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A Burgum Bélus mesterdetektív (1985) kalandjairól szóló meseregény-sorozat-
nak folyamatban vannak idegen nyelvű kiadásai is.

„Amikor két és fél éves kislány 
unokámat megkérem a konyhában, 
hogy «vidd oda ezt a tojást Nagyanyó-
nak», akkor ő felelősségét átélve, egész 
testében érzékennyé válik a feladatra. 
Ötéves testvére, aki rohangálva szok-
ta elsodorni a kicsit, most érzékennyé 
válik, lábujjhegyen tipeg mellette, ne-
hogy elejtse, nehogy eltörje a húga a 
tojást… Az érzékenység nemcsak lel-
ki, hanem értelmi, testi és még ki tud-
ja hányféle jellemzője az embernek, 
tehát egészen pici kortól gyakorolni 
lehet valamiképpen. […] Pár hónapos 
Eszter lányomat pesztrálgatva írtam 
meg ezt a meseregényt. A technikai és 
mesterséges értelem fejlesztése foly-
tán a robotember akkoriban kezdett 
valamiféle társként szerepelni az em-
berek jövőképében. Természetes volt 
azt gondolnom, ha a robotra egy tojás 
épségét bízzák, akkor érzékennyé kell 
fejleszteni. Ha egy kis élőlényt bíznak 
rá, még inkább érzékenynek kell len-
nie. Hát így építettem a kis robotgye-
rek, Koko Samu testébe sok-sok tojást, 
amelyek aztán a sivatagi hőségben ki-
kelnek, és ők is érzékenyen viszonyul-
nak az őket hordozó, megmentő lény-
hez, a robotgyerekhez…”

KÖNYVEK

A Zöld Sivatag vőlegénye, avagy Koko 
Samuék vándorútja – meseregény, 
 ill. Keresztes Dóra, Pont Kiadó, 2005. (első
 kiadás: Koko Samuék vándorútja, ill.   
 Karancsi Sándor, Ion Creangă Kiadó, 1981.)
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„Az élővilág lázadása ez az ember ellen? A kör-
nyezetvédelem tanítása szórakoztató formá-
ban? A meseregényben mindkét vonulat érvé-
nyesül. Szerencsésen elkerüli a tanmese bukta-
tóit; bőségesen adagol izgalmakat is – a robo-
tok tengeri csatájának leírásánál eléggé magas 
fokú fizikai ismereteket feltételez –, miközben 
a nyelvi lelemények sokaságával behozza a tör-
ténetbe a humort, a játékot, a nevetést.”

(Bozóky Éva)

KRITIKA

Ha megpörgetitek, és figyelmesen megnézitek a földgömböt, 
láthattok rajta néhány sivatagot… van közöttük egy, ami már 
nem is sivatag. De valamikor sivatag volt.

És volt egyszer egy város, nem messze ettől a sivatagtól. Hát, 
bizony, ez a város sem különbözött a sivatagtól – de ezt a város 
nem tudta magáról.

Hatalmas, felhőkig érő toronyházakban laktak az emberek. 
Autóik a lakónegyedek alatt, többszintű garázsokban. Csúcsfor-
galom idején az utcákon alig lehetett látni a kipufogócsövek füst-
jétől, amely szürke felhőkben telepedett rá a városra.

A zsúfoltabb tereken, az útkereszteződéseknél a közlekedési 
rendőrök gázálarcot viseltek, s így is óránként kellett váltani őket, 
amíg helyükre végül is robot forgalmistákat küldtek.

Ebben a városban rég nem nőtt se fű, se virág, csak az üveghá-
zakban. Kinn, a parkokban néhány kókadozó fa senyvedt. A füst-
felhők nem engedtek át elég napfényt, így a falevelek élettelenné 
silányultak, megsárgultak.

A város vezetői a gyárakban színes műanyag fákat készíttet-
tek, s elültették őket. Ettől kezdve a lassacskán kiszáradó, szín-
telen levelű fák mellett, pompázó árnyalatokban „zöldellettek”, 
hivalkodtak a sorozatban gyártott műanyag jegenyék, platánok, 
ecetfák, fenyők.

A város lakói számára a járdákon – vízcsapok mintájára –, 
légcsapokat, légkutakat állítottak fel, melyekből egyfolytában 
oxigén áradt a füsttől terhelt levegőbe.

Olyan volt ez a település, mint egy jól működő óraszerkezet. 
Épp csak az ég kékje nem látszott a füsttől és a föld a betontól.

Az iskolában a gyerekek „rendszeres technikai képzést” kap-
tak. Az a szokás alakult ki, hogy iskolás éveik alatt elkészítenek 
egy nagyon furfangos gépet, szerkezetet, amelyet aztán az isko-
la szertárában hagynak az utánuk következő osztályok szórako-
zására és okulására.

Az Ivácsony Péterék osztálya is elhatározta: az iskola elvégzé-
sekor, az évzáró ünnepélyen minden tanuló bemutat egy robotot, 
amit saját maga tervezett és készített.

Az utolsó évben már dicskedve számoltak be egymásnak a 
gyerekek:

– Az én robotom mindig a bal felső sarokba rúgja a labdát a 
tizenegyesről.

– Az enyém hegedül.
– Az enyém palacsintát süt!
A készülő robotgyerekek nagyon hasonlítottak gazdáikhoz.
Ivácsony Péter, aki az osztály legszelídebb tanulója volt, nem 

tudta eldönteni, milyennek tervezze a maga robotgyerekét. Ő 
ugyanis olyant szeretett volna építeni, hogy az a lehető legjobban 
hasonlítson az emberhez.

Ezen gondolkozott Ivácsony Péter, s bújta a könyveket: dol-
gozott szorgalmasan, s végül az évzáró előtti hónapokban ő is 
megépített a maga robotját: Koko Samut, aki épp olyan bonyolult 
„építmény” volt, mint osztálytársaié; csak kisebb és érzékenyebb.

Ivácsony Péter ugyanis tojásokból rakta össze a robotgye-
rek testét. Hogy miért, azt nem árulta el senkinek. Ha kérdez-
ték, titokzatosan mosolygott. Ahányszor ránézett a Samu gyerek-
re, hangosan felkacagott örömében. Mert az olyan finoman moz-
gott, lépkedett; érthető, óvnia kellett magát, nehogy valaminek 
nekikoccanjon, és eltörje tojásfejét, tojásorrát, tojáshasát…

Ivácsony Péter roppant büszke volt Koko Samura. Samu is 
„büszke” Ivácsony Péterre. Alig várták, hogy dagadó mellel elvo-

A Zöld Sivatag vőlegénye
(részlet)

nulhassanak a vizsgáztató bizottság előtt. […]
Hamarosan megkezdődött az ünnepélyes vizsga, minden-

ki elcsendesedett. A végzős diákok sorra bemutatták teremtmé-
nyeiket… bekapcsolták, kikapcsolták, sétáltatták őket. Súlyokat 
emeltek, sütöttek, főztek, hegedültek – és sok egyéb csuda dol-
got műveltek ezek a robotok, mindannyian bizonyították hasz-
nosságukat.

Ivácsony Péter és Koko Samu került sorra. A vizsgáztató bi-
zottság elnöke megkérdezte Pétertől:

– Na lássuk, mit tud Koko Samu?
– Szinte mindent, amit én! – felelte Ivácsony Péter magabiz-

tosan.
– Hm! Kevés! Fel tud emelni egy kétszáz kilós zsákot?
– Nem! Hiszen én kis emberekének szántam a robotomat, 

nem emelődarunak!
Koko Samu buzgón és hálásan bólogatott: „Úgy-úgy…”
– Tessék megnézni – mondta Ivácsony Péter a vizsgáztató bi-

zottság elnökének – milyen szép, milyen kedves és milyen érzé-
keny…

A bizottság elnöke csak hümmögött:
– Ez a példásan megépített robotgyerek, név szerint Koko 

Samu olyan, mint egy játékszer, semmi okos dologra nem lehet 
felhasználni… Ismétlem – mondta jól megnyomva a szót –, át-
engedjük ugyan Ivácsony Pétert a vizsgán, de kifogásoljuk, hogy 
okos célok helyett haszontalanságokra pazarolja a találékonysá-
gát, a tudását.

Ivácsony Péter átvette értesítőjét, és kissé elszontyolodva bal-
lagott vissza a padjába.

Koko Samu szomorúan álldogált a többi robotgyerek mögött.
Mikor minden tanuló levizsgázott, felsorakoztatták a robot-

gyerekeket, s átvezényelték őket állandó állomáshelyükre: az is-
kolai szertárba. Kikapcsolták őket, s mint fémesen csillogó, élet-
telen gépek várták, hogy vakáció után majd áramot, újra éle-
tet adjon nekik valaki. Csak a Koko Samu szemei villámlottak 
ide-oda.

– Kapcsold ki! – szólt Ivácsony Péterre egyik osztálytársa.
– Nem tudom. Ezt csak ő tudja magának megtenni – szabad-

kozott Péter. – Úgy építettem meg, hogy hasonlítson rám: hiszen 
én sem halok meg, amikor alszom. Így ő sem kapcsol ki teljesen 
soha: nagyon érzékeny, és könnyen „fölébred”. És csak akkor „al-
szik el”, amikor akar. Most nem tud, mert megsértettek engem, és 
ez őt is felizgatta…

Koko Samu szemét elöntötték a fényhullámok, amikor a vég-
zősök távozni készültek.

– Megyek én is veled! – súgta Péter felé.
Ivácsony Péter vigasztalóan megsimogatta:
– Vinnélek szívesen, de nem másíthatom meg az ígéretemet. 

Csillapodjál, és aludj el! Nem feledd, hogy bízom benned, és biz-
tosan tudom, hogy nekünk van igazunk.

Koko Samu a szertár egyik sarkába tipegett, gépszeme villód-
zott. Miután az iskola gondnoka lezárta a terem ajtaját, a robot-
gyerek fájdalmasan zokogni kezdett.
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„Kedves gyerekek! Nem 

minden hazugság: ha-

zugság! Vannak nagyon 

szép, érdekes és értékes 

«hazugságok». Az ilyen 

nagyotmondáshoz ötle-

tesség, vidámság és ba-

rátkozó kedv szükséges.”

„Szellemileg felszabadultan vallom: engedni kell a kis-

gyerekeknek, hogy gazdagítsák a «világ képzeletvilágát». 

A gyerekeknek ez jó – és tuti, hogy a világra is ráfér.”

„Életem legszomorúbb 
pillanataiban mindig 
humorral – néha ökör-
ködéssel! – védekeztem.”

http://www.szavaigeza.hu
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