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Bizonyára ti is emlékeztek arra az idıre, akárcsak én, amikor még csöppségek és butuskák voltunk. Amikor például azt hittük, 
hogy az oroszlán, akit az állatok királyának neveznek, tudja is, hogy ı király, és a többi állat is tudja róla, hogy ı a királyuk. 
Gondolom, az sem csupán velem történt meg, hogy amikor elıször voltam bábszínházban, biztos voltam benne, hogy azok a 
bábuk élı emberkék. 
Bábszínházba pedig úgy kerültem ilyen csöppség koromban, hogy a törpeházi faluvégen, nem messze a házunktól, sátrat vert egy 
bábjátékos. Nálunk vendégeskedett akkor unokanıvérkém, a hat esztendıs Vadrózsa; ı vitt el a bábszínházba. 
A legelsı padra ültünk le, és elmagyarázta nekem Vadrózsa, hogy ott, a deszkafal mögött fog állni egy bácsi, és ı mozgatja majd 
a bábukat. De abban a pillanatban, amikor megláttam a mozgó, beszélı alakocskákat, olyan lett számomra Vadrózsa 
magyarázata, mint egy szertefoszlott felhı, 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, ı 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 mellıl 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 elı a ládából, és László fölkiáltott: 
– Jaj, de csúnya! 
A majom ekkor kikapta László kezébıl 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 vagyon 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 nézıtér! Üvöltötték a kistörpék: 
– Ne mondd, hogy szép! Csúnya! 
De Lászlót nem kellett félteni. Úgyse mondott volna ı egyebet, mint ami igaz. Végül pedig elagyabugyálta palacsintasütıvel 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 hıs és igazmondó, ı 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: ı 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 élılénynek Lászlót. De este aztán, 
amikor édesanyánk lefeküdni küldött minket szobánkba, megkérdezte tılem Vadrózsa, mit hozok abban a csomagocskában. 
Megmondtam: 
– Süteményt; eltettem a vacsoraadagomból, és elviszem holnap Lászlónak. 
Hej, megbosszankodott megint erısen: 
– De hiszen csukva van a szája azon a kemény fafején! Nem tud enni! 
– Ha beszélni tud, enni is tud! 
Ettıl 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 nézıterén. 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 dicsı barátod! 
A Vitéz László.bábut tartotta a kezében, de a ruhájánál fogva, lefelé csüngı fıvel. 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 kezébıl, 
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 belılem 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 
kezébıl 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 fıvel 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, elıvettem zsebembıl 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 bögrébıl 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 esztendıs Ugribugri is nevetett. Csak Vadrózsa 
nem! 
 

 
Illusztrálta Rudan Mária 

 
 

 
Mohabrumm  

 
 

 
Még nem voltam öt esztendıs, amikor egy nyári estén hazaérkeztek szüleink budapesti útjukról, és átadták ajándékukat Gyopár 
bátyámnak, meg kisöcsémnek, Ugribugrinak. Gyopár hat éves volt, építıköveket kapott, a két éves Ugribugri cintányéros pojácát. 
Énhozzám pedig így szólt édesanyám: 
– Találkoztunk valakivel itt az erdıben. 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 ı 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 törıdtem vele, már azon törtem a 
fejem: szobánk melyik kuckójában rendezzek be barlangszerő helyecskét Mohabrummnak, hogy minél jobban érezze magát. 
Másnap, miután gyorsan megreggeliztem, siettem vissza szobánkba, hogy minél elıbb játsszam Mohabrummal. Leültettem 
magammal szemben a szınyegre, és- és nem tudtam, hogyan játsszam vele. Elıszedtem hát a vonatot, a tőzoltókocsit, az 
ólomkatonát, és megkérdeztem tıle: 
– 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 nagyszerően 
játszottunk. Egy idı múlva édesanyám benézett hozzánk és csodálkozott: 



 

 
– Hát te a vonattal játszol, nem Mohabrummal? 
Ekkor már szinte szégyelltem új játszótársam elıtt, hogy reggel még ugyanolyan játékszernek véltem, amilyen a vonat meg a 
tőzoltókocsi, 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 ıket Mohabrummnak: 
– Unokatestvéreim: Liszka és Puliszka - s Mohabrummot ınekik: - barátom, Mohabrumm. 
Ezen azonban nevettek, elhúzták tılem 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 kezükbıl Mohabrummot. Este pedig, miután 
lefektettem az én kedves barátomat, aggódva megkérdeztem tıle: 
– 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, amirıl 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 unokatestvéreidrıl. 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 ıket ezen a reggelen.  

 

De máris felsötétlett egy másik gondom: az a komor tekintető kisfiú, akit akkor még csak így neveztünk: "az új gyerek". Ezen a 
délelıttön megint ott ácsorgott az erdıszélen, 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 kileskelıdtem: 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 eltőnt az 
erdıszélrıl, 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 elsı 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 derőjétıl, 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 zivatarfelhıktıl, 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 élvezettıl: 
– 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 törıdik vele. Már rohantam is szobánkba, magamra kaptam viaszosvászon 
esıgallérom, 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 kezdıdik 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 elıbbi 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 valamirıl és a karomba adta Mohabrummot. Még villogtak és csattogtak a 
villámok, zuhogott a zápor, de a sötét felhık már lezúdultak, s most hirtelen ismét világos lett. Édesanyám száraz ingért, 
törülközıért szaladt az új gyerek számára, én meg úgy éreztem, illenék, ha most megmentıje karjába adnám Mohabrummot. De 
még ekkor is eszembe jutott a keze maszatossága, és rápillantottam. Elámultam: egészen tiszta volt. A sőrő, 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 ıt 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 nagybecső 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 ı, így 
ismerkedtem meg vele. Mohabrumm számtalanszor volt vendégségben nála hetekig is, tıle 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 esztendıs 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 
szüleimtıl, nem bízzák-e meg valamivel, ne hozzon-e valamit. Ugyan a hozatalt ajánlotta föl, de az lett belıle, 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 lépcsıjére 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 lépcsı 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 lépcsı 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, mielıtt 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 elsı vasutazását. A padon térdeltem az ablak mellett, és csak úgy repesett a szívem az örömtıl. 
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 Üllıi útnál leszálltunk és bementünk az 
Iparmûvészeti Múzeumba. Ott volt dolga Kálmus bácsinak az igazgatóságon. Átadta az ezüst tálakat, és megbeszélt valami 
megrendelést. De mielıtt 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 fûtı 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 délelıtt 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 esztendıs, hangoskodó gyerek volt, nagyokat nevetett rajtam, és barackot 
nyomott a fejem búbjára. Eleinte ellenszenves volt, és féltem tıle, de aztán mellém ült, Budapestrıl 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 készítendı 
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 reggeltıl estig itt kucorogjon? Ne lásson egyebet Budapestbıl, 
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 közelébıl. 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 tılem: 
– Ügyes fiú vagy-e? 
Néztem tüstént a villamosok lépcsıjét s mondottam: 
– Ügyes vagyok, még a vonatra is fel tudtam mászni, annak pedig magasabb a lépcsıje. 
Jóska azonban nevetett rajtam: 
– Ó, te golyhó! Nem arra kell az ügyesség, hanem arra, hogy elbújjunk a kalauz elıl. Kaptunk ugyan pénzt az útra, de ha lehet, 
bliccelünk. 
Megvártunk egy olyan villamost, amelyen sokan voltak, s arra is azon az ajtón szálltunk fel, amelytıl 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 lépcsıre? 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! 
Ettıl 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 tılem: 
– 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 tıle 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 kiemelkedı 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 tılem: 
– No, kis Moha, bátor vagy-e? 
Vidáman rávágtam, hogy bátor, bizony, menjünk csak nyugodtan a sokadalomba, nem félek tıle, 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 jegyszedı 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 gyızte kérdezgetni tılem, 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 nézık 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 ismerıs hegyek között, az 
ismerıs erdıben, az ismerıs csillagok alatt. 
Szüleim kint ültek a házunk elıtt, ott vártak minket. Csak egyetlen napig voltam távol tılük, mégis óriási öröm volt, hogy ismét 
velük lehetek. Odaborultam édesanyám ölébe, és hogy, hogy nem, ez a kiáltás szakadt ki belılem: 
– 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 belıle a cicánknak is, pedig görbe szemmel néztem rá azon az estén. Eszembe jutott 
ugyanis, hogy egyszer a háztetınkrıl talpra esett. 
 

 
Jó reggelt, jó napot, jó estét  

 
 

Egy napfényes, nyári reggelen, körülbelül öt esztendıs koromban, kiszaladtam kertünk ajtaján az utcára. Óriási boldogságot 
éreztem pusztán attól, hogy élek, hogy létezik ilyen gyönyörő reggel, és hogy süt a nap a kertünkkel szemben lévı erdıre. 
Hangos csattanás-sal rántottam be magam után kertünk ajtaját, s mint a rétre szabadult csikó, vágtatni kezdtem a kocsiút 
közepén. De egyszerre csak szemközt jött velem egy gızmozdony. No, persze, csak annyira volt igazi mozdony, mint én igazi 
csikó: Kutykurutty cimbo-rám közelgett mozdonyként. Öklöcskéit váltakozva lökte elıre-hátra, talpával a földet súrolta, szájával 
meg a gızsistergést utánozta: sss, sss, sss.  
Természetesen ki akartam térni elıle, ı azonban már messzirıl 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 erısebb vagyok, mint ı, így szólt hát:  
– Szerencséd, hogy jó mozdonyvezetı 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 derősen 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 ké-szülök válaszolni, amit helyteleníteni szoktam 
más kistörpék veszekedésében. De nem volt erım 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 derősen, Földigszakáll bácsi szomorú volt. Tudtam, mi szomorítja, és magam is hallottam hangomban a szégyenke-zést, 
amint köszöntöttem:  
– Jó reggelt kívánok, Földigszakáll bácsi.  
És ekkor meg kellett hökkennem harmadszor is. Földigszakáll bácsi ugyanis ma-gasra 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 hazugság-nak.  
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 rosszkedvően indultam a 
faluvégi rétre. Amikor letértem a gyalog-járóról, hogy a kocsiúton áthaladva Bérci Berciék kertje mellett átvágjak a közön, észre-
vettem, hogy a törpeházi galambok éppen elıttem, a kocsiút közepén szedegetnek vala-mi magot. Természetesen, mindig ki 
szoktam kerülni a galambokat; még bántott is, ha valamelyik kistörpe – csak hogy néhány lépést megtakarítson – megzavarta, 
fölröppen-tette ıket. Ha meg szándékosan rájuk is ijesztett, hessentette ıket, az még inkább bán-tott: annyira kicsiny lelkő, hogy 
a galambok ijedelme árán akarja magát nagylegénynek, hatalmasnak érezni. Ezen a napon azonban rosszkedvemben afféle - 
bánom is én - han-gulat lett úrrá rajtam, és nemcsak hogy nem kerültem ki ıket, hanem még lendítettem is a karom két bátrabb 
ott maradó felé, szálljanak föl ık 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 derője, de mire háztetıt értek a 
fölröppentett galambok, és mire leha-nyatlott szégyenkezı karom, már be is felhızte öreg arcát az elszomorodás.  
Úgy akartam viselkedni, mintha nem tartanám jelentısnek, amit tettem, csak kö-szöntöttem 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 rétrıl. Még alig alkonyodott, már eljöttem, és egyedül 
baktattam hazafelé az erdın 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 ıket, hogy 
röppenjenek. Tud-tam, hogy helytelen, amit cselekszem, pajtásaimra már rá is szóltam ilyesmiért, de nem volt erım abbahagyni.  



 

 
 
És egyszerre csak, amikor ismét lekopasztottam egy ágacskát, s még fogtam a vé-gét, megzörrentek elıttem a bokrok, és 
kibukkant az útra Földigszakáll bácsi. Kezében néhány szál növény, kiásottan, gyökerestül, a másik kezében kicsiny növényásó. 
Élén-ken és vidáman perdült ki a bokrok közül, hiszen kedves növénygyőjteményébe keresett ritkaságokat, szemében derő. De 
tüstént észrevette a kezembıl visszapattanó ágakat, markomban a leveleket, s mint kihőlı parázs helyén a szürke hamu, ismét 
megjelent ar-cán az elszomorodás.  
Ekkor már alkonyodott. Legutóbb kora délután találkoztunk, illett hát köszönnöm. Ebbıl a köszönésbıl azonban csak ennyi jött 
létre:  
– Jó est. – a többi a torkomon akadt. Mert a harmadszor is szomorúvá tett szempár bágyadt fényében hirtelen megvilágosodott 
elıttem, amin éppen töprengtem: miért mondogatja, hogy nem mondok igazat. Ráeszméltem végre: ha elszomorítom ıt reggel is, 
napközben is, este is, akkor nem lehet igaz, hogy kívánom: jó legyen a reggele, napja, estéje.  
A félbemaradt köszönésbıl, és abból, hogy most én bámultam ırá elkerekült szemmel, megértette Földigszakáll bácsi: tudom 
már, mire figyelmeztetett. Nézett rám ı 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 há-rom 
bántalom, amelyet aznap elkövettem Kutykurutty ellen, a galambok ellen és a nö-vények ellen. De éppen a szomorkodásomnak, 
csöndességemnek köszönhettem, hogy észrevettem, amit eddig még soha: milyen gyönyörő 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, sıt, még a levelek közt átcsillanó pici lámpafények is ezt az ünnepélyes, esti csöndet 
teremtik, nö-velik.  
Kertünk ajtaját halkan csuktam kilincsre, és amikor megpillantottam a holdfényes erdıt, hirtelen óriási boldogságot éreztem 
pusztán attól, hogy élek, és hogy létezik ilyen gyönyörő esti csönd. Vigyázva, hogy még lépteimnek se legyen zajuk, kilépegettem 
a kocsiút közepére, és végigtekintettem a fı utcán, a holdfényes fasoron. A következı pil-lanatban azonban már meg is bántam, 
hogy kiálltam a holdfénybe, mert a hatodik-hetedik kert elıl az egyik pajtásom, Handabandi, odaüvöltött hozzám:  

 
 
 
– Ki az ott, hé?! Te vagy az, Moha?  
Handabandiék nemrég költöztek Törpeházára, ı pedig már a legelsı napon meg-barátkozott mindenkivel: sorra berontott minden 
házba, nagy handabandázással elmond-ta, hogy kicsoda, kezet szorított a gyerekekkel, játszott, ugrabugrált velük. Tulajdonkép-
pen a törpeházi gyerekek nevezték el Handabandinak, és mindannyian nagyon megsze-rettük. Egy pillanatig csodálkozva 
bámultam a távoli alakocskára: hogyan lehet képes rá, hogy kiáltással rontsa el ezt a gyönyörő szép, esti csöndet? Aztán gyorsan, 
nehogy újból kiáltson, bólintgattam, meg integettem neki, hogy igen én vagyok. De ismét üvöl-tött:  
– Moha! Te vagy az? Miért nem felelsz? – most már futni kezdtem feléje, hogy ismerjen meg és hallgasson el. Futott ı is énfelém, 
és amikor egymáshoz értünk, hango-san rám támadt: – Miért nem kiáltottál vissza, hogy .én vagyok.? Félsz, hogy cserebo-gár 
röpül a szádba?  
Kicsi voltam még, nem tudtam jól megfogalmazni, amit éreztem. Ilyesvalamit mo-tyogtam:  
– 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, ı 
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 elıtt állok, ı meg kint ül utcai padocskáján. Tartottam tıle, hogy 
még neheztel rám, aggódva mentem hát oda, és zavartam köszöntöttem:  
– Jó estét kívánok, Földigszakáll bácsi.  



De már a következı 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 derősen csillog, szája körül mosolygás bujkál. És 
örvendez-ve 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 vigyáz-va, halkan csukta be, hogy ı se rontsa zajjal az 
ünnepélyes, gyönyörő szép, esti csöndet.  

  

 
 


