
A csörgõ
Történt egy télen, amikor már

tízesztendõs voltam és negye-
dik osztályba jártam, hogy beál-
lított hozzánk egy délben Teca
néni, a szomszédunk. Hozta a
karján kisfiát is, a nyolc hónapos
Árpikát, és így szólt hozzám:
„Jaj de jó, hogy már hazajöttél
az iskolából, Moha! Most né-
hány napig ebédet kell horda-
nom a férjemnek – a favágóknál
dolgozik –, légy szíves, vigyázz
addig Árpikára! Az asszonyok
ilyenkor mind a fõzéssel vannak
elfoglalva, a gyerekek között pe-
dig te vagy az egyetlen, akiben
megbízom.” Leültettük Árpikát
az ágyam közepére. Teca néni
kezecskéjébe adta a csörgõt, és
elsietett. Játszottam egy kicsit
Árpikával, aztán leültem az asz-
talkám mellé, és olvasni kezd-
tem. Akkoriban fedeztem fel az
olvasás élvezetét, faltam a Ver-
ne-regényeket és sokszor bi-
zony az egész délutánt olvasás-
sal töltöttem el. Amikor pedig va-
csorához szólítottak, ijedten
eszméltem rá, hogy már este
van. A leckéimet aztán éjszaka
írtam meg édesapám mûhely-
szobácskájában, persze álmo-
san és sokat hibázva. Édes-
apám – minthogy munkában
nem ismert tréfát – már többször
is figyelmeztetett, hogy ha nem
tudok bánni az idõmmel, és ilyen
félvállról veszem a tanulást, ki-
vesz az iskolából. Ettõl igen fél-
tem, hiszen vágyódtam mûvelt-
nek lenni, minél többet tudni, de
mégis nap-nap után eldobáltam
magamtól értékes délutáni órá-
kat. Faltam hát most is valame-
lyik Verne-regényt, oda-oda pil-
lantottam Árpikára, és örültem,
hogy nem zavar az olvasásban,
hanem csöndesen játszogat.
Egyszerre azonban koppant és
zörrent valami a padlón, a csör-
gõ. Gondoltam, kiröpült a gyön-
ge kezecskéjébõl. Fölvettem,
gondosan megmostam szap-
pannal, tiszta törülközõvel meg-
törülgettem. Visszaadtam neki,
és folytattam az olvasást De haj,

alig olvastam vagy tíz sort,
megint hallottam: kopp, zirr. Ez a
csörgõ megint a padlón volt. Ej-
nye- bejnye, csirke csípje! De
ügyetlen ez az Árpika! No de
semmi baj! Megmostam, megtö-
rültem, visszaadtam, leültem is-
mét könyvem mellé, még egy
pillantást vetettem kicsiny ven-
dégemre... és akkor... akkor
megláttam, hogy nem véletlenül
repülget ki a csörgõ Árpika kezé-
bõl. Rázintott 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 új-
ból rátukmáltam. A csörgõt is-
mét megmostam, megtörölget-
tem, de most már nem adtam
oda, hanem letettem egy szék-
re, aztán visszaültem az asztal-
kám mellé, és folytattam az olva-
sást... A következõ pillanatban
Árpika bõgni kezdett, és nyúlkál-
ni a csörgõ felé. Csodálkoztam
ugyan, de még ezt is megma-
gyaráztam magamnak: „Meg-
gondolta magát. Úgy határozott,
hogy mégis kell neki a csörgõ.
Rendben van.” Felálltam, oda-
adtam, leültem, olvastam. Né-
hány sor után ismét felpillantot-
tam, és láttam, hogy Árpika is-
mét 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 csör-
gõ felé. Felálltam, odaadtam. A
bõgés, mintha valami jól mûkö-
dõ kapcsolóval zárták volna el,
abban 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, tisz-
telt Árpika! Kell Önnek a csörgõ,

vagy nem kell Önnek a csörgõ?
Ha kell, szíveskedjék mellõzni
az eldobást! Ha nem kell, szí-
veskedjék mellõzni a bõgést!
Minthogy bõgése e pillanatok-
ban egyre erõsödik, kétségte-
lennek látom, hogy ön a csörgõ
használata mellett döntött. Nyo-
matékosan kérem azonban,
hogy elhatározását többé ne
változtassa meg! Szíveskedjék
döntését véglegesnek tekinte-
ni.” Mosás, törlés, átadás, bõgés
megszûnik, olvasás tovább. Két
perc múlva pedig kopp, zirr! A
csörgõ ismét a padlón Most már
becsaptam a könyvet és felug-
rottam: „Tisztelt... azaz hogy
tiszteletemre immár méltatlan
Árpika! Megállapodásunkat Ön
fondorlatos módon megszegte.
Ennélfogva én Önt e pillanattól
fogva nem Árpikának, hanem
Ár-pimaszkának tekintem!”

Árpikát Teca néni nemsokára
hazavitte, mi pedig ebédhez ül-
tünk. Tudtam, hogy édesapám
másnap bemegy Vácra, meg-
kértem hát, hogy hozzon nekem
egy radírgumit. Félve kértem,
mert nem rég, a tanév kezdetén
vásárolt nekem egy nagy, fehér
„Elefánt” radírt. Az volt akkori-
ban a legfinomabb törlõgumi.
Azzal azonban ... többféle baj is
történt. Elõször csak tintával raj-
zoltam rá pofácskát, de aztán
olyan szépnek találtam a mûve-
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met, hogy érdemesnek tartottam
bele is vésni. Aztán kicikcakkoz-
tam, mind a tizenkét élét, a kö-
zepére meg lyukat fúrtam, végül
pedig utánahajítottam egy
macskának, hogy elkergessem
egy madárfészektõl. El is ker-
gettem vele, nem nyelte el a ma-
dárkát. A radíromat azonban el-
nyelte a fû. Elmondtam ezt most
édesapámnak is, õ meg szomo-
rúan kérdezte: „Mi történt veled,
fiam? Újabban mindenedet el-
dobálod.” „Csak a radírt hajítot-
tam el.” „Elrontottad az emeletes
tolltartódat is. Szétszedted a
csavaros ceruzát. Az is eldobá-
lás.” Hallgatott egy ideig, aztán
hozzátette: „Nem is tudom, ér-
demes-e neked radírt vennem.
Ha továbbra is elpiszmogod a
délutánjaidat, és éjszaka csa-
pod össze a leckéd, úgyis ki-
veszlek az iskolából.” Igen meg-
ijedtem, és mihelyt felálltunk az
asztaltól, siettem tanulni. Siet-
nem kellett a tanulással azért is,
mert megígértem a barátomnak,
Pitykének, hogy átmegyek hoz-
zájuk délután, és megmagyará-
zom neki az osztást. Igen ám, de
ott feküdt a tankönyveim mellett
a Verne-regény is. „Csak egyet-
len fejezetet olvasok el, aztán ta-
nulok” – ezt mondottam magam-
nak. A többit már gondolhatjá-
tok. Nemcsak a délutáni tanulás
maradt el, de az átmenetel is
Pitykéhez. Egyszer csak pom-
pás süteményszagot éreztem a
konyhánkból, és megtudtam,
hogy túrós lepényt süt édes-
anyám. Vendégeink jönnek
uzsonnára. Szerettem ugyan
Pitykét, szerettem megtartani az
ígéreteimet is, de nagyon sze-
rettem a friss túrós lepényt is.
Befellegzett hát az osztásokta-
tásnak.

De még aznap este nagyon
megbántam, hogy nem mentem
át. Bújtam a Verne-regényt
uzsonna után is, olykor-olykor
feltekintettem a kakukkos órára,
és aggódva láttam rajta a tanu-
lás nélkül múló idõt. Egyszerre
csak kopogtattak az ablakomon.
Pityke állt odakinn, és bekiáltott
az üvegen át: „Nem tartottad
meg az ígéreted. Végeztem ve-
led.” Azzal már indult is hazafe-
lé. Kétségbeesetten rángattam
fel ködmönömet, loholtam utána
a havas utcán, és igyekeztem ki-
békíteni: „Pityke, hát ilyen köny-
nyen eldobod a barátságunkat?”

„Te dobtad el, amikor nem jöttél
át, és ez már nem az elsõ eset,
hogy nem tartod meg a szavad.
Nem ismerlek többé.”

Ezzel azonban még nem értek
véget aznapi bajaim. Szobánk-
ban bátyáim miatt nem éghettek
a lámpák éjszaka. Kénytelen
voltam hát ismét a mûhelyben ír-
ni meg házi feladataimat. Egy-
szerre csak kinyílt az ajtó, édes-
apám lépett be, és így szólt hoz-
zám: „Fölösleges gyötörnöd
magad, fiam, holnap már akár
ne is menj iskolába, én meg
szétnézek Vácott, hogy kinél le-
hetnél inas.” Éreztem én, hogy
csak azért mondja ezt, mert tud-
ja, mennyire szeretnék tanulni,
hiszen nem is voltam én rossz
tanuló, csak a sok olvasás tett
hanyaggá. Csak azért beszélt
így, hogy visszatérítsen a szor-
galom útjára. Ezt azonban csak
éreztem, biztos nem lehettem
benne, és ijedten fogadkoztam:
„Holnaptól kezdve délután tanu-
lok, édesapám!” De megadóan
intett: „Nem hiszek neked többé,
megvolt rá a lehetõséged, hogy
délután tanulj, de te újból és új-
ból eldobtad magadtól. Menj
aludni!” Azzal elfújta a lámpát.

Másnap azonban kiderült az
én beborult egem. Aggódva kö-
szöntem rá az iskolába Pitykére,
õ azonban elnevette magát, és
kezet nyújtott: „Szervusz, te tú-
róslepény-lovag. Mert tudom
ám, hogy miért maradtál otthon!
De ha ma se jössz át, belõled
csinálok lepényt!” Nagyon örül-
tem, hogy visszakaptam a bará-
tomat, és a tanítás után két ok-
ból is nagyon siettem haza.
Azért, hogy minél hamarabb vé-
gezzek a tanulással és korán át-
mehessek 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 asztalomon – ez volt a má-
sodik öröm – ott fehérlett egy
nagy „Elefánt” radír Ez ugyan
már jó jel volt, mégis hevesen
dobogó szívvel léptem be édes-
apámhoz a mûhelybe, hogy
megköszönjem a radírt. Ezt vá-
laszolta köszönetemre: „Minél
kevesebbszer kelljen használ-
nod, fiam! Minél kevesebbszer
hibázz!” Ebbõl a feleletbõl azt is
megtudtam, hogy bízik a meg-
változásomban, tanulhatok to-
vább. De neki is ültem tüstént a
tanulásnak, és nagyot néztem,
amikor egyszerre csak ezen a
napon is belépett Teca néni Ár-
pikával. Róluk bizony – sok ba-
jomban, aggodalmamban –
megfeledkeztem. De bezzeg
tüstént eszembe jutott, miként
viselkedett tegnap Árpika, ami-
kor néhány perccel Teca néni tá-
vozása után már fel is hangzott
a kopp, zirr, és a csörgõ a pad-
lón feküdt. Noha jó kedvem volt,
bosszankodva hajoltam le érte,
és még szidni is kezdtem tréfá-
san Árpikát: „Hallod-e, te Árp…”,
ekkor azonban torkomon akadt
a szó: a pimaszkát már nem
bírtam kimondani. A lehajlás pil-
lanatában ugyanis hirtelen rá-
eszméltem valamire. Elgondol-
kodva megmostam, megtöröl-
gettem a csörgõt, aztán Árpika
elé álltam vele, és így szóltam
hozzá: „Bocsásd meg nekem,
tisztelt Árpi barátom, hogy
pimaszkának neveztelek teg-
nap! Semmi jogom se volt rá. Te
csak egy csörgõt dobálsz el ma-
gadtól, aztán kétségbeesetten
bõgsz, hogy visszakapd, én vi-
szont sok-sok holmit és holmik-
nál sokkal értékesebb barátsá-
got, idõt, tanulást dobáltam el
magamtól. Semmi jogom rá,
hogy szidogassalak, hiszen én
ugyanilyen butácska voltam, mi-
kor mulatságból eldobáltam ma-
gamtól életem értékeit. Ma reg-
gelre azonban kinõttem ezt a hi-
bámat, miként te is ki fogod nõni
a csörgõ eldobálását.” Aztán Ár-
pika kezecskéjébe adtam a
csörgõt, és vártam a következõ
„Kopp, zirrt”. S hogy ne sokáig
kelljen várnom, arról Árpika buz-
gón gondoskodott.
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