet a bátyádnak. - Kaccantó kiszaladt hozzám az 
utcára, hozzámsimult, és mindkét karocskájával átölelt. Megsimogattam: - Majd beszélgetünk mi 
is; most csak azért jöttem, hogy mondd meg Holacicának: ha elkészült a leckéivel, jöjjön át 
hozzám egymaga.
Tudtam, hogy tüstént ebéd után átjön, nem késlekedhettem hát azzal, amit tenni akartam. Áll a 
szobámban egy polcos állvány, a polcokon meg egymás mellett nagy alakú, lapos dobozok: a 
növény-gyûjteményem. Mindenik dobozban húsz-harminc lepréselt, papírlapra ragasztott növény. 
A dobozokon, persze, felírás is van, a két fölsõ polcon tehát befelé fordítottam õket, és egy-egy 
cédulát rajzszögeztem mindkét polcra. A fölsõ polc céduláján ez volt a felírás: "Okosok polca". Az 
alatta lévõn meg ez: "Ostobák polca." Az Ostobák polcán ki is ürítettem a szélsõ dobozt, cédulát 
ragasztottam magára a dobozra is, és vártam Holacicát. Jól tudtam: már ebéd után beállított 
nagy aggódva: vajon miért hívatja õt Moha bácsi. Letétettem vele a ködmönkéjét, az íróasztalom 
elé állítottam, én meg leültem, és egy nagyalakú növénygyûjtõ-papírosra lerajzoltam az egész 
alakját; nagyjából még az arcvonásait is sikerült eltalálnom. Aztán fogtam az ollót, kivágtam az 
alakot a papírosból, ráírtam: Holacica, ráírtam a keltezést is, és így szóltam: - Amint bizonyára 
tudod, gyógynövény-gyûj tés mellett a gyerekekkel is foglalkozom. A törpeháziakat meg 
különösen szemmel tartom. Ha új gyerek kerül Törpeházára, tüstént kérdezõsködöm felõle, 
figyelem egy-két napig, aztán megkérem, hogy látogasson meg. Megismerkedem vele, lerajzolom, 
és elhelyezem a képét abban a dobozban, amelybe természete szerint való. - Úgy tettem, mintha 
még töprengenék egy kicsit, melyik dobozba tegyem, nézegettem Holacicát is, a dobozokat is, 
aztán határozott mozdulattal a kiürített felé nyúltam, belefektettem a képet, és visszatettem a 
dobozt a helyére: - Hát igen... sajnos, ebbe való vagy. Szívesebben tennélek máshová, de ami igaz, 
az igaz.
Holacica észrevette a felírást: "Ostobák polca", és ijedten rebegte: - De Moha bácsi... nem 
tetszett... tévedni? Ide az van írva, hogy "Ostobák polca". - Széttártam a karom: - Nem tehetek róla. 
Ez a doboz az Ostobák polcára való. A dobozt meg, úgy gondolom, eltaláltam.
Észrevette ekkor, hogy a dobozon is van felírás, elolvasta, aztán csodálkozva is, rémülten is 
kimondta a két szót, amelyet a dobozon olvasott: - Úgyse sikerül...
Kitettem az asztalra egy tál marcipán-gombócot: - Eszegessünk, és beszélgessünk. Csodálom, 
hogy ennyire meglepõdtél. Ebbe a dobozba azok az ostobácskák kerülnek, akik a lehetségesrõl 
azt hiszik, hogy lehetetlen. Olyasmirõl, amit meg tudnának valósítani, azt hiszik ostobaságukban, 
hogy nem tudnák megvalósítani. Ezek rendszerint nagyon szeretnének jó tanulók lenni, minthogy 
azonban azt hiszik, hogy nekik ez úgyse sikerül, neki se látnak a tanulásnak amúgy derekasan. 
Szeretnék, ha szép lenne az írásuk, de sose ülnek neki úgy, hogy most pedig ezt addig írom le újból 
és újból, amíg szép nem lesz, mert azt hiszik ostobaságukban, hogy úgyse sikerül. Ezek verik le 
mindig az ugrólécet, mert ostobaságukban már azzal a gondolattal futnak neki, hogy úgyse 
sikerül átugraniuk. Ugyanúgy meg tudnának csinálni bármilyen figurát a jégpályán, mint bárki más, 
de még próbálgatni is szégyellik, mert azt hiszik ostobaságukban, hogy hiába is próbálgatnák, 
nekik úgyse sikerül. Szerencsétlenek ezek, örökösen csak sóvárogni fognak az eredményekre..., 
amelyeket könnyen el is érhetnének, ha nem hinnék ostobaságukban, hogy nekik úgyse sikerül.
Holacica harapott ugyan a marcipán-gombócból, de aztán csak tartotta a szája elõtt, 



megfeledkezett róla, úgy hallgatta végig, amit mondtam.
Kitekintettem az ablakon: - Milyen szép, tiszta idõ van. Kár, hogy nem mehetünk el együtt ródlizni. 
Mert bizonyos vagyok benne, hogy még hozzá se kezdtél a leckéidhez. Féltél, hogy akkor késõ 
lenne, mire átjöhetsz. Azt hitted, hogy egy óra alatt elvégezni úgyse sikerül.
Amikor elment, komor tekintettel visszapillantott a dobozra, szinte gyûlölettel villant rá a szeme.
Két hét múlva kitudakoltam, melyik kistörpével barátkozik, kivel jár haza az iskolából. Szerencsére, 
a jó kis Pillogatóssal barátkozott össze, elmentem hát hozzá: - Tudsz-e titkot tartani, Pillogatós? 
Megkérlek valamire, de egyelõre ne szólj róla Holacicának. Arra kérlek, tartsd gondosan szemmel, 
nehogy valami baj érje. Ha majd úgy látod, hogy veszélybe rohan, add át neki az üzenetem: tüstént 
jöjjön el hozzám dobozügyben.
De Pillogatósnak máris volt közlendõje: - Tetszett-e hallani, hogy Holacica már milyen jól 
bógnizik? - Nem hallottam, de gondoltam, hogy így lesz. Csak jól figyeld továbbra is, hogy mit 
tervez. Különösen akkor ügyelj, amikor már szépen is fog írni, jól is tanulni. Úgy számítom, 
tavaszkor eszébe jut majd valami veszedelmes ostobaság.
Jól is számítottam. Egy áprilisi délután felrántotta Holacica a kertem ajtaját, és ragyogó arccal 
felrohant hozzám a verandára: - Azt mondta Pillogatós, hogy üzenni tetszett, jöjjek el 
dobozügyben. Magam is úgy gondolom, ideje már, hogy elkerüljek az Ostobák Polcáról.
Örömmel láttam, mennyire megváltozott a magatartása. Élénk, magabiztos, jókedvû. Mosolyogva 
szóltam én is: - Mondd el elõbb részletesen, mi is az a hõstett, amelyet végbe készülsz vinni. - 
Nem hallottam én semmiféle hõstettrõl, de Holacica nem csodálkozott a kérdésemen. Még 
ragyogóbb arccal lelkendezte: - Fogadtam a negyedikesekkel, hogy átugrom a Szuvatos fölött a 
kispallónál. - Elszörnyedtem, és dicsértem magamban Pillogatós eszét. Bementünk a szobába, és 
ünnepélyesen leemeltem az Ostobák Polcáról az "Úgyse sikerül" feliratú dobozt. Kivettem belõle 
Holacica papíros alakját, nevetõsre rajzoltam a száját, aztán elhelyeztem a szomszédos 
dobozban. Ugyanazon a polcon.
Holacica ekkor még mosolyogva figyelmeztetett: - Ugyanarra a polcra tetszett tenni...
Én azonban szomorúan bólintottam: - Sajnos, ugyanarra. - És széttártam a karom: - Nem tehetek 
róla, hogy ez a doboz is az Ostobák Polcára való.
Holacica az állványhoz ugrott, és megdöbbenve olvasta, rebegte a doboz felírását: - "Nem ismerek 
lehetetlent"... - És elvörösödött.
- Az igaz, hogy mondogatni szoktam ezt, de azért... Hát hogyhogy? Ez is ostobaság?
Kitettem az asztalra a marcipán-gombócos tálat: - Édesítsük meg, amit hallani fogsz. Ebbe a 
dobozba azok az ostobácskák kerülnek, akik a lehetetlenrõl azt hiszik, hogy lehetséges. 
Megmérted-e zsineggel, hogy milyen széles az árok a kispallónál? Megpróbáltad-e a mezõn, hogy 
bírsz-e akkorát ugrani? Lábadat törhetted volna, tüdõgyulladást kaphattál volna, hiszen a 
Szuvatosban most még jéghideg hólé hömpölyög.
Holacica pirossága lassacskán eltûnt; elgondolkodva nézett maga elé. Vállára tettem a kezem: - 
De azért., el ne búsuld magad valahogy!
- És rámutattam egy dobozra az Okosok Polcán: - Kerülsz te még ebbe a dobozba is, bizonyosan 
tudom. - Mintha mágnes rántotta volna, úgy ugrott oda, és olvasta a doboz felírását: - "Tudom, 
hogy mi a lehetséges, és mi a lehetetlen." - Rámkapta a tekintetét, és vizsgálta az arcom: 
merészelje-e tenni, ami eszébe jutott. Alighanem mosolyogtam, mert merészelte: kivette 
papír-mását a "Nem ismerek lehetetlent" dobozból, és beletette a fölsõbe: - Máris itt a helyem, 
tessék elhinni! Hadd maradjak itt! Az én felelõsségemre! Ha kiderülne, hogy nem vagyok idevaló, 
megeszem a... - Azt akarta mondani, hogy megeszem a fejem, de eszébe jutott, hogy az éppen 
olyan lehetetlen, mint átugrani a Szuvatos-árok fölött. Elnevette hát magát huncutul, és a 
marcipános tál felé nyúlt: - Csak amit lehet. Moha bácsi, csak amit lehet!
Én meg hozzátettem: - De abból aztán minél többet! És nem is hagytunk a tálon egyetlenegy 
gombócot sem.
A MEGTÁNTORODÁS
Egy nyári reggelen, körülbelül tíz esztendõs koromban, leküldött engem édesanyám a völgybéli 
falucskába élesztõért.
Akkoriban egy Lala nevû törpécske volt a pajtásom. Lalával fõképp azért pajtáskodtam, mert az 
összes törpeházi gyerek idegenkedett tõle, s nem is ok nélkül: Lala alamuszi volt. Én azonban már 
akkor úgy éreztem, hogy társaim jobbításának terhes és kitûntetõ feladatával bízott meg az élet.
Mialatt lefelé lépegettünk a faluba, megkérdezte tõlem Lala, nincs-e kedvem hozzá, hogy közösen 



készítsünk valami ezermesteri munkát. Tanító bácsink ugyanis arra kérte a gyerekeket, hogy aki 
ért a fúrás-faragáshoz, készítsen valamit a szünidõben az iskola üvegszekrénye számára. Ekkor 
én már napokóta dolgozgattam is a munkámon, és bizony, semmi kedvem sem volt hozzá, hogy 
megfelezzem Lalával a dicsõséget.
Állt a katedrán két tintatartó, az egyikben kék, a másikban piros tinta volt, s azoknak a 
tintatartóknak már többször is elgurult, elveszett a födelük. Vastag tölgyfa talapzatot készítettem 
hát a tintatartók számára, a talapzatra meg rá akartam erõsíteni két kicsiny lombfürész figurát: 
két fatörpét. Úgy terveztem, hogy az egyik törpe a piros tintát födi be a maga piros sipkájával, a 
másik a kéket a kék sipkájával, a karjuk meg mozgatható, fölhajtható lesz. Ekkor már rá is 
rajzoltam egy-egy deszkadarabra a két törpét, s éppen a kifûrészelés volt soron. Gondolkoztam 
azonban egy kicsit, és beleegyeztem Lala indítványába. Egymaga ugyanis semmit sem tudott 
volna készíteni. Meg is ígértem, hogy már aznap délután átadom neki az egyik deszkadarabot: 
vágja ki és fesse meg õ a kéksapkás törpécskét.
Eközben leértünk a faluba, bementünk a vegyeskereskedésbe, és megvásároltam az élesztõt. Már 
éppen indulni akartunk kifelé, amikor egyszerre csak megpillantottunk egy köteg gyönyörûszép, 
világosbarna bocskorszíjat. Én tüstént vásároltam is egy párat, Lala meg
így szólt hozzám: - Légy szíves, Moha, adj kölcsön nekem kilenc garast délutánig. Úgyis 
találkozunk a réten, akkor megadom. - Kifizettem hát helyette is a kilenc garast.
Otthon azonban igen kellemetlen meglepetés ért. A gyönyörûszép világosbarna bocskorszíj 
egészen silány portéka volt, a legelsõ meghúzáskor elszakadt. Összevarrogattam ugyan, de akkor 
meg egy másik helyen szakadt el; nem lehetett használni.
Ebédig a piros sipkás törpécskét fûrészelgettem, ebéd után pedig siettem a másik deszkával a 
faluvégi rétre. Volt ott már akkor több törpeházi kisfiú is, és ott várakozott rám a fûben üldögélve 
Lala is. Ezzel fogadott: - Na, mi aztán jó vacak bocskorszíjat vásároltunk! Még fél garast sem ér, 
nemhogy kilencet! Rögtön ki is dobtam a szemétbe! - Azzal a deszka után nyúlt, és nézegette rajta 
a törpécske-figurát. Leültem mellé a fûbe, magyaráztam, hogy miként fûrészelje ki, de 
furcsállottam, hogy nem az volt az elsõ dolga, hogy visszaadja nekem a kilenc garast. Amikor 
befejeztem a magyarázatot, figyelmeztettem is rá: - Légy szíves, Lala, a kilenc garast... Azt 
mondtad, hogy már ma délután megadod. - Lala rámbámult: - Te komolyan gondolod, hogy 
olyasmiért fizessek, amit egyetlen percig sem használhattam? - Bámultam rá magam is: - De... 
Lala..., hát hogyhogy... hogy gondolod ezt? Hiszen én nem tehetek arról, hogy vacak volt a 
bocskorszíj ad.
Észrevették a vitatkozást a körülöttünk játszó, beszélgetõ pajtásaink is, és figyeltek. Lala fölugrott 
a fûbõl, és nevetve magyarázta nekik: - Bocskorszíjat vásároltunk délelõtt a faluban. Moha nekem 
is vett egy párat, de úgy szakad, mint a fûszál. Hát mondjátok meg: tartozom én fizetni olyan 
bocskorszíjért, amely már a szemétben van?
Most már magam is fölugrottam a fûbõl, és magyaráztam társainknak: - Kölcsönadtam Lalának 
kilenc garast, és õ azt ígérte, hogy ma délután megadja. - Lala ismét nevetett, és a fejéhez 
kapkodott: - De értsd meg, drága Moha barátom: én bocskorszíjra kértem kölcsön azt a kilenc 
garast, nem pedig fûszálra!
A törpécskéket megzavarta ez az okoskodás; töprengve bámultak hol Lalára, hol rám. Engem 
azonban nem zavart meg, és határozott hangon kijelentettem: - Holnapra itt legyen a kilenc garas. 
Kölcsönkérted, kölcsönadtam, az nekem visszaj ár, akármilyen is a bocskorszíj. Addig pedig add 
csak ide ezt a deszkát. Amíg ezt a kölcsön-ügyet el nem intézed, nem tudok együtt dolgozni veled.
Este elmondtam édesanyámnak is az esetet. Természetesen, az volt a véleménye, hogy vissza 
kellene adnia Lalának a kilenc garasomat, de tüstént hozzá is tette: - Ne követeld tõle, fiacskám. 
Ne is említsd többé. Bocsásd meg neki, hogy így viselkedik.
Ennek a tanácsnak a hallatára én kapkodtam a fejemhez: - De édesanyám! Hiszen akkor 
megerõsödnék abban a hitében, hogy helyesen cselekszik!
A törpécskék éppen ellenkezõ aj ánlattal fogadtak másnap délután a réten. Megtárgyalták 
egymással az esetet, megállapították, hogy Lala tartozik kilenc garassal, és arra kértek: ha ma 
sem adná meg, hadd verjék meg egy kicsit. Persze, szigorúan leintettem a verés tervét, s ezzel a 
tilalommal, amint észrevettem, elkedvetlenítettem, és magam ellen hangoltam õket. Hiszen a 
kilenc garas csak ürügy volt számukra; egyszerûen csak azért szerették volna megverni Lalát, 
mert ellenszenves volt nekik. Így is nevezték maguk között: Lalamuszi. Most azonban már könnyû 
volt Lalának a maga pártjára állítani õket. Amikor megérkezett, így szólt hozzám: - Gondolkoztam 



a dolgon, Moha. Azt ugyan nem ismerem el, hogy fizetni tartozom olyasmiért, ami 
használhatatlan, de a békesség kedvéért mégis adok neked hat garast. Na, nesze.
A törpécskék integettek nekem, hogy gyorsan vegyem el a pénzt, de ugyanakkor kíváncsian is 
várták a válaszom. Igen nehezemre esett nem fölütnöm Lala tenyerét úgy, hogy az arcába 
csapódjék a hat garas. De legyõztem magam, és nyugodt hangon szóltam: - Ezt a hat garast 
szinte ajándékképpen adnád, én azonban azt akarom, hogy megértsd: kötelességed visszaadni 
mind a kilencet.
A törpécskék most már kiabálva körém nyomultak, és hevesen magyarázgatták, hogy ostoba 
vagyok, ha nem fogadom el a hat garast. Volt, aki elsorolta, milyen cukorkákat vásárolhatnék hat 
garasért is. Dühbe gurított, hogy ilyen tyúkeszûek, és rájuk kiáltottam: - Csönd legyen! Nem 
cukorka kell nekem, és nem garas, se hat, se kilenc, se kilencvenkilenc! Az kell nekem, hogy Lala 
megértse: nem szabad megszegni a megállapodást.
Társaink már játszani szerettek volna, egyre többen és többen hagytak ott minket legyintve, és 
ezek a legyintések az én állítólagos makacsságomat, önfejûségemet helytelenítették. Egyszerre 
csak ketten maradtunk a rét közepén, Lala meg én, és én még egyszer nekiduráltam magam, hogy 
megértessem vele: helytelenül cselekszik. De alig szóltam egy-két szót, közbevágott: - Ne fáraszd 
magad. - Figyelmesen körültekintett, elég távol vannak-e társaink, nem hallhatja-e meg 
valamelyikük, amit mondani akar. Aztán elvigyorodott, és ezt mondotta: - Értem én mindezt jól, 
Moha. De ha megadnám az egészet, akkor nem maradna meg nekem három garas.
Forró nyári nap volt, de hirtelen olyan borzongást éreztem a mellkasom mélyén, hogy szinte 
megfagyott tõle a szívem. Rémülten bámultam Lala ravaszul vigyorgó ábr ázatára, és olyan 
érzésem volt, hogy tüstént föl fogok ébredni. Mert csakis álom lehet ez a rettenetesség, hogy 
tudatosan, szándékosan csal.
Hogy miként hagytam ott Lalát meg a rétet, nem emlékszem rá. Az a legközelebbi emlékem, hogy 
az erdõ mélyén, úttalan utakon, bokrok és páfrányok sûrûjében csörtettem a hegytetõ felé, és 
irtóztam mindenkitõl. Lalától, amiért rossz akar lenni, pajtásaimtól, amiért a megbüntetés ürügyén 
meg szerették volna verni Lalát, de arra is rá akartak venni engem, hogy egyezzem bele az igazság 
megcsúfolásába, és fogadjam el a hat garast. Még édes jó anyámtól is idegenkedtem azokban a 
percekben, amiért a megbocsátásra akart rábeszélni, vagyis arra, hogy nyugodjam bele a 
rosszaság gyõzelmébe. Vadul törtettem fölfelé, minél távolabb akartam lenni mindenkitõl, s még 
beszéltem is nagy indulatomban: - Bosszúállás? Megbocsátás? Egyik épp olyan nevetséges, mint 
a másik. Kinek jutna eszébe bosszút állni az egér kén, amiért lyukat rág a sajton? Vagy 
megbocsátani a cicának, hogy megfoszt a mamájuktól hét pici egeret? Igen, igen, csak egyetlen 
megoldás van: úgy kell tekintenem a Lala-félékre, mintha állatocskák volnának, akkor kibírom 
õket, s nem fog ennyire kétségbe ejteni, ha nem viselkednek emberhez méltón.
Ez az okoskodás megnyugtatott. Fölértem a hegytetõre, fölálltam egy kiugró sziklára, karba 
fontam a kezem, és úgy tekintettem el a messzeség fölött, mintha a világ ura volnék. Nagyon 
örültem, hogy megtaláltam a varázsszót, amely megszabadít a szenvedéstõl mások rosszasága 
miatt: állatocskáknak tekintem a rosszakat, és nem törõdöm velük.
Ekkor azonban történt valami. Surranást hallottam a bokrok között, s látom, hogy egy ismerõs 
törpeházi kutya, a fehér Buksi, kerget egy kisnyulat. Rákiáltottam: - Buksi! Nem jössz ide mindjárt!?
Buksi ijedten megállt, aztán földig süllyesztett fõvel, szégyenkezõ farkcsóválással hozzám 
sompolygott. Amikor látta, hogy nem szidom, hanem elgondolkozva bámulok rá, két lábra állt, 
mindkét mellsõ lábát a mellemnek támasztotta, és lihegve, kilógó nyelvvel, közelrõl a szemembe 
nézett. Mintha kérdezte volna, hogy min gondolkodom el annyira. És én meg is mondtam neki: 
-Arra eszméltem most rá, Buksikám, hogy milyen nagy ostobaság, amit én az elõbb elhatároztam. 
Te valódi állat vagy, igaz-e? És lám, még neked sem tûröm el, hogy kibújjék belõled farkas õseid 
természete. Hát hogyne kéne megvetnem magam, ha nem törõdném ezentúl gyermektársaim 
rosszalkodásával! Mi lenne a világból, ha mindenki, aki tudja, mi a helyes, csúcsra mászna, és 
élvezné, hogy fölülrõl tekint a világra, ahelyett, hogy megváltoztatni igyekeznék a Lala-féléket? 
Gyerünk haza, Buksikám, te vacsorázni, de nem kisnyulat, hanem civilizált kutyához illõ kosztot, én 
meg folytatom, amivel megbízott az élet: végzem továbbra is társaim jobbításának terhes és 
kitüntetõ feladatát.
Útba ejtettem a házunkat, magamhoz vettem a deszkadarabot, amelybõl a kéksipkás törpének 
kellett készülnie, és mentem Laláékhoz.



ANYÁK NAPJA

Nemrégiben egy szép tavaszi délelõtt a sövényt nyestem kertecském utcai kerítése mögött. 
Vasárnap lévén odahaza voltak a kistörpék, és egyszerre csak hallom, hogy Cirmos, baloldali 
szomszédomék kisfia szomorúan kérdezi odakünn az utcán: - Eltaláltad? -A válasz csúfondáros 
volt: - Talán potyog érte a könnyed? Kártékony!
Kikukucskáltam a lombok között. Az erõs kis Ünnep állt a közelemben. Egyik kezében 
gumiparittya, a másikban egy élettelen veréb. Cirmos elgondolkodva vizsgálgatta Ünnep fölényes 
mosolyát, aztán lassan kimondta, amire rájött: - Nem azért csúzlizod, mert kártékony, törõdöl is te 
azzal! Ez csak ürügy! Azért csúzlizod, mert élvezetet szerez, ha eltalálod, és ottmarad. - Ünnep 
elvörösödött, de hamarosan leküzdötte zavarát, és így szólt: -Tudod mit, hagyjuk ezt a témát, 
megtanítalak inkább célba lõni csúzlival. Ne félj, nem verébre, jó? -Cirmos örömmel felelte: - Jó.
Ekkor azonban odaért hozzájuk három másik kistörpe. Sajnos olyanok, akikrõl tudhatta Ünnep, az 
õ pártján lesznek a veréb-ügyben. Amióta nagyobbacskák, így nevezi õket Törpeháza: 
Mozibolond, Gólkirály, Fürgeszájú. Fürgeszájú ezt kérdezte: - Min veszekedtetek? - Cirmos sietett 
felelni: - Nem veszekedtünk. Ünnep most célba lõni tanít engem.
De Ünnep nem bírta megállni, hogy ilyen egyetértõ közönség elõtt ne folytassa a csúfolódást. Azt 
mondta hát: - Nem veszekedtünk, csak bámulom ezt a csodát: egy Cirmos, akinek potyog a 
könnye ezért a kártékony csuriért. - A három kistörpe nevetett. Cirmos csodálkozva nézett 
Ünnepre: - Miért mondod ezt, hiszen nem potyog, én csak azt mondtam, nem azért csúzlizod a 
verebeket, mert kártékonyak, hanem azért mert... - Ünnep azonban nem engedte, hogy a közönség 
is meghallja a többit, gúnyosan villódzó mosollyal közbevágott: - Tudod, hol hibáztad el?-Hol? - 
Ott, hogy nem születtél kislánynak, neked kislánynak kellett volna születned!
Mozibolond, Gólkirály és Fürgeszájú hahotázott. Ünnep meg folytatta: - Akkor énekelhetném 
neked: "Bözsi ne sírjon, Bözsike drága..." -még nagyobb nevetés. Cirmos arca meg egyre 
komorabb. Ünnep belenevet ebbe a komorodó arcba: - Hiszen most is majdnem sírsz! - Cirmos 
ezt feleli: - Nem sírok! - de megbicsaklik a hangja. Ünnep arcán zsírosan fénylik a gúny: - 
Dehogynem sírsz! Nesze a zsebkendõm! - Elõveszi vasárnapi, tiszta zsebkendõjét, és Cirmos 
orrához nyomja. A másik három dülöngél a nevetéstõl. Cirmos félrelöki a zsebkendõs kezet, már 
az arcán is látszik, hogy fojtogatja torkát a sírás. Ünnep könnyedén nevetgél: - Hallja Bözsike, ne 
gorombáskodjék, a kislánynak szelídnek kell lennie!
A három kistörpe egymás vállába kapaszkodva visít nevettében. Ünnep újra Cirmos orrához 
nyomja a kendõt: - Tessék, Bözsike! -Cirmos vadul megragadja a kendõt, ki akarja csavarni Ünnep 
kezébõl, és már ömlik a könnye. Ünnep nevet: - Hû, de erõs kislány maga!
Dulakodnak. Ünnep hátra feszíti Cirmos derekát. Le akarja nyomni a földre, és énekli közben: - 
"Bözsi ne sírjon, Bözsike drága." -Cirmost a sírás is akadályozza az erõkifejtésben. Ünnep könnyen 
ledönti a kocsiútra, dulakodnak, és hemperegnek. Amikor Cirmos zokogva és kifáradva 
abbahagyja a küzdelmet, Ünnep diadalmas arccal feláll: - Megkaptad, amit kerestél, te 
verébrajongó! - De meghökkenti, hogy a másik három félig ijedten, félig vigyorogva bámulja 
Cirmos ruháját. Egyiküknek se jutott ugyanis eszébe, sajnos nekem se, hogy elõzõ nap 
kátrányozták és olajozták a törpeházi kocsiutat. Egy pillanatig Ünnep is megdöbbenve nézte, 
milyen lett Cirmos fehér ruhája, aztán beszaladtak mind a négyen az erdõbe. Csak Fürgeszájú 
kiáltott vissza: - Most nemcsak te vagy cirmos, hanem a ruhád is!
Néhány perc múlva a baloldali sövény mögül Cirmosék portájáról sírást hallottam. Azt hittem, 
hogy még mindig Cirmos sír, de aztán ráeszméltem, hogy nem õ, hanem az édesanyja. 
Fel-felbukott a sírás felszínére egy-egy panaszos mondat is: - Éjfélig mostam! Hogy kértelek, ne 
piszkold össze! Hát még ennyire se törõdöl velem?
Volt persze abban a sírásban bosszúság is a kárbaveszett, és újból végzendõ munka miatt. De 
nem lett tõle kevésbé szívet szorító a fájdalom, semmibe veszi az õ kisfia az õ éjszakai 
fáradozását. Mert szívbemarkoló volt azon a gyönyörû tavaszi délelõttön az üdezöld sövény 
mögül hallatszó pintyõkék vidám csivogásával keveredõ keserves édesanya-sírás.
Vagy félóra múlva megint Ünnep hangját hallottam az utcáról: -Tavasz, nézd meg odabenn, hogy 
hány óra, délre otthon kell lennem! Fontos dolgom van! - Tavasz, a velem szemben lakó 
törpecsalád kislánya. - Tizenegy múlt öt perccel! - Ünnep komolykodott: - Akkor még van idõm. 
Mutasd a babádat, hozd ide.
Most néhány másodpercig csak a fiúk beszélgetését hallottam. Már csak Mozibolond, meg 



Fürgeszájú volt Ünneppel. Aztán Ünnep megint kiáltott: - Na mi az, nem mered a kezembe adni, 
nem eszem meg! - és egy kis csönd után: - Ez az a híres Hófehérke? - Tavasz sértõdötten 
tiltakozott: - Nem ez, hanem õ! Õ a Hófehérke, igen. De gyöngédebben fogd!
Fürgeszájú már az elõbb is egy játékcsónakot szorongatott a kezében, most is nála volt. 
Bizonyára ez adta az ötletet Ünnepnek: -Tudod mit, Tavasz, megcsónakáztatjuk Hófehérkét!
De Tavasz megrémült: - Hogyisne, hogy beleessen, nem engedem! - Ünnep azonban nevetett: - 
Nem engeded? Akkor most szófogadatlan lesz Hófehérke! - és már szaladt is a három fiú az 
erdõbe a Szuvatos patak felé. Utánuk meg kiáltozva Tavasz: - Tessék ideadni! Ünnep, álljatok meg, 
nem akarom!
Most már figyelésre ösztönzött Cirmos esete, meg az is, hogy a patak felé futnak, és Tavasz csak 
nemrégiben épült fel hosszabb hûlésébõl. Loholtam hát utánuk az erdõbe, és már messzirõl 
hallottam Tavasz kétségbeesett kiabálását: - Beleér a lába a vízbe, ne engedd el a csónakot!
De mire odaértem, már vitte a sebes víz. A három fiú szaladt mellette a parton, és Ünnep ezt 
kiáltotta: - A kanyarnál majd elcsípjük!
De Tavasz azonnal vissza akarta szerezni Hófehérkéjét. Sietve belépegetett hát kõrõl kõre 
ügyetlenkedve a meder közepére. Ott azonban, ahol várta, a túlsó part közelébe vitte az áramlás a 
csónakot. Tavasz, hogy mégis elérje, belelépett fél lábbal a vízbe. Hófehérkét ugyan sikerült 
megragadnia, de elveszítette egyensúlyát, másik lába lecsúszott a kõrõl, és beleült a patakba. 
Szerencsére csizma volt rajtam. Tüstént belábaltam hát hozzá. Kikaptam a vízbõl Hófehérkéstül,
a parton bebugyoláltam gyorsan a zekémbe, és futottam vele haza. Hogy meg ne ijedjen az 
édesanyja, nevetve állítottam be hozzájuk: -Törülje csak meg gyorsan, szomszédasszony ezt a kis 
hableányt!
De nem sokat segített a nevetésem. Vitte ugyan tüstént a szobába, koppantak a padlón a 
lerántott cipõcskék, lebbent a bolyhos törülközõ, de koppantak és lebbentek a fájdalmas és 
aggodalmas szavak is: - Hogy megmondtam, hogy egyelõre még a közelébe se menj a pataknak! 
Attól féltem, hogy beletottyansz, és te még bele is ültél! Most aztán megint reszkethetünk! - és 
egyszerre csak akkorára duzzadt a bosszankodás, aggodalom, félelem és fájdalom, hogy nem is 
fért már bele a kicsiny koppanó szavakba, nem tudta már egyéb kifejezni, mint a hirtelen kitörõ, 
keserves édesanya-sírás.
Újabb félóra múlva, amikor már a jobb oldali sövényt nyestem, megint fölhangzott az utcán Ünnep 
hangja: - Mindigjó! Nézd meg, hány óra? - A kis Mindigjó, jobb oldali szomszédomék kisfia. - 
Háromnegyed tizenkettõ. - Akkor még ráérek. Hozd ki a kocsit!
Egy kis csönd, aztán Mindigjó válasza: - Nem szabad ródlizni, el is törhetik a szekérke! - A 
kistörpék ugyanis kitaláltak egy játékot, nyári ródlizásnak nevezték; beültek a szekérkéjükbe, és 
ugyanúgy kormányozva a sarkukkal, mintha ródliznának, leszáguldoztak a lejtõn. A jármûvek 
miatt persze veszélyes mulatság. Mindigjó nem is akarta megszegni a tilalmat, no meg a 
szekérkéjét is féltette. Ünnep azonban így felelt: - Ródlizni? Hát ki akar ródlizni? Burgonyát akarok 
hazavinni benne Bolgár bácsitól. - Mindigjó megnyugodott: - Az más! De vigyázzatok rá! - 
Átnéztem a lombok között. Már csak Fürgeszájú volt Ünneppel. Hadarta is a kocsiért menõ 
Mindigj ónak: - Vigyázunk, vigyázunk, ne féltsd annyira!
De mihelyt megragadhatták a szekér rúdját, harsányan fölkacagtak, és nem jobbra, Bolgár bácsi 
kertje felé fordultak vele, hanem balra, a lejtõ felé. És úgy futottak, hogy zörögve ugrált mögöttük a 
szekér. Mindigjót annyira megdöbbentette a becsapás, hogy nem is jött szó a szájára. 
Megbántott, dühös arccal loholt a szekér után, és kapkodott, hogy megragadja a végét. Mire a 
kertajtóba értem, már ott is voltak a lejtõs út részénél, és elhallatszott hozzám a vasárnapi 
csöndben, amint Ünnep rábeszélni igyekezett Mindigjót, üljön mögéjük, száguldjon le velük õ is. 
Veszélytõl most nem tartottam, a jármûvet hallanom kellett volna, és biztos voltam abban is, hogy 
Mindigjó nem cáfolja meg nevét. De nem így történt. Szerette õ is a nyári ródlizást, és ha már 
úgyis ott volt a szekérke, nem bírt ellenállni, leszáguldott velük. Másodszor azonban nem ment le, 
már fölfelé is õ húzta szekérkéjét, és hiába szidta a másik kettõ, nem állt meg, hazahúzta. 
Fürgeszájú elvált tõlük. Ünnep a kapuig jött, ott azonban, minthogy megkondult a völgybéli 
falucskában a déli harangszó, fölkiáltott:
- Jaj, már otthon kellene lennem! - és elrohant. Mindigjó bekászálódott a kapun a szekérkéjével. 
Édesanyja meg kiszólt a konyhából:
- Hol voltál a kocsival, kisfiam?
Egy pillanatnyi csönd után Mindigjó ezt felelte: - Ünnep kölcsönkérte, azt mondta burgonyát akart 



hazahúzni Bolgár bácsitól. - Most az édesanyja hallgatott egy kicsit. Aztán figyelmeztetõ, 
komollyá vált hangon így szólt: - De hát, kisfiam, nem arról jöttetek!
Mindigjónak megélénkült a szava: - Nem arról, mert becsaptak, csak mondták a burgonyát, de 
ródlizni akartak, és elszaladtak a kocsival a lejtõ felé. - A hang, amelyen az édesanyja a következõ 
kérdést föltette, tele volt könyörgéssel õszinte válaszért: - És ugye, sajnos, te is ródliztál velük, 
kisfiam? - Egy kis csönd után így szólt Mindigjó: -Én nem. - Most rémült volt a hang: - Kisfiam! 
Igazán nem? Egyszer se?-Igazán nem! Egyszer se! -Ekkor édesanyja lassan leült a tornác 
lépcsõjére. Ott állt a közelben a padocska, mégis a lépcsõre ült, és ezt mondta: - Hát vége! 
Mostanáig lehettem boldog, hogy nekem olyan kisfiam van, aki sohase hazudik. Most ért véget a 
boldogság. - Szomorú arca elõbb pityergõs lett, aztán sírós, bele is temette mindkét tenyerébe, és 
temette gondolatban kapcsolatuk tiszta fehérségét is. Zsongtak a kertben a májusi méhek, 
zengett a völgyben a harangszó, tele volt a világ a tavasz szépségével, és méhdongásba, 
harangszóba, tavaszi szépségbe fájdalmasan bele-belecsuklott a szívszorító, keserves 
édesanya-sírás.
Néhány perc múlva Ünnepék portája felé lépegettem. Ideje volt, hogy beszélgessek vele egy kicsit. 
De olyan ünnepi eseménybe csöppentem bele náluk, hogy jobbnak láttam elhalasztani a 
beszélgetést. Az elsõ percekben észre sem vették, hogy megállok szobájuk ajtajában. Én meg 
nem szóltam, mert Ünnep éppen egy óriási csokor tulipánt nyújtott át ragyogó arccal az 
édesanyjának. Édesanyja örvendezett is, csodálkozott is: -Miért kapom én ezt, kisfiam? - Most 
Ünnep csodálkozott el: - Hát nem tetszik tudni? Mert Anyák napja van ma! Édesanyja magához 
szorította, összecsókolta: - Anyák napja? És te gondoltál rá? Drága kisfiam, te vagy a legjobb 
gyerek a világon! Köszönöm, köszönöm, nagyon szépen köszönöm! - még könnyezett is 
örömében: - Nézd csak, kisfiam, ki van itt? Moha bácsi! És milyen jó, hogy itt van, látja legalább, 
hogy te milyen jó gyerek vagy, nem feledkezel meg az Anyák napjáról. Meg is kérjük mindjárt, 
mondja el egyszer a rádióban is, hogy te milyen jó vagy! - törülgette a szemét, csókolgatta 
Ünnepet, és kérdezte tõlem: - Ugye elmondja egyszer, Moha bácsi? - Örültem a kérésének, 
megígértem hát szívesen, hogy elmondom. És most ugye, el is mondtam!

A tökéletesség hetedik foka
Egy reggel a völgybeli falucska iskolájában haragosan jött be a tanító bácsi az osztályterembe: - 
Álljon fel az a gyerek, aki zsineget feszített ki a kapu elõtt! Egy kis elsõs nagyon megütötte magát.
Most már értettük, mi volt az elõbb az a sírás. De senki sem állt fel. A tanító bácsi ekkor nagyon 
komolyan, és nagyon szépen arról kezdett el beszélni, hogy tisztességes gyerek, ha csintalankodik 
is, ha rosszaságot követ is el, vállalja érte a felelõsséget. Olyan lelkesítõen beszélt a becsületrõl 
és az õszinteségrõl, hogy szinte sajnáltam, hogy nem én feszítettem ki azt a zsineget, és nem 
bizonyíthatom most felállással bátorságomat és õszinteségemet. Nyilván ugyanilyen hatással 
voltak a tanító bácsi szavai a tettesre is, mert egyszer csak a vékonydongájú, keskeny arcú kis 
törpe, Ecki Becki felpattant a helyérõl: - Én feszítettem ki a zsineget! - A terem csodálkozva 
felmorajlott, a tanító bácsi pedig egy kis korholás után megdicsérte Ecki Beckit, amiért 
becsületessége legyõzte félelmét a büntetéstõl. Nem is büntette meg. És Ecki Becki, miután leült, 
büszkén körültekintett. A tízpercekben a szokásos hancúrozás helyett magasra emelt fõvel 
egyedül járkált föl-alá. A többiek még játszás közben is tisztelettel pillantgattak rá, és vigyáztak, 
hogy fogócskázás közben meg ne lökjék.
Néhány nap múlva a tízperc elején - noha ez szigorúan tilos volt - Ecki Becki az osztályban 
labdázni kezdett, és a labda úgy pattant vissza a menyezetrõl, hogy betört egy ablaktáblát. Társai 
megnyugtatóan veregették Ecki Becki hátát - ne féljen, egyikük se árulja el - és mindnyájan 
kirohantak az udvarra.
Amikor azonban bejött órára a tanító bácsi, Ecki Becki a köszönés után is állva maradt, és így 
szólt: - Labdáztam az osztályban, és betörtem az ablakot.
A tanító bácsi korholással kezdte, az azonban eltörpült a korholást követõ dicséret mellett, és Ecki 
Becki leülés után ismét büszkén körültekintett. A tízpercekben pedig megint magasra emelt fõvel, 
egyedül sétált föl-alá, látszott rajta, a becsület hõsének érzi magát, sokkal értékesebbnek 
bármelyikünknél.
Eltelt egy-két hét és semmi olyasmi nem történt, amit Ecki Becki jelenthetett volna. A gyerekek 
már nem pillantgattak rá tisztelettel és ha hébe-hóba ismét magasra emelt fõvel sétált föl-alá, 
már nem ügyeltek rá, hogy meg ne lökjék fogócskázás közben.



Egy reggel az iskolához közeledve észrevettem, hogy Ecki Becki már be is fordul a kapun. Kíváncsi 
voltam, hogy miért jött ilyen korán, és beleskelõdtem az ablakon. Úgy állt a padok elõtt - még 
senki nem volt az osztályban, csak õ - és úgy nézelõdött mindenfelé, mint aki töpreng valamin. 
Egyszerre csak megakadt a tekintete a szemetesládán. Ráállt a tetejére és páros lábbal ugrálni 
kezdett rajta, mintha be akarná törni a tetejét. A ládácska azonban erõs volt, semmi baja se lett. 
Kiment ekkor a folyosóra, felmászott az ajtóval szemben álló szemetesláda tetejére, ugrált azon is 
páros lábbal és egyszer csak - reccs! - betört a tetõ.
És Ecki Becki az elsõ óra elején megint csak állva maradt és jelentette büszkén: - Betörtem a 
szemetesláda tetejét! Ugráltam rajta! - A tanító bácsi most már hosszasan nézte Beckit, és nem 
szólt. Kiment a folyosóra, megnézte a ládatetõt, és miután visszajött, csak ennyit mondott: - Vidd 
át délben Nógrádi bácsihoz, az asztaloshoz! Leülhetsz!
Ecki Becki lassan ereszkedett vissza a helyére. Csalódottság, sértõdöttség, sõt egy kis harag is 
látszódott az arcán. Ezen a napon nem sétált a tízpercekben magasra emelt fõvel, de nem is 
hancúrozott. Komoran álldogált a fal mellett az udvaron. Az utolsó tízpercben odamentem hozzá: 
- Segíteni fogok neked átvinni ezt a tetõt. Nem nehéz, de nagy. - És ennek láthatóan megörült.
Miután beadtuk a tetõt, együtt indultunk haza Törpeháza felé és én így szóltam: - Furcsán 
viselkedett ma veled a tanító bácsi! De én tudom az okát! - Mohó kíváncsisággal sürgetett: - 
Mondd hát, ha tudod! - Úgy tettem, mintha nem volna kedvem hozzá: - Talán nem is érdemes 
elmondanom... A tanító bácsi most már ugyanis többet vár tõled, de azt hiszem, nincs erõd a 
megvalósításhoz. Azt várja a tanító bácsi, hogy most már lépj eggyel följebb a kiválóság 
lépcsõjén! Te mostanában mindig gyönyörûen bevallod, ha valami hibát követsz el - és erre 
jogosan büszke is vagy. De van ám egy magasabb rendû büszkeség is! Most már arra kellene 
büszkének lenned, hogy nincs mit bevallanod.
Ecki Becki elgondolkodott, aztán elkomorodott: - De hát akkor nem vághatom ki bátran és 
õszintén, hogy én voltam, én tettem! - Elmosolyodtam: - De sokkal magasabbra kerülsz! És még 
hatásosabban viselkedel. Gondold csak el! Kérdezi a tanító bácsi az osztályt: ki tette? Te meg 
fölényes nyugalommal a szemébe nézel, mintha mondanád: "Nekem aztán igazán nincs közöm az 
efféléhez, hisz én sohasem teszek rosszaságot." Nézegetnek majd rád a gyerekek: nem te 
voltál-e? Büszkén összefonod a karod, és közömbös arccal körültekintesz. Akik meg feltételezték 
rólad, hogy te törtél be ablakot, ládatetõt, elszégyellik magukat.
Két-három nap múlva a tanító bácsi feldöntve találta a katedra asztalán a tintásüveget.
- Álljon fel, aki turkált a fiókban! - Senki sem állt fel. A gyerekek mindnyájan Ecki Beckire néztek. 
Rátekintett a tanító bácsi is. Ecki Becki nyugodtan a szemébe nézett, aztán összefonta mellén a 
karját és fölényes nyugalommal, közömbös tekintettel végighordozta szemét a feléje fordult 
arcokon. A tanító bácsi azt hihette, azért néznek Ecki Beckire a gyerekek, mert tudják, hogy õ tette. 
Kérdezte hát: - Ecki Becki, nem te voltál? - Ecki Becki lassan és nyugodtan állt fel: - Én már nem 
rosszalkodom, tanító bácsi!
A terem csodálkozva felmorajlott. És ettõl kezdve a szünetekben Ecki Becki ismét gyakran sétált 
föl-alá magasra emelt fõvel, egyedül.
Egy napon, amikor a tanító bácsi írt valamit a táblára, papírzacskó durrant a terem végén. Akkor 
már a "ki tette?" kérdéskor senki sem tekintett Ecki Beckire. Hamarosan fel is állt az utolsó 
padban a legerõsebb kistörpe, Rezeda: - Én voltam. - A tanító bácsi csodálkozott: - Még sohase 
tettél ilyesmit! Most miért? - Rezeda magyarázta: - Véletlenül. Csak felfújtam. De nem akartam 
eldurrantani, de elgondolkoztam, és belecsaptam a tenyerembe.
- De miért fújtad fel?
- Unatkoztam!
Óriási nevetés. Ekkoriban Ecki Becki velem járt haza Törpeházára, és ezen a napon Rezeda is 
csatlakozott hozzánk. Ecki Becki azonban fölényes mosollyal fogadta: - Jól van, Rezeda, gyere 
csak velünk. Egyszer fölálltál, hát már úgy érzed, hogy te is a kiválóakhoz tartozol? - És a 
vékonydongájú Ecki Becki meg is veregette a hústól és izomtól duzzadó Rezeda vállát: - Pedig, ha 
tudnád, hogy én már hol tartok, mert van ám második lépcsõfok is! De azért... csak gyere velünk! 
Szívesen látunk!
Miután Rezeda Törpeházán elvált tõlünk, így szóltam Ecki Beckihez: - Majd szólj, ha már elég erõt 
érzel magadban, hogy megpróbálj fellépni a kiválóság harmadik lépcsõfokára is. - Ecki Becki 
tüstént megállt: - Most! Elég erõt érzek! Mondd csak! - Én meg mondtam is örömmel, de sóhajtva: 
- Nem hiszem, hogy máris fel tudnál lépni a harmadik lépcsõfokra. Mert akik ott állnak, azok már 



nem arra büszkék, hogy nem rosszalkodnak, hanem arra, hogy nem büszkélkednek 
kiválóságukkal, mert természetesnek találják.
Volt rá gondom, hogy másnap egy sokat rosszalkodó kistörpe, Bérci Berci legyen a társunk a 
hazafelé vezetõ úton. És örömmel tapasztaltam, hogy Ecki Becki megértette a harmadik 
lépcsõfok követelményét. Egyenrangúként beszélgetett Bérci Bercivel, nem hangoztatta, hogy 
kiválóbb nála. De mondott persze ilyesmit is: "Aztán majd, Berci, ha abbahagyod a rosszalkodást, 
nehogy büszkélkedjél vele, hogy jó vagy! Természetesnek kell tartanod. Ha majd eljutsz ide 
valamikor, akkor már a kiválóság harmadik lépcsõfokán leszel."
A következõ héten Ecki Becki új ruhában, új cipõben jött az iskolába, sõt zsebórája is volt. Most 
már nem összefont karral nézett körül a teremben, hanem ötpercenként elõvette, megnézte a 
zsebóráját, és a visszatevés közben pillantott körül: megbámulták-e ismét, hogy neki zsebórája 
van?! Bármelyik pillanatban megnézheti, hány perc van még hátra a leckeórából. A szünetekben 
minden második és harmadik mondat az új ruhájára és cipõjére vonatkozott:
- Ma nem labdázom, mert hátha elesem, és összepiszkolom az új ruhámat. - Ma nem futok, hogy 
ne rongáljam az új cipõmet!
Hagytam néhány napig, hogy büszkélkedjék a holmijával és szótlanul tûrtem hazamenet, hogy 
valahányszor szembejön velünk valaki, elõhúzza és megnézi az óráját. Egyszer aztán szóvá 
tettem a negyedik lépcsõfokot. S minthogy ösztökélt, részletesen is beszéltem róla.
- Nem tudom, sikerülni fog-e majd arra is föllépned. Meg kellene értened, hogy semmi okod 
büszkének lenned ruhára, cipõre, órára. Úgy húzogatod elõ az órát, mintha te találtad volna ki, vagy 
te készítetted volna. Vagy legalábbis te dolgoztál volna a pénzért, amibe került. Nehéz lépcsõfok a 
negyedik! Akik fel tudnak lépni rá, csakis arra az egyre büszkék, hogy nem büszkélkednek 
semmivel.
Elégedett lehettem Ecki Beckivel, mert még azt is megértette, amit ki se mondtam. Így szólt 
hozzám másnap: - Gondolkoztam azon az óradolgon. Hogyha én találtam volna fel, ok lenne-e rá, 
hogy büszkélkedjem vele? És rájöttem, hogy nem. Feltaláltam, hát feltaláltam. Nem érdem az, 
hanem képesség.
Örömömben rögtön elõálltam a következõ lépcsõfokkal: - Nagyon nehéz az ötödik. Nem tudom, 
sikerülni fog-e föllépned rá! Az lép fel az ötödik fokra, aki már azzal nem büszkélkedik, hogy 
semmivel sem büszkélkedik.
Három nap múlva meg Ecki Becki állt elõ kívánságával: - Mondhatod a hatodikat, mert már három 
napja nem dicsekedtem el vele senkinek, hogy nem vagyok büszke az órámra, se a ruhámra, 
semmire.
Szemébe néztem: - Nem dicsekedtél, azt tudom, észrevettem, de érezni, ugye, érezted a 
büszkeséget, amiért olyan vagy, aki semmire se büszke.
- Hát persze, hogy éreztem!
- Nahát, akkor próbáld meg, hogy ne érezd, ne érezz büszkeséget, amiért nem vagy büszke 
semmire.
Megdöbbenve nézett: - Ne érezzek? Hogyan lehet azt elérni, Moha? - Vállat vontam: - Hát érezz! 
Mondtam, hogy nagyon nehéz a hatodik!
Másnap komoran jelentette: - Fölléptem a hatodik lépcsõfokra! Már azért sem érzek büszkeséget, 
amiért nem vagyok büszke semmire.
Gyanakodva és szigorúan néztem rá: - Igazat beszélsz?
- Elvörösödött: - Persze, hogy igazat! - és zavartan nevetgélt: - Hiszen akkor én most már, ugye, 
tökéletes is vagyok? Vagy van még lépcsõfok?
Magasra vontam a szemöldököm: - De van ám! És ez a legnehezebb! Azért is a legnehezebb, mert 
magadnak kell kitalálnod, mit kell tenned, hogy felléphess rá! - és erõsen a szemébe néztem: - 
Igazán nem érzel büszkeséget, amiért nem vagy már büszke jóságra, ruhára, órára? - Hallgatott 
egy pillanatig, aztán kitört belõle a kiáltás:
- Nem, Moha! Nem bírok nem lenni büszke rá, hogy nem vagyok büszke semmire!
Elnevettem magam és kezet nyújtottam neki: - Gratulálok, Ecki Becki! Most léptél a hetedik 
lépcsõfokra! Megmondtad õszintén, hogy nem vagy rá képes, hogy ne légy büszke arra, hogy jó 
vagy. Derék gyerek vagy, amiért megmondtad, hogy nem bírsz. Én se bírok! Senki se! De ez már 
talán nem is büszkeség, hanem elégedettség önmagunkkal.
CIRMOS A BALATON KÖRÜL
Elhatároztam néhány héttel ezelõtt, hogy lelátogatok a Balatonra. Szándékom híre elterjedt 



Törpeházán, és beállított hozzám egy törpefiúcska, bizonyos Cirmos: - Én is el akarok utazni Moha 
bácsival a Balatonra!
- Hát, rendben van, gyere te is. De akkor légy itt holnap reggel négy órára!
Fél órával a balatoni gyors indulása elõtt már ott voltam Cirmossal a budapesti Déli-pályaudvaron, 
mégis megragadta a kabátom, és húzott a vonat felé: - Siessünk, Moha bácsi, siessünk, hogy 
minél jobb helyet kapjunk!
Kénytelen voltam rászólni: - Ej, Cirmoskám, ne cibálj. Hogy felférünk, azt láthatod. Csak ennyi a 
fontos! Utálatos dolog, hogy folytonosan az jár az ember eszében, hogy mindenbõl a lehetõ 
legjobbhoz jusson, akár mások rovására is.
Hijj, felfortyant erre Cirmos: - Az nem utálatos, hanem a lehetõ legtermészetesebb dolog a 
világon! És nagyon kérem Moha bácsit, ne keserítse meg a kirándulásomat, tehát ne oktasson, és 
ne neveljen. Én nem nevelõdni, szórakozni utazom a Balatonra! Most megmondtam és kész! - 
Furcsállottam a kívánságát, de bólintottam rá: - Hát jól van, Cirmoskám, majd ügyelek, hogy ne 
oktassalak, és ne neveljelek.
Miután felszálltunk, végigszáguldott a kocsi folyosóján, bekukkantott minden fülkébe, és 
egyszerre csak diadalmasan felüvöltött: -Ide, Moha bácsi, gyorsan, itt még van két hely! - Miután 
letelepedtünk, ezt suttogta a fülembe: - De aztán ha célzatosan ideáll egy néni az ajtó elé, nehogy 
pislogni tessék rám, hogy álljak fel!
Megígértem, hogy nem oktatom, nem tiltakoztam hát újabb rendelkezése ellen sem. Pislogtak rá 
eleget helyettem is az ajtó elõtt zsúfolódók, ezt azonban Cirmos alig látta. Mert ha rájuk tévedt is 
a
szeme, rebbentette tüstént máshova. Mégpedig komoran. Elmosolyodni az egész úton egyszer se 
láttam.
Leszállás közben összetalálkoztunk egy magyarkúti férfiúval, - bizonyos Baloggal. Minthogy õ 
végigállta az utat, megkérdezte Cirmostól: - Te jól utaztál, kisöreg? - Cirmos úgy kezdte ingatni a 
fejét, mint aki azt készül mondani: - "Hát, jónak éppen nem nevezhetõ" - de aztán hirtelen kihúzta 
magát, és határozott hangon felelte: - Jól, igen: mi nagyon elõnyösen utaztunk. - De rögtön hozzá 
is tette elgondolkozva: - Hát persze jobb volna, ha annyi kocsit kapcsolnának a vonathoz, hogy 
mindenki ülhessen.
Fürdés, ebéd, meg egy kisebb kirándulás után alkonyatkor bementünk a túristaotthon nagy 
hálótermébe. Az én fekvõhelyem fölött már foglalt volt a felsõ ágy, a szomszédos emeletes ágy 
azonban Balogé meg Cirmosé lett. Meg kellett egyezniük, melyikük alszik alul, melyikük fölül. 
Balog körülszemlélõdött: - A felsõ ablakokat tartják nyitva, odafönt tehát szellõsebb. - De 
udvariasságból hozzáfûzte: -alhatom azonban lenn is, nekem mindegy!
Cirmosnak már ekkor rebbent egyet a szemecskéje. Vacsora után pedig, amikor sétára készültünk 
a parton, odasúgta nekem: - Én megyek, lefekszem, mert én akarok a felsõ ágyban aludni! 
Elõnyösebb!
Balog meg én hosszasan élveztük a kellemes esti hûvösséget, gyönyörködtünk a hold kettõs 
képében, s amikor mi is beballagtunk, halkan felszóltam Cirmoshoz: - Alszol? - Nem válaszolt. De 
hallottam a lélegzésén, hogy csak tetteti az egyenletességet.
Másnap reggel megkérdeztem hát tõle: - Jól aludtál? - Elégedetlen legyintésre indult a keze, de 
hirtelen megszakította mozdulatát, és határozott hangon felelte: - Jól, igen, a felsõ ágy sokkal 
elõnyösebb. - De rögtön hozzá is tette elgondolkodva: - Persze jobb volna, ha mindenki szellõs 
helyen alhatna.
Aznap délben egy önkiszolgáló étteremben ebédeltünk, süllõt, meg paprikás csirkét. Én hoztam 
magamnak túrós csuszát is. Cirmos azonban ingadozott, nem lesz-e sok neki, mert süteményt 
okvetlenül akart. De látva az én adagomat, megkívánta, és ment õ is csuszáért. Közvetlenül 
mögötte egy vele egykorú kisfiú állt az ételesnél, és az is túrós csuszát kért. Kitettek elébük 
egy-egy adagot, és az lett volna
a természetes, ha Cirmos az elsõt veszi el. Neki azonban megint rebbent a szeme, hirtelen 
összehasonlította az adagokat, és a második tányért kapta fel.
Kifelé menet Baloggal találkoztunk, és szokása szerint megkérdezte Cirmostól: - No, kisöreg, jól 
ebédeltél? - A második adag fagylalt már nem kellett neki, ilyen választ vártam hát: "Nagyon jól." 
De csak felvonta a vállát. Miután elmondtam Balognak, mit ettünk, csodálkozott: - Akkor hát miért 
vonogatod a vállad, te Cirmos macska? Hát ez csak elég volt?!
Cirmos megint bizonytalanul ingatta a fejét: -Elég, elég, de zavarja az embert az evésben, hogy 



tudja, az egyik adag nagy, a másik kicsi. És vannak, akik rosszul járnak.
Nemsokára vonatra szálltunk, hogy elvitessük magunkat a tó másik végére. Cirmos megint elõre 
rohant a kocsi folyosóján, talált is két ülõhelyet, és nagy diadallal letelepedett. De mihelyt feltûnt a 
folyosón az elsõ néni, akinek már nem jutott ülõhely, felugrott, és kisietett hozzá: - Tessék helyet 
foglalni!
A néni bõséges dicséretekkel köszönte meg, és Cirmos arcocskáján öröm és büszkeség 
ragyogott fel. Minthogy kinn maradt a folyosón, kimentem utána: - Hát mi történt veled Cirmos 
macska, hogy lemondtál olyan nagy értékû elõnyrõl, mint a csücsülés?
Készségesen magyarázta: - Rájöttem valamire, Moha bácsi! Ezek az elõnyök nem igazi elõnyök. 
Amikor ideutaztunk, ültem, de folytonosan arra kellett gondolnom, hogy mások meg váltogatják a 
lábukat, és szeretnének leülni. A felsõ ágy szellõs volt, de arra kellett gondolnom, milyen jó volna 
sétálgatni a parton! Aztán meg az bántott, hogy Balog bácsinak melegben kellett feküdnie. A 
vendéglõben elõnyösebb adag csuszát kaptam - azaz hogy elkaptam a kisfiú elõl -, de csak maga 
a csusza volt elõnyösebb, a megevése elõnytelenebb, mert folytonosan bántott a különbség. 
Rájöttem hát, hogy elõnyösebb, ha nem hajszolom ezeket az úgynevezett "elõnyöket". Most 
például nem ülhetek, az igaz, de mennyivel többet ér, hogy érezhetem, vagyok valaki, kiváló valaki, 
akinek nem az jár folyton az eszében, hogy mindenbõl a legjobbhoz jusson, akár mások rovására 
is, és még meg is dicsérnek, mint ez a néni az elõbb.
Lett volna erre is sok mondanivalóm, de hát úgy rendelkezett, hogy ne oktassam, hát csak 
bólintottam: - Köszönöm a felvilágosítást.
- és visszamentem a fülkébe. Õ jókedvûen kinn maradt, nézte a tájat a nyitott ablakon át, és az se 
csökkentette jókedvét, hogy elfáradt a hosszas álldogálásban.
A túristaházba, amelyben a tó másik végében megszálltunk, készségesen átengedte a felsõ ágyat 
egy fiatalembernek. De még attól se romlott el a kedve, hogy az a fiú meg se köszönte. - Mit 
bánom én!
- mondta - többet ér nekem az õ dicséreténél, hogy tudhatom magamról, kiváló valaki vagyok! 
Olyasvalaki, aki nem hajszol elõnyöket, akár mások rovására is.
Cirmos jókedve kiválósága hiánytalan tudatától egyre növekedett. A nap gyönyörûen sütött, egész 
délelõtt lubickoltunk, délután még egyszer úsztunk egy nagyot, este meg már utaztunk is 
hazafelé. A sok úszkálástól azonban nagyon megéhezett, s a vonatnak nem volt étkezõkocsija. A 
késõ esti órákban érkeztünk meg a Déli-pályaudvarra, és éppen csak arra futotta idõnkbõl, hogy 
mialatt átmentünk a Nyugatira, beugorjunk egy falatozóba. De ott már csak egy-két elárvult 
hidegtál búslakodott a hûtõszekrényben, s Cirmos azokat is kedvetlenül nézegette. Se kocsonya, 
se salátaféle nem kellett neki. De egyszerre csak felrikkantott: - Hû, somlói galuska! Tejszínhabbal, 
ott van! - futott is már a pénztárhoz, és mondta, mit kér. De ugyanakkor, ugyanazt kért egy kislány 
is. Olyan egyszerre mondták ki, hogy a pénztárosnõ mosolyogva kérdezte: - Mármost 
melyikõtöknek adjam a blokkot? Mert az az utolsó adag!
Cirmos visszarántotta kezét a pénzzel: - Õneki tessék adni! - Már csak arra volt idõnk, hogy néhány 
zsemlét vegyünk, és siettünk a vonatra. Még le se ültünk, már indult is. Eszegette ugyan Cirmos a 
zsemlét, de nem múlt el tõle az éhsége. Mégis, még nevetett is, midõn közölte velem: - Csak most 
jut eszembe, az a kislány se köszönte meg. Tehát már észre sem veszem, ha elmarad a köszönet. 
Milyen nagyszerû! És az se baj, hogy éhes vagyok. Csakis az a fontos, hogy tudhatom magamról, 
kiváló valaki vagyok. Olyasvalaki, aki nem kapkod elõnyökön, akinek nem az jár folyton az 
eszében, hogy mindenbõl a lehetõ legjobbhoz... - csak eddig mondta. A "jusson" szó már a torkán 
akadt. Megdöbbent arcocskával bámult rám, és szinte nyöszörögte: - Jaj, Moha bácsi! Hiszen én 
ugyanolyan elõnyhajhász vagyok most is, mint azelõtt! A különbség csak annyi, hogy nem 
ülõhelyre, felsõ ágyra, nagyobb adagra pályázom, hanem arra a tudatra, hogy kiváló vagyok!
Mondhattam volna erre is egyet-mást, de hát... még úton voltunk, hallgattam. Hallgatott Cirmos 
is. Vác után a nyitott ablakhoz állt, mélyen beszívta a Börzsöny tiszta levegõjét, gondját azonban 
az erõs hegyi levegõ sem tudta kisodorni fejecskéjébõl, mert amikor már az erdei ösvényen 
haladtunk fölfelé Törpeházára, egyszerre csak megállt és fölkiáltott: - Hát nem igaz! Tévedtem az 
elõbb, mert én már nem vagyok ugyanolyan elõnyhajhász. Azelõtt én csak egyetlen személynek 
akartam elõnyt - magamnak. Most pedig már kettõnek. Az egyiknek ülõhelyet, felsõ ágyat, somlói 
galuskát, a másiknak meg -hát igen - kiválóságot.
Ballagtunk tovább fölfelé. Amikor a kertjük kapuja elé értünk, kezet nyújtottam neki elköszönésül. 
De nem vette észre. Még mindig töprengett: - Arról viszont... Arról viszont, hogy olyan nagyon 



elégedett vagyok önmagammal, - nagyon sajnálom - de nem tehetek, és kész.
Most vette észre a kezem. Meg is ragadta tüstént, és rázta: - Köszönöm a kirándulást, és azt is, 
hogy teljesíteni tetszett a kérésem, és nem tetszett se oktatni, se nevelni, mert hiszen én nem 
nevelõdni, hanem szórakozni utaztam a Balatonra. Még egyszer nagyon szépen köszönök 
mindent. - Egy utolsó kézrázás után benyitott a kapun, én meg mosolyogva ballagtam tovább a 
magam házacskája felé.
CSERESZNYELOPÁS - SZALÁMILOPÁS - KÖNYVLOPÁS - KÖDMÖNLOPÁS...

Egy szép május végi napon - dél körül járt az idõ - hazafelé siettem, mert jóbarátomat, 
Kutykurutyot hívtam meg magamhoz ebédre. Ahogy hátulról megyek kis házam felé, két kisfiút 
vettem észre a kerítés tövében: a cseresznyefa kihajtó ágáról akarták a gyümölcsöt leszedni. Az 
ág elég magasan volt, ugrándozva próbálták elérni. Elõször megijedtek amikor odaléptem 
hozzájuk, de szavaim nyomán csakhamar megnyugodtak: - Miért idekint ugrándoztok, másszunk 
be, ott sokkal alacsonyabban van a cseresznye! - Mindketten megrökönyödve néztek rám: - De 
bácsi, mi nem akarunk lopni! - Elnevettem magam: - Na, de hiszen ez a fa a kerítésen kívül is, belül 
is ugyanaz! Ha itt kint szedhetünk róla, ugyanolyan nyugodtan be is mászhatunk! -A gyerekek egy 
darabig még töprengtek, de aztán utánam szépen bemásztak a kerítésen.
Még nem kezdtünk el enni, amikor azt indítványoztam: - Nézzétek, milyen aranyos kis ház! 
Menjünk be, nézzük meg milyen belülrõl! - Erre aztán az idõsebb, Péter, kijelentette: - Idegen házba 
nem megyünk be, hiszen az majdnem betörés! - Megint nevettem: - Jaj, de csacsik vagytok! Ez a 
kert ugyanúgy másvalakié, mint a ház, márpedig ide a kertbe nyugodtan bemásztunk, igaz-e. 
Akkor hát éppolyan nyugodtan besétálhatunk a házba is, nem követünk el nagyobb csínyt egy 
hajszállal se! - Péter elgondolkodva nézett a kisebbre, Ferkóra: -Igaza van a törpe bácsinak! És a 
házból szemmel is tarthatjuk az utcát. Idejében eliszkolhatunk, ha hazajön valaki. - Beosontunk 
hát a házba. Egy nagy tál cseresznye csábítóan piroslott a terített asztal közepén. Mégse esett 
neki egyikük se. Ferkó a szobában nézelõdött, Péter az utcára kémlelt, és rögtön meg is ijedt: - Ül 
valaki a kapu mellett a padon! - Kitekintettem: - Az ám! Egy jó öreg bácsi, ez jó barátja a ház 
gazdájának, vendégségbe jött. De milyen jó, hogy odakint várja, legalább szemmel tarthatjuk. 
Amíg az becammog, százszor is elillanhatunk a kerítésen át. De együnk hát cseresznyét, gyertek 
már! - A fiúk azonban csak úgy ímmel-ámmal közeledtek az asztalhoz: Péter
kivett egy szemet, megnézte és visszatette: - Meg is van mosva, vizes! Fáról én szívesen eszem 
de így... ebbõl... olyan furcsa! A fán magától megterem, de ezzel már dolgozott valaki, leszedte, 
megmosta, idekészítette magának, - ebbõl enni: hát, ez már valahogy olyan lopásféle.
- Megint nevettem egy nagyot: - Ó, te oktondi Péter! Hát, gondolkozzál egy kicsit! Azzal a 
cseresznyével, amit a fa tetején szedsz, szintén rengeteget dolgozott valaki! Talán többen is! 
Elõször is, meg kellett venni a kertet. Mennyi munka, míg az a pénz összegyûlt! Aztán el kellett 
ültetni a fát. És minden évben a fa körülásása, permetezése
- többször is! - ehhez a rengeteg munkához mérve jelentéktelen többlet az a semmiség, hogy le is 
szedték, és meg is mosták! Ha tehát a fáról nyugodtan ennénk: egészen nyugodtan ehetjük ezt is. 
- Péter elgondolkodott: - Hát, ez igaz! Mert csakugyan sok munka kellhet, míg a vadcseresznye 
ehetõ lesz. Én már próbáltam enni vadcseresznyét. - És most már határozottabban léptek oda 
mindketten az asztalhoz. De ekkorra már bekukkantottam a konyhába, és megint elrikkantottam 
magam: - Várjatok! Szalámi is van! Azt együnk elõbb, csak utána a cseresznyét! - Most már 
megdöbbenve néztek össze, aztán a nagy darab szalámit nézték. Ferkó rokonszenvvel 
vizsgálgatta, de Péter komoran kijelentette: - Szalámit nem eszünk! Az már igazán lopás volna. - 
Most már Ferkó is elkomorodott: - Úgy van! Nem eszünk! A szalámi nem gyümölcs! - Még 
nagyobbat nevettem, mint az elõbb: - Hát micsoda? A szalámi ugyanúgy a föld és az ember 
munkájának gyümölcse, mint az ehetõ cseresznye! Hát tanuljatok meg gondolkodni egy kicsit! A 
cseresznyefa is, a sertés is élõlény. Mind a kettõt gondozni, táplálni, hizlalni kell. A szalámit 
gyárban készítik keverõ és töltõgépekkel. Lehetséges hát, hogy ebben a szalámiban nincs is annyi 
munka, mint ebben a tál cseresznyében! Ha tehát a cseresznyét nyugodtan fogjuk enni, még 
nyugodtabban ehetünk elõtte szalámit is! A cseresznyézés, mint tudjuk, nem lopás. A két fiú most 
már elgondolkodva nézett össze, és Ferkó buzgón bólogatni kezdett: - Igaza van a törpe bácsinak, 
ehetünk szalámit is nyugodtan! - Bólintott Péter is: - Együnk! - Voltak tányérok is a terített 
asztalon. Az egyiken már szeleteléshez készültem, szemem azonban megakadt a dúsan 
megrakott könyvespolcokon, és újból felrikkantottam: - Várjunk egy kicsit, legyünk elõrelátók! Ha 



jön valaki, és iszkolni kell, akkor már nem lesz idõnk válogatni a könyvek között. Válasszuk hát 
most ki nyugodtan, hogy melyiket akarjuk elvinni! Nézzétek: Verne Gyula összes mûvei. Én az Ox 
doktor eszméjét viszem, mert azt még nem olvastam. Válasszatok ti is! - Most szinte rémülten 
néztek rám és Péter szörnyülködött: - De hiszen a törpe bácsi igazi tolvaj! A könyv nem 
hasonlítható a cseresznyéhez vagy a szalámihoz!
Most már annyira nevettem, hogy még az oldalamat is fognom kellett: - Hát nem is kell 
hasonlítani, mert hiszen ugyanaz! A könyv is a föld és az ember közös munkájának a gyümölcse. 
Papírját növénybõl, nyomdafestékét zsiradékból munkálták ki. íróját növényi és állati táplálék 
növesztette fel. Szelleme talaját tanítók ásták fel évrõl-évre. Tehetsége lombjait olvasás 
permetezte. - Péter indulatosan kiáltott közbe: - De a könyv nem ennivaló! - Megkapaszkodtam az 
asztalban, hogy el ne essem a nevetéstõl: - De táplálék, te csacsikirály! Azt hiszed, csak a szád 
útján táplálhatod magad? Szemed és füled útján nem? Nem hallottál még lelkesítõ dalról, 
amelytõl jobban fokozódik az ember mûködése, mint egy hektoliter kakaótól? Aki tehát nyugodtan 
csen a fáról munkával termett cseresznyét, az nyugodtan csenhet a konyhából szalámit, a polcról 
meg Verne-könyvet. Sõt, akár azt a ködmönt is elviheti lelkifurdalás nélkül. Na, válasszatok már! Itt 
a Grant kapitány gyermekei, ez jó lenne neked, Péter. Neked, Ferkó, a Cascabel Caesar-t ajánlom, 
ha még nem olvastad. Cirkuszos!
Nyújtottam feléjük a könyveket, néztek is rá vágyakozva, de Péter komoran kijelentette: - Nekem 
nem kell! - Szintén komoran, de sóhajtva kimondta Ferkó is: - Nekem se. - Sóhajtottam magam is: 
-Akkor hát, lássunk hozzá a szalámihoz! -De nem mozdultak. És Péter ezt mondta: - Nem eszem! 
Ha enném a szalámiból, akkor könyvet is lophatnék! - Csóváltam a fejem erõsen, de 
belenyugodtam: - Hát jó, lakomázzunk akkor csak cseresznyét! - De Péter hátralépett az asztaltól: 
- Az se kell! - Most már felnyögtem: - Nehéz ember vagy, Péter, annyi bizonyos! Na, akkor menjünk 
vissza a kertbe és együnk a fáról. - De Péter komoran rázta a fejét: - Nem eszem a fáról se! Ha 
enném a fáról akár azt a ködmönt is elvihetném! Rájöttem, hogy egy-kutya. Gyere Ferkó, 
kimászunk! - Fordultak az ajtó felé, hogy kisiessenek a kertbe. De nem moccantak tovább, az 
ajtóban ugyanis állt valaki. Az az öreg bácsi, aki az elõbb még az utcai padon üldögélt. A nagy 
vitában nem nézegettünk ki rá, és csöndesen bebaktatott. Törpe volt õ is, mint magam. A két fiú 
megszeppenten bámult. De úgy látszott, nem lesz semmi baj, mert a törpe bácsi csak énrám 
zsörtölõdött:
- Hát te hol jöttél be a vendégeiddel, Moha? Másfél órája várlak a kapu elõtt.
- Hátul másztunk be a kerítésen, cseresznyét akartunk csenni, de nem bírom rábeszélni õket. - A 
törpe bácsi nagyot nézett: - Megbolondultál? Önmagadtól akartál cseresznyét csenni?
De még nagyobbat néztek a fiúk, most már ráeszméltek, hogy Törpeházára vetõdtek, és már azt is 
tudták, kinél vannak. Péter felkiáltott: - Moha bácsi! Hát most már értem ezt az egész 
huncutságot! -Kiáltott Ferkó is: - Nekem rögtön olyan gyanús volt, hogy itt minden olyan kicsi!
Bemutattam õket a törpe bácsinak, õt meg nekik: - Ez a bácsi Kutykuruty, az én régesrégi jó 
barátom, akirõl olyan sokszor meséltem nektek a rádióban. Csakhát, persze, most már nem hat 
esztendõs.
- Kutykuruty rávágta: - De még mindig ugyanúgy összeszid téged: Ha meghívsz ebédre, maradj 
itthon, és ne várakoztass! Nekem már majd kiesik a gyomrom az éhségtõl! - Ferkó kuncogott: - 
Nekem is!
- Nevettem: - Legyetek nyugodtak, készen van az ebéd. Mossatok kezet, fiúk, te is, Kutykuruty, és 
már hozom is a levest. Ferkó! Tégy az asztalra még két terítéket! - Péter az asztal közepérõl a 
pohárszékre vitte a tál cseresznyét, elgondolkodva nézte, és így szólt: - Na, te cseresznye! Te se 
tudod, milyen közeli rokona vagy szaláminak, könyvnek, ködmönnek, - mindennek! Én már tudom!

CSIRIPISZLI NEVELI KISÖCCSÉT
Körülbelül tizenkét esztendõs koromban így szólt hozzám a nyolc éves Csiripiszli. - Légy szíves, 
Moha, mondd meg nekem, mit tegyek, hogy szót fogadjon nekem a kisöcsém. Hiába könyörgök 
neki, hogy ne lármázzon, ha tanulok, hiába szidom, hogy ne torkoskodjon, ne hazudjon, lármázik, 
torkoskodik, hazudozik újból és újból.
Akkoriban már egész Törpeháza tudta rólam, hogy szívesen tanítgatom a kistörpéket a jóra, ezért 
fordult hozzám Csiripiszli is. Örültem a feladatnak, és így válaszoltam: - Átmegyek hozzátok 
valamelyik délután, és megfigyelem, mi a baj.
Csiripiszli persze azt hitte, hogy majd beállítok: - Itt vagyok, jöttem megfigyelni. - Ezt azonban nem 



tehettem. Kályhás nyugodtan beállíthat így, mert a kályha ugyanúgy füstöl vagy rosszul ég akkor 
is, ha figyelik. Az emberek azonban, akarva, akaratlan, másképp viselkednek, ha tudják, hogy 
figyelik õket.
Ezért hát beszöktem hozzájuk ebédidõben, beosontam a fiúk szobájába, és bebújtam az ágya alá. 
Félhomályban volt az ágy, észrevétlenül ki is leskelõdhettem alóla.
Egyszerre csak bejött Csiripiszli meg a kisöccse, Füstöcske. Csiripiszli egy kistányért is hozott, 
rajta nagy szelet torta, föltette az egyik szekrény tetejére, és így szólt: - Most nem hagyom az 
asztalon, nehogy megint azt hazudhasd, hogy azt hitted: a tiéd. A torta az én szekrényemen van, 
az enyém. Megehettem volna odabent is, de elteszem késõbbre. Te megetted a magad adagját, 
ehhez tehát semmi közöd, értetted? - Füstöcske nem válaszolt; a vasútját szedte elõ nagy 
buzgalommal, és már állította is össze a síneket a szõnyegen. Iskolába még nem járt, öt éves 
lehetett. Csiripiszli leült az asztalkájához: - És ma csönd legyen már, mialatt tanulok! A vasúttal 
játszhatsz, az nem zavar, de nehogy kiabálj!
A vonatocska már száguldott körbe a sínen, és Csiripiszli félhangon olvasni kezdte: - 
Magyarország legnagyobb városai. - Füstöcske
meg énekelni kezdte: - Megy a gõzös, megy a gõzös Kanizsára... -Csiripiszli ráüvöltött: - 
Füstöcske! Mit mondtam éppen most?! - Hogy ne kiabáljak. Én nem is kiabálok, hanem énekelek.  
- Az ének is zavar! Lehet a vasúttal játszani éneklés nélkül is!... Magyarország legnagyobb városai: 
Budapest, Miskolc, Szeged.
Füstöcske felhúzta a mozdonyt, és kiáltotta: - Beszállás Budapest, Miskolc, Szeged felé! - 
Csiripiszli bömbölt: - Hát mégis kiabálsz!?
- Azt mondtad, játszhatom a vasúttal, a beszállás a játékhoz tartozik.
- Azt se kiabáld, ami a játékhoz tartozik! -  Jó, akkor csak énekelem:
Elöl ül a Csiripiszli, Prüszköl, mert az orrába száll a füstöcske.
Csiripiszli felugrott: - Hívom édesanyát! Õ majd ad neked! - És kirohant. Füstöcske meg, tüstént 
fölállt, széket cipelt a szekrény mellé, és egymás után bekapta a tortaszelet tetejérõl a három 
szem cukrozott fél diót. Gyorsan visszaült a vasút mellé, Csiripiszli meg berohant: - Szerencséd, 
hogy nincs a konyhában édesanya! Elment valahová. - És cipelt õ is rögtön egy széket a szekrény 
mellé, megnézte a tortaszeletet, és üvöltött: - Hová lett a három dió?! - Füstöcske bámult: - Nincs 
rajta a három dió? Akkor Futribucska megette. -Futribucska a bátyjuk volt, tíz esztendõs. Bámult 
most Csiripiszli is:
- Hát már hazajött a labdázásból? - Hazajött. Csak még hátrament húzódzkodni a kertbe. - Ebben 
a pillanatban felhangzott az utcán Futribucska kiáltása: - Szervusztok! Most már megyek tanulni! - 
És nyílt a kapu.
Csiripiszli Füstöcskére meredt: - Hát ez rettenetes! Úgy hazudozol, mintha könyvbõl olvasnád! - 
Fölpattant az ajtó, és berontott Futribucska: - Most aztán csönd legyen, gyerekek! Tanulok!
Csiripiszli viszont úgy gondolhatta, hogy õrá meg, ennyi hercehurca után, ráfér egy kis pihenés; 
könyve fölött könyökölt ugyan, de Füstöcske játékát nézte. A kicsi fölhajtotta a szõnyeget, és a 
deszkapadlón futtatta a mozdonyt. Csiripiszli egyszerre csak fölugrott: -Nem úgy, te buta! Nem 
keresztben, hanem hosszában a deszkákon!
- Lekuksolt, és máshová tette a mozdonyt: - Itt nézd meg, milyen jól fog szaladni! - És kiáltotta: - 
Beszállás Budapest, Miskolc, Szeged felé! - Futribucska ráüvöltött: - Nem hallottad, mit 
mondtam?! Tanulok! - Néhány perc múlva Csiripiszli énekelni kezdte: - Megy a gõzös, megy a 
gõzös Kanizsára... - Futribucska hozzávágta a magáramaradt földrajz könyvet: - Ha énekelni 
akartok, menjetek a konyhába! - A két vasutas összenézett. Úgy látszott, tetszik nekik az ötlet. 
Csiripiszli kuncogva súgta Füstöcskének: - Kárpótolnom is kell magam a diókért. - Kileskelõdtek 
az ajtón, aztán huss, kiosontak. Néhány perc csöndben telt el; Futribucska tanult. Egyszerre csak 
csörrenés hallatszott kintrõl, és Füstöcske ijedten beszaladt. De nem lehetett túlságosan ijedt, 
mert tüstént széket cipelt a szekrényhez, megette a tortaszeletet, s mire beosont Csiripiszli is, 
már szaladt is a gõzös a padlódeszkán. Lezöttyent a pályatestre Csiripiszli, és folytatta, amit 
félbehagyott:
Elöl ül a Csiripiszli,
de jó befõtt, de jó befõtt
a ribizli.
Futribucska szétnézett újabb odavágható tárgy után, de nyílt az ajtó, és édesanyjuk jött be komoly 
arccal: - Melyikõ tök járt mostanában a kamrában? - A masiniszták összepillantottak, aztán 



Csiripiszli így szólt: - Mégcsak a konyhában se voltunk. De hallottunk az elõbb valami zörgést. 
Talán a Cirmos járt a kamrában.
Édesanyjuk nézte õket egy ideig, aztán sóhajtott, és ezt kérdezte Csiripiszlitõl: - Te már 
megtanultad a leckédet? - Csiripiszli talpra ugrott: - Még nem. Most tanulom. Csak megmutattam 
valamit Füstöcskének. - Édesanyjuk kiment, Csiripiszli meg visszaült az asztalkájához, vitte a 
padlóról a földrajz könyvet is. Füstöcskének pedig, alighanem a földrajz könyvrõl, eszébe jutottak 
a városok, és hirdette ismét harsányan: - Beszállás Budapest, Miskolc, Szeged felé!
Futribucska befogta a fülét, Csiripiszli viszont megint üvöltözött:
- Csönd legyen! Nem látod, hogy tanulok?! - De már egy-két perc múlva felállt, és cipelte a széket a 
szekrényhez. És fölcsattant megint a kiáltás: - Füstöcske! A tortám! - Füstöcske odaszaladt, és 
ijedten nézte az üres tányért: - Nincs meg a torta? - És nézegetni meg mutogatni kezdett 
Futribucska felé. De Csiripiszli csak legyintett, és most már kitört: - Nahát, Füstöcske! Rettenetes, 
hogy te milyen gazember vagy! Már igazán nem tudom, "mit csináljak, hogy ne rosszalkodj többé! 
- Ekkor kibúj tam az ágy alól, és nevettem: - Dehogyisnem tudod! Egyszerû ez, Csiripiszli. De ha 
kijössz velem, meg is mondhatom.
Futribucska és Füstöcske bámulta, hogy az ágy alól került elõ a vendég, Csiripiszli meg 
elvörösödve jött utánam kifelé. Odakinn a szemébe néztem: - Ha csakugyan nem tudnád, nem 
vörösödtél volna el. De halljad hát. Ha azt akarod, hogy csöndben legyen Füstöcske, amikor 
tanulsz, te is légy csöndben, amikor Futribucska tanul. Ha azt akarod, hogy a tányéron hagyja a 
tortádat, te se torkoskodj a kamrában. És ha azt akarod, hogy mindig igazat mondjon, te is mondj 
mindig igazat. De úgy gondolom, tudod te mindezt nélkülem is.
Ekkorára már leküzdötte zavarát, és gúnyosan mosolygott: - Persze, hogy tudom. Ez az a bizonyos 
"jó példa". Mondogatják eleget, hogy adjak jó példát az öcsémnek; már a könyökömön jön ki! 
Csakhogy neki akkor is szót kellene fogadnia nekem, ha nem adok jó példát. Ezért kérdeztelek én 
meg téged, Moha; nem pedig azért, hogy te is a jó példát tanácsold. - Most már kezdett 
érdekesebb lenni az ügy. Lassan, meggondoltan ejtettem a szót: - Tehát azt kérdezed tõlem, 
miként tehetnéd jó magaviseletûvé Füstöcskét anélkül, hogy te magad is jó magaviseletû légy. - 
Azt kérdezem. - Elgondolkoztam: - Ilyesféle nevelésben nem vagyok járatos. De tudok valakit, aki 
majd megmondja neked, mit tégy.
Két nap múlva, vasárnap délután bekiáltottam a kertjükbe: - Csiripiszli, Füstöcske! Gyertek velem, 
lemegyünk a cirkuszba!
Boldogan ugrottak, Csiripiszlinek eszébe se jutott, hogy utunk kapcsolatban lehet azzal, amirõl 
legutóbb beszélgettünk.
A vándorcirkusz, amely ekkor táborozott a völgybéli falucska végén, nagyobb volt, mint a többi, 
még oroszlánt is hirdetett a falragasz. Elaggott és egykedvû volt az oroszlán, arra gondolt az 
ember, hogy tolókocsiból noszogatták ki a porondra, de mégiscsak oroszlán volt, és megtette 
mindazt - bár unottan és szomorúan -, amit a cirkuszi
oroszlánok tenni szoktak: gömbre állt és görgette maga alatt, átugrott a karikán, égõ fáklyát 
tartott a szájában.
Amikor véget ért az elõadás, hátra vezettem a két fiút a cirkuszi kocsik közé, és megkérdeztem 
valakitõl: - Hol találjuk az oroszlánszelídítõ bácsit? - Csiripiszli nagyot nézett: - Mit akarsz tõle? - 
Mentünk a kocsi felé, s magyaráztam közben: - Õ az, akirõl beszéltem neked, aki tudja, miként 
lehet nevelni jó példa nélkül is.
Csiripiszli megdöbbenve bámult rám. Tudta ugyanis, mint minden kistörpe, hogy nem azért 
gurigatja az oroszlán a gömböt, mert udvariasan felkérték rá, nem szívességbõl ugrik át a 
karikákon, és nem azért tart égõ fáklyát a szájában, mert nem bír a jókedvével. Mi, erdei emberkék, 
állatok ismerõi, jól tudtuk, hogy milyen sok éheztetést kellett elszenvednie, és több korbács is 
cafatokká kopott a bõrén.
Ekkor azonban úgy tettem, mintha nem érteném Csiripiszli megdöbbenését: - Miért csodálkozol? 
Hiszen láthattad, hogy nem adott jó példát az oroszlánnak a szelídítõ bácsi. Se a gömböt nem 
gurigatta maga alatt, se karikán nem ugrott át, se fáklyát nem tartott a szájában. Akkor hát 
bizonyára valami egyebet csinált az oroszlánnal a jó példák helyett. Megkérdezzük tõle, mit 
csinált, hogy te is úgy nevelhesd Füstöcskét. - Füstöcske, ha el nem kapom a karját, tüstént 
elszaladt volna, az én karomat meg ugyanakkor Csiripiszli ragadta meg: - Ne bolondozz, Moha, ne 
menjünk tovább, értek már mindent. Vagy ez... vagy az... - Megfordultam, és hazafelé indultam 
velük. Füstöcske aggódva és ámuldozva nézett ránk: - Micsodákat beszéltek ti összevissza? Mi 



az, hogy vagy ez, vagy az? Tudni szeretném!
Megsimogattam: - Majd mindennek eljön az ideje, mindent megmagyarázok, Füstöcske. Most az 
a fontos, hogy Csiripiszli tudja már, amit minden igazi, jó testvérnek tudni kell.

EREDMÉNY ÉS RÁADÁS

Tavaly, egy júniusi reggelen megzörrent a kertem ajtaja, bejött Csiperke, és föllépegetett hozzám a 
verandára. Csiperke egy kilenc éves törpeházi kisfiú volt. A házacskájuk pedig éppen szemben volt 
az enyémmel. Megállt elõttem és így szólt: - Tessék szíves lenni intézkedni, hogy ne hagyja Tamás 
a téglákat a lépcsõn! Mi hiába beszélünk neki.
Tamás Csiperke bátyja volt, de nyolc évvel idõsebb, mint õ, tavaly tehát tizenhét esztendõs volt. 
Pici korában, minthogy tavasszal született, Hóvirágnak nevezték el szülei. Amikor azonban akkora 
lett, mint most az öccse, más nevet adott neki Törpeháza. Ekkortájt ugyanis reggeltõl-estig fújta 
játéktrombitáját, és még arra is hiába kértük, hogy legalább ebéd után ne trombitáljon, amikor 
szundítanak egy kicsit a törpeházi édesanyák. A Hóvirág név tehát nem illett rá többet, 
Trombitásnak nevezte el a falu, de rövidítve csak Trombinak szólítgattuk.
Amikor azonban tizenöt éves lett, és dolgozni kezdett édesapjuk ötvös mûhelyében, megmondta 
mindenkinek, hogy ezentúl ne Trombinak, hanem Tominak nevezzük, és egy esztendõ múlva, 
amikor gyûjteni kezdett motorkerékpárra, már a Tomi név ellen is tiltakozott, azt kívánta, hogy 
Tamásnak szólítsuk.
Csiperke tavalyi átjövetelekor Tamásnak már két hete megvolt a motorkerékpárja, és tudtam, 
miféle téglákról van szó. Tamás ugyanis, hogy kitolhassa meg betolhassa a motort kertük ajtaján, 
egy-egy téglát tett az ajtó elõtt lévõ két lépcsõfok mellé. Ekkor én már kétszer is figyelmeztettem, 
hogy ha áttolta a motort az ajtón, vegye el onnan a téglákat. Öreg nagyanyjuk ugyanis ki szokott 
ülni este az utcai padocskára, de jártak édesapjukhoz más öregek is, könnyen megtörténhet, hogy 
félrebicsaklik a lábuk azon a keskeny téglán, elesnek, és baj éri õket. De hiába figyelmeztettem 
Tamást, otthagyta a téglákat. Ezt panaszolta most öccse is: - Szólt neki már édesapa is, édesanya 
is, de õ mégis otthagyja. Azt mondja, ott felejtette, de ez nem igaz. Azért
hagyja ott, mert amióta motorja van, olyan nagy valakinek képzeli magát, akihez nem méltó, hogy 
törõdjék ilyen aprósággal.
Elgondolkodtam: - Most is ott vannak azok a téglák? - Örült a kérdésemnek Csiperke, és 
lelkendezve méltatlankodott: - Ott vannak most is, igen! Pedig ott álltam amikor elmotorozott, és 
ma is szóltam neki, hogy tegye félre õket, de csak nevetett! - Most már kijelentettem: - Intézkedni 
fogok!
Vagy három nap múlva ismét átjött hozzám Csiperke, megköszönte, hogy intézkedtem, és 
kérdezte, mit mondtam Tamásnak, hogyan értem el, hogy ne hagyja ott a téglákat. Megráztam a 
fejem: - Semmit sem mondtam. És Tamás még, sajnos, otthagyja a téglákat. - De nem hagyja ott! 
Már három napja fölrakja õket a kerítés párkányára!
Ebben a pillanatban fölhangzott a völgybéli falucska felõl a motorkerékpár puffogása, és Csiperke 
megragadta a kezem: - Tessék odajönni a kapuhoz, lessük meg! Meg tetszik látni, hogy igazam 
van, már fölrakja.
Odalépegettünk hát a kertem sövénye mellé, és lestük a hazaérkezõ Tamást. Leszállt a motorról, 
elvette a két téglát a kerítés párkányáról, a lépcsõk mellé tette, és betolta a motort a kertjükbe. És 
tolta tovább a fáskamra felé, ahol a helye volt.
Csiperkére tekintettem: - No, ugye? Én még egyszer se láttam, hogy visszatette volna a téglákat. - 
Csiperke rám bámult: - De én már három napja egyetlenegyszer se találtam a téglákat a lépcsõn! 
Hogy lehet ez? - Elmosolyodtam: - így lehet ez! - Azzal átballagtam a kocsiúton, és föltettem a 
téglákat a kerítés párkányára. Csiperke szeme elkerekült: - Hát Moha bácsi rakta félre õket? - 
Persze, hogy én. Hiszen engem bíztál meg, hogy intézkedjem. Gondoltam, a legfontosabb 
intéznivaló a téglák félrerakása, nehogy elessenek az öregek.

Csiperke elvörösödött: - Ezentúl majd én rakom félre..., ne tessék ezért mindig kijönni. De én nem 
ilyen intézkedést gondoltam, hanem hogy azt tetszik elérni valahogyan, hogy maga Tamás rakja 
félre a téglákat. - Széttártam a karom: - Azt is csak ezzel lehet elérni, semmi mással. Csakis azzal, 
hogy újból és újból megtesszük helyette, amit elmulaszt...
Ettõl kezdve, valahányszor elmotorozott vagy hazajött Tamás, Csiperke csöndesen kiballagott a 



kertjük kapujához, és föltette a két téglát a kerítés párkányára.
A hetek meg teltek-múltak. Eltelt a július, el az augusztus, véget ért a nyár. Azon a szeptemberi 
reggelen, amelyen elõször mentek iskolába a kistörpék, szokásom szerint kiültem a kapum elé, 
hogy lássam õket. Mialatt kifelé lépegettem, hallottam, hogy Tamás éppen elpuffog hazulról a 
motorján, amikor meg kiértem, éppen szaladt kifelé a kertjükbõl Csiperke is az iskolai 
tarisznyájával ünnepi öltözetben. Intett nekem vidáman, leugrott a két lépcsõfokról, és futott volna 
tovább. De észrevette a lépcsõn a két téglát, megtorpant hát, és visszafordult. Szusszantott egy 
nagy bosszúsat, föltette a téglákat a kerítés párkányára, aztán átjött hozzám: -Moha bácsi! Én 
azóta, amióta megbeszéltük, minden nap négyszer, de sokszor hatszor is fölteszem a téglákat a 
kerítésre. Tamás jól tudja, hogy én rakom föl helyette, mégse tette vissza õket egyetlenegyszer se. 
Mikor lesz már eredménye a munkámnak? - Megsimogattam: - Meglesz az eredménye, biztos 
vagyok benne. Sõt, még ráadásban is reménykedem! -Csiperke nagyot nézett: - Mi lesz a ráadás? - 
Erre azonban csak ennyit feleltem: - Majd meglátod. Remélem, hogy meglátod. De az eredmény: 
az biztos!
Tavaly alig volt tél. Egy derült, csillagos novemberi estén ismét kinn ültem a kertem kapuja mellett, 
és egyszerre csak hazaérkezett a motorján Tamás; moziban volt a völgybeli falucskában. Engem 
nem vett észre; a lépcsõfok mellé tette a két téglát, és eltûnt kertjük sötétjében. Néhány perc 
múlva dühös kis lépések alatt csikorgott a kavics: Csiperke jött ki. Föltette a téglákat a kerítés 
párkányára jobban mondva odacsapta õket, aztán indulatos fejrándítással a házamra nézett.
Megmozdultam, hogy észrevegyen. Oda is rohant hozzám tüstént: - Moha bácsi! Én már torkig 
vagyok ezzel a rakosgatással! Már ködmönt is kell húznom, ha ki akarok jönni! Látta Tamás most 
is, hogy ezért jövök ki, mégse rakja félre. Mikor lesz már eredménye annak, hogy én újból és újból 
fölrakom?
Olyan haragos volt, hogy meg se mertem simogatni; tartottam tõle, hogy indulatosan elrántja 
magát. Csak mondottam hát csöndesen: -Készül az eredménye, Csiperke, folytonosan készül, 
egészen bizonyos. Amint mondottam, én még ráadásban is reménykedem. Kérlek, hogy ezentúl is 
rakd félre a téglákat újból és újból.
Amikor leesett az elsõ hó, és a havas, jeges hegyi utakon veszélyes lett volna motorozni, Tamás 
szétszedte a gépét, megtisztogatta, eltette. De már február elején ismét a nyergében ült, és indulni 
akart. Ezt nem a puffogásból - mert még nem gyújtotta be -, hanem Csiperke kiabálásából tudtam 
meg: - Ne indulj még! Szállj le, és tedd félre elõbb a téglákat! Ez a te dolgod, nem az enyém! Az 
idén is én rakosgassam utánad?! -Tamás azonban nevetett: -Hát ne rakosgasd! Nem kértelek rá! - 
Azzal begyújtotta a motort, és elrobogott.
Ekkor már kitekintettem az ablakon, és láttam, hogy Csiperke megindul sebbel-lobbal a kertem 
ajtaja felé. De az út közepén megállt és elgondolkozott. És mint aki elhatározott valamit, 
megfordult, visszament a kapujukhoz, és nagy dühösen fölcsapta a két téglát a kerítés 
párkányára. Hogy mit határozott el, azt csak hónapokkal késõbb tudtam meg, egy júniusi 
reggelen. Ekkor ugyanis megzörrent a kertem ajtaja, bejött Csiperke, föllépegetett hozzám a 
verandára, és komor ábrázattal így szólt: - Ezennel bejelentem, hogy abbahagyom a tégla 
rakosgatást. Ma van egy esztendeje, hogy rakosgatom õket. Moha bácsi azt mondta, egész 
bizonyos, hogy lesz eredménye, még ráadás is lesz, de nincsen semmiféle eredmény és 
semmiféle ráadás. Tessék tudomásul venni, hogy vége, abbahagyom.
Letettem a könyvet, amelyet olvastam, fölálltam, kézen fogtam Csiperkét, átballagtam vele 
hozzájuk, és megkerestem a kertjükben a nagymamáját. Zsámolyon ült és ribizlit szedett. 
Köszöntöttem, és így szóltam hozzá: - Tessék szíves lenni fölállni, és járkálni egy kicsit.
Mosolygott, azt hitte, valami móka kedvéért kérem erre, de készségesen fölállt, és járkálni kezdett 
a ribiszke bokrok mellett. Én meg rábámultam Csiperkére: - Hiszen nagyszerûen lépeget a 
nagymamád! Se ki nem bicsaklott, se el nem tört a lába a téglák miatt, nincs semmi baja! És még 
te mondod, hogy nincs eredménye a rakosgatásnak!?
Ugyanezen a napon még egyszer meglátogatott Csiperke. Estefelé lelkendezve berohant hozzám: 
- Moha bácsi! Óriási újság van! Nagymama elmondta ebéd közben, hogy meg tetszett járkáltatni 
õt, és hogy az õ egészsége az én munkálkodásomnak az eredménye. Tamás nagyon 
elvörösödött, és kijelentette: semmi szükség rá, hogy én rakosgassam a téglákat, õ is félre tudja 
tenni õket! És az elõbb, amikor elmotorozott, már félre is tette! Mit tetszik szólni hozzá?
Most már nem tartottam tõle, hogy indulatosan elrántja magát, és megsimogattam: - Hiszen 
mondtam én neked, hogy én az eredményen kívül még valamiben reménykedem. Ez volt az a 



"még valami", a ráadás.
HECCEK

Bementem a múltkoriban, itt Budapesten egy dohányboltba, hogy telefonáljak. Jártam már 
máskor is abban a boltban, ott szoktam bélyeget vásárolni, tudtam tehát, hogy nem érem el a 
telefon készüléket. De sebaj, fogtam egy széket, bevittem a telefonfülkébe, csomagolópapírt 
terítettem az ülésre, és fölmásztam rá. Mindig van nálam csomagolópapír, hogy megvédjem a 
székek ülését a csizmám poros talpától.
A telefonálás végeztével már éppen le akartam mászni, de olyan esemény történt, hogy csak 
bámultam, és figyeltem. Három pöttöm kislány rontott be a boltba hangos nevetéssel, zsivajjal. A 
pulthoz szaladtak, és ki-kipuffanó nevetéssel kérdezgették a trafikos nénitõl: - Van itt béka alakú 
nyalóka? Van itt béka alakú nyalóka?
A trafikos néni válaszát nem értettem meg a kislányok folytonos nevetésétõl, de nyilván nekik sem 
volt fontos a felelet. Mert jóformán még el sem hangzott, már kiáltották is mind a hárman: - Egye 
meg a néni!
Azzal már rohantak is kifelé óriási hahotázással, de közben visszapillantottak a trafikos nénire, 
hogy lássák, elég dühös-e, elérték-e a céljukat.
A trafikos néni szomorúan mosolygott, és elmondotta nekem, hogy szinte minden nap történik 
vele valami hasonló esemény. Hol kisfiúk, hol kislányok beszélnek össze, berontanak hozzá, 
odakiáltanak neki valamit, amirõl azt remélik, hogy megbántják vele, aztán hahotázva elszaladnak.
Miközben továbbmentem a Nyugati-pályaudvar felé, eszembe jutott, hogy gyermekkoromban 
magam is megpróbáltam egyszer ilyesmit elkövetni. Derengeni kezdtek emlékezetemben annak a 
régi napnak az eseményei, s mialatt hazafelé robogott velem a vonat, újból átéltem magamban az 
egész történetet.
Arról már beszéltem nektek, hogy a törpeházi kisfiúk is a völgybeli falucska iskolájába jártak. 
Történt egyszer, hogy elmaradt egy lecke-
óra, és a tanító bácsi elõbb engedte haza a gyerekeket. Bizonyára ti is tudjátok, mekkora öröm az 
ilyen váratlan szabadulás.
Nekem akkoriban Bérci Berci, Kutykuruty meg a kis Kökörcsin volt a pajtásom, együtt rohantunk 
hát ki mind a négyen az iskola kapuján, és rohanás közben meghallottuk, hogy egy kisfiú ezt 
kiáltja: -Jóska! Jancsi! Gyerünk hecceket csinálni! - Egy másik meg ezt: -Éljen! Csináljunk stikliket!
Tudtuk már elõbb is, hogy osztálytársaink egy csoportja úgynevezett hecceket, stikliket, zríket 
szokott csinálni. Tisztelettel néztünk erre a csoportra, különösen a csoport két hangadójára, 
Balogh Jóskára meg Szabados Jancsira, de hogy valójában micsodák is azok a furcsa nevû 
cselekedetek, azt akkor még nem tudtuk. Elhatároztuk tehát, hogy aznap kilessük.
Balogh Jóskáék, úgy nyolc-tíz fiú, kimentek a faluból, és az országúton lépkedtek Nógrádverõce 
felé. A közelükben, majdnem egy vonalban velük lépkedtünk mi is, éppen csak nem az országúton, 
hanem az országút mentén, az erdõben, a bokrok mögött. Egyszerre csak Szabados Jancsi 
fölkiáltott: - Éljen! Idegen szekér! Kovács Andris, a földre! - Az idegen szekér azt jelentette, hogy 
nem az õ falujukból való, s mint hamarosan megtudtuk, ez azért volt fontos, mert az idegen 
szekeresek nem ismerték õket, s nem mehettek panaszra szüleikhez.
Kovács Andris, aki igen jó ugró volt, tüstént keresztbe feküdt az országúton, kezét-lábát 
elterpesztette, és behunyta a szemét. A többiek meg körülállták, tenyerükbe hajtották az arcukat, 
és keserves sírásba kezdtek. Láttuk már a bokrok mögül a közeledõ szekeret is: a bakon két bácsi 
ült, a hátsó ülésen két néni, elõttük meg a kasban egy kisfiú. Persze, megállt a szekér, hely se volt 
rá, hogy tovább menjen. Az egyik bácsi leugrott és kérdezte: - Mi történt ezzel a gyerekkel?
Eddig csak zokogtak Balogh Jóskáék, de most jajgatni kezdtek: -JaJ-JaJ-JaJ» nagybaj történt! 
Megrúgta egy szamár! - Láttam a bácsin, hogy gyanús neki ez a túlságos óbégatás, de Kovács 
Andris kitûnõen játszotta az eszméletlent. Kiáltott hát a bácsi a szekér felé: - Szálljatok le, 
asszonyok! Fölteszem ezt a gyereket, bevisszük a faluba. - Azzal már nyúlt is Kovács Andris 
dereka meg térde alá, hogy fölnyalábolja.
Ekkor azonban kétségbeesett kiáltozással, jajgatással ráripakodott a bácsira az egész banda: - 
Jaj-jaj-jaj, nem szabad hozzáérni! Ne érjen hozzá! Ne érjen hozzá, hallja-e! - De nemcsak 
ráripakodtak hanem feléje meg Kovács Andris közé nyomakodtak, eltolták tõle, s ennek is megvolt 
a maga oka.
Amikor is a bácsi megdühösödve rájuk kiáltott: - Dehát, a kutyafáját, miért ne érjek hozzá? - Akkor 



Balogh Jóska, mint aki csak ezt a kérdést várta, fölemelte a kezét. Jelezte, hogy válaszolni akar, 
de jel volt ez társai számára is, mert abban a pillanatban megszûnt minden óbégatás, és Jóska a 
nagy csöndben jól érthetõen kiáltotta oda a bácsinak: - Mert még nem heverte ki szegény az 
elõbbi szamarat sem! - És már száguldott is be az erdõbe az egész társaság.
Mellettünk éppen Kovács Andris ugrott be a bokrok közé, s futottunk vele, persze mi is. Tudtuk 
ugyanis, hogy hiába magyaráznánk a bácsinak: mi csupán megfigyelõk voltunk, s nincs részünk 
az õ szamaras lóvátételében.
Most már azonban tudtuk, mi az a hecc, stikli, zrí, és el is határoztuk tüstént, hogy már aznap mi is 
megcsináljuk ugyanezt odafönt, Törpeháza közelében. Ki is mentünk délután a szekérútra, és 
kiválasztottunk egy helyet. Leláttunk onnan az út alsóbb részére, láthattuk, hogy ki közeledik, az út 
másik oldalán meg ott volt a meneküléshez szükséges sûrû erdõ. Szekérre nemigen 
számíthattunk, de megelégedtünk mi gyalogossal is.
Még megbeszéltük azt is, hogy én fekszem majd a földre, mert én tudok a leggyorsabban 
fölpattanni, aztán lestük az utat. Törpeházi lakos három is elment mellettünk, de jött végre, 
nagysokára, egy idegen néni is, valamelyik közeli hegyi falu lakosa, és pajtásaim örvendezve 
kiáltották: - Feküdj, Moha!
Elterültem hát keresztben az út közepén, szétvetettem kezem-lábam, behunytam a szemem, õk 
meg körém álltak, és belefogtak az óbégatásba. De a kis Kökörcsin tüstént föl is kiáltott: - 
Hagyjátok abba! Kelj föl Moha! Kelj föl gyorsan! - Talpra szökkentem: - Mi a baj?
Kökörcsin fejével a közeledõ néni felé intve, odasúgta nekünk: -Ez a néni egyszer almát adott 
nekem. Nagyon jó néni. - Félreálltunk
hát az útból, s köszöntöttük a nénit barátságosan. Rendjén valónak láttuk, hogy ha jó néni, 
megkíméljük a csúfságtól.
Körülbelül fél óra múlva megint közeledett valaki, most egy bácsi, és kiáltották ismét örvendezve a 
pajtásaim: - Feküdj, Moha!
Elterültem újból, kezem-lábam ismét szétvetettem, behunytam a szemem, õk meg óbégattak. De 
most Kutykuruty kiáltott rám: - Kelj föl! Moha! kelj föl gyorsan! - Kiderült, hogy azt a bácsit meg õ 
ismeri, s magyarázta nekünk suttogva: - Ez a bácsi egyszer, amikor verekedtek a gyerekek a 
faluban, igazságot tett köztük... Jó bácsi. - Bérci Berci azonban most már zsörtölõdött: - Elõbb 
nyissátok ki a szemeteket, amikor még lentebb jön! De ha már itt van, ne számítson, hogy miféle!
Vártunk megint vagy egy fél órát, de nem hiába. Egyszerre csak szekér zörgött az út alsóbb 
részén, s kiáltották megint nagy örömmel: - Feküdj, Moha! - Elterülés, terpeszkedés, 
szemlehunyás, bõgés. De hajh, most maga Bérci Berci kiáltott rám: - Kelj föl, Moha! Kelj föl 
gyorsan! Ne haragudjatok, de ezek nagyon jó emberek.
A szekér elzörgött mellettünk, Berci meg magyarázta: - Tavaly, amikor kutyát gázolt odalent egy 
automobil, föltették a szekérre, zsákba pólyálták, és bevitték Verõcére az állatorvoshoz.
Most nagyon hosszú ideig nem jött senki. Már alkonyodott, amikor egyszerre csak, igen nagy 
örömünkre, egy vándorember ballagott fölfelé az úton. Másfajta ruhát viselt, mint a mi vidékünk 
népe, egyikünk sem ismerte, és már vágtam is magam hanyatt, szétterpesztettem kezem-lábam, 
és behunytam a szemem. De a következõ pillanatban már föl is pattantam, mert megtermett a 
fejemben egy gondolat, és suttogtam: - Baj van, fiúk! Most éppen az a baj, hogy nem ismerjük. És 
lehetséges ám, hogy õ is cselekedett valami jót...
A vándor lassan elballagott mellettünk, mi pedig akkor már tudtuk, hogy a mi 
hecc-csinálásunknak egyszer és mindenkorra vége. Bérci Berci még tovább is ment egy elmebeli 
lépéssel, mint én, mert így szólt: - És ha azt tudnánk valakirõl, hogy nagyon rossz..., azzal 
megcsinálhatnánk a stiklit? - Hallgattunk, elgondolkoztunk. Aztán a kis Kökörcsin elnevette 
magát: - Ó, te bugyuta! Hiszen attól még
rosszabb lenne! Azt mondaná: hozzám is rosszak, lehetek én is rossz! Azért is!
Ott álltunk az út szélén, és elgondolkozva bámultunk le a völgybe. A falucskában már itt is, ott is 
világolt egy ablak, Kutykuruty pedig egyszerre csak lemutatott: - Ott laknak Balogh Jóskáék. - 
Bérci Berci meg ezt mondta: - Szabados Jancsiék is lámpát gyújtottak már.
És ebbõl könnyû volt kitalálni, hogy ugyanazon töprengünk mind a négyen: hogyan lehetséges, 
hogy a völgybéli fiúknak mindez nem jut eszükbe, amikor a maguk mulatságára megbántanak 
másokat. És ettõl a pillanattól kezdve nem éreztünk többé tiszteletet irántuk, amiért hecceket, 
stikliket, zríket csinálnak; a Balogh-banda tekintélye semmivé foszlott bennünk azon az estén.
Stiklit ugyan nem csináltunk, mégis, igen jókedvûen lépegettünk hazafelé, s amikor édesanyám 



szörnyülködve kérdezte, hogy mitõl lett olyan piszkos a kabátom háta, vidáman feleltem: - Hiszen 
éppen az a jó, hogy csak a kabátom lett piszkos.
Keféltem is tüstént, és nevettem: - Tessék nézni, édesanyám, ez csak olyan piszok, amit ki lehet 
kefélni!
Moha a Tátrában
Tíz esztendõs koromban - több hetes betegség után - hörghurutom volt - azt tanácsolta 
édesapámnak a doktor bácsi, küldjön fel engem három hétre a Tátrába.
És nemsokára, egy szeptemberi délutánon, már lépegettünk is lefelé a magyarkúti 
vasútállomásra. Utolértük útközben három osztálytársamat. Én észre se vettem, hogy túlságosan 
is hangoskodnak. De édesapám rájuk szólt: - Csöndesebben gyerekek, erdõben vagytok! - A 
három kis törpe, Nevenincs, Puff és Jajneked most már velünk jött tovább. Nevenincs nagyot 
kiáltott: - Üdvözlöm a tátrai zergéket! - Ekkor még csöndesen feleltem: - Nem a zergék érdekelnek 
engem, hanem a mormoták! - Nevenincs dicsekedett: - Én már láttam mormotát! Állatkertben!
Önkéntelenül leintettem: - Az semmi, én a hazájukban, a sziklák közt akarom látni õket!
Puff mindkettõnket leintett: - Nem a mormota a fontos a Tátrában, hanem a jó levegõ!
Jajneked leintette Puffot: - Ezt Moha nélküled is tudja, azért fog fekvõkúrázni!
Most már én is kiáltottam: - De csak délután! Mert délelõtt sétálgatok!
Nevenincs a szavamba vágott: - Én délelõtt feküdtem! Amikor a lábam fájt.
Az õ szavába Puff vágott bele: - Ne mászkálj sokat Moha, az egészség a legfontosabb!
Leintettem Puffot is: - Bízd csak rám! - és felrikkantottam: - Lehet, hogy holnap este már hóban 
járok! Szeptemberben! Nevenincs megint túl akart rajtam tenni: - Én már nyáron is jártam hóban! 
Fogarason, amikor kicsi voltam! - Puff nevetett rajta: - Sose lehettél kisebb, mint amekkora most 
vagy! - Jajneked Puffon nevetett: - Ez a legrégibb törpeházi vicc! - Puff megsértõdött: - De 
legalább nem olyan buta vicc, mint amilyeneket te szoktál mondani. - Jajneked is megsértõdött: - 
Na, Puff, ezért jaj lesz neked, majd számolunk!
Puff hátat fordított neki, úgy beszélt hozzám: - De csakugyan, Moha, ha sokat mászkálsz, nem 
hízol!
Jajnekedbõl az én rovásomra tört ki a harag: - Ne féltsd te Mohát! Hízik a büszkeségtõl máris, 
hogy a Tátrába megy. - Elszégyelltem magam, mert igaza volt. S hogy ne vörösödjek fülig, 
rákiáltottam: - Ezért viszont neked lesz jaj! Ha hazajöttem, számolunk!
Másnap már sötét este volt, amikor a drótköteles hegyi vasút felvitt a tarajkai fogadóba. De már 
korán reggel talpon voltam. Földigszakáll bácsi a lelkemre kötötte, hogy legalább egyszer sétáljak 
fel az Öt-tóhoz, és nézzek le egy órahosszat, de lehetõleg egyedül a poprádi síkra. Megbámultam 
útközben a Tarpataki-zuhatagot, és fél óra múlva már azon bámultam el, hogy nem földön járok, 
hanem sziklatalajon. Újabb félóra múlva már engem bámult egy mormota. És most már 
hamarosan véget is ért az út egy óriási hegykatlan elõtt. Úgy éreztem, a csönd birodalmában 
járok. Balra tõlem a Lomnici-csúcs vakító fehérségû hósüvege, elõttem a négy sötétzöld vizû 
tengerszem, mert csak valamikor volt öt. Köztük egy-egy hófolt. Körben pedig világosszürke 
sziklák lejtõs tömegébõl az óriási katlan. Találtam a menedékház mögött - a menedékház zárva 
volt - egy rozzant fonott karosszéket. Azt halkan a ház elé vittem, felmásztam az ülésére, 
törökülésben letelepedtem benne, és lenéztem a poprádi sík felé. Azért csak felé, mert ott, ahol az 
elõbb a mormotával találkoztam, ekkor már felhõtenger hömpölygött. Órákig el tudtam volna 
bámulni ezt is. A világosszürke, gömbölyded páraóriások lassú hömpölyödését. De egyszerre 
csak ritkulni kezdett, és megláttam a mélységben és a messzeségben a napfényben ragyogó 
egész poprádi síkot a kilenc faluval.
Másnap délelõtt lementem szétnézni Ófüredre. De még a bazár kirakatai elõtt is fel-felpillantottam 
az Öt-tó felé. Sajnáltam, hogy nem vagyok ott, abban az ünnepélyes csendben, egyedül. Másnap 
reggel elmentem, harmadnap megint és negyednap is.
A második hét közepén, amint a rozzant karosszékbõl törökülésben néztem a kilenc falut, 
eszembe jutott Nevenincs: vajon ha majd elmondom pajtásaimnak, mi mindent láttam, és mit 
éreztem itt, akkor is folytonosan handabandázni fog? - "Én is láttam, - Én is voltam. - Én meg így, - 
Én meg úgy". Tartottam attól is, hogyha nem handabandázna Nevenincs, akkor se bírom kifejezni, 
milyen hatást tesz rám ez a csönd! Ezek a sziklahegyek! A hömpölygõ felhõtenger, meg ez az 
óriási síkság ott a mélyben a kilenc faluval. Tartottam tõle, hogy csak olyan üres szólamokkal 
tudok majd beszélni róla, amilyeneket Puff szokott használni: "Óriási élmény! - Ünnepi hangulat!" 
Mert tulajdonképpen nem is tudtam, miért szeretek annyira itt lenni. Eszembe jutott Jajneked is. 



És az is, hogyha hazamegyek, megtorlom egy sértését. De hogy mivel sértett meg, azon percekig 
kellett gondolkodnom.
Az elutazásom elõtti napon, miután elhelyezkedtem a karosszékben, búcsúzni kezdtem az 
Öt-tótól. Néztem, néztem a Lomnici- csúcsot, az óriási sziklát, a poprádi síkot, - és nagyon 
elszégyelltem magam. Hiszen én ugyanolyan vagyok, mint Nevenincs! Handabandázni, 
dicsekedni akarok vele, hogy mit láttam, mit éreztem! Szégyenkezésem bosszankodássá 
erõsödött. Leugrottam a székbõl, megelégeltem az érzelgõs búcsúzkodást is. Mialatt 
visszavittem a karosszéket a menedékház mögé, a búcsúzkodás szólamainak a megvetése 
eszembe juttatta Puffot. Puffról eszembe jutott Jajneked, és úgy meredtem magam elé, mintha 
nem is a négy sötétzöld tóra tapadna tekintetem a sziklakatlan mélyén, hanem a szívembe 
bámulnék bele megdöbbenten: Hogyan volt lehetséges, hogy még másfél héttel ezelõtt is meg 
akartam torolni valamit? Hiszen helytelenítettem a szándékos bántást. Hogyan tehetném hát 
magam is ugyanazt?
Amikor harmadnap délután már a törpeházi játszótisztás felé lépegettem, egyszerre csak ijedten 
megálltam: - Miféle baj történhetett velük, hogy ennyire kiáltoznak? Elszoktatta tõle fülemet az 
Öt-tó csendje. Nevenincs pillantott meg elsõnek: - Szerecsen! Szerecsen! Én már télen is 
lebarnultam egyszer! Kiskoromban a hónap fényétõl! - Puff kezet nyújtott: - Látom, híztál! De most 
aztán jobban vigyázz az egészségedre, az egészség a legfõbb kincsünk. - Jajneked lehurrogta: - A 
kövérség nem mindig az egészség jele! - Puff visszavágott: - És az minek a jele, hogy te mindenbe 
belenyelvelsz? - Nyelvelek? Ezért majd kapsz!
Mosolyogva hallgattam õket, és gondoltam magamban: hiába ösztökéltek, hogy beszéljek a 
Tátráról. Ezt feleltem nekik: - Majd máskor! Ne hagyjátok most miattam abba a játékot, beállok én 
is. - De haj, egyetlen óra, amelyet köztük töltöttem, elég volt rá, hogy egyszerre csak azon kapjam 
magam, már sorolom nekik lelkendezve, és szintén kiáltozva, kérkedve tátrai élményeimet. 
Nevenincs közbekiáltott: - Én olyan sûrû felhõben voltam Fogarason, hogy azt hitték, elvesztem.
Szerettem volna, de már nem tudtam csöndesíteni a hangom: - Én meg olyan sûrûben, hogy az 
ujjaim végét már nem láttam!
Rémület fogott el, amiért belesodródtam a kiáltozásba, dicsekvésbe, és mégis néhány perc múlva 
már azt szerettem volna megértetni velük, mit éreztem az Öt-tónál. És amin hiába töprengtem 
odafenn, az most hirtelen világossá lett elõttem: Arra tanított az Öt-tó, hogy semmi sem fontos, 
ami kicsinyesség, kisszerûség. De hát akkor miért küszködöm, hogy dicsekedjem azzal, ami 
történt velem? Azt mondjam el, hogy megtanultam, nem fontos, hogy elmondjam? 
Megkönnyebbülés volt, hogy Puff belevágott a hebegésembe: - Értjük, Moha! Óriási élmény! 
Ünnepi hangulat!
Puff komolyan mondta ezt, a kistörpék mégis hahotában törtek ki. Fülig vörösödtem, de magam 
is nevettem, hogy leplezzem zavaromat, és arról kezdtem beszélni, milyen közelre bevárt egy 
mormota. Valaki felkiáltott: - Ilyen közelre nem vár be! - Jajneked rákiabált: - Hagyd Mohát! Nem 
látod, hogy milyen büszke, hogy személyes ismerõse egy tátrai mormota! Megint harsogott a 
nevetés. - Megint elvörösödtem. De ötletem is támadt a visszavágásra, és örültem, hogy az 
elutazásom elõtti sértést is megtorolhatom: - Te viszont csak arra vagy büszke, hogy személyes 
ismerõsöd Tóbiás!
Még végig sem mondtam, már lobbant bennem ismét a rémület: hát ezt is elkövettem! A 
megvetett megtorlást! Elvörösödtem újból, de most a szégyentõl, mert nem is volt igazam. Tóbiás 
csacsit mindnyájan szerettük. De most sokan voltak együtt a kistörpék, tehát mégis hahotáztak 
Jajneked rovására. De örülni már szerencsére nem bírtam a nevetésüknek. Tele voltam csömörrel 
önmagam iránt, és beszaladtam az erdõbe. Futottam, futottam és dobogta megkeseredett 
szívem: - Földigszakáll bácsihoz! Földigszakáll bácsihoz tanácsot kérni! Mit tegyek, hogy olyan 
bírjak maradni, amilyen az Öt-tó birodalmában voltam. - Hirtelen eszembe jutott: Földigszakáll 
bácsi elutazott! Akkor hát kihez? Erdõ Csöndjéhez! Csöndes és okos törpelegény, talán õ is tud 
segíteni rajtam. Mondta is tüstént határozottan: - Ne menj közéjük! Hát persze, hogy nem bírsz 
ellenállni a viselkedésük hatásának, ha köztük vagy. Ne menj közéjük!
Amikor már a harmadik estén sétáltam egyedül az erdõben, lassú lépések közeledtek Magyarkút 
felõl. Földigszakáll bácsi lépegetett hazafelé a vasútállomásról. Felkísértem hegytetõi házába, és 
útközben mindent elmondtam neki. Leültünk teraszán, és így szólt: - Erdõ Csöndjének mást kellett 
volna tanácsolnia. A "ne menj közéjük" helyett másik három szót. Ezt a hármat: Nem oda Buda! Én 
tehát azt mondom: járj közéjük továbbra is, de maradj köztük olyan, amilyenné az Öt-tó tett. Ne 



korhold õket egy szóval se, de ne engedd, hogy hasson rád az õ viselkedésük. Ezt gondold 
magadban: - Hohó, barátocskáim! Nem oda Buda! Nem ti fogtok hatni énrám, hanem én tirátok! A 
jóakarat fogja megszüntetni a rosszalkodást, nem pedig fordítva.
Másnap délután, amikor közéjük lépdeltem, hódító hadvezérnek éreztem magam, és gondoltam 
nagy örömmel: - No, most jaj lesz a rosszalkodásnak! Megszünteti a meg nem ingó, szilárd 
jóakarat! Este majd néztek egy nagyot: "Mi történt velünk? Hiszen mi már nem viselkedünk úgy, 
mint délután!"
Jaj, este megint ott ültem Földigszakáll bácsi teraszán, és nagyon szomorúan panaszoltam: - 
Senki sem változott meg egy picikét se! Semmi hatása se volt a viselkedésemnek!
Földigszakáll bácsi mosolygott: - Ne úgy mondd: "nem volt", így mondd: "nem vettem észre"! Mert, 
hogy ne lenne hatása, az lehetetlen, mindennek van hatása. Az viszont lehetséges, hogy a 
változás nem éppen Nevenincsben, Puffban, vagy Jajnekedben történik, hanem majd Nevenincs, 
Puff és Jajneked kisfiában, ha majd harminc vagy ötven esztendõ múlva elmondják 
gyermekeiknek, milyen volt az õ Moha pajtásuk. Talán lángocskát vet valamelyiknek a lelkében 
egy picinyke parázs, és õ lesz ugyanolyanná - lehet, hogy évtizedek múlva - amilyenné te az 
édesapját szeretted volna változtatni egyetlen délután. Olyan a hatás, mint a búvópatak, 
csordogál, és folydogál a föld alatt. Aztán egyszerre csak - száz év múlva, vagy kétszáz év múlva - 
felszínre buggyan valamelyik völgyben. Vagy átmelegszik a föld mélyében, és gyógyerejû 
hõforrásként szökken a magasba. Nem puskagolyó a hatás, hogy egyetlen pillanat alatt célba 
röppenjen: a természet pillanatai évszázadok. Te meg a természet munkatársa vagy. Lehet, hogy 
te már régóta porladozni fogsz a törpeházi temetõben, amikor viselkedésed és életed elkezd 
jellemet alkotni, emberebb embert teremteni.
Kiegyenesedtem, mély lélegzetet vettem, és úgy éreztem, nem is a Börzsöny üde levegõje az, 
amivel töltekezem, hanem maga az öröm.
TAPINTÁS ÉS TAPINTAT
Tavaly nyáron, egy vasárnap reggel, benyitott a kertem ajtaján két budapesti ismerõsöm: a 
tizennégy esztendõs Ilonka és öcsikéje, a nyolc éves Tibor. Ilonka elmondta, hogy egy barátnõjét 
látogatta meg odalent, Nógrádverõcén, Tibit meg fölhozta egész napos vendégül énhozzám. 
Ezután így folytatta beszédét: - De van egy nagy kérésem is Moha bácsi! Tessék szíves lenni 
megmagyarázni Tibinek, hogy nem szabad mindenhez hozzányúlkálnia. Már szinte ki sem merek 
menni vele az utcára: ha motorkerékpár mellett megyünk el, megtapintja az ülést, az autóknak 
megfogja a kilincsét, vagy hozzányúl a lámpájukhoz. De fölszed a földrõl is piszkos 
bádogdarabokat meg drótokat. Most a vasúton is mindent megfogdosott, tessék megnézni, 
milyen a keze! És nem bírok vele akkor sem, ha látogatóban vagyunk, hozzányúl ott is mindenhez. 
Édesanya is, én is már csak abban reménykedünk, hogy Moha bácsi szavát megfogadja.
Elgondolkoztam egy kicsit Ilonka szavain, aztán így válaszoltam: -Jól van, Ilonkám, megpróbálom 
megtanítani rá Tibit, hogy ezentúl többféléhez nyúljon hozzá, mint eddig.
Ilonka meghökkenve rámbámult, aztán elnevette magát: - Moha bácsi mindig tréfál! - De amikor 
elköszönt, akkor már ismét komoly arccal mondta: - Tudom én jól, hogy Moha bácsi segíteni fog!
Ilonka tehát azt hitte, hogy tréfáltam. De azt hitte Tibi is. Amikor visszamentem hozzá a 
verandára, komor arcocskával állt az asztal mellett, és látszott rajta, hogy attól tart, tüstént oktatni 
akarom: ne nyúlkáljon ezentúl semmihez. Pedig éppen akkor vette észre az asz talon a 
talajhõmérõt, és már mozdult is önkéntelenül, hogy megfogja, nézegesse. De tüstént meg is állt a 
keze a levegõben, és szomorúan kérdezte: - Nem szabad hozzányúlni? - Én azonban vidáman 
rákacsintottam: - Már hogyne volna szabad! Nyúlj csak bátran hozzá, és vizsgáld meg!
Hej, földerült az arca Tibinek, s ebbe a vizsgálatba engem is belevont segítõnek: - Miért ilyen piros 
ebben a higany, Moha bácsi? -Mert ez nem higany, hanem borszesz. -Megmagyaráztam neki, hogy 
a borszesz alkohol, pirosra csak azért festik, hogy jobban lehessen látni az üvegcsõben.
Alig tette le a talajhõmérõt, máris szemet szúrt neki a különös alakú sárkaparó a veranda lépcsõ 
alján. Elébe kuksolt, s kérdezte ismét, de most már reménykedve: - Ugye, hozzányúlhatok? - 
Nevettem: - Most hozzá, mert úgyis kezet mosol a tízóraihoz. - Óvatosan megtapogatta: - Arra 
vagyok kíváncsi, hogy éles-e.
Miután jóízûen megtízóraiztunk, sétára indultunk. Nagyon élvezte Tibi útközben, hogy bármihez 
hozzányúlhat, és amikor egy öreg fenyõ törzsérõl lekaparta a jóillatú, nyúlós gyantát, mondta is 
nevetve:
Hûha, Ilonka most nagyon szidna, hogy összeragacsozom a kezem!



Milyen jó, hogy Moha bácsi megengedi, hogy akármit megfogjak!
Elgondolkoztam, és feleltem: -Tudod, Tibi, nem véletlen az, hogy
a világ legtöbb nyelvében a megfogást és megértést ugyanaz a szó
fejezi ki. Meg kell fognunk a gyantát, hogy fogalmunk legyen róla. A megfogásból lesz a fölfogás, 
az ésszel fölfogás, és lám: az értelmességet, tanulékonyságot úgy is kifejezhetjük, hogy 
fogékonyság.
Ez a magyarázatom, persze, olaj volt a tûzre, és Tibi már kereste is, hogy mit foghatna meg. A 
patakban például észrevett a kövek közé beszorulva egy mohos deszkadarabot. Kihalászta, 
végigsimította az ujjával, és csodálkozva kérdezte tõlem: - Miért síkos ez, Moha bácsi? A mohától 
síkos? - Nem hinném, mert ha megszárad, a moha akkor is rajta lesz, de már nem síkos. 
Alighanem a vízrészecskék, a vízmolekulák okozzák a síkosságot.
Amint tudjátok, Törpeháza lakosainak többsége ötvösmester. Meg akartam hát mutatni Tibinek 
egy ötvösmûhelyt, és hazafelé menet bementem vele Gyopár bátyám házába. Ott aztán 
különösen jól érezte magát Tibi! Sorra kezébe vehette a kicsiny kalapácsokat, fogókat, vésõket, 
bármit.
Az ebédet odahaza, a verandán költöttük el, és amikor a végére értünk, eszembe jutott, hogy van 
még odakint a pohárszékben egy tál marcipán-gombóc is. Kérésemre Tibi ki is hozta, de kihozott 
a másik
kezében egy kis malmot is: - Hát ez micsoda, Moha bácsi? - Asztali borsszóró. Az a 
különlegessége, hogy nem õrölt állapotban van benne a bors, mert akkor csökkenne az ereje, 
hanem egészben. A tányér fölé kell tartani, forgatni a vitorláját, alul meg kipörög a káposztás 
kockára a frissen õrölt bors.
Tibi tüstént ki is próbálta, de hajh, megfeledkezett arról, hogy a marcipános tál fölött tartja. 
Magam is csak akkor vettem észre, amikor már olyan szeplõs volt a borstól a 
marcipán-gombócok fehér ábrázata, mint a pulykatojás. Tibi azonban csaknevetett ezen, 
lefújkálta a maga gombócairól a bors-szemeket, és kijelentette, hogy az ilyen kisebb baleset 
együtt jár a tapasztalással. Ezzel a szóval megint eszembe juttatott valamit, és elmagyaráztam 
neki, hogy a tapasztalás szó a tapintani igébõl származik. De beszéltem neki arról is, hogy ha a 
fiúgyermekek sose akarták volna megtapintani mindazt, ami az útjukba került, akkor nem alakult 
volna ki semmiféle ipar. És ha háromszáz évvel ezelõtt abbahagyták volna a kisfiúk, hogy 
megfogják és hajlítgassák a szemük elé kerülõ drótdarabokat, akkor ma nem volna sem vasút, 
sem repülõgép, sem villany, sem mosógép, sem golyóscsapágy.
Tibi persze örült a szavaimnak, és büszkén kérdezte: - Akkor, ugye, énvelem elégedett, Moha 
bácsi? Mert hiszen én mindenhez hozzányúlok, ami a szemem elé kerül!
Erre azonban, Tibi igen nagy ámulatára, ezt feleltem: - Hogy elégedett lehetek-e, az majd délután 
derül ki. Az eddigiekbõl, sajnos, azt látom, hogy sok fontos megtapintani valót nem veszel észre.
Délután elvittem Tibit egy igen ügyes törpelegénynek, Hajnalinak az üvegfúvó mûhelyébe. Hajnali 
szívesen megmutogatott mindent, s különösen szívesen azokat a csodálatos, kicsiny 
állatfigurákat, amelyeket színezett üvegbõl készít. Tele volt velük egy üvegfalú szekrény, órákig el 
lehetett volna nézegetni a karcsú lábú õzikéket, a fehér hasú mókusokat, a csíkos tigriseket, és a 
rengeteg, tarka tollú madarat. Nézegette is õket Tibi nagy érdeklõdéssel. Ezen azt kell érteni, hogy 
hol az egyiket, hol a másikat vette ki a szekrénybõl, és forgatta a kezében. Hajnalin azonban 
könnyû volt észrevenni, mennyire félti törékeny remekmûveit a nyúlkáló kéztõl. Alig várta, hogy 
kivehesse
õket Tibi kezébõl. Törölgette az állatokat egy puha kendõvel, és óvatosan visszaállította õket a 
polc világoszöld bársonyára. Hamarosan el is vezettem a szekrény elõl Tibit. Elköszön tem Hajnali 
mestertõl,és amikor Törpeháza fõutcáján mentünk, Tibi büszkén így szólt hozzám: - Remélem, 
elégedett velem, Moha bácsi? Megtapintottam mindent, ami fontos. - Ekkor azonban ismét volt 
része egy kis meglepetésben, mert így válaszoltam: - Nem vagyok elégedett. Attól tartok, hiába 
ígértem meg Ilonkának, hogy ezentúl többfélét fogsz megtapintani, mint eddig.
Tibi erre még jobban elbámult: - Hát azt nemcsak tréfából tetszett mondani? - De nem ám! - S 
azzal be is nyitottam vele egy másik kertbe. A házigazda, Virág bácsi, híres növénygyûjtõ. Kisfiú 
kora óta préselgeti a virágokat, és már egész könyvtára van azokból a vastag kötetekbõl, 
amelyeknek lapjain Magyarországnak szinte minden virágja megtalálható. Szívesen 
megmutogatta õ is a gyûjtemény legszebb darabjait, az azonban õt is igen aggasztotta, hogy Tibi 
hozzáér kisujjával egy-egy virágsziromhoz. Tibi viszont, amint ki is mondta, meg akarta 



tapasztalni, hogy selymes-e még a tapintása a rózsa levelének, bársonyos-e a havasi gyopár, 
szúrós-e még a szamárkóró. Útnak indítottam hát hamarosan innen is Tibit, és Virág bácsi 
szemmel láthatóan örvendett távozásunknak. Tibi pedig, amikor odakint ismét azt mondtam neki, 
hogy itt se vette észre a fontos megtapintani valókat, már szinte meg is haragudott rám: - De hát 
tessék már megmondani, mi egyebet kellett volna még megtapintanom!
Láttam most már, hogy magától nem találja ki, feleltem hát neki
egyenesen: - Aki igazán meg akarja ismerni a világot, azt nemcsak a
gyûjtemények érdeklik, hanem maga a gyûjtõ is. Mert nemcsak kézzel
lehet ám tapintani, hanem füllel, figyelemmel, értelemmel is. Ha többfélét is meg akarnál tapintani, 
nem csupán azt, amit megfoghatsz, akkor legelõször is a gyûjtõk gondolatait tapintottad volna ki, 
és akkor észrevetted volna, hogy Hajnali bácsi is, Virág bácsi is mennyire aggódott a nyúlkálásod 
miatt. A tapintás szó száz esztendeje még azt jelentette, amit ma ez a szó jelent, hogy tapintat. 
Édestestvére egymásnak ez a két szó, s mind a kettõ gyöngéd érintést, kíméletes viselkedést 
jelent. A tapintás lehetõvé teszi, hogy uralkodjunk a világon, a tapintat pedig méltóvá tesz minket 
erre az uralkodásra.
Alighogy ezt kimondtam, elénk penderült egy törpeházi néni, és hívta Tibit, hogy nézzen meg a 
konyhájában hat kiscicát. A kiscicáknak már nyitva volt a szemük, de még nagyon butuskán és 
álmosan bámultak a világba, de éppen ettõl voltak igen kedvesek. Tibi tüstént oda is kuporodott 
melléjük, és már nyújtotta is a kezét egy kis fehér felé, de aztán mégse simogatta meg.
És odakint, amikor már hazafelé lépegettünk, meg is mondta nekem, hogy miért nem tette: - Azért 
nem, mert... mert ott ült mellettük a mamájuk, és nyávogott..., én meg szemmel, füllel, 
figyelemmel kitapintottam a gondolatait, és megértettem, hogy félti õket... Mert engem már 
nemcsak a gyûjtemény érdekel, hanem a gyûjtõ is...
Ezen persze nevettünk egy nagyot, aztán meguzsonnáztunk, és lekísértem Tibit a magyarkúti 
vasútállomásra. Ott kellett találkoznunk Ilonkával. Útközben pedig így szóltam hozzá: - Remélem, 
hogy ezentúl, ha Ilonkával jársz-kelsz az utcán, vagy ha édesanyáddal látogatóba mégy... - Tibi 
azonban átvette tõlem a szót: - Tudom, Moha bácsi. Olyankor tapintás helyett... tapintat...
Az állomáson pedig - huncutul rámkacsintva - el is újságolta Ilonkának: - Nem tréfálkozott ám 
reggel Moha bácsi! Csakugyan arra tanított engem, hogy többfélét tapintsak meg ezután, mint 
eddig!
Ilonka megdöbbenten rámbámult: - Igaz ez, Moha bácsi? - Vidáman biccentettem: - Igaz bizony! - 
Ilonka arca elsötétült: - Nahát, Moha bácsi! Nagyot csalódtam Moha bácsiban!
Ekkor bepöfögött a budapesti vonat, föl kellett szállniuk. Ilonka vissza sem tekintett, Tibi meg én 
azonban még az ablakon át is úgy kacsintottunk össze, mint akik biztosak benne, hogy Ilonka 
csalódása nem fog soká tartani...
TÍZ ÉVEN ALUL NEM AJÁNLOTT

A tavasszal egy estefelé Törpeháza környékén sétálgattam az erdõben. Egyszerre csak 
szembejött velem Törpeháza felõl két õsz szakállú törpe. Furcsa volt, hogy bár van náluk 
kampósbot, mint a nagyon öregeknél, nem támaszkodnak rá a lejtõs úton, hanem csak hozzák a 
kezükben, és nagyon sietnek. Amikor észrevettek, meghökkenve megálltak, de csak egy pillanatra. 
A magasabb termetû odasúgott valamit az alacsonyabbiknak, és folytatták felém az útjukat.
Most már használták öregek módjára a botot, és a fejüket lehajtva, mintha a homályosodó utat 
vizsgálnák, megállás nélkül akartak elsietni mellettem. Mindössze annyit tettek meg, hogy 
köszönésül süvegük széléhez bökték mutatóujjukat. Én azonban utánuk szóltam: -Szervusztok, 
öregapáim! Kik vagytok ti? - Nem álltak meg erre se, csak visszaszólt a magasabb termetû, öreget 
játszó hangon: - Szervusz, Moha. Hát nem ismersz meg? Ejnye, ejnye... De most nagyon sietünk, 
szervusz. - És loholtak tovább a völgybéli falucska felé. Én azonban újból szóltam: - Gyertek csak 
vissza egy kicsit, öregapáim!
- Ekkor már sejtettem is, kicsodák. Eszembe jutott, kik öltöztek öregtörpének a farsangi 
törpebálon: a nyolc esztendõs Piciszemû és öcsikéje a hét éves Holacica. Jól is sejtettem, õk 
voltak azok.
Megálltak elõttem, és Piciszemû így szólt: - Ne tessék haragudni, hogy tegeztem Moha bácsit. - 
Nevettem: - Az itt a legkisebb baj! -Megnéztem az órám, és azt kérdeztem tõlük: - Voltatok már 
máskor is olyan mozielõadáson, amelyet tíz éven aluliaknak nem ajánlanak?
- Piciszemû lesütötte a pici szemét: - Moha bácsi mindent kitalál... Most akartunk elõször 



bemenni. - Csodálkoztam: - Hiszen ti jól viselkedtek, jól is tanultok, tehát okos kistörpék vagytok. 
Hogy jutott eszetekbe ilyen csacsiság?
Ekkor aztán kitört Piciszemûbõl az elkeseredés: - Mert nem nézhetjük meg a legjobb filmeket! 
Mindre kiírják: "Tíz éven alul nem ajánlott!" Pedig ez butaság, mert aztán elmondják, akik látták, és
nincs bennük soha olyasmi, ami nem nekünk való. Mosolygós minden második nap mehet 
moziba, mert tizenegy éves, de tetszik tudni, hogy milyen gyerekes és bolondos. Én egyszerûen 
nem tudom megérteni, hogy ami való Mosolygósnak, az miért nem való nekem is, meg 
Holacicának is. Sok dologban még Holacica is okosabb, mint Mosolygós. Ez a "Tíz éven alul nem 
ajánlott" a legnagyobb butaság a világon, és engem nagyon bosszant!
Lépegetni kezdtem Törpeháza felé, a két õszszakállú meg, kénytelen-kelletlen mellettem, és azon 
gondolkoztam: miként nyugtathatnám meg õket, hogyan bizonyíthatnám be nekik, hogy nem 
butaság az a tilalom, hogy éppen az õ érdekükben, az õ javukra kerül a filmek címe mellé. 
Megállapítottam azonban magamban, hogy ezt csakis akkor ismernék el, ha már felnõttek 
volnának, semmi értelme küszködnöm a bizonyításért. Meg kellett hát elégednem vele, hogy csak 
ennyit mondjak nekik: - Ugye, tudjátok rólam, hogy én sose csapok be senkit? Legföljebb tréfából. 
Most azonban komolyan beszélek. Higygyétek el nekem, hogy titeket akar megvédeni az a tilalom 
kellemetlenségektõl, bajoktól. Ti ugyanis, tíz éven aluliak, sok mindenrõl még nem tanultatok, nem 
hallottatok. Márpedig vannak olyan filmek, amelyekhez már elõre tudni kell egyet-mást, hogy 
hasznunkra váljék, ne pedig kárunkra.
Ekkor keresztúthoz értünk, és Piciszemû gyanús megnyugvással, és még gyanúsabb sietséggel 
így szólt: - Értem, Moha bácsi, köszönjük szépen a magyarázatot. Erre mi hamarabb hazaérünk. 
Jó éjszakát kívánunk.
Amikor felértem Törpeházára, megnéztem a völgybéli falucska mozijának a hirdetményét. A Robin 
Hood mondának egy réges-régi feldolgozását vetítették.
Másnap, ebéd után, az erdészékhez menet, a törpeházi játszórét mellett vitt el az utam, és 
meglepõdve láttam, hogy ott ugrál Piciszemû meg Holacica is. Az viszont - minthogy emlékeztem 
a régi Robin Hood filmre - egy csöppet se lepett meg, hogy mindkettõjüknél óriási íj volt, 
folytonosan rohangásztak, felugráltak faágra, sziklára, még egymás hátára is, és minden ugrás 
után kacagtak egy nagyot, mutatták mindkét fogsorukat, ahogyan a Robin Hoodot játszó 
filmszínész tette.
Odahívtam magamhoz a két kis utánzót: - Piciszemû, Holacica! Ha jól látom, ti mégis lementetek 
az este a moziba.
Annyira magukon kívül voltak Robin Hood lázukban, hogy eszükbe se jutott szégyenkezni, amiért 
félrevezettek engem. Piciszemû szinte ujjongta: - Igen, Moha bácsi, lementünk! És nagyon 
érdemes volt! Csuda jól szórakoztunk! - És tudjátok legalább, ki az a Robin Hood? - A választ 
Holacica vágta ki: - Egy nagyon klassz, belevaló fickó! Mindig gyõz!
Esti sétámból hazajövet még nem is értem Piciszemûék kertje alá, már hallottam a kiáltozást: - Én 
vagyok Robin Hood! - Nem igaz, én vagyok!
Sötét volt már, de a szobai lámpa kiszûrõdõ fényében láthattam, hogy még mindig rohangálnak a 
kertben, és felugrálnak a veranda párkányára. Nõvérkéjük, Csöndes, kiszólt hozzájuk: - Ti ma még 
meg se írtátok a leckéteket. Hogy lehet az? - Piciszemû kacagott egy hosszút: -Hahahahaha... A 
lecke! Ez neked a legfontosabb, ugye? Hosszú haj, rövid ész! - Kiáltotta Holacica is: - Meg az is a 
legfontosabb neki, hogy szépen együnk! Pedig aki legény a talpán, az marokra fogja a 
sonkacsülköt, és úgy harap belõle! - Ugrott, és kacagott õ is:
- Hahahaha...
Eltelt egy hónap, de Piciszemû és Holacica még mindig íjjal járt, felugrott, ahová csak lehetett, és 
kacagott az ugrás után, mutatta mindkét fogsorát a leghátsó zápfogig. Az iskolában viszont, 
amint hallottam, egyre gyakrabban maradt csukva a szájuk, ha a leckét kérdezte a tanító bácsi. 
Egy délben, amikor ismét lógó orral baktattak hazafelé, magam is kérdeztem tõlük valamit: - Még 
most se hiszitek, hogy titeket védelmez az a tilalom? Kellemetlenségektõl, bajoktól?
- Piciszemû mogorván dünnyögte: - De hiszen nincs semmi baj. Egy kicsit rosszabbul tanulunk 
mostanában. - Ennyi az egész? Az nem baj, hogy megszûnt a szorgalmas Piciszemû és Holacica? 
És hogy két silány Robin Hood utánzat jött létre helyettük?
De Piciszemû ekkor már Holacicát figyelte. Öcsikéje már beszaladt a kertbe, fölkapott a verandán 
egy íjat, és felugrott a korlát párkányára: - Én vagyok Robin Hood! - Piciszemû dühbe jött, de
nevetett is: - Bocsánat, Moha bácsi... nem engedhetem... az én íjamat vette el.



Berohant õ is, és felszökkent Holacica mellé: - Te vagy? Hahaha... Akkor én ki vagyok?
Ennek a napnak a délutánján aztán egyszerre zúdult rájuk a sok baj. Kinn ültem ebéd után a 
kertem ajtaja mellett a padocskán, és látom, hogy íjjal a kezében, és futtában nagyokat 
szökkenve, kiszalad az utcára Holacica. Fut utána rögtön a bátyja is, és futtából hátára ugrik a 
kicsinek. Holacica persze elesik, Piciszemû legurul róla, de már szökken is talpra, kacag egyet, és 
szalad a rét felé. Talpra ugrik Holacica is, kapja az íját, nyílvesszõt tesz bele, és céloz a bátyja 
után. Nyilván azt gondolja: nem árthat neki, ilyen távolról legfeljebb megüti egy kicsit a nyíl a 
hátát. Nem is lett volna baj, ha Piciszemû nem fordult volna hátra. De hátrafordult, mégpedig 
éppen akkor, amikor utolérte a repülõ pálcika. Feljajdult, és a szeméhez kapott. Mire Holacicához 
értem, már õ is sírt. A nagy ugrálásban, izgalomban ugyanis csak most vette észre: fáj, vérzik a 
homloka, kõbe vágta, amikor elesett. Siettünk vissza a házukba mindhárman, és megkezdõdött a 
sebek megvizsgálása, bekötése. Holacica sérülése inkább csak horzsolás volt, a feje azonban fájt 
az erõs ütéstõl; lefektették a díványra, és hidegvizes borogatást tettek rá.
A nagyobb külsõ sérülést Piciszemû szenvedte: annak a pici szemnek a külsõ csücskében 
fölrepedt a bõr. Szaladt Csöndes az orvosért Nógrádverõcére. És ráadásul ezekre a bajokra: 
hazatérõ édesapjuk, miután meghallgatta, mi történt, így szólt: - És sajnos, van egyéb is. Most 
beszéltem a tanító bácsitokkal. Mondja, hogy legalább egy hónappal el vagytok maradva. Ezentúl 
tehát az új leckék mellett a régit is fogjátok tanulni. Majd átjön minden nap Mosolygós, és 
foglalkozik veletek.
Körülbelül két hét múlva, egy délután, kinn ültem a két fiúval a kertben. Holacicának idõnként még 
fejfájásai voltak, Piciszemûnek meg a varrás helye fájt a szeme sarkában. Mosolygós azonban 
már átjárogatott hozzájuk; õt vártuk ekkor is. A baleset óta most elõször szóltam ismét arról a 
bizonyos tilalomról: - Hiszitek-e már, hogy a ti
védelmetekben írják ki egy-egy film címe alá: "Tíz éven aluliaknak nem ajánlott"?
Hallgattak. Vagy nem hitték, vagy nem volt kedvük elismerni. Aztán Piciszemû ezt dünnyögte: - Az 
volt a baj, hogy ezt a vakarcsot is elvittem, ennek még nem való íj a kezébe. - Holacica fölfortyant: 
-Te vagy vakarcs! A hátamra ugrani talán való?
Ekkor kinyílt a kertajtó, besietett Mosolygós, és bolondozva mentegetõzött: - Késtem egy kicsit, 
bocsánatot kérek a díszes társaságtól. Ma több volt a leckém, és még úszóleckén is voltam kis 
patakocskánkban. Ilyenkor fürdik a tanító bácsi, õ tanít úszni, megkértem rá. -Felkiáltottam: - 
Nagyszerû! Már a leckéddel is végeztél, úszni is tanultál! Mondd csak, Mosolygós barátom, mitõl 
vagy te mindenben olyan kiváló?
Zavarba jött, és nevetgélt: - Pirulásommal most valóban kiválok e díszes társaságtól. Igyekezget 
az emberke, annyi az egész. Az úszást egy film juttatta az eszembe. Nagyon megtetszett a 
fõhõse. Az csakugyan kiváló. Testi ügyesség dolgában is, de ami fontosabb: helyén van a szíve. A 
szegényekkel érez együtt, és cselekszik is értük. Azóta még jobban igyekszem tanulni. - 
Álmélkodtam: - Különös film lehet az! Buzdít jótanulásra is, sportolásra is! - Mosolygós 
mosolygott: - A fõhõs ugyan fõképpen nyilaz, de hát az csak akkoriban volt fontos. A tizenkettedik 
században. - Piciszemû fölkapta a fejét: - Nyilaz? Mi volt a címe annak a filmnek? - És Mosolygós 
megmondta: - Robin Hood.
VADÓKA

22 esztendõs korom körül nagyon szerettem fölsétálni a Törpeháza elõtti hegytetõre, ahonnan 
gyönyörû kilátás nyílt a mélyben hömpölygõ kék Dunára, és a túloldalon emelkedõ pilisi hegyekre.
Egy nyári délutánon kezemben egy verseskötettel ott üldögéltem a pihenõ padon, és néztem a 
gyönyörû tájat, meg olvasgattam. Egyszerre csak lépéseket hallok, lenézek, és az egyik 
útkanyarban megpillantom Vadókát, a kis törpét, amint lépeget fölfelé az ösvényen. Az utat nézte. 
A következõ pillanatban már el is kaptam róla a tekintetem. Vadóka ugyanis, mialatt ballagott, az 
orrához emelte a kezét, és - na, hogy is mondjam csak? - zsebkendõ nélkül tisztogatta az orrát. 
Csodálkoztam, hogyan lehetséges, hogy ez a gyönyörû kilátás, a pompás nyári erdõ, az út szélén 
a rengeteg virág nem tartja vissza tõle, hogy ilyen csúnyát cselekedjék.
Vagy tíz perc múlva elém ért a kanyargós úton. Köszöntöttük egymást, leült mellém és kérdezte: - 
Mit olvas, Moha bácsi? - Mondtam, hogy Petõfit. Minthogy tudtam Vadókáról: élénk eszû és 
lelkesedõ természetû, fel is olvastam neki a verset, amelynél éppen nyitva volt a könyv. Az elsõ 
versszakot elmondom nektek is:
Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek az emberiségért valamit. Ne hamvadjon ki haszon nélkül e 



nemes láng, mely úgy hevít! Miután végigolvastam a verset, Vadóka egyszeriben észrevette a 
gyönyörû kilátást. Átnézett a Duna fölött a Pilis hegységre, teleszívta a tüdejét levegõvel és így 
szólt: - Bárcsak én is tehetnék már valamit az emberiségért! - Csodálkozva kérdeztem: - Miért 
mondod ezt ilyen sóhajtósan? Ha csakugyan tenni akarsz, rengeteget tehetsz, akár rögtön is. - 
Felugrott a padról: - Rengeteget? Mint gyerek? Itt törpeházán? - Bólintottam: - Rengeteget, bárhol 
és minden pillanatban. -Már vissza is ült: - Tessék megmondani gyorsan, hogy mit. - Bizalmatlanul 
pislogtam rá: - Hát persze, nem könnyû teendõ. Kérdés: lesz-e akaraterõd hozzá?
Felugrott: - Lesz! Van! De mi az?
Most aztán nagyot nézett. Válaszom ugyanis így hangzott: - Ettõl a pillanattól kezdve csakis 
zsebkendõvel tisztogasd az orrod! - De nemcsak nagyot nézett, de el is vörösödött: - Sohase 
szoktam másként!
Elgondolkoztam: - Tehetnéd még azt is az emberiségért, hogy sohase hazudj! Mert hiszen láttam 
az elõbb! De elég egyelõre, ha azt meg bírod tenni, amit tanácsoltam.
Hebegett: - De hát én nem ilyesmire, hanem valami hõstettre gondoltam, ami nagyon nehéz! Ez 
könnyû, és nem is használok vele az emberiségnek!
- Mondok majd késõbb hõstetteket is. Nehéznek éppen elég nehéz ez is. Majd meglátod! Az 
emberiségnek pedig igenis rengeteget használsz vele. Eléred, hogy az emberiség egyik tagja, 
-vagyis te magad, - tiszteletben tartsa és megszeresse a jó ízlés törvényeit. De ha megijedsz ettõl 
a feladattól, akkor hagyjuk. De akkor ne kérdezd tõlem soha többé, mit tehetnél az emberiségért!
Vadóka ismét elvörösödött, de most már indulatában: - Nem ijedek meg a feladattól! Nincs is 
miért megijednem tõle, mert hiszen semmi! Ettõl a pillanattól kezdve mindig zsebkendõt 
használok. Akár máris mondhatná Moha bácsi a következõ feladatot.
- Újabb feladatot csak holnap kaphatsz, ha látom, hogy ezzel már megbirkóztál. Gyere ide 
ugyanebben az idõben. Ha én még nem lennék itt, ülj le, és várj!
Másnap már egy órával elõbb ott voltam. Felmásztam apad mellett álló fára és elbújtam a lombjai 
közt. Vadóka megjött, leült, várakozott. Aztán egyszerre csak az orrához emelte a kezét, 
dörzsölgette egy kicsit az orrát és szétnézett, nem közeledem-e valamerrõl. És ugyanazt 
cselekedte, amit az elõzõ napon. Én pedig megszólaltam a fán: - Halló! Halló! Itt a becsapott 
emberiség beszél! Azt ígérted, hogy összességünk egyik tagját jó ízlésûvé teszed. No ugye, hogy 
nem olyan könnyû még ez az állítólagos semmiség se!
Vadóka zavarban is volt, nevetett is. Miután lemásztam a fáról, így szólt: - Hagyjuk ezt Moha 
bácsi, csakugyan. Ez olyan jelentéktelen feladat, hogy nem tud lelkesíteni engem. Különben is, 
most történt utoljára.
- Olyan feladatot tessék adni nekem, amellyel nem önmagamnak használok, hanem másoknak.
Bólintottam és megindultam vele hazafelé. Útközben, mintegy játékból, lecsippentettem egy szem 
gyümölcsöt egy vadalmafáról és odaadtam Vadókának: - Dugd zsebre, õrizd meg, amúgy is errõl 
kaptad a neved. - Bevezettem a kertembe, hátra a gyümölcsfáim közé, és megálltam vele 
legszebb termésû almafám, az asztaháni piros alatt.
- Tudod-e, milyen gyümölcsbõl nemesedett ilyen gyönyörûvé ez az almafajta itt? - Felmutatta a 
kicsiny, zöld vadókát: - Ilyen volt az õse!
- Ilyen bizony, de nem egyik napról a másikra lett ám ebbõl ilyen gyönyörû piros alma. Sok-sok 
parányi változás kellett hozzá. Évszázadokon, évezredeken át. És azzal a sok-sok parányi 
változással nemcsak önmaguknak használtak azok a régesrégi piciny vadókák, hanem az egész 
almanemzetségnek. Ez az asztraháni piros annak köszönheti ízességét, hogy az õsrégi, fanyar 
vadókák nem mondták: jelentéktelen feladat, hogy gyarapodjam ízességben, azzal csak 
önmagamnak használok.
Ekkor Vadóka lelkesülten felkiálltott: - Értem már, Moha bácsi, de tekintsük úgy, hogy a 
zsebkendõ-üggyel már meg is birkóztam. És tessék újabb feladatot adni.
Feladat helyett azonban néhány szép példány asztraháni pirosat adtam neki: - Várjunk, holnapig, 
mert hátha még nem birkóztál meg vele. Holnap ugyanott találkozunk. Na! Most pedig menj haza, 
nézegesd a gyümölcsfáitokat, és gondolkozzál azon, amit mondtam.
Vadóka elköszönt, elment, de még a kertem ajtaján sem lépett ki, amikor én már át is másztam 
hátul a kerítésen. Futottam a kertek mögött, bemásztam Vadókáék gyümölcsösébe, és 
lehasaltam az egresbokrok mögé.
Másnap ismét vittem a Petõfi-kötetet. Sétáltam egyet, aztán leültem a padra és olvastam. 
Nemsokára lelkendezve odafutott hozzám Vadóka: - Kérem az új feladatot Moha bácsi, most már 



igazán kérem! Azzal a másikkal már megbirkóztam, gyõztem!
Csöndesen feleltem: - Várjunk még egy napot. Láttalak tegnap a kertetekben az egresbokrok 
mögül.
Vadóka ismét elvörösödött, de most sem zavarában, hanem az indulattól: - Jaj, Moha bácsi, 
hagyjuk már azt! Különben is, éppen akkor, amikor látni tetszett, az jutott eszembe, hogy nem is jó 
a vadalma hasonlat. A vadóka ízesedése meg nemesedése csak a késõbbi nemzedékeknek 
használ!
Rábámultam: - Hát aztán? A késõbbi nemzedékek tán nem is emberiség? - Ingerülten kiáltotta: - 
De én a most élõknek akarok használni!
Ekkor huncut ábrázattal intettem neki, hogy hallgasson csak egy kicsit, ne áruljuk el, hogy itt 
vagyunk: - Úgy hallom, jön valaki lentebb az úton. - Jól hallottam. Egy törpeházi kislány, a 8 éves 
Dalocska bandukolt fölfelé. Dalocska hiú is volt, fecsegõ is: a kistörpék Locskának szólítgatták 
Dalocska helyett, és gyakran ingerkedtek vele. Igen nagy piros szalagcsokor volt most is a 
hajában, és én ravaszkásan kacsintva megkérdeztem Vadókától: - El tudnád-e találni innen 
görönggyel azt a csokrot? - Vadóka gyorsan és örömmel intette: - De még mennyire! - és már 
kereste is vigyorogva az alkalmas göröngyöt. Ekkor megfogtam a karját és bólogatva mondtam: - 
Milyen igazad van, ha olyan feladatot kérsz, amellyel most élõ embereknek használhatsz. Ezt kell 
neked megtanulnod csakugyan. íme, most is majdnem ártottál Dalocskának - használás helyett. 
Meg kell tehát tanulnod választani a cselekvések között. Finom ítélõképességre és jó ízlésre van 
szükséged, hogy például ilyen esetben a "dobni" és a "nem dobni" közül a "nem dobni"-t bírd 
választani. S hogy jó ízlésed fejlõdjék, legelõször is okvetlenül rá kell szoknod a zsebkendõ 
használatára.
Most már dühbe gurította Vadókát, hogy megint ide kanyarodtunk vissza: - Jaj, hát Moha bácsi 
még mindig az orromról beszél? Tessék már megérteni, hogy torkig vagyok az orrommal. Nem 
ilyen apróságot akarok én tenni az emberiségért, hanem valami nagy dolgot, ami dicsõséggel jár. - 
Miután ezt elszónokolta, visszaült a padra, azaz csak akart volna, mert rászóltam: - Én ültem 
elõbb a padon, foglalt! Ne ülj le mellém, te csibész!
Elhûlve bámult rám. Nem tudta, hogy én így is tudok beszélni. Pedig még folytattam is: - Az vagy, 
bizony! Csibész, képmutató! Fanyalogsz a tanácsomra, hogy elõször az emberiség egyetlenegy 
tagján,
önmagadon segíts, végül pedig kiderül, hogy nem akarsz te használni se a jövendõ nemzedéknek, 
se a mostaninak, hanem igenis egyedül önmagadnak. Azt mondja Petõfi: "Ne hamvadjon ki 
haszon nélkül e nemes láng, mely úgy hevít." De Petõfi az emberiség javát értette a haszon szón, 
te meg a magad javát, a dicsõséget. Nem nemes tehát a lángod sem, mert csak a dicsõséged 
lakomáját szeretnéd megfõzni, megsütni rajta.
Ekkorára már felért hozzánk Dalocska is, és ámuldozva, de mosolyogva is hallgatta, hogy szidok 
valakit. Intettem neki, hogy üljön le, ne ijedjen meg tõlem. Vadókára meg rákiáltottam: - Nem ez a 
Petõfi vers való az ilyen mihasznáknak, mint te vagy, hanem ez: "Mit háborgattok? Takarodjatok 
innen!"
Vadóka szégyenkezve elfutott, én elmosolyodtam, Dalocska meg elnevette magát és így szólt: - 
Tudtam én, hogy csak úgy tesz Moha bácsi, mintha haragudnék, nem is féltem egy csöppet sem.
Az viszont bámulatos, hogy amit magyarázattal és érvekkel nem bírtam elérni, mûharaggal 
elértem. Kb. egy hónap múlva bejött egy reggel a kertembe Vadóka és ezt mondta: - Ne tessék 
már haragudni rám, Moha bácsi! Azt én már - tetszik tudni mit, azt én már régóta nem teszem!
Gyakorlatom van benne, hogy arckifejezésbõl, hangból megállapítsam, igazat mond-e valaki. 
Vadóka igazat mondott. Hát persze jobb lett volna, ha az érvek gyõzik meg, nem pedig az 
indulatom hat rá. Bár az is lehetséges, hogy mégiscsak az érvek munkálták ki benne ezt az 
eredményt, csak idõ kellett hozzá. Ezt még maga Vadóka sem tudhatja. Nem is kérdem tõle.

A CSÖRGÕ
Történt egy télen, amikor már tíz esztendõs voltam, és negyedik osztályba jártam, hogy beállított 
hozzánk egy délben Teca néni, a szomszédunk. Hozta a karján a kisfiát is, a nyolc hónapos 
Árpikát, és így szólt hozzám: "Jaj de jó, hogy már hazajöttél az iskolából, Moha! Most néhány 
napig ebédet kell hordanom a férjemnek, - a favágóknál dolgozik - légy szíves vigyázz addig 
Árpikára. Az asszonyok ilyenkor mind a fõzéssel vannak elfoglalva, a gyerekek között pedig te 
vagy az egyetlen, akiben megbízom." Leültettük Árpikát az ágyam közepére, Teca néni a 



kezecskéjébe adta a csörgõt, és elsietett. Játszottam egy kicsit Árpikával, aztán leültem az 
asztalkám mellé, és olvasni kezdtem. Akkoriban fedeztem föl az olvasás élvezetét, faltam a Verne 
regényeket, és sokszor bizony az egész délutánt olvasással töltöttem el. Amikor pedig 
vacsorához szólítottak, ijedten eszméltem rá, hogy már este van. A leckéimet aztán éjszaka írtam 
meg édesapám mûhely-szobácskájában, persze álmosan és sokat hibázva. Édesapám - minthogy 
munkában nem ismert tréfát, - már többször is figyelmeztetett, hogy ha nem tudok bánni az 
idõmmel, és ilyen félvállról veszem a tanulást, kivesz az iskolából. Ettõl igen féltem, hiszen 
vágyódtam mûveltnek lenni, minél többet tudni, és mégis nap-nap után eldobáltam magamtól a 
tanulásra való, értékes délutáni órákat. Faltam hát most is valamelyik Verne regényt, oda-oda 
pillantottam Árpikára, és örültem, hogy nem zavar az olvasásban, hanem csöndesen játszogat. 
Egyszerre azonban koppant és zörrent valami a padlón, a csörgõ. Gondoltam, kiröpült a gyönge 
kezecskéjébõl. Fölvettem, gondosan megmostam szappannal, tiszta törölközõben 
megtörölgettem, visszaadtam neki és folytattam az olvasást. De hajh! Alig olvastam vagy tíz sort, 
megint hallottam: kopp! Zirr! - és a csörgõ megint a padlón volt. Ejnye-bejnye, csirke csípje! De 
ügyetlen ez az Árpika! No de semmi baj. Megmostam, megtöröltem, visszaadtam. Leültem ismét 
könyvem mellé, még egy pillantást vetettem kicsiny vendégemre ... és ekkor ..., ekkor megláttam, 
hogy nem véletlenül röpülget ki a csörgõ Árpika kezébõl. Ráz rajta egyet-kettõt, aztán 
meglódította, elengedte, és kopp, zirr, a csörgõ megint a padlón volt. Vagy úgy? Tehát 
szándékosan dobja el! Értem már, nem kell neki a csörgõ, én pedig ó, én ostoba újból és újból 
rátukmáltam. A csörgõt ismét megmostam, megtörölgettem, de most már nem adtam oda, 
hanem letettem egy székre. Aztán visszaültem az asztalkám mellé és folytattam az olvasást. A 
következõ pillanatban Árpika bõgni kezdett és nyúlkált a csörgõ felé. Csodálkoztam ugyan, de 
még azt is megmagyaráztam magamnak: "Meggondolta magát. Úgy határozott, hogy mégis kell 
neki a csörgõ. Rendben van. Fölálltam, odaadtam, leültem, olvastam. Néhány sor után ismét 
fölpillantottam és láttam, hogy Árpika ismét szándékosan eldobja a csörgõt. Kopp! Zirr! Most már 
megdöbbenve rámeresztettem a szemem: hát ez micsoda? Hát mégse kell neki a csörgõ? Megint 
meggondolta magát? Megmostam, megtörölgettem, félretettem, olvastam. Árpika bõgni kezdett 
és nyúlkált a csörgõ felé. Felálltam, odaadtam. A bõgés, mintha valami jól mûködõ kapcsolóval 
zárták volna el abbban a pillanatban megszûnt. Leültem, olvastam. De ismét csak néhány sort. 
Mert kopp, zirr, és a csörgõ a padlón volt. Most már Árpika elé léptem és a következõ szónoklatot 
intéztem hozzá: "Kedves vendégem, tisztelt Árpika! Kell önnek a csörgõ, vagy nem kell önnek a 
csörgõ? Ha kell, szíveskedjék mellõzni az eldobást. Ha nem kell, szíveskedjék mellõzni a bõgést. 
Minthogy bõgése e pillanatokban egyre erõsödik, kétségtelennek látom, hogy ön a csörgõ 
használata mellett döntött. Nyomatékosan kérem azonban, hogy elhatározását többé ne 
változtassa meg. Szíveskedjék döntését véglegesnek tekinteni." Mosás, törlés, átadás, nyúlkálás, 
bõgés megszûnik, olvasás tovább. Két perc múlva pedig kopp, zirr! A csörgõ ismét a padlón. Most 
már becsaptam a könyvet és felugrottam: "Tisztelt..., azazhogy tiszteletemre immár méltatlan 
Árpika! Megállapodásunkat ön fondorlatos módon megszegte. Ennélfogva én önt e pillanattól k
ezdve nem Árpikának, hanem Ár-pimaszkának tekintem!"
Árpikát Teca néni nemsokára hazavitte, mi pedig ebédhez ültünk. Tudtam, hogy édesapám 
másnap bemegy Vácra, megkértem hát, hogy hozzon nekem egy radírgumit. Félve kértem, mert 
nemrég, a tanév kezdetén vásárolt nekem egy nagy, fehér "Elefánt" radírt. Az volt akkoriban a 
legfinomabb törlõgumi. Azzal azonban... többféle baj is történt. Elõször csak tintával rajzoltam rá 
pofácskát, de aztán olyan szépnek találtam a mûvemet, hogy érdemesnek tartottam bele is vésni. 
Aztán kicikcakkoztam mind a tizenkét élét, a közepébe meg lyukat fúrtam. Végül pedig utána 
hajítottam egy macskának, hogy elkergessem egy madárfészektõl. El is kergettem vele, nem 
nyelte el a madárkát. A radíromat azonban elnyelte a fû. Elmondottam ezt most édesapámnak is, 
õ meg szomorúan kérdezte: "Mi történt veled, fiam? Újabban mindenedet eldobálod." "Csak a 
radírt hajítottam el." "Elrontottad az emeletes tolltartódat is. Szétszedted a csavaros ceruzát. Az is 
eldobálás." Hallgatott egy ideig, aztán hozzátette: "Nem is tudom, érdemes-e neked még radírt 
vennem. Ha továbbra is elpiszmogod a délutánjaidat, és éjszaka csapod össze a leckéd, úgy is 
kiveszlek az iskolából." Igen megijedtem, és mihelyt felálltunk az asztaltól, siettem tanulni. 
Sietnem kellett a tanulással azért is, mert megígértem a barátomnak, Pitykének, hogy átmegyek 
hozzájuk délután és megmagyarázom neki az osztást. Igen ám, de ott feküdt a tankönyveim 
mellett a Verne regény is. "Csak egyetlen fejezetet olvasok el, aztán tanulok" - ezt mondottam 
magamnak. A többit már gondolhatjátok. De nemcsak a délutáni tanulás maradt el, hanem az 



átmenetel is Pitykéhez. Egyszer csak pompás sütemény szagot éreztem a konyhánkból és 
megtudtam, hogy túrós lepényt süt édesanyám, vendégeink jönnek uzsonnára. Szerettem ugyan 
Pitykét, szerettem megtartani az ígéreteimet is, de nagyon szerettem a friss túrós lepényt is. 
Befellegzett hát az osztás oktatásnak.
De még aznap este nagyon megbántam, hogy nem mentem át. Bújtam a Verne regényt uzsonna 
után is, olykor-olykor föltekintettem a kakukkos órára és aggódva láttam rajta a tanulás nélkül 
múló idõt. Egyszerre csak kopogtattak az ablakomon. Pityke állt odakinn és bekiáltott az üvegen 
át: "Nem tartottad meg az ígéreted! Végeztem veled!" Azzal már indult is hazafelé. Kétség 
beesetten rángattam fel ködmönömet, loholtam utána a havas utcán, és igyekeztem kibékíteni: 
"Pityke! Hát ilyen könnyen eldobod a barátságunkat?" "Te dobtad el, amikor nem jöttél át és ez 
már nem az elsõ eset rá, hogy nem tartod meg a szavad Nem ismerlek többé."
Ezzel azonban még nem értek véget aznapi bajaim. Szobánk ban bátyám miatt nem éghettek a 
lámpák éjszaka, kénytelen voltam hát ismét a mûhelyben írni meg házi feladataimat. Egy szerre 
csak kinyílt az ajtó, édesapám lépett be és így szólt hozzám; "Fölösleges gyötörnöd magad, fiam. 
Holnap már akár ne is menj iskolába. Én meg szétnézek Vácott, hogy kinél lehetnél inas." Éreztem 
én, hogy csak azért mondja ezt, mert tudja mennyire szeretnék tanulni, hiszen nem is voltam én 
rossz tanuló csak a sok olvasás tett hanyaggá. Csak azért beszélt így, hogy visszatérítsen a 
szorgalom útjára. Ezt azonban csak éreztem, biztos nem lehettem benne, és ijedten fogadkoztam; 
"Holnaptól kezdve délután tanulok, édesapám!" De tagadóan intett; "Nem hiszek neked többé. 
Meg volt rá a lehetõséged, hogy délután tanulj, de te újból és újból eldobtad magadtól. Menj 
aludni." Azzal elfújta a lámpát.
Másnap azonban kiderült az én beborult egem. Aggódva köszöntem rá az iskolában Pitykére, õ 
azonban elnevette magát és kezet nyújtott: "Szervusz, te túrós lepény lovag! Mert tudom ám, hogy 
miért maradtál otthon! De ha ma se jössz át, belõled csinálok lepényt!" Nagyon örültem, hogy 
visszakaptam a barátomat, és a tanítás után két okból is nagyon siettem haza. Azért, hogy minél 
elõbb végezzek a tanulással és korán átmehessek Pitykéhez, meg azért is, hogy édesapám, ha 
megjön Vácról, lássa, hogy már ebéd elõtt is tanulok. Édesapám azonban elõbb ért haza, mint én, 
és az asztalkámon - ez volt a második öröm - ott fehérlett egy nagy "Elefánt" radír. Ez ugyan már 
jó jel volt, mégishevesen dobogó szívvel léptem be édesapámhoz a mûhelybe, hogy 
megköszönjem a radírt. Ezt válaszolta köszönetemre: "Minél kevesebbszer kelljen használnod, 
fiam, minél kevesebbszer hibázz!" Ebbõl a feleletbõl azt is megtudtam, hogy bízik a 
megváltozásomban, tanulhatok tovább. De neki is ültem tüstént a tanulásnak, és nagyot néztem, 
amikor egyszerre csak ezen a napon is belépett Teca néni Árpikával. Róluk, bizony - sok 
bajomban, aggodalmamban - megfeledkeztem. De bezzeg tüstént eszembe jutott, miként 
viselkedett tegnap Árpika, amikor néhány perccel Teca néni távozása után már fel is hangzott a 
"kopp, zirr", és a csörgõ a padlón feküdt. Noha jókedvem volt, bosszankodva hajoltam le érte, és 
még szidni is kezdtem tréfásan Árpikát: "Hallod-e, te Árp..." Ekkor azonban a torkomon akadt a 
szó, a "pimaszkát" már nem bírtam kimondani. A lehajlás pillanatában ugyanis hirtelen 
ráeszméltem valamire. Elgondolkozva megmostam, megtörölgettem a csörgõt, aztán Árpika elé 
álltam vele és így szóltam hozzá: "Bocsásd meg nekem, tisztelt Árpi barátom, hogy pimaszkának 
neveztelek tegnap. Semmi jogom se volt rá. Te csak egy csörgõt dobálsz el magadtól, aztán 
kétségbeesetten bõgsz, hogy visszakapd. Én viszont sok-sok holmit és holmiknál sokkal 
értékesebb barátságot, idõt, tanulást dobáltam el magamtól. Semmi jogom rá, hogy szidjalak, 
hiszen én ugyanilyen butuska voltam, amikor mulatságból eldobáltam magamtól életem értékeit. 
Ma reggelre azonban kinõttem ezt a hibámat, miként te is ki fogod nõni a csörgõ eldobálást." 
Aztán Árpika kezecskéjébe adtam a csörgõt, és vártam a következõ "kopp, zirr"-t. S hogy ne 
sokáig kelljen várnom, arról Árpika buzgón gondoskodott.

FOGHÚZÁS
Körülbelül tíz esztendõs koromban egy téli estén - még arra is emlékszem, hogy szombat volt - 
amikor vizet ittam vacsora közben, fájdalom nyilallt a fogamba. Gyorsan a szüleimre pillantottam, 
nem vették-e észre, hogy eltorzult az arcom. Megnyugodva láttam, hogy senki sem vett észre 
semmit, tehát nem fognak rám parancsolni, hogy menjek le a völgybeli falucskába a doktor 
bácsihoz.
Tudtam én ekkor már hónapok óta, hogy lyukas a fogam és, hogy le kéne mennem betömetni, de 
féltem a fúrógéptõl is -késõbb pedig, mert akkoriban már nem is fog volt, inkább csak lyuk - még 



jobban féltem a húzástól. De ha én meg is nyugodtam, hogy nem vették észre, a fogam nem 
nyugodott meg. Miután lefeküdtem, és átmelegedett az arcom alatt a párna, tudatta velem fogam 
õkelme, hogy nemcsak a hidegtõl tud fájni, hanem a melegtõl is. Egész éjszaka kínlódtam, és csak 
az enyhítette néhány percre a fájdalmat, hogy hideg vizet tettem rá. Belenyilallt ugyan olyankor is, 
de aztán egy kis ideig csak tompábban fájt. Egy-egy félórát még aludni is tudtam.
Másnap reggel fáradtan ugyan, de szinte boldogan mentem ki a konyhába reggelizni. Nem fájt 
egy csöppet se. De haj! A forró kávé elsõ kortya tudtomra adta, hogy korai volt az örvendezés. 
Lestem megint édesanyám arcát, nem vett-e észre valamit, és úgy kortyoltam a kávét nagy 
óvatosan, hogy csak a másik oldalt érje.
Elindultam ugyan szánkózni, reméltem, hogy eközben majd elmúlik, de már a harmadik kert elõtt 
visszafordultam. Beültem a szobánkba, és úgy tettem mintha olvasnék. Valójában azonban 
szenvedéssel és titkolódzással telt el az egész nap. Kökörcsin barátom se jött át. Úgy gondoltam 
azt hiszi, vendégeink vannak, hiszen éppen vasárnap is volt. Azt hiszi, miattuk nem mentem ki 
szánkózni se.
A második fájdalmas éjszaka még rettenetesebb volt, mint az
elsõ. Amint mondani szokták, falra tudtam volna mászni kínomban. Kivánszorogtam a 
kamránkba, kerestem a szegfûszeget, s minthogy nem találtam, rákényszerültem, hogy 
felébresszem édesanyánkat, és megmondjam neki féltett titkomat, hogy fáj a fogam. Adott 
édesanyám szegfûszeget is, meleg sót is az arcomra, odaült az ágyam mellé, és elhangzott 
persze a szemrehányás: "Hányszor megmondtam neked kisfiam, mihelyt egy picike lyuk van a 
fogadon, rögtön menj le a doktor bácsihoz. Most már látod, akkora a lyuk, hogy ki kell húzni a 
fogad."
Nem sokat ért a szegfûszeg meg a meleg só. Keservesen kínlódtam, de mégis ezt nyöszörögtem: 
"Nem kell kihúzni, majd kiesik magától!" Hallottam a sötétben édesanyám hangján, hogy 
mosolyog: "Ugyan már kisfiam, hogy lehetsz ilyen gyáva. Hiszen húzott már neked fogat a doktor 
bácsi, tudod jól, hogy nem fáj a húzás egy csöppet se." Másnap pedig reggeli után már komoly 
hangon mondotta: "Indulj el a doktor bácsihoz kisfiam, mutasd meg, hogy csakugyan olyan okos 
kisfiú vagy, mint amilyennek egész Törpeháza ismer!" "De már nem fáj! Hátha nem is fog fájni 
többé, hanem kiesik." "Magad is tudod, hogy nem esik ki, és fog fájni. Ha elõbb nem, éj szaka 
bizonyosan. Csak nem akarsz még egy éjszakát így átszenvedni? Azt is tudod, hogy a húzás nem 
fáj egy cseppet sem." Igaza volt édesanyámnak, tudtam én jól, hogy nem fáj a húzás, mégis, 
mialatt lefelé lépegettem a csikorgó havon, vagy ötször is megálltam, és a fogamhoz nyúltam, 
nem mozog-e már. Akkor hazamehetnék, és mondhatnám, nincs értelme kihúzatni, kiesik úgyis 
hamarosan. A falu közelében pedig már azon járt az eszem, hogy be se megyek a doktor 
bácsihoz. Továbbmegyek a vegyeskereskedésig, és szegfûszeget vásárolok. Hátha csak azért 
nem használt az itthoni, mert régi. De eszembe jutottak az éjszakai kínlódások, meg az, hogy fájó 
foggal éppen most a szünetben nem járhatok szánkózni, és amikor a doktor bácsi kapuja elé 
értem, megálltam, s a csöngettyû gombja felé nyúltam. De mialatt emeltem a karom, az jutott az 
eszembe, bárcsak ne volna itthon a doktor bácsi. Akkor nem haragudhatnék rám senki, amiért 
szegfûszeget vásároltam és hazamentem. Már meg is született egy másik gondolat. Az, hogy ha 
már kaput nyitottak, és bementem, nem mondhatom, hogy meggondoltam magam. Most még 
azonban elmehetek innen, és már vissza is rántottam a kezem a csöngettyû gombjáról, és 
izgalmamban futni kezdtem tovább a fõutcán a vegyeskereskedés felé.
Mialatt futottam, örültem is, haragudtam is. Örültem, hogy nem ülök a fogorvosi székben, hanem 
szaladok a havon, de haragudtam is magamra, mert sejtettem, hogy elõbb-utóbb egy vagy több 
napi szenvedés után úgyis csak bele kell ülnöm. Annyira tépelõdtem ezen, hogy még meg is 
álltam, és töprengtem, ne menjek-e vissza a doktor bácsihoz. Nem szegfûszeg kell az én fogamra, 
hanem fogó. Ekkor a vegyeskereskedés felõl a doktor bácsi közeledett. Messze voltunk már a 
házától, nem láthatta, hogy be akartam csöngetni. Mégis olyan zavarba jöttem, mintha mindent 
tudott volna rólam. Zavaromban miután köszöntöttem, és megállt, hogy egy-két szót váltson 
velem, a foghúzásról kezdtem beszélni. Ezt mondtam nevetgélve: "Hehe, éppen most gondoltam a 
doktor bácsira, hogy egy csöppet se fájt, mikor fogat tetszett húzni nekem, és mégis, mennyire 
félnek a foghúzástól a butuska gyerekek." A doktor bácsi azonban nem nevetgélt, hanem 
komolyan nézett rám, és tagadóan ingatta a fejét: "Nemcsak a butuskák félnek Mohácska, és 
nemcsak a gyerekek. Még én magam is viszolygok tõle, valahányszor fogat kell húzatnom. 
Gondolj csak a tanító bácsi kislányának fehér házi nyulára. Soha senki nem bántotta, mindenki 



csak becézi, mégis mennyire fél. Azért fél, mert vadnyúl õseit évezredeken át hajkurászták rókák, 
farkasok, sasok, emberek. Magával hozta tehát a félelmet születésekor. A vérében van a félelem, 
mint ösztön. Örökölte. Ha az utódait ezer éven át senki se bántaná, a századik unokája már nem 
félne. így vagyunk mi emberek is. Évezredeken át fájt a foghúzás. Õseinktõl örököltük az 
idegenkedést tõle, a vérünkben van. Az érzéstelenítés csak néhány esztendõs, még nem 
szokhattuk meg, hogy nincs miért félnünk a foghúzástól.
Legalább ötszáz esztendõnek el kell telnie, hogy ez az öröklött viszolygás elenyésszék, hogy ez a 
félelem teljesen kivesszen az emberiségbõl." Elszörnyedtem: "Ötszáz esztendõ"? Még ennyi ideig 
fogja halogatni az emberiség a foghúzást?" A doktor bácsi elmosolyodott: "Azt nem mondtam, 
csak azt, hogy idegenkedni fog tõle. Hiszen akit az értelem irányít, az akkor sem halogatta, amikor 
még fájt, és nem halogatja ma se. Viszolygok tõle én is amint mondtam, de nem halogatom, és ha 
húzatnod kéne, nem halogatnád te se." Buzgón bólogattam, hogy nem halogatnám én se, nem 
bizony. Aztán elváltunk, vásároltam a vegyeskereskedésben egy deka szegfûszeget, és hazafelé 
indultam. De minden tizedik lépés után megálltam és töprengtem, ne csöngessek-e be mégis a 
doktor bácsihoz. Most ugyan nem fáj a fogam, de jön az éjszaka, a meleg párna, a hideg víz, nem 
fogom-e nagyon megbánni, hogy nem húzattam ki. De nem bírtam rászánni magam, és amikor a 
doktor bácsi háza következett, még meg is gyorsítottam a lépteimet, hogy csak elsiessek elõtte, 
haza, haza. Aztán majd lesz, ahogy lesz. De ekkor megpillantottam valakit, és hirtelen megálltam. 
Kökörcsin barátom jött Törpeháza felõl. A doktor bácsi kapuja elõtt megállt, és a csöngettyû 
gombja felé nyúlt.   De nem rántotta meg, visszahúzta a kezét, tétovázott. Aztán egyszerre csak 
sarkon fordult, és szaladni kezdett vissza, Törpeháza felé. Megdöbbentem. Hát ez micsoda? Úgy 
látszik neki is orvoshoz kell mennie, és nem mer. Utána száguldottam hát és vállon ragadtam: "Állj 
csak meg hékás! Mi bajod van? Miért jöttél?" Ijedten szembefordult velem, és már láttam is, hogy 
mi baja. Úgy fel volt dagadva az arca, hogy még a szája is félreállt. "A fogad fáj látom, ha nem 
mondod is." De tagadólag intett: "Már nem fáj. Mialatt lejöttem, elmúlt. Te miért vagy ¦idelent?" 
Ráripakodtam: "Az nem fontos. Az a fontos, hogy ha ¦elküldtek a szüleid a doktor bácsihoz, akkor 
menj is be hozzá! Elmult, mialatt lejöttem? Jó kifogás, ismerem az ilyesmit. Gyere velem, és 
becsöngetünk!" Kökörcsin rémülten nézett rám: "De akkor kihúzza. Neki hiába mondom, hogy 
elmúlt." Türelmetlen lettem: "Majd megnézi, és ha ki kell húzni, akkor csak húzza is
ki, hiszen tudod, hogy nem fáj a húzás. Húztak már neked fogat, hát mit félsz tõle?"
Megmarkoltam a karját: "Tudod te miért félsz? Mert örökölted a félelmet az õseidtõl. A véredben 
van. Csakhogy te ember vagy, nem házinyúl. Ne engedd tehát, hogy efféle öröklött ösztön 
parancsoljon neked! Az értelmed irányítson! Hogy viszolyogsz a foghúzástól? Azt elhiszem, de 
tudod is, hogy nem fáj, tehát ne halogasd, gyere vissza a doktor bácsihoz." De hiába akartam 
vonszolni, megkapaszkodott a kerítésben: "Könnyû neked az értelemrõl prédikálni. Ha neked kéne 
fogat húzatni, másképp beszélnél. Engedj el, hazamegyek!" "Nem mégy haza! Nem engedem, 
hogy tovább kínlódj a gyávaságod miatt. Mondd csak te gyáva kukac: Ha kihúzatom elõtted a 
rossz fogamat, és látni fogod, milyen semmi a foghúzás, beleülsz-e utánam a székbe?" 
Másodpercekig szólni sem tudott a csodálkozástól. Azután is csak suttogott meghatottságában: 
"Moha! Igazán megtennéd ezt?" "Meg én. Kihúzatod akkor te is?" - és nyújtottam a tenyerem. 
Belecsapott: "Kihúzatom."
A doktor bácsi nagyot nézett amikor beállítottunk, és így szóltam: "Tessék szíves lenni megnézni 
ezt a fogamat, és ha ki kell húzni, tessék." Néhány perc múlva nagy élményben volt részem. 
Vártam, hogy húzni kezdi a doktor bácsi a fogam, de már fel is mutatta. Észre se vettem, amikor 
kiemelte. Felugrottam a székbõl: "No pajtás, te következel. Ülj le!" Kökörcsin azonban 
elmosolyodott: "Ki tudom én húzni magam is." Azzal belenyúlt a szájába, kivett valamit, és elém 
tartotta a tenyerén. Egy jókora kavics volt. Bámultam. "Nem értem? Ettõl fájt a fogad?" Nevetett: 
"Dehogyis! Ettõl látszott dagadtnak az arcom. A fogamnak semmi baja. Átmentem hozzátok az 
elõbb, és mondta édesanyád, hogy lejöttél fogat húzatni. Utánad jöttem, és láttam messzirõl, 
hogy nem mersz becsöngetni, hanem elszaladsz. Mondta édesanyád, mennyire kínlódtál az éjjel, 
gondoltam hát hozzásegítelek, hogy kihúzasd." A doktor bácsi nagyot hahotázott, én meg majd 
elsüllyedtem szégyenletemben. Hogy kikecmeregjek zavarom ból, hátba öklözgettem Kökörcsint: 
"Ó, te csibész, ó te becsapós
csibész!" Nevetett ugyan, de elugrált: "Hagyd abba hékás! Ez csakugyan fáj. Nem úgy, mint a 
foghúzás. De látszott az örvendezõ nevetésén, hogy tudja mindegyik öklözésem egy nagyon hálás 
baráti ölelést jelent.



GONDOLKODÁS
Azt mondja nekem a napokban egy budapesti kisfiú, a harmadikos Górgyán Menyhért: "Moha 
bácsi meséi után mindig el kell gondolkodnia az embernek. Tessék már olyasmit is mesélni, 
amiben nincs semmi oktatás, hanem csak szórakoztat." Szófogadó törpe vagyok, teljesítem 
Menyus barátom kívánságát, ma olyan történetet mondok el, amely után nem kell 
elgondolkodnotok, mert nem oktat semmire, hanem csak szórakoztat.
Egy nyári reggel, amikor az öcskösöm, Ugribugri meg én kimentünk a konyhába, édesanyánk egy 
kisebb fajta csészét tartott Ugribugri szájához: "Idd ki gyorsan, kisfiam, hajtsd fel egy pillanat 
alatt." De Ugribugri arcocskája undorodásra torzult, hátrahõkölt és rémülten nyöszörögte: "Ez 
ricinus!" Édesanyánk haragot tettetett: "Ne kényeskedjél, kisfiam! Ez nem is ricinus, hanem finom 
kávé, amelyben van egy kis ricinus is, hiszen tudod, hogy ma már okvetlenül be kell venned. 
Hirtelen hajtsd fel, akkor nem érzed az ízét, két réteg kávé között lecsusszan.,, Ebben persze 
tévedett édesanyánk. A ricinus olaj olyan lassan mászik, mint a csiga, esze ágában sincs 
"csusszanni". Tudta ezt Ugribugri is, és rémülten hátrált az ajtó felé. De édesanyánk utánament a 
csészécskével, és tolta a szájához: "Súlyosan megbetegszel, ha nem iszod meg! Csináltam 
limonádét is, az majd egészen elveszi az ízét." "Nem bírom meginni!" "Nézd milyen finom reggeli 
van. de addig nem reggelizhetsz, amíg ezt meg nem ittad." "Inkább soha életemben nem eszem 
többé egyetlen falatot se! De nem bírom meginni!" Édesanyánk most úgy tett, mintha még jobban 
megharagudnék: "Nem igaz, hogy nem bírod! Hiszen még meg se próbáltad! Mert rossz vagy!" 
Most már sírva fakadt Ugribugri: "Nem vagyok rossz!", - és nyújtotta a síró száját a csészécske 
felé. A kávé le is csusszant baj nélkül, amikor azonban a ricinus is az ajkáig hömpölygött, elkapta 
a száját és zokogta: "Nem bírom!"
Eközben én nyugodtan reggeliztem, és egy kis lenézés félét éreztem Ugribugri iránt. Úgy 
gondoltam, nem lehet az a ricinus annyira kellemetlen ízû, hogy érdemes lenne ennyi nyaggatást 
és szidást eltûrni miatta. Pedig ez csak a kezdete volt a históriának. Édesanyánk ugyanis, látva, 
hogy nem ért célt, odaszólt nekem: "Ha megreggeliztél, menj át légy szíves Mályva néniért. Nem 
akartam háborgatni, de kénytelen vagyok." Mályva néni, édesanyánk nõvére, híres volt róla, hogy 
úgy tudja belekeverni a málnaszörpbe a ricinus olajat, hogy egy csöppet se érezni az ízét. A 
kistörpék ugyan zokogva nyelték le Mályva néni keverékét is, de Mályva néni legyinteni szokott: 
"Képzelõdik a gyerek". A nagy törpék pedig megkóstolás helyett utána mondták: "Képzelõdik". 
Elhangzott ez a szó hamarosan a mi udvarunkon is. Ugribugri ugyanis rémülten kimenekült a 
konyhából,miután reménykedve megkóstolta nagynénénk szörpjét. Mályva néni azonban követte 
a csészécskéjével: "Képzelõdöl, ugrifüles! Ezt már muszáj meginnod! Muszáj és muszáj!" Engem 
meg, bármennyire sajnáltam is az öcsköst, egyre jobban bántott a vonakodása. Lám, még azt is 
elviseli, hogy szigorúan ráparancsolgassanak. Fogná már azt a csészét és hajtaná fel! Hát nincs 
benne semmi önérzet?
Megzörrent ekkor a kertünk ajtaja, és Teca néni sietett be. Kezében befõttes üveg. Teca néni is 
szakértõnek számított Törpeházán ricinus tekintetében. Õ azonban sárgadinnye befõtt szirupjába 
keverte a ricinust, és kedves beszélgetés közben itatta meg a gyerekekkel, már akivel bírta.
Ugribugrival például nem bírta. Hiába vonult el vele a kertbe, hogy nyugodtan, nyájas szavak közt 
beléje ügyeskedje, még egy félóra múlva is ezt hallottuk a fák közül: "Nem bírom, Teca néni! Nem 
bírom!" Ekkor édesanyánk az órára pillantott, és elszánva magát, hogy most már könyörtelen lesz, 
hátrasietett hozzájuk. De jött is vissza tüstént, és tettetett haraggal így szólt: "Képzeld, Mályva! 
Kiütötte a kezembõl a csészét!" Bukdácsolt utána kétségbeesetten Ugribugri is, és zokogta: "Nem 
ütöttem ki édesanya! Én csak eltoltam a számtól!" "De kiütötted! Szándékosan kiütötted! Hogy ne 
kelljen meginnod!" Ugribugri feljajdult, betámolygott a szobánkba, ráborult az asztalkájára, és 
rázta a zokogás.
Úgy történt tehát minden, ahogyan gyakran történt és történik másutt is, ha rossz ízû orvosságot 
kell bevennie a gyermeknek. S ahogyan szintén szokásos, vagy tíz perc múlva édesapánk lépett 
be hozzánk nagy komolyan, és õ mondta ki a meg nem fellebbezhetõ parancsot: "Egy órán belül 
beveszed a ricinust. Pihend ki most ezt a sok nyafogást, sírást, szedd össze magad, és legkésõbb 
tíz órakor vedd be." Már fordult is, indult kifelé. Ugribugri azonban felugrott, és önkéntelenül még a 
kezét is összetette a nagy könyörgésben: "Jaj, édesapa ..., ne kelljen bevenni..." Ettõl már torkig 
lettem Ugribugri megalázkodásaival. Dühösen odaugrottam hozzá, de nehogy megüssem 
felháborodásomban, gyorsan magamhoz öleltem: Ne könyörögj, öcskös! Megmutatjuk tíz órakor, 



hogy legények vagyunk a talpunkon! Együtt bevesszük azt az utálatos ricinust, ha belegebedünk, 
akkor is!" Édesapánk elmosolyodott: "Ez látod derék dolog, Moha. Igazi testvéri cselekedet. 
Amellett egészséges is. Hibátlan gépezetnek is használ egy kis olajozás." Azzal kiment, s 
vezettem én is kifelé Ugribugrit: " Gyere a kertbe, öcskös, ne is gondoljunk most a ricinusra." De ha 
neki ezt tanácsoltam is, eszembe jutott, hogy én viszont még a szagát se ismerem, nem ártana 
tehát egy kis elõzetes ismerkedés.
Édesanyánk, édesapánk a kapuban állt a két nénivel, a konyha üres volt, beléptem és 
beleszagoltam a ricinusos palackocskába. Ugye, hallottátok már ezt a kifejezést: "nem hittem a 
fülemnek". Én viszont ekkor nem hittem az orromnak. Beleszagoltam nagy óvatosan még egyszer. 
Aztán szinte kábultan a rémülettõl bementem a szobánkba és most én roskadtam le az 
asztalkám mellé. Az ablakon meg vidáman beszólt ekkor édesanyánk: "Hallom, mekkora hõs vagy, 
és milyen jó testvér. Visszajön tíz órára Mályva néni is, Teca néni is, õk is látni akarják a 
hõstettedet." Szólni nem bírtam, csak mosolygást kínlódtam az ábrázatomra, és bólogattam. 
Aztán rögtön arra gondoltam, milyen nagyszerû volna, ha most vándor komédiások rontanának 
rám az ablakon át, és elrabolnának, hogy vásárokon mutogassanak. Akkor nem tehetnék róla, 
hogy nem voltam itthon tíz órakor ... Vagy ha álomba merülnék, mint Csipkerózsika ... Az ablakon 
azonban csak méhecskék röppentek be egy-egy percre, s nemcsak hogy álmosnak nem éreztem 
magam, hanem egyre élénkebben mûködött az agyam. Szinte biztattak felvillanó gondolataim, 
hogy vegyem igénybe a segítségüket. A tenyerembe hajtottam hát a fejem, és gondolkodni 
kezdtem...
Amikor szüleink szobájában tízet kakukkolt az óra, megzörrent a kertünk ajtaja is, és nagy hûhóval 
bevonult Mályva néni meg Teca néni: "Lássuk hát azokat a hõsöket!" Letelepedtek a konyha elõtt a 
padra, leült melléjük édesanyánk is, édesapánk is, én meg hátramentem a kertbe Ugribugriért. Ott 
gubbasztott szegényke a fûben az almafák alatt. Olyan picire összehúzta magát félelmében, 
mintha maga is csak egy lehullott almácska volna. Én viszont majdnem óriásnak éreztem magam 
örömömben. Az öcsköst a gallérjánál fogva emeltem talpra, és huncutul kérdeztem tõle: 
"Emlékszel rá, hogy a télen, amikor náthásak voltunk, nem éreztük az ételek ízét? így leszünk most 
a ricinussal is. Csak jól figyeld miként veszem be."
Kihoztam egy asztalkát közönségünk padja elé, az asztalka mögé álltam, s mint valami bûvész, 
elkezdtem a mutatványt. Kifordítottam két kifacsart citromhéjat, rátettem azokat egy tányérkára, a 
tányérka szélén megtámasztottam két evõkanalat és leleöntöttem mindkettõt ricinus olajjal. Ha 
valóban cirkuszi bûvész lettem volna, most intettem volna a zenekarnak: hallgasson el, most 
következik a mutatvány legfontosabb része. Felemeltem a bal kezemet, a hüvelyk- meg a 
mutatóujjammal jó erõsen befogtam az orrom, a jobb kezemmel meg fölemeltem az egyik 
kanalat, és belecsorgattam a ricinust a számba. A nagyobb hatás kedvéért még le is nyalogattam 
a kanalat, aztán letettem, és ugyancsak a jobb kezemmel fölemeltem az egyik kifordított 
citromhéjat. Kiöltöttem a nyelvem, a citromhéjjal letörölgettem róla a ricinust, letettem a 
citromhéjat, és csak most, legvégül engedtem el az orrom. Odasandítottam az öcskösre, s láttam 
felcsillanó szemén, hogy érti, az a legfontosabb, hogy mindaddig ne engedjünk levegõt az 
orrunkba, amíg le nem törülgettük a nyelvünkkel a kanalat, és végül a nyelvünket. Ugrott is a 
helyemre tüstént, fogta be az orrát, s fél perc múlva még csettintgetett is a nyelvével, miközben a 
kanalat nyalogatta.
Az, hogy Ugribugri boldog volt, az természetes, azt viszont nem értettem, miért örülök magam is 
ilyen diadalmas örömmel. Mert segítettem az öcskösön? Máskor is megtörtént. Mert részem volt 
egy kis dicsõségben? Ekkora örömöt az se okol meg. Egyszerre csak ráeszméltem: annak örülök 
ennyire, hogy felfedeztem a gondolkodás hatalmát, hogy felfedeztem, rendelkezésemre áll a 
fejemben egy jól felszerelt üzem. Bármikor igénybe vehetem, és ha szakértelemmel irányítom, 
megalkotja a feladatok megoldását.
Ejnye-bejnye, csirke csípje, most jut eszembe, hogy ma olyan históriát akartam elmondani 
Górgyán Menyus kívánságára, amely semmire se oktat. És lám, lám, hibáztam. Rámutattam a 
gondolkodás hatalmára, s még arra is megtanítottalak titeket, hogyan vehettek be rossz ízû 
orvosságokat. Bocsásd meg a hibát, kedves Menyus barátom, felejtsd el gyorsan, amit tanultál, s 
ha valaha rossz ízû orvosságot kéne bevenned, idd ki orr befogás és gondolkodás nélkül!

ALAP
A múlt vasárnap meglátogatott engem odahaza Törpeházán egy váci pajtástok, a kilenc éves 



Bagdi Tomi. Szülei és rokonai letelepedtek a közelben egy tisztáson, Tomit azonban a 
házikómban marasztottam egész napos vendégül. Igen tetszett neki az én kicsiny házam, 
megnézegette minden zegét-zugát, s éppen a padlásról mászott lefelé, amikor ezt kérdeztem tõle: 
"Megtanultad-e már a holnapi leckéidet?" Rándított egyet a vállán, és így felelt: "Ilyenkor még, év 
elején nem nagyon töröm magam. Majd késõbb rákapcsolok a tanulásra."
Ebéd után kivittünk két fekvõszéket a ház mögé a gyümölcsös kertembe, lefeküdtünk és 
hallgattuk a körtét kóstolgató darazsak zümmögését. Tomi egyszerre csak ezt kérdezte: "Ki 
építette ezt a házikót?" "Én magam." "Hát Moha bácsi ehhez is ért?" "A törpék ezermesterek. De jó, 
hogy kérded a házépítést. Mert éppen ennek a háznak az építésekor egy fura história történt." 
Persze, megkért rá Tomi, hogy mondjam el azt a fura históriát, s én igen szívesen el is 
mondottam. Elmondom most nektek is.
Amikor híre terjedt a faluban, hogy elköltözöm szüleimtõl s házat építek magamnak ebben a 
gyümölcsösben, beállított hozzám egy velem egykorú törpeházi legény: Menyus. Elmondotta, 
hogy õis szeretne házikót építeni magának, de nem járatos eléggé az építés fortélyaiban. Azt 
szeretné tehát, ha ugyanakkor építhetné a házát, amikor én a magamét. Figyelhetné a munkámat 
s tüstént utánozhatná. A terv jó volt, s én készséggel meg is igértem, hogy minden reggel 
megmagyarázom mit csináljon aznap, s hogyan csinálja. így is történt. Az elsõ reggelen 
megmutattam neki a magam telkén, hogyan kell megásni a gödröt a ház alapozásához s miként 
kell szilárd alapot rakni. Déltájt azonban meglepõ hírt hallottam. Vásár volt aznap odalent 
Nógrádverõcén, s falumbéli legények hazatérõben azt újságolták
nekem, hogy Menyus reggel óta puffogtat a légpuskával a vásári céllövöldében. Persze, nagyot 
néztem: "Menyus? Nem tévedtek? Hiszen õ ma a házát alapozza!" De a legényeknek volt igazuk. 
Menyus este átjött hozzám, s mentegetõdzött: "Ma még nem dolgoztam valami sokat, holnap 
azonban rákapcsolok a munkára.
De másnap a favágóknál járt, végig akarta nézni, hogyan döntenek ki egy sokszáz éves, korhadt 
tölgyet, s este ismét mondotta: "Még ma se dolgoztam valami sokat, de holnap már igazán 
rákapcsolok." Másnap azonban cirkusz érkezett a völgybéli faluba, s Menyus nem mulaszthatta el, 
hogy tüstént le ne siessen bámészkodni. Este aztán ismét fogadkozott: "Holnap már egészen 
igazán rákapcsolok, Moha!" Most már ráförmedtem: "Tanácsolom is, hogy kapcsolj rá, mert 
holnap este átmegyek megnézni mennyire haladtál, holnapután pedig már azt magyarázom meg, 
miként kell beilleszteni az ajtót."
Másnap este át is mentem s úgy láttam, hogy csakugyan "rákapcsolt" a munkára. Házának 
alapfala valamivel még magasabban is állt ki a földbõl,mint az én házamé. Ettõl kezdve 
szorgalmasan dolgozott. Gyakran átjött, megfigyelte, hogyan illesztem helyükre az ablakokat, 
miként építem a kéményt, hogyan ácsolom a tetõzetet, miként szögezem fel a gerendákra a 
léceket, hogyan rakom a lécekre a piros cserepeket, aztán sietett a maga telkére s dolgozott. 
Majdnem egyszerre készült el a két ház, s még az õsz beállta elõtt be is költöztünk mindketten. 
Menyus még házavató vacsorát is rendezett a barátai számára s tett az asztalra egy-két fiaskó 
borocskát is. A bort a törpék nemigen bírják, mi tehát csak úgy óvatosan, törpe-módra 
kortyolgattuk. Menyus azonban nagy örömében megfeledkezett az óvatosságról. Nem lett ugyan 
részeg, de ... gyöngécskén állt a lábán. Mi fektettük hát ágyba, a vendégei, betakartuk, szép 
álmokat kívántunk neki az új házban, s hazalépegettünk. De alig feküdtem le magam is az új 
házamban, megzörgették az ablakom: "Gyere gyorsan! Rászakadt a ház Menyusra!" Mire az 
utcára értem, már rohantak mindenfelõl fáklyával a törpék. Rettenetes óra volt az, amíg kapkodva, 
kínlódva szétdobáltuk a romhalmazt, gerendákat, téglákat, köveket. Kiabáltunk, siettettük 
egymást, Menyus édesanyja meg zokogva jajgatott: "Menyus! Menyuskám! Édes jó fiacskám! 
Élsz-e még?" Végre szétdobáltuk az összes omladékot, már szabadon állt az ágy is, amelybe 
Menyust fektettük, s akkor megdöbbenve egymásra bámultunk. Menyust ugyanis nem találtuk az 
ágyban. Hova lehetett Menyus? Néhány másodpercig döbbenetes csönd volt. És akkor ebben a 
csöndben meghallottuk, hogy horkol valaki az ágy alatt.
Hogy mi történt, azt már Menyus mondotta el. Amikor potyogni kezdett rá a vakolat és 
recsegni-ropogni kezdett a tetõ, hirtelen bebújt az ágy alá. Az erõs tölgyfa ágy megvédte a 
leszakadó gerendáktól, s amikor hallotta, hogy már hordják is fölüle az omladékot, annyira 
megnyugodott, hogy a borocska hatására még álomba is merült. Szülei ölelték, csókolták, a 
legények szidták, hogy legalább kiálthatott volna: semmi baja, nem kell annyira kapkodnunk, én 
pedig ...., én pedig azon gondolkoztam, mitõl dõlt össze a ház. Felszedtem egy helyen a fal köveit, 



és egyszerre megdöbbenve rákiáltottam Menyusra: "Te eszeveszett! Hiszen ennek a háznak nincs 
alapzata!" Menyus rándított egyet a vállán: "Alapzata nincs, az igaz ..., de minden egyebet nagyon 
jól megépítettem! Késõbb már erõsen rákapcsoltam a munkára!" Ott álltak az omladék körül a 
fáklyafényben Törpeháza összes lakosai s most mindnyájan óriási nevetésben törtek ki. 
Hahotázva kiáltozták: "Rákapcsolt Menyus a munkára! Késõbb már erõsen rákapcsolt! De 
alapzatot....., hahaha....., alapzatot nem rakott! Látjuk, mennyit ér, hogy késõbb már erõsen 
rákapcsolt! Ó, ez a bumfordi Menyus!"
Amikor idáig értem a történetben, ahol körülbelül vége is, az én Tomi barátom hirtelen felült a 
fekvõszékben, és ezt kiáltotta: ,,Értem! Most értem csak meg, miért éppen ezt a történetet mondta 
el nekem Moha bácsi! Mert azt mondtam délelõtt, hogy ilyenkor még, év elején nem tanulok teljes 
erõvel. Azt mondtam, hogy csak késõbb kapcsolok rá a komoly tanulásra!" Mosolyogva 
bólogattam: "Azért, bizony, azért mondottam el, Tomi barátom! Hogy megértsd: olyan a tanulás is, 
mint a házépítés. A tetõt csak szilárd fal tartja meg, a fal meg csak akkor lehet szilárd, ha jól 
megépített alapon nyugszik. A leckék éppen úgy egymáson épülnek fel, ahogyan a tetõ a falon 
nyugszik, a fal meg az alapzaton. A novemberi leckéket nem érted meg, ha nem tanultad meg az 
októberi tanulnivalót. Az októberi nem állja meg a helyét a fejedben, ha nem illesztheted rá a 
szeptemberi leckék szilárd alapjára." Ebben a pillanatban bejöttek a kertbe Tomi szülei, rokonai és 
így szóltak: "Indulunk, Tomi! Köszönd meg Moha bácsinak a vendégül látást." Tomi édesapja 
pedig ezt kérdezte: "Mi szépre tanított Moha bácsi?" Én válaszoltam Tomi helyett: "Semmi 
különösre. Megtanítottam házat építeni tudásból." Ezt persze, hirtelenében nem értették, 
elbámultak, és mindenki csodálkozva hallgatott. Kivéve természetesen, a körtérõl körtére 
röppenõ, zümmögõ darazsakat.....

A NAP HÕSE
Egy este Gyopár bátyám barátjával, Pantallóval beszélgettem kerti padocskánkon. Pantalló 
tizenhat éves lehetett, én tizenegy. Elmondtam neki, hogy én még sose mertem felülni a budapesti 
Vidám Parkban a hullámvasútra meg a csodakerékre, és nem merek átmenni a forgó hordón se. 
Attól tartok, hogy valami baj ér. Pantalló csacsinak meg gyávának nevezett és kijelentette, hogy 
nem szabad ilyennek maradnom. Indítványozta, hogy utazzunk be vasárnap Budapestre, menjünk 
el a Vidám Parkba mind a négyen, õ, Gyopár bátyám, Ugribugri öcskösöm meg én. Édesapánk 
megbízott Pantalló higgadtságában, beleegyezett hát a tervbe, és vasárnap reggel vonatra ültünk.
Úgy gondoltam, legkevésbé a csodakerék veszedelmes, azzal kezdem bátor tetteim sorozatát. 
Persze féltem attól is, szívesen álltam hát meg társaimmal más bódék elõtt, azzal is késõttb kerül 
sor rá. Az egyikben karikákat lehetett dobálni rudacskákra, és aki talált, megnyerte a rudacska 
mellett fekvõ tárgyat. Ugribugri izgatottan megragadta a karom: "Nézd, Moha! Mogyorós 
csokoládé!" A mogyorós csokoládét mind a ketten nagyon szerettük. Én mégis legyintettem. 
"Úgyse találunk." Ugribugri azonban befizetett magáért, kapott három karikát, és már az elsõvel 
meg is nyerte a csokoládét. De rögtön ijedten is nézett Gyopár meg Pantalló felé. Tudtuk 
mindhárman, hogy arra gondol, ha elõttünk bontja ki, illik megosztania velünk, és neki csak a 
negyedrésze jut. Zsebre is dugta gyorsan, és zavartan mondta: "Dobjatok ti is..., nagyon könnyû 
eltalálni." Nevettünk egyet csokoládé féltésén és továbbmentünk.
Elhatároztam, hogy összeszedem minden akaraterõm, mégis amikor a csodakerék épülete elé 
értünk, inamba szállt a bátorságom. Növelte rettegésemet, hogy Ugribugri még el is szaladt, 
nehogy bekényszerítsük. Pantalló nevetett rajta: "Fél is a kisöreg
az biztos, de a csokoládét is meg akarja enni, amíg mi bent vagyunk." Aztán vállamra tette a kezét: 
"No, Moha! Mutasd meg, hogy legény vagy a talpadon."
Amikor már befizettünk, és a bejutásra várakoztunk, Ugribugri visszamerészkedett, és csodáló 
tekintettel nézett engem. Nagyon jólesett, hogy bámulja bátorságomat, csodálatáért még azt is 
megbocsátottam neki gondolatban, hogy nélkülem készül megenni a mogyorós csokoládét. Noha 
tudja, mennyire szeretem én is. A félelmem, mihelyt elõször repített a kerék a párnázott falhoz, 
azonnal megszûnt, még szégyelltem is, hogy féltem ettõl a semmiségtõl. Kifelé jövet Gyopár 
megjegyezte: "Meglátjátok, elõ fog állni vele az öcskös: megint akar dobálni, hogy még egy tábla 
csokoládét megehessen." És csakugyan! Mihelyt kibámulta magát Ugribugri a hõsiességemen, és 
már lépegettünk az elvarázsolt kastély felé, így szólt: "Én szeretnék elõbb valami célbadobálóst 
csinálni..., vagy olyasfélét...., ahol nyerni lehet." Jelentõsen összenéztünk, és megálltunk vele az 
útbaesõ hajóverseny elõtt. Kicsiny hajókat kellett vízsugárral fecskendezni, azzal hajtani elõre. Az 



öcskös azonban nem a hajókat, hanem a nyereménytárgyakat vizsgálgatta. Aztán továbbindult: 
"Ez nem jó hely." Értettük és kuncogtunk. Nem volt mogyorós csokoládé a nyeremények között. 
Egy másik játszó helyen azonban volt. De itt nyílegyenesen kellett labdát dobni, az pedig nehéz 
mesterség. Kért is minket Ugribugri tüstént: "Gyerünk vissza a karikadobálóshoz." Csakhogy én 
most már minél elõbb büszkélkedni vágyódtam vele, van akaraterõm belépni a forgó hordóba is. 
Dobott hát célba ott, ahol voltunk. Háromszor is befizetett labdáért, de mind a kilenc dobással 
hibázott, és elszontyolodva mondogatta. "A karikadobálósnál biztosan sikerülne..."
A forgó hordón csak az mehet át, aki végigment elõbb az elvarázsolt kastély mókáin. Én csak a 
hordótól féltem, de Ugribugri a kastélytól is. Rábeszélésünkre nagynehezen bejött ugyan. de elõbb 
meg kellett mutatnunk neki hogy nem lesz kénytelen átmenni a hordón, máshol is kijöhet. A hordó 
elõtt egyébként az a meglepetés is ért, hogy Gyopár se ment át rajta. Azt mondta nem fél, már 
többször át is ment, de most új cipõ van rajta, síkos a talpa, elcsúszhat. Rajtam nem volt új cipõ, 
mégis szükség volt minden akaraterõmre, hogy belépjek. Miután elesés nélkül kijutottam belõle, 
nagy örömmel vettem észre, hogy Ugribugri is, Gyopár is ott vár már, végignézték bátor 
átvonulásomat. Pantalló, aki mögöttem jött át, megveregette a vállam: "Jól van, Moha ...., te vagy 
a nap hõse." Gyopár zavarban volt egy kissé, amiért elkerülte a hordót, igyekezett hát 
szakembernek mutatkozni: "Úgy van, Moha a nap hõse. Emlékszem, én is féltem, amikor elõször 
mentem át. Te azonban, Ugribugri, szégyellheted magad, gyáva vagy." Pantalló védte az öcsköst: 
"Ne bántsd, nem tehet róla. Nincs olyan nagy akaratereje, mint Mohának." Nagyon jólesett, hogy a 
nap hõsének neveznek, de az akaraterõ, ahogyan közeledtünk a hullámvasúthoz, mintha párolgott 
volna belõlem. Megint készségesen megálltam hát, amikor az öcskös felkiáltott. "Mogyorós 
csokoládé! Itt csak horgászni kell érte!" De ez a "csak horgászni" nehezebb volt,mint egyenesen 
dobni a labdát. Imbolygó horoggal kellett celluloid halakat kifogni. Hiába fizetett be háromszor is 
az öcskös, nem nyert. Még szomorúbban bandukolt hát tovább a hullámvasút felé, én meg egyre 
inkább szorongva. Egy percre még elvonta figyelmem rémületemtõl egy esemény: az öcskös a 
hullámvasútra se mert felülni, és Pantalló buzgón igyekezett rábeszélni. De azt hiszem inkább 
engem akart bátorítani. Láthatta rajtam, mennyire félek. Gyopár ezt mondta neki: "Ne kínlódj 
Ugribugrival, nem érdemes. Ha Moha a nap hõse, az öcskös a nap szégyenlovagja." Pantalló 
nevetett: "Csokoládé lovag."
Miután befutott vonatocskánk a hullámos állványzaton és épségben kiszálltam, Pantalló így szólt 
Ugribugrihoz: "Büszke lehetsz a bátyádra." Gyopár meg hozzátette: "Hja, neki nem csokoládén jár 
az esze." Ez azonban nem akadályozta meg benne az öcsköst, hogy ne kérje újból és újból: 
menjünk vissza a karikadobálóshoz, ott biztosan nyerni fog. De még körhintáztunk, utaztunk a 
kisvasúton és csak legvégül, újabb könyörgésére mentünk vissza. Boldog volt, hogy 
visszamegyünk. Csakhogy akkor már késõre járt, indulnunk kellett a pályaudvarra, siettünk hát a 
dobálásban. Ez persze nyugtalanította, elhamarkodva dobált, s noha ötször is befizetett, nem 
talált. Nagyon szomorúan lépegetett kifelé velünk és mondogatta: "Pedig olyan nagyon bíztam a 
karikadobálásban..."
Késõ estére értünk haza. Szüleink már megvacsoráztak, de odaültek hozzánk a verandára, mialatt 
ettünk, és hallgatták élményeinket. Meghívták vacsorára Pantallót is, õ meg elmondta nekik, hogy 
én nagy akaraterõvel háromszor is legyõztem félelmemet, és hogy én vagyok a nap hõse. 
Ugribugriról viszont Gyopár mondta el, mennyire félt, még a csodakerékre se mert ráülni, egymaga 
megette a csokoládét, és egész délután azon járt az esze, hogy még egy táblához jusson. Az 
öcskös hamarosan el is köszönt, és ment mosdani, lefeküdni. Látszott rajta, hogy fáradt. Amikor 
én is bementem szobánkba, már aludt. Nehezemre is esett, hogy nem dúdolgathatok mosdás 
közben, annyira jókedvûvé tett a cím: a nap hõse. De hiszen hamarosan torkomon is akadt volna a 
nóta. Amikor ugyanis félrehajtottam a takarót, hogy lefeküdjem, óriási meglepetés ért: ott volt a 
párnámon - a tábla mogyorós csokoládé. Nagyon elszégyelltem magam. Nem ette meg tehát az 
öcskös, hanem eltette énnekem, vagy legalábbis azért, hogy majd együtt együk meg. Én meg 
akaraterõmre büszkén ültem rá újból és újból a csodakerékre, és biztos voltam benne, hogy 
azalatt õ mohón fogyasztja. És ezért akart még egyszer nyerni, hogy mindkettõnknek egy-egy 
egész tábla jusson. Nem bírtam megállni, hogy föl ne ébresszem egy percre és legalább ennyit ne 
mondjak neki: "Te vagy a nap hõse, nem én. Milyen nehéz lehetett megállni, hogy ne edd meg!" Az 
elsõ pillanatban nem értette, mirõl beszélek. Aztán elmosolyodott. "Dehogyis volt nehéz. Hiszen 
tudom, hogy nagyon szereted." Szinte veszekedtem vele: "Dehogyisnem volt nehéz! Ahhoz kellett 
csak igazán nagy akaraterõ! Megyek is és megmondom mindenkinek." Utánam kiáltott: "Ne menj!" 



De én úgy, ahogy voltam hálóingben, szaladtam szüleink ajtajához. Szobájukban azonban már 
sötét volt és csönd. Nem mertem zavarni õket.
Pantalló és Gyopár még a kerti padocskán beszélgetett. Odaszaladtam hozzájuk: "Tudjátok meg, 
hogy nem ette meg Ugribugri a csokoládét, hanem eltette nekem! És mi még szidtuk, hogy nincs 
akaratereje! Õ a nap hõse, nem én. Majd mondjátok neki ti is!" De rögtön meg is döbbentem. A két 
fiú ugyanis nevetni kezdett. Gyopár éppenséggel vihogott és ezt mondta: "A nap hõse? A nap 
csacsija. Ha lett volna esze,megette volna.,, Pantalló észrevette megdöbbenésem, abbahagyta a 
nevetést, nagy-nehezen elfojtotta gúnyos mosolygását is, és komolykodva így szólt: "Szép tõle, 
hogy eltette neked..., nagyon szép. De azért... nyugodtan meg is ehette volna. Nem a világ egy 
tábla csokoládé." Ekkor újból kipuffant belõle a nevetés. Gyopár vihogása meg felerõsödött.
Feldúltan mentem vissza szobánkba: mit tudják ezek, milyen óriási nagy dolog egész délután nem 
bontani ki egy tábla mogyorós csokoládét, ha annyira szereti az ember, mint az öcskös meg én! 
Ugribugri felkönyökölt: "Valami bajod van?" Hallgattam. "Biztosan csúfolódtak. Mondtam, hogy ne 
menj. Nem kellett volna megmondani. Holnap megesszük." Azzal feje alá gyömöszölte 
kispárnáját, és egy perc múlva már aludt is. Lefeküdtem magam is, de én még sokáig ébren 
voltam. Behallatszott a nyitott ablakon Gyopár meg Pantalló beszélgetése, nem bírtam hát 
megfeledkezni róla, hogy fontos volt nekem a dicséretük, és nagyon szégyelltem magam.

A PERSELY
Amint már többször is mondottam nektek, egy kis falucskában lakom a Börzsöny-hegységben, 
Törpeházán. Ott is születtem és ott éltem gyermekkoromban is. Törpeházán azonban nem volt, és 
ma sincs semmiféle bolt, kereskedés. Gyakran leküldött hát engem édesanyám a völgybeli faluba, 
az ottani vegyeskereskedésbe. Számolni ugyan még nemigen tudtam - hiszen még iskolába se 
jártam - ez azonban nem volt baj. Édesanyám tudta az árakat, s a boltos bácsi mindig jól adott 
vissza.
Történt egyszer, hogy amikor ismét leküldött édesanyám, éppen látogatóban volt nálunk az egyik 
nagybátyám: Döme bácsi. Hallotta, hogy lemegyek, és megkért rá, hogy hozzak egyúttal neki is 
pipadohányt. Átadott egy pénzdarabot is és így szólt: "Amit visszakapsz belõle, a tiéd. Vehetsz 
érte magadnak cukorkát." A választás persze nem volt könnyû. Sokáig nézegettem a boltban a 
többszínû árpacukor rudakat, a színes csavart cukrot, a hajlós, fekete medvecukrot, a zöld színû, 
rugalmas gumicukrot, a fehér erõs cukrot, a tarkabarka savanyú cukrokat, a barna karamellát, és 
csak nagy nehezen tudtam határozni. Egy rúd hófehér árpacukrot kértem. A boltos bácsi ideadta, 
és ekkor igen elcsodálkoztam. Mert mindössze egyetlen krajcárt tett el a már visszaadott 
aprópénzbõl. Nekem azonban eszem ágában sem volt, hogy zsebre dugjam a többit, hiszen azt 
mondta Döme bácsi, hogy elvásárolhatom, ami visszajár. Nézegettem hát újból a cukrokat és 
mondottam: "Kérek a többiért is." Kaptam még medvecukrot is, erõs cukrot is, sõt egy 
ostyaszeletkét is ezüst papirosban, és igen elégedetten, eszegetve indultam hazafelé. Útba 
ejtettem Döme bácsi házát, átadtam neki a dohányt, s õ ezt mondotta: "Tudod mit, Mohácska? 
Ezentúl valahányszor lemégy, szólj be hozzám: nem kell-e valami nekem is. Látom, ügyes gyerek 
vagy, légy az én bevásárlóm."
Ettõl kezdve mindig be is szóltam hozzá: "Lemegyek, Döme bácsi!" Õ pedig mindig ezekkel a 
szavakkal adta át a pénzt: "Ami visszajár, a tied. Végy rajta cukorkát." Sorra kóstoltam hát a 
boltocska cukrait, de sose került annyiba, amit választottam, hogy a boltos bácsi az összes pénzt 
eltette volna érte. Mondanom kellett hát minden alkalommal: "A többiért is." Megtudtam azt is, 
hogy kisebbfajta játékocskákra is futja a pénzbõl. Vásároltam hát a cukron kívül kicsiny bádog 
vasúti kocsit, ugróbékát, facsigát, keljfeljancsit, kakas alakú fütyülõt meg zsákbamacskát. 
Sokszor már töprengenem is kellett mit vegyek még, milyen cukorkát,milyen játékocskát, hogy az 
összes krajcárkát elvásároljam.
Történt egyszer, hogy többen is voltak a boltban, hosszasabban kellett várakoznom, és 
alaposabban is szétnézhettem a polcokon. Ekkor megpillantottam valamit, ami tüstént nagyon 
megtetszett nekem. Négy-öt egyforma szobrocska állt egymás mellett, olyan magasságúak 
voltak, mint egy vizespohár és egészen olyan törpét ábrázoltak, mint amilyenek odafönn laktak, és 
laknak ma is Törpeházán. Mosolygós ábrázatuk, derékig érõ szakálluk volt, csúcsos sipkát, 
csizmácskát, széles bõrövet viseltek, bal kezükben bányászlámpát tartottak, hátukon tömött zsák 
volt, s annak a száját fogták jobb kezükkel. Büszkeséget éreztem: íme mennyire megbecsülik az 
emberek a törpéket. Ilyen kedves szobrocskákat készítenek róluk. Tüstént határoztam is: ma ezt 



veszem meg a visszajáró pénzért, hazaviszem és díszhelyre, az asztal közepére állítom. Hogy fog 
örülni édesanyám, édesapám, egész Törpeháza! A boltos bácsi azonban, amikor a szobrot 
kértem, elnevette magát, és a visszaadott pénzre mutatott: "Ennyiért? Hogy gondolod ezt, 
kisöcsém?" Azzal elém tett egy játék zsebórát meg néhány szem cukorkát.
Azon a napon nagyon szomorúan majszoltam a cukrokat hazafelé menet, de még nem 
vesztettem el a reményt. Talán majd máskor annyit kapok vissza, hogy megvehetem érte a 
törpécskét. És még nem is szóltam odahaza a szoborról, hadd legyen nagyobb az örömük, ha 
majd váratlanul megpillantják az asztal közepén. De hiába kérdeztem meg minden alkalommal a 
boltos bácsit: "Ma megkaphatom ezért a törpét?", mindig csak legyintett, és cukrot tett elém. Én 
meg egyre jobban és jobban szégyelltem elõtte, hogy kevés pénzem ellenére is ilyen értékes 
holmira merek áhítozni. Lassacskán abba is hagytam a kérdezõsködést. Attól kezdve azonban 
örültem, ha várakoznom kellett az üzletben. Azalatt is nézhettem a törpe szobrocskát.
Egy délelõtt, amikor ismét lementem a faluba, utolértem a hegyoldalban egy másik törpeházi 
kisfiút, Habakukot. Habakuk idõsebb volt nálam egy esztendõvel, õ már iskolába is járt, az elsõ 
osztályba. Õt is a boltba küldte valamiért az édesanyja, együtt mentünk tehát be, s mialatt 
vásárolt, ismét gyönyörködhettem a szobrocskában. Aztán magam is elintéztem vásárlásaimat, 
és cukrot kértem a visszajáró pénzért. A cukorból persze adtam Habakuknak is, és amikor 
elváltunk, azt indítványozta, hogy ezentúl mindig szóljak be érte, ha lemegyek. Örültem az 
ajánlatának, mert jobban telt az idõ kettesben, és ettõl kezdve mindig be is szóltam érte a 
házukba. Rendszerint õ vásárolt egyet-mást édesanyja megbízásából. Vásárolt cukorkát is, de 
mindig csak egyetlen szál medvecukrot. Azt gyorsan elszopogatta, s aztán mindig az én 
cukorkáimra került a sor. Ez azonban nem tûnt fel nekem, jól éreztem magam Habakukkal s még 
azt is elmondtam neki, mennyire szeretném megvásárolni a törpécskét. De tüstént meg is 
bántam, hogy elmondtam, mert kinevetett: "Hohó, barátocskám, ahhoz nem elég a te néhány 
piculád, vásárolj te csak ezután is cukorkát." Lebeszélt arról is, hogy játékot vegyek. Egyszer 
azonban nem jöhetett velem, és akkor megvettem a cukrokon kívül egy kicsike elefántot. Ekkor 
már feltûnt nekem, hogy mindig csak egyetlen szál medvecukrot vesz, az én cukromnak viszont 
megeszi a felét. De úgy magyaráztam ezt, hogy neki nincs Döme bácsija, aki neki ajándékozza a 
visszajáró pénzt.
Néhány hét múlva azonban igen nagy meglepetés ért. Amikor már a cukrot is megvásároltam, 
Habakuk a szobrocskára mutatott, és így szólt a boltos bácsihoz: "Kérek egy olyan törpét." Az elsõ 
pillanatban azt hittem, hogy tréfál, de ámulva láttam, hogy fényes pénzeket markol ki a zsebébõl, 
a boltos bácsi meg levesz a polcról egy törpét, még papírba is beburkolja és átadja neki. Most 
már tudtam, hogy valóság, amit látok: Habakuk csakugyan megvásárolt egy törpe szobrot. Csak 
álltam és bámultam Habakukra. Úgy, hogy még oda is szólt nekem félvállról, amikor indult: ,,Na 
gyere, Moha!" Alighanem tátott szájjal botorkáltam utána és úgy bámultam a csomagot. Arra 
egészen jól emlékszem, hogy megálltam az utcán, úgy kérdeztem meg tõle: "Hogyan lehetséges, 
hogy ilyen sok pénzed volt?!" Habakuk nevetett: "Úgy lehetséges, hogy összegyûjtöttem! Van egy 
kis perselyem, egy kis bádog postaláda, abban gyûjtöttem a pénzt." Ez igen jelentõs pillanat volt 
életemben. Ráeszméltem ugyanis, hogy butuska voltam.  Ráeszméltem, hogy magamtól  nem 
jutott eszembe: a pénzt össze is lehet gyûjteni. De nemcsak jelentõs, hanem szomorú percek is 
voltak ezek. Eszembe jutott, hogy a bádog vasúti kocsit már régen szétszedtem - meg is vágtam 
vele az ujjam - az ugróbéka csak egyetlen napig ugrott, a következõ napon már a rugó ugrott ki 
belõle, facsigát mi törpék is tudunk faragni, a "keljfeljancsiból" kiesett az ólom, és nem találtam 
meg a magas fûben, a zsákbamacskában viszont csak egy drótgyûrût találtam, az elefánt 
szétmorzsolódott, mert gipszbõl volt, a zsebórácska számlapján csak festve vannak a mutatók, a 
cukorból meg kevesebb is elég lett volna, különösen olyankor, amikor venni s enni szoktam: ebéd 
elõtt. Jaj jaj, ha nem vásárolok ennyi minden fölöslegeset, én már régen hazavihettem volna egy 
ilyen törpécskét! Szomorúan kérdeztem Habakuktól: "Hova állítod? Díszhelyre, ugye? Az asztal 
közepére? Habakuk megint nevetett: "Díszhelyre? Elteszem a szekrényembe! Hiszen ez persely!" 
Kicsomagolta a törpécskét és megmutatta, hogy nyílás van a zsákján, ott kell belehullatni a 
pénzdarabokat. Ettõl még jobban elszomorodtam. Nemcsak törpe szobrocskát vesztettem hát, 
hanem perselyt is! Márpedig a gyûjtéshez okvetlenül persely kell! Most már édesanyámnak is 
elmondottam nagy bánatomban, hogy mekkora csapások értek engem. Jól is tettem, hogy 
elmondottam, mert édesanyám megvigasztalt. Mosolygott és megsimogatott: "Ha igazán akarsz 
gyûjteni, nem kell ahhoz se bádog postaláda, se cserép törpe. Törpécske vagy te magad is. Légy 



hát te magad a persely." No, ezen megint álmélkodnom kellett, de már tréfálkoztam is: "Én legyek 
a persely? Nyeljem le a piculákat?" Édesanyám nevetett: "Jaj, dehogyis nyeld le! Hanem legyen 
hozzá erõd, hogy ugyanúgy összegyûjtsd azokat, ha csak egy ócska dobozkában is miként 
összegyûjti az a cserép törpe."
Legközelebb, amikor ismét lementem Habakukkal a faluba, már õ táthatta el a száját. Mert csak 
egyetlen rúd fehér árpacukrot vásároltam, és hasztalanul pusmogott a fülembe, zsebre dugtam a 
többi pénzt, és a mellemre csaptam: "Én vagyok a persely, a zsebem a nyílása!"
Volt ugyan még egy kis bajom a gyûjtés miatt, de édesanyám azon is segített. Nem tudtam 
elhatározni, mit is vásároljak, ha majd összegyûlik egy kis summácska. Sokszor még elaludni se 
bírtam a töprengéstõl: társasjátékot vegyek-e, vagy inkább pukkanós dugós puskát? Színes 
ceruzákat? Mit vegyek, mit vegyek? Jaj, jaj, mit is vegyek? Édesanyám azonban ezt mondotta: "Ne 
gondolkozzál rajta, hogy mit végy. Ne azért vásárolj, mert gyûjtöttél, hanem azért gyûjts, hogy ha 
majd igazán kell valami, megvásárolhasd." Hogy mennyire igaza volt, azt akkor tudtam meg, 
amikor egy sötét estén édesapámmal hazafelé botorkáltam az erdõn át. Csak olyan lassan 
haladhattunk, mintha csigabigák lettünk volna, s mondogatta is édesapám: "Lassan, Moha, fának 
ne menj, sziklába ne botolj!" S mondogattam én is: "Lassan, édesapám! Nehogy gödörbe essék!" 
Ekkor azonban már tudtam, hogy mire van szükségem, és milyen jó volt, hogy már másnap meg is 
vehettem az akkori idõk nagy újdonságát: egy villamos zseblámpát! És most már még jobban 
hasonlítottam a bányászlámpást vivõ persely törpéhez. Kivéve, persze, a derékig érõ szakállát. Ezt 
a hiányt azonban hat esztendõs törpécskének, - úgy gondolom - meg lehet bocsátani.

STIKLI
Ha elmaradt egy óra a tanítás végén, az én kiskoromban örültek ennek a gyerekek. Gondolom, ti 
szomorkodtok ilyenkor, mégis bátran bevallom, hogy én is örültem. Egy ilyen napon történt, hogy 
osztály- és törpetársam, Hetykepötyke így szólt hozzám: "Gyere már egyszer velünk te is stiklizni." 
Ti bizonyára nem ismeritek ezt a szót: "stikli". Mondhatnék helyette "hecc"-et is,de gondolom azt 
se ismeritek. "Csíny", "huncutság", "kópéság": több is, kevesebb is. Nevezzük hát "diáktréfá"-nak. 
Most azért is jó ez a kifejezés,mert Hetykepötyke felszólítása nem Törpeházán, hanem itt 
Budapesten hangzott el. Tíz esztendõs korunkban ugyanis itt jártunk iskolába. Örültem neki, hogy 
engem is hív, mert akkoriban már nagyon terhemre volt, hogy én mindig jó gyerek legyek. Egyesek 
már "besavanyodott"-nak is nevezgettek, és még arra is gondoltam, mennyire sajnálnám majd 
öregkoromban, hogy én soha semmiféle diáktréfában, kalandban részt nem vettem. 
Beleegyeztem tehát hogy velük megyek, és Hetykepötyke meg cimborái elmagyarázták nekem, 
mit fogunk cselekedni.
Menni fogunk az utcán szépen, rendesen, de egy csomó apró kárpitos szög lesz az ujjunk között. 
És ha kislánynak kerülünk a háta mögé, akkor azokat a szögecskéket ügyesen belepottyantjuk a 
tarkójánál a gallérjába. Kezünket villámgyorsan visszakapjuk,
és nyugodtan, komolyan beszélgetünk tovább. Nagyon mulatságos, ahogyan sikkant, kapkod, 
szökdécsel, mert azt hiszi, bogár került a ruhájába, minket azonban mégse mer szidni, mert 
hiszen mi rá se pillantunk, mi komoly képpel vitatkozunk valamelyik tan tárgyról.
Bármennyire kívántam is részt venni velük a mókában, ez a tájékoztatás meghökkentett, és 
kijelentettem: "Ez nem jó, ettõl nagyon megijedhet, árthatunk neki ezzel." Persze lehurrogtak:
"Éppen ellenkezõleg! Használunk neki! Mert körültekintésre, óvatosságra neveljük! Edzzük az 
idegeit!" Gyönge érv volt ez a szög pottyantás védelmére, vágyam viszont a stiklizésre annyira 
erõs volt, hogy juttatott erejébõl az érvnek, és már aznap is négy-öt kislánynak pottyantottam 
szögecskéket a nyakába, és nagyon élveztem bûvészi gyorsaságom, mert amikor a kislány 
büszkén visszafordult, én már nyugodt és komoly ábrázattal magyaráztam Hetykepötykének: 
"Nem jól mondod, kérlek. A legkisebb közös többszöröst törzstényezõkre bontással úgy 
határozzuk meg, hogy a törzstényezõk mindegyikét annyiszor írjuk le, ahányszor elõfordul abban a 
számban, amelyben a legtöbbször fordul elõ." Eközben udvariasan kikerültük a kislányt, és csak 
akkor puffant ki belõlünk az élvezetes hahota, amikor már nem láthatta ábrázatunkat.
Örültem neki, hogy részt vettem a stiklizésben, hogy nem vagyok már "besavanyodott jógyerek" - 
és legközelebb már eszembe se jutott, hogy elõször azt mondtam, árthatunk ezzel a kislánynak. 
Vagy negyed kiló kárpitos szögecskét hintegettem el gallérokba, s minthogy októberben történt 
ezt a hintegetést, elneveztem "õszi vetés"-nek. No de ha vetettem, arattam is. Mégpedig 
akaratomon kívül, és rémületet. Egy kislány ugyanis leszaladt ijedtében a gyalogjáróról, és éppen 



egy száguldó kétlovas hintó elé. Egyetlen pillanatig biztosak voltunk benne, hogy elgázolják a 
lovak, s ha félrerántotta is õket az ügyes kocsis, az a rémítõ pillanat mégis létrehozta 
mindnyájunkban az elhatározást: abbahagyjuk az "õszi vetés"-t. Én még diadalmaskodtam is 
nagy szemtelenül: "Most láthattátok, hogy igazam volt, árthatunk a stiklizéssel" - de persze megint 
lehurrogtak: "Nem igaz! A stiklizés nem hibás. Az volt a hiba, hogy lányokkal kezdtünk. A lányok 
buták." Ebbe a magyarázatba mindnyájan szívesen belenyugodtunk, és törtük a fejünket olyan 
stiklin, amely még mulatságosabb is a szög pottyantásnál, és amelyrõl biztosan tudhatjuk: nem 
árthatunk vele senkinek. Ki is találtuk, mit tegyünk,és néhány nap múlva felmentünk vagy hatan 
egy nagy belvárosi bérház elsõ emeletére.
A legerõsebb fiú megfogta a kis Kovács Andrist a hóna alatt, egy másik a két lábát emelte a 
levegõbe, Andris meg behunyta a szemét, és becsöngettünk egy lakásba. Mihelyt ajtót nyitottak, 
már vittük is be Andrist vízszintesen, lefektettük az elõszoba piros szõnyegére, egy jó beszédû 
társunk meg elõadta szépen a háziaknak, hogy elnézést kérünk a zavarásért, de elájult az 
osztálytársunk, szíveskedjenek egy pohár vizet adni, hadd térítsük magához. Hozták a háziak 
készségesen a vizet, Hetykepötyke kitátotta Andris száját, löttyintgetett bele a pohárból, mi meg 
melléjük kuksoltunk és könyörögtünk Andrisnak: "Térj magadhoz, kedves barátunk! Ne hagyj itt 
minket ilyen ifjan!"
Aki azonban Andris feje mögött kuksolt, túllõtt a célon, és ezt mondta: "Ha nem térsz rögtön 
magadhoz, akkorát csapok a fejedre, hogy kukán mégy a másvilágra!" Andrisnak addig is 
kegyetlenül nehéz volt komolynak maradnia, nyilván ugyanúgy remegett a hasa a visszatartott 
nevetéstõl, mint mindnyájunké. Ekkor azonban a megkukító fejencsapást hallva, nem bírta tovább 
erõvel, és kitört belõle a bruhaha, ahogyan akkoriban mondtuk: "kiplatzolt". Belerobbant a 
nevetése a pohárba, a víz szertefröccsent, õ meg felugrott, rohant kifelé, mi persze utána, és 
kiáltoztuk közben a háziaknak: "Köszönjük a vizet! Meggyógyult a drága! Jaj de jó! Jaj de jó! 
Köszönjük! Köszönjük!" Az utcán aztán megálltunk, egymásnak dõltünk, és az volt a legnagyobb 
élvezet az egészben, hogy nem kellett tovább visszatartani a nevetést, de nevettünk is percekig, 
még a könnyünk is csorgott tõle.
Nagyon örültem ismét, hogy részt vettem ebben a remek stikliben, és annak még külön is örültem, 
hogy ezzel aztán igazán nem okozhatunk semmi bajt. Annyira tetszett nekem ez a móka, hogy 
legközelebb arra kértem a fiúkat, én játszhassam az ájultat, és fogadkoztam, én nem nevetem el 
magam, hanem lassan eszméletre térek, és elérzékenyülten hálálkodom a háziaknak. Felmentünk 
hát ismét egy elsõ emeleti lakás elé, felemeltek, behunytam a szemem, és becsöngettek. Tüstént 
kiáltott odabent, -de távolabbról - egy öreg néni: "Nyitom! Mingyár! Tessék
várni!" Néhány pillanat múlva már hallottam is, hogy nyílik az ajtó, társaim bevittek, lefektettek a 
padlóra, a jóbeszédû meg elõadta kérésüket. De ekkor megint nyílt az elõszobai ajtó, és egy másik 
néni, - aki nyilván ekkor jött haza - ezt kiáltotta: "Rettenetes! Rettenetes!" Azt hittem, rajtam 
sajnálkozik, feküdtem hát tovább is mozdulatlanul, csukott szemmel. De így folytatta fájdalmasan 
és jajongva: "Harminckilenc fokos lázzal felkel és kijön hálóingben! Hogy tehetett ilyet, 
édesanyám?!" Ekkor kinyitottam a szemem, és megdöbbenve láttam, hogy már egyetlen 
osztálytársam sincs az elõszobában. A hálóinges, nagyon öreg néni egy szekrénybe 
kapaszkodott, és ijedten, könyörögve motyogta: "Ne haragudjál rám, édes Jolánkám ..., azt hittem, 
hogy a postás csönget..., hogy a nyugdíjamat hozza." A fiatalabb néni újból feljajdult: "És mezítláb 
jött ki! Influenzásan! Novemberben! Amikor úgy vigyázok, nehogy tüdõgyulladást kapjon! Hiszen 
ott van édesanya papucsa az ágy mellett!" Karon fogta gyorsan a nénit, és vezette a szoba felé: 
"Gyorsan vissza az ágyba! Hogy könyörögtem, ne törõdjék vele, ha csöngetnek! De ha már kijött, 
miért nem papucsban, pongyolában?" Totyogott az öreg néni a szoba felé, és majdnem sírdogálva 
mentegetõdzött: "Igaz, drágaságom, igaz ..., de siettem...., féltem, hogy nem vár meg a... postás." 
Az ajtóban azonban meg kellett állniok, mert a néni köhögni kezdett. Megkapaszkodott a 
kilincsben, és csak úgy rázta a köhögés. Száraz, influenzás, veszedelmes hangú köhögés.
Még a lépcsõházban is hallottam. Még a kapualjban is hallani véltem. És most midõn elmondtam 
nektek ezt a ... remek stiklit, ismét hallom. Emlékezetemben.
A kapu elõtt csak Hetykepötyke várt rám a könyveimmel. A többiek már elszéledtek. Átvettem a 
könyvcsomót és anélkül, hogy egyetlen szót is szóltunk volna, megindultunk hazafelé.

A TERMÉSZET RENDJE
Említettem a múltkoriban, amikor Hetykepötykérõl beszéltem, hogy majdt azt is elmondom, 



miként hagyta abba hetyke viselkedését, kötekedését. Mondottam, hogy már másodikos korában 
izmosodni kezdett. Mire harmadikos lett, õ volt a legerõsebb az osztálytársai között, és nagyon 
tetszett neki, hogy két-vállra tudja fektetni õket. Elébük is toppant sûrûn: "Birkózzunk!" A legtöbben 
persze vonakodtak birkózni vele, tudták, hogy legyõzi õket. Ezeket azonban addig lökdöste, 
bosszantotta, amíg mégiscsak birkóztak, õ meg újból és újból élvezhette a gyõzelmet. Egy tavaszi 
napon pedig még ennél is kellemetlenebbül kezdett viselkedni. Arra figyeltem fel, hogy már ki se 
kényszeríti a birkózást, hanem egyszerûen derékon kapja, földhöz csapja egy-egy osztálytársát, 
és már megy is tovább, újabb áldozatokat keres. Ha azonban dühösködik és szidja õt a földhöz 
csapott, akkor vigyorogva ezt mondja: "Hja, barátocskám, ez a természet rendje. Az erõsebb 
legyõzi a gyöngébbet. A természet rendje ellen nincs mit tenni. Nyugodjál bele szépen." No, ekkor 
már odalépegettem hozzá és megkérdeztem: "Hol szedted ezt az óriási bölcsességedet?" 
Ötödikes voltam, erõsebb is mint õ, gyanakodva pillantott hát rám, de támadó hangon felelte: 
"Olvastam egy képes újságban, igenis! Az is ott van, hogy figyeljünk csak a természetre: a bogarat 
bekapja a madár, a madarat elcsípi a róka, a rókát megfogja a kutya, a kutyával elbánik a farkas, a 
farkassal az ember. Szerinted talán nem a természet rendje, hogy az erõsebb gyõzzön?" Nem 
kellett gondolkodnom a válaszon, igazat adhattam neki legjobb tudásom szerint: "De igen, 
Hetykepötyke, az a természet rendje." Ettõl kezdve azonban folytonosan figyeltem a 
garázdálkodásait. A tavasz vége felé már azt is megtette, hogy ajtóban vagy keskeny ösvényen 
egyszerûen félrepöndörítette vagy fel is lökte gyöngébb társait, a forrásnál elrántotta õket a 
csörgõ alól: "Elõbb én iszom!" Az iskolai hintáról a gallérjuknál fogva leemelte õket s maga ült a 
helyükre. És ha zúgolódott vagy sírva fakadt a kistörpe, vigyorogva megveregette a vállát: 
"Nyugodjál bele, barátom, ez a természet rendje. Az erõsebb legyõzi a gyöngébbet. A bogarat 
bekapja a madár, a madarat elcsípi a róka, a rókát megfogja a kutya, a kutyával elbánik a farkas, a 
farkassal az ember." Késõbb pedig még ezeknél is nagyobb garázdaságokra vetemedett.
Egy délután, amikor mindnyájan a faluvégi réten játszottunk, egy kis elsõs, a kis Kavics kihozott 
nekünk megmutatni egy nagyon szépen kicifrázott fûzfabotot. Nézegette a botot Hetykepötyke is, 
aztán kijelentette: "Nekem adod." És már száguldozott is vele nagy vígan körbe a réten. A 
törpécskék megdöbbenve rám néztek: még most se teszek semmit Hetykepötyke garázdálkodása 
ellen? De én ekkor még nem tudtam mit tegyek. A botot ugyan elvehettem volna tõle, de én azt 
akartam, értse meg, hogy nem szabad így viselkednie, azt akartam, önszántából legyen jó.
Történt azonban még valami ezen a délutánon, s akkor világossá lett elõttem, mit kell tennem. 
Labdázás közben egyszerre csak felkiáltott Borsika: "Nini, egy kiscica!" A cicát egyikünk se 
ismerte, tehát nyilván valamelyik közeli tanyáról csatangolt el hozzánk az erdõn át. Borsika már 
szaladt is a cica felé, de futott Hetykepötyke is, megragadta Borsikát, birkóztak egy kicsit, 
félrelökte, és felkapta a cicát. Borsika felháborodva kiáltotta. "Én láttam meg! Tessék ideadni!" 
Hetykepötyke azonban nevetett: "De én fogtam meg! Mert én vagyok az erõsebb! A természet 
rendje szerint engem illet! Nyugodjál bele szépen!" És már szaladt is haza a cicával, hogy elejét 
vegye a további vitának.
Másnap délben az iskolából hazamenet, mintha csak véletle nül történnék, csatlakoztam 
Hetykepötykéhez. Azzal kezdtem a beszélgetést, hogy mennyire tetszik nekem az õ elmélete, 
teljesen egyetértek vele. A természet rendje szerint mindig az erõsebbnek kell diadalmaskodnia. 
Minthogy gyanakodva nézett rám, így szóltam: "Nem hiszed, hogy helyeslem? Bebizonyítom. Ott
megy elõttünk a kis Pojáca. Elveszek tõle valamit az erõsebb jogán, csak majd segíts nekem, ha 
akadékoskodna."
Pojáca, a kis elsõs törpe csakugyan ott ballagott elõttünk az erdei ösvényen, mégpedig igen 
különös módon. Tarisznyáját ezúttal nem a vállára függesztve, hanem a melléhez szorítva vitte, és 
mialatt ballagott, folytonosan simogatta és megnyugtató szavakat motyogott feléje. Odaléptünk 
hozzá, és megkérdeztem tõle:
Mi van a tarisznyádban, Pojáca?" Felragyogó arcocskával, boldogan felelte: "Kisnyúl! Szekérrõl 
adták nekem az elõbb, visszavinném a mamájához, de nem tudom hol fogták. Ha megerõsödött, 
szabadon engedem." Kacsintottam Hetykepötykének és így szóltam Pojácához: "Nagyon 
szeretném látni a kisnyulat, nyisd ki a tarisznyád, mutasd meg." Pojáca kinyitotta, de tüstént fel is 
jajdult. Úgy intéztem ugyanis a dolgot, hogy a kisnyúl kiugorjék. Lódult utána persze Pojáca is, de 
félrelöktem és elcsíptem elõle a nyuszit. Bedugtam a magam tarisznyájába
és nevettem. "Na, ez már az enyém. Tõled megugrott, én fogtam meg, engem illet. Ugye, 
Hetykepötyke?" Hetykepötyke buzgón helyeselt: "Úgy van, Mohát illeti! Moha az erõsebb, õ fogta 



meg,
övé! Ez a természet rendje!" Újabb kacsintással megköszöntem támogatását s már indultam is 
vele tovább. Mintha semmi se történt volna, nyugodtan csevegni kezdtem: "Tudod-e, hogy én már 
elhatároztam, mi leszek? Gyógynövény gyûjtõ. Édesapám
ugyan ötvösmester, de ötvösbõl sok van Törpeházán, gyógynövénygyûjtõ azonban egy sincs."
Hetykepötyke mindaddig ha valami rosszaságot követett el, tüstént odébb állt, elszaladt, most 
azonban együtt kellett maradnia a megbántottal. Pojáca ugyanis zokogva baktatott utánunk és 
szüntelenül mondogatta nekem, azazhogy inkább zokogta: "Add vissza a nyuszikámat! Add 
vissza a nyuszikámat! Add vissza a nyuszikámat!" Mintha nem is hallanám, nyugodtan csevegtem 
a gyógynövénygyûjtésrõl. Hetykepötyke azonban hátra-hátrapislogott a könyörgõés zokogó 
Pojácára és egyre komorabb, nyugtalanabb lett.
Végül is úgy tettem, mintha már engem is háborgatna Pojáca óbégatása, megálltam és szigorúan 
rászóltam: "Ne zavard a beszélgetésünket! Értsd meg már: az a természet rendje, hogy az 
erõsebb diadalmaskodjék. A bogarat bekapja a madár, a madarat elcsípi a róka, a rókát a kutya, a 
kutyával elbánik a farkas, a farkassal az ember. Bele kell tehát nyugodnod, hogy a nyuszid az 
enyém. Ugye így van, Hetykepötyke?" Hetykepötyke ekkor még bólintott: "így, így ... de már 
bizonytalan és rekedtes volt a hangja, az arca meg a haja tövéig veres, látszott rajta, hogy már 
dolgozik benne ellenem a felháborodás. Én azonban tovább indultam és csevegtem: "Szép 
foglalkozás az ötvösség is, de a növénygyûjtés egészségesebb. A növénygyûjtõ nem görnyed 
naphosszat a mûhelyasztal fölött." Eközben Pojáca egyre kétség beesettebben zokogott: "Jaj, 
Moha ..., a nyuszika meg én már nagyon megszerettük egymást..., mi már összetartozunk ... Már 
el is neveztem Bercikének ... Jaj, Moha..., minket már nem szabad elválasztani egymástól!" Ismét 
úgy tettem, mintha nem is hallanám: Hetykepötyke azonban félénken és, izgatottan odasúgta 
nekem: "Te Moha ..., úgy látszik, már csakugyan nagyon megszerette..." De csak vállat vontam s 
folytattam: "Én tudod, amúgy is nagyon szeretek erdõn-mezõn csatangolni, a gyógy növény 
gyûjtés tehát éppen nekem való."
Pojáca ekkor már a nyuszinak kiáltozott zokogva: "Ne aggód jál, drága Bercikém ..., itt vagyok a 
közelben..., majd meglátod, hogy történni fog valami ..., nem lehetséges az, hogy mi elszakadjunk 
egymástól!" Hetykepötyke mellkasa most már egyre hevesebben emelkedett süllyedt, komor 
szemébõl már szinte szikrák röpködtek felém, de még mindig csak ennyit mondott: "Te Moha..., ez 
a Pojáca ... nagyon szomorú." Ismét vállat vontam: "A bogár is szomorú a madár csõrében, a 
madár is a róka fogai közt." És folytattam. Annak pedig különösen örülök, hogy majd utazgatnom 
is kell. Felkutatom a ritka gyógyfüveket a Mátrában is, a Mecsekben is."
Észrevettem, hogy ökölbe szorul a keze, és most már remegett is a hangja izgalmában, amikor 
közbevágott: "Te Moha..., hiszen ezt  a kisnyulat...., amikor kiugrott a tarisztnyából.....Pojáca is
meg tudta volna fogni. Ez a kisnyúl ... tulajdonképpen .... az övé!" Most már olyan sötéten és vadul 
nézett a szemembe, mintha tüstént rám akarná vetni magát. De én nyugodtan folytattam: "Az is 
nagyon jó, hogy ha begyûjtöttem õsszel a csipkebogyót, akkor már semmi dolgom tavaszig, 
egész télen olvashatom a könyveket a gyógynövényekrõl, tanulhatok."
Eközben már magunk mögött hagytuk az erdõt és közeledtünk kertünk kapujához. Pojáca most 
már szünet nélkül, szinte összesen ezt az egyetlen szót zokogta: "A nyuszikámat! A nyuszikámat!" 
Én azonban, mintha nem is hallanám, elköszöntem tõlük: "No szervusztok." Beléptem a kertünkbe 
és becsuktam magam mögött a kaput. De alig tettem néhány lépést a házunk felé, 
Hetykepötykébõl kitört a harag, és utánam ordított: "Moha! Azonnal add vissza Pojácának a 
kisnyulat!" Fenyegetõ lassúsággal visszalépkedtem hozzájuk, és Hetykepötyke elé álltam, olyan 
közel, hogy majdnem összeért az orrunk. Magam is ökölbe szorítottam a kezem és olyan 
vészjóslóan, ahogy csak telt tõlem ezt kérdeztem: "És miért adjam vissza?" Hetykepötyke 
elsápadt,
most már nem törõdött vele, hogy erõsebb vagyok és megverhetem, mindenre elszántan az 
arcomba üvöltötte: "Mert nem igazság, hogy elvedd! Nincs jogod hozzá!" Süvített az én hangom 
is: "Nincs jogom?! És a természet rendje?!" És ekkor Hetykepötyke ezt kiáltotta: "Fütyülök a 
természet rendjére!" A többit már néhány szóval elmondhatom. Barátságosan elmosolyodtam, 
kivettem a tarisznyából a kisnyulat és beletettem nem Pojáca, hanem Hetykepötyke tarisznyájába: 
"Tied a kisnyúl, Hetykepötyke. Vidd haza emlékeztetõül, és valahányszor káposztalevelet adsz 
neki jusson eszedbe, hogy a természet rendje szerint mindig az erõsebbnek kell gyõznie." 
Hetykepötyke egyik ámulatból a másikba esett, látta, hogy mosolyog Pojáca is, megértette, hogy 



beugrattuk, ámulva látta, hogy õ kapja meg a nyulat, de fõként azon csodálkozott, hogy a 
természet rendjére figyelmeztettem. Kérdezte is ámuldozva: "Miért mondod ezt, Moha? 
Csúfolódol? Hiszen te erõsebb vagy, mint Pojáca, és én mégse akartam, hogy a tied maradjon a 
kisnyúl. Hiszen én szembeszálltam a természet rendjével."
A vállára tettem a kezem: "Dehogyis szálltál szembe, cimbora! Hiszen most is az erõsebb gyõzött: 
igazságérzeted legyõzte rosszaságodat. Ügyelj rá, hogy igazságérzeted mindig erõsebb legyen 
izmaidnál és olyankor is gyõzzön, amikor neked magadnak lenne hasznod a rosszaságból. 
Például, amikor cifrázott fûzfabotot vagy kiscicát szeretnél elkaparintani..."
A botot is, a kiscicát is még aznap eljuttatta Kavicshoz és Borsikához, és nemsokára már nem is 
illett rá a Hetykepötyke név. El is hagytuk lassacskán a nevébõl a "hetyke" szót, és törpe voltára 
célozva, csupán "Pöttyké"-nek szólítottuk. Ezt a nevet viseli ma is, pedig már nyolc unokája van.

IGAZMONDÁS
Amint tudjátok, vasúton járok be Budapestre Törpeházáról. A vonaton persze mindig körém 
gyûlnek a gyerekek, és beszélgetünk. Körülbelül egy hónappal ezelõtt egy váci kisfiúval utaztam 
hazafelé, és megkérdeztem tõle, jól tanul-e. Azt válaszolta, hogy kitûnõ tanuló, minden tantárgyból 
mindig ötösre felel. A következõ héten azonban néhány osztálytársa telepedett mellém a vonaton, 
és véletlenül megtudtam tõlük, hogy az a kisfiú nagyon rossz tanuló. Nem árultam el nekik, hogy 
nekem mit mondott, hanem vártam, hogy ismét találkozzunk. Ez a találkozás a napokban meg is 
történt.
A kisfiú jókedvûen köszöntött, mellém ült és mesélgetni kezdte, hogy mi újság náluk odahaza. 
Elmondotta, hogy nagyon örül, mert pompás görgõt csinált neki az édesapja. Én azonban ezt 
feleltem a lelkendezésére: "Ha akarom hiszem, ha akarom, nem hiszem." Meghökkenve bámult 
rám egy pillanatig, de már
eszébe is jutott valami egyéb, és örömmel újságolta azt is, hogy
egy nagyon ügyes kutyát kaptak ajándékba. De én erre is csak ezt válaszoltam: "Ha akarom 
hiszem, ha akarom, nem hiszem." Amikor már vagy hatodszor mondtam ugyanezt, csodálkozva 
felkiáltott: "De Moha bácsi.....hiszen így nem lehet beszélgetni!
Ha Moha bácsi nem hisz nekem!" Ekkor aztán megkérdeztem tõle: "Honnan tudhassam, hogy 
most igazat mondasz? Te talán nem kételkednél annak a szavában, aki már hazudott neked?
Kételkednél bizony! Talán még szóba se állnál vele! Mert aki
hazudik, az megbízhatatlan. És gyáva is."
A kisfiú elvörösödött és lehajtotta a fejét. De egy kis idõ múlva lassan rám nézett, és halkan így 
szólt: "Moha bácsi... Én csakugyan.... hazudtam múltkor. De gyáva nem vagyok." 
Megmagyaráztam hát neki, hogy igenis gyávaságból hazudott. Nem volt bátorsága vállalni azt a 
kis kellemetlenséget, hogy megtudom róla, rossz tanuló. Márpedig, aki fél mások véleményétõl, az 
gyáva. Jellemes és bátor fiú nem bújik hazugság mögé a kellemetlenségek elõl.
Most már elgondolkodva huzigálta a kabátja cibzárát, aztán egyszerre így szólt: "Kár volt hazudni. 
Gondolhattam volna, hogy úgyis kiderül." No, ez a mondása nagyon bántott engem, és 
ráförmedtem: "Ejnye-bejnye, csirke csípje!" Hogy úgyis kiderül?" De hiszen nem az a baj a 
hazugságban, hogy kiderülhet! Megmondom én neked tüstént, hogy mi a baj a hazugságban." És 
elmondtam neki a fahuszár történetét. Hallgassátok meg ti is.
Amikor olyan ... kilenc-tíz esztendõs voltam, oda ugrabugrált hozzám egy napon az öcskösöm, 
Ugribugri. Arra kért, faragjak neki egy huszárt. Lovon üljön a huszár, csákója is legyen, kardja is 
legyen. Akkoriban már ezermesterkedtem is, nem volt hát nehéz teljesítenem a kívánságát. 
Szereztem egy alkalmatos kõrisfa csutakot és kifaragtam belõle a huszárt. Egy darabból 
faragtam az egészet, lovon ült, csákója is volt, kardja is volt. Be is festettem szépen. A lovat 
barnára, a huszár dolmányát kékre, nadrágját veresre. Hej, boldog volt Ugribugri! Meg nem vált a 
huszárjától egy pillanatra se. Még vele is aludt. Nem is evett anélkül egy falatot se, hogy ne tett 
volna ugyanakkor a huszár elé egy kis szalonnát, a lovacska elé egy kis zabot.
Egy reggelen ... keserves zokogásra ébredtem. Ugribugri mezítláb, hálóingben a szoba közepén 
állt, mindkét tenyerecskéjét maga elõtt tartotta, és a két kis tenyéren, mint nyitott kagyló héjakon, 
ott feküdt a fahuszár. Az öcskös tekintete a huszárra irányzódott, de aligha láthatta a könnyeitõl. 
Nagy nehezen meg tudtam, hogy mi történt. A huszár mint mindig, vele aludt az ágyban, Ugribugri 
meg álmában ráhemperedett, és bizony, hiába faragtam kemény kõrisfából, letörött a csákója. 
Vigasztaltam az öcsköst, ahogy csak bírtam. Egyet se búsuljon, nem a feje törött le a huszárnak, 



megragasztom én azt a csákót ügyesen, odaszögelem pici szöggel, át is festem újból, nyoma se 
lesz a törésnél nem veszi azt észre soha senki.
Meg is cselekedtem ezt még aznap, és olyan lett a huszár, hogy akár sasmadár is vizsgálgathatta 
volna, - annak pedig kitûnõ szeme van - még az se vette volna észre, hogy valami hiba volt a csákó 
körül. De hiába mutattam Ugribugrinak nagy büszkén, hogy milyen jól sikerült, amint ránézett a 
huszárra, újból sírni kezdett. Látta ugyan, hogy nem látszik rajta a törés, mégis sírdogált. Kezébe 
nyomtam a huszárt, és biztattam, hogy ugrabugráljon el vele vidáman, nyargaljanak együtt 
hajrázva, mint azelõtt. De még csak nem is úgy fogta, mint addig. A két tenyerecskéjén tartotta, és 
nem ugrabugrált, hanem csak elbaktatott vele. Rögtön le is ült, nézte, nézte a huszárját, és újból és 
újból sírdogálni kezdett. Faggattam: "De hát miért sírsz még mindig? Mi bajod?" Fel-felzokogott a 
kérdésemre, és csak többszöri ösztökélés után válaszolt: "Törött... Törött..." Magyaráztam neki: 
"De hiszen nem látszik rajta, hogy törött, nem veszi azt észre senki, nem is tudja senki." Ekkor 
lassan rám emelte könynyes szemét, és csodálkozva is,panaszosan is ezt nyöszörögte: "Mit ér az 
nekem, hogy .... nem tudja senki? Ha én magam ...., ha én magam tudom, hogy törött..."
Ezt a történetet mondtam el ott a vonatban annak a váci kisfiúnak és hozzáfûztem: "Nem az a baj 
a hazugságban, hogy kiderülhet, hanem az a baj, hogy megtörtént."

ÉDESANYA
Egy májusi estén édesanyánk miközben kikísérte vendégét, Mályva nénit, így kiáltott fel a 
verandán: "Jaj! Egy moly! Pedig milyen alaposan átnéztem minden ruhát!" Megfogta a molylepkét 
és feddõleg szólt Gyopár bátyámhoz meg hozzám: "Itt röpköd az orrotok elõtt, és nem törõdtök 
vele!" Gyopár ravaszkás ábrázattal ezt mondta: "Tetszik tudni mit? Kapjunk minden molyért egy 
krajcárt." Édesanyánk elkomolyodott, nagynénénk azonban nevetett: "Nem rossz gondolat. így 
jobban eszükbejut, hogy nézelõdjenek. Én megadom nektek a krajcárt a molyokért." Láttam 
édesanyánkon, hogy bántja ez a megállapodás, de nem akart ellenkezni a nõvérével. Csak ennyit 
mondott: "Reméljük, most már nemigen lesz. Hiszen mindent kiporoltam, benaftalinoztam."
De bizony, röpködtek a molyok továbbra is. Gyopár egy hét múlva, szombaton vagy húsz 
lepkécskének a maradványait vitte' igazolásul Mályva nénihez és ment aztán a völgybeli 
falucskába kisfúrót meg csavarokat vásárolni, mert akkoriban már nagy kedvvel 
ezermesterkedett. Ugyanezen az estén így szólt hozzánk édesanyánk: "Mintha a ti szobátokból 
jönnének a molyok. Én ugyan átnéztem minden holmitokat, de hátha elkerülte valami a figyelmem. 
Vizsgáljátok át holnap ti is a szobátokat. Hátha van valami rongydarab vagy szövet holmi a 
játékaitok között, és abban van a molyfészek." De hiába vizsgáltuk át minden holmin kat, a 
következõ héten még több moly röpködött házunkban, és szombaton Gyopár már vagy harmincat 
vitt Mályva nénihez Kérdezte is tõlünk édesanyánk aznap este: "De hát jól átnéztetek a múltkor 
mindent?" Gyopárhoz fordult: "Te rongyokat szoktál a padlóra teríteni kilincs olajozáskor." Gyopár 
buzgón bóloga tott: "Azokat is megnéztem. Alaposan." És egy hét múlva már negyven 
molyocskával sietett nagynénénkhez.
Hétfõn délelõtt, a nyári szünet elsõ napján édesanyánk megint kihordta családunk összes ruháit 
az udvarra, szellõztette, kefélte, töprengve vizsgálgatta õket. Töprengve álltam magam is szobánk 
közepén. Gyopár nem volt odahaza, és egyszerre csak két molylepke szállongott el elõttem 
ugyanabból az irányból, Gyopár fiókos szekrényének legalsó fiókja felõl. Figyelni kezdtem a fiókot, 
és abban a pillanatban kiröppent a résbõl a harmadik. Örömömben, hogy megtaláltam a moly 
fészket, sajnos üvöltöttem egy nagyot. Ha óvatosabb vagyok és titokban megsemmisítem, 
szomorúságtól mentem meg édesanyánkat. Üvöltésemre ugyanis bejött, és együtt vettük ki a fiók 
hátsó sarkából Gyopár ócska, rongynak használt, kötött melegítõjét. Ellepték a zsákszerû hernyó 
tokocskát, és röpködtek belõle a molylepkék. Éppen csak kitettük az udvarra a csirkéknek, már 
szaladt is be kertünkbe Gyopár: "Tízórait kérek!" Édesanyánk szótlanul figyelte, hogyan fog 
viselkedni, ha megpillantja a tolongó csirkék közt a melegítõt. És ez a viselkedés, hogy nem 
kiáltott fel meglepõdve sajnálkozva, hanem legelõször is haragosan rám pillantott, aztán meg 
egyre vörösebb és vörösebb lett. Ez a viselkedés határozottan elárulta: tudott a molyfészekrõl. 
Édesanyánk szótlanul nézte egy ideig, aztán csöndesen ezt mondta: "Hozom a tízórait."
Miután bement a konyhába, Gyopár rám emelte tekintetét: Te fedezted fel?" "Én." Milyen mafla 
vagy. Most fuccs a krajcároknak." Vagy fél óra múlva, amikor Gyopár már eloldalgott hazulról, 
édesanyánk egyszerre csak abbahagyta a molyos fiók súrolását és így szólt hozzám: "Látom az 
arcodon kisfiam, mennyire megdöbbent téged, amit Gyopár cselekedett. Nincs igazad, ha nagyon 



neheztelsz rá. Nem rosszaság ez, csak csintalanság." Súrolt tovább, majd megint rám nézett: 
"Fúrók meg
csavarok kellettek neki, azért füllentette, hogy jól megnézte minden holmiját. Egy kis csíny ez, 
kisfiam, semmi más ... Ezen tulajdonképpen .... nevetni kell...., nevetni..." És csakugyan el nevette 
magát.
Eljött a nyár, megérett kertünkben a sárgabarack. Gyopár annyira szerette a baracklekvárt, hogy 
alig készült el édesanyánk a befõzéssel, máris nyaggatta nap nap után, bontson ki egy üveget a 
tízórai vajaskenyerünkhöz. Édesanyánk meg nap nap után elmagyarázta: "A lekvár télire való. 
Most friss gyümölcsöt egyetek." Egy délelõtt kihozott Gyopár egy üveg baracklekvárt a kamrából: 
"Tessék csak nézni, édesanya. Ez az üveg romlani kezd." Édesanyánk aggodalmas arccal 
megszemlélte: "Csakugyan. Akkor hát ezt az egyet kibontjuk,meg kell enni." Ettõl kezdve minden 
harmadik-negyedik napon talált Gyopár egy-egy romlani kezdõ üveget, és néhány hét múlva 
édesanyánk szomorúan kijelentette: "Úgy látszik, valami hibát követtem el, talán nem forraltam 
elég ideig." És másnap reggel nekiállt: az összes üvegbõl kicsorgatta nagy lábasokba a lekvárt, 
újból fõzte. Egész délelõtt a tûzhely mellett állt, kavargatta, hogy oda ne égjen. Csörgött a 
homlokáról a verejték. Fõzte közben az ebédet is, és kimosta újból a lekvárosüvegeket. 
Segítettem a törölgetésben, és nézegettem az üvegekrõl leszedett, vízbe áztatott hólyagpapírokat. 
És egyszerre csak felkiáltottam: "Tessék csak nézni! Ezen a papíron valami kis kukac lyukat 
rágott." Édesanya figyelmesen megnézte a papirost: "Dehogyis kukac. Ez egy kis hiba a 
papírosban. Mintha tûvel átszúrták volna. Rossz gyerekek szoktak is csinálni ilyesmit: lyukat 
szúrnak a papíroson, hogy romolni kezdjen a befõtt és hogy ..." Ekkor hirtelen elhallgatott, nagyon 
elkomolyodott, és megszemlélte a többi papírt is. Majdnem mindegyiken átcsillant egy icipici 
ponton a napfény.
Ebéd elõtt, amikor Gyopár hazajött, kitört belõlem a felhábo rodás: "szégyelld magad! Lyukat 
szúrtál a hólyagpapírokon!" Megpróbált tagadni: "Én?! Lyukat?! Te megbolondultál!" - de abból, 
hogy hirtelen a homlokáig vörösödött és édesanyára kapta a tekintetét, nyilvánvaló volt, õ tette. A 
levest még lesütött szem mel, szótlanul kanalazta, de aztán rándított egyet a vállán, és túlságosan 
is élénk, beszédes lett. Szólogatott hozzám is,én azonban nem voltam hajlandó úgy tenni, mintha 
semmi se történt volna. Nem feleltem neki.
Ebéd után mintha semmi sem történt volna, úgy viselkedett, édesanya hátrahívta a kertbe és 
hosszasan beszélt vele. Aztán meg engem szólított be a konyhába és ezt mondta: "Látom, megint 
nagyon haragszol  Gyopárra. Pedig nem nevezhetõ rosszaságnak, amit tett. Ez csak egy ...., csak 
egy kis ..." Bántott feddése, folytattam hát némi csúfolódással: "Tudom, tudom, csak egy kis 
csintalanság. És nem is hazudott, hanem füllentett, nem is ravaszkodott, hanem huncutkodott." 
Édesanya azonban nem vette észre a csúfolódást. Felderülõ arccal bólintott: "Úgy van, kisfiam! Ez 
csak egy kis csíny volt... Ezen nem felháborodni, hanem csak nevetni kell." Nem tudtam, hogy 
miért, de nagyon-nagyon szépnek éreztem, hogy édesanyánk ott a konyhában, a sok üres üveg 
mellett, amelyeket újból meg kellett törölgetnie, le kellett kötözgetnie, valóban meg is próbált 
nevetni egy kicsit. Cuppantottam egy nagyot a kezére, és kiszaladtam a konyhából.
Egy õszi vasárnap, estefelé a verandán olvasgattam. Édesanya és Mályva néni a kerti padon 
beszélgettek egymással. Egyszerre csak betotyogott a kis Csiripiszli, és majdnem sírva kérdezte 
tõlük: "Hazajött már Gyopár? Mert elvitte a trombitámat." Vásár volt aznap a völgybeli 
falucskában, onnan jött hazafelé Csiripiszli többedmagával, de megálltak labdázni az erdõben. 
Lerakták a vásárfiát, dobokat, kardokat, papírtrombitákat, egy nagy fa tövébe, és amikor 
hazaindultak, Csiripiszli trombitája hiányzott. Gyopár utánuk jött fel a vásárból, és látta egyikük, 
hogy õ járt a fánál. Mályva néni, aki már úgyis hazafelé készülõdött, kézen fogta Csiripiszlit: 
"Gyere, keressük meg Gyopárt. Nem lehet az, hogy õ vitte volna el! Megismered-e valamirõl a 
trombitádat?" "Megismerem. Ki van szakadva egy kicsike a papirosból." Mályva néni köszörült 
egyet a torkán: "Na jól van, gyerünk csak. Hiszen lehetséges, hogy tréfából csakugyan elvette,
hogy trombitáljon egy kicsit, és aztán visszaadja. Érted?" Csiripiszli azonban tudott gondolkodni 
és ezt mondta: "De akkor miért nem maradt ott, ahol labdáztunk? Ha nem akarja megtartani.
Becsukódott mögöttük a kertajtó, és egy ideig csönd volt.
Egyedül ült édesanyánk a homályosodó kertben. Egyszerre csak felhangzott az utcán egy vásári 
papírtrombita rekedtes hangja. Nyílt a kertajtó, csikorgott az ösvény kavicsa, és hallottam 
édesanyánk kérdését: "Mit vettél a vásárban, kisfiam?" Gyopár válasza határozott hangon 
kezdõdött: "Ezt a pisztolyt, hozzá ezt a két doboz gyutacsot, meg ezt az ólomsípot." Bele is fújt a 



sípba, majd pedig mint akinek csak ekkor jut eszébe, elbizonytalanodott hangon hozzátette: "Meg 
, igaz, ezt a trombitát is." De abba már nem fújt bele. "Hadd nézzem meg közelebbrõl is a 
trombitát, kisfiam." Zavart volt Gyopár hangja: "Olyan, mint a többi. Ezek mind egyformák. Tessék." 
Most hosszú ideig csönd volt. Aztán úgy szólalt meg édesanyánk, mint aki nagy terhet cipel, és a 
nehezére esik a szó: "Ezt a... trombitát.... te itt az erdõben vetted el, kisfiam ... egy fa alól.... Ez a 
trombita .... Csiripiszlié. Légy szíves, vidd el neki." Visszatartott lélegzettel vártam, mit felel
Gyopár. Nagyon hosszú ideig hallgatott. Aztán .... ugyanúgy......
nyögve szólalt meg õ is, mintha súlyos teher alatt görnyedeznék:
"Én ezt csak....., én ezt csak ....tréfából vettem el.... Meg akartam
tréfálni.... Csiripiszlit."
Édesanyánk sóhajtott, aztán csöndesen így szólt: "Nem is tudtad, hogy Csiripiszlié. És nekem is 
azt mondtad most, hogy vásároltad." Gyopár azonban most már megmakacsolta magát, és 
élénkült is a szava: "Azt is tréfából mondtam. Holnap megkérdeztem volna, kié és visszaadtam 
volna. De visszaadhatom ma is. Megmondom Csiripiszlinek is, hogy tréfából vettem el." És 
hangosan csikordult a kavics, indult Gyopár. De édesanyánk utána szólt: "Csak olyasmit mondj 
kisfiam, ami igaz. A leghelyesebb, ha ezt mondod: Bocsásd meg, Csiripiszli."
Éreztem, bántaná édesanyát, hogy én is hallottam mindezt. Beosontam hát lábujjhegyen 
szobánkba és a konyhán át akartam fellopódzni a ház mögé, a gyümölcsös kertbe. Ezalatt 
azonban édesanya is ment a konyha felé, és az ajtajában egyszerre csak szemben álltam vele. 
Tovább akartam menni, de megfogta karom és a szemembe nézett. Ekkor már holdvilág volt. 
Meglátta tehát arcomon, hogy tudom, mi történt. Beszélni is kezdett
tüstént, de most már izgatottan és neheztelve: "Semmi ok sincs hogy ilyen komoran nézz kisfiam! 
Olyan megdöbbenve nézel, mintha ..., tudom is én..., mintha talán lopott volna Gyopár! Pedig ez 
nem az...., ki se akarom mondani még egyszer..., hiszen az rettenetes volna...., hogy az én kisfiam 
ilyesmit tesz! Nem, ugyan, dehogyis! Ez csak egy kis..., csak egy kis csíny, huncutság, 
meggondolatlanság..., meg egy kis füllentés ...., no és hát mondjuk így...: csenés..., de nem rossz 
szándékból, nem abból, mert Gyopár jó, igenis, jó, ebben én biztos vagyok! Ha néha nem úgy 
látszik is ..., de majd meglátod, hogy nekem van igazam ..., ne nézz már ilyen sötéten, kisfiam ..., 
hiszen ezen tulajdonképpen , ezen a csacsiságon és meggondolatlanságon ..., ezen inkább csak 
mosolyogni és ..., igenis: nevetni kell!" Kimondta még egyszer: "Nevetni!" De ekkor már 
meg-megcsillant a holdfény sûrûn egymás után legördülõ könnyein.

GÖRÖGDINNYE
Ha akadna köztetek olyan csodabogár, aki csak tanulságos történetet szeret, az még fél füllel se 
hallgasson ide, mert csalódni fog. A többiek viszont még a tartalék fülüket is kapcsolják be és 
annyira figyeljenek, mint amikor vendég van náluk, és azt mondják szüleik: "Ti most ne 
hallgassatok ide, ez nem nektek való, játszatok szépen."
De mielõtt elkezdeném a történetet, egy szót a görögdinnyérõl. Rezeda barátom, - nyolc-kilenc 
éves korunkban - görögdinnyét evett nálunk, és egyszerre csak ezt mondta: "Édes is, hideg is, 
mégis van baja: a sok mag. Megrontja az élvezetet, hogy folytonosan piszkálgatni meg köpködni 
kell. Ha nagy leszek, termelek olyan fajtát, hogy kettõben lesz egy mag." A történet pedig azzal 
kezdõdik, amivel végzõdni szoktak a történetek, csattanóval. Igaz, hogy nem drámai csattanóval, 
nem tréfával, hanem csak csattanó pofonnal, - de szíveskedjetek szenvedni ezt a 
fogyatékosságát - hiszen én is elszenvedtem a pofont. Az történt ugyanis, hogy osztálytársunk 
Berényi Pista elvette egy elsõs papírcsákóját, szaladt vele az iskola udvarán, az elsõs meg sírva 
utána. Útját álltam hát Pistának: "Add vissza neki!" A többiek tüstént körülálltak minket. Egy-két 
heves szó Után Pista pofoncsapott engem, én meg jó erõsen visszacsaptam. Ekkor ért oda 
hozzánk Rezeda. Dicsérõleg veregette a vállam: Jól van, Moha, derék legény vagy, alaposan 
visszacsördítettél!" Magam is büszke voltam rá, hogy megvédtem a tekintélyem. Pistát viszont 
bántotta, hogy ellenséges viszonyba került velem, délben, amikor Rezeda meg én hazafelé 
ballagtunk, odalépett Hozzám: "Hallod-e, Moha. Most már ki is békülhetünk. Pofonvágtalak, 
visszavágtál, kvittek vagyunk." És nyújtotta a kezét. Készségesen kezet fogtam vele, de 
ugyanakkor azt is éreztem, hogy elvörösödöm. Ez a kifejezés ugyanis: "kvittek vagyunk",
világosan tudatta velem, ugyanolyan helytelenül viselkedtem, mint Pista, ugyanazt cselekedtem, 
amit õ. Annyira gyötört a szégyenkezés, hogy amikor ismét kettesben maradtam Rezedával, 
megálltam és nagyon jól esett kimondanom elhatározásom: "Soha többé nem vágok vissza 



senkit. Mert ha rosszaság a pofon, akkor arra kell törekedni, hogy minél kevesebb jöjjön létre 
belõle. Ha megtörtént egy baj, és én haragomban, amiért megtörtént, még egy ugyanolyan bajt 
hozok létre, akkor én nem vagyok épeszû. Olyan vagyok, mint valami õrült szakács, aki dühében, 
mert odaégett a pulykapecsenye, odaégeti a túrós lepényt is." Látszott Rezeda arcán, hogy tudja, 
igazam van, mégis ellenségesen, gúnyosan kérdezte: "És elviszed az arcodon a pofont?" "Vagy 
elviszem, vagy szólok a tanító bácsinak. Szünet idején a szüleinknek. Az õ dolguk a büntetés. 
Nekem nincs jogom hozzá." Rezeda a fejét rázta: "Ha pofon vág valaki, az a természetes, hogy 
visszavágd. Amit te karattyolsz, az nekem magas, azt én nem értem." "Amit te karattyolsz, az 
nekem magas, az nem lehet igaz." Elnevettem magam, és ezt mondtam: "Á-bé-ab, vaskalap, ha 
megfogod, megharap." Nevetett Rezeda is: "Ez már igen! így beszélj! Ilyeneket mondj! Elébe 
álltam: "Akkor légy szíves, magyarázd meg. Mert ezt bizonyára érted. Mi az a vaskalap? És hogyan 
lehetséges, hogy harap?" Elvörösödött, dühbe gurult: "Ha nincs is értelme, többet ér, mint az olyan 
zagyvaság, hogy te ezentúl nem vágsz vissza senkit! Mert igenis, az a természetes, hogy 
visszavágd!"
Három-négy nap múlva Gede Péter pofon vágott engem, s minthogy nem ütöttem vissza, Rezeda 
megmarkolta a mellemen a ruhát és üvöltött: "Ha azonnal vissza nem vágod, soha többé nem 
szólok hozzád! Hóbortosokkal nem barátkozom!" Gede Péter természetesen visszapofozatlan 
maradt, ennélfogva Rezeda dühösen hátat fordított nekem, és aznap már másokkal ballagott 
haza. Nem tudta meg tehát, hogy Péter, - mert szégyellte magát amiért nem vágtam vissza - 
tanítás után odajött hozzám, és bocsánatot kért hirtelenkedéséért. És azt se tudta meg, hogy egy 
hét múlva nemcsak a pofozkodás, de maga a veszekedés is elmaradt, mert Sima Miska, akivel 
összekaptam, elnevette magát: "Veled nem veszekszem Moha, te veszedelmes ember vagy. Ha 
pofon vágnálak, nem vágsz vissza, és akkor szégyellhetném magam az egész iskola elõtt."
Szeptember vége felé azonban egy reggel, iskolába menet mellém lépett Rezeda: "Na, Moha ..., 
most az egyszer még megbocsátok neked. Nem azért, mintha azt hinném, hogy igazad van. Ha 
pofon vág valaki, az a természetes, hogy visszavágd. Mégis megbocsátok, éppen azért, mert ilyen 
hóbortos vagy."
Néhány nappal ezután megállt egy délben Zömök bácsiék
kertje elõtt, és így szólt: "Nézd csak, te vakrák, itt még nem szedték le a muskotályszilvát." 
Vizsgálta a házat is és folytatta: "Kitûnõ ház! Építészeti remekmû! Mi elõbb látjuk meg a fáról, aki 
kijön belõle, mint õ minket." S minthogy hallgattam, rám förmedt: "Már megint hóbortoskodol? Azt 
az egész világ természetesnek tartja, hogy gyermek gyümölcsöt lop. Azt nem is lehet lopásnak 
nevezni." Ránéztem: "Akkor miért fontos, hogy milyen a ház?" Zavartan nevetett: "Mert azért a 
felnõttek mégiscsak tiltják. De csak úgy tessék-lássék. Megszokásból." Ingattam a fejem: "Nem 
hiszem. Inkább csak ... kényszerûségbõl elnézik. És Zömök néni nem nekünk hagyta a szilvát a 
fán, hanem azért, hogy minél jobban megérjen, mert lekvárt fõz belõle." De Rezeda erre már nem is 
felelt, hanem kijelentette: "Ha ebéd után nem jössz ide velem, most már igazán soha többé nem 
szólok hozzád, mert akkor te engem tolvajnak tartasz. Pedig az egészen természetes, hogy 
fiúgyerek szilvát szedjen." Elmentem hát vele ebéd után. Bemásztunk, felmásztunk, és amikor 
javában ettük a finom muskotály szilvát, egyszerre csak felszólt hozzánk haragosan az utca felõl 
érkezõ Zömök néni: "Hát ezt ki engedte meg nektek, ti csirkefogók?!" Rezeda tüstént ijedten 
rebegte: "Édesapámnak ne tessék megmondani!"   De ekkor már kiáltott a ház felõl Zömök bácsi 
is: "Hagyd õket enni, Jusztikám! Moha engedélyt kért rá!" Zömök néni elbaktatott a ház felé, 
Rezeda meg leugrott a fáról, és felüvöltött hozzám: "Csaló gazember! Zabálj egyedül, te 
tisztességes disznó!" És egészen a tanév végéig nem szólt
hozzám egy szót se. Csak a bizonyítványkiosztás örömös hangulatában csapott nagy kegyesen a 
vállamra: "Na, még ez egyszer megbocsátok neked. De nem azért, mintha elismerném, hogy 
igazad van. Mert, igenis, az a természetes, hogy képen csördítsük, aki pofon vág minket, és igenis 
az is természetes, hogy ' gyerek gyümölcsöt csen."
Elmondtam már nektek, hogy meglátogattam nemrégiben Rezedát és családját Miskolc környéki 
házacskájukban. Arról azonban nem beszéltem, hogy a deres szakállú házigazda, az én egykori 
osztálytársam, két nagy görögdinnyét vágott ketté a vacsora végén. Amikor a másodikat is 
felvágta, nagyon megörült és így szólt: "Nézd csak, Moha! Ebben a példányban már milyen kevés 
a mag. Mert harminc év óta mindig csak az ilyen kevés magú dinnyék magvát ültetem el."
Evés közben azonban még abban a kevesebb magú dinnyében is jócskán találtunk magot, és 
Rezeda elkedvetlenedett. Hogy megvigasztaljam, figyelmeztettem valamire: "Ne felejtsd el együtt 



jár a nemesítéssel, hogy nem máról holnapra megy végbe. Mert makacskodik ám ez a nagy, 
kemény, zöld kobak, nem nyugszik bele egykönnyen a változásba. Hiszen neki az a természetes, 
hogy sok magja legyen." Hálás volt Rezeda a vigasztalásért: "Igazad van, Moha, oktalanság 
türelmetlenkednem. Az a fontos, hogy folytassa majd a fiam is,meg az unokám is, akkor biztosan 
legyõzzük ezeket a kemény, zöld kobakokat, és olyan dinnyét termelünk ki, hogy kettõben lesz egy 
mag."
Ismét jókedvû lett és megsimogatta fiacskáját, a kis Rezedát. "Mert nekünk ne olyan legyen, 
ahogyan természetes, hanem olyan legyen, ahogyan jobb." Eszembe jutott ekkor, hogy 
mondhatnék valamit, de hallgattam. Ettem a dinnyét. És most se fûzök egyetlen szót se az én 
öreg barátom kijelentéséhez, hogy véletlenül se hihesse azt valamelyik gyanakodó hallgatóm, 
hogy oktatni akarom valamire.

IJESZTGETÉS
Az õsszel egy vasárnap estefelé Törpeháza környékén sétálgattam. Már éppen hazafelé indultam, 
amikor egyszerre csak szembejött velem két törpeházi kisfiú, a két jó cimbora: Torzonborz meg 
Bohócka. Torzonborznak, az idõsebbiknek nagy, gömbölyded csomag volt a hóna alatt, a kis 
Bohócka pedig egy hosszú karót cipelt. Tüstént kitaláltam, hogy mi járatban vannak, és úgy 
tettem, mintha tetszenék nekem a szándékuk. Cinkos mosollyal rákacsintottam Torzonborzra, és 
a csomagra mutatva, megkérdeztem tõle: "Elég ijesztõ? Remélem vágtál bele hegyes fogakat is." 
Csodálkoztak egy kissé, hogy nem pirongatom õket a szándékuk miatt, sõt, még érdeklõdöm is 
iránta. De aztán elkapta Torzonborzot az alkotó büszkesége, kicsomagolta a gömbölyded holmit, 
és elismerést várva mutatta, nemcsak hegyes fogakat vágott bele, hanem a kerek szemek fölé 
egy-egy hegyes szarvat is. Aki még nem találta volna ki, annak megmondom, hogy az a 
gömbölyded holmi egy nagy sütõtök volt. Egyik oldalán ablakocskát vágott Torzonborz, azon át 
kiszedte magját, belét, másik oldalára ijesztõ ábrázatot vésett, a belsejébe meg kerek lyukat, és 
abban a lyukban már jó erõsen benne is állt egy hosszú gyertyaszál. A karó pedig, amelyet 
Bohócka cipelt, arra kellett, hogy rátûzzék a tököt és valamely szikla mögül az esti sötétségben 
hirtelen elébe nyújtsák valakinek.
Úgy tettem, mintha el volnék ragadtatva Torzonborz mûvétõl, és megkérdeztem, hogy jó helyet 
választottak-e az ijesztgetésre. Most már bíztak a cimboraságomban, és lelkendezve 
elmondották, hogy nagyon jó helyet választottak. Ma vásár volt Nógrádverõcén, sokan fognak 
tehát hazamenni a szomszédos faluba a Sziklás úton, ott akarnak elbújni, és fõképp a kislányokat 
ijesztgetni. Azért fõképp a kislányokat, mert azok nagyokat sikítanak, jól lehet mulatni rajtuk, és a 
kislányok nem is mernek bemenni a sziklák közé, hogy megkeressék és megpofozzák õket. De az 
is lehetséges - mondták, hogy meg fognak ijeszteni egy-egy idõsebb nénit is. Bácsit csak akkor 
ijesztenek meg, ha látják rajta, hogy ittas. Idõsebb nénik és ittas bácsik szintén nem 
merészkednek a sziklák közé. Mindezt végighallgatva, igen nehéz volt mosolyognom, de mégis 
sikerült, és cinkos módra mosolyogva így szóltam: "Tudjátok mit? Én is veletek megyek! Hadd 
mulassak én is!" Ajánlatomat igen nagy örömmel fogadták, bizonyára két okból is. Egyrészt annak 
örültek, hogy lám, Moha bácsi is csak olyan jópofa, mint õk maguk, másrészt arra gondolhattak, 
hogy baj esetén, vagyis ha a megijesztett egyén mégis megvárná pofozni õket, kisebb rész hárul 
rájuk a felelõsségbõl. Lépegettünk tehát a Sziklás út felé, és én úgy tettem, mintha nagyon örülnék 
a kalandnak. Kezemet dörzsölgetve mondogattam: "Hû, be jól fogjuk eltölteni az estét! 
Meglátjátok, nagyon jól fogjuk eltölteni az estét!"
A Sziklás útnak azon a helyén, amely a legalkalmasabb volt a tökfej elõdugására, egy kis 
meglepetés ért minket. Az elõzõ napi esõzések következtében sziklaomlás történt ott, és az út 
erõsen megkeskenyedett. Bohócka figyelmeztetett is minket: "Itt veszélyes ám ijesztgetni! Ha 
valaki itt megtántorodik ijedtében, könnyen lepotyoghat!" Torzonborz azonban leintette. "Akkor 
legföljebb gurul egy kicsit! Mi nem mehetünk máshová! Ez a legszélesebb szikla, ennek a 
megkerülése tart a legtovább, nekünk pedig idõ kell rá, hogy elfújjuk a gyertyát, elszaladjunk és 
meglapuljunk valahol. Ugye Moha bácsi!" Helyeslõleg bólogattam: "Bizony, bizony ..., ahhoz idõ 
kell! De tudjátok-e, mi jutott most az eszembe? Hiszen mi innen a szikla mögül nem is fogjuk látni, 
hogy kit ijesztünk meg! Márpedig sokkal mulatságosabb, ha tudjuk, hogy ki az, aki rémüldözik. 
Támasszuk hát neki a karót a tökfejjel a sziklának, - legyen készenlétben, mi pedig sétáljunk el 
innen vagy száz lépésnyire Verõce felé. Leülünk ott az út szélén s várjuk a hazatérõket. Ha olyan 
jön, akit meg akarunk ijeszteni, akkor ti a bokrok között ideszaladtok, - elõbb ideértek, mint õ, mert 



kanyarodik az út - megijesztitek, aztán tüstént visszaszaladtok hozzám. Ha gyanút fogna és õis 
visszajönne, titeket ismét mellettem talál, és elhárul rólatok a gyanú." Kitörõ örömmel fogadták 
indítványomat, el is sétáltunk Verõce irányába, leültünk egy lapos sziklára és vártunk. Ismét 
dörzsölgettem a kezemet és mondogattam: "Hûbe jól fogjuk eltölteni az estét! Meglátjátok, 
nagyon jól fogjuk eltölteni az estét!" Közben már be is sötétedett, és feljött a Hold.
Egyszerre csak két kislány közeledett Nógrádverõce felõl. Amikor megpillantottak minket, ijedten 
megálltak, aztán felismertek engem és odaszaladtak hozzánk: "Jaj, de jó, hogy találkoztunk Moha 
bácsival! Nagyon félünk!" Nevettem: "Ugyan mitõl féltek?" "Nem szeretünk sötétben járni." 
Bohócka is megszólalt: "De hiszen holdfény van." A kislányok ezt felelték: "Az még rosszabb! 
Holdfényben könnyebben képzelõdik az ember ... Jaj, Moha bácsi, nem jönne velünk a faluig?" 
Megnyugtattam õket: "Nincs mitõl félnetek, kedves gyermekeim. Menjetek csak nyugodtan." 
Amikor eltûntek az út hajlatában, összenéztünk, és megkérdeztem a két fiútól: "No, mit 
határoztok? Elébük szaladtok? Megijesztitek õket?" Torzonborz tanácstalanul tipegett-topogott és 
vonogatta a vállát, Bohócka azonban határozottan kijelentette: "Ezeket ne ijesszük meg, ezek már 
úgyis félnek. Akkor még jobban félnének hazáig."
Körülbelül negyedóra múlva vidám nótaszó közeledett. Ezt énekelte egy legény, és hallatszott a 
hangján, hogy igazat énekel:
"Be sok bort ittam az este,
ragyogó csillagom, galambom!
Most is részeg vagyok tõle,
ragyogó csillagom, galambom!"
"No, fiúk!" - biztattam a két ijesztgetõt - "Megjött az elsõ ittas. Ez nem fog utánatok szaladni a 
sziklák közé!" A legény megállt elõttünk, széttárta a karját és örvendezve kiáltotta: "Törpécskék! 
Kedves jó törpécskék! Hadd öleljelek meg mindnyájatokat! Hej! Be szép is ez a világ, hogy még 
törpe is van rajta!
Mindhármunkat együttesen megölelt, meg is csókolt, aztán tovább indult, és danolta:
"Egy törpe, két törpe, száz törpe, hajha ..."
Én pedig a két ijesztgetõre néztem: "No mi lesz? Elébeszaladtok?" Torzonborz azonban ezt 
dünnyögte: "Ez nagyon kedves volt hozzánk." Bohócka meg így szólt: "És azt is mondta, hogy szép 
a világ. Miattunk hát ne csalódjék benne."
A következõ hazatérõt személyesen ösmertük, a bohókás, félkegyelmû Mari néni volt az, és 
Torzonborz oda is súgta nekem: "Mari nénit meg kéne ijeszteni." De amikor egy-két bamba szó 
után, csöndes jóéj szakát kívánva Mari néni is tovaballagott, Torzonborz mégse mozdult: 
"Meggondoltam, Moha bácsi." Miért gondoltad meg? Õ aztán csakugyan azt hinné, hogy kísértetet 
lát." "Az igaz, de ... ugyanolyan fejkendõje van, mint
 édesanyámnak."
Vagy fél óra múlva ismét énekszó és viháncoló nevetés hallatszott: négy-öt leány közeledett 
egymásba karolva, és ezt dalolták:
"Csárdás kis kalapot veszek, mellé rozmaringot teszek..."
Amikor a közelünkbe értek, elhallgattak egy pillanatra, vidáman ránkköszöntek: "Jó estét, Moha 
bácsi! Szervusztok, kistörpék!" Aztán tüstént folytatták a dalt is, a folytonos kacarászást is. 
Bohócka most meg se várta, hogy biztassam õket, már mondotta: "Ezeket ne ijesszük meg." 
Sietett a helyesléssel Torzonborz is: "Ezek túlságosan is vidámak. Ezek nagyon is megijednének."
A következõ hazatérõ férfi volt, és durva, részeg hangon inkább bõgte, mint énekelte:
"Kék nefelejcs, kék nefelejcs virágzik a tó tükrén ..."
Torzonborz izgatottan felugrott: "Mohabácsi! Ez undok alak, erre minden gyerek haragszik, ezt 
meg kell ijeszteni!" Az állítólagos "undok alak"megállt elõttünk, és csukladozó hangon felnyögött: 
"Hej, Moha bácsi, törpe bácsi, de jó lesz magának, ha most majd hazamegy. Nem néz magára 
szemrehány ón feleség, anya, négy gyerek! Moha bácsi nem kell hogy gondolja magáról, haj be 
nagy disznó vagy, a téli cipõjüket iszom el, falatjukat iszom el." Bohócka csöndesen megszólalt: 
"Hát hagyja abba a bácsi az iszogatást." A részeg feljajdult: "Ha én azt bírnám, te kis törpe! Jaj, te 
kis törpe ha én abba bírnám hagyni!" Azzal meglódult, tova tántorgott és most már ezt danolta, 
bõgte:
"Keresem a boldogságot, sehol sem találom...."
Hallgattunk egy ideig, aztán Torzonborz ezt suttogta: "Szegény ..." Amikor elhalt a távolban a 
részeges dana, visszaballagtunk a sziklához, kihoztuk az útra a tökfejet, és így szóltam a két 



fiúhoz: "Úgy gondolom, ez már nem kell nektek. Akarjátok hallani, mekkorát puffan a szakadék 
mélyén?" Persze, hogy akarták hallani. A karót Bohócka dobta le, a tököt pedig - miután kivettem 
belõle a gyertyát - torzonborz hajította a mélybe. Hallgattuk, amint szikláról sziklára ugrál, s 
amikor odalenn szétpukkant, ezt mondottam: "Mégiscsak használhattuk valamire ezt a szörny fõt. 
Trágyázni fogja a földet, ciklámen lesz belõle és fehér hóvirág. De használjuk fel valamire a 
gyertyát is. Jöhet itt még haza ma éjjel olyasvalaki, aki nem tud errõl az új sziklaomlásról, jöhet 
még tántorgó részeg is, annak pedig amúgy is keskeny minden út." Torzonborz tüstént 
megértette, mit akarok. Meggyújtotta a gyertyát és a sziklapárkány szélére állította figyelmeztetõ 
jelnek. Bohócka köveket is rakott köréje, hogy ne dõljön. Ekkor már leszállt a Hold a hegy mögé, és 
amikor fél órával késõbb - már Törpeháza közelébõl - visszatekintettünk a sziklás útra, ámulva 
láttuk milyen óriási fényt tud árasztani sötétben egyetlen egy szál gyertya is. Néztük egy ideig, 
aztán Torzonborz halkan így szólt: "Igaza volt Moha bácsinak: nagyon jól töltöttük el az estét."

ISMERKEDÉS
Néhány évvel ezelõtt, egy nyári vasárnap reggel bevasutaztam Törpeházáról Vácra. Szilárd 
barátom - öreg tanító - ezzel fogadott: "Csakhogy bejöttél végre! Több kisfiú is szólt nekem, hogy 
szeretne megismerni személyesen is." Errõl eszembe jutott valami: "Én még szívesen vendégül is 
látnék két-három hétre egy kisfiút. Olyan sok gyógynövény termett az idén, hogy még a kistörpék 
segítségével se bírom begyûjteni. Négy órát kéne dolgoznia, szállást, kosztot én adnék neki, 
délután játszhatnék a kistörpékkel és még pénzt is hozna haza." Szilárd azonnal gondolkozni 
kezdett, melyik tanítványát juttassa hozzá a törpeházi nyaraláshoz. Megkönnyítettem a dolgát: 
"Ebéd után te úgy is aludni szoktál. Én majd azalatt kiválasztom a megfelelõt. Nekem ugyanis 
olyan kisfiú kell, aki mindig tudja mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos. Mert az alatt a négy 
óra alatt, amíg a környéket járjuk a kistörpékkel, a gyógynövény a fontos. Nem pedig a gomba 
keresés, csigahéj gyûjtés, mókus lesés, fáramászás, birkózás, labdarúgás. Mindez majd csak 
munka után lesz fontos. Gondoskodjál hát róla, hogy háromra is, fél négyre is, négyre is jöjjön el 
egy-egy kisfiú a cukrászdába. Gyógynövényrõl, nyaralásról ne szólj egyiküknek se, csak annyit 
mondj mindeniknek, hogy most személyesen is megismerkedhet velem."
A cukrászdába pontosan három órakor széles mosolygással belépdelt egy kisfiú: "Csakhogy 
megismerhetem végre Moha bácsit!" Leültettem asztalomhoz, megkínáltam süteménnyel, és 
megkérdeztem, mit szeretne tudni rólam- "Én azt, hogy rosszalkodott-e Moha bácsi is." "Hajjaj! 
Egyszer még majdnem loptam ,s." És mondani kezdtem a történetet: "Egy õszi délelõtt Kökörcsin 
cimborám meg én vadgesztenyét szedtünk az erdõben, és én Egyszerre csak megpillantottam egy 
fa tövében egy nagyon szép, pöttyös labdát. Kökörcsin igen jól megértette, hogy ott kell hagynunk 
a labdát, hiszen több csoport is játszik a közelben, s különben nem találná meg, aki ott felejtette, 
és megértette azt is, hogy nekünk most vadgesztenye-gyûjtés a dolgunk, nem pedig a labda 
tulajdonosának a felkutatása. De ha megértette is mindezt, vagy tíz perc múlva így szólt hozzám: 
"Te Moha! Gyerünk vissza mégis ezért a labdáért!"
Ekkor azonban vendégem felpakolta az asztalról a hamutálcát és megszakította szavam: "Tessék 
csak nézni, Moha bácsi! Egy száz forintos! Kilátszott a csücske." "Tudok róla kis barátom. Mielõtt 
leültem ehhez az asztalhoz, már ott feküdt." Azzal folytatni akartam a labda históriáját, de volt 
még mondanivalója: "Bocsánat, Moha bácsi..., egy pillanatra még ... Ha nem tetszik eltenni ezt a 
százast, elõbb utóbb észreveszi a cukrászlány és õ vágja zsebre. Pedig ezt biztosan az elõzõ 
vendég felejtette itt. Kikészítette, hogy majd ezzel fizessen, aztán megfeledkezett róla. Tessék 
eltenni." Rábámultam: "Hogyan tehetném el, hiszen nem az enyém. És most különben sem azért 
ülünk itt, hogy ezzel a száz forintossal foglalkozzunk.
Kökörcsin tehát visszamenetelt indítványozott. De minthogy ebbe nem egyeztem bele, 
másvalamivel állt elõ. Vendégem azonban ekkor ismét közbeszólt: "Az is lehetséges, hogy csak 
holnap fog eszébe jutni ez a százas annak, aki itt felejtette." Bólintottam: "Még az is lehetséges, 
hogy csak holnapután. Éppen azért kell itt hagyni, hogy bármikor jön is érte, megtalálja." 
Vendégem nevetett: "Moha bácsi elképzeli, hogy ez a százas még napokig itt fog feküdni?" Az 
volna a rendje. Úgy találna rá legbiztosabban az ittfelejtõje.
Az újabb indítvány, amellyel Kökörcsin elõállt: így hangzott: "Te Moha! Gondold, hogy nem te 
találtad meg azt a labdát, hanem én." Sokáig azonban most se folytathattam a történetet, mert 
vendégemnek megint akadt mondanivalója: "Moha bácsi úgy beszél errõl a százasról, mint aki 
nem tart rá igényt... Ha



csakugyan nem tetszik igényt tartani rá, akkor én esetleg....., ha
Moha bácsi beleegyeznék ..." Ebben a pillanatban észrevettem, hogy egy kisfiú közeledik asztalom 
felé, s láttam, hogy pontosan
félnégy. Kezet nyújtottam hát elsõ vendégemnek: "No, kis barátom ..., mi most már elválunk ..., 
megjött a következõ vendégem ..., nem illenék várakoztatnom, s négyszemközt jobban lehet 
ismerkedni." Elsõ vendégem megdöbbent ábrázattal emelkedett fel a székrõl: "De hiszen még el 
se tetszett mondani, amit kértem. Hogy hogyan rosszalkodott Moha bácsi is." Sajnálkozva tártam 
szét karom: "Nem tehetek róla. Te szóltál mindig közbe. Szervusz."
Második vendégem, Karcsi, szintén e szavakkal rázta meg kezem: "Nagyon örülök, hogy végre 
személyesen is megismerhettem Moha bácsit!" S felszólításomra, hogy mondja meg, mi érdekli, 
ezt kérdezte: "Moha bácsi már gyermekkorában is mindig tudta, hogy mi a helyes?" 
Elkomolyodtam: "Hogy mi a helyes, azt mindig mindenki azonnal tudja. De áltatja magát. Egyszer 
például elhatároztam, hogy mindaddig semmi egyébbel nem foglalkozom, amíg nem végeztem 
összes leckéimmel. Igen
ám, de Ugribugri, az öcskösöm, már az elsõ délután cirkuszba hívott. Hangsúlyozva, hogy ennek a 
cirkusznak fókája is van, és ' még sose látott fókát! Persze kijelentettem nagy határozottan, hogy 
majd csak másnap, vasárnap megyünk el. De alig kezdtem ismét tanulni, azon kaptam magam, 
hogy töröm a fejem: mi az,
ami miatt mégis ma kellene mennünk. De rögtön meg is tiltottam magamnak, hogy még csak 
gondolkozzam is ezen. Most a tanulás a fontos, nem a cirkusz."
Amikor idáig értem a történetben, Karcsi félénken karomra tette a kezét: "Bocsánat, Moha bácsi, 
hogy megszakítom egy pillanatra.Úgy látom, egy száz forintos fekszik itt a hamutálca alatt." 
"Tudok róla, Karcsikám. Mielõtt leültem, már ott feküdt.
Nos tehát, megtiltottam magamnak, hogy még csak gondolkozzam is a cirkuszba menetelen." 
Karcsi azonban még mindig a száz forintost nézte: "Remélem, nem tetszett még szólni róla a 
Cukrászlánynak. Ezt ugyanis az üzletvezetõnek kéne átadni. De gondoskodni kellene arról is, hogy 
ne tekinthesse a maga tulajdonának. Ellenõrizni kell tehát, hogy könyvelik-e. Persze, azt 
mondhatja erre, hogy ma nincs itt a könyvelõ, de majd holnap könyvelik. Akkor viszont hol legyen 
addig a százas? Ez itt a probléma." Most én fektettem kezem a karjára: "De nem a mi problémánk, 
Karcsikám. Hiszen mi nem ezért találkoztunk.
Ott hagytam abba, hogy még gondolkodni se akartam a cirkuszról. És ebbõl a nagy nem 
akarásból az lett, hogy egyszerre csak eszembe jutott, hátha vendégeink jönnek másnap, és nem 
mehetünk el, mégpedig nagyon fontos, hogy Ugribugri fókát lásson. Gyarapszik az 
ismeretanyaga, az pedig mindnyájunk haszna, növekszik családunk mûveltségi értéke. De alig 
kezdtem öltözködni, ráeszméltem, hogy ez csak ürügy, hiszen láthat még fókát elégszer. 
Visszaültem hát leckéimhez. De néhány perc múlva megint eszembe jutott valami."
Hogy mi jutott eszembe, azt akkor még nem mondhattam el, mert Karcsi felkiáltott: "Tévedtem az 
elõbb! Nem az üzletvezetõnek kell átadni, hanem a rendõrségnek! Mint talált tárgyat. És ha Moha 
bácsi, mint megtaláló, nem tart igényt rá, akkor egy év múlva az államé lesz. Ugye, ez a 
leghelyesebb megoldás?" "Én bizony nem tudom. És most nem is töröm ezen a fejem. Hiszen más 
a dolgunk." Karcsi észbe kapott: "Igaz, igaz! Tessék hát folytatni. Öltözködni tetszett." Azon már túl 
vagyunk. Már ott tartottam, hogy megint eszembe jutott valami. Mégpedig az, hogy hátha zuhogni 
fog másnap az esõ, hátha nincs tetõponyvája ennek a cirkusznak és hátha elmarad az elõadás. 
Ugrottam hát megint öltözködni..., de rögtön megint rá is eszméltem, hogy ez is csak ürügy." 
Ebben a pillanatban Karcsi újból felkiáltott: "Már megvan! Tudom már, mi a helyes! Hirdetni kell az 
újságban! A rendõrségen ugyanis nem keresné, aki itt felejtette. És ha nem jelentkezik a 
hirdetésre, akkor a vendéglátó vállalat központjába kell beküldeni. Moha bácsinak nem ez a 
véleménye?" Minthogy ekkor belépett az ajtón, és az asztalom felé indult egy kisfiú, az óra meg 
pontosan négyet mutatott, ezt feleltem: "Az a véleményem, hogy most már köszönjünk el 
egymástól. Az ismerkedésünkre szánt fél óra eltelt, itt a következõ vendégem, nem illenék 
megvárakoztatnom." Persze, Karcsi is méltatlankodva állt fel: "Dehát még azt se tudom, elment-e 
Moha bácsi aznap a cirkuszba..."
Mosolyogva nyújtottam kezet neki: "Nem baj, Karcsikám. Hiszen nem is volt fontos az neked, hogy 
megtudd."
Harmadik vendégem, László, azt felelte kérdésemre, hogy neki egészen mindegy, mirõl beszélek, õ 
csak arra kiváncsi, olyan vagyok-e az életben is, amilyennek az elõadásaimban látszom.



Nevettem egy nagyot: "A képmutatás, kedves Lacikám a lehetõ legrosszabb üzlet a világon. Aki 
tisztességesnek mutatja magát, de nem az, annak folyton éreznie kell az értéktelenségét. Ez 
pedig
megkeseríti az életét, bármennyire vidámkodik is." Mialatt válaszolt erre, a hamutálcához nyúlt, s 
mint aki nem biztos benne, hogy jól lát, egy pillanatra felemelte. Az ismerkedésünkre szánt fél óra 
úgy röppent el jólesõ beszélgetésben, mint néhány másodperc.
Amikor indulni készültem, megkérdeztem tõle: "Mondd csak, Lackó, miért nem tetted szóvá azt a 
százast? Miért nem beszéltél róla?" Csodálkozott: "Miért kellett volna beszélnem róla? Hiszen 
láttam, hogy Moha bácsi is tudja, hogy ott van, és ez az asztal Moha bácsi asztala. Gondoltam, ha 
az elõzõ vendég felejtette itt, majd intézkedni tetszik. De valószínûbbnek tartottam, hogy Moha 
bácsi készítette ki, hogy majd fizetéskor el ne felejtse felváltani." "Eltaláltad, csakugyan én tettem 
oda, mielõtt leültem." Szólítottam is a cukrászlányt, fizettem, s miközben Szilárd barátom lakása 
felé ballagtunk, meghívtam Lackót Törpeházára gyógynövényt szedni és nyaralni. Szilárd, persze 
faggatott, mibõl állapítottam meg, hogy Lackó lesz a legalkalmasabb, hogy éppen õ tudja 
legjobban megkülönböztetni a fontosat a nem fontostól.
De akkor még nem árultam el a titkom senkinek sem, és jól is tettem. Mert azóta is szükségem 
volt ilyesféle esetekben a huncutságra.

"NOHA BÁCSI"
Amint tudjátok, én gyógynövénygyûjtéssel foglalkozom. Ha jól emlékszem, már arról is beszéltem 
nektek, hogy van egy falu a Börzsöny-hegységben, amelynek a környékén igen sok "orvosi székfû", 
vagyis kamillavirág terem. Abban a faluban mindig hosszabb idõre megszállok. Persze, mihelyt 
elterjed a híre, hogy megint megérkeztem, csapatostul fölkeresnek a gyerekek, és kérik, hogy 
menjünk együtt sétálni. Régi szokásom ugyanis, hogy minden második, harmadik délután sétálok 
velük egy nagyot a hegyekben. Letelepszünk valahol, labdázunk, játszunk, megesszük az 
uzsonnákat, de igen gyakran még a leckéjüket is' kikérdezem, és amit nem értenek, 
megmagyarázom.
Történt egy júniusban - mert akkor kezd virágozni a kamilla, - hogy megint abban a falucskában 
tanyáztam, és éppen egy kirándulást beszéltem meg pajtikáimmal, amikor egyikük, a tízéves Hóka 
Berci - elnevette magát. Megkérdeztem tõle, hogy mit nevet. "Azt nevetem, hogy Moha bácsi 
milyen gyakran mondja ezt a szót: noha. Most például azt tetszett mondani: "A Fehérkõhöz 
ránduljunk ki, noha ott lejtõs egy kicsit a labdázó hely." Magam is elnevettem magam: "Igazad van 
Berci. Gyakran használom a noha szót. De tudod-e azt is, hogy mikor használom? Olyankor 
használom, amikor jónak tartok valamit, noha látok abban a valamiben egy picike hibát is. A 
¦Fehérkõhöz induljunk hát, ott ugyanis noha lejtõs egy kicsit a tisztás, igen egészséges a forrásvíz, 
és ez a fontosabb." Észrevettem azonban, hogy a kisebbek még nem egészen értik a noha 
kötõszó használatát, mert remélem tudjátok, hogy ez kötõszó, mégpedig meg engedõ kötõszó. 
Azért nevezzük megengedõnek, mert ha rámutatunk is vele valaminek egy kis hibájára, azt a 
valamit mégse ellenezzük, hanem megengedjük, sõt akarjuk is, miként a kirán dulást is a 
Fehérkõhöz. Minthogy azonban a kisebbek még nem
értették ezt elég világosan, útközben szándékosan is használgattam a noha szót. Még alig 
mentünk valamicskét, amikor az elsõ szép tisztáson Berci kisöccse, Jánoska azt indítványozta, 
hogy labdázzunk egyet. Én azonban ezt mondottam: "Okosabban tesszük, ha csak a gyaloglás 
után kezdünk labdázni, noha ez a tisztás igen alkalmas labdázásra." Mondtam még több nohát 
útközben is, labdázás közben is, amikor pedig alkonyodni kezdett, így szóltam: "Induljunk 
gyerekek, ne érjen az este az erdõben, noha holdfény lesz, tehát nem tévedhetünk el, de nehogy 
aggódjanak értetek szüleitek." Berci megint nevetett a nohámon, de most már a kicsinyek is 
értették, hogy az használja sûrûn a noha kötõszót, aki mindent alaposan meggondol.
Vagy három nappal ezután ismét sétára indultam a gyerekekkel és észrevettem, hogy Berci 
kisöccse, Jánoska nincs köztük. Kérdésemre pedig Berci ezt felelte: "Megtiltottam neki, hogy
eljöjjön. Rászóltam ma reggel, hogy ne piszmogjon annyit, mosakodjék már, és ekkor bosszúból 
úgy kezdett mosakodni, hogy mind a két tenyerét erõsen belecsapta a mosdótálba és lefröcskölt
engem. Ilyen rossz gyerek Jánoska!" Megdöbbenve megálltam: Ejnye, ejnye, Berci barátom! 
Gondold meg alaposabban, hogy mit beszélsz! Jó gyerek a te kisöcséd, noha indulatba jött és 
lefröcskölt. Jó gyerek Jánoska, noha rosszalkodott is egy kicsit." Berci most már csúfondárosan 
nevetett: "Noha, noha! Már megint ez a noha! Tetszik tudni, Moha bácsi, szerintem ez csak olyan 



csûrés-csavarás! Mert vagy jó valaki, vagy rossz! Az én öcsém sajnos rossz!" A falu fõutcáján 
álltunk, és idõ se volt rá, hogy megmagyarázzam tévedését. Továbbindultam hát és csak ennyit 
mondtam: "Mindjárt a házatok elé érünk. Szólj be Jánoskáért." De most Berci állt meg: "Ne 
haragudjék, Moha bácsi, de nem tehetem. Ha most megengedném, hogy velünk jöjjön, holnap 
még szemtelenebb lenne velem." Ekkor már láttam is a kerítésüket, és azt is, hogy Jánoska 
szomorúan kukucskál ki a lécek között. Félrevontam Bercit és halkan figyelmeztettem: "Nem 
fájdíthatjuk meg az öcsikéd szívét. Ha nem szólsz be érte, hazamegyek, és elmarad a séta." Berci 
sötét pillantást vetett rám, és
ettõl a perctõl kezdve megváltozott a viselkedése irányomban. Beszólt ugyan Jánoskáért, de 
egész sétánk alatt távol maradt tõlem és nem intézett hozzám egyetlen kérdést se. Amikor pedig 
este a szállásom elõtt elköszöntek tõlem a gyerekek: "Jó éjszakát Moha bácsi!" - Berci megvárta, 
amíg csönd lett, és akkor õ külön köszönt a többiek mögül, de azt kiáltotta csúfondáros hangon 
"Jó éj szakát Noha bácsi!" A gyerekek megdöbbenve rákiáltottak "Mit beszélsz te? 
Megbolondultál?" Berci azonban nevetve el szaladt és gúnyosan kiáltozta futás közben: "Noha 
bácsi! Noha bácsi! Noha bácsi!"
Azon a nyáron már júniusban is nagyon meleg volt, szundítani szoktam hát ebéd után egy 
órácskát, s csak aztán indultam délutáni növénygyûjtõutamra. Másnap azonban alig hunytam le a 
szemem, kopogtattak az ajtómon, és három kisfiú jött be. Izgatottan elmondották, hogy Berci ma 
délelõtt mindenkit rábeszélni igyekezett az iskolában, hogy szólítsanak engem ezentúl mindnyájan 
Noha bácsinak. Õk azonban megmondták a tanító bácsinak, miben mesterkedik Berci, a tanító 
bácsi nagyon megharagudott, holnap reggel ki fogja vizsgálni az ügyet, és Berci rossz 
osztályzatot fog kapni magaviseletbõl. A három kisfiú dicséretet várt tõlem, én azonban 
megpirongattam õket, amiért árulkodtak a tanító bácsinak. S miután elmentek, minthogy már 
eltelt a szundításra szánt idõm, elindultam gyógyfüvet gyûjteni.
Hazafelé jövet éppen ki akartam lépni a bokrok közül a falu végén lévõ rétre, amikor egyszerre 
csak kiáltozást hallottam. Megismertem a hangot: a három kisfiú egyike kiáltozott, mégpedig igen 
haragosan. Ezt kiabálta: "Menj innen! Te rossz vagy! Rossz vagy! Majd holnap reggel megkapod a 
magadét!" Kikukucskáltam a bokrok között és láttam, hogy hat-hét kisfiú labdázik a réten. Berci 
pedig távolabb áll és komor tekintettel nézi õket. Ekkor már a többiek is kiáltoztak: "Menj innen! 
Rossz vagy!" Berci arca még komorabb lett, lehajolt, felkapott egy követ és feléjük hajította: "Ha 
rossz vagyok, hát legyek igazán rossz! Nesztek!" Újból lehajolt, most már több követ kapdosott 
fel, hajigálta a köveket, és megint kiáltozta: "Rendben van: rossz
vagyok! Nesztek! Nesztek! Nesztek!" Azzal elszaladt, a közelembe futott el, és láttam a bokor 
mögül, hogy csupa könny a szeme ...
Az iskolai tárgyalás, amint utólag megtudtam, úgy kezdõdött, hogy a tanító bácsi a katedra elé 
állította Bercit, aztán így szólt a többiekhez: "Álljanak fel mindazok, akiket Hóka Bertalan 
megpróbált rávenni, hogy csúfolják Moha bácsit Noha bácsinak." Felálltak vagy húszan is, a tanító 
bácsi pedig Bercihez fordult: "Bebizonyosodott a rosszaságod. Majd meglátod a következményét 
a bizonyítványodban. Menj a helyedre." Berci sápadtan indult a helye felé...., de alig lépett kettõt, 
kopogtattak az ajtón, ajtó kinyílt..., és amint ti már bizonyára gondoljátok is, én léptem be az 
osztályterembe. Mintha magam is tanuló volnék, vigyázzban megálltam a katedra elõtt és 
jelentettem: "Én is szeretnék szólni egy szót Hóka Bertalan ügyében." A tanító bácsi 
elmosolyodott: "Tessék szólni, Moha bácsi!" Folytattam: "Az az egy szó, amelyet Hóka Bertalan 
védelmében ki szeretnék mondani, így hangzik: noha." Most már a gyerekek is mosolyogtak, Berci 
meg reménykedve pislogott rám. S noha csak egyetlen szóra kértem engedélyt, mondtam vagy 
negyvenet is, eképpen: A gyerekek tegnap már azt kiabálták Bercinek: Rossz vagy. Ha ez így 
folytatódnék, végül még õmaga is elhinné, hogy rossz, én azonban tudom és állítom, hogy Hóka 
Bertalan jó gyerek, noha rosszalkodott is tegnap: megpróbálta csúfolódásra rábeszélni  
iskolatársait.  Én  azonban  láttam  szomorúságának  igazi könnyeit. Hóka Bertalan jó gyerek." A 
tanító bácsi komoly tekintettel nézett hol Bercire, hol énrám, aztán kijelentette: "Elfogadom Moha 
bácsi tanúskodását. Hóka Bertalan most az egyszer még nem kap rossz jegyet." Berci most már 
kipirultan az örömtõl a helyére ment, én meg beültem az utolsó padba és Hallgattam a tanítást. A 
szünetben pedig kézen fogtam Bercit, kivezettem a folyosóra és négyszemközt így szóltam 
hozzá: "Azt mondottad tegnapelõtt, hogy a noha szó csak amolyan "csûrés-csavarás". Azt 
mondottad, hogy vagy jó valaki, vagy rossz. Most azonban a magad bõrén tapasztalhattad, hogy 
nem ilyen egyszerû a dolog. Jánoska igenis jó gyerek, noha lefröcskölt téged hirtelen



indulatában. Miként te is jó gyerek vagy, noha azt akartad hogy egy egész iskola csúfoljon engem. 
Ne ítélkezzél hát többé elhamarkodva." Berci hallgatott egy ideig, aztán szégyenkezve motyogta: 
"Nagyon bánt, hogy Noha bácsinak neveztem Moha bácsit..." Ezen azonban nevettem egy nagyot 
és most már úgy szólottam, hogy a körénk gyûlõ gyerekek is hallják: Engem viszont egy csöppet 
se bánt. Hiszen nem csúfolódás az hanem éppen dicséret! Mert az használja sûrûn a noha szót, 
aki jól tudja használni afejétis! Azhasználjagyakrananohaszót, aki mindent alaposan meggondol! 
Én bizony, azt se bánom, ha ezentúl mindnyájan csakugyan Noha bácsinak neveztek engem " 
Persze eszük ágában se volt. Nevettek. Azt hitték tréfálkozom. Márpedig én komolyan beszéltem, 
noha: mosolyogtam hozzá.

NYAFOGÁS
Egy budapesti család meghívott engem a napokban ebédre.
Elõzõleg egy öreg parasztbácsit látogattam meg. Hallottam hogy tud néhány nagyon régi népdalt, 
amelyek még le sincsenek jegyezve, s most éppen Budapesten vendégeskedik a lányánál. 
Hangszalagra vettem azokat a régi dalokat a táska magnetofonommal, aztán elmentem a 
családhoz, amely ebédre hívott. A kisfiú, a harmadikos Sanyika, még nem érkezett haza az 
iskolából s édesanyja elmondotta: Sanyika még nem is tudja hogy vendégük leszek, 
meglepetésnek szánják látogatásomat. No ha meglepetés, legyen minél nagyobb, s minthogy 
Sanyika már csöngetett is, beálltam gyorsan az elõszobai szekrénybe. Úgy terveztem, hogy majd 
megszólalok: "Szeretettel köszöntelek szervusz kedves Sanyi barátom, találd ki, hol vagyok" De 
mihelyt meghallottam Sanyi szavát, mást határoztam.
Sanyi ugyanis így szólt az édesanyjához: "Látom, még nincs kész az ebéd. Akkor kérek valamit 
elõre. Nagyon éhes vagyok " Édesanyja ezt felelte: "Csak egy fél órát kell várnod, Sanyikám. Ne 
rontsd el az étvágyad." Nyitva volt egy kicsit a szekrény ajtó, láthattam hát a résen át, hogy Sanyi 
nekidülleszkedik a szekrény oldalának, és nyújtott szavakkal rákezdte: "Juj, anyu! Nem bírom ki 
egy fél óráig ... Adj valamit addig ... Nagyon éhes vagyok ... Juj, anyu ... Adj valamit.... Juj, anyu" 
Édesanyja nyilván szégyellte elõttem, hogy így viselkedik a fiacskája és szólt: "Menj be 
édesapádhoz, Sanyikám". Sanyi azonban fújta tovább a nótáját: "Na igazán, anyu ... Nem bírom 
ki... Na igazán anyu ...   Amikor végre nagynehezen mégis bement, elõbújtam' csöngettem és úgy 
tettem, mintha csak akkor érkeztem volna.  ' Ebéd után áttelepedtünk az asztal mellõl a 
karosszékekbe és megkérdezte tõlem: "Mirõl beszél legközelebb Moha bácsi? Örültem a 
kérdésnek: "Egy nagyszerû gépezetrõl."
Hû, érdekelte Sanyit erõsen a nagyszerû gépezet, s kérte, hogy mondjam el neki, amit majd a 
rádióban elbeszélek. Ezt akartam magam is, elkezdtem hát készségesen:
"Harmadikos koromban egy reggel, amikor kávémat iszogat tam, fájdalom nyilallt a fogamba. 
Észrevette édesapám, hogy odakapok, és már mondta is: "Hétfõn úgyis bemegyek Vácra, velem 
jössz, megnézetjük a fogaidat." Abban a szempillantásban végigfutott bennem a hideg, nem ízlett 
már a reggeli, és lógó orral gubbasztottam egész délelõtt az iskolában. Minthogy alig reggeliztem, 
éhesen, s minthogy féltem a hétfõtõl, szomorúan érkeztem haza délben. A jó ebédtõl reméltem 
valamicske örömöt, az ebéd azonban még nem készült el. Kértem tehát édesanyámat, adjon 
valami harapnivalót addig is. De édesanyám is kért engem, ne rontsam el az étvágyam. Én 
azonban nekidülleszkedtem az ajtófélnek: "Juj, édesanya... Nem bírom ki addig... Kérek valamit ... 
Juj, édesanya ..." Nagynéném, Borbála néni, ott ült a konyhában. Látogatóban volt édesanyámnál. 
A maga érdes mód ján rám szólt: "Hallgass már, te nyafogós!" Megdöbbentem. Még senki se 
vádolt nyafogással. Úgy tudtam nem vagyok nyafogós, sõt le is néztem a nyafogós gyerekeket. 
Nyugtattam magam akkor is, Borbála néni túlozva szokott szidni minket. De délután, amikor 
egyedül volt édesanyám a konyhában, mégis kimentem hozzá: "Édesanyám ... Csakugyan 
nyafogós vagyok én?" Elmosolyodott: "Dehogyis vagy nyafogós, kisfiam. Te csak kérni szoktál ... 
és újból meg újból kéred, amit fontosnak hiszel, nem nyafogsz." Gyanús volt ugyan a mosolygása, 
de meg akartam nyugodni, tehát elhitettem magammal, hogy megnyugodhatom, nem vagyok 
nyafogós. Nyugalmam azonban kártyavár volt, össze is omlott hamarosan. Amikor ugyanis 
elkészültem a leckéimmel, és indultam játszani a falu végi rétre, édesanyám utánam szólt: "Vidd 
az ujjasodat is kisfiam, estefelé lehûl a levegõ." nem mentem, csak kunyoráló szavaimat küldtem 
vissza kertünkbe: "Juj, édesanya... Nem lesz hideg ... Ne kelljen cipelni!" minthogy édesanyám 
nem egyezett bele, hogy ne vigyem, újból húztam a szót: "Juj, édesanyaaa..." De tüstént meg is 
döbbentem.



Mégiscsak nyafogós volnék? Visszalépegettem az ujjasomért, s aztán a rétre menet 
bekopogtattam Földigszakáll bácsihoz: "Földigszakáll bácsi! Nyafogós vagyok én, vagy nem 
vagyok nyafogós?" No, ez a nap megdöbbenések napja volt, mert gondolkodás , nélkül rávágta: 
"Nyafogós vagy." De látva mennyire bámulok, megmagyarázta válasza gyorsaságát: "Ha 
kételkedel, akkor bizonyos, hogy az vagy." Eszem mélyén igazat adtam az eszének, mégis 
berzenkedtem az ítélete ellen: "De hiszen én sose mondom, hogy "na igazáááán" ... A nyafogók azt 
szokták mondogatni." Nevetett: "Nem attól nyafogás a nyafogás, hogy milyen szavakat 
mondanak. Még szavak nélkül, gondolatban is lehet nyafogni. Aki például reggelente nem ugrik ki 
frissen az ágyból, hanem alkudozik magában; "Még egy kicsit..., juj, minek is kell fölkelni ...", az 
gondolatban nyafogós." Most már bizonyos voltam benne, hogy nyafogós vagyok. Édesanyám 
kíméletességbõl nem mondotta meg. Bízott benne, hogy majd lassacskán abbahagyom. Én 
azonban sose szerettem lassacskán abbahagyni a rosszat, s már másnap ebéd után 
átszáguldottam Földigszakállbácsihoz, és újságoltam diadalmasan: "Ma már nem nyafogtam! 
Nem kértem semmi ennivalót elõre! Pedig nagyon nehéz volt kivárnom, hogy ebédeljünk!" 
Földigszakáll bácsi egy ideig mosolyogva nézett engem, azután így szólt: "No, ha olyan nagyon 
nehéz volt, akkor gyerünk a kertecskémbe. Kiirtom én is a virágok közül a gyomot."
Ilyen gyomirtást azonban még sose láttam. A gyomokat ugyanis nem húzkodta ki tövestõl, hanem 
csak lenyisszantotta õket a száruk alján egy kertész ollóval. Nem is álltam meg szó nélkül ezt a 
furcsaságot: "Mit ér az ilyen gyomirtás, Földigszakáll bácsi? Miért nem rántja ki õket gyökerestül?" 
Vállat vont: Mert te is csak a nyafogást nyested le, a gyökereket meghagytad." S minthogy 
egyebet nem volt hajlandó mondani, egész délután töprengtem példázatán, sõt rejtvényén. De 
csak másnap, vasárnap reggel, az elmefrissítõ alvás után eszméltem rá, micsoda is 
tulajdonképpen a nyafogás gyökere, mi az, amit még ki kell lirtanom. Száguldottam is át hozzá 
tüstént örvendezve: "Tudom már, Földigszakáll bácsi! Az a gyökere, hogy bajnak tartom, ha várni 
kell az ebédre!" Örvendezett Földigszakáll bácsi is: "Világos, mint a nap! Mit ér, ha szavaiddal nem 
nyafogsz ugyan, de szinte csapásnak, szerencsétlenségnek, felháborító sérelemnek tekinted, ha 
valami aprócska kellemetlenség éri becses személyedet? Hiszen akkor gondolatban mégiscsak 
nyafogsz."
Talán még sose játszottam olyan jókedvûen, mint aznap délelõtt. Délben pedig már eszembe se 
jutott, hogy megkérdezzem, mikor ebédelünk. Kutykuruty, a játszótársam kérdezte meg tõlem: "Te 
nem vagy még éhes? Mikor ebédeltek?" Vállat vontam: "Majd hívnak, ha ebédelünk" - és szinte 
ugrándozott örömében a szívem, amiért csakugyan nem éreztem se fontosnak, se baj nak, hogy 
éhes vagyok. Pedig a nagyobb örömök csak ezután következtek. Estefelé egyszerre csak 
eszembe jutott, hogy másnap fogorvoshoz visz édesapám. Csodálkozva néztem magam elé a 
levegõbe, de valójában önmagamba bámultam akkor, hogyan lehetséges, hogy egész délután 
nem gondoltam rá. Talán már nem félek a fogorvostól? És ismét örvendezhettem. Már csakugyan 
nem félek tõle. Ilyesfélét éreztem. "Ha fájni fog, hát fájni fog. oda se neki!" De hogy mi mindent 
köszönhetek az apró-cseprõ kellemetlenségek semmibe vételének, azt csak évek múlva tud tam 
meg igazán. Ennek köszönhetem, hogy bármilyen korán ki tudok ugrani frissen az ágyból, hogy 
nem viszolygok a hideg vízben való mosdástól, hogy könnyen megeszem azt az ételt is. amelyet 
nem szeretek, hogy összpontosítani tudom a figyelmem, tehát könnyebben tanultam, mint más, 
hogy játékban, versenyzésben sose kedvetlenített el a kudarc, hanem orrlógatás nélkül törtem 
újból a cél felé. De hiszen sorolhatnám egész életemen át, akkor se tudnám mindazt felsorolni, 
amit az apró-cseprõ kellemetlenségek semmibe vételének köszönhetek."
Amikor elhallgattam, Sanyi így szólt: "Én sose nyafogok Csak néha elõleget kérek az ebédbõl." 
Buzgón bólogattam: "Az természetesen nem nyafogás." De erre már nem figyelt, eszébe jutott 
valami: "És a nagyszerû gépezet? Hiszen azt mondta Moha bácsi, hogy egy nagyszerû gépezetrõl 
fog beszélni.
Vártam ezt a kérdést, és örültem neki: "Fogok is! A magnetofonról. Bemutatok majd elrettentõ 
például egy magnetofon-felvételt. Nemrégiben ugyanis hangszalagra vettem egy kisfiú 
nyafogását." Kimentem az elõszobába, behoztam a szekrénybõl a táska készülékemet, 
megindítottam a tekercset, és már fel is hangzott Sanyi ebéd elõtti nyafogása: "Juj, anyu ... Nem 
bírom ki egy fél óráig... Adj valamit addig... Nagyon éhes vagyok... Adj valamit ... Juj, anyu..."
Ekkor megállítottam a tekercset. Sanyi még sose hallotta a hangját magnetofonból, tehát nem 
ismert rá. Nevetett azon a ¦bizonyos nyafogós kisfiún, és megvetõen biggyesztette az ajkát: Nem 
bírja ki egy félóráig ... nyimnyám kölköcske lehet..." Ekkor ismét megindítottam a tekercset, és 



elhangzott Sanyi édesanyjának a szava: "Menj be édesapádhoz Sanyikám." Sanyi megdöbbenve 
rám meresztette a szemét, és már hangzott is a készülékbõl további nyafogása: "Na igazán, 
anyu... Nem bírom ki .... Na igazán, anyu ..." Megállítottam a tekercset és így szóltam: "Ugye, 
helyes volt "nagyszerûnek" neveznem ezt a gépezetet? Mert amire gyerekkoromban csak nehezen 
eszméltem rá, hogy nyafogó vagyok, arra a segítségével egy perc alatt rájöttél. S remélem nem 
fogsz nyafogni soha többé. Sanyi lángolóan piros arccal meredt maga elé, de ez nemcsak a 
szégyenkezés, hanem az erõs elhatározás tiszteletreméltó lobogása is volt.

PITYPALATTY, A NAGY KÓPÉ
Egy nyári estén új barátocskámmal, Pitypalattyal ballagtam hazafelé Törpeházára az erdõben. 
Barátocskámnak azért nevezem, mert négy esztendõvel fiatalabb volt nálam. Én már tizenegy 
éves voltam, õ meg hét. Újnak pedig azért mondom, mert csak a nyári szünet kezdetekor 
csatlakozott hozzám és szeretett meg. Ekkor azonban igen erõsen rákapott a velem való 
együttlétre. Még attól is elkedvetlenedett nap-nap után, hogy az ebéd idejére el kellett válnunk. 
Erre a délutánra azonban nem beszéltünk meg találkozót. Kedves olvasóhelyemre, a Sziklás-tetõre 
szerettem volna felmenni. De kapunk mellett a kispadon már várt rám Pitypalatty, és nem volt 
szívem elküldeni. Vele töltöttem hát ezt a délutánt is, csatangoltunk az erdõben, és 
türelmetlenség nélkül válaszolgattam kérdéseire. Õ meg idõnként elõre futva nagyokat rikkantott 
jókedvében: "Pitypalatty! Pitypalatty!,,
Ezen a napon azonban estefelé már nem bírtam tökéletesen leplezni, hogy terhemre van, és egyre 
hosszabbakat hallgattam, ettõl lassacskán õ is elcsöndesedett és egyszerre csak ezt mondta: Ne 
búsulj, Moha. ígérem, hogy ma vagyok veled utoljára."
'Zavarba jöttem: "Miért mondod ezt? Hiszen én nagyon......, én
nagyon szívesen vagyok együtt veled." Ekkor azonban elnevette magát: "Szívesen is, nem is." Most 
már megharagudtam rá. Tudja, hogy terhemre van, mégis minden nap rám akaszkodik. Nem 
tudtam mit feleljek, de el is vonta valami a figyelmem. Vizeskanna pendülése hallatszott a patak 
felõl. Így szóltam hát Pitypalattyhoz: "Bizonyára valamelyik öreg néni cipel haza vizet magának." S 
minthogy éppen keresztúthoz értünk, így folytattam: "Te azon az úton mégy, én ezen. Aki 
találkozik vele, kiált a másiknak, és hazavisszük neki a kannáit." De egészen a patakig kellett 
mennem, ott is csak egymással találkoztunk, és Pitypalatty azt állította, õ se látott senkit.
Néhány perc múlva azonban utunk magasabb részérõl letekinthettünk arra az erdõrészre, amelyet 
Pitypalatty vizsgált át, és ámulva pillantottam meg az úton Borbála nénit. Két kanna vizet cipelt. 
Pitypalattyra bámultam: "Hogyan lehetséges ez? Látnod kellett az elõbb is." Megint elnevette 
magát: "Láttam is. És én mindig segítek is mindenkinek, aki vizet cipel, ha véletlenül találkozom 
vele. De keresgélni, hogy merre van: ez túlzás." Most jó alkalom kínálkozott arra, hogy kijelentsem: 
ezentúl csakugyan nem kívánok ilyen sûrûn együtt lenni vele, de észbe kaptam: hiszen mennél 
inkább ilyen, annál kevésbé vonhatom meg tõle szavaimat, példámat. Megmagyaráztam hát neki, 
hogy igenis, fel kell kutatni, hol van szükség a segítségünkre. Elválásunk közeledtével pedig, - mint 
máskor is - megkérdeztem tõle: "Átjössz reggel?" Erre azonban komoran felelte: "Semmikor se 
megyek át többé." És mintha elpityeredés ellen küzdött volna, megbicsakló hangon tette hozzá: 
"Te most már úgyis elutazol nemsokára a nagymamádhoz."
Tudtam, hogy aggasztja közelgõ elutazásom, s minthogy hízelgett a hiúságomnak az aggódása, 
meggondolatlanul elmosolyodtam: "De holnap még nem utazom, tehát átjöhetsz." Most már 
elvörösödött és dühbe gurult: "Mit vigyorogsz?! Te is azt hiszed, amivel mindenki csúfol engem, 
hogy nélküled még lélegezni se tudok?!" Elnevettem magam: "Azt nem hiszem. Hiszen mindjárt 
agyoncsapsz." Elnevette magát õis: "Agyon is csaplak! Mert dühös vagyok, hogy annyira szeretek 
veled lenni! Pedig hozzád nagyobb fiú való. De megállj! Nagy kópé vagyok én, Kieszelek én 
valamit, hogy akkor is jól érezzem magam, ha nem vagyok együtt veled. Ezt már holnapra ki is 
eszelem. Holnap már nem lógok a nyakadon." És máris, - noha még az erdõben voltunk - elrohant 
tõlem, és rikkantgatta futtában: "Pitypalatty Pitypalatty!"
Másnap reggel csakugyan nem jött át, és nem várakozott rám a padocskán ebéd után se. Engem 
viszont nyugtalanított a gondolat, hogy rosszul esnék neki, ha nem törõdnék elmaradásával. 
Elmentem hát érte erdei otthonukhoz. Kertjük sövénye mellett
azonban megállított a kihallatszó kiáltozás: Pitypalatty és barátja, a vele egyidõs Nyuszilábú 
veszekedtek egymással. Pitypalatty ezt kiáltotta: "De értsd már meg, te tökfejû! Ha csak véletlenül 
találkozol valakivel, aki vizet cipel, és elveszed tõle a kannát, az semmi, az a természetes. Aki 



igazán jó, az felkutatja, hol van szükség a segítségre!" Kiabált ugyanekkor Nyuszilábú is: "De nem 
értem, és nem is akarok megérteni ilyen butaságot! Hiszen akkor egész nap mást se 
csinálhatnánk! Mert segíteni mindig lehet!" Pitypalatty üvöltött: "Ez nem butaság, hanem jóság! És 
neked igenis ilyennek kell lenned! Mert a barátom vagy, - ezentúl folytonosan együtt leszek veled - 
és én olyannal akarok folytonosan együtt lenni, aki ilyen!" "Hát tudod mit?! Akkor inkább ne légy 
együtt velem!" És csattant a kertajtó, Nyuszilábú elrohant. Nemsokára kijött Pitypalatty is, - és 
lassan megindult -mifelénk.
De az út közepe táján lassított, megállt. Aztán leült az út szélén a fûbe, és tenyere közé fogta az 
arcát, töprengett.
Ekkor odamentem hozzá: "Szervusz, Pitypalatty! Vártalak reggel is, ebéd után is." Elmosolyodott. 
Láttam, hogy örömében, de rögtön vállat is vont: "Hja, én már kieszeltem, hogyan érezhetem jól 
magam nélküled is." "És mit eszeltél ki?" Most már diadalmasan nevetett: "Majd ha itt lesz az 
ideje, megmondom! Addig nem kötöm az orrodra!"
Ezt a délutánt ismét együtt töltöttük, és amikor már hazafelé ballagtunk, találkoztunk a törpeházi 
csacsifogattal. Tóbiás, a csacsi, lassan húzta fölfelé az erdei úton a szekerét, a bakon meg két 
kistörpe dulakodott egymással a gyeplõért. Szokás volt, hogy ilyen esetben én döntöm el 
melyiküknek van joga hajtani. Ezúttal azonban így ítélkeztem: "Mind a ketten szálljatok le. Tóbiás 
egész nap dolgozott, éppen elég teher neki ezen a meredek úton a szekér is." A két kistörpét 
annyira meglepte újszerû ítélkezésem, hogy szó nélkül engedelmeskedtek, Pitypalatty azonban 
néhány perc múlva utánuk szaladt, és amikor visszatért, engem lepett meg ezzel a kijelentéssel: 
"Megmondtam nekik, hogy csak tréfáltál. Üzened, hogy üljenek föl mindketten, és az hajtson, aki
kölcsönkapta Tóbiást." Látva megdöbbenésem, nevetett: "Mert az túlzás, ahogyan ítélkeztél."
Elkedvetlenített a viselkedése, ismét nagyokat hallgattam és ezen az estén már nem szóltam 
másnapi együttlétünkrõl. Nem is várt reggel a kapunk elõtt, és felmehettem olvasni a 
Sziklás-tetõre. Déltájt azonban egyszerre csak odarohant hozzám, és lihegve a hegymászástól, 
diadalmas örömmel kiáltozta: "Nem zavarlak, ne félj, már megyek is vissza! Csak azt akarom 
megmondani, hogy most már igazán kieszeltem mit tegyek: megnevelem a testvéreimet nagyon 
jókká, és akkor ugyanolyan jól fogom érezni magam velük, mint veled! Elõször a barátaimat 
akartam megnevelni, de õk egyszerûen otthagytak. De a testvéreim nem hagyhatnak ott, mert 
együtt lakunk. Már olvashatsz is tovább, most már szervusz, egyszer és mindenkorra!" Azzal már 
szaladt is vissza Törpeházára és boldogan rikkantgatta futtában: "Pitypalatty! Pitypalatty! 
Pitypalatty!"
Ez egy pénteki napon történt, és este üzenetet kaptam nagyanyámtól, hogy vasárnap reggel üljek 
vonatra. Vacsora után tehát elballagtam Pitypalattyékhoz, hogy megbeszéljem vele, legyünk 
együtt másnap hosszasabban. Mire odaértem, már besötétedett, és a verandán beszélgetõ 
testvérek nem vették észre, hogy a közelükben állok, odalent a kertben. Pitypalatty szinte 
könyörgött: "Jaj, Kisokos, ne akadékoskodj már! Kitõl várjam, hogy jó legyen, ha még az 
ikertestvérem se akar jónak lenni?!" Kisokos nyugodtan magyarázta: "Az nem jóság, hanem 
butaság, hogy éppen hegynek fölfelé gyalog menjek, amikor kocsin is mehetnék." Pitypalattynak 
már sírós lett a hangja: "Hányszor magyarázzam el, hogy Tóbiás este már fáradt?! Nehéz az a 
szekér üresen is. Aki igazán jó, az nem fárasztja Tóbiást a maga szórakozása kedvéért! Nagyon 
szépen kérlek, Kisokos, légy te is ilyen igazán jó! Mi folytonosan együtt vagyunk, és én nagyon 
szeretnék olyannal lenni folytonosan együtt, aki igazán jó! Értsd meg te is, hogy le kell szállni a 
szekérrõl! Értsd meg kérlek, hiszen ikrek vagyunk!" Kisokos ásított: "De szerencsére, nem sziámi 
ikrek. Azok ugyanis össze vannak nõve. Én viszont itt hagyhatlak és lefekhetem. Szervusz."
Pitypalattyot annyira lesújtotta a sikertelenség, hogy meg se lepõdött, amikor fellépegettem 
hozzá a verandára. Kértem, hogy elégedjék meg továbbra is az én barátságommal és legyünk 
együtt másnap, mert vasárnap elutazom. Lassan és komoran felelte: "Jól van, együtt lehetünk. De 
tulajdonképpen te se vagy az, akire nekem szükségem van. Holnapután el is utazol. És majd 
valamikor Törpeházáról is elköltözöl. Senkirõl sem tudhatom biztosan, hogy mindig együtt marad 
velem."
Hiába vártam reggel is, ebéd után is, nem jött át. Estefelé elmentem hozzájuk, és édesanyja ezt 
mondta: "Egész nap a kertben kuksolt és töprengett. Fél órával ezelõtt hirtelen felugrott és 
elrohant. Nem tudod, min törte annyit a fejét?" Felelni akartam, de felhangzott a kert elõtt, a 
kocsiúton Tóbiás szekerének a nyikorgása, és ámulva láttuk, hogy nem Tóbiás húzza a szekeret, 
hanem két kistörpe, kettõ meg tolja, és azok egyike Pitypalatty. Tóbiás meg kényelmesen ballag a 



szekér után.
Pitypalatty édesanyja nevetett: "Megbolondultak ezek? Mi ez?" Én jól tudtam, mi ez, és 
meghatottan kísértem tekintetemmel szekértoló barátomat. A kertajtó elõtt azonban elköszönt a 
többiektõl: "Innen már magatok is hazatolhatjátok. Nekem még más dolgom is van." És indult 
visszafelé. Erre már kiszaladtam a kertbõl: "Itt vagyok, Pitypalatty! Mert, ugye, hozzám indultál?" 
Mialatt ezt kimondtam, a közelébe értem, és óriási meglepetésben volt részem: Pitypalatty nem 
volt már se ingerült, se kapkodó, se komor, nyugodt volt és derûs. Mosolyogva felelte: "Nem 
hozzád. Borbála nénihez, Mályva nénihez, Hajnalicska nénihez, mindazokhoz, akik ilyenkor este 
vizet szoktak cipelni a pataktól."
Növekedett az örömöm, de korholtam is: "Jó, jó, ez mind nagyon szép, de kifogatnod Tóbiást, 
túlzás volt. Ti nehezebben húztátok fel a szekérkét, nektek meg is árthatott volna. És miért nem 
jöttél el hozzám? Három hétre utazom el!" Azt hittem, erre el fog komolyodni, de továbbra is 
mosolygott: "Ne haragudjál, Moha, nem értem rá, egész nap gondolkodtam. Nagyon fontos volt, 
hogy találjak végre valakit, aki sohase hagy el engem. Most
már csak az van hátra, hogy ezt a valakit megneveljem igazán jóvá."
Már értettem is: "Ez a valaki... ez, ugye ..., te vagy?" Boldo gan biccentgetett: "Hát persze. Én 
magam. Ez a valaki nem szalad el tõlem, aludni se megy, és nem utazik el nélkülem a 
nagymamájához." Most már huncutul fel is nevetett: "Ugye megmondtam, hogy kieszelem, hogyan 
érezhetem jól magam nélküled is? Tudtam, hogy sikerülni fog! Mert nagy kópé vagyok én, nagyon 
nagy kópé!" Azzal beszaladt az erdõbe Borbála néni kertje felé, és rikkantgatta futtában: 
"Pitypalatty! Pitypalatty! Pitypalatty!"

SZÓLNI ÉS HALLGATNI
Egy õszi délben négyen indultunk hazafelé Törpeházára a völgybeli falucska iskolájából: Gyopár 
bátyám, Kismama, Csusza, meg én. Kismamának Indácska volt az igazi neve, az unokahúgom 
volt és harmadikba járt. A "Kismama" név csak akkoriban ragadt rá. Erõsen meghûltem, sokáig 
kellett feküdnöm, és Indácska mindennap átjött, játszott velem, mesélgetett nekem, 
szórakoztatott, még az orvosságot is õ adta be. Ha jól emlékszem! édesanyám mondotta elõször: 
"Hiszen te valóságos kismama vagy!" Ezen a napon is azért jött velem haza, hogy vigyázzon rám, 
most még ne futkossak, ne melegedjek ki, vissza ne térjen a betegség. Az erõs Csusza, 
osztálytársam volt, negyedikes, õ viszont Gyopár kedvéért jött velünk. Máskor is vele szokott 
hazamenni, rokonszenves volt neki a bátyám. Lépegettünk hát négyen a fõutcán és egyszerre 
csak látjuk, két osztálytársam lökdösi egymást, egy parasztfiúcska, Jancsi, meg Zoli, a jegyzõ 
kisfia. Gyakran összekaptak, csatároztak, de verekedés sose lett belõle. Nem törõdött hát 
egyikünk se a lökdösõdésükkel, már fordultunk is rá a hegyi ösvényre. Ekkor azonban kilépett egy 
kapun Zoli édesapja, a jegyzõ. Csusza megpillantotta, már futott is a lökdösõdõkhöz és rákiáltott 
Jancsira: "Ne bántsd Zolit! Engem lökdöss, ha mersz, ne a gyöngébbet!" Feri bácsi megdicsérte, 
megsimogatta, s miközben megindultunk fölfelé az ösvényen, Csusza maga folytatta önmaga 
dicsõítését: "Én már ilyen vagyok: nem bírom nézni, ha bántják a gyöngébbet!" Én viszont olyan 
voltam, hogy így szóltam hozzá: "Nem beszélsz igazat, Csusza. Hiszen csak akkor futottál oda, 
amikor megláttad Feri bácsit. Hízelegni akartál neki, és azt akartad, hogy megdicsérjen." Csusza 
vörös lett, mint a paprika. Csak nagy nehezen szedte össze magát és kerülve a tekintetem, ezt 
hebegte: "Te nem vagy épeszû... A legokosabb, ha ezentúl szóba se állok veled." Azzal 
elõreszaladt Gyopárhoz. Kismama viszont hátrahúzott engem, és szemrehány ón sutyorogta: "Mi 
szükség volt rá, hogy ezt az orra alá dörgöld? Jaj, hogy te milyen vagy, Moha! Mindenkit magadra 
haragítasz! Akkor aztán ne csodáld, ha Gyopárt szereti, pedig a te osztálytársad. Gyopár is tudta 
ezt, meg én is tudtam, mégse dörgöltük az orra alá. Azt akarod, hogy senki se szeressen? Jaj, 
hogy te mennyi gondot okozol nekem!"
Vagy két hónappal késõbb, már télen, utolértem hazamenet a hegy lábánál Handabandit és négy 
cimboráját. Nem szoktam velük járni, idegenkedtem Handabanditól, és most is szótlanul 
ballagtam mellettük. De nem is igen szólhattam volna. Handabandi ugyanis folytonosan beszélt, 
ugrált, fákra kapaszkodott, állandóan igyekezett magával foglalkoztatni társai figyelmét. Amikor 
azonban felértünk Törpeházára, megkértem, hogy maradjunk el egy kissé a többiektõl, hadd 
mondjak neki valamit négyszemközt. Ezt mondtam: "Fölfedeztem, hogy mi célból beszélsz te 
folytonosan, mi célból handabandázol. Hogy központja maradhass cimboráid társaságának, hogy 
megtarthasdd vezéri szereped. Egyetlen pillanatra be nem állt a szád, de semmi olyasmit se 



mondtál, amiért érdemes lett volna kinyitni. Ha semmi se jut eszedbe, ijedten töprengsz, s hogy 
mégis magaddal foglalkoztasd õket, vállára csapsz valamelyiknek: "Hogy vagy, öcsém, facsiga?" 
Veszélyes, amit csinálsz, Handabandi. A sok üres handabandázástól üres maradsz, s minthogy 
utánozni igyekeznek ..." Tovább nem mondhattam. Már szavaim elején ugyanúgy elvörösödött, 
mint az õsszel Csusza, s most hirtelen hátat fordított és tovább ment. Ekkor kinyílt a közeli kapu 
és haragos arcocskával kilépett hozzám az utcára Kismama. Elõttünk jöhetett haza az 
iskolából,még a kapujuk mögött állt és hallotta, mit mondtam Handabandinak. Már zúdította is 
rám a szemrehányást: "Jaj, Moha, Moha, miért nem fogadtad meg a figyelmeztetésem'.' Tudta ezt 
Handabandi nélküled is, mi értelme volt õt is magadra haragítanod? Attól még lehetsz te igaz 
beszédû, ha nem dörgölöd is mindenkinek az orra alá a hibáját! Én vagyok a te kismamád tessék 
megfogadni, amit mondok! Vagy csakugyan azt akarod hogy senki se szeressen?"
Zoli, a jegyzõ kisfia májusban egy vasárnap délután ismét meglátogatta Gyopárt. Gyakran feljött 
hozzánk, érdekelte Gyopár ezermesterkedése. Sokáig nálunk maradt ezen a napon is, már ¦¦ 
alkonyodott, amikor Gyopár meg õ a kapu felé ballagott. Átjött hozzánk aznap Kismama is. A 
virágágyak között, a kis piros padon üldögélt Ugribugri öcskösömmel és mesélgetett neki. Én 
távolabbról hallgattam, miket talál ki, mert mindig maga találta ki meséit, s egyszerre csak látom, 
hogy Zoli hirtelen futkosni kezd és nagyokat suhint botjával a levegõbe, le akar ütni egy röpködõ 
cserebogarat. Ha mi édesapánkkal cserebogarat irtottunk, a gondos gyümölcskertész kényszerû 
teendõjeként, szakszerûen cselekedtük, hajkurászás és gyötrés nélkül pusztítottuk el õket hajnali 
bódulatukban. Esti, boldog röpülésükbõl földre csapni õket: Törpeházán senkinek se jutott 
eszébe. Rá is kiáltottam Zolira: "Ne bántsd!" De futkározott és csapkodott tovább: "Le kell ütni! 
Kártékony!" Most már elébe ugrottam: "Boldog vagyok, hogy ilyen lelkes gyümölcsvédõ vagy és 
ennyire szívecskéden viseled kertünk sorsát. A cserebogár bizony kártékony, és ha majd annak 
rendje-módja szerint irtjuk õket, szólok neked, hogy feljöhess hajnalban segíteni. A hazugság 
azonban milliószor kártékonyabb. A cserebogár csak az almának árt. A hazugság közvetlenül 
minekünk embereknek, akikért termeljük az almát. Ne akard hát elhitetni se mással, se 
önmagaddal, hogy almáink védelmében ütötted volna le. Te, igenis azért vágyódtál leütni, hogy 
élvezd, amint eltalálod és koppan a pálcád a kemény kis bogártesten. Az ilyen élvezet azonban 
emberhez nem méltó." A következõ pillanatban nagyot csattant a kertünk ajtaja: Zoli bevágta 
maga után. Kismama most már szinte rémülten meredt rám: "Jaj, Moha, azt mondtad neki, hogy 
hazudik. Pedig jegyzõ a papája! Ebbõl még a szüleidnek is bajuk lehet!"
Teltek-múltak az évek, húszesztendõs lettem. Egy tiszta novemberi délután almafáinkon 
végeztem az õszi metszést, mellettem álldogált Csusza, és beszélgettünk. Csusza csakugyan 
nem szólt hozzám évekig. Egyszer aztán megszólított, és fokról-fokra közelebb kerültünk 
egymáshoz. Most hát ott álltunk egy almafa
mellett, és egyszerre csak Kismama közeledett a konyhánk felõl: "Egy kis száraz rõzsét kér 
édesanyád!" A törpeházi lányok olyan szépek, akár a tündérkék. Kismama azonban kivétel volt. 
Nem is igen járt ki a rétre a lányokkal, már akkoriban is - tizennyolc éves korában - szinte mindig 
odahaza tett-vett, legföljebb mihozzánk járogatott át édesanyámnak, nagynénjének segíteni egy 
kicsit a konyhán. Hogy Csusza már kibékült velem, azt tudta, de ilyen meghitt, baráti 
beszélgetésben még nem látott minket, és elcsodálkozott: "Hát ti ilyen jóban vagytok? Gyopárhoz 
meg be se jöttél. Pedig régebben vele barátkoztál..."
Csusza elgondolkodott: "Barátkoztam? Szívesen voltam együtt vele, de Gyopár sose törõdött 
velem. Neki mindegy volt, hogy milyen vagyok." Miután Csusza elment, így szóltam Kismamához: 
"Látod, Kismama, nem szabad félni attól, hogy elveszítjük valakinek a szeretetét. Veszítsük el, s ha 
nem tér vissza, nem volt kár érte. De visszatér. Olyan a szeretet, mint ez az almafa. Azért adott 
idén olyan gyönyörû gyümölcsöt, mert tavaly is, tavalyelõtt is könyörtelenül megnyestem." 
Kismama azonban megrázta a fejét: "Nem, Moha. Csusza csak azért édesedett vissza hozzád, 
mert itt lakik Törpeházán és mindennap találkoztok."
Vagy tíz esztendõ múlva látogató érkezett Törpeházára: Handabandi. Még kisfiú korában költözött 
el szüleivel és el se búcsúzott tõlem, haragudott. Most elsõ útja hozzánk vezetett. Megölelt és így 
szólt: "Neked köszönhetem, hogy gondolkodni kezdtem önmagam felõl. Ha nem vágod a 
fejemhez mi célból handabandázom, tán még ma is szájjártatással igyekeznék tekintélyt 
szerezni." Kismama is hallotta hírét, miként üdvözölt engem Handabandi, de másnap, amikor 
elsétáltunk a kertjük elõtt, be is szóltam hozzá: "Szépen terem az almafám, látod-e Kismama?" 
Megértette, mire célzok, de ezt válaszolta: "Mert törpefa. Rokon. De a jegyzõ csemetéjérõl még 



vadókát se szedsz." Mint törpeházi születés, Handabandi is tudta, hogy a "vadóka" vadalmát 
jelent, a többit pedig megmagyaráztuk neki, de õ is úgy vélekedett, mint Kismama.
Megint teltek-múltak az évek. Kismama szülei meghaltak, õ meg egyedül éldegélt házacskájában. 
Vagy öt esztendõvel ezelõtt - ötvennyolc éves korában - súlyosan meg is betegedett. Tudtuk, hogy 
már csak egy-két esztendeig élhet. Hordták ugyan neki a törpeházi édesanyák, nagymamák a 
tápláló ételeket, de hasztalan. Fogyott, gyengült. Testével együtt erõtlenedett az emlékezõ 
képessége is. Egyre sûrûbb homály borította emlékezetében élete eseményeit.
Egy délelõtt, mint akkoriban gyakorta, ott ültem a verandáján, és most már én mesélgettem õneki, 
én szórakoztattam. Egyszerre csak belépett a kertajtón egy kisfiú, feljött a verandára, én pedig 
megdöbbenve bámultam rá: hogyan lehetséges, hogy Tamási Zoli, a jegyzõ fiacskája még mindig 
gyerek? Ekkor azonban megszólal a kisfiú: "Ifjabb Tamási Zoltán vagyok. Moha bácsihoz van 
szerencsém?" De kiderült, hogy már nem is "ifjabb", hanem egyetlen. Ezt mondta ugyanis: 
"Lelkemre kötötte édesapám, hogy keressem majd fel Moha bácsit, ismerkedjem meg vele. Még 
az utolsó napján is figyelmeztetett rá. De nagyon sokszor beszélt Moha bácsiról máskor is. Ha 
nyafogtam, hogy keserû az orvosság, mindig ezt mondta: Akkor még inkább be kell venned! A kis 
Moha beszéde is keserû volt nekem. De ki is gyógyított alaposan!" Édesapám nagyon szerette 
Moha bácsit." Azt hittem, eljött a bizonyítás pillanata, és nagy diadalmasan ' áttekintettem 
Kismamára. De hajh, ekkor már nem merült fel az emlékezetét borító homály alól se a 
cserebogár-história, se az almafa példázatom. Csak bólogatott örvendezve: Igen, igen ..., Moha 
bácsit mindig mindenki szerette."
Azt még megértette, hogy szólani kezdtem hozzátok a rádióban. Nagyon örült, ha tapasztalta, 
hogy sokan szeretnek engem, és a kirándulóknak, érdeklõdõknek - gyerekeknek is, felnõtteknek is - 
büszkén mondogatta: "Én vagyok a Moha bácsi kismamája!" Egy napon pedig azzal hökkentett 
meg, hogy ezt mondta: "Látod, Moha, azért szeretnek téged annyian, mert megfogadtad a  
tanácsom, hogy mindig mondd ki az igazat, mondd meg a hibákat akkor is, ha neheztelnek érte." 
Elképedve hallgattam szavait és már nyitottam a szám, hogy kiigazítsam. De szerencsére, még 
idejében rápillantottam. Szeme derûsen merengett. Sápadt, fonnyadt arcocskájáról boldogság 
sugárzott. Én pedig megértettem, hogy hiszi is, amit mond. Meggyöngült emlékezete így meséli 
neki szép meseként a múltat. És talán ez az utolsó mese, amelynek örülhet. Már tudtam is, most 
már nem szabad kimondanom az igazságot. Ez az az eset, amikor hallgatnom kell.
SZÜNETI TANÁCSOK
Igen érdekes természetrajzi kísérletet végeztem a minap. Két ! szem kockacukrot icipici darabkára 
törtem, ráhintettem egy asztalkára, az asztalkát meg ki vittem a kertemben a cseresznyefa alá. 
Aztán szétnéztem a fûben, papírra futtattam egy hangyát és feltettem az asztalra. Hej, megörült a 
kis hangya cimbora! Látszott az ide-oda futkosásán, hogy szinte hinni se akar a szemének. De 
nem sokáig ámuldozott, hanem megragadott egy cukor darabocskát, és futott vele lefelé az 
asztal lábán. Nagy boly van a kertecskémen kívül, a fenyvesben, arrafelé sietett, s valamilyen 
módon hírt kellett adnia társainak, mert nem telt bele fél óra se, már tele volt hangyával az asztal 
lapja, folyt a nagy cukor szállítás. Az asztalka négy lábán egész nap jöttek-mentek a buzgó kis 
munkások, s uzsonna idejére ... egy szem nem sok, de annyi cukor se maradt az asztalon.
Másnap reggel ismét megtörtem két szem kockacukrot. Ekkor azonban már alig tudtam leállítani 
az asztalka négy lábát, annyi hangya futkosott az elõzõ napi helyen, várták a terülj asztalkájukat. 
Még három napon át vittem ki nekik az asztalkát úgy, mint addig, a negyedik napon azonban 
korábban keltem mint õk, s még alig derengett, már a cseresznyefa alatt turpiskodtam. Kivittem 
az asztalt cukorral azon a napon is, de most nem közvetlenül a földre állítottam, hanem mind a 
négy lábát egy-egy cipõpasztás bádog dobozba, a dobozkákat pedig színültig töltöttem vízzel. 
Úgy vette körül a víz az asztal lábakat, ahogy régente a várakat terítette a vizesárok. Az elsõ 
hangya valamicskével napkölte elõtt érkezett az asztalhoz. Nagy hevesen fölszaladt az egyik 
bádogdoboz oldalán és megtorpant. Aztán futni kezdett körbe a doboz szélén, mintha a hidat 
kereste volna. Napköltekor már nyüzsgött a hangya a négy dobozon, az asztal alatt is, nagy volt a 
zûrzavar. De voltak köztük olyanok is, akik több másodpercig is mozdulatlanul álltak, és magasra 
emelt fõvel néztek fel az asztalra, látszott rajtuk, hogy töprengenek, miféle más úton juthatnának 
fel a cukor mezõre. Ekkor én már nem is annyira õket, hanem inkább a cseresznyefa törzsét 
figyeltem. A könyv szerint ugyanis, amelyben ezt a kísérletet olvastam, eszükbe kellett jutnia, hogy 
a cseresznyefa ágáról ráejthetik magukat az asztal lapjára. Körülbelül egy óra múlva neki is 
iramodott két hangya a fa törzsének, kiszaladtak arra az ágra, amely alatt az asztalka állt, 



rámásztak a legalsó levélnek a csücskére és zsupsz, reápottyantották magukat az asztallapra. 
Hamarosan olyan sûrûn hullott a hangya arról a levél csücsökrõl, mint a rosszul elzárt csapból a 
vízcsepp. De hajh, nemsokára ugyanolyan zûrzavar támadt az asztalon is, mint amilyen odalent 
volt egy órával elõbb a bádogdobozok körül. A hangyák ugyanis most is felragadtak egy-egy cukor 
darabocskát, és ahogyan öt napon át megszokták, futottak vele lefelé az asztal lábakon. Tán még 
dicsérgették is gondolatban az eszüket, lám milyen okosak õk, kitalálták, miként kaparinthatják 
meg mégis a cukrot. No de ha dicsérgették, nem tarthatott sokáig az elégedettségük. Amikor 
ugyanis a vízig értek, természetesen ismét megtorpantak, egész fürtökben nyüzsögtek az asztal 
lábakon, és most volt csak igazán nagy a tanácstalanság. S a kísérletem ezzel tulajdonképpen 
véget is ért. Igaza volt a könyvnek, bebizonyult, hogy a hangyák értelme csak a legközelebbi 
teendõig terjed. Ki tudják találni, miként juthatnak az asztal lapjára, de arra már nem telik a 
sütnivalójukból, hogy a visszajutás módjára is gondoljanak. Ezúttal persze mégiscsak 
visszajutottak a bolyba, mert hiszen kiemeltem az asztalkát a vizes dobozokból, engem azonban 
aligha számítottak bele a tervükbe, így tettek volna õk akkor is, ha esõ tócsa vette volna körül az 
asztal lábakat.
Miközben beballagtam a házikómba, derengeni kezdett bennem egy emlék. Kisfiú koromban, az 
elsõ osztályos vizsgák után beállított hozzánk egy reggel két osztálytársam. Nem törpeházi 
gyerekek, hanem a völgybeli falucska lakosai. Erõs Jóska meg a kis termetû Döme. Arra kértek, 
hogy barangoljak velük a szünetben hegyeink-völgyeink között. Tudták, hogy én jól ismerem 
vidékünk minden zegét-zugát. Persze szívesen teljesítettem kívánságukat s már aznap fölmentem 
velük a hegytetõre Törpeháza felé. Megmutattam, hol ered tulajdonképpen a patakunk, hol bújik a 
sziklák alá s hol bukkan ismét elõ. Ettõl kezdve minden reggel feljöttek értem, és minden nap 
elmentünk valahová. Mindössze az nem tetszett nekem, hogy Jóska is, Döme is gyakran olyasmit 
akart csinálni, amihez felnõtti erõ szükséges. Jóska egymaga fel akart húzni egyszer kerekes 
kútból egy vödör vizet, a kistermetû Döme pedig vissza akart vezetni a majorba egy megszökött 
csikót. A kerék nyele persze kiugrott Jóska kezébõl, a csikó meg felkapta a fejét és rúgott egyet. 
Kivételes szerencse volt, hogy nem csapódott a nyél Jóska arcába, s hogy Döme csak elterült, a 
patkó nem érte. Többször is figyelmeztettem õket, hogy most még ne akarjanak olyasmit 
cselekedni, amihez nagynak, felnõttnek kell lenni. Figyelmeztetésemnek azonban nem sok 
eredménye volt, s egy reggel éppenséggel azzal álltak elõ, hogy aznap a Hegyes-sziklához 
menjünk s másszuk meg. A Hegyesszikla vagy tíz méter magas, vékony sziklacsúcs, s még a 
legények közül is nem egyszer lezuhant már róla egy-egy virtuskodó. Szigorúan elutasítottam hát 
a két fiú kívánságát: "A megmászásról ne is beszéljünk, ahhoz még felnõttnek is gyakorlott 
sziklamászónak kell lennie. Azt azonban megtehetjük, hogy ma a Hegyes sziklához sétálunk el, s 
megszemléljük." Egymásra tekintettek, aztán Jóska ezt mormogta: "Ha nem mászhatunk fel rá, 
menjünk inkább máshová." Döme pedig ezt: "Moha azt hiszi, hogy mi még pólyások vagyunk." Déli 
elválásunkkor különös nyomatékkal mondogatták, hogy másnap reggel is értem jönnek, gyanút 
azonban csak akkor fogtam, amikor már egy óra is eltelt s nem jöttek. Egyszerre csak bekiáltott a 
kertünkbe egy törpeházi kisfiú, Bérci Berci: "Összevesztél a falubeli barátaiddal? Miért mentek ma 
nélküled a Hegyes-sziklához?" Megdöbbenve bámultam Bérci Bercire de csak egyetlen pillanatig. 
Aztán tüstént föltekintettem a hegytetõre, oda, ahol a Hegyes-sziklához visz az Út. Azon a hegyen 
állt a házikója Földigszakáll bácsinak is, és megnyugodva láttam, hogy füstöl a kéménye, odahaza 
van. Földigszakáll bácsiról már többször is beszéltem nektek. Törpeházi törpe volt õ is, de amikor 
csillagászattal kezdett foglalkozni, alkalmasabb helyre, a hegytetõre költözött. Jól ismert minden 
gyereket Törpeházán is, a faluban is, bíráskodott apró-cseprõ ügyeinkben, mi meg szinte a 
nagyapánknak tekintettük. Vagy fél óra múlva berontottam hát hozzá és kiáltottam lihegve: "Két 
kisfiú ... alighanem... felmászott a Hegyes sziklára!" Ennyi elég is volt, már hozta is Földigszakáll 
bácsi a csákányt meg a kötelet, és loholtunk. Néhány perc múlva már azt is tudtuk, hogy valóban 
felmásztak a sziklára mert meghallottuk a kétségbeesett kiáltozást: "Segítség! Segítség!" De 
amikor ott álltunk végre a szikla elõtt, megkönnyebbülve láttuk, hogy nagyobb baj még nem 
történt. Jóska nem is volt veszélyben, õ a szikla csúcsán kuksolt, Döme azonban a szikla dereka 
táján kapaszkodott egy-egy gyönge bokorba, gyökérbe, saruja alól folytonosan gurult a kõ, s 
rémülten tapogatott a lábával újabb és újabb, centiméternyi támasztó helyet. De Földigszakáll 
bácsi már hajította is át a sziklán a kötelet, fatörzsre csavarta, én meg odarángattam Döméhez, s 
elõször õ, aztán Jóska mászott le a segítségével. S akkor aztán megtudtuk, hogy tulajdonképpen 
mi történt. Feljutottak õk a sziklára mind a ketten, nem is nagyon nehezen, s még kurjongattak is 



odafönn nagy diadalmasan. De hajh, amikor lefelé indultak volna, akkor bezzeg elmúlt a 
kurjongató kedvük. Mert akkor kiderült, hogy lefelé menni nem mindig könnyebb, mint fölfelé. 
Jóska leült a c
súcsra és töprengett, hogy mit tegyenek, hogyan jussanak le, Döme azonban annyira megrémült, 
hogy a lehetetlent is megpróbálta, elkezdett mászni lefelé. A szikla derekán azonban megrekedt. 
Porlott a kõ a lába alól, töredeztek a kezében a bokrok, s ha néhány perccel késõbb érünk oda, 
öt-hat méter magasságból lezuhan.
Földigszakáll bácsi komoly arccal hallgatta a szikla mászás történetét, aztán megkérdezte tõlük: 
"Ti, ugye mostanában mindig Mohával jártatok? Ma miért nem volt veletek?" A két fiú összenézett, 
aztán Jóska ravasz ábrázattal felelte: "Azt mondta
Moha, hogy a sziklamászás csak nagyobbaknak való. Nem hívtuk hát Mohát, mert hiszen õ..., õ 
még Döménél is kisebb termetû." Földigszakáll bácsi elmosolyodott: "Értem. De lám, lám mégis 
az derült ki, hogy Moha a legnagyobb köztetek. Aki ugyanis igazán nagy, az nemcsak az orra 
hegyéig lát, az nemcsak azt okoskodj a ki, miként juthat fel valahová, hanem arra is gondol, miként 
juthat vissza. Mert nagynak lenni annyit is jelent, elõrelátónak lenni. Moha volt az egyetlen, aki 
látta elõre, hogy erre a sziklára csak felmászni bírtok, de lemászni nem."
Ez a történet derengett fel emlékezetemben a minap, amikor a hangyák értelmét vizsgáltam, s 
hadd tegyem hozzá, hogy aki nagy szeretne lenni, ne csupán a sziklamászásban legyen elõrelátó. 
Ha fára akar mászni valamelyikõtök, ne csak az ágat lássa, hanem azt is, nem korhadt e az az ág, 
nem fog-e letörni alatta. Aki kimelegedve inni kíván, ne csak a csillogó, hûs vízre gondoljon, hanem 
arra is, hogy meghûlhet tõle, s ne igyék tüstént. Aki kavicsot kap föl, hogy megdobja vele 
játszótársát, ne csak az eltalálás örömére gondoljon, hanem arra is, hogy célt is téveszthet az a 
kavics, kiütheti pajtása szemét, s ejtse vissza okosan a földre. Olyanok legyetek, mint az ügyes 
sakkozó, aki nemcsak azt tudja melyik figurát léptesse, hanem azt is, hogy mi lehet annak a 
lépésnek a következménye. S ne legyetek olyanok, mint az én kertem butuska hangyácskái. Mert 
nem mindig akad Moha bácsi, aki eltávolítsa az asztallábak alól a vízzel telt bádogdobozokat ....

UGRIBUGRI FIÓKJA
Amikor Ugribugri a kisöcsém a harmadik osztályba került, a nyári szünet vége felé egyre sûrûbben 
emlegette édesanyánknak, hogy be kéne már menni Vácra megvásárolni a tanszereket. Többször 
is elmagyarázta, hogy ez idén már olyan színes készletet kell neki használnia, amiben tizenkét 
kréta van, többféle árnyalat minden színbõl, mert például mezõt nem színezhet méregzölddel, 
hanem csakis fûzölddel. Édesanyánk méltányolta is ezt az érvelést, megígérte az új 
ceruzahegyezõt is, de azon már elcsodálkozott, hogy Ugribugri új tolltartót meg új radírt is kért. De 
csodálkozott ám méltatlankodva Ugribugri is: "De édesanyám! A tavalyi tolltartó már csupa 
tintafolt! Azzal legyek harmadikos?" "Majd kisúrolom fiacskám, akkor tiszta lesz." "De nem lesz 
tõle kétrészes! Pedig most már emeletes tolltartó kell nekem, hogy beleférjenek a pót ceruzák 
meg a póttollszárak. Ha óra közben letörik a ceruzám hegye, és akkor kell gyorsan hegyezgetnem, 
nem tudok figyelni a magyarázatra!" "Jól van, kisfiam, veszünk emeletes tolltartót is, de a radír 
csak nem kopott el egy év alatt?" "El nem kopott..., de kilyukadt. Gondosságból kellett 
kilyukasztanom. Zsineget fûztem bele, hogy el ne veszszen. De idén különben is finom radír kell, 
Elefánt radír. Hiszen már harmadikos vagyok!" Beleegyezett édesanyánk az Elefánt radírba is és 
megigérte, hogy egy-két nap múlva bemegyünk Vácra bevásárolni. Nagyot ugrott örömében az 
öcskös és hozzálátott a rendezkedéshez.
Másnap már korán reggel leült az asztalkája elé és nagy nehezen kihúzta a fiókját. Azért nagy 
nehezen, mert olyan öszszevisszaságban volt benne a holmi, mint kazalban a széna, s hol egy 
könyv, hol egy füzet, hol meg éppen egy üres cipõpasztás doboz akadt bele a felsõ lécbe. Kirakott 
mindent az asztalra, édesanyánk meg kisúrolta a fiókot, fehér papirost is adott bele
bélésnek, és Ugribugri komoly ábrázattal válogatta a holmiját.
Mi kerüljön vissza a fiókba, mi pedig a dobozokba, máshová. Aznap még a falu végi rétre se ment 
ki játszani, és amikor a barátja, Fújóska érte jött, elküldte: "Ne zavarj most, Fújóska. Rendezem a 
fiókomat." Amikor pedig elkészült, szaladt a konyhába, a mûhelybe, hívta édesanyánkat, 
édesapánkat, nézzék meg, milyen gyönyörû rend van a fiókjában. Mutatta mindnyájunknak, hol 
hagyott helyet az új könyveknek, füzeteknek, emeletes tolltartónak, de legfõként a tizenkét színes 
krétának.
Vácott a könyvkereskedésben könnyen végeztünk. A papírüzletben azonban igen bonyodalmas 



lett a vásárlás. Ott ugyanis kiderült, hogy Ugribugrinak mondhatnám minden kell, amit csak 
megpillant. Kikunyerált még két különbözõ ceruzavédõt, ironhosszabbítót, piros-kék ceruzát, 
tolltörlõt, kis noteszt, nagy noteszt, sõt egy kis pisztolyt is hat dobozka gyutaccsal. Magyarázta, 
hogy azért nagyon fontos a pisztoly a tanuláshoz, mert erdõn át járunk iskolába, s ha valami 
rosszindulatú kutya elállná az útját, rá kell durrantania, hogy el ne késsen. Boldogan hozta haza a 
csomagját, de addig ki se bontotta, amíg ..., s ez igen nagy szó, amíg kezet nem mosott, nehogy 
bepiszkítsa az új könyveket, füzeteket, címkéket, a tizenkét színes kréta tarka dobozát. Az ebéd 
idején kétszer is kiáltani kellett neki, hogy jöjjön már, és annyira sietett vissza az asztalkája mellé, 
hogy a baracklekváros linzerbõl is csak hatot evett a szokásos hét-nyolc helyett. A linzer , után 
ismét kezet mosott, és folytatta a munkát. Csomagolta a könyveket, a füzeteket a kék papirosba, 
ragasztotta a címkéket, berendezte az emeletes tolltartót. Uzsonna tájt aztán megint szaladt a 
konyhába, a mûhelybe, a kertbe, nézzük meg milyen tetszetõsen elhelyezett mindent a fiókjában.
Most már nagyon türelmetlenül várta, hogy megkezdõdjék a tanítás, és az elsõ tanuló napon 
ünnepélyesen és büszkén indult ebéd után a szobánk felé. Ment megírni, megtanulni az elsõ 
harmadikos leckéket. Nekem is volt leckém - ötödikes voltam -magam is beültem hát szobánkba 
az asztalomhoz, és csöndben munkálkodtunk. Ugribugri számtan leckét írt és lassan rajzolgatta a 
kockákba a számjegyeket. Munkáját azonban szinte mindenik számjegy leírása után 
megszakította. Elhúzta fiókját és gyönyörködött a rendben. Amikor már vagy tizedszer húzta ki, 
nem álltam meg, hogy oda ne szólj ak neki: "Okosan teszed, hogy most kigyönyörködöd magad 
benne. Mert két hét múlva megint olyan lesz, mint a szénaboglya. így volt tavaly is." Öcsikém 
elsötétült arccal dünnyögte: "Nem lesz olyan ..." Folytatta a leckeírást, hallgatott egy ideig, aztán 
ismét dünnyögött: "Ha olyan lesz, arról se én tehetek. Összecsúszik benne a holmi." Most én 
hallgattam egy darabig. Aztán így szóltam: "Ha akarod, segítek neked, hogy az egész éven át ilyen 
ünnepélyes rend legyen a fiókodban." Ekkorára már igen belemélyedt a leckeírásba, hallatszott a 
hangján, hogy nem is tudja, mibe egyezik bele: "Jó... segíts ..." Néhány nap múlva aztán megtudta, 
miként gondoltam én azt a segítést.
Történt egy reggel, hogy hiába keresett valamit a fiókjában, és odaszólt nekem: "Nem láttad 
valahol az új ceruzámat? Azt a hosszú sárgát." "Láttam bizony. Dutyiba került." Nagyot nézett 
Ugribugri: "Miféle dutyiba?" Volt nekem egy zárható szekrényem a könyveim számára, üveglappal 
az ajtó felsõrészén, arra mutattam most: "Oda ni, az üveg mögé. Mert megbeszéltük, hogy segítek 
neked megtartani fiókod ünnepélyes rendjét. Tegnap délután, amikor Fújóska bekiáltott érted, 
rajzolgattál. A papirost rendesen betetted a fiókba, a helyére, a ceruzát azonban siettedben már 
csak bedobtad. És az a haszontalan ceruza ahelyett, hogy a helyére ment volna, nagy lustán 
ottmaradt, ahova dobtad. Be kellett hát dutyiznom, hogy lássa a többi holmi is, milyen sors vár 
rájuk, ha õk is megbolygatnák a fiókod szép rendjét." Odalépegettem a szekrényhez és 
bekiáltottam az üvegen át: "Itt a helyed, te haszontalan, ünneprontó ceruza! Te persze azt se 
bánnád, ha a szegény jó Ugribugrinak minden hónapban rendbe kéne szednie a fiókját! Pedig aki 
igazán rendes, az sose rendezkedik, hanem állandóan rendet tart."
Néhány nap múlva kapott aj ándékba Ugribugri az egyik nagynénénktõl egy levonóképes, 
úgynevezett "matricás" füzetet. Három képet tüstént kivágott belõle, a füzetet meg csak úgy egy 
keskeny résen belökte a fiókba. Persze, hogy a szekrénybe került a füzet is, és megkapta tõlem õ 
is a fejmosást Ugribugri jelenlétében: "Itt a helyed, te haszontalan, ünneprontó matricás füzet! 
Neked mint új lakosnak helyett kellett volna választanod a fiókban. Te azonban nagy lustán 
ottmaradtál, ahová Ugribugri bepottyantott. Mert te persze azt se bánnád, ha a szegény jó 
Ugribugrinak minden hónapban rendbe kéne szednie a fiókját! Pedig aki igazán rendes, az sose 
rendezkedik, hanem állandóan rendet tart." A matricás füzet bedutyizását már nagyon fancsali 
képpel fogadta az öcskös, de még mindig nem ügyelt rá eléggé, hogy mindent a maga helyére 
tegyen vissza. Meghallotta például egy este, amikor golyózásból tért haza, hogy tejszínhabos 
gyümölcsös rizskása van vacsorára, és annyira sietett a vacsoraasztalhoz, hogy agyaggolyós 
zsákocskáját csak a fiók elejére dugta be nagy gyorsan. A dutyiba került hát a zsákocska is, sõt 
Ugribugri igen nagy megdöbbenésére kénytelen voltam néhány nap múlva a tekintélyes Elefánt 
radírt is felszólítani a becammogásra. Oda került a piros-kék ceruza meg a tolltörlõis. A ceruza 
még azzal is rontotta a fiók ünnepi rendjét, hogy összefirkált egy képet az olvasókönyvben. A 
tolltörlõ meg elmulasztotta megtörülni a tollat és tintás lett a tolltartón az emelet. De hiába gyûlt 
össze a dutyiban már egész kis kiállításra való ünneprontó, a szabadon lévõk nem okultak emezek 
sorsából, s egy napon még magát a pisztolyt is kénytelen voltam fogságba szállítani. És bárcsak 



õlett volna a dutyi legelsõ lakosa! A pisztoly bedutyizásától kezdve ugyanis aggodalmas gonddal 
ügyelt rá az öcskös, hogy mindent a maga helyére tegyen vissza, és egy egész hét telt el újabb 
elzárás nélkül. Ekkor aztán kinyitottam a szekrény ajtaját és így szóltam foglyaimhoz: "No, kifelé 
haszontalan ünneprontó társaság! De megbecsüljétek ám magatokat ezentúl! A szegény jó 
Ugribugri nem arra való, hogy minden hónapban rendbe kelljen szednie miattatok a fiókját! Aki 
igazán rendes, az sose rendezkedik, hanem állandóan rendet tart."
Eltelt vagy három hét, és már azt hittem, csakugyan nem kerül többé ünneprontó a szekrénybe. 
Ebben azonban tévedtem. Október közepe táján egy borongós, esõs vasárnap délután mindketten 
az asztalkánk mellett ültünk. Ugribugri rajzolgatott kedves krétáival, én meg olvastam. De szinte 
percenként tekintgettünk az ablakra is, eláll-e végre az esõ, futhatunk-e már játszani a faluvégi 
rétre. És egyszerre csaknem váratlanul, mert hiszen nagyon vártuk, de meglepõen hirtelen kisütött 
a fehér fényû, õszi nap. Ugribugri annyira megörült, hogy megfeledkezve ünnepélyes rendrõl és 
dutyi veszélyrõl, kirántotta fiókját, fél kézzel belesöpörte krétáit, belökte a dobozt is, felrántotta 
ködmönkéjét és kiszáguldott a szobából. De alighanem már a ház elõtt ráeszmélt, hogy mit tett s 
hogy én már bizonyára cipelem is féltett színeseit a szekrénybe. És ezt jól is sejtette, mert amikor 
visszarohant a szobába, már vittem õket a szekrény felé. Õ azonban kikapta kezembõl a dobozt 
és rám kiáltott: "Kérem a kulcsot!" Azt hittem, saját kezûleg akarja bezárni a haszontalanokat. 
Meghatott ez a buzgóság, és átadtam a szekrény kulcsát. De igen nagy meglepetésemre nem ezt 
tette. A színeseket szépen rendesen betette a fiókba, levetette ködmönkéjét, kinyitotta a 
szekrényt, bebújt a legalsó, üres polcra, magára húzta az ajtót és kiáltotta: "Itt a helyed, te 
haszontalan, ünneprontó Ugribugri! Te, persze azt se bánnád, ha a szegény jó Ugribugrinak 
minden hónapban rendbe kéne szednie a fiókját! Pedig aki igazán rendes, az sose rendezkedik, 
hanem állandóan rendet tart!"
Körülbelül egy percig némán kuksolt a szekrényben, aztán újból megszólalt: "No, kifelé, 
haszontalan ünneprontó Ugribugri! De megbecsüld ám magad ezentúl! A szegény jó Ugribugri 
nem arra való, hogy minden hónapban rendbe kelljen szednie miattad a fiókját! Aki igazán rendes, 
az sose rendezkedik, hanem állandóan rendet tart!" Már ugrott is ki, bezárta a szekrényt és a 
kezembe nyomta a kulcsot: "Nesze, Moha. Ez a kulcs többé nem fog kelleni." Felrántotta a 
ködmönkéjét és kiszáguldott a napsütésbe. Eltettem a kulcsot, és futottam a szabadba magam 
is. Vidáman és elégedetten.
 


