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FONTOSABB DÍJAK

Kövér Lajos egyik este szobájába lépve hiába próbálta fel-
kapcsolni a villanyt. Nofene, gondolta, kiégett. Kénytelen lesz 
sötétben odatapogatózni az ágyához, holnap meg majd meg-
kér valakit, hogy cserélje ki azt az átkozott körtét, mert egy 
sámlira felmászni, nos, arra Lajos nem lett volna képes. 

Aztán halálra rémült, amikor a vaksötétben egyszeriben 
csillagszórók gyulladtak, és harsány énekszó zendült. Brum-
mogó és dörmögő súlyemelőhangok dalolták, hogy BÓLDOG 
SZŰŰŰLÍÍÍNAAAPOOOT!, a kíséretet pedig három roppant 
tehetséges fiatal sportember adta, három jókora tangóharmo-
nikával birkózva. Kövér Lajos meghatottan pillantotta meg 
barátait, az egész díszes kompániát, akik zsúfolásig megtöltöt-
ték szobáját, és elkezdték őt ölelgetni, majd a plafon felé do-
bálni. Lajos behunyta a szemét, és habkönnyű kismadár pon-
tosabban nagymadár volt, amely ide-oda röppen a faágak kö-
zött. Mikor a madarat szép óvatosan letették a földre, és visz-
szavedlett kerti óriássá, egy tejszínhabos tortát pillantott meg, 
tetején pontosan annyi gyertyaszállal, ahány éves volt éppen.

Hát hiszen még a legnagyobb darab emberek is csak szü-
letnek valamikor, és anyukájuknak a szüléshez éppúgy elég 
egyetlen nap, mint bárki más esetében. Vagyis évi egyszer ne-
kik is van születésnapjuk. Lajosnak egészen ki is ment a fejé-
ből, hogy éppen ma van a napja! Na de hát éppen azért van-
nak a barátok, hogy az ilyesmit fejben tartsák. Kövér Lajos 
annak rendje-módja szerint elfújta mind a harmincöt gyer-
tyát, s felgyulladt a lámpa is, melyből a kis ravaszok a meg-
lepetés kedvéért csavarták ki a körtét. Az ünnepelt most egy 
apró dobozkát pillantott meg az asztalon. Kérdőleg a legkö-
zelebb állókra pillantott, akik viszont bátorítólag pillantottak 
vissza rá. Lajos kibontotta a dobozkát, melyből egy gombo-
lyag kék fonal került elő. 

– Zokninak való, ugye? – fordult barátai felé – Nagyon 
szép ajándék, köszönöm.

– Nem nyert, de azért alakul – barkochbázott vele a barát-
ja, Sovány Laci, és közben alig tudta palástolni vigyorát.

Lajos szemügyre vette a gombolyagot, és ekkor látta, hogy 
annak sehol sincs ám vége. Lefut az asztalról a földre, átsza-
lad a szobán, és eltűnik az ajtó mögött. A születésnapos el-
kezdte felgombolygatni a fonalat, és szépen követte annak út-
ját. Márpedig a fonal bírta cérnával, kiment az udvarra, on-
nan meg az utcára. Kövér Lajos ballagott a nyomában, végig 
a Kövér Lajos utcán.

A kék fonal pedig fogta magát, és besurrant egy kapun, mely-
nek bádog szárnyaira piros festékkel ezt mázolták: VIGYÁZZ! 
AUTÓ KIHAJTÁS! Vagyis az udvaron talán autókat ültetett el 
valaki, most meg locsolgatja őket, és várja, hogy kihajtsanak, 
mint valami virág. Ez persze nem egészen igaz, bár az ott lakó 
Karcsi bácsi keze alatt bizony kivirulnak az autók, és még a 
kehesebbje is olyan szépen hajt ki a kapun, mint egy friss vi-
rágszál. Karcsi bácsi bizony autószerelő, de akkor mit keres 
nála Kövér Lajos, akinek tudvalevőleg nincs autója?

Kövér Lajos színre lép
(részlet)

Az udvaron középütt felnyitott motorháztetővel egy öreg 
autó állt, és két pipaszárvékony, munkásnadrágos, öreg láb ló-
gott ki alóla.

– Megjöttünk, Karcsi bá! – kurjantott Sovány Laci.
– Gyövök má! – gurgulázta egy hang az autó motorján ke-

resztül. – Csak meghúzom az ellenanyát!
Kövér Lajos pedig észrevette, hogy a kezében lévő fonál 

a kert sarkában álló, ponyvával letakart valamihez vezet. Az 
autó alól zörögve, szájában parázsló csikkel, ősz hajában szé-
naszálakkal Karcsi bá kászálódott elő. Olajfoltos tenyere he-
lyett csuklóját nyújtotta kézszorításra.

– Tifteletem – dünnyögte, szája sarkába szorítva a csik-
ket – na, kérem fépen, itt a fóbanforgó járgány!

Azzal mint egy bűvész, a ponyva alól egy nagyméretű, csil-
logó-villogó háromkerekű biciklit varázsolt elő.

– Nahát! – ámult el Kövér Lajos, és sorra ölelgette teli száj-
jal vigyorgó barátait. 

Aztán Karcsi bához fordult:
– Kipróbálhatom?
– Hát perfe, avért fináltuk – hunyorgott az öreg.
A barátok szépen letelepedtek a körben álldogáló autók 

motorhéztetőire, lökhárítóira, és kedvtelve nézték Kövér La-
jost, aki, mint egy kisgyerek, triciklijével fel-alá száguldo-
zott az udvaron. Végül csapzottan, kifáradva odahajtott Kar-
csi bához. Töviről hegyire kikérdezte az öreget a járművet il-
letőleg. A szakikám egy hatalmas, öreg amerikai autó alvázát 
és egy terepjáró kerekeit használta fel, hogy a kerékpár bizto-
san elbírja Kövér Lajos nem mindennapi súlyát. Amúgy meg 
minden alkatrész, az első csapszegtől az utolsó fogaskerékig 
más és más masinából származik, úgyhogy a sok vasdarab 
együttvéve ezer meg ezer kilométert megtehetett már a világ 
legkülönbözőbb pontjain.

Lajos csak ült a triciklijén, nézte a kezében lévő kék gombo-
lyagot, és arra gondolt, hogy ebből lesz a legszebb szülinapi zok-
ni, amit életében kapott. Magában ünnepélyesen megfogadta, 
hogy akárhányszor lyukadjon is ki, mindig megstoppolja újra. 

„A figurákat én szültem, bizo-
nyos szempontból a gyerme-
keim, és mint tudjuk, nem jó 
szülői magatartás «kis kedven-
cet» választani. Ezt jól példáz-
za Tolsztoj novellája, a Melyi-
ket a kiilenc közül? : ott a gaz-
dag ember elvinné taníttatni, 
jómódban élni a szegény susz-

ter számtalan porontya egyikét, de az üzlet azért nem üthető nyélbe, mert 
a szegény ember nem tud megválni egyik kicsitől sem. Persze, joggal sér-
tődik meg és válik életére sebzetté az a gyerek, akit szülei úgymond kevés-
bé szeretnek, mint testvérét. Én sem akarom, hogy akár Seprő János, a szo-
morú portás, akár Sükür Halkereki, a török pitta-sütő és súlyemelő, akár 
Felle Kálmán, a mindig mosolygós kőműves megsértődjék azon, hogy va-
lakit kedvencemmé emelek közülük. Még a két zsémbes súlyemelőbíró is 
kedves alak, a könyv végére pedig egyenesen az derül ki, hogy a Kövér Lajos 
utca minivilágához mind együtt kellenek, kivétel nélkül: így kerek az élet.

Ami a hagyományos tündérmesék jó-gonosz ellentétét illeti, […] valóban 
nincs meg a könyvben. Ez talán mai világunkra is jellemző, inkább apró, búj-
tatott emberi gonoszkodások vesznek minket körül, mintsem holmi látvá-
nyos sátáni erő működése, bár aggasztó jelek persze vannak, voltak, lesznek 
is. Ráadásul könyvem inkább a köznapi valóságot groteszkké torzító Haris-
nyás Pippi vagy az Alice hagyományához csatlakozik, magyar ősatyaként pe-
dig Csukás István vagy Lázár Ervin nevét említhetném. Igazi, hagyományos 
«gonosz» ezekben a könyvekben, ezeknél a szerzőnél sincsen. Csak munka-
nélküli sárkányok, gyámoltalan betörők, lejáró szavatosságú boszorkányok.”

„A gyerekversben az a jó, hogy van is meg nincs is. 

És akkor jó a gyerekvers, ha felnőttvers is egyben.”

„A részeg elefánt megjelenése az évtized 
magyar gyermekköltészetének jelentős 
eseménye, Lackfi  belépett a magyar köl-
tészet egy nagyon fontos tartományának 
halhatatlanjai közé, akiknél nincs jobb, 
legfeljebb más, és akik saját mesterségük-
ből valamit bizonyíthatóan jobban tud-
tak másoknál.”

(Rigó Béla)

„Évtizedek óta nem jelent meg olyan fon-
tos gyerekkötet, mint Lackfi  János és Vö-
rös István: Apám kakasa című könyve. Ez 
a gyűjtemény könnyed, zseniális egysze-
rűséggel, hallatlan ráérzéssel és tehetség-
gel átértékeli és meghatározza (újraala-
pozza!) viszonyunkat a nyelvhez, iroda-
lomhoz, kultúrához (mint alkotáshoz).”

(Szávai Géza)
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