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Rövidebben itt hosszabban a következőben. 
Minthogy hamarosan nap s holdvilágra rajzolunk egy Jaroslav Hašekről kottázott  
„pikareszk históriát”. Ennek a kiadványnak humorba- szaturnáliába közép-kelet–
európai kópéságba,  abszurdba, olykor tragédiába áradó, vörös forradalmiságba-  
groteszk nevetésbe örvénylő : égi –földi hatalmat kikacagó karneváli párját. 
    
 

Gyermekkori litániák 

 
Hasek csóró-munkás családból származott (1883 április  30 -án  született Prágában ) 
apja tanár volt, vallás őrült, istenke egyik bibircsókos idiótája, aki az istenes örömök 
dacára alkoholba fojtotta életfájdalmát, keserűségét.(Hašek apai nagyapja, František 
Hašek, a cseh parlament (disznóól) tagjakén, részt vett az 1848 -as forradalmi 
harcokban. Egyes források szerint 1849–ben  Bakunyin csehországi tartózkodása alatt 
együttműködve politizáltak.) Hasek tizenharmadik életévében taposott amikor a 
faterját elkaparták. Apja halálával a családban minden fegyelem fellazult, semmibe 
veszett.  Még  korábban Jaroslav úgy  tizenegy éves lehetett: amikor a nyugdíjas 
tengerész a félnótás Němeček a Lipová utcába költözött, ahol Hašekék akkoriban 
laktak. Összehaverkodtak. Němeček a kisujja köré csavarta a tizenéves kölköt, 
ellopta a pénzt, amit Hašek otthonról lopott, és elvitte őt kocsmázni a hírhedt Jedová 
Chýšebe („Méregkunyhóba”) az Apolinářská utcába.  Tetézve mindezt , Němeček, a 
tengerész, szándékosan szex orgiát rendezett barátnőjével a fiú szeme láttára. Hašek 
ezt a bevallása szerinti  „  traumatikus élményt  „  később megvető undorral 
emlegette. 
 
Anyja sokáig nem tért magához abból a súlyos sokkból, amit férje elvesztése okozott,  
(a beszámolók alapján az élet terheit jól viselő asszony lehetett ) de nem tudott mit 
kezdeni a féktelen, csenevész kölkökkel, Jaroslavval és öccsével Bohuslavval akiket 
imádott. A családfő, a fegyelmező részleg meg ugyebár alábukott  a pokolba. Ebben a 
minden tekintetben ótvarosan nyomorúságos helyzetben az özvegy kénytelen volt 
retkesen szar, nehéz alkalmi munkákat vállalva eltartani, nevelni az ördögfiókákat. 
Nem feledve (szentek, papok, hívők bánatára) megjegyezzük: a Hasek család szigorú 
vallásos diszharmonikus környezete megtette negatív személyiségromboló hatását a  
gyerekekre – nem véletlen, hogy J. Hasek antiklerikalizmusa  - egyházellenessége  az 
itt közölt történetekben is felkacag. 
 

Etüdök Katerina Jarešováról- Jaroslav anyjáról…. 
 
Aki a dél-csehországi erdők és tavak törékeny, gyöngéd, de kicsit gömbölyded 
virágaként került a házasságba, lányos félénkséget és egyfajta életrémületet hozott 
magával. Családjának minden tagja ősidők óta a Schwarzenberg herceg szolgája volt, 
ami azt jelentette, hogy részleges jogosítványaik ellenére is csak jobbágyok voltak. 
Jaroslav Hašek nagyapjáról írt emlékezéseiben igen érdekesen ábrázolja az uradalmi 
szolgák furfangosságát és ravaszságát, akikben még az egyébként kötelező 
vallásosság sem volt annyira őszinte, mint inkább egyfajta urasági szeretetnek 
álcázott szentségtörés, Minthogy Hašek legszebb gyermekéveit nagyapja, Antonín 
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Jareš otthonában töltötte Krčben. Itt szívta magába a természet és a szabadság 
szeretetét + bármiféle vallásos áhítatól való ódzkodását, amit az is serkentett, hogy   
Jaroslav gyerekkorában ministráns fiú vala. 
„A reggeli órákban rohant Ignácba, és alighogy részt vett egy misén, máris a Szent 
Istvánba sietett, hogy aztán ismét visszatérjen az Ignácba, ahol rendesen 
megreggelizett. Maguk a jezsuiták, bár minden ministránst jól megetettek, de semmit 
sem fizettek a ministrálásért.  „ 

 
Hasek gimnáziumba került (a Žitná utcai gimnáziumba). Előtte utána közben 
mindent olvasott ami keze ügyébe akadt : Edmund de Amicis  (giccshalmaz ), Verne, 
Emil Holub, Gorkij, tudományos kiadványok, betű óceánok. Kalandok. Mágikus 
élmények.  
 
Jaroslav nagy-nagy okossága és olvasottsága ellenére is a tanév végén javítóvizsgára 
kényszerült, majd a következő negyedévben megbukott, a rá következő félévben 
pedig kénytelen volt végleg elhagyni az intézményt. Ezek után a Perštýn és a 
Martinská utca sarkán lévő Kokoška drogériában drogistának tanult és dolgozott, 
végül a Resslova utcai Cseh-Szláv Üzleti Akadémiát sikerült elvégeznie. 
 
Szóljunk arról is, miért is kellett Hašeknak elhagynia a gimnáziumot a boldog 
békeidők korában s honában… 

 

Az utcakő dalra fakad 

 
Nap napot követve a legvadabb jelenetek zajlottak az utcán, és mivel a Hašek család 
a tüntetők célpontjának közepén, vagyis a német egyetemi (tudományos intézetek) 
közvetlen közelében lakott, a fiúk nem mehettek ki az utcára anélkül, hogy ne 
keveredtek volna valami balhéba, kalamajkába. A fiúkat pedig nem lehetett sem 
megfékezni, sem elcsendesíteni. Micsoda öröm volt számukra, micsoda vigadalom, 
vidám szeánsz, ha foghattak egy követ, BUMMMMMMMMMM hahota 
bummmmmmmmm büntetlenül betörhettek vele egy széles bazi nagy ablakot.  
Valami feljebbjáró   ablakát ! BUMMMMMM !  Nesze neked Monarchia ….! Hol volt 
ekkor még Vigó iskolásainak lázadása, Cocteau vásott gyermekei….. 
 
Amikor Prágában statáriumot hirdettek, az utcák rendőrökkel és katonai járőrökkel 
voltak telis-tele. Csendőrök és katonák táboroztak az árkokban, a Vencel téren és az 
összes főutcán. De mit is jelentett a fiúk számukra ez a hadiállapot? Csendőrök, 
katonák és rendőrök állig felfegyverkezve? A Hasek csemeték kalandot akartak, 
harcot akartak látni, lövéseket hallani, és mindezt testközelből megtapasztalni. És 
mindezt bőségesen megkapták. Miközben az összes fegyveres erő a városközpontra 
összpontosult, a külvárosokban a tömegek összesereglettek, kisebb csoportokban és 
egyénileg közeledtek Prága belseje felé. 
 
A kora esti órán a fiúk az „U Pokorné" kerti étterem falára ragasztott plakátok előtt 
gyülekeztek, és elolvasták a statáriumról szóló rendeletet, amelyet éppen akkor 
függesztettek ki. Voltak ott felnőttek is, akiknek a szájából közvetlenül falták a 
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híreket arról, hogy mi történik Žižkovban ,(amely Prága egyik munkásosztály lakta  
harcias kerületeként volt hírhedt. A prágai anarchisták központja Žižkovban volt 
mindig is, Prága e proletár-negyedében, amely ősidők óta menedéke volt 
mindannak, ami lázító és törvényellenes.) Mennyi oroszországi mozgalmár és más 
emigráns talált itt menedéket ! Még Krupszkaját- Lenin feleségét- is itt rejtegette 
Mihail Kakha, az állami rendőrségi vérebek kíváncsian fürkésző tekintette elől… A 
felnőttek lázadása, amely többnyire tisztán prágai módon , óvatosan csak viccekben 
és gúnyolódásokban nyilvánult meg, kevéssé hatotta meg a fiúkat, akik a puszta 
szavaknál többre vágytak 

 
Hirtelen, mielőtt bárki megállíthatta volna, Jaroslav a rendelethez ugrott, és letépte . 
Aztán a környéken körbeszaladtak, és kevesebb mint egy óra alatt egy egész halom 
letépett statáriumi -rendeletet cipeltek el a Krakovská és a Žitná utca sarkára. Amikor 
a halom már elég nagy volt, Jaroslav elővette gyufáját és meggyújtotta a   halmot. 
Egy pillanat alatt nagy láng lobbant , messzire bevilágítva az utcát. A közlekedési 
rendőrőrs idiótái teljes felszerelésben  (fegyveresen ) száguldottak a Vencel térről a 
Krakovská utcába, hogy szétoszlassák , letartóztassák a tüntetőket, akik  
szétszéledtek és a környékbeli házakba menekültek, amelyeket a házmesterek 
készségesen kinyitottak és bezártak maguk mögött.  Közben Jaroslav vezetésével 
benyomultak   az egyik házba , miközben egy magányos  idióta rendőr  üldözte őket. 
Egy másodperc alatt az udvaron teremttek, és sikerült átmászniuk a plébániakert 
falán, éppen akkor, amikor a feldühödött üldöző kivont szablyával a kezében 
berontott mögöttük az udvarra, de már csak a hátukat páztázta. A plébánia kertjéből 
az üldözöttek átmentek az iskola kertjébe, onnan pedig Rybníčekbe, végül a Pospíšil 
pékségben bújtak el, amely közvetlenül a templom mellett helyezkedett el. A pékség 
dolgozói nemcsak szimpatizáltak a fiúkkal, de el is bújtatták őket, sőt még frissen 
sütött zsemlével is megkínálták a rendbontókat. Miközben a fiúk remekül elrejtőztek, 
a Lipova utcában elszabadult a pokol: a dragonyosok a tüntetőket a Károly térről 
maguk előtt hajtották, akik így zsákutcába kerültek, mialatt  a rendfenntartó őrök 
feléjük rohantak. 
Amikor Jaroslav ezt észrevette, kirohant a pékekkel és a többi fiúval, ordítva, 
fütyülve rohantak a dragonyosok után, és egy-egy ide-oda hajigált kővel sikerült is 
feltartóztatni a  vérebeket. Jaroslavhoz és társaihoz több tüntető csoport is 
csatlakozott, és mindez tétovázásra késztette a dragonyosokat, akik  igy hirtelenjében 
nem tudták, hogy az elől menekülőket kövessék-e, vagy a mögöttük lévőket 
rohanják-e le.   Ez utóbbit választották, és üldözőbe vették a  csoportot a Ječná utcán, 
ahol a lázadók a Károlyi utcában, Vesely úr karámjában kerestek menedéket. 
Kerítéseken, falakon áthatolva jutottak el a szemközti házhoz, ahonnan egy félig 
nyitott ajtón keresztül ráláttak a csatatérre. Az utca kihalt és üres volt. Még mielőtt 
Jaroslav hazatért volna rémült édesanyjához, felkapott egy utcakő darabot a járdáról 
( mintha csak 68  Prágájában  járnánk ) és a szemközti Német Kémiai Intézet ablakára 
hajította. 
 
Másnap az iskolában a hülyéje eldicsekedett valakinek tetteivel. A bölcs, de a 
hatalom felé túlságosan is lojális tanár urak, attól tartva, hogy intézetük hírneve 
csorbát szenved növendékeik magatartása (császárt áruló magatartásuk) okán, nem 
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maguk rúgták ki Hašeket, hanem fenyegetéssel és megfélemlítéssel kényszerítették a  
maga alatt levő anyját, a „szerencsétlen senkit”, hogy ő maga vegye ki az intézetből a 
kölköt mégpedig  azonnal. 
Így hagyta el hát Jaroslav Hašek a Žitná utcai gimnáziumot. 
 
A serdülő Hasek akkoriban  (a minden oldalról  elnyomott  prolik többségél együtt ) 
a Habsburg császári hatalom ellen (is) lázadozott – hazafias lázálmoktól (is) fűtötten. 
A későbbiekben kénytelen volt megtapasztalni, hogy mindez smafu és ráébredt arra, 
hogy nem nemzethez, hazához, független cseh államhoz, bármiféle hatalomhoz, sötét 
erőhöz, istenhez, falkához, felülről vezérelt  párthoz kell ragaszkodnia, bizony nem 
ám ! Annál inkább azokhoz akiket megnyomorít a feudalizmus torkát lassan de halál 
biztosan átharapó, fogát karmát növesztő kapitalista Moloch mindenség, a 
kizsákmányolt prolik, a hétköznapi tréfamesterek, bohémok, lepattant  kisiparosok, 
munkakerülők, az élet kitaszított artistái, csavargók az ő valódi társai, a fenti–lenti 
világból a lentiekhez, a „néphez”, magához a  munkásosztályhoz kell igazán 
ragaszkodnia  kritikusan de mindenképen hozzájuk  és, senki más emberfiához  nem! 
 

Az anarchista-  bohém homo ludens 

 
Ritka az ilyen természetesen alkotó- viselkedő homo ludens, tán nem is akad párja  
Haseknek. Nála-benne semmi kimódoltság, póz, írói allűr, szerepjátszó művészi 
machiavellizmus, elitizmus nem volt felfedezhető. Semmi polgárian fennkölt 
mértéktartó, sznob és visszataszító. Gyermektörténeteiben sem létezik semmiféle 
feszélyezettség,   sőt egyenesen gátlástalanul vidáman felszabadultan rója a   fantázia 
végtelenjét. Nem tapad senkihez, nem tud, de nem is volna rá képes, hogy bárkinek 
megfeleljen, ezért ment szét a házassága  is. Olyan akár egy gyerek. Játszótárs a 
szürke napvilágban.. 
 
Pár éve forró július havában rövid nadrágban, lengén lógó pólóban be akartam 
menni a Kassák múzeumba, a jegyszedő nénike rám förmedt: Így akar rövid 
nadrágban bemenni?  
  Igen, válaszoltam. 
 Magam elé képzelem Haseket ahogy a kezében korsó sörrel, szájában az 
elmaradhatatlan pipával, egérrágta begombolatlan ingben, hózentrógeres rővid 
nadrágban, lányosan  mosolygós ábrázattal belépőt kér ugyanitt….. 
 

Hasek, aki a hatalom őrületét legyőzte…! 
 
 A Svejkben minden benne van ami Hasekre oly jellemző. Egy cseh nacionalista telibe 
találta a Vörös Szöget amikor kijelentette: „az ilyen irodalom csak kommunistáknak, 
nem cseh embernek való”. Igen,   a Hasek jelenség (a Svejket beleértve) nem  
irodalmi hanem egyenesen botrányosan felforgatóan társadalmi jelenség inkább. 
Hasek teljesen kívülálló akart lenni (ez még drága emlékű barátunknak sem 
sikerülhetett). Az úri világ ügye nem az övé, szarik rá, a forradalom nevében és 
érdekében nem csupán az elévült világ ellen harcolt, de mást és másképpen akarta 
közölni mondandóját, amiképpen addig tették lázadók, felforgatók, forradalmárok- 
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forradalmár látnokok  az új világ hirnökei. Itt kéne szólni sajátos” happeningjeiről’ 
(hol volt ekkor még a dada...), kocsmai, utcai, munkavégzés közbeni és kabaré 
jeleneteiről. A törvény keretein belül mérsékelten haladó, anarchista, parlament 
ellenes, antipolitikai, politikai pártokat gyalázó, kikacagó gyakorlatba lépő groteszk, 
őrültnek tetsző világ- szatíráiról. Ezt azonban egy másik kiadványban fogjuk majd 
feltérképezni. Addig is elmondható ez a forradalmi magatartás-világkép polgárt s 
univerzumát leköpő  avantgardizmus a Svejkben teljesedett ki ugyan, ámbár 
gyermektörténeteiben (amelyekben önéletrajzi elemek sokaságából emelt abszurd 
katedrálist) a fenti világ abszolút elutasításával, a lenti világgal (a munkásosztállyal 
és a társadalom peremén lévőkkel való azonosulással kezdett világ egésszé dagadni). 
 
Igen, a bohém sohasem tagadta meg önmagát. Csavargó- anarchista, pre-dadaista,( 
fenét az , sokalta  merészebb   nem müvész, de forradalmár ) a Monarchia 
satyriconjának freskóit nemző  radikális Arleguinje Hasek. Aki Oroszországban 
bolsevik  barát (eközben nem iszik) máskor máshol aktív kocsmatöltelék, aktív 
munkakerülő. Nem szerette a polgári társadalmat s konvenciókat, az úr-szolga 
viszonyt (felettébb nem kedvelte a polgári morált s rendjét, amiképpen nem kedvelte 
az egyházat, papjait, vallásaikat sem, antiklerikális). 
Felettébb megvetette az Osztrák-Magyar Monarchiát („Ilyen hülye Monarchiának 
nem is szabadna a világon lenni”) és benne minden tekintélyt. állami intézményt  
parancsuralmat, gyűlölte az imperialista háborút és minden mást, amit egy igazi    
bohémnak, forradalmárnak utálni megvetni és bomlasztani a lételeme.   
Hazaárulónak minősítettek az első világháború utáni forradalmi periódusban (az is 
volt  Hasek kamerád), nem átallott némi politikai eltévelyedés után (a cseh légióbeli 
tagsága démoni árny életútjában a maga naiv, hazafiaskodó, egy időre el- s 
megtévedt hangnemével). De magához tér (eszmél ) újra szemben a burzsoá világgal  
ezen belül a cseh burzsoáziával, nacionalizmussal. 
Hasek szerette az állatokat, ó jaj de még hogy! Kifigurázta a rendőreit, szerette még a  
sört  (barnát, vöröset, világost), a grogot, rumot, a prágai tavaszi alkonyokat, a bort s  
pálinkát, a hurkát, virslit, sonkát, a mákos nudlit, a pacalpörköltöt, komálta a 
kocsmák népét, imádott csavarogni, ismerkedni, mesélni, hahotázni, bohóckodni,   
szerette a gyerekeket. Főleg róluk hárfáznak . nekik hárfáznak e történetek. 
 
Felkiáltójelesen rámutatunk, hogy Hašek történeteiben zakkant autoriter 
pedagógusok, tanárok, szülök, álszent, gyakran mókás egyházfiak és másrészről    
kiszolgáltatott munkásosztálybeli- törvényen kívüli gyerekek, akár árvák, 
csínytevők sorjáznak, akik nagy-nagy raffináltsággal, ravaszsággal, 
cselvetéseikkel, színleléssel, kópéságaikkal a svejki zseniális hülye előképeiként  
hadakoznak a fennálló büntető világgal, és ha kell agyafúrtan kijátsszák a  
polgári társadalom kegyetlen „vidám állatkertjét”. Hasek tudja: a gyerek sem 
szent, sőt akad amikor nem  jobb, bájosabb a felnött világnál-söt gyakran annak 
infantilisen apróbb tükörarca. Általában a vidám apokalipszis  magabiztos 
csendjét-rendjét, a forradalom nélküli hétköznapokat, semmi és senki nem 
zavarja meg, hacsak hasek-i világzuhany abszurdja nem varázsolna a    tespedt 
nihilből vidám játszóteret. Történetei vidámak, mámorosak, agyafúrtak, olykor 
kegyetlenek, gyakran melankolikusak. 
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Több írására jellemző, hogy a tekintélyelv képviselője lehengerlő nyomást 
gyakorol az elnyomott szereplőre. A Hogyan tanult meg Baluska hazudni című  
karcolatban Baluskát szülei olyan sokáig büntetik, hogy hazudnia, 
engedelmeskednie kell, hogy kielégítse őket, hogy megfeleljen nekik. 
Az elnyomott s alávetett kiszolgáltatottak a társadalmi hatalom, avagy annak 
képviselőihez való viszonyában többféle kimenetel k ínálkozik: lemondás 
(önfeladás)- menekülés- tettetés- ellenállás. A gyerek még nem forradalmár, de  
potenciális lázadó - miközben áldozat, olykor hóhér, nem jó és rossz általában, 
hanem túlélő elevenség. 
 
Barátunk e históriáiban sem más, mint kiátkozott "elátkozott költő", aki a megtöri a 
valóságot és társadalmi abszurditását tragikus-groteszk kifejezésekkel, mitológiákkal 
expresszív elemekkel agyon bombázva ironizálja. Életében, megnyilatkozásaiban az 
elidegenedést, a sivár létet, a kapitalizmust, a bürokráciát támadja; ősi fegyvere a  
humor, hóbortja a kacagás, a természetes emberi kapcsolatokat a humor logikájával 
erősíti, mindez a prágai bohém és alvilág groteszk humora, a hétköznapi ember 
áthatolhatatlan maszkja... Prága utcáin ugyanúgy jelen lévő miképp Buda és Pétervár 
utcáin is  megteremtődtek rokonai, kifejezésmódja a szleng és a „nép” (elnyomottak) 
anekdotáinak kreatív hullámaiból keletkezvén. 
 De mára legyen ennyi is elég, lássátok, éljétek vele,  eme lapok szellemisége  mai és 
holnapi alakjukban a  kommunizmusért életre fog lobogni - ha ti is  ezt akarjátok 
Hasek Manók. 
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Balabán, a rútak rútja 

A kutya, amelyről most szó lesz, a Spálená utcán szokott kószálni, megkerüli a 

büntetőbíróság épületét, mintha be akarná záratni magát, átcsap az Ulászló 

utcára, majd az Újvárosi torony körül visszafordul, átvág a parkon a Károly 

térre, egy ideig téblábol a Szent Adalbert-templom körül, aztán lesétál a 

folyópartra. Ott korzózik, majd hirtelen, mintha puskából lőtték volna ki, 

átrohan Vyšehradra, és eltűnik egy ház kapuja alatt. 

Aki csak látja, köp egyet, és azzal a meggyőződéssel megy tovább, hogy 

életében még nem találkozott ilyen ronda döggel. Egy rendőrőrszem találó 

szavakkal fejezte ki a hatást, amelyet a kutya tett rá, mondván: 

- Nézd csak a rondát, hogyan fut!  

Nincs ember, aki rokonszenvezne vele. Az emberek utálják, inkább kitérnek 

előle, csakhogy ne kelljen ránézni, a Spálená utca és Vyšehrad között bármerre 

téved, mindenütt szitokkal fogadják, az ezernyi járó-kelő városi polgár közül 

egy sem akad, aki csak kicsit is szeretné. És ráadásul Balabánnak hívják 

szegényt! 

Balabán maga is tudja, hogy ronda, ellenszenves és rút, odahaza meghúzódik a 

kuckóban, és csurog a könnye. 

Néha felsóhajt, azt gondolja: Miért is nem vagyok fajtiszta, csinos, miért vagyok 

ilyen rút szörnyeteg? Hisz még a kutyák is kitérnek az utamból! 

Így is volt. Egy kutya se állt szóba vele, csak az őrnagy úr bernáthegyije szólt rá 

néha-néha ridegen és szűkszavún: 

- Jó napot, miért nem nyiratkozik? 

Az őrnagy úr csicskása ilyenkor rendszerint 

kutyakorbáccsal rávágott Balabánra, aki átrohant az utca 

túlsó oldalára, és megállt a cukrászbolt előtt, amelynek 

kirakatában tükör is volt. Megnézte önnön képmását, és 

mit látott? Szálkás szőrű, bozontos korcsot, lába rövid, 

akár a borzebé, a farka bulldoghoz hasonló - egyszóval el 

se lehet képzelni csúfabb sétatéri fajkeveredést. 

Balabán még egyszer megnézte magát, aztán behúzta a 

farkát és elporzott. 

Megutálta önmagát. 
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Balabán még soha az életében nem nevetett. Lesunyt fejjel járt, cél nélkül 

ténfergett az utcán, fejében öngyilkos gondolatok kísértettek. 

Csupa gyötrelem volt az élete, hisz csúfságában senki sem pazarolt rá barátságos 

szót. 

Valahányszor az utcán megpróbált szóba elegyedni más kutyákkal, tüstént 

félreérthetetlenül tudtára adták, hogy nem kívánják a társaságát, abbahagyták a 

vidám hancúrozást, és a fogukat vicsorították. 

Ez a jéghideg ellenszenv olyasféle volt, mint amit az olyan fiatalember érez, aki 

nyakkendő nélkül és hátul rongyos nadrágban téved be egy jómódú úri 

családhoz, névnapi uzsonnára. 

- Ha legalább nem hazudna annyit! - mondogatták a kutyák, miután 

megszabadultak tőle. Az egyik skót juhászkutya megjegyezte: 

- Két hete már, hogy egyszer megállított az utcán. Azt mondom neki, bocsánat 

uram, de nem ettünk együtt tejbedarát, nem vagyok kíváncsi a mondókájára. 

"Csak egy-két szót szeretnék szólni - könyörög a szörnyeteg -, csak azt akarom 

elárulni önnek, hogy előkelő családból származom." 

- És közben bőgött, ugye? - kérdezte a búzapiaci szatócs dakszlija. - Felvág a 

gazember, és hazudik, mintha könyvből olvasná. 

- Lop is! - tódította egy korcs foxterrier. - Nemrég az utamba tévedt, 

megkérdeztem tőle: "Hova visz az ördög?" "Egy Hársfa utcai henteshez - 

válaszolja ez a torzonborz csavargó -, az udvaron nagyszerűen lehet csontot 

lopni, néha még húst is." 

- Mi jut az eszükbe - nevette el magát egy kétéves bernáthegyi kamasz -, a 

múltkor szándékosan a nyomába szegődtem. Elment a mészárszék előtt, de be se 

dugta az orrát az udvarba, hanem rohant tovább, mint a bolond, Vinohrady felé. 

- Szeretném tudni, mi keresnivalója van arrafelé - jegyezte meg szigorúan egy 

öreg fekete puli, aki vinohradyi lakos volt. - Még elrontja ott a kutyák hitelét! 

Hej, ha tudták volna! Másnap prágai kutyakörökben csak azt beszélték volna, 

hogy Balabán, ez a rút, torzonborz szörnyeteg, beleszeretett egy Komenský utcai 

boltosné angóramacskájába. 

Hiába, a szív útjai titkosak és kifürkészhetetlenek. 
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Évekkel ezelőtt ismertem egy orosz agárkutyát, amelyiknek a szomszéd 

vendéglős rókájával volt viszonya. Egy nyeszlett, szőrevesztett vén rókával. 

Pedig olyan szép agár volt. 

Balabán esetében éppen fordítva állt a dolog. 

A macskát akkor pillantotta meg először, amikor egy céltalan prágai kószálása 

során véletlenül elvetődött Vinohradyra, szándékosan keresve az olyan utcákat, 

ahol még nem ismerik. Talán abban bízott, hogy Vinohradyn nem undorodnak 

majd tőle, nem szidalmazzák. 

Így került el a Komenský utcára. A túlsó járdáról pillantotta meg a macskát. Már 

születésétől fogva természetellenes rokonszenvet érzett a macskák iránt, és 

valahányszor alkalma nyílott rá, igyekezett megközelíteni őket, karmos ideáljai 

azonban félreértették szándékát, és dühösen fújva menekültek előle. 

A fehér cica komolyan ült a szatócsbolt ajtajában egy zsák burgonya mellett, 

meg lévén győződve róla, hogy ez a krumpli tulajdonképpen az övé. Micka cica 

ugyanis nagyon beképzelt volt. 

Amikor Balabán odalopakodott melléje, meg se moccant, csak éppen a karmait 

nyújtotta ki.  

Balabán elment mellette és odaköszönt: 

- Kezét csókolom! - A cica úgy tett, mintha észre se venné. 

Balabán tehát visszafordult, és újból megszólalt: 

- Kezét csókolom, kisasszony! - Megállt a krumplis zsák mellett, és vágyakozva 

nézett a cicára. 

E pillanatban kirohant a boltból a tulajdonosnő, és a kezében tartott seprűvel 

isteneset húzott Balabán hátára. 

Egy kutya a krumplis zsák mellett! Hát nem értik? Még képes fölemelni a hátsó 

lábát! A derék boltosasszony aggodalma ebben az esetben ugyan fölösleges volt, 

a kutya szándékai nem veszélyeztették a burgonyát, pillanatnyilag egészen más 

vágyak hevítették a szívét. Szerelmes volt. 

Micka cica elégedetten kinyújtotta zászlós farkincáját, örült a nevetni való rút 

lovag kudarcának, s azonfelül egy kis asszonyos büszkeséget is érzett, mert a 

nők mindenképpen örülnek annak, ha valaki szereti őket, még ha szerelmesük 

csak egy olyan világcsúf szörnyeteg is, mint Balabán. 
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E naptól fogva búskomor lett Balabán. Csendes estéken elkószált a Komenský 

utcába, a boltosasszony azt hitte, hogy lábát emelni jár a krumplis zsák tövébe, 

és csodálkozott makacsságán. Megbújt az ajtó mögött, úgy leste, mikor jelenik 

meg a ronda kutya, hogy jót suhintson rá a seprűvel. 

Balabán csodálatra méltó kitartással ütlegeltette magát, és a boltosasszony 

hallatlanul elcsodálkozott, amikor egy vasárnapon Vyšehradnál találkozott vele. 

- Látod, ez az a dög, amelyik a krumplinkat jár permetezni - figyelmeztette a 

férjét, aki botjával nagyot húzott Balabánra. 

Ez volt az a csepp, amelytől kicsordult a pohár. Hogyan is lehet így meggyalázni 

az ő tiszta szerelmét! 

Balabán a Moldvának rohant. 

Talán önök is olvasták az újságban, hogy egy kutya vasárnap a Palacký-hídról 

beugrott a folyóba. 

Balabán volt. A cikk ezzel a címmel jelent meg: 

"Szabadúszó kutya." Az újságíró nem hazudott. Balabán ugyanis a vízben rájött, 

hogy tud úszni. Kivergődött a partra, ott, ahol a lovakat szokták fürdetni, és 

hazakotródott, még rútabban, mint azelőtt. Az éjszakát sírva virrasztotta át. 

Másnap megtudta, hogy Micka cicának kicsinyei lettek. Ez végleg kétségbe 

ejtette. 

Azóta naponta öngyilkosságot kísérel meg. Ha csak alkalom adódik rá, villamos 

elé veti magát. Az eredmény forgalmi torlódás, mert a kocsi az utasok szitkai és 

átkai közben pontosan előtte megáll. 

Lovak patái alatt keresi a halált. A lovak azonban átlépnek rajta. 

A gépkocsik még jókor lefékeznek, mert a sofőrt meghatja Balabán rútsága. Így 

múlik nap nap után, és a tovarohanó idő bizony egy parányival sem szépíti meg 

Prága legrútabb kutyáját. Most már tükörbe se néz, tudja, hogy - ha ez 

egyáltalában lehetséges - napról napra csúnyább lesz. 

A jövő héten ellátogat a vyšehradyi sintérhez. Az talán megkönyörül rajta, és 

véget vet megtört szíve kínjainak. 
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Egy nevelő szenvedéseiből 

A gyermeknevelésből akkor tanultam legtöbbet, midőn elszegődtem nevelőnek 

Loskot tanácsos tizenhárom éves fia mellé, aki már a másvilágra küldött egy 

öreg francia nevelőnőt anélkül, hogy négy év alatt egyetlen francia szót is 

megtanult volna. Ezt a semmirekellőt Éliásnak hívták. 

Apjának sok öröme telt fiacskájában, s a szünidőre kívánta rám bízni. Előadást 

tartott nekem a gyermeknevelésről, kifejtve, hogy a gyerekeknek mozgási 

szabadságot kell adni, máskülönben ellustulnak, elpuhulnak és 

elkényelmesednek. (Következésképpen, ha egy gyerek leesik a fáról, ez a 

legjobb módszer a lustaság, elpuhulás ellen.) 

- Éliás ebből a szempontból - magyarázta a boldog apa - rendkívül találékony. 

Imád ugrálni és futkosni, s ez eddig sem testileg, sem lelkileg nem vált kárára. A 

francia nevelőnőt például megtanította versenyt futni, pedig már túl volt az 

ötvenen, igaz, bele is halt szegény. Berountól egészen Příbramig futott a fiam 

után, attól tartva, hogy a gyereknek valami baja esik; megállás nélkül loholt öreg 

csontjaival az országúton. És ez beadott neki. Ha kibírja, világrekord születik. 

Utolsó szavai ezek voltak: "Éliás, mondani nekem az aller - menni ige 

perfectumát." Éliás rávágta: "Feszt menni" - és a francia nevelőnő már az Úrban 

volt. 

Lelkiismeretesen felkészültem tehát feladatom betöltésére. Fegyverviselési 

engedélyt váltottam, vásároltam egy browningot, s felkutattam minden 

gyermeknevelésről szóló könyvet. 

Kezembe került a többi között egy 1852-ben kiadott gyermeknevelési 

szakkönyv. 

Fölöttébb megörvendeztetett az a rész, amely azt taglalta, hogy a rosszul 

alkalmazott gyengédséggel miként ronthatók el a gyermekek. Kedves, őszinte 

szavakkal magyarázta: 

"A jókor alkalmazott együttérzés egyike az emberi szív legnemesebb 

megnyilvánulásainak, ámde ennek is korlátokat kell szabni, s nem szabad 

gyengeséggé változnia. Ezzel korántsem kívánjuk azt állítani, hogy egy 

gyermeket addig kell verni, amíg el nem ájul. Ha észrevesszük, hogy a gyermek 

ájuldozik, az ütlegelést tüstént abba kell hagynunk, s iparkodnunk kell magához 

térítenünk őt. Ez elsősorban a satnyább gyermekekre vonatkozik. Az egészséges, 

jól fejlett gyermek a kiadós verést is jól állja." 
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Alaposan agyamba véstem a régi iskola mesterének szavait, s elindultam. Úgy 

éreztem magam, mint aki büntető hadjáratra indul a vadak ellen, vagy valami 

hasonlóra vállalkozik. 

Éliás anyja fogadott, egy legjobb éveit taposó kellemes hölgy, s közölte, hogy 

Éliás már megint a könyvek között fekszik fönt a könyvtárszobában. Ez 

meghökkentett, minthogy egészen más fényt vetett Éliásra. Dicsérőleg 

nyilatkoztam hát tudásszomjáról, amit a kereskedelmi tanácsosné azzal ütött el, 

hogy immár napok óta hiába tiltja ezt neki. 

Felmentem a könyvtárba. Éliás csakugyan könyvek között feküdt. Hatalmas 

halom könyv, brosúra, folyóirat, album alá volt temetve, s abból a tömérdek 

rakásból jött a hangja: 

- Itt, jobbra van még egy hulla! Óvatosan vigye, az istenért, mert még szétesik a 

kezében! 

A könyvtorony megingott, s alóla négykézláb kimászott Éliás, új tanítványom, 

két jókora daganattal a fején. Minden bevezetés nélkül így szólt: 

- Tehát maga az új nevelő; tudja, mit játszottam? Az Ararát hegy összeomlását. 

Könyvekből építettem egy falat, aztán aláástam, hogy betemessen. Az előbb 

éppen parancsokat osztogattam, hogy húzzák ki az utolsó hullákat. Jöjjön, 

segítsen eltakarítani, hadd férjünk hozzá! 

- Kihez? 

- Magammal vittem ebbe a szerencsétlenségbe a macskát, és amikor a fal ledőlt, 

a fejére zuhant egy nehéz, veretes biblia. 

A macska valóban a biblia és még egy nehéz kötet alatt feküdt, és nem adott 

semmi életjelt. 

- Meg kell villanyoznunk - mondta Éliás, s még mielőtt megakadályozhattam 

volna, eloltotta a villanyt, s a macska lábát beledugta a biztosítékba. Egy 

durranás. Éliás felüvöltött, s máris a földön feküdt. Megállapíthattam, hogy a 

macska magához tért, Éliás viszont áramütötten nyúlt el a földön. Mikor 

eszméletre tért, szomorúan magyarázta: 

- A macskának meg nekem mindenből együtt kell kivennünk a részünket. Ha 

egyikünk valamiből kimászik, akkor a másik esik bele. 

Szemmel láthatóan letörve lement az ebédlőbe, ahol meguzsonnáztunk. 

Teleszívta a száját kávéval, majd fölöttébb művészi módon ráfecskendezte az 
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egészet a kalitkájában tollászkodó papagájra, amely ingerülten rikácsolni 

kezdett: 

- Ne babrrrálj! Ne babrrrálj! 

A siker valamicskével jobb kedvre derítette Éliást. Mesélni kezdett egy korábbi 

nevelőjéről, cseppet sem takarékoskodva a sértő kifejezésekkel. Mélységes 

megvetéssel beszélt róla, kivált, ha tar feje került szóba. 

Elmondta, hogy egy légy egyszer azt hitte a nevelője fejéről, hogy tükör, és apró 

barna pontocskákkal lepettyezte. Ő azonban vizet vett a szájába, s olyan 

pontosan spriccelt vele, hogy eltalálva a legyet, leseperte a nevelő úr fejéről, aki 

viszont ettől dühbe gurult, és felmondott. 

- És képzelje - folytatta Éliás -, mindenki azt hitte, hogy szándékosan és 

rosszindulatból köptem a fejére, holott én teljesen ártatlan voltam a dologban, 

mindennek a légy volt az oka. Mégsem mehettem a nyilamért vagy a 

légpuskámért, hogy azzal lőjem le - abból lett volna csak a nagy zűr. Mindig 

balszerencsém van, még akkor is, amikor igazán nem akarok semmi rosszat. 

Múltkoriban például Quo vadist játszottunk, és a kertészék kislányát, Mařenkát 

egy ökörhöz kötöztük. Aztán ostorral rávertünk az ökörre, s az Mařenkával 

egészen Hořovice főteréig rohant. Akkor is mindenki megharagudott rám, mert 

amikor Mařenkát keresni kezdték, én meg akartam nyugtatni őket, és azt 

mondtam, hogy ne törődjenek semmivel, majd olvasnak az esetről az újságban. 

Egyáltalán nagyon furcsállom, hogy az idősebbek miért nem adnak a 

gyerekeknek nagyobb szabadságot. Még a vakációban is nevelőket szabadítanak 

ránk. Higgye el, sok minden eszembe se jutna, ha nem kellene látnom egy ilyen 

nevelő fancsali pofáját. Ez persze magára nem vonatkozik, de eddig még 

mindegyik azt képzelte magáról, hogy isten tudja, milyen magasztosan néz ki, 

holott igazán nyomorúságosan festettek, amikor engem a jó útra akartak téríteni. 

Aztán a nagybirtokon és a faluban élő barátairól számolt be még, majd 

megkérdezte, hogy van-e a krokodilusoknak tyúkszemük? 

Ha jól emlékszem, azt feleltem, hogy a tyúkszem a krokodiloknál sem ritkaság, 

s hogy a New York-i (örökösen ez az Amerika!) állatkertben egy óriási krokodilt 

meg kellett operálni, mert annyira kínozta a tyúkszeme, hogy a fájdalomtól már 

egyáltalán nem evett. Ez bizonyult a világ legnagyobb tyúkszemének, mert 

akkora volt, mint egy óriás burgonya, s fél kilót nyomott. 

Kellemesen kezdtünk szórakozni. Ő elmondta, hogy van egy nagy dogja kint az 

udvaron, amelyik minden idegenre ráveti magát, s csak akkor nem bántja, ha az 

illető meséket mond neki. A meséket viszont elhallgatná akár órák hosszat is. 
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Az ebédnél illedelmesen viselkedett, s látni való volt, hogy némiképpen 

kedvtelve nézeget engem. 

A papagájt is békén hagyta. 

Vacsora után aludni tértünk. 

Lefeküdtem, s egy kis ideje olvastam már, amikor halkan kinyílt az ajtó, és a 

szoba közepéig beosont a jókora dog. Hallani lehetett Éliás hangját: 

- Vigyázz rá, Labe! 

A dog az ágyhoz jött, s vicsorogni és morogni kezdett rám. Felegyenesedve 

ültem az ágyban, s vacogott a fogam. 

Az ajtó becsukódott. Minél jobban vacogtak a fogaim, annál jobban vicsorgott a 

dog. 

- Legyen eszed - mondtam a kutyának -, Labe, kutyuskám, én vagyok az új 

nevelő. 

A dogot ez némiképpen érdekelhette ugyan, de azért nem tetszett neki. Mellső 

lábát az ágy szélére támasztotta, s tovább morogva farkasszemet nézett velem. 

Eszembe jutott, amit az a haszontalan Éliás kölyök a mesélésről mondott. 

- Kedves Labe - szóltam a doghoz -, hát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

király, és annak a királynak volt három fia. A három fiú közül az egyik... 

A kutya még erősebben morgott. 

- Csak ne dühösködj - dadogtam -, ha ez nem tetszik, mondok másikat: Sok-sok 

száz évvel ezelőtt, amikor az emberek nem voltak még olyan okosak, mint ma... 

- Vrr-varr-rraf-vaf! 

- Te jóisten, hát akkor majd valami mást. Válassz, Labe. Egy kiszolgált 

katonának egyszer nem volt mit enni, és éppen egy nagy rengetegbe ért... 

- Rraf-vaf! 

- Volt egyszer egy boszorkány, annak a boszorkánynak egy kunyhója az 

erdőben, és abban a kunyhóban egy fekete kandúrja. 
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Isten tudja, meddig tartott ez így. Talán két óra hosszat, talán hármat, de 

mindenki, aki Éliás csődítésére összefutott az ablakom alatt, meg volt győződve 

arról, hogy megőrültem. 

Az éjszaka csöndjében egyik mese kergette a másikat. Volt egyszer egy anya, és 

annak az anyának kilenc lánya... A dog már nem morgott. Most már csak akkor 

morgott, ha abbahagytam a mesélést. 

A meséket már teljesen összekevertem. Odalent hallgatták: Volt egyszer egy 

hercegnő, s annak a hercegnőnek aranycipellő volt minden haja szálán... Volt 

egyszer egy paraszt, hatalmasan uralkodott, és feleségül vette a kisbéresét. 

Az ajtó kinyílt. Az a minden hájjal megkent csibész előbb kiszólította Labét, 

aztán behívta az embereket. Azok rám vetették magukat. Az intéző elrendelte, 

hogy addig is, amíg az orvos megérkezik, vetkőztessenek le meztelenre, s 

kössenek vizes lepedőkbe, s tegyenek le valahová a sarokba. Állítólag ez 

használni szokott. 

Bár kétségbeesetten ellenálltam, mégis csakhamar a sarokban feküdtem. A 

haszontalan Éliás műve bevégeztetett. 

Az orvos, aki a vizes lepedőkbe kötözve látott meg a szoba sarkába lökve, mint 

egy csomagot, rögtön belátta, hogy nem lehetek épeszű. 

Jelenleg szanatóriumban vagyok. Ismerőseim, akik meglátogatnak, s akiknek 

elmondom esetemet, csak a vállukat vonogatják, s aztán felszólítanak: 

- No, Bešák úr, mondjon nekünk valami mesét! 

Hogy milyen nehéz ez a mi nevelői hivatásunk! 

 

A javítóban (Böjti nap) 

 

Nagyböjtben történt, épp azon a napon, amelyen a 

javítóintézeti növendékeknek kötelességévé tették, 

hogy lent a teremben, a maguk fegyencgúnyájában 

térdepeljenek, és magasztalják Istent, mikor 

Páternoszter felügyelő berontott az ebédlőbe, ahol 

az igazgatón és a három tanítón kívül Csóka 

káplán tömte magába a legkülönfélébb halételeket, 

rántott halat, halat mártással, és bort kortyolgatott 

rá. 
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- Igazgató úr, kérem tisztelettel - kezdte felháborodva Páternoszter -, Koleta, az 

az utcakölyök megevett egy svábbogarat. 

Az ebédnek lőttek. A káplán visszadobta a tálba a szelet rántott pontyot, az 

igazgató pedig, aki éppen a pontyhoz készített mártásból szedett a szardellára, 

kétségbeesetten kiöntötte a mártást a tányérba, és elhajította a villát. 

A hír körülbelül úgy hatott, mint amikor XIV. Lajos udvarában egy lakoma 

alkalmával kiderült, hogy az elfogyasztott édességeket megmérgezték, vagy 

demokratikusabban szólva, mint amikor a virsliben, amelyet éppen eszünk, 

találunk egy körömdarabot, és a lelet eredetét illetően óhatatlanul a legvéresebb 

históriák jutnak eszünkbe. 

Elsőnek az igazgató eszmélt fel: 

- Hogy viselkedik a többi növendék? 

- Fogadásokat kötnek arra, hogy Koleta nem nyel le még egy svábbogarat, s 

most marják egymást Svátekkal, mert Svátek dicsekszik, hogy egyszer az 

iskolában szétrágott egy békát. 

A káplán felállt, az igazgató szintúgy. A három tanító közül már csak az egyik 

evett, de a béka szétrágásáról hallván, ez is abbahagyta az evést, és mélabúsan 

nézett a káplánra. 

- Lesz szíves a lelkükre beszélni, hitoktató úr - szólította fel az igazgató a 

káplánt -, döbbentse rá őket példátlan feslettségükre. - Azzal eltűnt a folyosón az 

illemhely irányában, s futva követte a két tanító, míg a harmadik odalépett a 

nyitott ablakhoz. 

Csóka káplán ballagott hát a terembe. A földi dolgoktól elszakíttatván, lelke 

örömest visszatért volna a földöntúliakhoz, ha a nyomába szegődött Páternoszter 

nem kezd hozzá beszélni: 

- Egy pillanatra vettem le róluk a szemem, tisztelendő úr, máris a szájában volt 

Koletának a svábbogár. A konyhából hozta. Ott fogdossuk, tisztelendő úr, a 

ronda férget sörös edényben - mesélt a felügyelő, s a káplán bús képét látva 

megpróbált élcet faragni: - Még majd becsíp az a semmirekellő a svábbogártól. 

A káplán képe azonban nem derült fel, és ugyanolyan szomorú, tragikus 

ábrázattal lépett a terembe. A növendékek tüstént unisono mormolni kezdtek 

valami imafélét, és nekividámodott arcuk kusza vonásait a lehetőség szerint 

igyekeztek tisztességesen rendbe szedni. 
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Mikor a káplán a terem közepére ért, kórusban kiáltották: 

- Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus - fél szemmel hátranézegetve, ahol Koleta a 

pad mögött Svátek mellén térdelt, és valamit dugdosott a szájába. Annyira 

belemerült ebbe a műveletbe, hogy éles gyermekhangja borotvaként nyeste 

keresztül a dicsértesséket: 

- Adok én teneked békát. A svábbogarat nem akarod lenyelni, pimasz. Fiúk, 

adjatok egy darab fát, hadd dugom az állkapcsa közé! 

- Itt a csupaszállú - bökte oldalba Znamenáček. 

Koleta felugrott. Épp akkor ért oda a káplán. Svátek is felugrott, Páternoszter 

megragadta egyiket is, másikat is a gallérjánál, és függőleges testhelyzetben 

odatartotta őket a káplán elé szemtől szembe. 

A pernahajderek oly nyílt, ártatlan képpel tudtak nézni a káplán szemébe... 

- Mit műveltetek itt? 

- Imádkoztunk, tisztelendő úr, kérem. 

- Szépen imádkoztatok ti! - vágott közbe Páternoszter. - Koleta, mi van a 

markodban? 

- Fogtam egy svábbogarat - felelte ártatlan képpel Koleta. - Svátek hátán 

mászott. 

Kinyitotta a markát, a nagy, fekete rovar, mely elpusztult annak következtében, 

hogy Koleta megpróbálta beleerőszakolni Svátek szájába, megjelent a káplán 

szeme előtt, akinek a gyomra e pillanatban végső tusáját vívta. 

A káplán leült a székre, és így szólt: 

- Ó, ti elvetemültek! E szent időben ilyen undorító módon szórakoztok, akkor... 

Minden gondolata akarva-akaratlan a körül a bizonyos tárgy körül keringett... 

- Akkor, amikor az egyház a legszigorúbban előírja az ételtől és italtól való 

tartózkodást, itt ez a semmirekellő Koleta svábbogarakat nyel, ó, jaj, háromszor 

jaj az ilyen latornak, és jaj nektek, akik ahelyett, hogy... 

A káplán úr gondolatai leszálltak a gyomrába, ő pedig folytatta eképpen: 
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- Ahelyett, hogy állhatatosak volnátok az imádságban, és azon elmélkednétek, 

mennyire bűnösök vagytok, csak a szórakozáson töritek a fejeteket, s nézitek, 

hogy ez a semmirekellő Koleta mindnyájatok hitvány mulattatására és az egész 

intézet szégyenére hogyan nyeli a svábbogarakat. Nem pirul a képetek, hogy 

éppen most, e szent időben, amikor a lélek felkívánkozik oda a magasba... 

Felmutatott a koszos mennyezetre. 

- Oda a magasba, az édeni gyönyörűségek közé, ti svábbogarakat tömködtök 

magatokba. Ez halálos bűn, amelyet soha le nem vezekeltek, amelyre nincs 

bocsánat... csodálkozom, mi örömet találtok benne e szent időben... 

Tusakodott, egyre tusakodott. 

E szent időben szépnek látjátok a svábbogarat, hiszen teljes a tartózkodás ételtől, 

italtól, ők azonban, a disznók, a malacok e szent időben svábbogarat zabálnak. 

Nem érzitek magatokat rosszul, amikor nézitek, amikor e szent időben, fujtajfl... 

Még jobban elsápadt, de érezte, hogy kénytelen beszélni. Küzdött ellene 

szegény káplán, de ha egyszer a feje lesüllyedt a gyomrába! 

- Micsoda rút féreg! Hát nem fordul fel a gyomrotok, ó, keresztre feszített 

Üdvözítőm... 

Hiába, nem ment. 

- Ti e szent időben svábbogarakkal tömitek magatokat, ó, legirgalmasabb 

Jézus... Térdre! 

- Térdre! - kiáltotta még egyszer félelmetes hangon, és a térdeplő növendékektől 

körülvéve rókázni kezdett. 

Kijött belőle minden, a sokféle hal, kalács, a délelőtti szalámimaradék. Aztán 

kitámolygott a teremből, de még visszaszólt: 

- Két óra térdeplés! 

Ott térdeltek hát a gyerekek a körül a miegymás körül két óra hosszat. Ez volt a 

legszebb és legvidámabb böjti nap a javítóintézetben. 
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A negyedikes Papoušek álma 

A negyedikes Papoušek sétálni ment Gaius 

Julius Caesarral. 

- Nem tudom, fiam, mennyire haladsz a latin 

nyelvben - szólt Julius Caesar Papoušekhez 

olyan modorban, ahogy a latintanáruk beszél. 

Kinn jártak már a városon kívül, a mezőn, és 

Papoušek félelemmel nézett Julius Caesarra, 

aki hajszálra olyan volt, mint a képen, mely 

ott függ a falon az osztályukban. Szigorú 

tekintet, pufók arc, feszes tóga, a lábán saru. 

Ám a fején babérkoszorú helyett 

gyermekláncfűből font koszorút viselt. 

- Tondával tanulok együtt - mondta félénken Papoušek, mert észrevette, hogy 

Julius Caesar oldalán ott lóg a kard is, amellyel leszúrta az aremoricaiak vezérét. 

- Tonda nem halad - mondta borúsan Julius Caesar. - Hallottam az 

igazgatótoktól, hogy nem tudta, mikor volt a farsali ütközet, amelyben 

legyőztem... kit is, Papoušek? 

Szegény Papoušek megijedt. Ameddig a szem ellát, mindenütt csak a néptelen 

mező, sehol egy lélek, Caesar kardja villog a napfényben, és Papoušek egy árva 

kukkot sem tud a farsali ütközetről. 

- Tonda azt mondta, hogy Gaius Julius Caesar nem is kelt át a Rubiconon - 

dadogta Papoušek, hogy mentse a bőrét. 

- Micsoda - horkant fel Caesar -, quindam? Gyönyörű barátod van, mondhatom! 

Járommal a nyakában vonszoltatom Rómába, és a liktorokkal leüttettem a fejét. 

Tudod, mit tettem Ariovistusszal? 

- Odáig még nem jutottunk el - suttogta rémülten Papoušek. - Tanultuk, hogy 

Gallia három részre oszlik, quarum unam incolunt Belgae tertiam Aquitani, 

amelyek közül az egyiket a belgák lakják, a harmadikat az aquitanok. 

- A második részt hol hagytad? - kiáltott fel bosszúsan Caesar, és köpött egyet. - 

Haszontalanok vagytok mind! Krisztus előtt 54-ben meghódítottam Britanniát, 

és a De bello Gallico című könyvemnek egy egész fejezete erről szól. 1909-ben 

olvassa ezt egy vásott kölyök, mint amilyenek általában vagytok, s a dátumot, ha 

agyonütik, se jegyzi meg! Krisztus előtt 54-ben volt, nem pedig 53-ban, ahogy 
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tegnap a történelemórán az osztálytársad, Bukáč tévesen mondta. Szekundát 

kapott, s úgy kell neki! Nem azért viseltem háborút a britannok ellen, nem azért 

hódítottam meg az aeduákat, belgákat, aremoricaiakat, nem azért győztem le az 

arvernusok vezérét, Vercingetorixot, hogy Bukáč szekundát kapjon és 

bömböljön. 

Julius Caesar a kardja hegyével nyesegette a gyalogút mentén nyíló 

gyermekláncfüvet, és a fejét ékesítette vele. 

Papoušek megszeppenve nézte Caesart, s hogy a kedvében járjon, megszólalt: 

- Tudom, kegyelmes uram, hogy egyszer azt mondta: Veni, vidi, vici. 

- Hát igen - bólintott leereszkedőn Julius Caesar -, mondtam valami hasonlót, 

nem vagy teljesen közömbös a személyem iránt, s ez megörvendeztet. 

Beszélt, egyre beszélt, mint a latintanár: 

- Sajnos, a műveltséged felületes, ha úgy megkérdezném tőled, melyik évben 

távoztam Egyiptomból, elpityerednél. Az én időmben nem szedtek olyan sok 

tandíjat, mégis okosabbak voltak a gyerekek. Emlékszem, hogy amikor olyan 

idős voltam, mint most te vagy, tőrrel megöltem egy rabszolgát, mert nem akart 

beugrani a forró vízzel telt medencébe. N. Antonius Guiphonus rétor volt a 

tanítóm; annak leharaptam az ujját. Rómában fel-alá sétáltam a fórumon, és 

tizenhat éves koromban megöltem egy másik rabszolgát, mert nem üdvözölt. 

Majd a dicsőség útján tovább haladva megvívtam néhány diadalmas ütközetet, 

sőt a végén meghódítottam Kleopátrát is. De ti nyúlszívűek vagytok. Ha rovót 

kaptok, féltek a veréstől, és rettegtek a dolgozatírástól. Ha az igazgató rátok néz, 

elsápadtok. Nem érdemeltek irgalmat. Célszerű lenne, ha beterelnének 

benneteket az arénába, és rátok uszítanák a kurta pengéjű karddal felfegyverzett 

tanárokat, iskolaigazgatókat. Aztán a liktorok nyilvánosan kikérdeznének 

benneteket latin mondattanból, és a feleleteitek felbőszítenék a tanárokat. 

Lekaszabolnának benneteket egytől egyig, mert nem tudjátok helyesen 

alkalmazni sem a cum kötőszavas coniunctivust, sem az accusativus cum 

infinitivót. Egyeseket az oroszlánok elé tudnék vetni, mivelhogy rosszul 

alkalmazzák a futurum exactumot. Felháborító tünet, hogy az osztálytársad, 

Winter, kiagyal mindenféle latin szavakat, s ha aztán a jelentésük felől 

faggatják, ócsárolja a latin nyelvet, de még szégyenletesebb, hogy nem tud 

semmit a mundai ütközetről, amely után, Krisztus előtt 45-ben, március 17-én az 

egész római birodalom ura lettem. 

Julius Caesar kiegyenesedett, és gyermekláncfű-koszorúját megtűzdelte néhány 

szál útifűvel meg kakukkfűvel. 
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- A cs. és kir. tanügyi tanács jóváhagyta a Feljegyzések a gallus háborúról című 

művemet - folytatta. - Légy szíves, add át ezt a koszorút a cs. és kir. tankerületi 

főigazgatónak. 

Julius Caesar levette fejéről a gyermekláncfűből, útifűből és kakukkfűből font 

koszorút, átnyújtotta Papoušeknek, és fennhangon mondta: 

- Gondolkozz el a latin mondattanon! 

Ezzel felszállt az égbe. 

A negyedikes Papoušek felébredt. A szemközti ágyban nagyokat fújt és az 

orrával sipítón szuszogott az apja. A hajnali félhomályban komornak, ridegnek 

látszott. Papoušek hirtelen arra gondolt, hogy holnap az apjának a postás 

kézbesíti a rovót, mivelhogy ő tegnap a konferencián elégtelent kapott latinból. 

Majd tekintete a nadrágjára tévedt, amelyet az este rávetett a szék támlájára. 

Papoušek a dunyhába fúrta a fejét, és csendesen sírva fakadt. 

Szenteste az árvaházban 

Az árva Pazourekot karácsony estéjén bezárták a kamrába, ahol rajta kívül 

néhány zsák liszt volt, s mint Pazourek boldogan megállapította, egy zsák aszalt 

szilva is. 

Ez a felfedezés okozta, hogy Pazourek kétségbeejtő helyzetét egyszerre 

derűsebb színekben látta, s nem sok hiányzott, hogy hálatelt imát rebegjen 

magában, köszönetet mondva az Úristennek az aszalt szilváért. Ebben csak az 

akadályozta meg, hogy éppen olyan hangulatban volt, amilyenben az ember 

legfeljebb káromkodva emlegeti az istenét. 

Megesküdött volna rá, hogy éppen az Úristen miatt zárták be ide a kamrába. 

Leült egy lisztes zsákra, s elvonult előtte az egész este; a kis Jézuska, aki 

ellátogatott hozzájuk az árvaházba, a hitoktató úr, az igazgató úr, meg két kövér 

úr, egy hórihorgas alak, aki állandóan az orrát szívogatta, és a többiek 

excellenciás úrnak titulálták. A két legrendesebb árva az igazgatói szobából 

néhány csomag sálat hozott fel, a karácsonyfa alá tették, és kezet csókoltak a 

hitoktatónak. 

Aztán jött még néhány úr meg egy fekete ruhás asszonyság, aki egymás után 

megpaskolta az árvák arcát, és megboldogult szüleik után érdeklődött. 

A Neha Tóni azt mondta, hogy neki szülei sose voltak, a többiek ezen röhögni 

kezdtek, és Kalous elrikkantotta magát: 
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- Fattyú! 

Ekkor csikorgatta először a hitoktató úr a fogait. Megjegyezte, a kis Jézuska 

nem érdemli meg, hogy földi szolgája karácsony szent estéjén pofozza meg ezt a 

csirkefogót. Majd megkapja a magáét az első ünnepnapon. 

Metzer Vendi azt mondta, hogy a hórihorgas égimeszelőnek, akit excellenciás 

úrnak hívnak, büdös a szája. 

Pivora fél cigarettába fogadott, hogy nem igaz. Akkor még az ebédlőben voltak. 

Egész nap nem ettek semmit, korgott a gyomruk, és várták a kis Jézust, hogy 

megváltsa őket, mert egész nap böjtölniük kellett két gyerek kivételével, akik a 

konyhában segítettek, s közben elloptak egy fonott kalácsot, s ostoba módon 

még el is dicsekedtek vele. Pivorának egy falatot sem adtak, ezért beárulta őket. 

Azt hitte, elrontja a lakomájukat, pedig a két gyerek már bekebelezte a kalácsot, 

így aztán csak a fenekük sajgott a hitoktató úr keze alatt, de a gyomruk teli volt, 

jólesőn böfögtek. 

- Hurkát kaptak a Jézuskától karácsonyra - röhögött Pivora, és oldalba bökte 

Pazoureket. Egymás mellett álltak a sor közepén, s röhögtek a kövér urakon, 

akik egyre csak azt nyafogták: 

- Szegény gyerekek, szegény kis árvák! 

Aztán az igazgató úr hadonászni kezdett a kezével, s azt mondta, hogy az 

Úristen irgalmas, nem hagyja, hogy ezek a kis férgek elpusztuljanak. A szemét 

közben Winterre meresztette, aki nyelvet öltött az orrát szívogató hórihorgas 

úriemberre. Az igazgató úr súgott valamit a hitoktató úrnak, aki intett 

Winternek, és magával vitte a szomszéd szobába. Winter nemsokára visszajött, 

könnyes volt a szeme, és hallgatott, mint a karácsonyi potyka. 

Aztán a hitoktató úr megparancsolta, hogy menjenek mind a szomszédos 

terembe, ahol már feldíszítve állt a hatalmas karácsonyfa, ágain gyertyák égtek, 

s a csúcsán egy angyal terjesztgette a szárnyait, valaki szénnel bajuszt rajzolt 

neki, szakasztott olyan volt, mint az igazgató úr. Sokáig álltak a karácsonyfa 

előtt, míg végre nyílt az ajtó, bejöttek az idegen urak a fekete asszonysággal 

meg az egész tanítói karral. 

A hitoktató úr keresztet vetett, és elkezdte a miatyánkot. Hangosan imádkoztak 

és jó gyorsan, hogy minél előbb túljussanak rajta. Aztán meg el kellett 

mondaniuk a hiszekegyet meg az üdvözlégyet is. 

Licer azt mondta, inkább vacsora után imádkoznának, maga se tudja, fiú-e vagy 

lány, az egész nap csupa imádság, a hasa meg üres. 
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A harmadik üdvözlégy után az igazgató úr előlépett a kollégái közül, keresztet 

vetett, és azt mondta: 

- Mindörökké ámen! 

Aztán dumálni kezdett a kis Jézusról, vagy fél óra hosszat szaporította a szót. Az 

árváknak úgy korgott a gyomruk, hogy mondhatott az igazgató úr akármit, nem 

hallották. Pedig az igazgató úr még azt is mondta, hogy a kis Jézus egész kicsike 

volt, meg se tudta mondani, milyen apróka, csak a kezével mutatta. 

- Ilyen volt, ni, ilyen kisded... 

A fekete asszonyság hangosan bőgött, az igazgató úr meg nem tudta 

abbahagyni, beszélt a barmokról az istállóban, közben sokatmondó tekintetét 

végigjártatta az árvákon. Beszélt a sálakról is, aztán leült, a hitoktató úr pedig 

fölállt. 

Elmagyarázta, hogy minden árva a kis Jézus születésének emlékére kap egy 

sálat, s megparancsolta, hogy hálából imádkozzanak három miatyánkot, három 

üdvözlégyet meg egy hiszekegyet. 

Pazourek addig meg sem mukkant, pedig Pivora állandóan hergelte, de most, 

hogy megint miatyánkról meg üdvözlégyekről beszéltek, nem állta többé szó 

nélkül, és odaszólt Pivorának: 

- Hogy egy rongyért mennyit kell imádkozni! 

Az orrát szívó úriember csendesen valamit mondott az igazgatónak, aki 

ájtatosan rábólintott, aztán berontott az árvák közé, fülön fogta Pivorát és 

dögönyözni kezdte. 

Pivora sejtette, hogy ha így megy tovább, még elrontják az üdvös karácsony 

hangulatát, ezért hangosan így szólt: 

- Nem én voltam, hanem a Pazourek. 

Persze Pazourek is védekezett, szép kis hajcihő kerekedett, még a hitoktató úr is 

abbahagyta az első miatyánkot, pedig csak ott tartott, hogy "és bocsásd meg a mi 

vétkeinket". Az egész ájtatos gyülekezet hátrafelé forgatta a fejét. 

A nyafogó asszonyság egyszerre szipogni kezdett, aztán fújtatott és sóhajtozott. 

A fekete ruhás urak a mennyezetre emelték tekintetüket, és ékesszólón 

pillantottak a hitoktatóra, aki szemlátomást zavarban volt, s úgy igyekezett 

kikecmeregni belőle, hogy elővette hupikék zsebkendőjét, arca elé tartotta, és 

olyan hatalmasat trombitált, hogy Vošťálek, Blüml, Kačer és Gregor azt hitte, 
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már az öreg portás trombitál odakint, ami azt jelentette volna, hogy 

rágyújthatnak a karácsonyi énekre. Egy emberként visítani kezdték: 

- A kis Jézus megszületett... 

A hitoktató úr magasba emelte kezét, hogy elhallgattassa őket, de a többiek azt 

gondolták, hogy dirigál, s ők is rákezdtek az énekre. 

Az áhítatos karácsonyi bömbölésben az igazgató megragadta Pazourekot, mint 

tigris az ártatlan kisbárányt, s elhurcolta a kamrába. 

A nyájas olvasó képzelje maga elé a kamrát, a kamrában Pazourekot, néhány 

lisztes zsákot, egy zsák aszalt szilvát s a földön egy köcsög tejet. 

Talán mondani sem kell, hogy Pazourek nem evett lisztet. Hogy mit evett és 

ivott, könnyen elképzelhetjük. Elképzelhetjük azt is, hogy mi volt 

lakmározásának következménye az egész napi böjtölés után. 

Elképzelhető végül, hogy a kamrában őrzött két zsák lisztből soha nem sütöttek 

sem cipót, sem kalácsot, s éjfélkor, amikor az igazgató kieresztette Pazourekot, 

az ajtón egyáltalán nem éléskamraillat áradt kifelé. 

Mozgalmas hittanórák 

A darázsdi gyerekek hittanból csak annyit tudtak, hogy az Úristen mérhetetlen 

jóságában megteremtette a nádat. A nád után pedig Horáček hitoktató urat. E két 

fogalom elválaszthatatlanul összeforrott képzeletükben. Az Úr később 

megtanította az embereket, hogy nádból nádpálcát csináljanak. Horáček 

hitoktató urat pedig, hogy a nádpálcát mesébe 

illő ügyességgel suhogtassa. 

A dolog rendszerint úgy kezdődött, hogy 

Horáček káplán úr a tanterembe lépve komor 

pillantást vetett tanítványainak rémült arcára, 

s így szólt: 

- Vaníček, te tökfej, úgy látom, nem tudod 

visszájáról elszámlálni a hét főbűnt. 

Horáček hitoktató ugyanis bűvészügyességgel 

váltogatta és bonyolítgatta a kérdéseket. A 

gyerekeknek visszájáról kellett elmondani a 

tízparancsolatot, vagy például megkérdezte: 
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- Ludvík, te kerge birka, mondd meg gyorsan, melyik hátulról a harmadik 

parancsolat, attól számítva, hogy ne lopj! 

Vallástani matematika volt ez, s az összesített végeredmény mindig az volt, 

hogy porzott a gyerekek nadrágja. 

Akár Vaníček, akár Buchar, akár Ludvík, akár Kratochvil állt az Úr színe előtt, a 

hitoktató előbb-utóbb kezébe vette a nádpálcát, s a feleltetés azzal végződött, 

hogy a gyerekek bánatosan csoszogva kivonultak a dobogó elé. 

Lelkük mélyén megrendült az Isten végtelen jóságába vetett hit, s az a 

meggyőződés ébredt bennük, hogy így kell lenni és nem másképp, hogy a 

hittételek nem a katekizmusban rejlenek, hanem a nadrág ülepében. 

Egyszerű és érthető volt ez. A gyerek lehajol, kidomborítja testének gömbölyded 

részét, ahol a két láb találkozik a háttal, a hitoktató úr gyakorlott és izmos 

kezében pedig suhog a nádpálca. 

Napról napra így volt. A hitoktató úr egymás után térdére fektette tanítványait, s 

kedves mosollyal mondta: 

- Adjatok hálát az Istennek, nyomorultak, amiért elfenekelhetlek benneteket. 

Egy napon Václav gyerek a szomszéd faluból azzal a hírrel tért meg, hogy 

célszerű fokhagymával bekenni a nádpálcát. Nem fáj annyira, s ráadásul a 

nádpálca az első ütés után elhasad. 

Az ártatlan gyermeki lelkekben buzgón égett a tudás vágya, ugyanakkor fennen 

lobogott bennük a gyermeki hit, s mialatt bekenték a nádpálcát fokhagymával, 

Kratochvil örömében elsírta magát. 

Ezt az eseményt a darázsdi iskola történetében a meghiúsult remények korának 

mondhatnánk. 

A reményeket a hitoktató zúzta porrá nadrágjukon. Majd szabad előadást tartott, 

s kijelentette, amit a fokhagymával tettek, elvetemült csalás volt, természetesen 

hiábavaló csalás, mint meggyőződhettek róla. Jogos volt a büntetés, amely a 

nádpálca képében sújtott le fenekükre. Meg akarták téveszteni az Úristent. A 

továbbiakban elmagyarázta, milyen áldatlan hatással lesz eltévelyedésük egész 

életükre. Megtették az első lépést az erkölcsi züllés, a fertő felé. Fogadni merne 

üdvösségébe, hogy a fokhagymát is lopták, ezért most másodszor is elfenekeli 

őket. Kétségtelen, hogy mind, egytől egyig az akasztófán végzik, a 

jószágigazgató úr Vendelkéjének és Zdenkónak kivételével (ezt a kettőt 

sohasem verte el; Zdenko papája az iskolaszék tagja volt). 
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Ily gyászosan múltak a napok, a nádpálca sohasem pihent. Úgy látszott, a 

darázsdi gyerek számára nincs menekvés, s reménytelen egyformaságban 

suhognak majd rájuk az idők végtelenségéig a hittanórás napok. A sánta 

Melhuba azonban váratlanul új irányt adott a vallási kérdés fejlődésének. 

A tó partján elmagyarázta a többi gyereknek a papiros jelentőségét. Odahaza ki 

is próbálta. Papirossal kibélelte a nadrágját, és elejtette a tejesköcsögöt. Apja 

tüstént leoldotta nadrágszíját, de Melhuba csak fele annyi fájdalmat érzett, mint 

máskor. A papiros ettől fogva szent dolog lett a darázsdi iskolások szemében, 

gyűjtögetni kezdték, akárcsak a kínaiak, akik annyira megbecsülik a papirost, 

hogy még az utcán is fölszedik. A papiros nagyszerű védőszernek bizonyult. A 

fő páncélszállító Misterka volt, a boltos fia, s a hitoktató hamarosan észrevette, 

hogy a bitang kölykök arcáról eltűnt a feneküket facsaró kín kifejezése. 

Elmélkedni kezdett, s arra a következtetésre jutott, hogy alighanem 

megkeményedett a bőrük, s a hittanórákra vastagabb nádpálcával kell 

felszerelnie magát, mert Isten végtelen jóságában vastagabbra is növeli a nádat. 

A bűnösöket felsorakoztatta a dobogó előtt, megmondta nekik, hogy úgy látszik, 

már hozzászoktak a vékony nádpálcához. 

- Nesze pénz - mondta Misterkának -, fuss az apádhoz, és mondd meg neki, 

hogy jó erős, vastag nádpálcát válasszon ki. 

Figyelmét nem kerülte el, hogy a bűnösök arca kínosan megrándult, szívét 

elégedett öröm töltötte el, s boldogan dörzsölgette kezét. Összeszorította 

pengevékony ajkát, s arra gondolt, hogy ő is jobban fogja élvezni, ha vastagabb 

nádpálcával verheti a kölyköket. 

Misterka papája nagyszerű nádpálcát választott ki, vastagsága teljesen 

kiegyenlítette a védő papirospáncél fékező hatását. 

A találmányt tehát tökéletesíteni kellett, s Melhuba egy délután a tó partján 

kimondta a varázsszót: 

- Papondekli! 

A hittanóra ezentúl olyan volt, mint valami tüzérségi gyakorlat, a gyerekek 

feneke tompán döngött, s a hitoktató úr elgyötörten sóhajtozott: 

- Istenem, atyám, micsoda kemény bőrük van ezeknek! Elküldte Misterkát, 

hozzon még vastagabb nádpálcát. Ez volt a legvastagabb pálca, amely valaha is 

darázsdi ember szeme elé került. Csapása alatt hasadozott és repedezett a 

kéregpapír. 
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- Most már nincs segítség - sírta el magát Melhuba a tó partján. 

A legközelebbi hittanórán a gyerekek elfásult, kétségbeesett képpel meredtek 

maguk elé. Tudták, hogy minden hiába. Csak Kratochvil arcán rémlett 

bátortalan mosoly. 

Annál bizonytalanabbul felelt, amikor a hitoktató megkérdezte, mikor mutatta 

meg az Úristen az embereknek első ízben végtelen kegyelmét. 

Tizenöten álltak a dobogó előtt, köztük Kratochvil. Tíz gyerek hátán már 

boszorkánytáncot járt a nádpálca, bőgve támolyogtak vissza a padba, a hitoktató 

üdvözült mosollyal suhogtatta szerszámát, s intett Kratochvilnak. 

Térdére fektette, a fene vastag nádpálca fütyülve hasította a jajgatástól sűrű 

levegőt, és bumm! - Kratochvil nadrágja úgy megcsendült, mint a cintányér, 

amikor úrnapján áldásosztás közben összecsapja a rezesbanda nagydobosa. 

A hitoktató elengedte a vigyorgó Kratochvilt és ráordított: 

- Le a nadrággal! 

Kratochvil arcáról lehervadt a mosoly, leeresztette nadrágját, s elkámpicsorodva 

nyújtotta a hitoktatónak a bádogtáblát, amelyet előző este emelt el a 

templomból. 

A hitoktató elképedve olvasta: 

"Adakozzatok Isten házának szépítésére!" 

 

Beszélgetés a kis Milossal 

Négy hónapja ülök vizsgálati fogságban, de még mindig nem vallottam be, mit 

műveltem az én kis unokaöcsémmel - a négyéves Milossal. 

Attól félek, ha megmondanám, hol hagytam el Milost, és megtalálnák, többé 

nem szabadulnék tőle. Tudom, az első kérdése az lenne: Miért ülsz itt? Ó, azok a 

szerencsétlen miértjei! 

Több mint négy hónappal ezelőtt a szülei megígérték Milosnak, hogy a 

nagybácsija - mármint én - elviszi sétálni. Akarva, nem akarva kötélnek kellett 

állnom, s megígértem a szerencsétlen szülőknek, hogy az okos kis lurkót a séta 

végeztével annak rendje-módja szerint hazaviszem. 
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Meg is mondtam neki, mihelyt kiléptünk a házból: 

- Fogd a kezem, nehogy valami baj érjen. 

- Mért ne érjen valami baj? - lepett meg rögtön ezzel a kérdéssel az okos kis 

lurkó. 

- Könnyen elgázolhatna valami. 

- Mért éppen engem gázolna el valami, mért nem téged? 

- Mert te még kicsi vagy. 

- Mért vagyok kicsi? 

- Mert még csak négyéves vagy. 

- Mért vagyok még csak négyéves? 

- Mert nem vagy öt. 

- És ha öt volnék? 

- Akkor egy évvel idősebb volnál. 

- Mi az, hogy idősebb? 

- Látod, amott az a kisasszony már idősebb. 

- Mért mondod, hogy amott? 

- Mert a kisasszony, akiről beszélek, nem ez itt ni, aki szembe jön velünk. 

- Mi az, hogy ez itt ni? 

- Miloskám, hallgass már szépen! 

- Mért hallgassak szépen? 

Adtam neki egy nyaklevest. 

Sírva fakadt. 

- Ne bőgj - mondtam neki. 

Megtörölte szemét a kabátja ujjával, és ártatlan képpel kérdezte: 
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- Mért ne bőgjek? 

- Mert férfi vagy. 

- Mért vagyok férfi? 

- Mert nem vagy kislány. 

- Mért nem vagyok kislány? 

- Azért, drága gyermekem, mert nadrágot hordasz, egyébként pedig majd 

megtudod, ha idősebb leszel. 

- Te is nadrágot hordasz, bácsikám? 

- Hiszen látod, Miloska! 

- Mért nem vagy te is kisfiú, mint én? 

- Mert már kinőttem a gyerekkorból. 

- Én is kinövök a gyerekkorból? 

- Te is kinősz a gyerekkorból, de most már végre fogd be a szád. 

- Mért fogjam be a szám? 

- Mert bedoblak a folyóba. 

- Hű, annak örülnék, bácsikám! 

Most rajtam volt a sor, hogy én kérdezzem meg őtőle: 

- Miért örülnél neki, Miloska? 

- Mert gőzös lennék, bácsikám. 

- Hogyan lennél gőzös? 

- Nagyokat fújnék, kapaszkodnának fel rám az emberek, és harangoznának. Én 

lennék a Gubanc gőzös, és tüzet köpködnék. 

Milos figyelme hirtelen másfelé fordult. Egy ember az utat öntözte. 

- Mért öntözi az a bácsi az utat? - kérdezte Milos. 



 31 

- Hogy ne legyen poros. 

- Mért nem fröcsköl le bennünket? 

- Mert nem szabad bennünket lefröcskölnie. 

- Mért nem szabad? 

- Mert tönkretenné a ruhánkat. 

- Mivel tenné tönkre a ruhánkat? 

- Vízzel, kisfiam. 

- Mért vízzel? 

- Mert vízzel öntözi az utat, nem pedig sörrel. 

- Mért nem sörrel öntözi? 

- Mert berúgna. 

- Mért rúgna be? Te is be szoktál rúgni, bácsikám, anyukától tudom. Mért vagy 

malac, bácsikám? 

- Te ehhez nem értesz, Miloska. De most már hallgass, mert lekenek egyet. 

- Mért kensz le egyet? 

- Mert pocskondiázol. 

- Mért ne pocskondiáználak, pocskondiáznak otthon is. 

- De nem szép tőlük. 

- Tőled se szép, amit teszel, bácsikám. 

Ismét adtam neki egy nyaklevest. A szeme se rebbent, hanem így szólt: 

- Ugye, nem szabad sírnom? Te se sírsz, amikor a néni ver. Mért szokott 

megverni? 

Hátba ütöttem. Elhallgatott, majd mintha mi sem történt volna, élénken 

kérdezte: 

- Mért nincs ennek a háznak az ajtaja hátul? Mért éppen itt van? 



 32 

- Azért, hogy a gazdája bejuthasson. 

- Mért kell bejutnia? 

- Mert itt lakik. 

- Mért lakik itt? 

- Mert itt kell laknia. 

- Mért kell itt laknia? 

- Mert nem akar az utcán hálni. 

- Mért nem akar az utcán hálni? 

- Mert rendes ember. 

Milos elhallgatott, majd azt mondta: 

- De te, bácsikám, nem itt laksz. 

 

 

-  

Utána következett egész sor kérdés: Mért hívják a fát fának, mért vannak a fa 

ágai fönt, nem lehetne-e a fából hólyagot csinálni, mért pukkan szét a hólyag, 

mért vagyok olyan, mint a hólyag, mikor pukkanok szét (megtoldva azzal a 

kéréssel, hogy pukkanjak szét, mihelyt túljutunk a sarkon). 

Megláttunk egy kutyát. Milos rögtön azt kérdezte, hogy a kutya mért nem 

macska (újabb nyakleves). Hosszabb szünet, ezalatt Milos kobakjában sarjadtak 

az új kérdések: 
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- Mért nem csinálnak, bácsikám, az őrangyalból fánkot? Mért izzadsz? Ha 

meleged van, mért nem lógatod a nyelvedet, mint a kutya? Mért nem vagy 

kutya, s mért vagy elefánt? Mért van, bácsikám, ormányod? 

A pályaudvar közelébe értünk. Kétségbeesve kérdeztem Milostól: 

- Nem volna kedved Magyarországra menni? 

- Mért volna kedvem Magyarországra menni, bácsikám? 

- Mert megváltom a jegyet, és elmegyünk szépen együtt. Vonaton! 

- Én is fogok szuszogni - tapsikolt boldogan Milos. 

- Csak szuszogj, kisfiam. 

- Eregetek majd gőzt is. 

- Azt csinálhatsz, amit akarsz, Miloska. 

Váltottam két jegyet a füzesgyarmati vonal végállomására, Pusztamagyaradra, 

mely egy végeláthatatlan pusztaság közepén fekszik. Megjegyzem, hogy az okos 

kis lurkó szüntelen faggatott: 

- Mikor leszünk már ott, mikor teszel le? 

Végre teljesült a kívánsága. A pusztamagyaradi állomástól jó másfél napig 

gyalogoltunk még, és a puszta kellős közepén a lelkére kötöttem Milosnak, hogy 

várjon rám. 

- Mért kell rád várnom? 

- Mert olyan nagyokos vagy. 

 

Ejemék Rézinkája 

(A Gyermekek című ciklusból) 

Hülye volt, vízfejű, és meghalt négyéves korában. Nevezetes esemény volt 

ez az egész Kőalji utcának, ahol Ejemné lakott Rézinkával meg a 

férjeurával, Ejem tutajőrrel. 
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- Végre valami, amikor az ember kidughatja az orrát az utcára anélkül, 

hogy pletykába keveredne - mondogatták az asszonyságok. Gondoltak itt a 

temetésre, és homályos sejtelem támadt bennük holmi halotti torról, mert 

híre ment, hogy Ejemné asszony tíz kiló lisztet vásárolt a sarki boltosnál. 

Aztán az utca végi Novýékhoz beállított Ejemné szomszédnője, Kout 

rongyász hitvese, és elújságolta, mihelyt a doktor kijelentette, hogy 

Rézinka nem éri meg az estét, Ejemné rögtön átszaladt hozzájuk, és 

valamiféle fánkot emlegetett. 

Minden házból meghív valakit a halotti torra, a nők kávét kapnak, a férfiak 

rumos teát, és kártyázni fognak, utána sörért küldenek, és vidám hangulat 

lesz. Ejemné biztosan meghívja Novýnét is. 

Aztán a rongyásznénak eleredt a könnye, és sajnálkozni kezdett a 

szerencsétlen anyán. 

- De hiszen jobb így szegénynek - mondta Novýné -, a leányka hülye volt 

és vízfejű, most legalább már az angyalok közt van. 

- Ezt mondja Ejemné is, kedves szomszédasszony, de mégiscsak vétek, 

ami vétek. A nyomorék gyerek állítólag nem az urától volt. Akkor szerezte, 

amikor az urát legutóbb behívták gyakorlatra. No de Ejem se különb. Amit 

a szatócsnénál művel, azt egyetlen katolikus házasember sem engedné meg 

magának. Megtalálta zsák a foltját, amint a közmondás tartja. Mind a 

ketten vedelnek, kedves Novýné asszony, isten ments, én nem akarok róluk 

semmi rosszat mondani, de száz mérföldről megérzik rajtuk a pálinkabűz. 

Mihelyt Ejem hazaér, Ejemné rögtön eloltja a lámpát, nehogy az urában 

tüzet fogjon a pálinka. 

A rongyászné abbahagyta a pityergést, megkérdezte, nincs-e eladó rongy 

és csont, azzal ment tovább egy házzal. 

Tehát fánk és vigalom, elmélkedett magában Novýné. Minden házból 

meghív valakit. Jöjjön csak haza Pepík az iskolából, küldök vele 

Ejemékhez szentképeket, hogy tegye a koporsóba. 

Mikor Pepík meglehetősen gyűrött, zilált állapotban hazaért az iskolából, 

mivelhogy megverték, mert valahol le akarta metszeni a nyélről a 

szíjostort, hogy parittyát készítsen belőle, az anyja adott neki egypár 

nyaklevest, majd ráparancsolt, hogy tisztítsa ki a cipőjét és mosakodjon 

meg. Aztán még dühösebben esett neki az anyja Pepíknek a nádpálcával: 
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- Komisz kölyök, agyonütlek, hogy merted eltördelni a fakanalakat! 

Novýné kimerült, és eleresztette Pepíket. A gyerek leült a padlóra, és 

dühében halkan sírdogált. Hej, ha erősebb volna! Elkezdett gondolkodni, 

mit tenne akkor. Keresztbe fektetné térdén az anyját, ha ő lenne annak 

helyében, az anyja pedig Pepík lenne. Majd ha nagyobb lesz! Mihelyt az 

anyja egyet ráhúz, kikapja kezéből a nádpálcát, összetöri a tükröt, aztán 

rázárja anyjára az ajtót, és tüstént elmegy a kocsmába. Amikor részegen 

hazajön... 

E szívgyönyörködtető ábrándozásból anyja hangja riasztotta fel: 

- Dolgozz, jómadár, tisztítsd a cipőd és mosakodj, mert újra előveszlek! 

Pepík összeszorította az ajkát, ment a suvikszért, és köpködött bele. 

- Valahogy sokáig köpködsz, te utca kölyke, várj csak, majd hazajön apád! 

Pepík bosszúsan köpött még egyet, és hátra-hátrakapva a nadrágjához, ahol 

sajgott a nádpálca helye, bőszen fényesítette a cipőjét. 

Aztán ment a vízvezetékhez, mosakodott, közben befröcskölte a padlót, el 

kellett hozni az árnyékszékből a rongyot, és feltörölgetni a vizet. Ezzel újra 

összemaszatolta magát, kapott egy nyaklevest, és újra kellett mosakodnia. 

Beletörülközött a tiszta törülközőbe, az anyja megszidta, hogy miért nem 

használta a másik törülközőt. 

Aztán az anyja egy kicsit lekefélgette, zsebébe tiszta zsebkendőt dugott, 

bekente a haját gépolajjal, kinyitotta a szekrényt, és az alsó fiókból elővett 

egy papírdobozt. Felnyitotta, és Pepík előtt feltárult a nagy kincs! Egy 

csomó szentkép! Mindegyiken egy-egy döbbent képű vértanú a hozzá 

tartozó kínzóeszközzel. Olyik-másik vértanú vidáman nézett a világra, 

mint aki örül, hogy vértanú lehet. 

A képek zarándoklatokról származtak, és szomszédasszonyok 

ajándékaként kerültek a házba. Az egykrajcárosak hátlapján nem volt ima, 

a kétkrajcárosakén igen, a négykrajcárosak imádságához búcsú fűződött. A 

legtöbbjét zsidó cégek nyomták és adták ki. 

- Itt van tíz kép, te isten átka - mondta Novýné -, meghalt Ejem Rézinka, 

hiszen tudod, az a hülye, akinek víz volt a fejében, elmész most 

Ejemékhez, a képeket beteszed Rézinka koporsójába, s megmondod 
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Ejemné asszonynak, hogy Novýné tisztelteti, és küldi ezeket a képeket a 

megboldogultnak, hogy vigye fel magával az égbe. És ne felejts el 

keresztet vetni Rézinkára, aki a koporsóban fekszik, mert összetörlek! 

Pepík örömtől repeső szívvel futott ki a házból. Végre egyszer halottat lát, 

és a zsebében ott lapul tíz kép. Hátrapillantott, nem leselkedik-e utána az 

anyja, és szemügyre vette a képeket. A négy legtetszetősebbet, amelyeken 

legtöbb volt az arany és a legkínzottabb az ábrázat, eldugta külön. Holnap 

csereüzletet köt velük. Szent Pétert elcseréli egy gumicsúzliért, az testvérek 

között is megér négy krajcárt, Szent Alajost is odaadja két zsemléért, Szűz 

Máriát egy krajcárért, azon gyufát vesz, és gyújtogatósdit játszanak majd a 

Révparton. Itt van még Salesi Szent Ferenc. Azon gyutacsot cserél Klokner 

Jardától. 

Ment az utcán, és már be akart térni a gyászoló házba, amikor eszébe 

jutott, hogy a rakparton eldicsekedhetik a cimboráknak, milyen feladattal 

bízták meg. 

Mikor a rakpartra ért, a fiúk közt javában folyt a játék. Rabló-pandúrosdit 

játszottak. Rablónak a kis másodikos elemista Peliškát tették meg, és épp a 

büntetést hajtották végre rajta egy homokkupac tetején. Hasra fektették, és 

az ítélet szerint tíz ütést kellett kapnia. Ekkor azonban megjelent Pepík. 

Békét hagytak Peliškának, és felszólították Pepíket, hogy játsszon ő is. 

- Én megyek hullát nézni - mondta meglehetősen illetlenül Pepík. 

Egy pillanat alatt köréje csődültek. Pepík elővette zsebéből a hat képet: 

- Ezeket be kell tennem a koporsóba. 

Tüstént mesélni kezdett az irigykedő cimboráknak. Ejem Rézinka 

eltávozott az élők sorából, hülye volt és vízfejű. Ezután az angyalok között 

lesz, és este látni lehet majd, amint a kémények fölött repül. Ő már látta. 

Szellemmé változott, és olyan az illata, mint a marcipáné. A szeme villog, 

és este ott állt Pepík ágya mellett, szakasztott olyan gyüge volt, mint 

életében, csak éppen németül beszélt. 

Pepíknek lúdbőrözött a háta, és Kalista gyanakvón kérdezte tőle: 

- Ugye, ugratsz bennünket? 

- Istenemre, nem! 
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- Mondd még egyszer, hogy istenemre! 

- Becsületistenemre! 

Drvota meghúzta Pepík kabátját: 

- Pepík, vigyél magaddal bennünket, kapsz tőlem egy szíjat csatostul. Mi is 

szeretnénk látni a halottat. 

A kis Pepík elpityeredett: 

- Én még sose láttam halottat. 

- Tudjátok mit, fiúk, adok mindegyiteknek egy képet, és velem jöttök. 

Mentek szép egyetértésben, a boldogságtól felajzva. 

A gyászoló ház elé érve Pepík odafordult a cimborákhoz: 

- Hanem azt megmondom, fiúk, szomorú képet kell vágnotok, rettentő 

szomorú képet. Erőltessétek meg magatokat. Próbáljátok meg! 

Megpróbálták, és Pepík elégedett volt. Kopogtattak, s beléptek. A 

konyhában ott ült Ejemné asszony, és harisnyát kötött. Pepík eléje állt, és 

előadta, hogy az édesanyja tisztelteti, képeket küld Rézinkának, és őneki 

azokat be kell tennie a koporsóba. Ejemné asszony sírva fakadt, s bevezette 

a fiúkat a szobába, ahol az asztalon, a nyitott koporsóban, viaszsárgán ott 

feküdt Rézinka. Körös-körül olcsó gipszalapzatra helyezve gyertyák égtek. 

Ejemné asszony kiment, de még előtte sírva így szólt: 

- Imádkozzatok hát érte, gyermekeim. - Betette maga után az ajtót, és 

magukra hagyta a fiúkat. 

Pepíkkel az élen nem győzték bámulni a koporsót, meg Rézinkát is. 

Mráček hozzányúlt a halott orrához. 

- Hideg - mondta egykedvűen. 

Egymás után követték a példáját. 

- Hideg - ismételték utána. 
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- Úgy hallottam, az angyaloknak szárnyuk van a hátukon - mondta Drvota 

-, biztosan a koporsóban nő ki. 

- Megfordítanám a halottat - mondta a kutató természetű Pepík -, de az 

öregasszony esetleg benyitna, meglátná, és lármát csapna. 

Közben az icurka-picurka Pepík próbálta elfújni valamelyik gyertyát, 

mivelhogy azonban kicsi volt, nem sikerült neki. 

A többiek, mert jómaguk nem akartak bajlódni a gyertyaoltogatással, 

feltették a csöppséget az asztalra, s a kis Pepík fontoskodó képet vágva 

elfújta a gyertyát. 

Majd Pepík javasolta, hogy egymás után tegyék be a képet a koporsóba, ő 

kezdte, s betette a képet lábtól. 

Pepíket követte Drvota, és fejtől tette a képet, aztán a többiek mind-mind, 

végezetül a kis Pelíšek székre állt, és a képet a halott szájába helyezte. 

Közben Kalista a kályha tetején talált egy almát, zsebébe dugta, de Mráček 

figyelte, mit művel, és csendesen kérte tőle az alma felét. 

- Ezt ni, keress magadnak - mondta gorombán Kalista. Mráček belerúgott. 

Kalista elkapta Mráček fülét, és cibálni kezdte a haját. Verekedés támadt, 

nagy zaj. Pepík hirtelen rájuk szólt: 

- Fiúk, gyorsan, tegyünk úgy, mintha imádkoznánk. 

Abbamaradt a civakodás, és a fiúk buzgón dünnyögni kezdtek: 

- Hummá summá bammú hümmű... 

Nyílt az ajtó. 

- Menjünk - mondta Pepík, mégpedig igen szomorú hangon. 

Ejemné asszony állt az ajtóban. 

- Köszönöm, gyermekeim - mondta elérzékenyülve -, köszönöm az én 

Rézinkámhoz való jóságotokat. 
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Sorban megcsókolta őket, és mindegyiküknek adott egy krajcárt. Alig 

bírták magukba fojtani a nevetést, de mihelyt kikerültek a folyosóra, 

egyszeriben mind felkiáltottak: 

- Tyühű! 

Aztán rohanvást neki az utcának, mialatt a síró anya azzal foglalatoskodott, 

hogy Rézinka koporsója mellett meggyújtsa az elfújt gyertyát. 

Hogyan tanult meg Baluška hazudni 

Baluška egy dologban felülmúlta minden osztálytársát. Az eleven patriotizmus 

dolgában. Kiváló hazafiak voltak ugyan az osztálytársai is, akikben mint 

podskalíiakban engesztelhetetlen gyűlölet izzott a smíchoviakkal szemben, de a 

Moldva jobb partjának színeit senki sem védte olyan derekasan, mint Baluška. 

Amikor elkezdődtek az évről évre megismétlődő emlékezetes harcok, vagyis 

mihelyt befagyott a Moldva, és a két nemzet egymásnak eshetett, az utcákon 

pedig felhangzott a jelszó, hogy újra kitört a háború, Baluška a kocsisok 

ostornyeléről serényen lopkodta a szíjat, és gyártotta a csúzlit. Az ő parittyái 

hordtak a legmesszebbre. Szörnyű szitkozódással mindig elsőnek vetette rá 

magát a smíchoviakra, zsebei tele voltak kővel, s ha a lőszer elfogyott, nagy 

csatos szíjjal rontott neki a megrémült smíchovi hordáknak. 

A szíjaké lett hát a szó. Egyszer Baluška egymaga foglyul ejtett öt smíchovit, 

akiket aztán diadalmasan kísértek át a saját partjukra, Podskalíba. Oszlopban 

hajtották be őket az ősi Podskalí fakerítéses karámjába, hogy ott, e félreeső 

helyen valamennyiüket motozásnak vessék alá. A fogságba esett smíchoviak 

úgy kullogtak, mint megannyi kezes bárány, mert tudták, hogy attól az 

ellenségtől, amelynek Baluška a vezére, nem várhatnak könyörületet. A 

zsákmány rendszerint nem sok volt, néhány csúzli, egy vagy két négykrajcáros 

bugylibicska, ostornyél, mely ragadt az ember ujjaihoz (krajcáros 

különlegesség), fél cigaretta a legócskább fajtából, krajcár, három csavar, 

szögek, szíj meg szentképek, amelyeket az arra érdemes smíchovi legénykék a 

hittantanártól kaptak, mielőtt a tanítás végeztével csatározásra mentek. Nem 

tekintettek azonban egy-egy ilyen szentképet holmi amulettnek, amely megvédi 

a harcost az ellenségtől, azért vitték magukkal az ütközetbe, hogy még a 

harcvonalban elcseréljék radírgumiért vagy gombfestékért. Most itt álltak, 

kirabolva, mindentől megfosztva, a szitkozódó ellenségtől körülvéve. Bús 

képpel várták, mikor kerül sor az elnadrágolásra. Hamarosan sor került rá, s 

miután a büntetés foganatba tétetett, Baluška megnyálazta tintaceruzáját, a 

foglyok homlokát bekente nyállal, s amilyen szépen csak tudta, sorban 

mindegyiknek a homlokára ráírta ezt a nehezen letörölhető mondatot: "A 

smíchoviak büdös dögök." 
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Aztán a foglyok kötelesek voltak még megcsókolni a podskalíi zászlót, mely 

Baluška nénjének alsószoknyájából készült (a lopást otthon, Baluškáéknál későn 

fedezték fel), s mehettek haza övéihez, a podskalíi harcosok éber őrszemeitől 

kísérve és kínzatva. 

A podskalíiak egészen a hídig kísérték a smíchoviakat, ott eleresztették őket, a 

smíchoviak rohanva iszkoltak el a hídpénzszedő mellett, s a podskalíiak 

kiabáltak utánuk: 

- Nincs pénzük a vámra, nincs pénzük a vámra! 

Az ellenség hasonló vad dolgokat követett el a maga foglyain, és szintúgy 

kínozta őket. Baluška maga is tapasztalta ezt, amikor egyszer a Császárréten 

orvul megtámadták és fogságba ejtették a smíchoviak. 

Nem ismerték Baluškát, afféle martalóc népség volt csak, mely mindig feltámad 

a hadsereg nyomában, és a saját szakállára tevékenykedik. 

 

Durván megkérdezték, hová való. Megmenekedhetett volna egy kis füllentés 

árán, de Baluškába Mucius Scaevola hős lelke költözött, és fagyos nyugalommal 

jelentette ki: 

- Podskalíi vagyok, ti smíchovi dögök. 

Meggyalázva, megmotozva, mindenéből kifosztva került vissza övéihez. 

Elvették a gumicsúzliját is. Akinek még nem volt gumicsúzlija, nem tudja 

felbecsülni ezt a veszteséget. 

A gumicsúzlival verebekre vagy a bakter kalapjára szokás lövöldözni. Szintúgy 

megfelel macskák ellen is, és a napi árfolyam szerint bármely iskolában 

beszerezhető cserébe egy nagy első áldozási képért vagy a védszentjeinket 

ábrázoló egész sorozat apró képért, mely körülbelül tíz darab komisz cigaretta 

értékének felel meg. 
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- Hazudnod kellett volna - mondták neki, amikor elmesélte az esetet. - Hülye 

voltál. Azt kellett volna mondanod: Smíchovi vagyok, te ló. 

- Csakhogy én nem tudok hazudni - mondta keserű szívvel Baluška. - Sokat 

szenvedtem már emiatt otthon. A minap is elcsentem apám fiókjából egy hatost, 

s rögtön engem vettek gyanúba, azt mondták, én vagyok a tettes. Egyszeriben 

melegem lett, és már toltam is le a nadrágomat. Bevallottam. Tegnap megint 

csak bevallottam, hogy megettem az utolsó buktát, amit a nagyapónak tettek 

félre. 

- Ne félj, majd megtanulsz hazudni - biztatta Baluškát a nyakigláb Vítek. - 

Eleinte én is csak hülyén pislogtam, és úgy kivörösödött a képem, hogy egy szót 

se kellett szólnom. Ma már hazudom szemrebbenés nélkül. Bármit összetörök 

otthon, ráfogom a húgomra, és azt verik meg, ostoba nő, egész nap nem csinál 

mást, csak bőg. 

 

- De hiába, ha nekem nem megy a hazudozás - mondta Baluška. - Elkezdek 

dadogni, és összehordok hetet-havat, vagy pedig olyan furcsán beszélek, hogy 

már azt mondták, az eszem tisztul. Egyszer véletlenül meggyújtottam a 

szalmazsákot, és azt mondtam apámnak, hogy a mama csinálta. 

A tapasztalt Vítek elgondolkozott. 

- Rá se ránts, majd ha igazán szorul a kapca, megtanulsz hazudni. 

 

Tavasz volt. A két nemzet nem vonulhatott egymás ellen, ezért hát a 

podskalíiak, hogy ne henyéljenek, felkerekedtek, és megtámadták a podolíiakat, 

azaz édestestvéreiket. 

Egy ízben a podolíiak is foglyul ejtették Baluškát, s bevallotta nekik, hogy 

podskalíi. Megbűnhődött érte. 

Baluška papájának vendéglője volt lenn a folyóparton. Egy verőfényes 

délutánon, amikor a nap gyönyörűen sütött, és a podskalíiak vonultak a 

Vyšehradon túlra, a sziklák közé, hogy bekerítsék és elfogják a podolíiakat, 

Baluška az apja megbízásából szomorúan ballagott Prágába, hogy szafaládét 

vásároljon a vendéglő részére. 

Szíve a harcostársaival volt. Mikor hazafelé tartott a csomag szafaládéval, a 

kertek közt húzódó, szűk utcában megpillantott egy fiút, aki egész arcátlanul 

fütyörészett. 
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Baluška utolérte, s kiderült, hogy a fiú podolíi. Vagyis esküdt ellenség. Baluška 

barátságtalan arckifejezését látva a podolíi jöttment ijedt fintort vágott, és 

próbált kereket oldani. Baluška azonban taszított rajta egyet, és rászólt: 

- Ne lökdöss! 

Máris folyt a párviadal. 

A szafaládés csomag a földre esett, és szétszakadt, kirepült belőle két gyönyörű 

pár szafaládé, és Baluška nem ért rá felszedni, csak azt látta, hogy valahonnan a 

kerítés mögül kirohan egy kutya, felkapja a szafaládét, és vidám farkcsóválással 

fut Emmaus felé. 

Baluška eleresztette az ellenséget, felkapta a csomagot, és szaladt a kutya után. 

Dehogyis érte utol. Mikor végre meglátta a kutyát, az már csak a szája szélét 

nyalogatta kéjesen. 

Baluška letörve ért haza, és buzgón kezdte felaggatni a szafaládét a söntésasztal 

mellé. 

- Mind hazahoztad? - kérdezte az apja, és szigorú számvetésnek vetette alá a 

szafaládét. 

- Kettő hiányzik - mondta komoran, és intett Baluškának. - Gyere be a szobába! 

Baluška gépiesen követte apját, és máris kezdte a nadrágját letolni. 

- Nem úgy, drága fiam - mondta az apja -, előbb áruld el, miért etted meg. 

- Nem én ettem meg. 

- Hanem ki? 

- A kutya. 

- Ne hazudj! 

- A kutya ette meg, amikor szétszakadt a csomag - sírta el magát Baluška. 

- Szóval te tanulsz hazudni?! - gurult dühbe az apa. - Mama, gyere csak ide, 

lásd, hogyan füllent megint ez a kölyök. Rég megmondtam már, hogy ne próbálj 

hazudni, és egyszeriben kiagyalsz mindenféle mesét, pirulsz, no de majd én 

megtanítalak. Bevallod te a bűnöd. Addig térdelsz borsón, míg el nem megy a 

kedved a hazudozástól! 
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Baluška tehát térdelt a borsón, szemközt vele ott ült szigorú képpel az anyja, és 

olvasta Szent Adalbertet. 

Időnként ránézett, és megkérdezte: 

- Megetted? 

- Nem ettem meg! 

Valahányszor megürült az ivó, az apa bejött, és megszólalt fenyegető hangon: 

- Ne hazudj! Megetted? 

Baluška mindannyiszor sírva fakadt: 

- Nem ettem meg. 

Mikor este vacsorához terítettek, Baluška még mindig térdelt a borsón, és sírva 

felelgetett a feltett kérdésekre: 

- Nem ettem meg! 

A füstölt hús zsemlegombóccal olyan ínycsiklandó, de Baluška még mindig 

térdel a borsón. Végre nem bírja már, és várja, mikor teszik fel neki a kérdést. 

Épp jókor szólal meg az apa: 

- Utoljára figyelmeztetlek, hogy ne hazudj. Megetted? 

- Megettem! - vágja rá minden pirulás nélkül Baluška. 

- Most már letolhatod a nadrágodat - mondja jólelkűen az apja, és Baluška 

boldogan hasal rá a jóságos atyai térdre. 

Aztán kapott füstölt húst zsemlegombóccal, és amikor a kiállt szenvedés 

fáradtságával bebújt az ágyba, s feltekintett az ágy fölött csüngő őrangyal 

képére, ezt suttogta: 

- Hála istennek, már tudok hazudni. 
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