
Gyõzõ

Beszéltem már nektek Béla bá-
csiról, a festõmûvészrõl. Elmon-
dottam, mi mindent tanultam tõle,
amikor kisfiú koromban itt vendé-
geskedtem nála Budapesten. Ba-
rátságunk azután sem szakadt
meg, gyakran vendégül látott egy-
két hétig. Amikor tízéves korom-
ban a vizsgák után ismét meghí-
vott, egy kisfiút találtam nála:
Gyõzõt. Gyõzõ egyidõs volt ve-
lem, unokaöccse volt Béla bácsi-
nak, s már egy fél éve nála lakott a
budai Várhegyen, mert Béla bá-
csinak a Várban volt lakása, egy
nagyon kedves, ódon házacská-
ban. A városba rendszerint Béla
bácsival jártunk le – sûrûn vitt min-
ket múzeumba, színházba, cir-
kuszba, és gyakran kirándult ve-
lünk. De elõfordult az is, hogy ami-
kor nem ért rá, megengedte:
nélküle menjünk le a városba, mú-
zeumba, a Városligetbe, ide-oda,
hiszen már tudnunk kellett vigyáz-
ni magunkra, s már az édes-
anyám is bízott benne, hogy nem
lépek le vaktában a gyalogjáróról.
Sõt! Egyszer még kirándultunk is
Béla bácsi nélkül, s most éppen
ezt a kirándulást szeretném el-
mondani nektek.

Irén néni, Béla bácsi nõvére bõ-
séges kosztot csomagolt Gyõzõ
hátizsákjába s az én tarisznyám-
ba. Gyõzõnek azonban, amikor
korán reggel lejöttünk a Várhegy-
rõl, az jutott eszébe, hogy neki
szalámi is kell. Beléptünk hát egy
nagy csemegeüzletbe, megálltam
az ajtó közelében, Gyõzõ meg
beljebb sietett. Ekkor vettem csak
észre, hogy milyen sokan állnak
az árusító asztal elõtt, s szólni
akartam Gyõzõnek, hogy gyerünk
tovább, ne várjon, találunk útköz-
ben üresebb boltot is. De bár-
mennyire nézelõdtem is, Gyõzõt
ekkor már nem láttam sehol. Már
arra is gondoltam, hogy talán ki-
ment mellettem, s nem vettük ész-
re egymást. Ekkor azonban az
egyik várakozó bácsi haragosan
megszólalt: „Hallod-e, te kisfiú!
Hogy kerülsz te oda elõre? Várj a
sorodra!” A kisfiút, akihez szólt,
nem láthattam – õ valahol elõl állt
–, a válaszát azonban hallottam,

és ámulva ismertem föl Gyõzõ
hangját. Ezt mondta: „Elõbb vol-
tam itt, mint a bácsi, csak nem vett
észre.” Már mondta is az árusító-
nak: „Tíz deka szalámit kérek.”
Többé nem szóltak rá, elhitték,
hogy ott volt elöl, s csak kicsinysé-
ge miatt nem látták. Gyõzõ pedig,
amikor a pénztártól a csomagért
ment, ismét meghökkentett visel-
kedésével. Ott is várakoztak töb-
ben a csomagjukra, õ azonban
egészen elõre nyújtotta szelvényt,
s tüstént megkapta szalámiját.
Amikor mellém ért, huncutul ka-
csintott, és ezt súgta: „Ugye,
ügyes voltam?” De észrevette,
hogy nekem nem nagyon tetszik a
viselkedése, s rám támadt: „Nem
ismered a közmondást? ’Szemes-
nek áll a világ!’ Legalább tíz percet
nyertünk, mert szemes voltam, és
észrevettem, hol lehet elõre slisz-
szolni.”

Amikor felszálltunk az óbudai
villamosra, Gyõzõ odaintett a vil-
lamos másik végébe két kisfiúnak.
„Szervusztok!” Kérdésemre pedig
elmondta, hogy osztálytársai azok
a kisfiúk. Egyikükkel, Sanyival ba-
rátkozott is egy ideig, de aztán
megszakadt a barátságuk, mert
Sanyi – így mondta Gyõzõ – „sér-
tõdõs”. Nagy nehezen elmondta
azt is, hogy csavaros ceruzát cse-
réltek, s a ceruza, amely Sanyihoz
került, elromlott, és Sanyi megha-
ragudott rá. A két kisfiú ugyanott
szállt le, ahol mi, kiderült, hogy õk

is kirándulnak, s szintén a Hár-
mashatár-hegyre, természetes
volt tehát, hogy együtt menjünk.
Amikor már a hegyoldalon lépe-
gettünk fölfelé, Gyõzõ egyszerre
csak így szólt Sanyihoz: „Látom,
sípod is van. Mutasd, milyen!” Sa-
nyi elõhúzta zsinórra kötött sípját,
belefújt, aztán odamutatta Gyõzõ-
nek. Gyõzõ megnézegette és le-
gyintett: „Egyszerû fémsíp. Még
csak nem is rozsdamentes.” Azzal
elõhúzta a maga sípját: „Ez a jó
síp.” Sanyi csodálkozva kérdezte:
„Ez?! De hiszen ez fából van.”
Gyõzõ fölegyenesedett: „Persze,
hogy fából van. Mint a zongora
meg a hegedû. Azért rezonál ilyen
remekül.” És belefújt. A síp hangja
gyöngébb volt, mint Sanyi sípjá-
nak a hangja, de rezgett, trillázott,
mint a villanycsengõ. Gyõzõ meg
is magyarázta, hogy mitõl: „Fago-
lyó van benne. Az ilyen hang sok-
kal távolabbra hallatszik.”

Nemsokára felértünk a Hármas-
határ-hegy tetejére, és elénk tárult
a kilátás, Budapest, a Duna, Cse-
pel, a Pilis- hegység, még Dobo-
gókõ is. Legalább egy egész per-
cig egyikünk sem szólt egy szót
sem, csak forogtunk lassan ma-
gunk körül, és bámultunk a mély-
be és a távolba. Azt hiszem, Sa-
nyira is meg Jóskára is, a társára,
úgy hatott a látvány, mint énrám.
Mintha az egész világ terülne el
szemünk elõtt.

Az elsõ, aki megszólalt, Gyõzõ
volt. A völgybe mutatott. „Nézzé-
tek azt az embert. Meg fogja halla-
ni.” És sípolt egy óriásit. Az a
völgybeli ember csakugyan föl-
kapta fejét. Gyõzõ meg Sanyira
nézett. „Látjátok? Ilyen messzire
hallatszik a trillázó síp hangja!”
Sajnáltam Gyõzõt, hogy a gyö-
nyörû látvány csöndes szemlélé-
se helyett sípjával dicsekszik. De
ekkor még nem eszméltem rá,
hogy kitervelt céllal teszi.

A tetõn megtízóraiztunk, aztán a
túlsó oldalon lementünk, és ebéd
idejére elértünk a Rózsika-forrás-
hoz. Jobban mondva, nem tüstént
a forráshoz, hanem elõbb a patak-
nak egy kis öbléhez. Azóta már
sokszor felkerestem azt a kis öb-
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löt, mert olyan gyönyörû. Sûrû
bokrok között keskeny rejtekút ve-
zet egy kicsiny tisztásra, a tisztá-
son körben üde zöld fûpárkány, a
tisztás közepén, lombmennyezet
alatt a megcsendesedett patak
öblöcskéje. A csönd, a sötétzöld
félhomály s az áttetszõ kristály-
tiszta patak-öblöcske meghatja az
erdõ vándorát, s mi is meghatott-
ságot, a felfedezõk meghatottsá-
gát érezve gyönyörködtünk e tün-
dérszép lombzugolyban...

Ekkor azonban loccsant valami
a vízben. Gyõzõ beledobta sípját:
„Látjátok, ezért is jó, hogy fából
van. Akkor se vész el, ha véletle-
nül vízbe ejti az ember.” Azzal már
ki is kapta, és Sanyira pillantott.
Megkerestük a forrást, leteleped-
tünk, megebédeltünk, pihentünk
egy kicsit, s aztán vagy három óra
hosszat rúgtuk a labdát. Körülbe-
lül négy órakor szedelõzködni
kezdtünk, s miközben Pesthideg-
kút felé lépegettünk, Gyõzõ egy-
szerre csak amúgy félvállról, mint-
ha egy cseppet se volna fontos
neki, így szólt Sanyihoz. „Ha sze-
retnéd ezt a sípot, lehet szó cseré-
rõl. Ez ugyan többet ér, mint a ti-
ed, de van otthon még egy trillázó
sípom, nem bánnám, ha lenne
egy sima hangú is.” Sanyi kapott
az ajánlaton, s a csere megtör-
tént. De hogy ez a csere miért volt
annyira fontos Gyõzõnek, azt már
csak a Várhegyen értettem meg.
Sanyi lent lakott, elvált tõlünk,
Jóska azonban szintén a Várban
lakott, s indítványozta, hogy men-
jünk ki még egy kicsit vacsora
után a Bástya-sétányra. Irén néni
meg is engedte, s amikor kilép-
tünk a kapun, Gyõzõ nagyon jó-
kedvûen ezt kérdezte tõlem: „Mit
szólsz hozzá, milyen klassz cse-
rét csináltam? Azért a vacak fasí-
pért ezt a remek fémsípot! És
rozsdamentes is!” Megálltam, és
megdöbbenve bámultam Gyõzõ-
re. Zavarba jött, de erõltette a ne-
vetést: „Mit bámulsz? Észrevet-
tem, hogy remek sípja van, és el-
határoztam, hogy megszerzem.
Szemesnek áll a világ!”

Most már beszélni akartam,
megmagyarázni, hogy az ilyen
csere majdnem lopás, de már fu-
tott elébünk Jóska. Átnyújtott
mindkettõnknek egy-egy gyönyö-
rû, nagy almát. „Nesztek! A ma-
mám küldi!” Gyõzõ tüstént enni
kezdte, én azonban zsebre dug-
tam a magamét késõbbre. Vagy
félóra múlva vettem csak elõ, a
Halászbástya kõpadján. Ekkor
azonban Jóska így szólt: „Add ide,
mutatok valami érdekeset.” Elõ-
vette bicskáját, cikk-cakkos vonal-

ban körbevágta az alma hasát, és
mutatta, hogy most olyan a két fél
alma, mint a krokodilus hegyes fo-
gú állkapcsa. No, akár krokodilus,
akár nem, én majszolni kezdtem.
Majszolás közben fölpillantottam
az égboltra, és ezen a napon már
harmadszor láttam valami nagyon
szépet. Egyetlen felhõ sem volt az
égen, még a Hold sem kelt fel,
nem takart hát el felhõ és homá-
lyosított el a holdfény egyetlen
csillagot sem. Teljes pompájában
tündökölt a nyári csillagrengeteg.
Szótlanul bámultunk egy ideig,
aztán Jóska halkan mondta:
„Gyerünk innen a lámpa alól, on-
nan a sötétbõl még jobban látjuk!”
Átültünk egy sötétebb részre, s
onnan már nemsokára haza is
mentünk. Gyõzõ ugyan vissza-
ment egy pillanatra elõbbi he-
lyünkre, de akkor semmi jelentõ-
séget sem tulajdonítottam ennek.

Néhány perc múlva azonban

már értettem, miért tette. Amikor
ugyanis elváltunk Jóskától, meg-
láttuk, hogy már ég a villany Béla
bácsi szobájában, s szaladni
kezdtünk. Gyõzõ néhány lépéssel
elõttem loholt, és egyszerre csak
koppant valami a kövön. Kiesett
valami Gyõzõ zsebébõl. Lehajol-
tam, felvettem, és ismét rémülten
bámultam Gyõzõre. Az a bicska
volt a kezemben, amellyel Jóska
az almát vágta. S máris kitaláltam,
hogy Jóska letette maga mellé a
kõpadra, ottfelejtette, s ezért a
bicskáért ment vissza Gyõzõ.
Megszólaltam: „Tüstént add
vissza neki!” „Nem adom.” „Erre is
azt mondod, hogy ’Szemesnek áll
a világ!’?” „Azt hát! Ne fújd föl
ennyire! Gyere!”

Most már meg kellett értetnem
vele, hogy szörnyû, amit cselek-
szik. Szörnyû és utálatos. Megin-
dultam hazafelé, de úgy, mintha
Gyõzõ ott sem lenne, mintha nem

is látnám. Béla bácsinak pedig be-
jelentettem, hogy másnap haza-
utazom. Béla bácsi Gyõzõre
nézett, és hallgatott. Sejtette, ki az
oka az elhatározásomnak. De hall-
gatott, mégpedig nagyon meg-
szeppenve és elszomorodva hall-
gatott Gyõzõ is. Szótlanul feküd-
tünk le közös szobánkban, nem
kívántunk egymásnak jó éjszakát
sem. Egyszerre csak, vagy félórai
csönd után, Gyõzõ megszólalt:
„Moha...” Hallgattam. „Úgyis tu-
dom, hogy nem alszol.” Hallgat-
tam. „Mohácska... megígérem,
hogy... hogy nem veszek el többé
senkitõl semmit.” Most már meg-
szólaltam: „Ne ígérd meg!” Most õ
hallgatott egy ideig. Aztán ismét
szólt: „Megígérem, hogy cserével
sem csapok be többé senkit. „Ne
ígérd meg!” „Hát mit ígérjek, mit
akarsz?” Most már felkönyököl-
tem: „Mondd, Gyõzõ... ugye, te
ügyes vagy? Ma reggel is milyen
ügyesen megelõztél vagy tíz vá-
sárlót a csemegeboltban.” „Igen,
igen... Na és?” Most már fel is ül-
tem: „Azt ígérd meg, hogy ezentúl
még ügyesebb leszel. Ha bemégy
egy üzletbe, jól nézd meg, kik vol-
tak ott már elõtted, és gondosan
ügyelj rá, hogy senkit meg ne
elõzz. Ha ezt megtartod, eszedbe
sem fog jutni, hogy cserével csa-
lárkodjál, s hogy elemelj valamit.”
Most már Gyõzõ is felült, és cso-
dálkozva bámult rám a kelõ Hold
fényében. Én meg folytattam:
„Szemesnek áll a világ, ez igaz. De
szemes-e az, aki nem bírja meg-
látni a hegytetõrõl a táj szépségét?
Völgyben a patak szépségét? S a
csillagos eget. Mert hiszen nem
láthatja meg, szegény, lefoglalja fi-
gyelmét a csalárd csere meg a tol-
vajlás. Szerezhet ugyan egy sípot
vagy egy bicskát, de ugyanakkor
elveszíti a tájat, a patakot, a csilla-
gokat, a barátját. Nyerhet ugyan tíz
percet valamely boltban, de elve-
szíti annak tudatát, hogy igazsá-
gos, tisztességszeretõ ember.
Hidd el, Gyõzõ! Aki úgy ’szemes’,
ahogyan te gondolod, az nem
’szemes’, hanem szemtelen és os-
toba.”

Ezen aztán nevetni kezdtünk.
De nem sokáig nevettünk, fárad-
tak és álmosak voltunk. Mert nem
csekélység ám átmászni a Hár-
mashatár-hegyen a Rózsika-for-
ráshoz, három óra hosszat rúgni a
labdát, gyalog lemenni Hûvös-
völgybe, este még sétálgatni a
Várban, s ráadásul még azt is föl-
fedezni, miként lehet megelõzni
nagy rosszaságokat a kicsiny
rosszaságok elkerülésével.

18 � 2004. október Moha-mese


