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A koboldcsemege 

Keve Gábor 

 

Úgy se fogjátok elhinni, de csodálatos gyógyulásom híre még a megyevárosba 

is eljutott! Onnan küldtek le a kis falunkba Nagyszögre egy professzort, hogy 

ellenőrizze azt, amit a népek egymás között suttogtak. Alaposan megvizsgált, 

és még ki is kérdezett a betegségemről! De azt találta csak, amit meséltek 

neki! Egészséges fiúgyerek voltam! Senki se tudta, hogy a csodás 

gyógyulásomat nem a csodafőzeteknek-, és nem is a városból hozott 

gyógyszereknek-, hanem a koboldcsemegének köszönhettem! 

Van annak már talán 70 éve is, hogy kisgyermekként a Tisza folyó hideg 

folyásában, vagy a Bivalyhalmi tó zöldes vizében fürödtünk minden áldott nap 

nyáron. Nyolc éves múltam, és mivel igen csenevész gyerek voltam, nem volt 

való nekem a szántás nehéz, és izzadtságos munkája. De bizony nem úsztam 

meg én a munkát, akármennyire is vékonydongájú voltam!  

Én is pitymallatkor keltem, mint testvérim és szüléim. Magamra kaptam a 

pendelyemet, kiszaladtam a kúthoz, hogy friss vizet húzzak mosakváshoz. 

Hidegek voltak a reggelek, de anyánk nem engedte, hogy álmos arccal, 

csipásan induljunk bárhova is! „Szegények vagyunk, de nem rendetlenek!” – 

mondotta gyakran, és hogy ennek a bölcseletének még nagyobb nyomatékot 

adjon, egy – egy nyaklevessel kínálta meg azt, akinek nem akaródzott a 

hajnali fürdés! 

Miután megmostuk arcunkat, és a csodás álmok csipáit kitöröltük 

szemünkből, bemasíroztunk a konyhába, ahol már a frissen gőzölgő tejjel várt 

muttink. Ő már akkor túl volt a tehenek fejésén, és apánk fülébe suttogott 

szerelmes szavakat, miközben fájós hátát simogatta. Apánk nem volt túl 
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magas, se túl erős, de a vállai mégis akkorák voltak, hogy két vájlingot is rá 

lehetett tenni, és mégsem billent ki belőle a kovásztészta! 

Ha anyánknak előző nap sikerült a tejfölön és friss tejen jó pénzért tovább 

adnia, akkor reggelire kaptunk a tejbe egy kanál mennyeien sárgálló 

akácmézet is!  

Mikor indulni készültem, akkor jelent meg nagyapó az ajtóban. Volt vagy 

nyolcvan éves, a környék legöregebb embereként ismerte mindenki. Többet 

tudott az újszülöttekről, és a holtakról, mint a Nyékládházai templom 

esperese. Ő volt a falunk egyszemélyes történelemkönyve és a régi idők 

mesélője.  

Miután reggelimet elfogyasztottam, már indultam is a szomszédos 

Öregvajkára és Heiserler pusztára, hogy összetereljem a kicsiket. Volt ott 1.5 

éves kisfiú, aki éppen csak tudott járni, és volt 7 éves kislány is, akinek ha 

tehettem, szépeket suttogtam a fülébe! 

Ez volt az én kedves nyájam, akit őriznem kellett becsülettel! 10 gyereket 

pedig nem egyszerű ám, hiszen még én is alig másztam ki a pólyából! A 

siserehaddal minden nap elsétáltunk a falunktól alig pár kilométerre lévő 

hatalmas folyóhoz, és ott fogtunk döglött békahússal rákot, vagy a kövek 

között megbúvó kecskebékákat hajtottuk vacsorának. Ha megéheztünk, a 

közeli erdőszélen vörösbe öltözött somot -, éjfekete áfonyát-, vagy a fanyar 

ízű berkenyét ettük. Ha mást nem találtunk, akkor a lilában tündöklő 

pereszkét kerestük az avarban, vagy a csiperke barnás kalapját kémleltük.  

A kecskebéka vékony lábainak megsütve-, vagy az erdei galamb édes húsát a 

forró kövön megpirítva senki se tudott ellenállni. Nagyapótól és az erdőben 

dolgozó favágóktól tanultuk a természet ínycsiklandó ajándékait. Tőlük 

tanultuk meg azt is, hogyan kell elkészíteni kovakő, faágak, és a réten növő 

fűszernövények segítségével leggyorsabban ezeket a finom falatokat.  Nagy 

ritkán szorultunk csak arra, hogy otthonról könyörögjünk ebédért.  
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Ebéd után hemperegtünk egyet a zöld pázsiton, és pitypangból fontunk 

koronát a lányoknak. Gyermekdalokat énekeltünk együtt, amit a fonóban 

nagyanyáink tanítottak, vagy bújócskát játszottunk a patak partján. 

Néha kisétált utánunk nagyapó is, és a gyereksereget varázslatos meséivel 

szórakoztatta. Mindközül a kedvencünk az a mese volt, amikor még fiatalon 

az erdész mellett dolgozott, és csodálatosabbnál csodálatosabb 

teremtményekkel találkozott a Bükk erdeiben. 

Mesélt nekünk tündérekről, beszélő fákról, fára mászó nyulakról, a sötétben 

leselkedő démonokról, és a titokzatos koboldokról.  

A koboldokról, amelyek csak akkor jelennek meg az embernek, ha Ők akarják. 

Csodálatos kis lények, akik néha segítik, néha pedig szándékosan gátolják a 

szegény favágók munkáját. Mesélt nekünk egyszer arról is, hogy 

megismerkedett még egészen fiatalon egy Janó nevű kobolddal, aki neki jó 

barátja lett. Már akkor is megjelent neki, amikor szólította, és amikor már 

igazán jó barátok lettek, még kobold csemegével is megkínálta! 

Nagyapó mély ráncai a mesének ezen a részénél kisimultak, és úgy mesélt 

erről a csemegéről, mint egy mennybeli finomságról. Faggattuk, hogy 

meséljen még többet róla, de azt mondta, hogy azt az ízt nem lehet 

elmesélni. Az - az íz nem az ember világának íze volt, így hát csak azt suttogta 

el nekünk, hogy olyan volt, mint a smaragd, ha a nap felé tartotta az ember, 

akkor áttetsző zöld színben tündökölt. Édes is volt, meg csípett is egy picit, az 

árnyas fák alatt növő virágok fanyar zamatát is rejtette. 

Azon a keddi napon, hogy szavamat ne feledjem, még a nap is másképpen 

ébredezett fel. Vadul vöröslött a horizont aljában a fekete fellegeken 

keresztül lövellte sugarait, mintha harcba indult volna a gonosz fekete sereg 

ellen. Édesapám azt mondta édesanyámnak: „Vihar lesz ma még! Érzem a 

hátamban!”. Anyám felkacagott, de hangjában megbújt a félelem. „Sosem 

volt még júliusban vihar Jánosom! Ma miért volna?” 
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A reggeli tejet is másnak láttam aznap! A színe inkább emlékeztetett az oltott 

mészre, mint a decemberi friss hóra. Utólag azt gondolom, hogy még a 

tehenek is megérezték a nagy bajt, azért adtak zavaros tejet! 

Akkor azonban nem figyeltem meg annyira, mert gyorsan lehörpintettem, 

hogy még a földmívesek indulása előtt odaérjek a gyermekekért a portára. 

Miután összetereltem a kicsiket, zsivajos csoportunkkal célnak vettük a 

Bivalyhalmi tó partját, hogy ott töltsük el a napunkat mókával, kacagással. 

Útközben beköszöntünk Tóni bácsihoz az erdőkerülőhöz, aki az kiserdő szélén 

lakott, egy fából eszkábált kalyibában. Érdes hangján még utánunk kiáltott, 

de a hangoskodástól senki se hallotta meg. 

Ahogy odaértünk, mindenki ledobta magáról azt a kevés ruhát, amit 

nyáridőben ránk aggattak, és a hajnali harmattól nedves fűbe dobtuk. Utána 

rögtön belegázoltunk derékig a hűvös vízbe. Míg a lányok egymást fröcskölve, 

a fiúk, ki – ki a maga pajkos módján) próbálta a másikat a víz alá nyomni. Volt, 

aki már olyan ügyesen tudott úszni, hogy a víz alá bukva elkapta a másik 

lábát, és hirtelen megrántva a másik hatalmasat esett az akkor már jócskán 

sártól kavargó vízbe. 

Mivel mindnyájan a játékkal és a bohóckodással voltunk elfoglalva, 

egyikünknek se tűnt fel, hogy morgott egyet az ég. Aztán még egyet, és még 

egyet. A madarak vészjósló szárnycsattogása volt, ahogy felszálltak a sásból, 

az első dolog, amire mi is felkaptuk a fejünket. Pár percen belül besötétedett, 

és a nyári szellőcskéből fogdidergető szél támadt. Gyorsan odakiáltottam a 

többieknek, hogy: „Irány kifele a vízből!”, majd felkaptam a kicsiket, akik csak 

a parton mertek játszani. 

Ekkor már a szél is erőt érzett magában, és egyre hevesebben próbálta a 

környezőfák ágait cibálni. A gyerekek elkezdtek kiszállingózni a vízből, és 

vékony testüket dörzsölgették vacogva. Gyorsan végig számoltam Őket, de 

bizony egynek híja volt! Pont annak az egy kislánynak, akit én úgy szerettem. 
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Felkaptam a fejem, és arra gondoltam, hogy most is csak bújócskázik velünk, 

és mindjárt hangos kacagással fog előugrani a bokrok mögül. De nem ez 

történt! 

Szőkén kócos fejét megpillantottam, úgy 30 ökörhossznyira tőlem, a tó egy 

mélyebb pontján. Hangosan kezdtünk neki kiabálni, de mintha megsüketült, 

és meg is bénult volna a látványtól, ami közelített felénk. 

Az eget már elborították a fekete felhők, mint az olajfolt a tiszta vizet, és az 

orkánerejű szél tömör esőcseppeket kezdett el potyogtatni.  

Beugrottam a vízbe, és gyors karcsapásokkal úszni kezdtem a kislány fele. 

Ahogy odaértem, elkezdtem taszigálni a part felé a nálam csak alig pár kilóval 

könnyebb gyereket. Ahogy a partot egyre közelibbnek láttam, úgy éreztem, 

hogy az erőm kezd elfogyni. Jankának, mert így hívták a lányt, végül sikerült 

odáig kiúsznia, ahol már leért a lába, így fáradtan és csapzottan ki tudott 

kecmeregni a sáros vízből. De én még nagyjából 6 méterre voltam ettől a 

ponttól, és kezeimet olyan súlyosnak éreztem, mintha ólomból öntötték 

volna. Ahogy egyre gyengülve kapálóztam, azt vettem észre, hogy 

akármennyire is bőszen vetem a karcsapásokat, a sikamlós part nem akar egy 

jótánnyit se közeledni.  

A part menti fák hosszú gyökerei be –be kígyóztak a sekélyebb vízbe, hogy 

onnan nyerjenek éltető nedűt. Ezen gyökerek egyikébe gabalyodott bele a 

lábam. Próbáltam kihúzni, de a gyenge rántásoktól mintha még jobban 

körbecsavarta volna a gyökér, és még erősebben markolta volna. Azt 

gondoltam akkor, hogy a vízi boszorkányok azok, akikről nagyapó már 

többször mesélt. Ők voltak azok, akik a gyanútlan úszókat lerántják a mélybe, 

hogy aztán férjük legyen az idők végezetéig.  

Tüdőm zihált, ahogy próbáltam levegőt venni, és a víz színén maradni, testem 

a fáradtságtól és a hűvös víztől gyengébb volt már, mint a tavaszi kikerics. 

Minden egyes légvétellel víz fröccsent a számba és a tüdőmbe. Fuldoklottam, 

alig 10 méternyire a parttól! Kis társaim a rémülettől kőszoborrá dermedve 
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figyelték, ahogy a kinevezett vezetőjük még egy utolsót rúg magán, majd 

elsüllyed a zavaros vízben. 

Ekkor már nem hadakoztam, feladtam a háborút a természet ellen. Ha vinnie 

kell a kegyetlen halálnak, hát vigyen! Elsötétült minden, és úgy éreztem, hogy 

süllyedek a sötét semmiben. 

Később mesélték el, hogy az öreg erdőkerülő Tóni, miután az első dörgéseket 

meghallotta, a keresésünkre indult. Tudta, hogy 10 gyerek ilyen szörnyű 

viharban nem maradhat felnőtt felügyelete nélkül. Ő volt az, aki akkor ért 

oda, amikor engem már a fodrozódó hullámok elnyeltek. Ruhástul ugrott be a 

vízbe, és tenyerével az iszapos talajon próbált megtalálni. Ahogy 

megérintette a lábamat, azonnal kirántott a vízből, úgy, hogy térdemtől a 

bokámig felszakadt a bőr, és ömleni kezdett belőle a vöröslő vér. 

Ő volt az, aki a lábamnál fogva megemelt, és kegyetlen módon addig püfölte 

a hátamat, amíg az utolsó csepp víz is ki nem ürült a tüdőmből. Ő volt az, aki 

hatalmas bajszát félretolva próbálta ez éltető levegőt bepréselni elszürkülő 

testembe. 

Aztán nagyot csapott a mellkasomra, és azt kiáltotta: „Gyere vissza közibünk! 

Ki fog ezentúl vigyázni a csöppségekre?” 

Talán az éktelen rikoltozása, talán a dohánytól áporodott levegő, amit befújt 

a tüdőmbe, de a halálnak inába szállott a bátorsága, és otthagyott engem a 

kis csoportnak. Lassacskán az arcom szürkésfehér színe halvány rózsaszín lett 

újra.  

Rohant velem be a faluba, édesanyámnak már messziről kiabálta, hogy 

vegyen elő a tisztaszobából vastag plédeket, mert valami hatalmas nagy baj 

történt énvelem! 
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Édesanyám miután bebugyolált a jó meleg paplanba, azonnal hívatta a falu 

vajákosát, Rózát a cigányasszonyt. Jött is hamarjában, hoztam a gyógyfüveit, 

meg a birkahájat, azzal kenegette a mellemet meg a hátamat.  

Édesapám és testvérim is hazaértek a szántóföldről, elmenekülve az 

égindulástól, a falu határában érte Őket a szörnyű hírt, hogy mi is történt 

velem. 

Én még halkan el tudtam rebegni egy bocsánatkérést szüléimnek, majd 

elsötétült újra a világ.  

Az elkövetkező két hétben álomvilágban lakoztam én. Egy szörnyű 

álomvilágban, ahol démonok, boszorkányok, és mindenféle sátáni lényeg 

marcangoltak nap mint nap széjjel. A lázam 39 fokra szökött fel. Nyelvem 

megduzzadt, lábamon a hatalmas seb szörnyen elfertőződött, és még a 

bokám is furcsán csálén állt a rántástól. Nem segített a lázam elnyomásán se 

a priznic, se a vastag dunyha! Egyszer vacogtam, másszor izzadtam, vagy 

kértre görnyedve szenvedtem a lázgörcsöktől!   

A városból hívtak doktort, aki megvizsgált, megszúrt, vért vett, és 

gyógyszereket adott a szüleimnek. De bizony a betegség akkor már 

elhatalmasodott rajtam. Míg én az álomvilágban viaskodtam a szörnyekkel, 

addig az orvos a gyulladásokat próbálta legyőzni a való életben. Aztán egyik 

nap azt mondta édesapámnak a fejét lehatva: 

„Ennek a gyereknek a napjai meg vannak számlálva! Több mint két hete már, 

hogy nincs magánál! Nem tudok többet tenni ennél! Hívják a papot hozzája!” 

Ezzel fogta a kalapját, és elsietett. 

Szüléim zokogtak, rimánkodva kértek, hogy gyógyuljak meg, de bizony én már 

akkor a pokol legmélyebb bugyraiban egyenesen Luciferrel vívtam a 

háborúmat. 
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Egyik éjszaka, amikor csöpp időre kitisztult a gondolatom, felriadtam és 

nagyapó arcát pillantottam meg, egészen közel az enyémhez. Magában 

suttogott valamit, a „százéves” ráncok mintha most sokkal mélyebbek lettek 

volna, mint ahogyan utoljára emlékeztem rájuk. Szeme vörös volt, kezei 

remegtek, de nem az öregségtől, hanem az idegességtől! Ahogy meglátta a 

barna szemeimet, rögtön rám mosolygott, és lágy hangon kérdezte: 

„Édes - kedves unokám! Mit szeretnél, mit hozzak én néked?” 

Én pedig akkor csak egy dologra vágytam, csak egy olyan dolog volt bíz, amit 

nekem még a földön meg kellett, hogy kóstoljak, és az bizony a 

koboldcsemege volt! Nem akartam én addig átköltözni az árnyékvilágba, 

amíg nem vettem a számba egy ilyen finomságot. Halkan suttogtam el 

nagyapónak: 

„Koboldcsemegét szeretnék! Az bizonyosan meggyógyítana!” 

Nagyapó megrezdült, amikor meghallotta, de öregsége ellenére, ruganyosan 

pattant fel a lócáról, és azt kiáltotta: 

„Szerzek én neked, még ha el kell vándorolnom a messzi Zulu királyságba is!” 

Megfordult és kiviharzott a szobából. Én pedig lassan újra visszasüppedtem a 

belsőmben örvénylő sötét káoszba. 

Reggel, amikor borogatást hozott édesanyám, halkan dünnyögte, szinte csak 

magának, hogy éjnek idején nagyapó fogta a kucsmáját, csizmáját, és 

kiviharzott a portáról. Senki se tudott róla azóta semmit.  

Két napig hírét se hallották az öregnek, mígnem egy fiú ordított be az 

ablakon, kora délután anyámnak, aki a másnapi kenyér tésztáját dagasztotta 

a vájlingban! 

„Itt van apó, most érkezett meg egy ökrös kocsival!” 
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Pár percen belül már hallani is lehetett a szekér fájdalmas nyikorgását, és az 

állatok patáinak hangos pufogását a keményre taposott földúton. Nagyapó 

leszállt a szekérről, megköszönte illően a harcsabajszos kocsisnak a fuvart, 

majd beviharzott a döngölt falú házunkba. De nem köszöntött Ő akkor senkit, 

egyenesen az én ágyamhoz sietett. Óvatosan megveregette az ágy támláját, 

és a munkától keményé aszott bőrű kezével végig simította az arcomat. 

Felriadtam azon nyomban! 

„Nézd unokám, mit küldött neked Janó kebeltársam!”  

Benyúlt bő nadrágjának zsebébe, és elővett egy zöldes színben pompázó 

kövecskét. Ahogy rásütött a nap, opálosan verte vissza a fényt. Huncut 

mosollyal adta a kezembe és, azt mondta: 

„Ezt a csemegét csak neked készítette! Azt mondta, ettől biztosan 

meggyógyulsz!” 

A kezem úgy remegett, mint a kocsonya, amikor az asztalra csapnak.  

Lehet, hogy a gyengeségtől, de az is lehet, hogy a meghatódottságtól. 

Óvatosan a számhoz emeltem a kövecskét, és beleejtettem! 

Azt az íz mámort, amit akkor éreztem, nem lehet leírni! Csípős volt, marta a 

nyelvemet, de mégis melegen omlott szét a számban az édes íz. Mintha a 

mezei gyógynövények minden cseppjét kisajtolták volna, és ebbe az aprócska 

kis téglába rejtették volna el! Ahogy levegőt vettem, mintha friss levegőorkán 

szabadult volna be a beteg tüdőmbe. Az orromat hideg fuvallat járta át, 

ahogy kifújtam az előbb beszippantott levegőt. A csemege olvadt a számban, 

és egyre – másra új ízeket véltem felfedezni. Mintha citromfű lett volna, majd 

a Koldustetű édeskés ízét véltem felfedezni. ezután már nem is számoltam, 

csak ízlelgettem: Szemvidítófű, Izsóp, Kutyabenge, Zsálya, Ezerjófű… 

Fejemet egyre nehezebbnek éreztem, és újra elaludtam. De már nem 

támadtam rám akkor a mitikus szörnyek, a legendák sátáni fajzatai! A 
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koboldcsemege megkezdte gyógyító hatását. Másnapra a lázam jóval lejjebb 

ment. Nagyapó mint a gyógyszert, úgy adagolta a koboldcsemegét. Mindig 

belesúgta a fülembe: 

„Aztán el ne mond senkinek! Legyen ez a mi titkunk!” 

Három napra nagyapó szekéren való megérkezésének, délben kitotyogtam a 

konyhába, és azt mondtam édesanyámnak: 

„Édeasanyám, én bizony éhes vagyok!” 

Édesanyám könnyeit törölgetve tette elém a frissen sült kenyeret, amire 

vastagon kente a disznózsírt, és még vöröshagymát is szelt hozzá, vastagon. 

Én pedig megettem fél perc alatt, pedig bizony az a karéj kenyér akkora volt, 

hogy az urak is társastáncot tudtak volna rajta járni! 

Öt nap múltán, nagyapó odajött hozzám és azt mondta: 

„Sajnos a koboldcsemege elfogyott, de Te már meggyógyultál!” 

Úgy is volt, erősnek éreztem magam. A falu a csodámra járt. Még az orvos is 

eljött, mert nem hitt a fülének. Újra megvizsgált, újra vért vett és habogva –

hebegve azt mondta: 

„Ez a gyerek meggyógyult! Ezt nem hiszem el, ez bíz csoda!” 

Amitől a csoda még csodásabb volt, hogy úgy megjött az étvágyam, hogy fél 

évre rá már együtt mentem ki a nagyobbakkal a szántóföldre, hogy 

megerősödve segítsem a munkájukat. 

Nagyapó boldog volt, és mosolygott. Csak akkor lankadt le a mosolya egy 

egészen kicsit, amikor a zsebébe nyúlt, és öreg vekkerét kereste, amit még a 

Napóleon elleni háborúban kapott, bátorsága jeléül. Azt mesélte, Janó 

koboldnak adta ajándékul, amiért ilyen különleges csemegét küldött nekem! 
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Tizenhét évesen már csak egy csúnya heg emlékeztetett azokra a hetekre, 

amikor táncot jártam a halállal. Erős voltam és daliás, ezért besoroztak 

katonának. Fiatal bakaként több laktanyában is megfordultam, és végül 

tizedesként kerültem fel Budapestre szolgálni. Amikor kimenőt kaptunk, első 

utunk Pest belvárosába vezetett, ahol a csinosabbnál- csinosabb úrhölgyek 

kávéztak délutánonként.  

Egy vasárnapi napon jó pajtásommal, egy bizonyos Pindoch Alajossal 

sétáltunk a Városligetben, amikor megláttunk két csinos szőke lányt. Nem 

volt több tizenhatnál egyik se! Miután tekintetünk találkozott az Övékkel, 

pajkosan felnevettek, majd összedugták a fejüket, és úgy beszéltek ki minket. 

Odasétáltunk hozzájuk, bemutatkoztunk, és rögtön beszédbe is elegyedtünk 

velük. Elmondták, hogy cukrászdába mennek, és örülnének, ha két ilyen 

jóképű harcfi legény kísérné el Őket oda. No, hát minket se kellett kétszer 

noszogatni, igazi gavallérok módjára közre fogtuk Őket, és elindultunk a 

Lukács cukrászdába. 

 Amikor odaértünk, még a szánk is nyitva maradt attól a töménytelen 

mennyiségű tortától és édességtől, amit ott láttunk. Alajos barátommal 

mindketten faluhelyen nőttünk fel, a legtöbbjéről azt se tudtuk mi fán terem, 

és mit kell vele csinálni! A lányok kedvesen magyarázták, hogy mi is a 

medvecukor, és a mélanzsot hogyan kell úriember módjára fogyasztani. 

Egyszer csak a szemem megakadt az egyik üvegpulton. Rögtön felismertem, 

de nem hittem el, amit látok! Opálos, zöldes színben játszadozó kis téglácskák 

voltak ott, több száz darab, amiktől én oly gyorsan felgyógyultam! 

„Koboldcsemege!” – kiáltottam olyan hangosan, hogy a két lány összerezdült. 

Azután nagyot kacagtak, amikor meglátták, mit hívtam én annak! 

„Ugyan már kedves tizedesem!” – búgta fülembe a szőkébb, „Az csak 

mentholos gyógy cukorka! Dekára lehet kapni, barna papírzacskóba!” 


