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Moha-mese

Leszkay András bácsi Moha-meséje

A parádés cipõ
Amint tudjátok, gyógynövénygyûjtéssel foglalkozom.
Együtt jár ezzel a foglalkozással egy kis vándorélet is. Ha
ugyanis otthonomtól, Törpeházától távolabb gyûjtögetek,
megszállok a legközelebbi faluban valamelyik ismerõs családnál, s onnan járogatok ki a
falu környékére. Most szeptemberben is tanyát ütöttem
egy Duna-menti falucskában,
régi ismerõsömnél. Reggelente nyakamba akasztottam a
zsákomat, és felsétáltam a közeli hegyoldalra. Ott még októberben is virít az úgynevezett
„orvosi székfû”, a kamilla.
Egy hétfõi reggelen azonban, amikor éppen indulni
akartam, és kiléptem szobámból a konyhába, vendéglátó háziasszonyom így szólt
hozzám: „Legyen szíves, Moha bácsi, magyarázza meg
ennek a gyereknek, hogy
nem arra való a parádés cipõ,
hogy hétköznap elszaggassa
az iskolában. Minden reggel
nyaggat, hogy adjam ki az ünnepi cipõjét, abban akar iskolába menni. Ki hallott ilyet?
Tessék szíves lenni megmagyarázni neki, hogy hétköznap nem kell parádézni.” A
nyolcesztendõs Jutka harisnyában ült egy széken, és
duzzogva hallgatott. Láttam
rajta: azt hiszi, én is ellenezni
fogom a parádés cipõt. Azonban intettem édesanyjának,
és ezt mondottam: „Ha Jutka
annyira szeretne a parádés
cipõben menni, fontos oka lehet rá. Legyen szíves, Juliska

asszony, engedje meg, hogy
azt húzza föl.”
Jutka édesanyja megértette, hogy forgatok valamit a fejemben, és már hozta is a cipõt: „No, nesze… Ha Moha
bácsi is pártolja, húzd föl,
nem bánom. De ha összekarcolod, nem kapsz ám másikat!” Tréfálkoztam: „Ha öszszekarcolja, én leszek a felelõs érte. Odaadom akkor Jutkának a csizmámat, én meg
elhordom a lakkcipõt. Úgyis

egyforma nagy a lábunk...,
jobban mondva: egyforma kicsi.” Jutka ragyogó arccal
csatolgatta a parádés cipõt,
én meg leakasztottam a nyakamból a növénygyûjtõ zsákot: „No, Jutkám…, hadd legyen részem nekem is ebben
a parádés iskolába menetelben. Nem szaladnak el azok a
székfüvek délutánig. Elmegyek veled magam is az iskolába. Úgyis megígértem a tanító bácsitoknak, hogy meglátogatom.”

Régi szokásom, hogy ha
megszállok valamelyik faluban, be-belátogatok az iskolába is, és hallgatom a tanítást, fölfrissítem emlékezetemben a Tisza mellékfolyóinak a nevét vagy a nyelvtani
szabályokat. Beültem hát Jutkáék iskolájában az utolsó
padba, és figyeltem minden
szóra. Tréfából engem is feleltetett a tanító bácsi, s volt
sok nevetés.
Hazafelé menet Jutka egyszerre csak így szólt hozzám:
„Ugye, meg tetszik kérni
édesanyát, hogy holnap is
ebben a cipõben jöhessek?
Olyan jól érzem magam benne!” Azonban aggodalmas arcot vágtam: „Megkérhetném
éppen… de hát… jobb lenne,
ha javítanánk elõbb valamicskét ezen a cipõn. Mert bizony,
ez a parádés cipõ nem elég
parádés.” Jutka nagy szemet
meresztett, én meg folytattam: „A parádés cipõtõl elvárja az ember, hogy parádésan
is viselkedjék. Ez a cipõ azonban azt cselekedte, hogy amikor felálltál felelni, megrúgta a
szomszédod cipõjét. Így figyelmeztette, hogy súgjon
neked. Ha hibátlanul parádés
volna, akkor téged figyelmeztetett volna odahaza, hogy jól
tanuld meg a leckét. Meg aztán az sem volt tõle valami
parádés cselekedet, hogy a
szünetben szándékosan elbuktatta Péceli Jancsit.”
Jutka pirulva hallgatta szavamat. Úgy tettem, mintha azt
hinném, hogy a cipõ hibái
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miatt bánkódik, s imígyen vigasztaltam: „De mégse búsulj, Jutkám! Szerencsére elhoztam magammal a csizmám sámfáját. Az pedig
olyan sámfa, hogy ha egy napig rajtahagyjuk a cipõdet,
megjavítja. Hibátlanul parádéssá teszi. Meglátod, akkor
fogod csak igazán jól érezni
magad benne!” Jutka nem
mert ellenkezni, s másnap,
kedden, hétköznapi cipõjében ment az iskolába. A parádés cipõ a szobában állt sámfán. Én meg egész nap orvosi
székfüvet gyûjtöttem a hegyoldalon. Szerdán reggel kivittem a konyhába a cipõt, és
így szóltam Jutkához: „Ma ismét ezt húzd föl, s megint veled megyek az iskolába. Tanulgatok egy kicsit veletek, s
a cipõdet is megfigyelem:
eléggé parádés-e már.”
Délben azonban, hazafelé
menet, ismét elégedetlenül
csóválgattam a fejem: „ejnyebejnye, csirke csípje… még
mindig nem elég parádés a cipõd. Amikor veszekedtél Rozikával, ez a cipõ toporzékolt
is. A számtanóra alatt pedig,
amikor figyelés helyett levelet
írtál Ilonkának, képes volt rá
ez a cipõ, hogy odarúgja a papírgombócot a pad alatt. Persze, nem is érezhetted igazán
jól magad benne, mert hiszen
a toporzékolás meg a levelezés tanítás közben csöppet
sem parádés cselekedet. De
ne búsulj most se, ráhúzzuk
újból a sámfára, most már talán igazán parádés lesz.”
Két nap múlva, pénteken
reggel ismét kivittem a cipõt a
konyhába: „No, húzd föl, aztán gyerünk, s lássuk, eléggé
parádés-e már!” Azon a napon ebédre voltam hivatalos
a tanító bácsiékhoz. Jutka tehát nélkülem indult hazafelé.
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De amikor egy jó óra múlva
magam is hazamentem a növénygyûjtõ zsákomért, csak
akkor ért haza nagy szaladva
Jutka is. Kiderült, hogy betért
egy barátnõjéhez, és ugróiskolát játszottak az udvaron.
Persze, megint csóválni kellett a fejem: „Ejnye-bejnye,
csirke csípje… hát még most
sem igazán parádés ez a cipõ? Reggel, amikor az iskolába vitt téged, s azt hitte, hogy
nem látom, felágaskodott egy
idegen kerítés mellett, azt
akarta, hogy bekukucskálj.

Most meg ugróiskolát játszott
ahelyett, hogy idõre hazahozott volna. Hallhatta pedig
elégszer, amikor figyelmeztetett édesanyád, hogy siess
haza tanítás után, ne késsél
el az ebédrõl. Persze, most
sem érezhetted jól magad
benne, hiszen a kíváncsiskodás, de az elkésés sem parádés cselekedet.”
Megint felhúztam a sámfára
Jutka cipõjét, de másnap,
szombaton, noha a hétköznapi cipõjében jött, ismét elmentem vele az iskolába. Jutka
azonban, úgy látszik, megelégelte már, hogy csak minden
második napon viselhesse a
parádés cipõt, no meg a tanításomat is kezdte megérteni,
s ezen a napon kifogástalanul
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viselkedett. Figyeltem erõsen, de semmi hiba sem történt, s ötöst kapott két
feleletére is. De kerekedett is
széles jókedve, s kérdezte tõlem hazafelé menet: „Ugye,
ma parádésan viselkedtem?”
Vállat vontam: „Nincs vele mit
dicsekedned. Könnyû annak
parádésan viselkedni, aki parádés cipõt visel.” Jutka rám
bámult: „De Moha bácsi! Hiszen a hétköznapi cipõm van
rajtam!” Úgy tettem, mintha
nem hinném: „Az lehetetlen.
Hétköznapi cipõben nem
érezhetnéd magad ilyen jól.”
Jutka nevetett: „Mégis úgy
van! A parádés cipõm Moha
bácsinál van a sámfán!” Megálltam, és most már én is bámultam: „Igaz biza a’! De hát
akkor… te Jutka… akkor talán… nem is a cipõtõl függ a
parádés viselkedés. Akkor talán… hétköznapi cipõben is
jól érezheti magát az ember… Ejnye, be furcsa!” Úgy
tettem, mint aki rettentõen
csodálkozik. Jutka meg egyre
jobban nevetett…
Hétfõn reggel ismét együtt
jöttünk el hazulról. Jutka a
hétköznapi cipõjét viselte,
magatartása mégis ünnepi
volt. Látszott rajta, hogy jól érzi magát, hiszen hibátlanul
tudta a leckéjét, és az volt a
szándéka, hogy viselkedése
is hibátlan legyen. Megkérdeztem tõle: „Mondd csak,
Jutkám… ha majd hazamegyek Törpeházára, itt hagyjam-e neked a sámfám?” Nevetett: „Ne hagyja itt, Moha
bácsi! Szüksége lehet rá más
faluban is. Tanítsa meg vele
más gyerekeknek is, amire
engem megtanított.”
Mosolyogva kezet fogtunk, s
Jutka továbbment az iskolába.
Én meg fölsétáltam a hegyoldalra székfüvet gyûjteni.

