
Bravúr

Már többször is beszéltem nek-
tek az én rossz unokaöcsémrõl, a
kövér Puliszkáról. Már hétéves
volt, tehát már növekedhetett vol-
na egy kis jóság is a hája alatt, de
még akkor sem bírt úgy elmenni a
törpeházi galambok vagy macs-
kák mellett, hogy rájuk ne ijesz-
szen. Élvezettel gyötörgette a kis-
törpéket is. Ha szembejöttek vele,
orron fricskázta õket, ha mellette
futottak, elgáncsolta, ha mögéjük
lopódzhatott, megrúgta õket, a
patakban meg fürdéskor a víz alá
nyomta a fejüket. Természetesen
hazudozott is, mint minden effajta
nagylegény, és egyszer nagyon
megdöbbentett engem ezzel a ki-
jelentésével: „Nincs olyan gyerek
a világon, aki ne hazudna. Minden
gyerek hazudik, és nincs abban
semmi.” Én persze hevesen ta-
gadtam ezt az állítást. Gyakran
össze is kaptunk miatta, kétségbe
ejtett, hogy örülne neki, ha csak-
ugyan így volna. Õ meg annál na-
gyobb élvezettel, még diadalma-
sabb vigyorgással fújta újból és
újból: „Minden gyerek hazudik!
Nincs olyan gyerek a világon, aki
ne hazudnék!”

Nem csodálhatjátok tehát, hogy
megörültem a hírnek: Puliszkáék
elköltöznek Törpeházáról. Vala-
hol Miskolc mellett, egy bányában
fog dolgozni az édesapja. Csalá-
dunk lekísérte õket a vasútállo-
másra, és Puliszka rokoni szokás
szerint jobbról is, balról is meg-
csókolt. Csak a fél arcát csókol-
tam meg, azt is csak úgy tessék-
lássék. Nem tartottam megokolt-
nak a csókolózást olyasvalakivel,
aki örül a rosszaságnak is, a fáj-
dalomnak is. Észre is vette húzó-
dozásomat. Láttam rajta, tudja az
okát is, de még a kocsi ablakából
is ugyanazzal a diadalmas vigyor-
ral nézett le rám, amellyel harsog-
ni szokta: „Minden gyerek hazu-
dik!” Elfordítottam a fejem, és ak-
kor sem néztem fel rá újból, ami-
kor elindult a vonat.

Egy hónap múlva igen nagy
meglepetés ért. Nem az volt a
meglepetés, hogy írt nekem Pu-
liszka, hanem a levél hangja:

„Szeretett unokabátyám, kedves,
jó Moha!” A befejezés meg: „Ezer-
szer csókol szeretõ és tisztelõ
unokaöcséd, Puliszka.” Minden
hónapban jött tõle baráti és rokoni
beszámoló, s végül is úgy magya-
ráztam meg magamnak ezt a me-
legséget és tiszteletet, hogy bizo-
nyára az édesanyja mondja tollba
leveleit.

Körülbelül egy évvel elköltözé-
sük után hírül hozta édesapám,
hogy Puliszka meg az édesapja
Budapesten van átutazóban, és
Puliszka másnap este kijön hoz-
zánk egy napra. Elmondta azt is,
hogy Puliszka édesapja reméli, jó
hatással leszek a fiacskájára. Pu-
liszka ugyanis még rosszabb,
mint azelõtt. Bántja a kisebbeket,
kínozza az állatokat, hazudozik.
Ekkor én már tízéves voltam, szí-
vesen nevelgettem kistörpéket,
és édesanyám rám nézett: „Csak-
ugyan, kisfiam… Tehetnél vala-
mit.” De édesapám legyintett:
„Ugyan mit tehetne? Még ha egy
egész nyarat nálunk töltene Pu-
liszka… Akkor talán hatna rá Mo-
ha. De egyetlen nap alatt semmit
se érhet el. Lehetetlen.” Én még
ma is vasvillaszemmel nézek a
„lehetetlen” szóra, akkoriban pe-
dig valósággal dühbe jöttem tõle.
Hamarosan ki is találtam, mit te-
gyek. Puliszka bizonyára csak
azért rosszalkodik, mert nem tud-
ja, milyen szörnyûség a rossza-
ság. Hát én majd bemutatom neki.

Egymagam mentem le elébe a
vasútállomásra, és mihelyt begör-
dült a vonat, két meglepetés ért.
Az egyik: hogy rossz híre ellenére
milyen tiszta örömmel, jóságos
arccal keresett engem Puliszka a
kocsi ablakából. A másik: hogy le-
velei ellenére milyen gúnyos mo-
sollyal kérdezte, mihelyt leszállt:
„No, Moha, még mindig olyan hó-
fehér angyalka vagy?” Tudtam mi
a teendõm, és léha komolykodás-
sal ropogtattam a választ: „Ter-
mészetesen!” Egy pillanatra za-
varba jött, de azt hihette, tréfálko-
zom, és a nógrádverõcei utcán
már nyugodtan lépegetett mellet-
tem. Egyszerre csak szaladva

szembejött velünk egy parasztfi-
úcska, én meg észrevettem, hogy
Puliszka átteszi kis utazótáskáját
a bal kezébe, jobb keze mutatóuj-
ját meg fricskára feszíti. Odasúg-
tam hát neki gyorsan: „Engedd át
nekem!” – és amikor mellém ért a
kisfiú, kitartottam a lábam fejét, el-
gáncsoltam. De tüstént oda is ug-
rottam hozzá, és felsegítettem:
„Ó, te kis csacsi, hát egyenesen
nekem szaladsz? Nem ütötted
meg magad?” A kisfiú bámult:
„De, Moha… Én úgy éreztem,
mintha elgáncsoltál volna.” Nevet-
tem: „Mert beleakadtál a lábamba,
azért érezted úgy. Moha sohase
gáncsol el senkit. Hiszen az rosz-
szaság.”

Amikor továbbmentünk, Pulisz-
ka 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 felértünk Törpeházára, le-
szállt az este, s minthogy még
nem kelt fel a Hold, majdnem tel-
jesen sötét volt. Bemutattam hát
Puliszkának egy játékot. Mögéjük
lopóztam a sétálgató, vacsorai sü-
teményüket majszoló kistörpék-
nek, kiütöttem a kezükbõl a süte-
ményt, vagy megrúgtam õket.
Amikor pedig ijedten és dühösen
kiabáltak, jóságos Mohaként se-
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gítségükre siettem: „Itt vagyok,
csöppség! Ki bántott?” És kun-
cogva oda-odasúgtam Puliszká-
nak: „Ugye remek muri?” Õ azon-
ban egyre komorabb lett.

Ezen az estén kivételesen nem
mosakodtam, és volt rá gondom,
hogy hallja Puliszka, mit felelek
édesanyám kérdésére: „Termé-
szetesen, édesanyám, már mosa-
kodtam!” Amikor lefeküdtünk a fiú-
szobában, és elfújtam a lámpát –
villany ekkor még nem volt Törpe-
házán –, Puliszka csöndesen és
szomorúan megszólalt: „Nagyon
megváltoztál, Moha. Azelõtt min-
dig azt mondtad, nem igaz, hogy
minden gyerek hazudik, most
meg magad is hazudozol és
rosszalkodol. Hogyan lehetséges
ez?” Vihogtam: „Úgy lehetséges,
hogy ilyen voltam én mindig, te lü-
ke. Csakhogy te még kicsi voltál,
hát titkoltam elõtted is. De tudtam
én már akkor is, hogy igazad van,
hogy csakugyan hazudik minden
gyerek.” Puliszka hirtelen felült az
ágyban, és szinte nyöszörögte:
„De Moha… hiszen téged… min-
denki jónak tart.” „Persze, hogy jó-
nak. Éppen ez a trükköm. Így bár-
mit csinálok is, énrám sose gya-
nakszik senki. De hagyj már
durmolni, szevasz.” Mert akkor a
„szevasz” volt az, ami ma ez a
csúnya „szia”.

Másnap délelõtt, mialatt a patak
partján úszónadrágot húztunk,
néztem a lubickoló kistörpéket, és
röhécselve kérdeztem Puliszká-
tól: „Melyiket nyomjam elõször a
víz alá? Választhatod a legerõ-
sebbet is, Rezedát, semmi bajom
se lesz.” De Puliszka elsötétült
arccal hallgatott, én meg elsõnek
inkább a gyönge kis Mócikát
választottam, tisztelt vendégem
hadd háborodjék fel még jobban.
Úgy tettem, mintha megcsúsztam
volna egy sziklán a mederben, és
mintha kényszerûségbõl tenyerel-
nék Móci buksijára. S miközben a
víz alá nyomtam, rákacsintottam
Puliszkára.

Amikor hazaértünk, édesanyám
kiszólt a konyhából: „Szedjetek
néhány érett körtét az ebédhez!”
Hátramentünk gyümölcsösker-
tünkbe, és ott Puliszka nagy ne-
hezen, akadozva, izgalomtól re-
megõ hangon így szólt: „Ígérd
meg nekem, Moha…, ígérd meg
nekem, hogy megváltozol. Hogy
nem rosszalkodol többé. Nem is
hazudsz többé!” Nagyot dobbant
a szívem örömömben. De gúnyo-
san vigyorogtam: „Miért ígérjem

meg? Te talán nem hazudsz?”
Puliszka hosszú ideig nem felelt.
Nézte a kezem, amint próbálgat-
tam a körtéket, melyiknek pattan
le a szára az ágról. Aztán halkan
megszólalt: „Rólam most ne be-
széljünk. Énrólam senki se hiszi,
hogy jó vagyok. De te ne hazudj,
Moha! Legalább te ne. És légy jó
ezentúl. Ígérd meg!” Megráztam a
fejem: „Eszembe sincs megígér-
ni.” Megszedtem a kosarat, és
megindultunk a ház felé. De mie-
lõtt a konyhához értünk volna, Pu-
liszka megállt, és szinte önmagá-
tól kérdezte: „Hát most mit csinál-
jak?… Olyan biztos voltam benne,
hogy te jó vagy.” Ekkor láttam éle-
temben elõször gyermek arcán
kétségbeesést. De tudtam, ha el-
árulom, hogy komédiázom, most
ugyan megnyugtatom Puliszkát,
de elrontom a jövõt. Bevittem a
kosarat a konyhába, Puliszka
meg úgy ült le a konyha elõtt a
padra, és úgy bámult maga elé a
levegõbe, mint akit mindenébõl ki-
fosztottak.

Már elõzõ nap horoggá görbítet-
tem egy vékony szöget, és szala-
got kötöttem rá. Most meg ebéd
után zsebre dugtam egy szelet
kenyeret is, és szólítottam Pulisz-
kát: „Valami nagyon murisat mu-
tatok.” Bevezettem az erdõbe, ar-
ra a közeli tisztásra, amelyen Tör-
peháza galambjai szedegetni
szoktak. Ráhúztam egy falat ke-
nyérbelet a horogra, elrejtettem a
zsineget a fû között, és kiáltoz-
tam: „Tubi! Tubi! Tubi!”, tudtam
ugyanis, hogy ilyen meleg délutá-
non a galambjaink messze tõlünk,
a Szuvatos-patak szakadékában
bóbiskolnak. Arra jött azonban
Földigszakáll bácsi: „Mit csináltok,
gyerekek?” Nem láthatta a zsine-

get, feleltem hát jó kisfiú ábrázat-
tal: „A galambokat akarjuk etetni,
hogy ne kelljen fáradniuk sze-
génykéknek a kereséssel.” Föl-
digszakáll bácsi megsimogatott:
„Jól van, te bonctani csoda, mert a
szíveddel gondolkodol.” Megsi-
mogatta Puliszkát is, és tovább-
ment. Amikor eltûnt a fák között,
Puliszka felkapta a horgot, zsebre
dugta, és rám ordított: „Aljas disz-
nó vagy te, nem bonctani csoda!
Én legalább sose titkoltam, hogy
rossz vagyok, de te az egész vilá-
got csalod! Pfuj!” Sarkon fordult,
sietett a házunk felé, én meg
örömtõl repesõ szívvel utána.
Édesapja már megérkezett érte,
szüleimmel beszélgetett a veran-
dán. Puliszka odaállt mögéje, és
ottmaradt egész délután. Este
meg a vasútállomáson hiába csó-
koltam meg jobbról is, balról is,
nem csókolt vissza még tessék-
lássék módra se. A kocsi ablaká-
ban pedig elfordította a fejét, és
akkor se pillantott rám, amikor el-
indult a vonat.

Hazafelé menet édesanyám
megkérdezte tõlem: „Na, kisfiam
tettél valamit Puliszka érdeké-
ben?” Az igazat még nem mond-
hattam meg, nehogy Puliszka is
megtudja, de édesapám már meg
is szólalt helyettem: „Ugyan mit
tehetett volna? Egyetlen egy nap
kevés az ilyesmire.”

Puliszkától soha többé nem
kaptam levelet. Hírt azonban hal-
lottam felõle a következõ tavasz-
szal. Nagynénénk, Borbála néni
meglátogatta õket Miskolc mellett,
és amikor hazatért, ezt újságolta:
„Hanem az a Puliszka, bámulatos,
hogy az mennyire megváltozott!
Az a gyerek a szó szoros értelmé-
ben gyûlöl minden rosszalkodást!
És annyira vigyáz, hogy mindig
igazat mondjon!… De vajon miért
haragszik rád, Moha? Ha rólad
kezdtem beszélni, mindig kiment
a szobából. Mi történt köztetek ta-
valy?” De még akkor is hallgat-
tam. Meg ne tudja Puliszka, hogy
rászedtem, hadd eresszen benne
elõbb minél több gyökeret 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!” Ne-
vetgélek vele én is: „Hát csak vi-
gyázz, nehogy újból rosszalkod-
jál! Mert én még ma is ugyanolyan
nagy kópé vagyok.”
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