
Erdõtûz

Amikor kisfiú voltam, egy télen
elhatároztam, hogy mihelyt bekö-
szönt a tavasz, minden vasárnap
turistáskodni fogok Törpeháza
környékén. Elmondtam tervemet
akkori cimborámnak, a szintén
törpeházai Bérci Bercinek is, és
felszólítottam, hogy tartson majd
velem. Berci megörült indítvá-
nyomnak, s nem ellenezték ter-
vünket a szüleink sem. Mindössze
azt kívánták, hogy mindig mond-
juk meg, hogy hova megyünk,
tudhassák, merre keressenek, ha
nem jönnénk haza ozsonna idejé-
re.

Amint tudjátok, Törpeháza a
Börzsöny-hegységben van, s a
Börzsönyt már akkor is szívesen
felkeresték a természetjárók, Bu-
dapestrõl is, meg a közeli Vácról
is. Voltak, akik már szombaton ki-
jöttek, sátrat vertek, s vasárnap
szabad tûzön sütöttek-fõztek ma-
guknak ebédet. Az ebédfõzés az
erdõben Bercinek is, nekem is
igen megtetszett, s már második
vagy harmadik kirándulásunkon
elhatároztuk, hogy ezentúl mi is
sütni-fõzni fogunk. A vasállványt,
amelyre az edényt állíthattuk, va-
gyis az úgynevezett „háromlábat”
Berci édesapja készítette el szá-
munkra, a mély vasserpenyõt
édesapám szerezte a váci vásá-
ron, s legközelebbi kirándulá-
sunkra már teljes konyhai felsze-
reléssel indultunk. Minthogy a ne-
héz vasserpenyõt én vittem, úgy
egyeztünk meg, hogy a háromlá-
bon kívül Berci hozza az ásót is.
Az ásó Berciéké volt. Szüleink
erõsen a lelkünkre kötötték, hogy
mindig vigyük magunkkal, ássunk
gödröt a tûznek, s ha elkészítettük
ebédünket, mindig gondosan te-
messük be a parazsat. Fel ne
gyújtsuk az erdõt, miként gondat-
lan budapesti és váci kirándulók
nemegyszer megtették.

Elsõ turistaebédünk után Berci
bele is kaparta a kiásott földet a
gödörbe, betemette a még izzó
rõzsét, aztán elnyúltunk egy kis
pihenésre a füvön, s néztük fejünk
fölött a fák fiatal, tavaszi lombját.
Amikor vagy egy félóra múlva fel-

szedelõzködtünk, én még egy-
szer odaléptem a tûzgödörhöz, jól
letapostam a visszalapátolt földet,
és közelrõl is megnéztem: nem
áll-e ki a gödörbõl valamelyik vé-
kony rõzsécske, amelyen felszín-
re szökhetik az izzás, és átterjed-
het a száraz avarra. Bercinek
azonban nem tetszett, hogy felül-
vizsgálom munkáját, és azt mon-
dotta: „Ojjé... Régen elaludt az
már, fölösleges táncolni rajta.” De
hiába mondotta, hogy fölösleges,
én bizony a következõ vasárnapo-
kon is megvizsgáltam a tûzgödröt,
elkapartam a közelbõl a száraz le-
veleket, és jó erõsen megtapos-
tam a földet. Pedig Berci most már
csúfolódott is: „Ojjé... Már megint
eljárod a tûztáncot? Te kannibál!
Csakhogy a kannibálok okosab-
bak, mert õk evés elõtt táncolnak,
te meg teli hassal!”

Persze bántott ez a csúfolódás,
azt az örömet azonban, amellyel
az ismeretlen tájak fölfedezésé-
nek örültem, nem csökkentette.
Igen örültem akkor is, amikor har-
madik vagy negyedik tûzrakásos
kirándulásunk délutánján rátalál-
tunk Földigszakáll bácsi házikójá-
ra. Földigszakáll bácsi ugyan-
olyan törpe volt, mint Törpeháza
lakosai, de amikor csillagászattal
kezdett foglalkozni, kénytelen volt
felköltözködni egy hegygerincre,
olyan helyre, ahonnan az egész
égboltot vizsgálgathatta óriási
messzelátójával. Berci is, én is jól
ismertük õt, hiszen minden vasár-
nap délután lejött Törpeházára.
Most tehát örvendezve szalad-
tunk oda hozzá, és kértük, hogy
mutassa meg a csillagvizsgáló
berendezést. Földigszakáll bácsi
szívélyesen meg is mutogatott és
elmagyarázott mindent, azután
pedig, beszélgetés közben észre-
véve, hogy sütõ-fõzõ felszerelé-
sünk is van, mosolyogva így szólt
hozzánk: „De nagyon vigyázzatok
ám, gyerkõcék! Fel ne gyújtsátok
magatokat!” Sejtettem, hogy vala-
mi mélyebb értelme is van ennek
a tréfás intelemnek, s megkérdez-
tem tõle: „Hogyan érti ezt Földig-
szakáll bácsi? Még sose hallottam

róla, hogy önmagukat gyújtották
fel a kirándulók.” Földigszakáll bá-
csi megsimogatta a fejem: „Az is
felgyújthatja önmagát, aki az er-
dõnek semmi kárt nem okoz. El-
oltjátok-e gondosan a tüzet sütés-
fõzés után?” Berci nevetve felelte:
„Ojjé... Túlságosan is gondosan!
Moha még le is tapossa, és kanni-
báltáncot jár a gödör fölött!” Föl-
digszakáll bácsi azonban komoly
arccal bólogatott. „Nagyon he-
lyes! Ha mindig gondosan eloltjá-
tok, akkor nem kell tartanotok tõle,
hogy felgyújtjátok önmagatokat.
Akkor nem fognak leperzselõdni
lelketek fiatal tavaszi lombocskái.”
No, ebbõl egyetlen szót sem értet-
tem, de már szégyelltem hábor-
gatni további kérdezõsködéssel.
Örvendtem, hogy helyeselte gon-
dosságomat, s reménykedtem
benne, hogy Berci nem csúfol töb-
bé. De hiába reménykedtem.

Legközelebb, amikor letapos-
tam a földet, még csúfondárosab-
ban emlegette a kannibál tûztán-
cot, a következõ héten pedig nem
hozta el az ásót. Kijelentette, hogy
máskor sem fogja elhozni, mert
nehéz cipelni, gödröt ásni is ne-
héz, s ha eltapossuk a parazsat,
akkor nem is fontos a gödör. Az
ásás valóban nehéz munka volt a
gyökerekkel benõtt, köves, erdei
földben, belenyugodtam hát, hogy
máskor sem hozza el, hiszen biz-
tos lehettem benne, hogy én úgyis
gondosan eltaposom a parazsat.

A következõ vasárnap ismét út-
ba akartuk ejteni Földigszakáll bá-
csi házát. Ezt az útirányt jelentet-
tük be szüleinknek is. De közvet-
lenül indulásunk elõtt jutott
eszünkbe, hogy menjünk el elõbb
a Hûvös-szakadékba, már nagyra
nõhettek a csiperkegombák, és tí-
zóraizzunk ott vajban sült gombát.
Ezt az útirányt azonban nem je-
lentettük be, attól tartottunk: so-
kallnák a kerülõt. Tervünk viszont
nagyszerûen sikerült. A Hûvös-
szakadékban óriási csiperkegom-
bákat találtunk, tüzet raktunk, s
már egy félóra múlva jóízûen la-
komáztuk a pompás tízórait. Ek-
kor azonban történt valami.
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Amikor éppen az utolsó falat sült
gombát nyeltem le, elszáguldott a
közelünkben egy fiatal mezei nyu-
szi, utána meg hosszú ugrásokkal
egy öreg róka. Ha meggondoltam
volna, hogy a róka húsevõ állat, s
õ is csak tízóraizni akar, miként
mi, akkor talán meg se moccan-
tam volna. Én azonban gondolko-
dás nélkül felugrottam, és rohan-
tam a róka után, el akartam ker-
getni, segíteni a nyuszinak, hogy
megmenekülhessen. Futottam,
futottam, a róka egyszerre csak
eltûnt a szemem elõl, én meg lent
voltam a szakadék alsó végében,
éppen ott, ahova amúgy is le kel-
lett jönnünk. Megindultam ugyan
visszafelé, de alig mentem né-
hány lépést, Berci már a közelben
csörtetett felém, s hozta a tarisz-
nyákat is, a serpenyõt, mindent.
Tudtam én jól, hogy ennek ellené-
re vissza kéne mennem tüzelõhe-
lyünkhöz, s meg kéne vizsgál-
nom: nem maradt-e ott parázs,
tudtam én jól, hogy nem volna
szabad megbíznom a Berci-féle
felületes eltaposásban, dehát...
én, bizony, viszolyogtam tõle,
hogy visszamásszam a szakadék
felsõ végébe, és viszolyogtam at-
tól is, hogy megint hallani kelljen
Berci csúfolódásait. Megindultam
hát Berci után Földigszakáll bácsi
háza felé, de éreztem, hogy hely-
telenül cselekszem, furdalt erõ-
sen a lelkiismeret, s oda lett a jó-
kedvem.

Földigszakáll bácsi a csillagok
fényének erõsségét is mérni szok-
ta éjszakánként, de úgy látszik,
értett õ a gyermeki szemek fényé-
hez is, mert csak rám pillantott, s
már kérdezte is aggodalmas arc-
cal: „Mi történt veled, kis Moha?
Mitõl ilyen szomorú a tekinteted?”
Jólesett a kérdése, s feleltem is rá
õszintén: „Nagyon bánt, hogy
nem mentem vissza a Hûvös-sza-
kadékba, nem néztem meg, jól el-
taposta-e Berci a parazsat.” Föl-
digszakáll bácsi megdöbbenve
nézett rám, aztán szomorúan bó-
logatott: „Megtörtént hát, amitõl
tartottam: felgyújtottad önmaga-
dat... Leperzselted lelked fiatal ta-
vaszi lombocskáit.” Az én szá-
momra még mindig homályos be-
széd volt ez, de most nem volt
kedvem kérdezõsködni. Szégyell-
tem magam, szomorú voltam,
hallgattam. Bercit azonban bosz-
szantotta, hogy úgy beszéltem ró-
la, mint akinek a munkáját fölül

kell vizsgálni, s nagy hetykén kiál-
totta: „Moha mindig túloz! Jól elta-
postam én máskor is, most is,
még sose lett baj, nem lesz tûz
most se.”

Ebben a pillanatban megkon-
dult odalent a völgyben valame-
lyik falu harangja. De nem úgy
szólt, mint máskor, hanem gyor-
san, ijesztõen, vészt jelezve: fél-
reverték. Mindhárman a házikó
verandájának korlátjához siet-
tünk, s rémülten láttam, hogy a
Hûvös-szakadék felsõ vége fölött
sûrû, sötétszürke füst hömpölyög,
ég az erdõ. Megkondult egy másik
falu harangja is, aztán a harmadi-
ké, s néhány perc múlva már vág-
tatott is az egyik faluból két szekér
a szakadék felé: egy szivattyús
kocsi, egy másik meg emberrel te-
le, nyilván ásós, fejszés férfiakkal:
árkot ásni, fákat dönteni, hogy
meggátolják a tûz tovább terjedé-
sét. Már egy másik faluból is vág-
tatott két szekér, a füst meg egyre
sûrûbben hömpölygött, egyre da-
gadt a lombok fölött.

Földigszakáll bácsi egyszerre
csak hozzám fordult: „Látott-e va-
laki titeket a Hûvös-szakadék-
ban?” „Senki. Ma nem járt más a
Hûvös-szakadékban. Otthon se
tudják, hogy ott voltunk. Azt hi-
szik, egyenesen ide jöttünk.” Föl-
digszakáll bácsi a háza mögött le-
võ tisztásra mutatott: „Rakjatok ott
tüzet!” Megértettük, hogy mit akar.
Hadd lássák Törpeházán az itteni
füstöt is, lássák, hogy itt vagyunk,
itt raktunk tüzet, nem mi jártunk a
Hûvös-szakadékban. Rettentõen
féltünk, szégyelltük magunkat, s
nagy szégyenkezésünkben rá se
mertünk nézni Földigszakáll bá-
csira. De nemigen tekintgetett

ránk õ sem. Amikor, vagy másfél
óra múlva, eloltották a tüzet, meg-
parancsolta, hogy fõzzük meg a
gulyásunkat, s együnk, de egye-
bet nem szólt hozzánk egészen
uzsonna idejéig. Akkor is csak
annyit mondott, hogy „Gyertek!”, s
indultunk mindhárman Törpeháza
felé. Amikor már közel voltunk a
falunkhoz, megállt, és így szólt
hozzánk: „Megmentelek titeket,
de nem a ti kedvetekért. Ha kide-
rülne, hogy ti gyújtottátok föl az er-
dõt, szüleiteknek kellene megfi-
zetniük a sok-sok elégett élõfa
árát. Arra pedig tán még a kerte-
tek, házatok, utolsó párnátok is
rámenne.”

Csak ekkor eszméltünk rá, hogy
milyen irtózatos kárt okoztunk. Ber-
ci a hanyag természetével, én meg
azzal, hogy nem fogadtam szót ön-
magamnak, hogy nem mentem
vissza tüzelõhelyünkhöz, noha
ösztönzött rá a lelkiismeretem.

Hazaérkezésünk baj nélkül tör-
tént meg, senki sem gyanakodott
ránk. Az egész falu a gondatlan
budapesti vagy városi kirándulók-
ról beszélt. Mielõtt elváltunk Föl-
digszakáll bácsitól, eszembe ju-
tott, hogy meg kéne kérnem: Ha
haragszik is, mondja meg végre,
miként érti azt, hogy „önmagamat
gyújtottam fel”. De megértettem
én azt még aznap este Földigsza-
káll bácsi magyarázata nélkül is.

Alkonyat táján kint álltam a há-
zunk elõtt, néztem a Hûvös-szaka-
dék felé. Jól látszott a zöld hegyol-
dalban az a nagy, kormos, fekete
folt, amelynek a helyén elpusztult a
sok fa, a sok fiatal tavaszi lomb. Ki-
hallatszott hozzám a konyhánkból,
amint az egyik szomszéd néni ezt
mondotta édesanyámnak: „A te fi-
ad is sütni-fõzni szokott az erdõ-
ben Bercivel. Még õk is felgyújthat-
ják egyszer az erdõt...” Édes-
anyám azonban nevetve felelte:
„Az én fiam? Az erdõt? Neked ak-
kor fogalmad sincs róla, hogy ki-
csoda az én fiam! Ott nem hagyna
õ egy babszemnyi parazsat se!
Moha maga a gondosság, az ala-
posság!” Hallgattam, hallgattam
ezt a dicséretet, néztem a fekete
foltot, és egyszerre csak megértet-
tem Földigszakáll bácsi szavát.
Megértettem, hogy nem vagyok
már az, aki voltam, nem vagyok
már az a kifogástalan, gondos,
alapos Moha, felgyújtottam maga-
mat, s leperzselõdtek gondossá-
gom üdén zöldellõ, fiatal tavaszi
lombjai...
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