
Kerekes Géza

Télapó az óvodában
Az óvónő egyet tapsolt. Szinte

azonnal csend lett.
- Gyerekek! - mondta. - Most le-

megyek a kapuhoz, ott várom a Téla-
pót. Ha megérkezik, ide vezetem, ne-
hogy eltévedjen. Jó lesz?

- Igeeen, igeeen! - visszhangzóit a
lelkes helyeslés.

- Ti pedig figyeljetek! Ha csendben
lesztek, meghallhatjátok a lépteit, botja
koppanását, ruhájának suhogását.
Egyedül hagylak titeket. Csak Télapó-
val jövök vissza.

Elindult. Tudta, nem lesz baj. Is-
merte kicsi tanítványait. Kemény kop-
panásokkal lépdelt a folyosó fordulójá-
ig, ott megállt, majd nesztelenül visz-
szaosont. Hallgatózott. Teljes csend.
Hirtelen egy kis bot zuhant végig a
parketten.

- Zsoltiii! Zsoltiii! - rivallt fel az
osztály. - Meg is mondunk az óvónéni-
nek. Meglátod, még jobban meg fog
büntetni. Mindig zörögsz. Nem enge-
ded, hogy figyeljük a Télapó megérke-
zését.

Újra csend. Egyetlen vitázó szó nél-
kül. Az óvónő érezte, át is érezte ezt az
élethelyzetet. Ezek a kisgyerekek még
soha nem találkoztak igazi, élő Télapó-
val. Természetes tehát, hogy kíváncsi-
ak. A lehető legtöbbet szeretnék róla
megtudni. Az ajtó függönyének résén
át látta a kis kezek izgatott, de zajtalan
motozását. Kissé félrehajtott fejjel vár-
tak... vártak.

Az óvónő edzett lélekkel nézte őket.
Régóta nem sajnálkozott már. Tudta,
az ő feladata a segítés. Bár, az első
időkben, este, otthon... De az első sike-
rek óta boldog, hogy itt lehet.

Le a portára... behúzódott egy szög-
letbe. Nem akart találkozni senkivel,
csak azzal, akire várt. Órájára nézett.
Még csak öt percet késik.

Visszaosont. Ugyanazt látta, amit
otthagyott. Csak egy halk köhintés,
majd kemény, ráförmedő lepisszegés.

A negyedik ilyen ellenőrző visszaút
után már nagyon ideges volt. Már kö-
zel fél órát késik. Csak nem jött közbe
valami? Ez a gondolat rakni kezdte a

lelkében a kétségbeesés fészkét.... - És
ha el sem jön? Úristen!, mit mondok
akkor nekik? Ezek a gyerekek hisznek
nekem, és most várnak, szép, ihletett
csendben. A türelemnek ezt a fokát
csak „ŐK" ismerik. Ez már a kiszol-
gáltatottság termése. A tehetetlenség
ízetlen, száraz gyümölcse. „ÓK" azon-
ban jól elviselik, hiszen mást nem is-
mernek.

Már csak vánszorogni tudott a kapu
felé. Izzadt és fázott egyszerre. Sün-
disznónak érezte a gombócot, mely a
torkában ugrált Felsóhajtott. Egy mik-
robusz állt meg a kapu előtt.

Egy jól megtermett férfi szállt ki a
vezető mellől. Télapó ruhában, süveg-
gel, nagy bottal a kezében, hatalmas
puttonnyal. Baljában egy köteg vir-
gács, mert ugyebár, amikor egy gyerek
jó, akkor az vagy beteg, vagy bűnös.

- Ez nem kell! - mondta az óvónő a
virgácsra mutatva. - Itt csak jó gyere-
kek vannak! Már félórája ülnek teljes
csendben és várnak.

Télapó egy kicsit meglepődött a ke-
mény hangon, de eszébe villant, hogy
hová is érkezett.

- Elnézést kérek a késés miatt. For-
galmi dugóba keveredtünk a...

- Nincs semmi baj - vágott a szavá-
ba az óvónő. - A gyerekeim türelme-
sek. Csak én kezdtem már aggódni. De
talán még jobb is, hogy így alakult.
Szebb lesz a nagyon-nagyon várt él-
mény.

A lépcsőházban szótlanul haladtak
egymás mellett. A kanyarnál megáll-
tak.

- Kérem - súgta az óvónő -, tegyen
mindent úgy, ahogyan én mondom!
Ezek „más" gyerekek. Jöjjön tehát
nagy és hangos léptekkel. Minden lé-
pésnél koppantson a botjával is. Sóhaj-
tozzon, akár nyögjön is. Szóval; tegyen
meg mindent, amit a gyerekek meg-
hallhatnak! Az én cipőm kopogása jel-
zi nekik az érkezésünket. Sokat lép-
jünk, de lassan haladjunk!

A Télapó mindent értett, bár ekkor
még csupán csak az eszével. A szíve
még ott időzött az előző óvodában.

Boldog, télapós lelke most is örömteli
zsivajra, önfeledt kiabálásra számított.
Nem így történt. Az ajtó résnyire nyit-
va volt. Az óvónő elmosolyodott gye-
rekei leleményességén. Kettőt tapsolt s
a gyerekek felálltak.

- Jó napot kívánok! - köszöntötték
a várva várt vendéget.

- Szervusztok, gyerekek! Én a Téla-
pó vagyok. Késtem egy kicsit, a putto-
nyom nagyon nehéz.

Az óvónő meghatódva vette észre
az újabb gyermeki leleményt. Minden
bot a székek alatt feküdt, nehogy zajt
üssön. A kis fülek pedig megbabonáz-
va ittak minden szót, minden neszt,
ami Télapótól jött Hangélményekre
vártak és kaptak. Télapónak pedig -
aki lassan már a szívével is látni kezd-
te, hogy kik között van - könnycsej)-
pek indultak el a süveg és a nagy
szakáll találkozásában csillogó szemei-
ből. Az óvónő szigorú tekintettel igye-
kezett visszaparancsolni az érzelem
igaz gyöngyeit.

- Gyerekek! Mindenki maradjon a
helyén - mondta az óvónő. - Most
lesegítem Télapó puttonyát és az asz-
talra teszem. Télapó pedig mindenki-
hez odamegy és megnézhetitek őt.

A melegszívű Nagyszakállú pedig,
bár kissé tétován, elindult a gyerekek
közé.

- Mónika! - folytatta az óvónő. -
Télapó hozzád indult. Megtapogatha-
tod ŐL

A kislány maga elé tartva kezeit,
élményekre éhesen tolta az érkező felé.

- Szép kislány vagy, Mónika. És
ugye jó is? És a fülbevalód is nagyon
szép.

- Honnan tudod, Télapó, hiszen
még meg sem fogtad?!

Télapó, aki civilben autóbuszt ve-
zet, csak most kezdte igazán felfogni,
hogy milyen „MÁS" gyerekek között
van. Felelet helyett megsimogatta a kis
szőke fejecskét és a kezébe tette a
szakáilát, majd a botját is.

- Télapó! Te már ilyen nagyon öreg
vagy? Ennyire remeg a kezed? És mi-
ért nedves a szakállad? Esik kinn a hó?



Vagy sírtál? Te is szoktál sírni? Pedig
neked nagyon, de nagyon sok játékod
lehet!

- Most megyek a következő gyerek-
hez - súgta Télapó a kislány füléhez
hajolva, mert hangos szóra nem lett
volna képes.

És ment a Télapó, ment... ment.
Gyerektől gyerekig. Az utolsó ismer-
kedő egy nagynövésű fiú volt.

- Télapó bácsi! Tetszik tudni, hogy
az én apukám autóbuszt vezet? Mindig
az 54-esen jár. Egyszer, a garázsban
már mellé is ülhettem, megfoghattam a
kormányt és dudáltam is egyet.

Az óvónő egyetlen pillanatra sem
vette le tekintetét Télapó (alias a 12-es
busz vezetője) arcáról.

- Gyerekek - lépett közbe, kissé
fátyolos hangon az óvónő - egyenként
foglak benneteket szólítani. Ti kijöttök
és megkapjátok az ajándékokat. Meg-
nézhetitek Télapó puttonyát is.

- Andriska! Indulhatsz! Nincs utad-
ban semmi.

A puttony kitárulkozott. Ontotta a
sok kis csomagot, ajándékot. Előre-
nyújtott kezek, óvatos, csoszogó lépé-
sek. Aztán tapintó simogatások a put-
tony minden redőjén. Képek, vagy in-
kább elképzelések születtek a puttony-
ról. Ahány gyerek, annyiféle kép.
Egyetlen tárgyról megannyi fantázia.

A kis, óvodai osztálynak (előkészítő
csoportnak) már több mint fele meg-
kapta, bontogatta ajándékát.

- Jöhet a következő gyerek! -
mondta gépiesen az óvónő, elfoglalva
az igazságos elosztás gondjával, de
nem jött senki. Zsolti ülve maradt.
Nem sírt, csak a dac vibrált az ajkain.

- Zsolti! Szabó Zsolti! Mi is történt
veled? Miért is nem kaphatsz ajándé-
kot?

- Mert rossz voltam és meg vagyok
büntetve.

Az utolsó szavak már fé'ig elgör-
bültek.

- Zsoltikám, gyere ki! Mondd el a
Télapónak, hogy mi rosszat tettél!

A Télapó szívében felsikoltott a
kérdés: Mi rosszat tehet, hogyan rosz-
szalkodhat egy ötéves, vak kisfiú?

Zsolti mindig dörömböl a botjával
és néha még földhöz is vágja - kiáltot-
ták a gyerekek.

- Igaz ez Zsolti? - kérdezte a Téla-
pó, és kezét, bátorításul, a kisfiú vállára
tette.

- Igen, mert olyan kicsi a kampója,
hogy mindig lecsúszik a székem hátá-
ról... és... - ekkor már majdnem sírt -
és ... nekem nincs apukám, meg anyu-
kám sem, hogy nagy kampót tegyenek
rá. Amikor a .Zsigánk" üvegje kivágta
a szememet, akkor haltak meg, ott, az
országúton.

- De földhöz is szoktad vágni! -
hangzott a padokból.

- Igen, mert olyankor dühös va-
gyok.

- Zsoltikám! Kettőt alszol és én
hozok neked egy ilyen... - itt elcsuklott
a Télapó hangja - ilyen kis, fehérre

festett botot, de jó nagy kampóval ám!
De azt meg kell ígérned, hogy azzal
nem fogsz többé zörögni!

- Olyat tetszik csinálni, mint ami-
lyet az én apukám csinálna?

- Olyat, Zsoltikám, pontosan olyat
-Akkor jó.
- Én pedig - vette át a szót az óvónő

- elengedem a büntetésedet és már
adom is az ajándékodat. Tessék.

Télapó bácsi! A te köpenyed is pi-
ros? - váltott át tegezésre a megvigasz-
talódott gyermeki szív.

- Zsolti, Zsolti, mi az, hogy piros? -
kérdezték a padokból, egyszerre töb-
ben is.

- Az óvónő ijedten tapsolt. Csend
lett.

- Zsoltikám, most menj a helyedre,
nincs időnk beszélgetni. A többiek is
várják az ajándékot. Figyelem, jöjjön a
következő!

Az óvónő így volt kénytelen elke-
rülni azt, hogy a vakok számára egy
nem létező dologról, a színről kelljen
beszélni.

- A Zsuzsa nincs itt. Beteg és fenn
van a betegszobában. Tessék őt meglá-
togatni! - hangzott a jószívű gyermek-
zsivaj.

- Hogyan győzi mindezt lelkierő-
vel? - kérdezte Télapó, nagyokat kop-
pantva botjával a folyosó kövén, a
betegszoba felé haladva.

- Úgy, hogy van egy szép, hatalmas
célom. Megtanítom őket, hogyan lehet
szebbé, könnyebbé tenni az alig elvi-
selhetőL
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