
Szemetelés

Amint tudjátok, gyerekko-
romban hosszú idõn át barát-
koztam egy Lala nevû törpécs-
kével. Beszéltem már nektek
arról, hogy milyen sokszor csa-
lódtam Lalában. Újból és újból
bíztam benne, de õ újból és új-
ból csalafintáskodott, alamu-
sziskodott. Amikor tehát Lalá-
ék elköltöztek Törpeházáról,
elhatároztam, hogy ezentúl
csakis olyan fiúval barátko-
zom, akirõl tudom, hogy nem
fogok csalódni benne. Kitalál-
tam azt is, miként tudhatom
meg bárkirõl, érdemes-e meg-
kezdenem vele a barátkozást,
nem fogunk-e elõbb-utóbb
összezördülni.

Igen rokonszenves volt ne-
kem akkoriban egy Csókás ne-
vû kistörpe. Egy délben tehát,
amikor kijöttünk az iskolából,
melléje szegõdtem, hogy
együtt menjünk haza Törpehá-
zára. Akkor még nem volt isko-
la Törpeházán, le kellett jár-
nunk a völgybéli falucskába.
Lépegettem hát Csókással a
falucska fõutcáján, s amikor a
vegyeskereskedés elé értünk,
vásároltam két szem csoma-
golt cukorkát. Azért hangsúlyo-
zom, hogy csomagolt cukorkát,
mert ezúttal nem a cukorka volt
fontos, hanem a papiros. An-
nak a papirosnak kellett tudat-
nia velem, érdemes-e barát-
koznom Csókással. Az egyik
szemet neki adtam, a másikról
meg magam kezdtem lebonto-
gatni a papírt. De igen lassan
bontogattam. Fontos volt, hogy
Csókás elõbb csomagolja ki a
maga cukorkáját, mint én az
enyémet, és láthassam, mit
tesz a papirossal önszántából.
A következõ pillanatban már
láttam is, és igen elszomorod-
tam. Csókás ugyanis egysze-
rûen eldobta a papírost, vagyis
szemetelt, én pedig megtud-
tam ebbõl, hogy másképp gon-
dolkodik, mint én. Hamarosan

összekapnánk. Okosabban te-
szem hát, ha más barát után
nézek.

Igen ám, de Csókás nagyon
rokonszenves volt nekem. Vi-
dám és éles eszû törpécske,
afféle „jópofa”. Szerettem vol-
na õt választani barátomul. Azt
mondtam hát magamban: hát-
ha csak szórakozottságból
dobta el a papirost, hátha õ
maga is helyteleníti a szemete-
lést, és így szóltam hozzá: „Jó,
hogy nem látta a tanító bácsi,
hogy eldobtad a papirost, meg-
szidna érte. Azt mondta, hogy
dugjuk zsebre a cukorpapirost,
és odahaza dobjuk el, ne az ut-

cán vagy az erdõben.” Csókás
felelete azonban nem olyan
volt, amilyent szerettem volna.
Mert így válaszolt: „Nem ettem
meszet! Még azzal is fárasz-
szam magam?” Most már nyil-
vánvaló lett, hogy nem olyan
fiú, amilyent barátomul kere-
sek, de áltattam magam: csak
a szája jár, s valójában õ sem
riad vissza egy kis fáradtságtól
valami helyesnek és szépnek a
kedvéért.

Találkoztam hát vele délután
is, együtt mentünk haza más-
nap is az iskolából, együtt
mentünk le reggelenként is, és
vagy egy hétig azt hittem, hogy

barátot találtam. Egy délben
azonban, amint hazafelé lépe-
gettünk az erdei úton, Csókás
egyszerre csak megfogta a ka-
romat, és ezt súgta: „Bújjunk el
gyorsan! Erre gyere!” Berántott
a bokrok közé, átvágott velem
egy másik útra, s ezen men-
tünk tovább hazafelé. Csodál-
kozva kérdeztem: „Miért kellett
erre jönnünk?” Ravaszkásan
mosolygott: „Mert észrevettem
az ösvényen Mályva nénit. Ha
arra megyünk, utolértük volna,
és cipelhettük volna a rõzséjét.
Mert úgy illett volna, hogy fel-
ajánljuk, hazavisszük helyette.
Nem ettem meszet, hogy még
azzal is fárasszam magam.”
Megdöbbenve bámultam rá, és
eszembe jutott a cukorka igaz-
mondó papirosa. Megmondta
az nekem, miközben lelibegett
a földre, hogy nem lesz barát-
ság az eldobója között s köz-
tem. Másnap reggel iskolába
menet már nem szóltam be
Csókásért.

Néhány nap múlva azt mond-
tam magamban: „Tyuhaj”.
Nem „ihaj-tyuhaj”, mint a mula-
tozók, hanem csak „Tyuhaj”.
Azaz, hogy így mondottam:
„Talán Tyuhaj…” Ez ugyanis
egy törpécskének volt a neve –
õ is egykorú volt velem, mint
Csókás –, és úgy gondoltam,
vele talán barátságot köthetek.
Nem volt olyan eszes fickó,
mint Csókás, de vidámabb
volt, s én úgy láttam, hogy fõ-
képpen azért vidám, mert foly-
tonosan örül a tulajdon jóságá-
nak. A próbát azonban még-
sem engedtem el, s amikor
elõször lépegettünk együtt ha-
zafelé, ismét vásároltam két
szem csomagolt cukorkát. A
papiros most nem libegett,
mint Csókás kezébõl, hanem
egyéb, nagyobb papírosokkal
együtt gombóccá gyûrve, frics-
ka segítségével egy szembe
jövõ kisfiú orra felé röpült, de e
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gyors röpülés közben is tudatta
velem, hogy Tyuhaj sem az a
fiú, akit keresek. Azonban
most sem tudtam belenyugod-
ni az értesülésbe, s megkér-
deztem Tyuhajtól: „Miért nem
dugtad zsebre a papirost, aho-
gyan a tanító bácsi tanácsolta?
Hiszen tudtommal te tiszteled,
becsülöd a tanító bácsit.” Tyu-
haj elkomolyodott: „Tisztelem,
becsülöm, ez igaz. Az iskolá-
ban meg a lakásban nem is
szemetelnék. De hát ez utca.”
Elmosolyodtam: „A tanító bácsi
az utcán is jár, nemcsak az is-
kolában meg a lakásában, és
mások is járnak az utcán. Ha
tiszteljük embertársainkat, tisz-
tán kell tartanunk az egész vi-
lágot. Mindnyájunk lakása.”
Tyuhaj vállat vont, s e vállvo-
nás a papírgombóc szavánál is
világosabban figyelmeztetett
rá, hogy máris kereshetnék
más barátot. Azonban nem
hallgattam a vállra sem, és áll-
tattam magam: Tyuhaj igenis
tiszteli lakótársainkat e nagy vi-
lág lakásában, csak maga sem
tud róla, mert csacsi. De ezút-
tal is bebizonyosodott az eldo-
bott papiros igaza. Néhány nap
múlva, amint hazafelé baktat-
tunk az erdõben, Tyuhaj egy
bicskát talált az úton. Mindket-
ten tudtuk, melyik törpécske
vesztette el, Tyuhaj mégis úgy
dugta zsebre, mint akinek esze
ágában sincs visszaadni. Meg-
döbbent tekintetemre pedig ezt
felelte: „Mit bámulsz olyan na-
gyon? Nem tudhatja meg,
hogy ez az övé volt. Vehettem
ilyent én is a vásáron…”

A harmadik törpécskének,
akit barátomul kiszemeltem,
Hajnali volt a neve. Õt már szé-
gyelltem is próbára tenni a cu-
korkapapirossal, annyira nyil-
vánvalónak látszott, hogy egy-
formán gondolkodunk és
barátok leszünk. A rend kedvé-
ért mégis alávetettem a próbá-
nak Hajnalit is, és a papiros –
miközben Hajnali behajította

egy idegen udvarba – ugyan-
azt mondotta, mint a másik ket-
tõ: „Ez sem neked való barát,
Moha!” Én azonban most sem
akartam hinni a papirosnak, és
sajnálkozva kérdeztem Hajna-
litól: „Hogyan lehetséges, hogy
elhajítottad? Hiszen ez rendet-
lenség, a szemét nem idegen
udvarra való. Pedig látom,
hogy szereted a rendet. Vigyá-
zol a ruhádra, a hajadat gyak-
ran fésülgeted. A szemetelõ
azonban rendetlen. Hogyan te-
hettél hát ilyent?” Hajnali ne-
vetgélt, én meg ismét hajlandó

voltam olyasmit hinni, hogy aki
a külsejét rendben tartja, an-
nak okvetlenül rend van a gon-
dolkodásában is. Ezúttal azon-
ban már másnap meggyõzõd-
hettem róla, hogy nem a
ruhának meg a fésûnek van
igaza, hanem az elhajított
cukorpapirosnak. Délelõtt
nagy titokban szólt nekünk a
kis Kökörcsin, hogy felfedezett
egy... – így mondta – krétabar-
langot. Mészkõbarlang az tu-
lajdonképpen, van olyan több
is a Börzsönyben. Hajnali meg
Kökörcsin megbeszélte, hogy
hol találkozunk délután, s Haj-
nali ebéd után értem jött.

Mentünk, mentünk, én meg
egyre vártam, hogy elénk buk-
kanjon Kökörcsin. Úgy tudtam,
õ fog elvezetni minket a bar-

langhoz. De Hajnali egyszerre
csak megállt, és a hegyoldalra
mutatott: „Itt a barlang. Gyerünk
be, szedjük le a kréta javát!” Ér-
tetlenül bámultam rá: „De hát
hol van Kökörcsin? És te hon-
nan tudtad, hogy itt a barlang?
Hiszen Kökörcsin fedezte fel?”
Hajnali vigyorgott: „Kökörcsin
most vár minket a nagy tölgyfá-
nál. Csak várjon, ameddig jól-
esik neki. Kiszedtem belõle dél-
elõtt, hogy hol a barlang. Ha õ is
itt lenne, õ vinné el a legszebb
darabokat.” Rémülten a fejem-
hez kaptam: „De Hajnali! Hi-
szen ez gazság! Hogy fog ez
fájni Kökörcsinnek!” Hajnali dü-
hösen nézett rám: „Gazság?
Ugyan, Moha! Ez csak egy kis
huncutság…” Csak bámultam
rá, és az eldobott papirosra
gondoltam, s arra, hogy aki sze-
metel, abban valahol rendetlen-
ség van. Ha nem az öltözéké-
ben, fésületében, feje külsejé-
ben, akkor a feje belsejében,
gondolataiban.

Aztán eltelt az õsz, el a tél, és
még mindig nem volt barátom.
Egy tavaszi napon, amint ma-
gamban lépegettem hazafelé
az iskolából az erdei ösvé-
nyen, egyszerre csak harago-
san rám kiáltott valaki a hátam
mögül: „Moha! Nem szégyelled
magad?! Szemetelsz?! Cso-
dálkozva fordultam hátra. A kis
Kökörcsin állt elõttem, és a
földre mutatott: „Most dobtad
el! Láttam! Ejnye, ejnye, Mo-
ha!” A földön néhány cukorkás-
papír hevert, s már tudtam, ho-
gyan kerültek oda. A jegyzõ-
könyvecskémet húztam elõ,
azzal rántottam ki õket észre-
vétlenül a zsebembõl. Kökör-
csin már szedte is fel, és nyúj-
totta õket felém: „Otthon dobd
el! Ez nem szemétdomb, ha-
nem erdõ!” Mosolyogva és ör-
vendezve néztem Kökörcsint.
Zsebre dugtam a papírosokat,
és így szóltam: „Köszönöm.”
Azzal megindultunk együtt ha-
zafelé. Így jutottam baráthoz.
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AZ „Érted vagyok” AZ INTERNETEN
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy lapunk (2001-ig visszamenõleg) már az Országos Széchényi Könyvtár ar-

chívumában is megtalálható, és ebben az adatbázisban például nevek, kifejezések, témák alapján a szövegkeresés is lehet-
séges: http://www.epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=02395

A könyvtár tájékoztatása szerint az egyedi cikkek adatai visszakereshetõk a http://www.matarka.hu, valamint a
http://ehm.ek.szte.hu/ehm adatbázisban.


