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Ki   is volt J. Prévert?  
Az utca proletár hangú anti gall -kakasa, szürrealista varázsló (   kollázsaival 

ugyanolyan lelkesedést ébresztett   a  régi  világ elsüllyesztésének frontján 

/amiképp ellenségeskedést szitott  nemzettel, vallással mindenfélé  

konformizmussal szemben. ("Szürreálisak, komikusak és gyönyörűek   

kollázsai ,” gyalázatosan   vallás és egyházellenesek „ mindenféle 

társadalmi  békét     elutasitó  alkotások) Prévert utált  rendőrt,  papot s 

birót egyként, s  utálta   munkát  ( nemcsak a bérmunkát  ) a 

kiszolgáltatottságot  az elnyomást ,  ugyanúgy mind a Másik nagy Kegyetlenkedő   

Benjamin Perét . 

Ki  is volt  J Prévert ? 

 Anarchista-kommunista szimpatizáns,  bolsevik barát (Október Csoport 

agitpop  szinház szerszője amelynek  mozgalmi propagandaszövegeket 

variált ) . Irt  fene vinné a  l'Humanité-ba is . Mentségére    nem lelte meg 

hazáját a  bolsevik pártban ….. 

 továbbá  ? 

Szürrealista poétához  méltón ( ismét hangsúlyozva   vallás gyalázó 

("Miatyánk, ki vagy a mennyekben, maradj ott, mi pedig itt maradunk a 

Földön, mely olykor szép, úgy ragyog...") Aki  

 
az élet  esszenciáját a  

    Forradalomban pillantotta meg és nem rémült el ! 

„ Az élet nem rózsás / az élet nem háromszínű / az élet 

vörös ” 

 Szavait  kopott ötletek kifigurázása , a becsületes  burzsoá  dicsőség, a 

tőke  erkölcsének   „  megnyirbálása (hahatázó  kinevetése  ez a humor 

fekete  mint  az éj koporsói   ) ,és az uralkodó gondolkodásnak  

rendetlenségé változtatása  jellemezte. 
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Ki is  volt J Prévert ? 

Bohém, csavargó, munkakerülő,  népnyelvben lubickoló ’” chanson   trubadúr  

”  (  forgatókönyv alkotó , M. Carné  társa )   kaszárnyaszellemtõl   

viszolygó hedonista  meseiró    

Helyben is   volnánk  !    

 Most  az itteni meséröl kelleme pofáznunk ?  

  Lényegében mindaz visszaköszön  (benne-abban ) amit kimondtunk  róla. 

Nem szeret  korán kelni, szereti a bort a sajtot (a mesében mindez fel 

sem vetödik ) szereti  az emberi önigazgató /öntevékenységet , a fönök 

hulláját csak tekerje a szél a fejünk felett, szeret játszani (mégicsak  a  

mozgalmi  szürrealizmus leszármazottja ) szereti  a humort,   szeret 

nevetni ,   a groteszk életeleme  mind általában az avantgardistáknak , 

szereti az önfeledt semmitevést , sütkérezést, meg a   tavaszt  a   Szajna 

parton . Szereti a közösségi létet  ( úr - szolga viszonyt leokádva )  nem 

kedveli a   háborút talpnyalást,yallást, bankot,üzletet , állatkertet, 

imperializmust  ,  a gyarmatositást (no hiszen meséjének  egyik kritikai 

oldala épp ez lenne   …)  had és gyáripart, nemzetet . polgári szokásokat 

egyszerüen szólván utálja az   élet áruvá válását  az élve  rohadás s 

eltemetkezés  világát a   Kapitalizmust ! 

A mese csalfa jószág  

Az életeljesség azonban nem szigetbe zárt elkülönültség,    nem 

paradicsomi  állapot ( antikolonialista sziget  csoportra  korlátozható 

relativ szabadság helye )  nem   egy térképen alig lelhető  élet  sáv , 

hanem /inkább /mindenképp   kiteljesedés / kiterjedés  határok nélküli 

közösségi  minden,  a   kommunizmus ,amiért  harcolnunk kell ezt egy 

szürrealista kalandornak  akkor  is tudnia kell  ha   rekeszizmok játéka  

(olykor ) elragadtatja fantáziáját éspedig elragadtatja. 
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Prévertet   nagyon is érdekelte   a  1947-ben kitört felkelés 

Madagaszkáron a  francia gyarmati uralom ellen. Ezenkívül az indokínai 

háború kellős közepén vagyunk .. 

Ime az aktuálpolitika   mind ihletö  ami  mégsem  csak  sima  mimézise  a  

mesének. 

   Prevert meséje     nem   a   klasszikus anti-imperialista sémát követi és  

ez megmenti öt a sima reformista sematizmustól  . (1) Ámbár     meséje e 

téren  nem    konkrét , amiképp a meséket alkotók komoly hányada   nem  

tartja feladatának a halálosan preciz   konkrétságok árnyalt   

megjelenitését (hisz a mese nem  szociológiai tanulmány   )  igy Prévert 

sem  

 Ugyanis a  szigetlakók nem osztálytársadalomban élnek (erre  nincs 

utalás  )  nincsenek osztályok ,  hierachiák     ” utópiájukban „ .   Igy ök   

önmagukért ,  szabadságukért és nem valamiféle hatalomi  forma   

kialakitása  végett cselekednek, nem   valamiféle szigetbeli    uralmi 

formát  akarnak s  támogatnak,   hanem szabad autonóm  szigetbeli 

életformájukat  védik (  nem vágyakozva arra. hogy   a  „ kapitalista 

forradalom modernitásának „ meghonositói ,  akarnokai legyenek )  

Mondhatjuk mesénk   romantikus  mese utópia  szürrealista eszközökkel  

az élet sivársága ellen- apró aspektus de nélkülözhetetlen. 

’Ha az igazság nem szabad, a szabadság nem igaz..." 

Jegyzet 

1, Részünkről minden nemzeti , függetlenségi  felszabaditó jellegü  

csatárózás megnyilatkozás,  törekvés  egyaránt nem rokonszenves , ( 

akármilyen baloldali  cégér alatt is müvelik (leninizmus, maoizmus, 

castroizmus  ect ect )  szemben állunk azzal  akár mese akár  elemzés , 

akár a történelmi programunk   alapján , minden  oldalúan a  kommunista 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1947
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internacionalizmus  alapján  !  Osztály Osztály elleni alapon! 

Mindenféle egységfrontos , népfrontos, federalista   közösködést     polgári  

demokratikus erökkel ( mindenféle  reformista  erökkel ) összefogva,   

elhajitunk  a   pöcegödörbe (igy Lenin  idevágó hatalom megragadásra 

irányuló   antiimperialista   machiavellizmusát  is nagy sebesen  ! )  

DE TE FABULA NARRATUR Kommunista Kiadó 

Manó  14 .születésnapjára 

 

Jacgues Prévert  

 

Levél a Kóbor szigetekről 

 
 

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer 

egy szigetcsoport, amelyet a tenger oltalmazott. 

Ezek az ő védett szigetei voltak : el is keresztelte őket Kedvenc-szi-

geteimnek. Időnként - persze nagyon ritkán - egy-egy merészebb 

hajós, ha nagyon pontos távcsöve volt, megpillantotta valamelyik 

szigetet a távolban, amint felcsillant a napfényben, de alighogy 

elkiáltotta magát : „Föld !" - hirtelen köd támadt, a sziget máris 

tovatűnt, és ciklonok, tornádók, tájfunok, hullámhegyek söpörtek 

végig a vízen. Így aztán, mivel a tengerészeknek más dolguk is 

akadt, mint hogy naponta hajótörést szenvedjenek, nem is mertek 

tovább kíváncsiskodni. 

A szigeteket pedig elnevezték Kóbor-szigeteknek, mivel - mint 

mondták - sohasem maradtak veszteg, és ahányszor csak összetalál-

koztak velük, mindig más és más nevet firkantottak a térképre. 

Így lett a nevük: Aki-bújt-Aki-nem-sziget, Hirtelen-Hamarjában-

sziget, Álruhás-sziget. 
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Attól függően, hogy milyen hangulatban vannak, esik, vagy süt a 

nap, a tengerészek mindig másképpen jellemzik őket. Egyik nap Buj-

kálónak, Gyanakvónak, Rettenetesnek, Kiszámíthatatlannak, Meg-

közelíthetetlennek, Mogorvának, Tünékenynek látták a szigeteket.  

Másik nap Jószívűnek, Ártatlannak vagy éppen Ünnepnap-szi-

getnek, Szabadság-szigetnek, Megálmodott-szigetnek, Nincs-hátsó-

gondolat-szigetnek. Aztán ezek a nevek elmosódtak, a térképek el-

rongyolódtak, mint a régi kártyalapok, és többé senki sem beszélt a 

Kóbor-szigetekről. Hacsak az öreg tengerészek nem, akik lefekvés 

előtt, régi emlékeken merengve, mosolyogva emelték poharukat az 

Elfelejtett-szigetekre, amelyek közül a legkisebb mindvégig észre-

vétlen maradt, és neve nem szerepelt egyetlen térképen sem. 

Pedig ez a sziget feküdt legközelebb a kontinenshez, ám a Nagy 

Földrész lakói figyelemre sem méltatták, és csak úgy hívták: Tökéle-

tesen-Jelentéktelen-sziget vagy Kis Semmirevaló. 

Nern csoda, ha a bennszülöttek boldogan éltek a szigeten, és gye-

rekeik reggeltől estig a kóbor-szigeti indulót fújták: 

                      

Hajó érkezik, a sziget közeleg, 

 hajó távozik, a sziget visszamegy,  

s ha nem látni haj ót egyáltalán, 

 a sziget megnyugszik, mint mindahány. 

És ezen a semmirevalónak látszó kis szigeten csodálatosan szép 

madarak és állatok éltek, a tengerben pedig rengeteg hal úszkált. 

Volt is sok halász a szigetlakók között, aki pedig nem halászott, az 

növényeket termelt, vagy a fóldet művelte, hiszen a sziget dúskált 

édes paprikában, füge- és kókuszfában, hajdinában, mandulában és 

szamócában. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy amikor köd telepszik a 
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hegyoldalra, a rénszarvas unatkozni kezd, és leballag a völgybe, hogy 

kikapcsolódjon. 

A vadász pedig orrát a törött ablaküvegre nyomva leste a vadat, és 

amikor az megérkezett, a kutyák nyugovóra tértek. 

Ekkor a vadász, miután a szél kicsit lecsendesedett, kiment a ház-

ból gyertyával a kezében, hiszen éjszaka volt, megfogta a rénszarva-

sát, majd hazavitte. És a rénszarvas egész télen ott maradt, és 

játszott a gyerekekkel. 

Amikor pedig az időjárás ismét fejébe csapta tavaszi szalmakalap-

ját, a rénszarvas dudorászva visszatért a hegyekbe. 

A jó idővel együtt, egy rozoga öreg bárkán, a szivárványszínű nagy 

papagáj is visszatért a szigetre, oldalán egy vén újságárussal. 

Kertészeket azonban sehol nem lehetett látni, pedig virág annyi 

nyílott, hogy ezer és ezer kertészre lett volna szükség. És 

virágáruslányokat sem lehetett látni kiskosárral a karjukon, sem 

illatszerárusokat nagy üzletekben. 

A virágok ingyen ontották az illatukat. 

Szakácsok, bírók, pékek, költők és muzsikusok sem voltak. 

A bennszülöttek maguk főztek, maguk bíráskodtak, maguk zenél-

tek, maguk írták a költeményeket, és sütötték a kenyeret. 

Csak egy utcaseprő volt a Városi Tanács alkalmazottja. 

Nem a szigeten született, egy turista vezette pórázon, amikor partra 

szállt. Állítólag három marék semmiért vásárolta őt egy tengeri 

körutazáson a Majom-szigeten, ahol a legendák szerint egykor csupa 

jópofa, kék színű, bölcs majom élt, szabadon és boldogan. A majom 

hamarosan a Kóbor-szigetek legszorgosabb utcaseprője lett. A kis 

utcácskák és a Főtér, a rév, a kikötő, a rakpart és a gát úgy 

csillogott, hogy az emberben komolyan felvetődött a kérdés : vajon 

ezeknek a helyeknek van-e egyáltalán idejük rá, hogy úgy igazából 

összekoszolódjanak? 
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Az utcaseprőt Négy-Dolgos-Kéznek hívták. Amikor befejezte a 

munkáját (azaz rögtön azután, hogy nekikezdett), belefeküdt a füg-

gőágyba, és a tengeri szél, a madárdal elringatta. Álmában bölcs ma-

jomálmot látott, azt álmodta, hogy minden mindig ugyanilyen maradt 

: egyszerű, szép, igaz és vadonatúj, mint azelőtt. 

Minden nyugodt volt és vidám, és a boldogság úgy sétált fel s alá a 

szigeten, mint a gyerekek. 

Időnként egy-egy fehér, kék vagy piros papagáj híreket hozott a 

Nagy Földrészről. 

Mindig ugyanazokat a híreket, ugyanazokat a régi híreket háborúról, 

pénzügyekről, így aztán senki sem figyelt a fehér, kék vagy piros 

vén papagájra. 

Ám ha egy dromedár szótlanul átsétált a Főtéren (a dromedárok 

méltóságteljes lépteivel - lépteit csak akkor szaporázta, ha sietett), 

a bennszülöttek gyakran meghívták asztalukhoz. 

Megkínálták egy fél rummal és egy csésze kávéval. 

Puszta udvariasságból tették, hiszen ismerték a dromedár 

legendás mértékletességét. 

A dromedár viszont - puszta udvaríasságból - azt hitte, el kell fo-

gadnia a meghívást, így aztán megivott néhány pohár rumot és né-

hány csésze kávét. 

Sőt távozóban - némiképp imbolyogva - még kí is jelentette, hogy 

tulajdonképpen nem is esett olyan rosszul a rum.  

Az idő is így ballagott, akárcsak a dromedár, sietség nélkül, és az eső 

meg a jó idő meg-megállt, és elbeszélgetett a bennszülöttekkel a 

küszöbön. 

Időnként a rossz idő is bekapcsolódott a társalgásba. De a hangja 

mennydörgött, és amikor megszólalt, betörtek az ablakok, úgyhogy 

az eső majd megszakadt a nevetéstől. 

A bennszülöttek velük együtt nevettek. 
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- Végre! - kiáltották. - A rossz ídő ís jobb kedvre derült, kezdődhet 

a vadászat. 

A rénszarvasvadászatról beszéltek, az egyetlen vadászatról, amit 

kedveltek. 

Ez a vadászat, miként a közmondás is járta, mindig sikeres volt : 

„Zápor, ha veri az ablakot, a rénszarvas jön és bekopog." Ami 

egyszerűen azt jelenti, hogy amikor köd telepszik a hegyoldalra, a 

rénszarvas unatkozni kezd, és leballag a völgybe, hogy kikapcso-

lódjon. 

A vadász pedig orrát a törött ablaküvegre nyornva leste a vadat, és 

amikor az megérkezett, a kutyák nyugovóra tértek. 

Ekkor a vadász, miután a szél kicsit lecsendesedett, kiment a házból 

gyertyával a kezében, hiszen éjszaka volt, megfogta a rénszarvasát, 

majd hazavitte. És a rénszarvas egész télen ott maradt, és játszott a 

gyerekekkel. 

Amikor pedig az időjárás ismét fejébe csapta tavaszi szalmakalap ját, 

a rénszarvas dudorászva visszatért a hegyekbe. 

A jó idővel együtt, egy rozoga öreg bárkán, a szivárványszínű nagy 

papagáj is visszatért a szigetre, oldalán egy vén újságárussal. A 

papagáj szétterjesztette a szárnyaít, és fülsíketítő hangon azt 

rikácsolta : 

- Itt az Újság ! ! ! Na, mi Újság? ! 

Az öreg újságárus meg (aki amióta csak újságot árult, soha egy 

szemernyit sem hitt el abból, amit olvasott) kacsintott, és rekedt 

hangján, amely egy száz darabból összeragasztott porcelán edényhez 

hasonlított, azt rikoltotta : 

- A Sarlatán! Megjelent a Sarlatán! A Nagy Földrész legfrissebb 

hírei! Itt a Megalkuvó! Kaszárnyák és rablótanyák híreivel a Harso-

na!!!Jól tudta, hogy a szigetlakók soha nem olvasnak nyomtatott 

dolgokat, mégis minden évben, ha árulni kezd, megveszik tőle az 
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összes újságot, tavalyit, ideit, csak hogy segítsenek rajta, hiszen 

olyan ritkán jön. S mivel a szigetlakóknak sosem volt pénzük, füstölt 

hallal, dohánnyal, banánnal, rózsalekvárral, naranccsal, 

kagylófüzérrel fizettek, és az újságárus igen elégedetten távozott. A 

szigetlakók egyik kezükkel integettek neki, a másikkal rögtön el-

dobták az újságokat, amelyeket Négy-Dolgos-Kéz azon nyomban 

összesöpört és elégetett. Jókora örömtűz lett belőle, a gyerekek kör-

betáncolták, és ugyanúgy rikácsoltak, mint a nagy papagáj : 

Itt  az Újság! ! ! Na, mi Újság? ! 

 

A nagy papagáj mélységesen megsértődött, felhúzta a csőrét, és a 

legfrissebb hírek szél szárnyán imbolygó hamvaival együtt, füsttől 

kormosan elszállt a Nagy Földrész felé.Így aztán, mivel a legkisebb 

alkalmat sem szalasztották el, a szigete gyakran ünnepeltek. Ha nem 

volt örömtűz, volt rénszarvas-futóverseny, világító szökőkút, 

sárkányeregető-verseny. A bennszülöttek ugyanis, míközben 

szántottak, hajóztak, sosem felejtették el, hogy ők is voltak 

gyerekek.Igaz, rendeztek felnőtt ünnepeket is, például egy-egy 

gazdagabb tonhalzsákmány után a Főtéren nagy tonhangversenyt 

adtak, e vidéken ugyanis a tonhal adta meg a hangot. Az a tonhal 

pedig, amelyik a legszebben énekelt, a legjobban játszott trombitán 

vagy lanton, aranyérmet kapott, és visszadobták a tengerbe. Az 

érmet ugyanabból a fémből készitették, mint a horgokat.A többi 

tonhalat megették. Ez nem lehetett valami kellemes számukra, de 

szerencsére ilyesmi míndenkivel csak egyszer fordulhat elő az 

életben. Néha egy-egy bennszülött kiesett a bárkából, éppen a 

kiéhezett, fogcsattogtató cápák közé.A bennszülött mégsem 

tiltakozott : „Miért pont velem történik ilyesmi? !"Nagyon jól tudta, 

hogy ilyesmi az égvilágon mindenkivel megtörténhet. 

Máskor egy másik bennszülött fejjel előre lezuhant a kókuszfáról. 

A fa nagyon magas volt, a föld nagyon kemény, nem csoda, hogy 
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belehalt. A többiek azt mondták: „Megették a kókuszdiók!" És az ün-

nepség félbeszakadt, de tovább muzsikáltak, ugyanolyan egyszerűen 

és szomorúan, mint amilyen egyszerűen és vidáman zenéltek előző 

este. 

És a szomorú dallamra a bennszülöttek azt énekelték :Lehullt a 

Körhintáról (A Körhinta az ő nyelvükön az Életet jelentette.) Utasa   

de a Körhinta meg nem áll soha És a sziget lakói mindent 

megtettek, hogy megvigasztalják és támogassák annak a családját, 

aki leesett, eltűnt, vízbe fulladt, vagy megették a cápák.És a Kis 

Semmirevaló-sziget Körhintájának a visszhangja egybeolvadt a 

tenger mormolásával, és elszállt a Nagy Földrész felé.S akár 

szomorú, akár vidám volt ez a visszhang, az ottani embereket 

nagyon felbőszítette. Különösen a Nagy Földrész fővárosának, 

Páva-Piff-Páva-Puff-nak a lakóit, ahol a pávavadászok éltek. A páva 

-vadászat volt az ország fő jövedelemforrása: egy nagy vágóhíd 

kapujában ott lógott az igen jelentős intézmény társadalmi céljának 

megfogalmazása : „Páva-Piff-Páva-Puff exporttevékenység."Itt 

lövöldözték le futószalagon a pávákat.A pávák kamionon érkeztek, 

páváskodtak egy keveset, majd a vadászok - összecsukható 

székükön ülve - lepuffantották őket, ötvenethatvanat percenként, 

az exportigények szerint.És akkor, jobban, mint bármikor, a pávák 

szívszaggató rikoltozásba fogtak, mintha csak kitalálták volna, hogy 

meg sem akarják enni, csak kitömik, becsomagolják és távoli tájak 

felé küldik őket, szobadísznek a szalonokba vagy a kandallók 

párkányára.Egyszer egy pávakitömő mester szállt partra a szigeten 

egy rakomány elrongyolódott műpávával.Leült a rakparton, és 

rikácsolni kezdett :- Páá-vát vegyenek ! Nagy pááva-árleszállítás a 

Nagy Földrészen!. . . Kinek nincs még pávája?. . . Legszebb 

műtárgyakat a legszerényebb lakásba is ! Kinek nincs még 

páávája? . . . Kinek nincs ~,. még páávája?!A bennszülöttek, akik 

úgy gondolták, hogy minden kérdésre illik válaszolni, főleg ha 

ennyiszer felteszik, mosolyogva felelték:- Nekünk nincs pávánk, ha 
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mindenáron tudni akarja, de nem is vágyunk rá, jobban szeretjük 

az élő madarakat.A feldühödött madárkitömő a fogát csikorgatta, 

miközben fürkésző és ravasz pillantásokat vetett mindenfelé. Ám 

hirtelen abbahagyta a fogcsikorgatást. Sőt még el is mosolyodott, 

mert észrevette, hogy a tonhalászok horgai aranyból készültek, 

méghozzá szinaranyból. Szakértő tekintetével azt is azonnal 

felfedezte, hogy Négy-Dolgos-Kéz lapátja (amelyre az utcaseprő 

pillanatok alatt felsöpörte a Nagy Földrész molyrágta pávatollait) 

pontosan ugyanolyan fényben csillog, mint a halászok 

horgai.„Színaranyból van minden, és fogalmuk sincs róla! 

Felfedeztem a Kincses Szigetet !" - suttogta, és elrohant, mint a 

szélvész.A hír futótűzként terjedt el Páva-Piff-Páva-Puff ban. Az 

aranylázat azonban hamar lelohasztották. Azt a néhány aranyásót, 

aki elsőként ripsz-ropsz partra szállt, a pávavadászok a Nagy 

Földrész kormányzójának parancsára legéppuskázták. A 

pávakitömőt pedig, akinek eljárt a szája, felakasztották, mert úgy 

találták, túl hosszú a nyelve. Igaz, az akasztás után még hosszabb 

lett.Eközben a szomszédos országok diplomatái megfontoltan 

figyelmeztettek rá  , hogy a sziget függetlenségét nemrég 

kiáltották ki, méghozzá egyhangúlag, hiszen senkinek semmiféle 

érdeke nem fűződött hozzá, így eddig nem érdekelte a kutyát 

sem.A Nagy Földrész kormányzója azonban furfangosan így 

válaszolt: - Egy sziget lehet független, s nem csekély büszkeséggel 

tölt el bennünket, hogy ezt a függetlenséget elsőként mi hirdettük 

ki, ám ki merészelné azt állítani, hogy egy „félsziget" nem tartozik 

a partvidékhez, s hogy a partvidék nem elidegeníthetetlen része az 

ország területének?Ezért, hogy hivatalosan is Páva-Piff Páva-Puff 

partvidékéhez csatolják a Kis Semmirevaló-szigetet, elhatározták, 

hogy hidat épitenek: a Félsziget Nagy Hídját.Az építkezés 

meggyorsítása céljából pedig társaság alakult, Kincses Félsziget 

Részvénytársaság néven, teljhatalommal felruházva és több milliós 

tőkével, amit kötelező (és gyorsított) önkéntes nemzeti 
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adakozással gyűjtöttek össze.És Páva-Pifl-Páva-Puff hamarosan 

élénk forgalmú nagyváros lett. A világ minden tájáról özönlöttek a 

turisták, hogy megcsodálják az úszó acélcölöpökre fektetett híd 

építését.A pávavágóhidakat pedig kitelepítették a városból jó 

messzire, nehogy kedvüket szegjék a turistáknak, és a helyükön, 

közmegelégedésre, játékkaszínót nyitottak. 

És a hangszórók szünet nélkül harsogták a pávakitömők nemzeti 

himnuszát : 

„Pá-előre-Páva-Puff ! 

veszenek az árulók! 

Távoli vidékekről munkásokat hivtak, akik sokat szomorkodtak, mert 

előre tudták, hogy hiába fejezik be a munkát, úgysem szállhatnak 

partra a szigeten, Még a valódi ezüstből készült aranyérem ígéretére 

sem dobogtatta meg szívüket a büszkeség. A pávavadászok csőre 

töltött fegyverrel figyelték minden lépésüket. A hídépítők utálták és 

megvetették őreiket, és egymás között arról sugdolóztak, hogy szívük 

mélyén a tonhalászokkal éreznek együtt. Eleinte, amíg a tenger 

vidám zúgása erősebb volt, mint a kalapácsok kopácsolása, a sziget-

lakók semmit sem hallottak. Ám később meglepődve vették észre a 

vastömeget, amely a sziget felé nyújtózkodott.- Biztosan valami óriás 

tengeri szörny - mondta egy csöpp kisgyerek. - Láttam, ahogy 

csillogtak a pikkelyei a napsütésben, és foszforeszkált a szeme a 

sötétben !  
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- Tengeri kigyó vagy szárazföldi kigyó - mondta egy 

-  vén tonhalász -, mindegy, ilyet még sosem láttunk errefelé, és 

nem származhat  ebből semmi jó! A kígyó pedig minden éjjel 

közelebb úszott. Két szikrázó szeme, két piros lámpás, a 

következő feliratot világította meg : 

„Figyelem ! 

A munkálatok hamarosan befejeződnek! 

Gyorsítsuk az építkezést ! ! !" 

És a munkálatok valóban gyorsan haladtak. 

Annyira gyorsan, hogy a szigetlakók megbízták a tonhalászokat, 

evezzenek közelebb, és nézzék meg, mí ez a nyugtalanító dolog, ami-

nek még a nevét sem ismerik. És a kíváncsi halászok jól megvizsgál-

ták a tengeri kígyót, amely akkora zajt csapott, akár a vasút. És bár 

soha nem láttak még vasutat, de már hallotta~ róla, ezért úgy 

gondolták, hogy épp ilyennek kell lennie. 

Hirtelen mégis nagyon nyugtalanok lettek, mert a hatalmas Kincs-

tári Iktatóládában meglátták a Kincstári Hadsereg Fő-Főkincstábor-

nokát testőrei kíséretében. 

Mögötte pedig szép, aranygombszínű, kényelmes autóbuszban ott 

várakoztak a Nagy Kincses Félsziget Részvényesei. 

- Az Öregnek volt igaza - mondták a tonhalászok. 

- Nem túl bizalomgerjesztőek, semmi jóra nem számíthatunk! És 

amikor este hazatértek, elmondták, mit láttak. 

A híd hamarosan elkészült, és az óriás Kincstári Iktatóládában, fehér 

lován ülve a Főkincstábornok elsőként érkezett a szigetre. és nem a 

Főkincstábornokról, aki (a lóval ellentétben) teli szájjal vigyorgott, 

vagy legalábbis úgy tett, mintha vigyorogna. Mert ez a mosoly jeges 

volt és ijesztő. 

- Lúdbőrzene a hátam, ha nem lenne ilyen meleg ! - mondta nevetve 

egy bennszülött, mire az egyik testőr belelőtt a lábába, hogy tudassa 
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vele, most hallgatnia kell, mert a Főkincstábornok beszédet tart. És a 

Főkincstábornok imigyen szólott : 

- Bennszülöttek, örvendezhettek ! Megváltozik az életetek. Szegény, 

tudatlan, lenézett szigetlakók voltatok, de mától a Nagy Földrész 

Félszigetének büszke lakói lehettek ! Kis hazátok neve hamarosan a 

legnagyobb éttermek étlapján szerepel majd ! Félszigetlakók, akik 

úgy éltetek eddig kis szigeteteken, hogy azt sem tudtátok, mitrejt a 

mélye, tudjátok meg, hogy a föld mélyéből negyvenmilliárdnyi arany 

figyel benneteket, de az is lehet, hogy több ! ! ! Tegnap még szegény 

halászok, parasztok és kézművesek voltatok, mától kinevezlek 

benneteket a Nagy Kincses Félsziget bányászaivá ! 

És mivel a bennszülöttek csendes fejcsóválás közepette hallgatták, 

és egyáltalán, de egyáltalán nem látszottak elégedettnek, barátságo-

san megfenyegette őket mutatóujjával, és kerek perec kijelentette:  

- Tudom, hogy egyszerű lények vagytok, nagy gyermekek, de vés-

sétek az eszetekbe, hogy mától a Nagy Földrész Nagy Gyermekei 

vagytok! Aki pedig nem viselkedik okosan, azt bedugjuk egy nagy 

börtönbe ! Nahát ! 

És hogy véget ért a beszéd, díszsortűzzel üdvözölték, majd újra 

felhangzott Páva-Piff-Páva-Puff borzalmas nemzeti himnusza. 

nmilliárdnyi zap még szeíl kinevezlek 

A madarak elrepültek, a virágok elhervadtak, a rénszarvasok fel-

menekültek a hegytetőre, a levelek nem zizegtek többé a szél ritmu-

sára, és egy páva, amely még a vágóhídról szökött meg annak idején, 

és a szigeten rejtőzött el, szívszaggató rikoltozással tovaszállt.  

A megdöbbenéstől még a nagy, szivárványszínű papagáj sem talált 

szavakat, se bút, se bát. 

És ahogy a zene még inkább felerősödött, a bennszülöttek szomo-

rúan ezt énekelték  



 16 

Hagyjátok a zenét, hagyjátok a zenét, 

a Körhinta forditva darál  

hagyjátok  zenét,ezta zenét, 

a Körhinta mindjárt megáll ! 

 

És a bennszülöttek leszálltak a bánya mélyébe. 

Nem tehettek másként, mivel a pávavadászok vizsla tekintettel 

figyelték őket. 

A Főkincstábornok csataménjén ülve irányította a pénzügyi műve-

leteket, a Részvényesek és Hivatalnokaik pedig, miközben jégbe hű-

tött italokat szopogattak, egy-egy pillantást vetettek a könyvelésre, 

és panaszkodtak, mennyire szenvednek a hőségtől. 

A pávakitömőket kinevezték Aranykitömőknek, azaz abban a ki-

váltságban részesültek, hogy a szabadban dolgozhattak. 

Miközben aranyszemcséket kerestek a folyókban, különösebb buz-

góság nélkül dúdolgatták a refrént, amit esténként a Kincstári Üdv-

hadsereg játszott a Főtéren: 

Mi kell a boldogsághoz ?  

Kis arany, 

sok arany, 

 fenn magasan, 
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 ami fénylik, mind arany, fenn magasan, 

amire vágytok, adva van. 

A bányászokat a kitermelt arany mennyisége szerint fizették, minél 

többet talált valaki, annál kevesebb pénz ütötte a markát.- Nem is 

tudnának mit kezdeni vele - mondta a Főkincstábornok -, hiszen 

még gyerekek, nagy gyerekek, hiába is akarjuk megtanítani őket a 

boldogságra, csak makacskodnak, és mennek a saját fejük után.Így 

aztán mindenki a képességei szerint dolgozott, s akinek megvolt a 

lehetősége, hogy semmit se csináljon, hát az nem csinált 

semmit.Négy-Dolgos-Kéz is így cselekedett. A sziget olyan koszos 

lett, hogy ha napi huszonnégy órán át egyfolytában söpört volna, 

nem számítva a túlórákat, akkor sem végzett volna.Így aztán 

naphosszat szunyókált, de a Nagy Földrészről érkező pokoli zajok 

megzavarták és már nem tudott olyan szépeket álmodni, mint 

azelőtt.Valószínűleg a bennszülöttek álmai sem lettek volna 

szebbek, ha marad idejük alvásra.Amikor először leszálltak a 

bányába, nem is értették, hogy történhetett velük ilyesmi. Másnap 

egyikük kicsit levegőzni akart, és a munkaidő vége előtt feljött a 

bányából, ám az egyik pávavadász rögtön ráfogta a puskát, és a 

bányász kénytelen-kelletlen visszabújt a föld alá, mint nyúl a vac-

kába, a többiek pedig majd megfulladtak a nevetéstől, mert az egé-

szet olyan gonosznak, fölöslegesnek és ostobának találták, hogy el 

sem akarták hinni.Harmadik nap éppen azon gondolkodtak, mit 

tegyenek, amikor valami hangot hallottak a sötétben, éneklés- 

vagy inkább rikoltozásfélét, de olyan szomorút, olyan 

reményvesztettet, hogy abbahagyták a gondolkodást, és 

hallgatózni kezdtek. 
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Az a páva siránkozott, amelyik nemrég szökött meg Páva-Piff-Páva-

Puff vágóhídjáról: 

„Amikor megláttam, hogy a Nagy Földrész lakói idejönnek, felszöktem 

a hegyre a rénszarvasok, dromedárok, szentjánosbogarak, fecskék, 

albinó nyulak és ökörbékák közé. 

Mindnyájan szomorkodtak ott fenn, egy időre még a legfiatalabb 

Mókás Madár, Kis-Bársonyka is abbahagyta a kacagást, pedig ő 

mindig nevetett, még haldoklás közben is. 

És most mind igen bánatosak; mert nagyon szeretnek benneteket, 

és azt mondták, hogy szomorú sors vár tirátok." 

- Mit mondtak? - kérdezték a bennszülöttek. 

- Azt mondták, hogy a Főkincstábornok szemében ti is csak szép kis 

pávacsapat vagytok, és megkopaszt benneteket is, mielőtt még észbe 

kapnátok ! 

- Na, majd meglátjuk! - mondták a bennszülöttek, és el is indultak 

azonnal, hogy meglássák, amit mondtak. De alighogy kiléptek a 

bánya kapuján, az őrszem kiugrott az őrbódéból, és rájuk szegezte a 

puskát. 

- Mars vissza! 

Megfogták tehát a katonát meg a bódét meg a puskáját, és (hogy 

világot lássanak) lehajították az egészet egy vízmosás mélyére. Majd 

megindultak. Amikor a Főkincstábornok meglátta őket, haragjában 

elkékült meg elzöldült, a szeme kiguvadt, nyelve kilettyent, szóval 

tényleg olyan lett, mint egy silány pojáca. 

- Pöff. . . Cö . . . Hű ! . . . Micsoda ? ! Mit jelentsen ez ? Hát 

ilyet még nem láttam. . . Mi a csoda ez? 

- Nem csoda, hanem mi ! - felelték a bennszülöttek. - Halászok és 

parasztok. És azért jöttünk, hogy megmondjuk: elégedetlenek va-

gyunk ! - Azzal énekelni kezdtek   
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Mi kell a boldogsághoz ? Levegő, 

volt is, míg meg nem jöttetek, hát menjetek, 

s a Körhinta tüstént kereng, hát menjetek, 

mi lélegezni akarunk, aranyportól megfulladunk . . . 

 

Majd letették a szerszámokat, s ahogy jöttek, el is mentek. 

A Főkincstábornok pedig olyan haragra gerjedt, hogy nem jött ki hang 

a torkán, és a csákóját gyömöszölte, hátha eszébe jut valami. 

Kedvenc szavajárása jutott először eszébe : „Fegyverbe !" 

 De mire a fegyverek és a fegyveresek összegyűltek, addigra a 

bennszülöttek (feleségeikkel, gyerekeikkel és háziállataikkal együtt) 

már elrejtőztek, ki az erdő mélyén, ki a hegyek között, ki pedig a 

sziklabarlangokban. 

És a Főkincstábornok hiába üvöltötte torkaszakadtából: „A munkaerő 

elhagyta a bányát !" - fegyveresei már nem tudták összefogdosni a 

szigetlakókat. Mintha csak egy kicsi gombostűt kerestek volna a nagy 

szalmakazalban. 

Pedig a menekülők nem voltak annyira elszigetelve egymástól: a 

baglyok, a kormoránok  a sarlós fecskék éjjel-nappal hordták a híre-

ket, amiket a bennszülöttek mind, mind megbeszéltek. 

A Főkincstábornok hasztalan adta ki a parancsot, hogy gyorsítsák 

meg a Fegyház építését, a Fegyház ugyanúgy kongott az ürességtől, 

mint a megnyitás napján, a bánya pedig olyan üres volt, mint egy szenesvödör 

szén nélküli 

A Főkincstábornoknak azonban támadt egy ötlete. Meglátta Négy-

Dolgos-Kezet, akí - jobb dolga nem lévén - immár két napja a tűző napon 

szunyókált, és egy olyan világról álmodott, amilyen azelőtt volt, vagy 

amilyen később lesz, de mindenképpen sokkal jobb, mint a mostani. 

„Előbb bársonykesztyű, később vasököl ! Kedvenc szavam járása ez" - 

gondolta a Főkincstábornok, miközben odasettenkedett az alvó 
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utcaseprőhöz. És valóban, bársonyos puha kéz rázta meg jóságosan 

Négy-Dolgos-Kéz vállát, és vetett véget álmodozásának. 

A Főkincstábornok jóságosan rámosolygott az utcaseprőre, és odasúgta 

neki :  

- A Városi Tanácsnak tett szolgálatai fejében ezennel és e zenével 

kinevezzük önt a Bányászok Vezértengernagyává, valamint a száraz-

földi flotta Ügyvezető Igazgatójává ! 

Úgy gondolta, ha elhalmozza kitüntetésekkel Négy-Dolgos-Kezet, akit 

nem is annyira ravasznak, mint inkább naivnak tartott, ha legyezgeti 

kicsit a hiúságát, akkor megszerzi tőle a titkos búvóhelyek pontos 

listáját, és megtudja, hova rejtőztek el az „ő" bányászai. 

Négy-Dolgos-Kéz, aki egy kicsit szunyókált még, először nevetni 

kezdett, hiszen azt sem értette, mi történik vele. Ám ahogy meghal-

lotta Páva-Piff-Páva-Puff nemzeti himnuszát : „Pá-előre-PávaPuff... 

Vesszenek az árulók!", rádöbbent, hogy magára maradt, egyes-

egyedül, mivel a Nagy Földrész lakóit igazán nem tekinthette 

embereknek. És amikor azt is megértette, mit akarnak tőle, 

elkomorult, és megfontoltan így válaszolt : 

- Az éjszaka jó tanácsadó, és minél hosszabb az éjszaka, annál 

jobb a tanács, tartja egy majom-szigeti közmondás. Holnap reggel 

választ adok. 

Majd katonásan összecsapta a bokáját, igaz, hangtalanul, hiszen 

mezítláb járt, és hatalmas kardjával az oldalán hazament. 

Otthon volt egy rozoga tükrös szekrénye, és ahogy belépett a la-

kásba, rögtön észrevette, hogy a tükörben áll valaki :  

- Nocsak . . . bicsak ! - szólt meglepetten.  Van itt valaki, aki na-

gyon elegáns ! 

A valaki persze ő maga volt, de nem ismerte föl, úgy elkábult a kék 

egyenruhától, a fényes váll-lapoktól, az arany rangjelzésektől. És 

amikor leszállt az este, a paszományok úgy tündököltek a régi szekrény 
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tükrében, mint a legdrágább gyümölcsök a vadonatúj frizsider kellős 

közepén, kék kompótostálon. 

- Hát persze, csak én vagyok - tette hozzá szerényen, de azért tovább 

gyönyörködött a tükörképben, amely pontosan olyart volt, mintha csak 

Nelson admirális vagy Napóleon állt volna ott személyesen, éppúgy, mint 

az újságokban, amelyeket még annak idején hozott a nagy papagáj. Sőt 

még azt is hozzátette, miközben a kardjával hadonászott : - Ha 

meggondolom, hogy reggel még csak szegény Kis Senki voltam ! 

Ekkor megszólalt egy hang, amely megismételte a mondat végét : - Kis 

Senki ! - és úgy folytatta, hogy látszott, nem nagyon lehet félbeszakítani : 

- És ha így folytatod, hamarosan Nagy Senki leszel !  

- Ki van itt?! - kiáltott Négy-Dolgos-Kéz. - Én ! Az 

utcaseprő ! - válaszolta a hang. 

Ekkor Négy-Dolgos-Kéz végre megértette, hogy nincs ott senki, 

senki más, csak ő maga, és hogy magában beszél; hol mint admirális, 

ahogy az imént is, életében először hiúsággal telten, hol mint utca-

seprő, ahogy azelőtt. 

A vita sokáig elhúzódott az éjszakában, és mivel Négy-DolgosKéz 

közben el-elbóbiskolt, a szomszédos állatok, akárcsak álmában, 

bejöttek, hogy elmondják a véleményüket. 

- Még hogy admirális ! Csak azért kacagunk, nehogy sírva fakadjunk! 

Mit szólnának a barátaid, ha meglátnának, vagy meghallanák, amit 

mondasz? Elfelejtetted, mennyi jót tettek veled? 

- Ha meggondoljuk, ketrecbe is zárhattak volna, hogy mutogassa nak 

a vásárban, gyertyával a szádban, ráadásul a lángjával befelé, vagy 

üvegcserépen táncoltathattak volna, talpad alatt csörgőkígyókkal! He?! 

Ezekre az érvekre az admirális elhallgatott, és az utcaseprő zavartalanul 

álmodozhatott a régi szép napokról, amikor virágok és madarak között élt, 

és alig akadt munkája, mert a Körhinta forgott, forgott békességben. 
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És amikor a reggel beköszöntött, Négy-Doígos-Kéz ott ült az ágya 

szélén, és zokogott. De ezek nem a szomorúság könnyei voltak, hanem a 

boldogságé és a megkönnyebbülésé. ' 

A reggel pedig jóságosan megsimogatta a fejét, és így szólt hozzá: - 

Látod, vannak, akiknek honvágyuk támadt ,neked csak söprüvágyad 

támadt !Ekkor Négy-Dolgos-Kéz felállt, és határozott léptekkel 

elindult a Palota felé, ahal a Főkincstábornok már várta. 

És amíkor a Főkincstábornok meglátta Négy-Dolgos-Kezet, azt 

hitte, már meg is kaparintotta az értékes adatokat, ezért hellyel 

kínálta, és az egészsége felől érdeklődött :- Remélem, jól aludt, 

admirális? Mert ami engem illet, hazám magasabb rendü érdekei 

miatt sajnos le sem hunytam a szememet. - Sajnos én sem, de 

másképpen i - válaszolta az admirális, azzal elmosolyodott, és 

megcsikorgatta a fogát.De a Főkincstábornok csak a mosolyt látta, 

a fogcsikorgatást nem hallotta meg, tehát szaporán így folytatta : 

- Remélem, elhozta a dokumentumokat, és hála önnek, a rakon-

cátlan bányászok hamarosan visszatérnek a helyes útra. . szóval 

röviden a bársonykesztyű . . . Nem leszek hálátlan ! A rendesebbek 

választhatnak: fegyház vagy bánya. De a csökönyösökkel nem 

packázunk . . . nyissz ! . . . kosárba a fejekkel !És ápolt kezével 

lecsapott, mint a hóhér a bárddal.- Ha valaki kilóg a sorból . . . 

nyissz ! . . . nincs más orvosság, meg kell kurtítani !- Egyetértek, 

Tábornokom - válaszolt Négy-Dolgos-Kéz -, tökéletesen egyetértek, 

ami a használhatatlan fejeket illeti. Csak azt nem értem, akkor 

miért adott a kezembe kardot, ha maga ragaszkodik a saját 

fejéhez?! Még be sem fejezte a mondatot, kardja máris kiröppent 

hüvelyéből, mint madár a fészkéből, és négy kezével kaszálni 
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kezdte a levegőt, alig kétujjnyira a Főkincstábornok orra előtt. És a 

Fő-Főkincstábornok hirtelen nagyon elsápadt, mint a kockacukor, 

amelyet két reszkető ujj a forró feketekávé fölé tart.A veszély 

láttán megkísérelte megemberelni magát. De nem talált magában 

semmi emberit. A bátorságához fohászkodott tehát. De bátorsága 

ezen a reggelen nem volt valami bőbeszédű. Felkiáltott hát ő maga, 

szilárd és eltökélt hangon : 

- Pá-előre-Páva-Puff! Dobverők és harsonások . . . Gyülekező ! 

Fussunk, ki merre lát ! 

Azzal csákóját jól a fejébe húzta, és kimászott az ablakon.S mivel 

csákójának két ellenzője volt, az egyik elöl, hősies támadások 

esetére, a másik hátul, hogy megőrizze a látszatot, ha futásra kerül 

sor, a Fő-Főkincstábornok menekülése olybá tűnt, mintha valami 

ravasz hadicsel volna. Négy-Dolgos-Kéz pedig még bátrabbnak 

látszott, amint mögötte vágtatott, már csak azért is, mert olyan 

vad és éles kiáltásokat hallatott, hogy távolból akár 

vulkánkitörésnek, őrült égiháborúnak is hihették volna.A 

bennszülöttek, amikor meghallották búvóhelyükön, a hegyolda-

lakban és a barlangokban a csatakiáltásokat, felkacagtak, és táncra 

perdültek. 

- Itt a jel, az égi jel! A Körhinta megindult újra! 

Mert csak jeladásra vártak. Lehetett bármilyen jel, jöhetett bár-

honnan : hullócsillag, telihold, napfogyatkozás, fehér bálnaraj a há-

borgó tengeren vagy repülő arany dugóhúzó a szőlőskertek fölött - 
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csak a jelre vártak, hogy leereszkedjenek a völgybe.Befogták tehát a 

rénszarvasokat, a dromedárokat, a repülő halakat, még a mókás Kís-

Bársonykát sem felejtették el, és leereszkedtek a völgybe. Ahogy 

leértek, majdnem belebotlottak Négy-Dolgos-Kézbe, aki a fűben 

hevert egy fa tövében, annyira kimerült az üldözéstől és a sok 

kiáltozástól. Mihelyt megpillantotta a bennszülötteket, akik elszántan 

és mosolyogva közeledtek, felugrott és rázendített: 

 

Visszajöttek a cimborák, 

 és a jó világ, 

s a  Körhinta tüstént kering, 

Barátaim,rajta hát! 

 

Még a Hold is elmosolyodott, amikor fellebbentve kék felhőfüggönyét, 

meglátta Négy-Dolgos-Kezet Seprű-Admirális díszegyenruhájában, 

amint a Főkincstábornok harci ménjén csapatai élén vágtat, és 

üldözőbe veszi a Kincstábornokot és vitéz hadseregét. Maga a Fő-

kincstábornok is szívesen vágtatott volna csapatai élén, ez a hely jog 

szerint meg is illette, főleg visszavonuláskor, ami egyébként is a 

legmegfelelőbb hely egy nagybecsű tábornok számára, de nem 

vágtatott, mert balszerencséjére saját nagy lovasszobrára ka-

paszkodott fel, amelyet még régebben rendelt az Arany Művészsza lon 

diplomás mestereitől, és amelyet a Kincses Félszigetnek tett szol-

gálatai fejében akart felállítani magának. 

És most (főleg a veszély pillanataiban) semmi pénzért nem akart 

megválni ettől a felbecsülhetetlen művészi értékű (és számára oly be-

cses) honfiúi műtárgytól.Amikor a vísszavonulás lejtős terepen 
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zajlott, ment minden, mint a karikacsapás, és- a Főkíncstábornok 

elégedettnek látszott, ám midőn emelkedőhöz értek, egyből 

nyugtalan lett, mert a masszív aranyból készült telivér oly lassan 

kapaszkodott fel a hegyoldalra, mint valami vén, kehes Pegazus. 

Így aztán érthető, hogy a Fő-Főkincstábornok legeslegeslegutolsónak 

ugratott fel az imbolygó óriás acélhídra, ahol megfogyatkozott 

hadserege ütemes léptekkel trappolt, messze a részvényesek mögött, 

akik szép, aranygombszínű autóbuszukban izgatottságuk palástolásá-

ra férfias elszántsággal énekelték Páva-Piff Páva-PufF Nemzeti Him-

nuszát :   

Pá-elöre- Páva-Puff 

vesszenek az árulók ! 

De hangjuk olyan komoran, olyan csalódottan, olyan gyászosan, 

olyan ijedten csengett, hogy az ember azt is hihette, hogy egy kroko-

dilkórus siratja keservesen valamelyik bánatos szomorúfűz balsorsát.  

A sziget partjáról azonban ekkor már egy másik, vidám és boldog 

hang is a magasba tört. Négy-Dolgos-Kéz (kivillantva harminckét 

fehéren tündöklő fogát) rossz utazást kívánt a Fő-Főkincstábornok-

nak. Mögötte ott álltak a bennszülöttek, kedvenc háziállataikkal, és 

kórusban kiáltották:- Rossz utat, Főkincstábornok Úr ! Hirtelen 

borzalmas reccsenés hallatszott.Egy ideje ugyanis nem valami jól 

mentek a dolgok a Nagy Földrészen. Mindenki, még a kacska lábú 

nyomorékok is háborúra készülődtek. háború, hol felmelegített, hol 

pedig lassú tűzön párolt háború. És mivel a Nagy Földrészen a 

háború idegzete óránként felborzolódott a pénzügyektől, naponta 

bejelentették az idegek harcát.A nagy haditermelők előrelátón 

figyelmeztették a kisembereket : a pillanat isten bízony alkalmatlan 

arra, hogy az ő idegeiken táncoljanak apró kis bérharcaik miatt. S 

mivel a hídépítők látták, hogy fizetésük napról napra egyre keve-
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sebbet ér, nem várták meg, amíg teljesen elértéktelenedik, hanem 

leléptek. 

Pedig a híd, jóllehet ünnepélyesen felavatták, valójában nem volt 

teljesen kész, néhány apró, de nélkülözhetetlen javítás még hiány-

zott. Az elégedetlen hídépítők azonban összecsomagoltak, és 

visszatértek távoli hazájukba. Emlékül (és bérkiegészítés gyanánt) 

rnagukkal vittek egy halom gondosan összeválogatott csapszeget. 

Elutazásuk óta, ha a tenger csak egy kicsit is rakoncátlankodott, az 

acélcölöpök ijesztően ingadozni kezdtek a merülővonal mentén, és az 

egész híd úgy megremegett, mint egy repedt, ócska harmonika, ha 

vén, iszákos zenész veszi a kezébe. 

Így tehát a Főkincstábornok, amikor csapatai mögött vágtatva, 

masszív aranyparipáján a hídra ugratott, mintha csak maga adta vol-

na meg a jelet az általános összeomlásra. 

Az arany nehezebb, mint a víz, és néha az acél törékenyebb, mint a 

fűszál. Az óriás aranyparipa és a nagy acélhíd a sós víz és az aranyo-

zott érc szikrázó tűzijátéka közepette elmerült a habokban.  

Ám a Főkincstábornoknak szédítő zuhanása közben mégiscsak si-

került belekapaszkodnia a Kincstári Iktatóládába. 

És mivel egy aranykítömőnek is sikerült túlélnie a katasztrófát, és ő 

is belecsimpaszkodott a gondviselés e Medúza-tutajába, a Főkincs-

tábornok rögtön átvette a parancsnokságot : 

- Irány a Nagy Földrész, vitorlákat fel ! 

- De Tábornokom, hiszen nincsenek vitorlák i - felelte az aranyki-

tömő. 

- Micsoda badar beszéd ! - torkolta le a Főkincstábornok. - Ha azt 

mondom, tengerre, akkor tengerre ! Micsoda kétbalkezes ! Ha nincs 

vitorlája, hát evezzen a lapáttal, vagy tudom is én. . . 
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És az aranykitömő mindent elkövetett, amit csak lehet, de a sze-

szélyes áramlatok mégis nagyon messzire sodorták őket a Nagy 

Földrésztől. 

- Micsoda fejetlenség! - méltatlankodott a Főkincstábornok. - A 

látóhatár felé sodródunk, és a kilátásaink olyan sötétek, hogy semmi 

jót nem látok. - És dühösen kiabálni kezdett : - Végül is ki parancsol 

itt, maga vagy én? 

- Se maga, se én - válaszolt zokogva az aranykitömő. Itt a tenger 

parancsol, és oda sodor, ahová csak kedve tartja! Négy-Dolgos-Kéz 

és a csatamén ott ültek a parton, ahogy a Főkincstábornok, e 

lidérces álom, mint valami lyag, szertefoszlik. 

- Mit gondolsz, meddig sodródik? - kérdezte a ló. 

- Nem sokáig - válaszolt Négy-Dolgos-Kéz. - A tenger csak úgy 

hemzseg a cápáktól, hatalmas rájáktól, tizenöt méteres bálnáktól, és 

jöhet egy szökőár, egy tájfun, egy hullámhegy. . . Úgy bizony, ren-

geteg mindenféle van a tengeren, nem is szólva a tenger mélyéről. 

Ezt egy admirális mondja neked, elhiheted! - Azzal felálltak. - Szép 

kis meló, ahogy elnézem, amit ezek itt hagytak a szigeten ! Ezt én 

mondom neked, elhiheted - bólogatott Négy-Dolgos-Kéz. 

- Majd segítek - válaszolt a ló -, húzom a kocsit. 

. A ló elmosolyodott. 

- Itt hagytak egy nagyon szép hintót, tudom is, hol. Antik darab, 

aranyozott karosszéria, a Főkincstábornok esküvőjére szánták, arra 

az esetre, ha egyszer mégis kedve támadna megnősülni. 

- Azt hiszern, menni fog - mondta Négy-Dolgos-Kéz.  Közben egy 

csomó dolog történt. 

Néhány nappal a nagy híd összeomlása után váratlanul megbukott 

Páva-Piff-Páva-Puff kormánya. Összedőlt, mint egy ócska holmikkal 

teli régi ruhásszekrény a költözködéskor. 
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Az új kormány pedig (jóllehet szemernyivel sem volt tisztessége-

sebb az előzőnél, de ügyelt rá, hogy lecsillapítsa a kedélyeket) bör-

tönbe vetette a Kincses Félsziget Részvénytársaság összes részvé-

nyesét. 

És mivel a Főkincstábornok titokzatos módon eltűnt, a „jól tájéko-

zott" emberek ráhárították a balul végződött expedíció felelősségét. 

Azzal vádolták, hogy maga forralta ki a híd összedőlésének tervét is, 

és egy első osztályú fantomhajó fedélzetén megszökött az utolsó 

aranyrögökkel, amelyeket e haszontalan, nyomorúságos, rozoga kis 

bányából hoztak a felszínre annyi felesleges erőfeszítés árán.A 

látszatot ezzel megmentették, és a Főkincstábornokot - arra az 

esetre, ha mégis visszatérne - golyó vagy kötél általi halálra ítélték, 

és megengedték, hogy válasszon.De soha többé nem tért vissza. A 

sziget sokat nyert az ügyön : visszaváltozott kis, mrnibe vett, 

lenézett, elhagyott, teljesen jelentéktelen szigetecskévé.A Körhinta 

ismét forogni kezdett. A szigetlakók ismét szerethették, ölelhették 

egymást, szórakoztak, dolgoztak.És mivel a Nagy Földrész lakói 

távozásuk után itt hagytak egy hangosfilmvetítőt, a bennszülöttek 

úgy-ahogy üzembe helyezték, csak hogy lássák, mi található benne. 

Semmi más, csak néhány híradófelvétel, katonai parádék, doku-

mentumfilmek a pávavadászatról. 

Ettől kezdve maguk csinálták a mozijukat is, pontosan úgy, ahogy a 

kenyerüket. 

És a nagy fehér filmvásznon, a holdsütötte szirtfalon felvonult 

előttük minden, ami megfordult a fejükben, minden, ami a szívükből 

jött. 

Volt, ami szép, volt, ami szomorú, és volt, ami mulatságos volt a 

filmen, de minden színekben pompázott. 

És mindnyájan boldogan éltek a szigeten, amít egyesek Új-Boldog-

szigetnek, mások viszont egyszerűen csak Amilyen-Azelőti Volt-

szigetnek neveztek. 
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