
Csoda

Körülbelül kilencéves koromban
ismét lent jártam egy vásáron a
völgybéli falucskában. Négyen
mentünk le együtt Törpeházáról:
Bérci Berci, Kutykurutty, a kis Kö-
körcsin meg én. Azon a vásáron a
szokásos körhinta mellett egy mu-
tatványos sátor is állt a faluvégi li-
balegelõn. Homlokzatára ez volt
kiírva: „A csodák palotája”. A bejá-
rat egyik oldalára ez: „Ofiel, a bû-
vös erejû mágus”. Másik oldalára
ez: „Ofiel, a delejes csodalény”. A
bejáraton meg éppen félrelebbent
a ponyva, és két férfiú lépett ki a
sátor elé, a kicsiny emelvényre.
Az egyik, egy rossz ruhájú fiatal-
ember, szájához emelt egy hosz-
szú trombitát, és fújni kezdte. A
másik férfiú idõsebb volt, magas
termetû és nagyon sovány. Egy-
beszabott, bõ fekete ruhát, talárt
viselt, fején fehér turbánt. Bõre
barnás volt, szemöldöke fekete és
bozontos, szeme zöldes színû, és
mint valami harmadik szem, zöld
szívû, szem alakú ékkõ csillogott
a homloka fölött a turbánján is. De
hiába volt három szeme is, a gyü-
lekezõkre rá sem pillantott. Karját
mellén összefonva, mozdulatlanul
nézett a messzeségbe a zsibongó
vásár fölött, mintha nem is a pisz-
kos ponyvasátor elõtt, a kopott
deszkaemelvényen állna, hanem
valamelyik indiai hegyormon.

Amikor már jó sokan összegyûl-
tek a sátor elõtt, a fiatalember ab-
bahagyta a trombitálást, és emelt
hangon hirdette: „Nagyérdemû
Közönség! Bemutatom önöknek
Ofiel mestert, a mágusok királyát!
Aki megtekinti elõadásunkat,
meggyõzõdhet arról, hogy Ofiel
mester joggal viseli a királyi címet
a mágusok között! Hadd említsem
meg ízelítõül egyik mutatványát,
amely nem is legnagyobb! Ofiel
mester bárkit fölemel a levegõbe,
de anélkül, hogy hozzáérne az il-
letõhöz. Pusztán az ujjaiból kisu-
gárzó delejes erõ segítségével!
Hadd hívjam fel arra is nagybecsû
figyelmüket, hogy Ofiel mester so-
ha többé nem jön Európába! Ra-
gadja meg tehát mindenki ezt a

rendkívüli alkalmat, és tekintse
meg Ofiel mester csodáit!”

Persze mind a négyen nagyon
kíváncsiak voltunk Ofiel mester
mutatványaira, tehát bementünk.
Bevezetõül játékkártyával bû-
vészkedett, aztán tojásokat tünte-
tett el és varázsolt ismét elõ, majd
az asztalra tett egy fehér házi nyu-
szit, leborította valami cifra ládiká-
val, s amikor felemelte a ládikót,
galamb sétált ki alóla. Aztán a kiki-
áltó is felment a színpadra, és így
szólt: „Most pedig Ofiel mester
pusztán az ujjaiból kisugárzó de-
lejes erõ segítségével fölemel egy
embert!” Vártuk, hogy odahív va-
lakit a közönségbõl, hiszen azt
mondta odakint, hogy „bárkit” föl-
emel, de nem ez történt. A kikiáltó
szembeállított egymással két szé-
ket, a székek ülésére ráfektetett
egy szál deszkát, és õ maga fe-
küdt a deszkára. Ofiel mester mö-
géje állott, és mély lélegzetet vett,
úgy tett, mint aki erõt gyûjt. Aztán
föléje terpesztette ujjait, és las-
san, mintha nagy megerõltetésé-
be kerülne, emelni kezdte a kezét.
És ahogyan emelte a kezét, úgy
emelkedett utána a deszka is a
rajta fekvõ fiatalemberrel. Aztán
lassan, óvatosan süllyeszteni
kezdte a kezét, szállt egyre alább,
alább a deszka is, visszaereszke-
dett a székekre, a kikiáltó felugrott
róla, és felcsattant a taps. Ofiel
mester fáradt tekintettel nézett el
közönsége fölött, a kikiáltó meg
így szólt: „Most búcsúzóul megkí-
nálunk önök közül két személyt
egy kis borral!” Azzal elvett az
asztalról két üres poharat meg
egy közönséges, sötétzöld boros-
palackot. A poharakat odanyújtot-
ta a színpadról egy-egy legény-
nek, és az egyik pohárba tüstént
töltött is. Mindenki láthatta, hogy
fehér bort töltött. Úgy tett, mintha
tölteni akarna a másik pohárba is,
de hirtelen eszébe jutott volna va-
lami. Odafordult Ofiel mesterhez:
„Ofiel mester! Ezt a másik vendé-
günket másfajta borral kínáljuk
meg! Szíveskedjék rátekinteni a
palackra!” Ofiel megint úgy tett,
mint aki erõt gyûjt, aztán néhány

pillanatig parancsoló tekintettel
nézte a palackot, majd fáradt
mozdulattal intett, hogy lehet már
tölteni. És a palackból vörös bor
ömlött.

Mialatt végigjártuk a vásárt,
egyikünk sem említette Ofiel mes-
tert, én szinte meg is feledkeztem
róla a sok látnivaló között. Haza-
felé menet azonban, amikor már
az erdei ösvényen lépegettünk
fölfelé, elgondolkoztam az emelõ-
mutatványon. Vajon hogyan csi-
nálták? Vékony acélhuzallal? Víz-
szintes vasléccel? És éppen tuda-
kolni akartam pajtásaim vélemé-
nyét. De mielõtt szólhattam volna,
a kis Kökörcsin felsóhajtott: „Hej,
de jó lenne, ha nekem is delejes
erõ volna az ujjaimban! Nem kéne
cipelnem a vizet a patakról, ha-
nem tíz vödörnek intenék egy-
szerre a tíz ujjammal, és röpülné-
nek utánam a vödrök.” Ekkor még
azt hittem, tréfálkozik, és nevet-
tem. Kutykurutty azonban azt fe-
lelte neki: „Ostoba vagy! Ha dele-
jes erõvel röpítenéd haza a vödrö-
ket, ugyanúgy kifáradnál. Láthat-
tad, hogy Ofiel mester is mennyire
kifáradt.” Most már csodálkozva
néztem rájuk, és vártam, hogy
Bérci Berci mit szól. Ezt mondotta:
„Mind a ketten ostobák vagytok! A
delejes erõ tulajdonképpen nem is
az ujjaiban volt, hanem a szemé-
ben. A palackra csak ránézett,
mégis megváltozott a bor.” Most
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már megdöbbenve megálltam: „Ti
csakugyan azt hiszitek, hogy en-
nek az Ofielnek valami titokzatos
’delejes ereje’ van?” Megálltak õk
is, összenéztek, mosolyogtak raj-
tam, és Bérci Berci kijelentette:
„Mi nem hisszük, hanem tudjuk!”
Kutykurutty hozzátette: „Te egy
esztendeig is nézhetnéd a fehér
bort, akkor sem változnék vörös
borrá!” Megszólalt a kis Kökörcsin
is: „Ki is van írva, hogy ’A csodák
palotája’, meg az, hogy ’Ofiel, a
delejes csodalény’.” Láttam raj-
tuk, hogy hiába magyaráznék ne-
kik, megindultam hát csöndesen,
és gondolkoztam. Amikor Törpe-
házán elváltunk egymástól, így
szóltam hozzájuk: „Gyertek el ma
délután is a forráshoz!”

A forráshoz, ahol játszani szok-
tunk, én érkeztem meg elsõként.
Szükség is volt erre az elsõségre,
mert egyelõre el akartam dugni elõ-
lük valamit. El is dugtam azt a vala-
mit két szikla közé, s amikor megér-
kezett Ofiel mester három megté-
vesztettje, már csak egy vékony
könyvecskét láttak nálam. Azt ün-
nepélyesen átnyújtottam Bérci Ber-
cinek: „Olvasd!” Bérci Berci máris
olvasta hangosan a címet: „Bû-
vészkönyv”. Mind a hárman leha-
saltak egymás mellé a fûbe, össze-
dugták a buksijukat, és mohón ol-
vasták. Én meg elmentem addig
sétálgatni, és lélekben felkészülni
arra a nehéz teendõre, amit az el-
rejtett holmival terveztem.

A bûvészkönyv Gyopáré volt, a
bátyámé, de a szerencse az
enyém, amiért megvolt benne
azoknak a mutatványoknak a
részletes magyarázata, amelyek-
kel Ofiel mester ámulatba ejtette
õket. Le volt írva a kettõs belsejû
palack is, az eltüntetések is. Az

emelõmutatvány nem volt ugyan
benne, de a könyv utolsó monda-
ta nem hagyott kétséget aziránt,
hogy ahhoz sem szükséges sem-
miféle „delejes erõ”. Az az utolsó
mondat pedig így hangzott: „Még
a legcsodálatosabb bûvészmutat-
ványnak is megvan a fizikai ma-
gyarázata, s a bûvészek sem vi-
hetnek végbe csodákat, hanem
csak felhasználhatják céljaikra a
természet ismert törvényeit.”

Amikor vagy egy óra múlva visz-
szatértem hozzájuk, három na-
gyon csöndes és nagyon szomorú
kistörpét találtam a forrás mellett.
A könyv már becsukva feküdt
mellettük a fûben, címlappal lefe-
lé, mintha látni sem akarták volna.
Berci és Kutykurutty fejét komor
bánat csüggesztette. Kökörcsin
azonban felállt, elém totyogott,
megfogta a kezem, és csupa kö-
nyörgés volt a szeme, amint kér-
dezte: „Ugye, Moha… ha a bûvé-
szek… nem tudnak is… igazi cso-
dákat csinálni…, de azért…,
ugye, léteznek… igazi csodák?”

Ez volt az a pillanat, amelyet én
már délben megsejtettem, amikor
kivettem Gyopár könyvei közül a
Bûvészkönyvet. Éppen ezért hoz-
tam el magammal azt a valamit is,
ami egyelõre még eldugva várt
szerepére a két szikla között. Csu-
pán két-három esztendõvel voltam
idõsebb a kis Kökörcsinnél, de ek-
kor mégis úgy simogattam meg a
fejecskéjét, mintha a nagyapja vol-
nék, és a hangom is nagyapás,
megnyugtató volt: „Léteznek, Kö-
körcsin… Léteznek igazi csodák.”
Bérci Berci és Kutykurutty tüstént
talpra ugrott, és felragyogott a sze-
mük: „Mit beszélsz? Hát mégis lé-
teznek? A természeti törvények el-
lenére?” Örültem az örömüknek,
és nevetettem: „Nem éppen a tör-
vények, de a természet ellenére.
És én tüstént végbe is viszek elõt-
tetek egy ilyen igazi csodát!” Tor-
kukon akadt a szó, és Bérci Berci
majdnem suttogva kérdezte:
„Most? Itt elõttünk? És mit…, mit
fogsz csinálni?” Most már elkomo-
lyodtam: „Meg fogok nõni a sze-
metek láttára.”

Azzal lassan, ünnepélyesen a
sziklák közé lépdeltem, elhoztam
onnan az elrejtett holmit, egy félig
telt palackot, és leállítottam elé-
bük az asztalszerû, lapos sziklára.
A lemenõ nap sugarai megcsillan-
tak a palackon. Pajtikáim felismer-
ték a címkét, a folyadékot, és a
borzadály moraja futott végig há-
romtagú nézõközönségemen. A

palackban ugyanis csukamájolaj
volt. A csukamájolaj akkoriban
közismert gyermektápszer volt,
de rossz íze következtében egyút-
tal a gyermekek réme is. Termé-
szetes volt tehát, hogy az én cso-
daváróim biztosak voltak abban,
hogy átváltoztatom a csukamáj-
olajat valami finom innivalóvá.
Megerõsödött ez a vélekedésük,
amikor felkértem Bérci Bercit,
gyõzõdjék meg róla, hogy csak-
ugyan csukamájolaj van a palack-
ban. Berci odadugta orrát a pa-
lack nyílásához, aztán irtózó arc-
cal igazolta: „Csukamájolaj...
Brrrr!” – és tüstént tanácsolta is:
„Málnaszörppé változtasd!” Kuty-
kurutty ezt mondotta: „Vanília-
krémmé!” Kökörcsin ezt: „Én ko-
vászos uborkalevet szeretnék!”
Én viszont, amikor csönd lett, így
szóltam: „Nem vagyok vegyész,
hogy át tudjam alakítani. Nem va-
gyok bûvész sem, hogy csaljak
vele. Csodát azonban tudok tenni,
és igenis a természet ellenére, az
én idegenkedõ, viszolygó termé-
szetem ellenére, így!” Azzal elõ-
húztam zsebembõl egy evõkana-
lat, csukamájolajat csorgattam
bele, és a csukamájolajat lenyel-
tem. Vagy fél percig meredt rám
három nagyra nyílt szempár és
három eltátott száj. Annyira meg-
lepte és megdöbbentette õket a
csoda, amelyet láttak, hogy tán
még csukamájolajat is önthettem
volna tátott szájukba, tán még ak-
kor sem mozdultak volna bámula-
tukban. És ez nem is tréfa, mert
amikor megkérdeztem tõlük: „Nõt-
tem-e hát valamelyest a szeme-
tekben?” – akkor Bérci Berci fel-
állt, kivette kezembõl a kanalat,
lemosta a forrás vizében, aztán a
palack elé tartotta: „Tölts, Moha!
Én is nõni akarok! A ti szemetek-
ben is, de fõként a magaméban!”

Ha látta volna valaki az alko-
nyatban a büszkén hazafelé lép-
kedõ négy törpécskét, csak azt
mondta volna: „Nini, négy tör-
pécske!” Mi azonban azon sem
csodálkoztunk volna, ha azt
mondja: „Nini, négy óriás!” Amikor
pedig az esti csöndben felhang-
zott hozzánk a vásárból a kikiáltó
trombitálása, Kutykurutty szána-
kozva nevetett rajta, és utánozta:
„Nagyérdemû Közönség! Ofiel
mester delejes erejével bárkit föl-
emel!” Tudta már ekkor az én há-
rom pajtikám, hogy annak az erõ-
nek a neve, amely bárkit fölemel
és megnöveszt, nem delejes erõ,
hanem akaraterõ!
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