
Tanító – nagyító

Történt egy délután, május
végén vagy június elején,
hogy Ugribugri, az öcskösöm
felállt kerti tanulóasztalkája
mellõl, odalépett hozzám, és
így szólt: „Segíts rajtam, Mo-
ha! Mi lesz velem!”

Én egy másik, valamivel na-
gyobb kerti asztalka mellett
tanultam. Már régóta szeret-
tem volna, hogy hozzám for-
duljon Ugribugri ezzel a ké-
réssel, s most, íme, megtör-
tént. Tudtam, hogy kimondja.
Ugribugri akkor a második
osztályba járt, én negyedikes
voltam. Õ a tanév elsõ felé-
ben, akárcsak az elsõ eszten-
dõben, igen jó tanuló volt. Ta-
vasszal azonban szinte az
egyik napról a másikra
rosszul kezdett felelgetni.
Egyre több és több hiba akadt
írásbeli leckéiben is. Panasz-
kodott is naponta: „Nem
megy a tanulás, nem úgy,
mint azelõtt.” De úgy tettem,
mintha nem is hallanám. Tud-
tam ugyanis, hogyha egyene-
sen megmondom, mi a baj,
ellenkezik, tagadja, és nem
érek célt. Most már azonban
megvolt a tervem, minthogy õ
maga kérte segítségemet:
„Azért nem megy a tanulás,
mert nem is akarod, hogy
menjen!”

Haragos lett az arcocskája:
„Ez nem igaz! Akarom, hogy
menjen.” „Ha akarnád, men-
ne. Bebizonyítom, hogy nem
akarod.” „Na, erre kíváncsi
vagyok.”

Ez volt az, amit vártam. Át-
öleltem a vállát, visszasétál-

tam vele a padocskájához,
magam is leültem mellé, és
megkérdeztem tõle: „Tudod-
e, hogy mi az a nagyító?”
Szélesen elmosolyodott, mint
akinek még beszélni is öröm
arról, amit szeretne.

„Hát persze, hogy tudom, az
a kerek üveg, amit nem adsz
nekem! Pedig meg lehet vele
gyújtani a gyufát!” „Nana,
csupán a nagyítóval nem.
Napfény is kell hozzá!” „Hát
miért mondod ezt! Csak be-
szélsz róla, de ugye úgyse
adod nekem!”

Titokzatosan elmosolyod-
tam: „Nagy oka van annak,
hogy emlegetem. Mert nem
én fogok segíteni rajtad, ha-
nem a nagyító. Õ fog megta-
nítani rá, hogyan lehet ismét
jó tanulóvá lenned.” Nevetett:
„A nagyító?” Sõt kedvét lelte a
rímjátékban: „Tanító-nagyító,
tanító-nagyító.” De rögtön
durcás is lett az arcocskája:
„De akkor se adod nekem, tu-
dom!” „Ha megérteti veled,
hogy nekem van igazam, és

csak azért nem tanulsz jól,
mert nem is akarsz, akkor ta-
lán neked is adom. Hiszen ak-
kor megérdemli azt az örö-
möt, hogy te légy a gazdája.”
Nevetett örömében: „Öröm
neki, ha én leszek a gazdá-
ja?” Megint rímmel játszott:
„Hiszen akkor derék az az
üvegcserép!” Ekkor bemen-
tem a szobába, és kihoztam
egy könyvet. Természettani
könyv volt. Nemrégiben kap-
tam kölcsön Földigszakáll bá-
csitól. Fellapoztam a lencsé-
rõl szóló fejezetet, és rámu-
tattam egy bekezdésre: „Ezt a
néhány mondatot tanuld meg!
Egy óra múlva kikérdezem!
Tedd addig félre a könyvei-
det!” Az öcskös csalódottan
bámult: „Hát a nagyító, hát
nem õ fog tanítani?” „Persze,
hogy õ! Éppen azért kell meg-
tanulnod ezt a néhány mon-
datot, hogy jól megértsd
majd, amire tanít!”

Egy óra múlva ismét ott ül-
tem vele a padocskáján: „Na
halljuk, mondd el, mit tanul-
tál!” Ugribugri elkezdte: „A
domború lencsék... A dombo-
rú lencsék...” Aztán elhallga-
tott. Ráncolta a szemöldökét,
lecsüggesztette a fejecskéjét,
és töprengve vakargatta az
orra hegyét. Mondani kezd-
tem tehát emlékeztetõül: „A
domború lencsékre esõ fény-
nyaláb... Na?” De nem tudta
folytatni. Úgy tettem, mintha
unatkoznék. A konyhánk ajta-
ja felé tekintettem, és megje-
gyeztem. „Azt hiszem, sárga-
répa fõzelék lesz vacsorára.”
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Az öcskös orra tövérõl a
homlokára szaladtak a rán-
cok. Elkapta a fejét, és rémül-
ten kiáltotta: „Jaj, dehogyis!”
Tüstént újságolta is lelken-
dezve, felderült arcocskával:
„Éppen ellenkezõleg, gomba-
pörkölt lesz! Most jött meg
édesanya az erdõbõl, vargá-
nya gombát szedett!”

Ezt feleltem: „Abban igazad
van, hogy gombapörkölt lesz,
azt azonban rosszul láttad,
hogy vargányát hozott. Csi-
perkegombát hozott.” Ugri-
bugri mentegetõzött: „Nem fi-
gyeltem meg elég jól a kosa-
rat, mert hiszen tanultam.”
„Na, ha tanultál, folytassuk a
domború lencséket. Mit csinál
a párhuzamos fénynyalábbal
a domború lencse?”

Ugribugri arcocskája megint
elsötétült. A fejecskéjét ismét
lógatta, és megint töprengve
vakargatta az orra hegyét. Is-
mét körülszemlélõdtem: „Úgy
látom, már ki is mászkálnak a
ládából a kiscicák.” Az öcskös
hirtelen ismét felélénkült: „Ki
bizony! Éppen az elõbb cipel-
te vissza Mióka mind négyet!”

Megcsóváltam a fejem: „Ezt
is rosszul tudod. Csak három
mászkál ki, a negyedik alig-
hanem megszúrta a talpacs-
káját. Gyopár már el is ment
Mályva néniért.” (Mályva néni
volt a macskák orvosa Törpe-
házán.) Ugribugri megint az-
zal mentegetõzött, hogy ta-
nult. „Ha tanultál, mondd fel a
leckét! Miért nevezzük gyûjtõ-
lencsének a domború len-
csét?” De az orrhegy vakar-
gatásánál most sem jutottunk
tovább. Fiatal õszibarackfa
állt a közelünkben. Rátekin-
tettem: „Nem nagyon igyek-
szik ez a fácska! Úgy nézem,
még az idén sem hoz ter-
mést.” Az öcskös újra felkap-
ta a fejét: „Dehogyisnem! Ép-

pen az elõbb vettem észre, ott
a termés a legalsó ágán.” „Na
meg a legfelsõn! Nem tudsz
te semmit, Ugribugri! Se azt,
amire figyelgettél, se a gyûjtõ-
lencséket!” Elõhúztam a zse-
bembõl nagyítómat. Ugribug-
rinak felcsillant a szeme:
„Most fog tanítani? Aztán ne-
kem adod?” Nevettem. „Ha
megtanít tanulni, s megérteti
veled, az a baj, hogy nem is
akarsz tanulni. De az még
kérdés, hogy meg tudja-e ér-
tetni veled.” Az öcskös megint
rímelt, de most a nagyítóhoz
szólt: „Hisz azért vagy tanító,
vagy nagyító, nagyító.”

Egy szál gyufát tettem az
asztalra: „Amit most fogsz
hallani, a nagyító mondja.
Mindannyiszor elmondja ezt,
valahányszor fény hatol át
rajta. De úgy gondolom, egy
törpe jobban megérti az üveg-
hangnál a törpehangot. Tol-
mácsolom hát a tanítását a
magunk emberi nyelvén. Így
szól tehát a nagyító: »Ha meg
akarod tanulni a leckét, nem
szabad, hogy figyelmed egy-
formán érjen mindent: Vacso-
ragombát, kiscicákat, barack-
fát, lepkét, bár egyformán vi-
lágítanak rá a napsugarak, a
ceruzára, a könyvre és a gyu-
faszálra. De ha elébük tartasz

engem a sugaraknak, aho-
gyan Moha most elébük tart
engem, akkor én, a gyûjtõlen-
cse összeterelem, és egyet-
len pontra, a gyufa fejére irá-
nyítom azokat. Az akaraterõ
is olyan gyûjtõlencse, mint
én! Ha meg akarod tanulni a
leckét, neked is össze kell te-
relned figyelmed sok-sok pár-
huzamos sugarát, és egyet-
len egy pontra, a leckére kell
irányítanod õket. Akkor aztán
azon az egyetlen ponton
együttes erõvel világítanak
mindnyájan. Az együttes erõ-
vel világító sugarak olyanná
teszik a gyufafejet is, amilyen
a nap. Világossá! Izzóvá!
Meghódítja a nap a gyufafe-
jet, birtokába veszi. Ha figyel-
med sugarai ugyanígy,
összegyûjtve világítanak rá a
leckére, akkor meghódítod a
leckét is, a birtokod, a tulajdo-
nod lesz. Más szóval megta-
nultad.«”

Ennyit mondott az én sza-
vaimmal a nagyító. A gyufafej
meg nagyot sercent a fény-
nyaláb gyújtópontjában, és
lángra lobbant. Ugribugri ne-
vetett, maga elé tette a szám-
tankönyvét, és ezt mondta.
„Köszönöm, Moha! A tanítást
is, a nagyítót is.”

Én azonban zsebre dugtam
a nagyítót: „Ha-ha-ha, még
nem biztos, hogy megtanított
tanulni.” De mindjárt elõ is
húztam: „Kölcsön azonban
szívesen itt hagyom nálad,
nézegethetsz vele bogarat,
virágot.” És letettem elébe, rá
a nyitott számtankönyvre.
„Na, szervusz!” De most meg
Ugribugri dugta zsebre. „Kö-
szönöm, Moha, kölcsönkép-
pen is. Majd nézegetek is ve-
le, ha már minden leckémet
megtanultam” – és a szám-
tankönyv fölé hajolt. Én meg
visszaszóltam: „Most már a ti-
éd!”
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