
KOMAROMI JбZSEF SÁNDOR:  

Van--e aMaláji--félszigeten katicabogár?  
r Elbesгélés  r 

 

Mi tagadás benne, már arra sem igen emlékeztem: a .földgömb гΡlek  
melyik táján, melyik tengerbe nyi гΡjtja nyelvét a Maláji félsziget? 

Végtére idestova húsz esztendeje, hogy kikerültem az iskolapadból; 
nem tartozom azok 'közé, akik négy fal közt сsiicsülve világkörüli utazáso-
kat tesznek; keresztrejt иény iej.t.ésre sem fanyalodtam  soha él гtenLben --
h}at honnan a fészkes micsodábбl is emlékeztem volna, hogy a Maláji-
félsziget Azsia legdélibb csücske s keleti partját a Délkínai-tenger, a nyugatit 
meg az Lndiai-бееán hulláцnai ringatjálk? 

Mi ütött mégis •beuém, ihogy сffёІe találós Rierdésekkel akarom 
zavarbahozni embertársaimat, mint ez: van-e a Maláji4élszigete зz katica-
hagár? 

16, ez már megint más dolog! 
Ennek a kérdésnek a kigondolásával Arpáné nagyobb jutalmat 

szerzett, mint amemnyit a legszerencsésebb keresztrejtvény-matador agy éle-
ten át ősszekapaгhat. 

 

Arpáné giannáziumi tanárnő ; alacsony ;  jó húsban lévő , pirosarcú asz-
.szony, afféle se nem sz őke, se nem barna, amelyikrđl azt tartja a szólás, hagy 
ez az igaz magyar fajta. Különben semnmi rendkívüli se .benne, 'se rajta: asz-
szany, minta többi és tanárnđ, mint .a többi. 

Azaz, hogy mégis csak van valami különös is Arpánéban. Az els ő  
szerelme. Arpáné első szerelme ugyanis az angolnyelv volt.  

Ezt a rendhagyó szerelmet a sörgyárosék Editjének angol nevel őnője  
lobbantatta fel Kormos Ilonában, ajki akkor, tízéves korában, araég maga sem  
sejtette, hagy egyszer majd Arpáné lesz a ibecsületes neve. A sörgyáros lányának  
habéves korától kezdve angol nevel őnője volt, ez azonban csöppet sem akadá-
lуozta, hogy Edit és Ilona össze ne barátkozzanak, miután° a gimnázium els ő  
osatályában egypadba ültették đket. Amikor Ilona elđször kereste fel ottho-
núiban új barátnđjét, az történt, hagy a nevel đnđ  ránézett és mondott valamit  
angolul Editnek. A ♦sörgyáros lánya felvihogott és így szólt zavartan mosolygó  

• véndégéhez: »Jaj, .te, hogy miket ki nem tud találni ez az én angol ksasz-
szonyom! Azt mondja, az ilyen felemás szemű  LLányok, mint te, nagyon kap б-
sak Aпneг kaaban!« Azám, mert Ilona •ba jszemének szivárványhártyája sár-
gás-barnát, a jobbé pedig kékes-zđldet tükrözött. Fiú pajtásai •zámtalan-
szor meg iás ríkatták miatta -- most meg, egyszemre, mit nem hall: ngmihogy  
hiba, hanem még vonzó tulajdonság ez, Arnerikaban!  

Akkor aztán addig-addig könyörgött, dorombolt és hízelkedett, amíg  
apja, a sovány fizetésű  p'statiszt, heti két angol nyelvórát nem vetít, neki  
Edit nevelđnđjétől. Minthogy azonban Ilona élete legtehetségesebb tanftvá-
nyának ,bizonyult, az angol nevel őnő  csaknem naponta benézett hozzájuk  és 
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foglalkozott a kіs1nгiуа1. A nyári szünidđbeti a sörgyárosék čsaládja hegyekbe  
utazott, Edit kérésére barátnđjét is magukkal vitték s ott aztán a kis vendég-
lány már nem is akart másképp beszélni Edittel, csak angolul. 

fgy kezdđdött Arpáné elsđ  szerelme, majd angol és amerikai regé-
nyük és angolul tudó beszélget đ  társaik hajszolásával folytatódott. Lassan 
csaknem olyan tökéletes orrhangon tudott már dünnyögni, minta sziiletebt 
angolok s ndđvel második anyanyelvévé válta britek :beszéde. Az egyetemen 
terméвzetesen az angolt választotta szak-tantárgyul és kihintetéssel tette le  
a tanári vizsgát.  

Mindeddig nem is zavarta semmi Árpán szerelmiéi. Hanem, amikor 
tanárrá nevezték ki szül đv+ároisába és visszakirWt ugyanabba a sárg đxа  
mázolt épületibe, ahonnan olyan messzire vágyott elröpülni, egy éjjel felriadt 
álmából. Könnyes szemmel nézett a ,sđtétbe és hangosan felsóhajtott: »Hát 
ezért tanultam én angolul?u Többé el sem tudott aludni azon az éjszakán, 
csak nyugtalanul forgott ágyában. 

De azért kitartott •továbbra is az angol nyelv mellett l ✓szrevette 
ugyan, hogy kartársai mosolyognak rajongásán, néha kicsit 'bosszankodnak is 
állandó angol Idézetei miatt; đ  azonban mégis Tovább rajongott és !tovább 
idézgette az angol remekírókat. 

A jó ég a megmondhatója, mi minden nem rejlett Arpán rendhagyó 
+szerelmének rejtelmes mélyén: kivándorlás Amerikába, az ismeretlen utáni 
vágyódás álmai, amerikai vđlegény, világvárosi élet — talán araég a rágó ~gtuani 
is. A rágógumit persze Iduka, a számtantanár лđ, az az »undok vénkisasz-
szоny« fogta rá Arpánra. Amikor az Unrra csomagok divatja járta, Arpáné 
anindenkitđl elkunyerálta a rágógumit. »Most már értem, araiért van annyi a 
odáig Ilona az angolnyelvvel! Bizonyosan arra számított, hogyha megtanul 
angolul, kikerülhet Amerikába és ott aztán reggelt đl estig, folyton csak rágó-
gumin\kérődzhet ..:« — mondta egyszer Iduka csúfondáros nevetéssel a tanári 
szobában; persze akkor, amiskor Arpáné nem volt ott. 

Ez azonban szemenszedett rágalom volt, mert ArpásLé égper} csak 
,gyii+jtögette, de szájába som vette a, rágógumit. Egyszer ugyan me g~próbádt 
jegyet, de nem ízlelt neki. Hagy miért gy űjtötte mégis? Erre a kérdésre 
Arpáné nyilván ugyanolyan elnézđ  mospІІyal válaszolt volna, mint az, aki 
teszem fel pillangókat gyűjt. Az olyan ember, akinek még csak efféle ártat-
lan bogara sincsen — az ilyen talán már nem is egészen épelméj ű . Vagy leg-
alább is igen híg agyvelejű. Akárhogy volt is azonban a dolog, annyi bizo-
nyos, hogy Arpánénak mindössze ennyi megvalósulás ,jutott els ő  szerelmébđl: 
néhány kilogramm rágógumi. Hogy a -  gimnáziumban iktatott tantárgyak 
között nem szerepelt az angolnyelv, ez még szerencsének is számított. Ha 
tanítani kellett volna, alighanem kiábrándul bel đle. 

Való azonban az is, hogy habár teljesen éppen nem gyógyult ki ebb ől 
az ábrándos szerelméb ől sohasem, de lassacskán mindjobban háttérbe szo-
rult az angolnyelv. Arpánét egészséges gyakorlati érzékkel áldotta meg a 
sors és alaposan tévednénk, ha azt vélnénk, hogy egyebet sem tett, mint 
Ameпikáról ábrándozott. Hiszen akkor sosem lett volna sbel őle Ar ' é, férj-
hez sem ment volna. Már pedig férjhezment s amikor megsziiletett a kisfia 
-- megszületett másfldik, szenvedélyesebb, kézzelfoghatóbb valásáágú és 
kevésbbé renđhagyó szerelme is. 

3.  

Sanyi volta neve a gyereknek, de Iduka Jóel őre beharangozta azt is  
a tanári szobában, hogy Arpáné rövidesen Somnak fogja átkeresztelni fi đcs-
káját. Iduka persze nem tudott angolul és ezért vélte, hagy Sanyi angolul 
Samat tesz, ámde nnégsem ez volt a nagyobbak baklövése. Arpáné koránt 
sem angolul, hanem szép magyar szóval, Cipókánok hezdte bec+ezni egyfiát. 

Az árara, de Árpán nemcsak szóval becézte, nemcsak babugatta, 
csókolgattá kicsikéjét,hanem ha tízkörmével, ha a földalól kellett is el đ-
kaparxLia, de minden szépét és jót előteremtett C іpókájának. Eleinte nem is 
volt olyan hétszer nehéz a dolog. Pólyában . él đ  embereknek még pompás 
ruházata tiszta pelenka és mennyei táplálék az anyatej. A pelenkákat jóel đre 
elkészítette Arpáné, sđt a vfzshatlan alátétr ől sem feledkezett meg; anyatej- 
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ben pedig nem volt .  hiány. рiraspozsgás arcú, ó húsú assгanyoknak nem igen  
kell szoptatós dajka után szaladozniuk. Hanem kés őbb, amikor az ember-
palánta serdülni kezdett, hát akkor mindnagyobb sziikség vált arra a bizo-
nyos tírkörömre is. Ki győzné elsorolni hamarjában, hagy a cipőtбl a jó meleg  
kötött sapkáig, a csirke zuzától a mosolygó almáig mi minden nem kell egy 
pólyából szállt férfiúnak -- hagy a játékszereket ne is említsük. Azt se kell 
nagyon !bizonygatni, 'hagy egy forradalmi rendszerben egész közgazdaságát 
új alapokra fektet ő  szocialista államban, a kezdet kezdetén, bizony nem lehet 
mindent csak amúgy, félkézzel elđteremteni. 

Arpáné azonban mindent el ővarázsolt. Nem restélt naponta bekulkkan-
tani a kereskedelmi vállaLatak üzleteibe, nem irtózott ,soгbaállni, a bizományi 
boltok áruit sem vetette meg, de még ahhoz is volt lelkiereje, hagy addig 
járjon az esztergályos mester nyakára, amíg az sorra elkészítgette mindazokat 
a játékaktit, amelyeknek nagyabb felét maga Arpáné találta ki Cipókaja •  szá-
mára. 

Persze, férje is volt Arpánénak, dohát ... Dehát csak férj volt az 
istenadta, meg könyvelő . ázó se róla, "hűséges, mindig otthon ül ő  férj volt s  
derék, jÓ könyvelő ; Arpáné szerelmének ,szárnyalását azonban még Cipókapuk 
körül esem tudta követni. Elsején, a cigarettapénzt leszámítva, átadta egész 
fizetését a feleségének, :még a hajvágás költségeit is .csak a;prádankint kérte 
ki. Azt meg ne is mondjam, hogy maga beretválkozott. Mindez nagyon rend-
ben volt addig, an јg kettesben élték világukat -- vagyis, hogy hásmаsban, 
mert Arpáné anyja is velük lakott. Mikor azonban a Cipóka körüli kiadások 
kezdtek növekedni, Arpáné örült volna, ha férjének jövedelme is gyarapo-
dik. Egyszer meg is próbálta lelkére beszélni, hagy ne legyen olyan élhetet-
len, csípjen el valami igazgatói állást. Arpa azonban hallani sem akart ilyesmi-
ről. Hiszen még arcának szőrözetét is azért kapargatta le mindig önkezével, 
mert nem állhatta, ha idegen emberek élesrefent beretvával nyájaskodnak 
az arcán -- nemhogy az igazgatóság veszélyeit vállalni merte volna. »Nem 
akarok én .börtönbe kerülni!« — dünnyögte kedvetlenül. ,»Már miért kerül-
nél .börtönbe, hiszen okos ember vagy, tiszteséges, érted is a dolgodat« —
vetette ellen Arpáné. »Hát, a magam dolgát ... Csakhogy az én dolgom a 
könyvelés, nem az igazgatás. Még az igazgatókat sem szeretem, nemhogy az 
igazgatóságot!« 

De mégcsak a gyermek szükségleteinek utánjárásában sem látta sok 
hasznát .férjének Arpáné. »Ugyan, mit cixtuszazol annyit avval a kölyökkel! 
Ha másak gyereke megvan narancs nélkül, a mienk is meglesz! « — dörmögött 
néhanapján, nemhogy hivatalos útjain narancs után szaladozott volna. 

Arpáné azonban nem engedett a negyvennyolaból. Ha féa гl1e nem 
tudott több pénzt teremteni, ő  tudott. Orákat vállalt az ipari .tanulók szak-
iskolájában -- ott fizettek legtöbbet a rendikívü:i oktatásért. Kosztosdiákot 
fogadott, egy busafejű  parasztgyeréket és kikötötte, hogy nem pénzzel, hanem 
liszttel, zsírral, •baromfival fizessenek a szülei. Ezenfelül eladott mindent, 
amire »úgysincs semmi szikség«. Bútordarabok, az ezüst evőkészlet, ruha-
neműk, de még angol könyvei iз  erre a sorsra jutottak. hipp csak a. nagyvzó-
tártód nem tudott megválni. 

4.  

Amikor Cipóka betöltötte harmadik esztendejét, Arpáné egyszerre a 
legbuzgóbb tagjává válta közoktatási munkásakszakszer:vezeti csaporjának. 
Elen járt az, írástudatlanság elleni harcban, bármikor készséggel vállalt el б-
adást a népegyetemen, kivette részéh minden tömegszervezési munkában és  
pontosan megjelent a szakszervezeti gy űléseken. 

Hát ez szemetszúrt, mert valljuk be, azel бtt bizony Arpánénak keve-
set fájta feje a szakszervezeticsoport gondjai miatt. Inkább csak orrolyon 
teti9sék-lássék tag volt, akit csak az érdekelt, mikor mit osztanak" a jegyekre 
rés a pontokra; nem csoda, ha legtöbben nem tudták mire vélni váratlan pál-
fordulását. De Idwka, persze, átlátott a ,szitán. »Rohammunkás akar lenni, 
azért!« -- mondta epésen acsoport-titkárnak, »Ugyan Iduka, hiszen Arpáné 

 

szellemi munkás! A rohammunkás címet pedig csakis testimu.nkások kaphat-
ják meg< — vetette ellen a titkár. »Hát akkor -asszal fejeztem ki magamat.  
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A .fényeges az, hogy rendkívüli érdemeket akar szerezni, mivel nyilván ingy І-
nes tengeri nyaralásra áhftazik! Mindez csak az ő  szépséges Cipókája ked-
véért történik Adám,nét is az asztal k đrül kergették hároméves •korában,  

ha nem akart tengerben fürödni« — tálalt ki i т1gyen Iduka. Hanem erre a 
szakszervezeti titkár összehúzta a szemöldö Кét és szigorúan megfelelt neki: 
»Ha valaki csak •azért akar rendkívüli érdemeket szerezni, hagy tengerre  
vihesse a kisfiát, az előtt én — ha nem is a közérdek önzetlen szolgálata  
vezérli az előd én leveszem a kalapomat! Az irfgy ~ség ,es, az áskálódás pedig  
csúf dolog, néptársnđ ! Tessék, szerezfien maga is rendkívüli érdemeket s  
akkor maga is elviheti a tengerre mind ahárom macskáját!«  

Igaz, á titkár kissé túll đtt a célon, goromba volt és tapintatlan, mivel  
hisz nem éppen Iduká .n múlott, hogy •férj nélkül és gyerek nélkül, macskák  
bársaságában kellett leélnie örömtelen életét — de annyit elért, hagy a szám-
tantanárnő  azután már csak •szótlanul irígykedeist Arpánéra.  

Amde íb,iába irigykedett, Arpáné valóban megkapta a háromhetes  
tengeri üdülést és egy júniusi délután útrakelt CipákájávaLL a kék Adriára.  

Férje ugyan még az állomáson is dörinögđtt, hagy ilyen kis jószággal  
nem való olyan hosszú útra kelni; a gyermekükkel utazó anyák számára  
fenntartott kocsiban azonban nagyszer űen telt az utazás. Cipáka nem tudott  
betelni a kocsikázás gyönyör űségeivel, lelkendezve sikongatott és mutogatott  
ki az ablakon a tehenek és a juhnyáj láttára, de az is roppant tetszett neki,  
hogyan »szaladnak« a fák. Éjszaka pedig úgy aludt, minta tej. Hanem az  
Igazi örömök még csak azután kezd ődtek, amikor megérkeztek. A szállodá-
ban szép és tiszta szabót kaptak, kit űnő  ellátást, napi ötszörös étkezéssel;  a 
tengeri fürdés pedig semmihez nem hasonlítható gyöny бrűség volt. Cipóka  
ugyan eleinte húzбdozatt az óriási vízt đl, de utóbb a világ minden kincsé-
ért sem akart kimenni a tengerb đl.  

5.  
оdülésük második 'hetében, amikor a kőbđl épített csánalĐkikötđ  

tengerbe nyúló nyelvén kézenfogva vezette Cipókáj át, arra lett figyelmig 
Arpánk, hogy egy háttal álló férfi kézzel-lábba. igyekszik d űlđre jutni еgy 
öreg dalmata halásszal, de mindhiába, mert — angolul beszél. Arpáné meg-
á~t, a harmadik mondat után megállapítatta, hogy a háttal álló férfi ame-
rikai, egy percig habozott, azután megkérdezte, angoIúl: 

-- Mit kíván, uram?  
Až ámerikai csodálkozva szembefordult. Hát — sok nézni való Uiz 

Igy sem akadt rajta. đtvenes, ráncos madárarc; vöröses, k оpaszodк5 fejbúb;  
kissé előrebukó, csapott váll; jó anyagból készült, de elhanyagolt öltözet.  

Nem, Đsöppet sem hasonlított arra a képre, amelyet Arpáné els ő  szerelme 
legmagasabb hőfokán, az amerikai férfiról megfestett önmagának. Hiszen nem 
azért — lehetett volna akár aranyos is, Arpáné ma már akkor sem kapott 
volna szívdobogást; de mégis ... Az emi гber köddé vált álmából sem szerit 
egészen kiábrándulni. 

đn tud angolul?  
Tudok — bólintott egykedvűen Arpáné. 
Hát ez borzasztó szerencse... Kérem, kérdezze meg ezt az embert 

— s a halász felé intett fejével — hagy azon a szigeten — most meg a ten-
gerre mutatott -- valóban tanyáznak-e körülbelül egy méter hosszú, kígyó гra, 
emlékeztető, vagyis lábatlan gyíkok? Én ugyanis leginkább ezekért a gyíko-
kért, az úgynevezett páncélos szeltopuzikok miatt jöttem az öntik szép liazá-
j óba .. . 

Ez egy kicsit mégis sok volt Árpánénak. Egyszer űen sarkon akart 
fordulni, hogy faképnél hagyja ezt a kelekótya amerikait. Futábalondоt talál-
hat eleget, ,szép hazájáéban is. Hanem a fiára pillantott és meglep đdve látta, 
hogy a kicsi mosolyogva nézi az ismeretlen embert. »0, milyen !jót mulat 
rajta a drágám!« — tolult fel benne az anya? gyengédség és -  kikérdezgetve 
a ihalászt, közölte az amerikaival, hogy igen, van elég kígyógyík a szigeten. 

-- Ennek borzasztóan örülök. Akkor mindjárt át is .hajókázok a szi-
getre ... Ugyebár lesz szíves velem tartani kedves asszonyom? A kisfiú bizo-
nyára örül majd a csónakázásnak mondta udvariasan, de valahogy alyan  
hangsúlya) az amerikai, mint aki megszokta, hogy teljesítsék a kívánságait. 
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S' mivel Arpáné is acsónak-kirándulás szándékával indulta kiköt őbe,  
Cipóka pedig egyre vidámabb mosollyal bámulta az idegent, elfogadták a  
meghívást. Mielőtt azonban a vitorlás-bárkába emelte volna kisfiát, Arpáné-
nak eszébe jutott valami.  

Remélem, nem harapnak azok az ön gyíkjai? — kérdezte đggódó  
hangom  

A madárarc széthúzódott, sárga fogsor villant el ő  a közepén; az ame-
rikai hangtalanul nevetni 'kezdett. Arpáné már-már megsért ődött, de még  
idejekorán meghallatta, hоgу  Cipókája édesen felkacag. Erre maga is élmaso-
lyadott, kissé fanyarul.  

Nem, kedves asszonyom, ettől igazán nem kell tartania — nyuj-
totta kezét, mára bárkáböl, Cipóka felé az amerikai. 

Hanem a kérdés mégsem volt éppenséggel hiábavaló. Ringó útjuk 
közben az amerikai felhasználta az alkalmat és valóságos kis szakel őadást 
tartott Arpánénak a világ mégy sarkának legérdekesebb gyíkfajaimól. S ami 0 
legkülđnösebb, Arpáné lassan azon kapta magát, hogy fokozódó érdeki đdéssel 
hallgatja útitársa szavait. bt ugyan soha semmiféle fhüll đ  nem vonzatta, 'a 
kfgyókra, békákra még rágondolni is iszonyadott, de az amerikai el őadásában 
valahogy egészén más színben t űnt fel a dolog. A ráncos madárarc is szinte 
megszépült, gyermeki der ű  sugárzott róla mesélés közben. Arpáné most való-
sággal kedvesnek, vonzónak találta utitársát. 

»Vagy csak azért, mert angolul beszél?« — t űnődött magában. 

6.  

De nem, nem ezen múlotta dolog. Persze, sokat jelenthet egy ked-
ves nyelv .zöngése, đehát nem az a legfontosabb, hagy hárfán, .vagy heged űn 
játszanak-e ogq zenedarabot. De mégcsak az sem, milyen dallamot hallga-
tunk. Vagyishogy mégis csak a dallama legfontosabb, meg a hangszer a fon-
tos, ha lélektelenül játszik a muzsikus. De ha t űz és láng csap ki belőle, ha  
egész lelke feloldódik a Játék hevében, akkor olyan mindegy, hárfa, vagy 
hegedű  húrjaiba kapnak-e ujjai, alig is 'bánjuk, milyen hangokat csalogat el đ  
hangszerébđl — csak azt érezzük, hogy elragad bennünket, minta falevelet a 
kósza sžél. 

Igen, az amerikai hangjából kicsendülő  rajongás vólt az, ami meg-
ejtette Arpánét. Pedig eleinte éppenséggel fülsért ő  dallamot muzsikált.  

Kérem, kedves asszonyom, ne nehezteljen, amiért az elóbb nevet-
nem 'kellett azon a kérdésén: nem harapnak-e a szeltapuzik? -- kezdte. —  

De nem önt nevettem ki, hanem ... Nos, a szeltopuzik, bár er đs fogai van-
nak, az ember ellen különös mádon sohasem használja őket. Hanem azért, 
ha ismeretlenül és kedve ellenére fogjuk meg, rútul megjárhatjuk vele. 

• yenkor addig-addig tekergődzik, amíg iszonyúan bűzös ürülékével tetőtől-
talpig bemocskol bennünket .. . 

Lassan azonban a dallam -is vonzóbbá vált és Arpáné valósággal maga  
előtt látta a különböz ő  fürge gyíkokat. Egyiktől-másiktól még mindig isza-
nyоdott — de mégis fkívánasian hallgatta leirá ~sukat. S amikor az amerikai 
kiigsé elhallgatott, örnkéntelenül megkérdezte: 

--- Voltaképpen mi az ön foglalkozása? 
-- Bocsásson meg, teljesen elfeledkeztem .bemutatkozni .. . 
S elmondta, hogy Black Johnnak hfv јák, egyedül él a világban, agg-

legény és\_bárha nem éppen természettudás, de 4egnagyabb öröme .a gyfk-
félék búvárlatában telik. Az utóbbi években, az átkozott ,háborús viszonyok 
miatt alig utazhatott és így szinte szül ővárasához, Cincinnatihoz volt sze-
gezve. Végül, szinte mellékesen megemlítette, hogy van ugyan két kisebb 
gyára is, ezekkel azonban nem túlsakat tör ődik. 

Arpáné fejébe azonban éppen ez az utolsó körülmény, a két gyár  

ütött szeget. »Hahó — gondolta — két gyár, amelyikkel nem is kell olya. 
sókat törđdni ... Akkor ennek van mit aprítania a csokoládés bögréjébe.« 

Ahogy kikötöttek a szigeten, Cipóka anyja fülébe súgta, hagy most 
niár lehetne _fürdene. Arpáné természetesen azonnal a .dalmatához fordult és  
megtudta, hogy mindjárt ott a helyszínen veszélytelenül lubickolhatnak. Akkor  
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aztán köгölte az amerikaival, hagy amíg 6 a halásszal gyíkvadászatra indul,  

addig 6k ketten szépen megfürödnek. Black savanyú arcot vágott, mintha  
csak azt akarná mondani: »Mi az ördögért csónakáztattalak,. ha rriost, a dдnt6  
piLlamatban isimben hagysz?« Szó se róla, A,rpáné neanсsak angagul tuddit ` 

k tfinđen, de ezt a néma szemrehányást is megértette, azonban felvilágosí-
totta az amerikait, hogy sem đrá, sem a kisfiára semmi szükség a felfedez ő  
•fatan. A dalmata majd elvezeti oda, ahol a gyíkok ta лyáznak; azt pedig úgy  
is neki magának kell megállapítania: valóban azok-e, amelyeket keres?  

-- Nemgondolja, hogy a kisfiúnak is öröme tellenék a gyíkokban? —
próbált cselt vetni az amerikai.  

Nem, a kisfiam fürödni akar — válasaolta megingathatatlanazl  
Arpáné s már kezdte is lehúzni Cipbka matrózblúzát.  

Black tehát nem tehetett okasaibb уat, miintthogy Imegindult a halász  
után. Anpáné megvárta, amig mindketten elt űntek a szeme e61, azután maga  
is fűrdđruhába bújt és lassan a tengerbe gázolt kisfiával. Délfelé .járhatott az  
idđ, mire a két férfi visszatért. Arpáné és kisfia ezalatt nagyszer űt füröd-
tek, meg is.uzsonriáztak és meg is éheztek újra. Еppen ideje volt, hogy visz-
sza lhdulj aл•ak.  

-- Nos, mi az eredmény? Remélem, neon •maradtak hiába ilyen sokáig  
— kérdezte  Arpáné.  

Az amerikai arcán töprengés tükröződött.  
Hm... — mormogta ösšzeráncolt homlokkal.  
Talán nem találtak gyíkokat?  
Hiszen éppen az az, hagy találtunk. Csakhogy  .. . 

—Nos? 	_  
Borzasztó zavarban vagyok — nyögött fel Black. — Nem tudom,  

valóban szeltapuzikakra bukkantunk-e? 	•  
Tessék? — Aгnult el Arpáné. — Nem tudja felismerni őket?  

-- Szóval, hagy is mondjam csak... Nem vagyok egészen bizonyos  
a dologban.  

De hiszen az elabb valóságos szakel őadást tartott róluk!  
нja, szakelőadást tartani valamir đl, vagy felismerni valamit, amit  

csak olvasmányaiból, meg képek után ismer az ember — hát ez nem egészen  
ugyanaz — dörmögte B1aak.  

Vagy úgy! Most maár értem a dolgot. Magra is dlyas( lé kéгppen jáтt,  
mint az én orvostanhallgató unokaöcsém. Az a n ult nyáron el đadást tartott  
a népegyetemen a vörhenyről s utána azért bukott meg a vizsgán, inert vör-
heлуnek nézte a csalánkiütést  .. . 

Y7hiim — dünnyögte Black savanyúan.  
No, akkor várjanak egy percig, at ~fg felöltözöm s aztán indulha-

tunk vissza — mondta Arpáné s kézenfogva Cipókőt, az egyik bokor mögé  
vonult. Alig tudta visszafojtani mosolygását. Nem volt ugyan kár đrvéndđ  
természet, de hiába: a legtisztább öröm a káröröm. »Adta bolondja! Y7gy kell  
heki, ha két gyárának jiivedelme mellett nem tudja okosabban felhasználni  
az életét, .minthogy gyíkokra vadáisszon!« — gondalga magáiban.  

De mikor ismét elhelyezkedtek a bárkában бs az amerikai siralmas  
arcába nézett, megsajnálta. »Sose hittem volna, hogy Amerikában is akadnak  
ilуеn iigyefogYott fráterek. De ki tudja, mire jó ez. . . — gondolta Arpáné  
és Blacktwz fordult: 

fával, hogyan is állunk .azokkal-  a gyíkokkal?  
Nem tudom bizonyosan: szeltopuzik-e, vagy valami másfajta kígpó- 

gуY k? — hцzta fel a vállát az amerikai.  
Hát nem hasonlít a leírásokra?  
Borzasztóan hasonlft ... De borzasztóan hasonlít más fajokra is.  
És nincs valami különös ismertetđjel, amiről kétségtelenül eldönt-

hetnk a dolgot?  
Еppen ezen töröm én is a fejemet.  

--- Tudja mit? Én ugyan nem értek a gyíkokhoz, de hátha ketten  
mégis többre meg јink. Mondjon el mindent, amit csak tud a szeltapuz#ró1  
s majd meglátjuk, talán kisüthettink valamit.  

Hja... Megpr&álhаtjuk — sóhajtott egy kurtát Blaok s elkezdte  
i161r451 a szeltapuzik természetrajzát. Kedvetlenül kezdte, de lassan megint  
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belemelegedett sarcán csakhamar felttint az a gyermeki der ű , amely olyan  
vonzóvá tette. Arpáné azonban most kissé szórakozottan hallgatta: az đ  fejsé-
ben az amerikaiak természetrajzának furcsaságai kavarogtak. De egyszérre  

felfigyelt.  
-- Bocsánat, ismételje csak meg kérem az utolsö két-három manda-

tát. Nem tudom, jól értetetem-e? -- hajast közelebb Blackhoz. 
Nos, szóval arról besszéltem, hogy valósággal lebilincseli az embert 

az a látvány, arniko ~r .a szelrtapwzik egeret, vagy vakondot fog. Mihelyst 
megragadta zsákmányát, h.iihetet:en gyorsasággal addig forog maga köriíl, 
amíg áldozata teljesen el nem bódul, vagyis képtelenné válik elmenekülni. 
Ekkor legelđször a fejét morzsolja szét .. . 

Nagyszerű ! — kiáltott fel Arpáné. — Látja, err đl csatihatatlanul 
feiiamenheti.  

-- Tessék? — kérdezte Black kissé bizonytalanul. 
-- Ejnye, hát nem érti? Megfigyeli, hogy volátian elkezd-e körbe 

forogni az egérrel! 
Ahá! — deriilt fel az amerikai, de nyomban le 'is konyult az orra. 

És ha nem lesz szerencsém? Ha egyáltalán nem fog egeret, amíg én meg-
figyelem? 

— Jaj, hát nem is öneki kell egeret fognia! 
Hát kinek? 
đnnek!  

Black eiképedve meredt Arpánéra. 
-- Ne1~em? ! 

Illetve nem is önnek, hanem ennek a derék embernek itt! —
mutatatt a dalmatára Arpané. — Jó pémzért bizonyosan szerez đnnek holnapra 
néhány é18 egeret. Akkor aztán szépen a labra kötöznek az egérnek valami 
vékony zsineget, vagy esetleg vékony drótot, hagy el ne menekülhessen, oda 
tartják a gyík orra elé s akkor aztán ... Nos, érti mar? — kérdezte diadal-
masan Arpáné.  

Nagyszerü gondolat! Maga borzasztóan okos asszony! Nekem 
ilyesmi soha eszembe nem jutott volna... Kérem, kérdezze meg a halászt, 
tudna-e valóban három egeret szerezni holnap reggelre? — kérdezte Black 
izgatottan,  

A dalmatának — tapasztalt öreg halász volt, látott már bolondabb 
fürdđvendégeket is — a szempillája se rebbent az egerek hallatára. Nem is 
szaporította okat a sz бt: egyszerűen megmondta, mennyibe kertit egy egér. 

7.  

Miután partot értek és megbeszélték a haásszal a másnapi találkozó  
adópontját, Black meghívta ebédre Arpánét és kisfiát. Az asszony azonban  

udvariasan, de kereken elutasítatta a meghívást. »Majd bolond leszek! Csak  

érezd magad adósomnak« — gondolta magában. •  
De az ellen remélem nincs kifogása, hagy a száltájukig elkisérjém?  

-- vette tudomásul a kosarat Black.  

Sđt, ennyi udvariasságot el is várak öntől! — mosolygott Arpáné 
gákedvűen. 

Másnap színét sem látták Blacknak, de harmadnap már reggel fel-
telefonált a portás Arpnénak, hogy egy amerikai úr várja az el đcsarnakban. 
Szó se róla, az asszony nem rohant le hanyatthomlok a lépcs őn, sđt egy kicsit 
meg is várakoztatta korai látogatóját; de amikor kisfiát kézenfogva belépett 
az elđcsarnakba, kedves mosollyal bólintott Black felé. 

Borzasztó szerencse! — fogadta lelkendezve az amerikai. — Az 
egyik egér ugyan elmenekült, de azért a próba •fényesen sikerült. A másik 
kettőt elká Јbítоtta a :szeltapuzik. Most már semmi kétségein sincs, hogy való-
ban azok tanyáznak a szigeten ... Kár, hogy maguk is nem élvezhették végig 
a rendkívüli látványt. A kisfiúnak bl.zonyosan ,borzasztóan tetszett volna. 

Most mihez akar fogni? 
Természetesen, ha.zaszállítbk néhányat Cincinnatiba, a gyíkfar-

momra. Azért is jöttem, hogy megkérjem, legyen ,segítségemre, valamiféle 
mesterembert faléin, aki a ;ketrecet elkészíti. EleségríSl is gondoskodnom kell 
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'a gyíkok .számára. S ha még egy sürgönyt  is lefordítana, a jugoszláv termé-  
szettudományi társaságnak, borzasztóan lekötelezne  .. . 

Arpáné nmég öt napig .látta Blackot. Ezalatt megtudott róla egyet-
xnást. F ldánvi azt, hogy az amerikai korántsem nnondható bőkezűnek, esőt,  
nagyon is szereti aprópénzzel kifizetni azokat ,, akikkel dolga van. De viszont,  
ha eltalálják sebezhető  pontját -- akkor tud gavallér is lenni.  

Ampámé viszont azt igyekezett szép hegсdűszában tudtára adni az amerikai-
nak, hogy az ő  szemét nem lehet holmi semmnséggel kiszúrnia. Egyik reggel Black  
a piacon vásárolt fügével várakozott rájuk az el őcsarnokban. »A kisfiúnak«  
-- mondta és nyujtotta a papiros csomagot. Arpáné azonban éPl>  csak bele-
kukkantott és megrázta a fejét. »Nagyon kedves, de az én fiacskám nem 
eszik feketelhéjú fügét« — mondta. »Hogyan, hát nem mindegy, milyen a  
héj'ja?« -- kérdezte zavartan Black, a csomagot bámulva. »Nem. A zöld héjú  

édesebb és természetesen, drágább is« — válaszolta nyugodtan Arpáné.  
Black erre másról kezdett ,beszélni, de az asszony aznap esti meg-

tudta a portástól, hagy felíratta magának Arpáné pont otthoni lakáscímét.  
A tanárnő  - úgy érezte, ezzel körülbelül elérte azt, amit akart. Most önár csak  
egy dolog fúrta az oldalát. S mikor az amerikai eljött +búcsút vinni, a mellé-
nek szegezte a kérdést:  

-- Mondja, Black ,  úr, hogy vált önből ' gyakbúvár?  
Hm ... Bonyolult +história.  

— Mesélje el.  
Elmesélhetem — 'húzta fel vállát az amerikai. = Tudja, egyetlen  

gyermeke voltam a szüleimnek. Hat minden kívánságomat teljesítették. Nem  
bírtam én olyasmit kérni, • hogy • azonnal meg ne vették volna  .. . 

Rossz nevelési elv — mosalygoatt fejcsóválva Arpáné.  
---• Borzasztóan " rossz ... fine az eredmény: egy +hóbortos gyíkvadász  

bökött a mellére Black.  
0, hisz nem azért. Minden embernek van valami bogara — legyin-

tett Arpáné. 	 - 
Gondolja?  
Azt hiszem. Csak nem mindenkiről derül ki.  
Szóval  — magának is?  

-- Az angol nyelv -- bólintott szelíden Árpáné.  

Az amierikainak leesett az á111a. Azután mindketten hangosan felka-
cagtak. Arpánénak még a szeme is átnedvesedett a nagy nevetést ől,  

ŰЈgY-e, rá se gondolt volna? Mondtam, hagy nem mindenkir ől derül  
ki ... De folytassa kérem, a történetet.  

Hát," még egészen kis gyerek voltam. Ot-hat éves. Nem jártam isko-
lába, nem nagyon tudtam olvasni, de nagyom szerettem a könyveket. A képe-
ket, persze. Egyszer a kezembe került egy vaskos könyv. Azt hiszem, Brklhm  
lehetett. Az első  oldalon színes mmelléklet díszelgett. Két, kis iba аrnásQ~átú,  
zöldhalú gyíkot ábrázolt. »Mik ezek?« — .kérdeztem meg apámat. Apém  a 
könyvbe tekintett és megmondta: »Röpül ő  sárkánygyíkok«. Elragadtatva néz-
tem ra: •»Еs igazán birnaik rбрül ц?a Apáim elхnс sdlyоdott: »Hát látаtod a ké•-
pen.« , Lelkendezve felkiá:tottam: »Apu, ezt vegyél nekem!« Apám niegslin о-
gatta a fejemet, kezébe vette a könyvet és olvasni kezdte. Azután homlokára  
tolta a szemüvegét, megcsóválta a fejét és ,kissé rekedtes hangon így szólt:  
»Nem lehet, kicsi Ez a gyík nini marad életben minálunk. Tudod, nagyon-  
nagyon messzi lakik, túl a tengereken, Ázsiában, á -Maláji-félsziget đserdei-
ben. Mire idehoznák,  ntiegdöglene. Legfeljebb egy kitömöttet szerezhetek  
neked.. .« En, persze, nem nagyon értettem a dolgát. ElősDör azt hittem,  
apáun csak tréfál. »Hogyne! Nekem nem keli döglött, él őt akarok. Hagy bír-
jak vele játszani!« -- mondtam. »Hát nem érted, (hogy nem lehet?« -- nézett  
rárn komolyan, apám. De én valóban nem értettem. Ezt a 1ѕzбt, hogy: nini  
lehet! — felnőtt korában sem képes mindig megérteni az ember. Еppen ez  
teszi széppé az életet, hagy azzal áltathatjuk magunkat: mindent lehet, amit  
erősen akarunk. Hát akkor, hogyan érthettFin volna meg kicsi koromhan?  
Hogy egy olyan vacak, kis gyíkot nem lehet megszerezni? Egyideig még min-
dig azt hittem, apám csak tréfál. De aztán beláttam, hagy komolyan beszél.  
»Nem akarja megvenni!« — gondoltam akkor és rettenetes sírásba törtem ki.  
17gy .réa Кv, nem csak sértett, de meg is rémrátett dolog. Talán máx nem is  
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szerit engem az apám! Ezután majd .  mást sem akar megvenni! Iiуesféle  
gondolatokkal rohantam anyámhoz és ölébe fúrva fejemet, keservesen b đm-
böltem. Csak órák mulya csillapodtam lé nagynehezen. Másnap reggel meg-
kérdeztetm apámat: »tJgy-e, most már soha többét nem veszel semmit se  

nekem?« Apám Idesit elsápadt és a karjába kapott. »Hogyne vennék, te  

csacsi! Mindent, amit csak meg birok venni. Kérj • valamit!« Erre .én Igy hétig  
vailёsággа4 bombáztam kéréseim-nel rés kívánságaimanal. S +apáim hfz ~égesen  
megvett mindent. Еppen úgy, mint azelđtt. Csak éppen а  sárkánygyíkot nem  
akarta megvenni... Most már végképp nem értettem a dolgot. I✓s soha többet  
nem tudtam a sárkánygyíkot elfelejteni. Kívülrđl talán semmi különösebbet  
nem lehetett észrevenni rajtam: éltem tovább •gyermekéveimet, elvégeztem  

az iskkoláimat, elkezdtem dolgozni apám gyáraiban — de tudtam, hogy mindez  

csak készülđdés,. eszköz, célom elérésére. Ahhoz, hogy .sárkánygyfkam lehes-
sen. Azután az enyim lett a két gyár s akkor elkezdtem a harcot a sárkány-
gyíkokért. Hajóskapitányok, kereskedek és vállalkozó szellem ű  emberek  
elárasztattak a gyíkok legváltozatosabb fajaival, csak éppen sárkánygyíkot  

nem tudott hozni egyik sem. S én, lassan ráfanyalodtam az öšszes többi  

fajokra, ,gyíkbúvár léttem — de . sárkánygyíkot sohasem tudtam szerezni.  

Igaz, még ma is igérgetik. Hoznak is mindig . valami érdekes gyíkfiajtát  
helyette. De sárkánygyíkot soha nem fog hozni egyik sem...  

Az amerikai elhallgatott. Csönd támadt, azután Arpáné ennyit mon.  
datt:  

— Én is tuddk egy hasonló történetet. Más kiadásban, persze, de  a 
l~ényеge ugyanaz a dolognak. Az ember végül kénytelen tudomásul vinni,  
hogy — nem lehet!  

Blaok kissé közelebb hajalt.  
Elárulok valamit magának. Én most már szinte örülök, hogy nem  

lehet megszerezni a sárkánygyíkot  .. . 
Micsoda? — hökkent meg Arpáné.  

-- No, képzelje csak el. Tegyük fel, megkapnám a sárkánygyíkot.  
Akkor aatán mit kezdenék vele? Mi célom lehetne még az életben? Mi után  
vágyakoznék? így azonban életem végéig lesz mire vágyódnom, lesz miben  
titkon reménykednem: .hátha. egyszer mégis sikerül, akár csak egyetlen, , ele-
ven sárkánygyíkot kapnom...  

8.  

Másnap reggel az amerikai, hat szeltopuzikkal, csigákkal és egerek-
kel felszerelve, elutazott.  

Arpáné, mintha csak valami dolga lenne vele, déltájbaal elsétált  a 
szállójába és keresni kezdte, de mivel .természetesen csak hűlt helуёt találta,  
felírta magának Black címét Cincinnatiban. »Legalább rriegirom neki az  
liizenetet« — magyaxázta a partosnak. Magában azonban mást gondolt. Ezt:  

Ami biztos, az biztos!«  
Azután kitelt a három hét és Arpáné is felkerekedett és szerencsésen  

- áza ' is érkezett, Cipókájával együtt. Az allomáson elérzékenyülve •borult  
férje nyakába.  

-- No, ugyé, hogy mégis csak legjobb itthon! — dörmögte a kбnyveiđ .  
-- 7gen, drágám, itthon á legjobb — hagyta rá Arpáné, de valahogy  

titokzatosan • mosolygott. S bárha nehezen állotta meg, ntiégsem szólt .senkinek  
egye ilen szót sem az аmérikairól. Nem szólt, hallgatott — de elkezdte várni  
a csomagot.  

A csaurag azonban késett. Augusztus .elejéi•g Aгpáné még ttirelemmel  
várakozott. Néha t.."; ~ ti•мl ölébe ejtette a horgolótűt és messzinézđ  szemmel  
mére,it r.iaga elé. Férje rá is szólt egyszer, dohogva:  

Mi van teveied, Ilona? Tárt szerelmes vagy?  
-- Hogyne, drágám. hiszen tudod — rezzent fel Ar рáné. — A mi  

Cipók finkba.  
Hanem augusztus végi fe:é már kezdte belátni, hagy nagyon okosan  

cselekE dett, amikor feljegyezte magának azt a bizonyos címet Cincinnatiban.  
S amikor ismét megnyílt a gimnázium, azzal lepte meg a tanárt könyvtár  
kezelđjét, hogy kikölcsönözte Brбhm so+kkötetes anunkáj бnak: A hütilđk című  
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könуvét. »Az angol kiadást?« — incselkedett a könyvtáras. »Tényleg jobb  

lenne az -  angol — bólintott Arpáné. — No, de majd csak megleszek valahogy  

a magyarral Is.. .< A könyvtáros -nem szólt többet, kiadta a vaskos kötetet s  
Arpáné aznap este a röpiilő  sárkánygyíkokról' iszáló fejezet olvasásával mnzla-
tett. Azután, elalvás előtt kigondolta és másnap, az órák közötti szünetekben  

papirosra vitette a levelet. Néhány napig még fésülgette, szépítgette a szava-
kat, a mondatokat, majd dolgozat írást t űzött ki a II/b-ben és amíg diák-
зai. feladatukat kömmölgették, maga végérvényese n letisztázta a levelet.  

9.  

»Kedves Black úr, •talán ,még nem felejtette 11 egészen adriai kirán-
dulását és így nem is lei meg túraágasan, ha kéréssel) fordulók, Önhöz. Hall-
gassa csak meg, mi történt. Hazatérésünk után bennem is felébredt az érdek-
dđdés a gyíkok irant és esténkint Bréhmnek A hüll ők című  kötetét forga-
tom, amikor szabad időm akad. Persze, a könyv kisfiam, figyelmét sem  

"ikerülte el és ő  is kíváncsian szokta nézegetni a benne lévđ  képeket. Teg-
nap este kinyitatta a. •színés nyomású, egész oidolas címképet és elibém tette.  

»>Ankkn, rni ez?« — kérdezte. n>Röpülő  sárikánygyík, kicsim« — viáQasaol-
tami. _»Еs hol lakik ez a röpiilđ  egyiksárkány?« — faggatott tovább. »Messzi-
messzi, kisfiam. A Maláji-félszigeten« -- s el ővéve házi fóldgömbiinket,  
megmutattam neki, merre iás fekszik a Maláji-fé.sziget. »És mit iszik ez  a 
gyíksárkány?« — faggatott tovább a fiam. »Rovarokat, drágám, lepkéket,  
meg mindenféle bogarat« — nevettem rá.»Katicabogarat is?« — kérdezte  
hirtelen. »Azt is« válaszálta+m, gondolkodás nélkül. Kisfiam most elhall-
gatott. Borzasztóan szereti a katicabogarat és kissé eszomorodott. Hanem  
váratlanul eszébe jutott valami. »Ugy-e, anyuka, de hátha ott, ahol a gyík-
sáЈrkány lakik, nincs is katicabogár?« — Nos, ennyi .a történet: Kicsit meg  
is hatódtam a dolgon, fiam azonban nem hagyott nyugton. Mindenáron  
meg akarta tudni: van-e, vagy nincs a Maláji-f élszigete ц  katicabagá ~r? Én  
azonban, persze, nem tudtam feleletet adni 'erre a kérdésre. Megkérdeztem  
terrrlészetra ~jz-szakos kartársamat Fis, de ő  is csak vállvenagatáss аl válasгzolt.  
Akkor, aztán eszembe jutott đn. Ugyan írja meg, kedves •Black úr: van-e  a 
Maláji félszigeten katicabogár? Én ígéretet tettem a kisfiamnak, ;hogy meg-
tudom a dolgot s đnnek viszont, mivel szenvedélyesen érdekli minden, ami  
a :gyíkokkal van kapcsolatban, bizonyára érdekes is lesz erre a kérdésre  
választ adnia. — Lehetséges persze, hogy đn ki is nevet most és azt gon-
dolja magában: nincs arás gondja annak a jó asszonynak? És ebben igaza  
is lehet, mert jön a tél, szeretnék sokmindent beszerezni a kisfiamnak, de  
nem tudok se igazán szép télirkabátkának való sz đranebőröket, se finom  
fehérnemű  parhétet találni a száanára. Még csak egy nagyobb gumilabdát  
sem. Pedig a tejesasokoládét Is nagyon szereti ... Hánt legalább a katica-
bagárral hadd jáa~jak +kedvébe. — Remélem, a ,szeltopuzikok szerencsésen  
túlélték az utazást és azóta sincs több reménye ahhoz, hogy egy igazi sár-
kánygyík családhoz juthasson? trdvözli: A гpáné.«  

Miuután ezt a levelet röpülđpostára tette. Аrpáné kissé megnyugo-
dott. S azután megint várni kezdett. Várt, várt — s két héttel ezel5tt  

megkapta ra csomagot!  
Nem szándékomsenkiben irígységet kelteni Arpáné uránt és így  

csak egészen rövmden száanolak be a csomag tartalmáról. E nem hallgat-
hatom azonban, hagy amikor az adóеllenőr felbontatta — az egész posta  
összeszaladt. Most aztán egpbdhanigzóan azt állítják, hogy amerikai csoma-
got ugyan láttak araár eleget, de olyant, aanilyent Arpáné, még soha :senki  

nem kapott a mi kisvárasunkban. Voltak abban egy egész gyermektbundá-
hozbőven elegendő  pompás szđrmebđrök, volt benne finom ingparkét, n đi  
fehérnemű , nylon harisnya, egy kiló tejcsokoládé, kakaó, babkávé, de még  

két ,gumilabda is. Az egyiknek szeme, orra, szája és füle is volt, mintha  
csak gyermekfej lenne. Pedig nem is volt olyan hatalmas az a csomag,  
alig tizenöt knló . . 

.~irpáné diadalmasan cipelte haza a drága holmikat, :széthúzta az  
ebédlđ  asztalát és afféle házikiállítást rendezett rajta. Mikor aztán a férje  

hazaérkezett, bevezette s most 6 kérdezte meg:  
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No, ugy-e, 'hogy mégis csak érdames volt elmennünk a tengerre? 
Másnap a tanári kar kezdett el csodájára 'járni Arpáné szerencsé-

jének. Persze, el kellett mesélnie egész kalandját B:ackkal és a szeltapuzi-
kokkal. De még azt is 'hazzáif űzte, hagy talán ítéletnapig sem kapott volna 
mért semmit a gyíkvadásztól, ha egy talpraesett levél иel nem figyelmezteti. 

Vasárnap đélelđtt Idtzka is beállított. Irigykedve néite a kiállítást 
és amikor Arpáné befejezte a történetet, rosszmájúan megkérdezte: 

-- Aztán, mond csak Ilona — legalább csinos ember volt az az 
amerikai? 

De Arpáné csak édesen felkacagott: 
-- Tudod, egész idđ  alatt az járta fejemben, hagy éppen téhozzá đ  

illene, drágám! 
A ,számtantanárn ő  hirtelenében nem tudta eldönteni: ,hízeleg-e neki, 

vagy asúfalódik vele, Arpáné? S zavartan megkérdezte: 
-- Aztán mit írtál neki? I'án csak nem 'azt, hagy küldhetnié már  

azt az elkеpzelt csomagot?  
Ugyan! — nevetett Arpáné. — Csak megkérdeztem t đle: van-e 

a Мaláji4éLszigеten katicabogár? 

10.  

Ezzel végére is érbünk a históriának. Azt hiszem, h űségesen bésaá-
moltam mindenrđl és senki sem vetheti szememre, hogy bármilyen fontos 
részletet elhaLgattam volna.. 

Ifja, (hogy nem árultaan :el: van-e hát, vagy nincs a Maláji-félszige-
tin kзticabotgár? 

Biz ezt, magam se tudom. iszint&i sz бlva, nem is igen érdekel. De 
ha valaki nagyon kíváncsi rá, vegye ki a könyvtárból Bréhmnek A rovarok 
című  kötetét s abban bizonyosan megtalálja Іa v.á~aszt erre a kérdésre đs. 
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