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Magyaróra

„Már megint magyaróra! Mi a csudának? 
Tu dok én magyarul – méltatlankodott ma gá
ban Dani, miközben unottan üldögélt az iskola
pad ban. – Mit kell ezen még gyakorolni?  
A ma gyar a legunalmasabb tantárgy!” – Ha  tal
masat ásított, és fejét a karjára hajtotta.

„Tiktak, tiktak” – hallotta elôször egé szen 
halkan. „TIKTAK, TIKTAK” – szólt most 
sokkal hangosabban. „TIKTAK!” – dü bör 
gött, mintha a fején kalapáltak volna.

„Így nem lehet szundikálni” – gondolta 
dü hösen, és kinyitotta a szemét. Csakhogy 
meglepetésérenemazelôtteülôfiúhátátlátta. 
Az osz tály terem táblástól, padostól, gye re kes
tôl el tûnt. Feje felett most átlátszó üvegtetô 
csillogott. Lába alatt csúszós, fehér padló.
Kí ván  csian tápászkodott fel.

–Aú!–kiáltottfelhirtelen,selterültafehér
padlón. – Ki volt az? Ki vágott kupán? – Hát
ra nézett, de senkit sem látott. Elôre for dult. 
Arrasemvoltsenki,csakháromrúd,melyek
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„Tiktak! Tiktak!” – dübörgött valami a lába 
alatt. Lepillantott. 

„Jé, egy fekete vonal! – álmélkodott, és 
to vábbloholt. – Itt meg egymás mellett kettô. 
Ott pedig már három következik. Aha, akkor 
most négynek kell jönnie.”

Tévedett. Nem négy párhuzamos vonal 
várta, hanem csak egy, és mellette egy V. 

„Hú de zavaros! – gondolta, és sietett
továbbagörbefalmentén,nehogyapirosrúd
utolérje. – Ez biztosan valami titkos jel! Ha 
megfejtem, kijutok innen!”

Futott tovább.
– Nagy V és egy vonal, nagy V és két vonal 

– lihegte. – Fogadjunk, hogy most nagy V és 
három vonal következik! 

Úgy is volt. De azután furcsa módon egy 
vonal és egy X jött. 

– Nem értem! – háborgott. És csak ment 
körbekörbe, míg egészen elszédült. I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, I, II… 

Amikor megint a IIIhoz ért, egyszer csak 
zuhanni kezdett. 

– Segítséééég! 
– Nem tudsz a lábad elé nézni? – méltat

lankodott egy éles nôi hang, majd az illetô 
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egy pontban összeértek. Kettô fekete, a legvé
konyabbpedigpiros.Ezapirosrúdsebesen
távolodott, kisvártatva azonban már újra
ugyanolyan gyorsan közeledett hozzá. 

– Ajaj! Szóval ez volt az – motyogta Dani. 
– Most mit tegyek? Fussak el elôle? Csak van 
itt egy kijárat!

Azzalelindultazegyreközeledôpirosrúd
elôl. Nézett jobbra, nézett balra; kijárat sehol. 



Deafigyelmeztetéselkésett,safiúmegint
kapottegynagyotapirosrúdtól.

– Gyere! – segítette fel a manónô, és fel
másztakoda,aholakétfeketemegapirosrúd
összeért. – Na, hogy tetszik? 

– Micsoda? 
– Hát a magyarórám! 
– A magyarórád? Mi vagy te, magyar

tanár? 
–Hú, hogy nekedmilyen lassú a felfogá

sod! – háborgott a manónô. – Szerinted hol 
vagyunk? Nyisd ki a szemed! 

– Valami üvegtetôs zajgépben. 
–Naidefigyelj!Szerintedminekvannakitt

körben ezek a jelek? 
– Mit tudom én – vont vállat Dani. – Tit

kosírás? 
– Nézd meg jobban! 
–Jé, ezek római számok?–kérdezteafiú

csodálkozva. 
– Na látod! Mégsem vagy olyan tökkel

ütött! 
–Ez a három rúd pedig az óra három

mu tatója. És a má sodpercmutató vágott fejbe. 
Benne vagyok egy órában? Óriási óra lehet. 
Biz tosan torony óra. 
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meg  ragadta Danit, és visszaemelte oda, ahon
nan az imént lehengerbucskázott.

–Miamanó?–hüledezettDaniazöldhajú
nô láttán.

A nô megigazgatta borsózöld fürtjeit, lepo
rolta fodros, almazöld ruháját, majd dühö sen 
zördült rá: 

– Mit bámulsz? Nem láttál még manót? 
– Dehogynem! 
– Vigyázz! 



mirefigyelmeztettékaszülei:sohanemenjen
el olyasvalakivel, akit nem ismer. 

– Idegenekkel nem megyek sehova! 
– De hiszen nem vagyunk idegenek! – cso

dálkozott Menta. – Mikor is kaptad a karórá
dat? 

– Tavalyelôtt, a szülinapomra. 
– Látod, én azóta csücsülök a csuklódon. 

Egyébként meg nyugodtan visszamehetsz az 
iskolai magyarórára, ha ahhoz nagyobb ked
ved van. Szerintem az sem rossz idôtöltés. 

– Akkor inkább jövök – döntött a kaland 
mellett Dani. 

Menta elégedetten bólintott, majd bemá
szott az óralapon lévô szögletes lyukon, Dani 
meg utána. 

Odabent, az óra legbelsejében jóformán 
el viselhetetlen zajjal ketyegett a szerkezet. De 
nemcsak ketyegés, hanem csikorgás is hal
latszott. 

– Mi csikorog így? – kérdezte Dani. 
– A fogaskerekek csikorgatják a fogukat 

mér gükben. Nem szeretik, ha itt vagyok köz
tük. Attól félnek, hogy a fodros ruhám be lé jük 
akad, és kénytelenek lesznek megállni. 

„A fogaskerekek csikorgatják a fogukat?” 
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– Csakhogy rájöttél. De nem toronyóra. 
Egy egészen kis karóra. Magyar karóra. 
Ma gyarórafalván van felkötve egy karóra. 

– Ugye nem gondolod, hogy ezt beveszem, 
te buta kis manó? Akkor nem lennék na gyobb, 
mint egy hangya. 

– Micsoda hang ez? Kikérem magamnak. 
Te csak ne manózz itt nekem! Fodor Men tá
nak hívnak. És én vagyok Magyarórafalva 
pol  gármestere. 

– Na persze. Én meg a hétfejû sárkány – 
gúnyolódottafiú.

– Nézz csak a lábad alá! Mi áll ott angolul? 
– Made in Hungary. 
– Vagyis Magyarországon készült. Tehát 

ez egy magyar óra. És nagyon, de nagyon 
ér dekes. Te pedig szerencsés fráter vagy, 
amiért nemcsak egy magyarórán, hanem egy 
ma gyar órán is szétnézhetsz. Vagyis inkább 
órá ban. – Dani zavarodottan bámult, de a pol
gár mester asszony folytatta: – Gyere, Dani! 
Naptárablak azért van az órán, hogy ezt hasz
náljuk csapóajtónak. Ezen keresztül estél le az 
elôbb. Most szépen leereszkedünk, s hama ro
san megérkezünk Magyarórafalvára.

A fiú ekkor felocsúdott, s eszébe jutott,
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– csodálkozott Dani, de nem szólt, csak ment 
tovább a manó nyomában. 

Sokáig tapogatóztak a sötétben, aztán a 
pol  gármesternô kinyitott egy ajtót. 

– Tessék, megjöttünk! – mondta, azzal a 
fém óraszíj szemein, majd egy fatörzsön lefelé 
ereszkedve végül lejutott faluja fôterére.

Dani árnyas parkot látott odalent, s körben 
házakat.
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– Gyere! – intett neki odalentrôl Menta. 
Végül Dani is összeszedte minden bátor

ságát, és lemászott az óraszíjon. 
– Mit látsz, ha felnézel a karóra? – kérdezte 

tôle Fodor Menta, mikor végre megérkezett. 
Afiúfelpillantott.

– Egy karóra! – kiáltott fel Dani, majd a 
csuklójához kapott. – Hogy került a karóra? 
Az az enyém!

– Valóban a tiéd, de ez 
az óra, akarom mon  dani 
az ára, hogy Ma gyar óra
falván le hess. 

Dani még egyszer 
vé gigmérte a jókora ka 
rót. 

– Na jó. Legalább 
ad dig sem vagyok a su li
ban – mondta vé gül. – És 
addig sem kapok 
ma gyarból ka rót.

– Ígérem, hogy töb bé 
nem lesz egyesed 
ma gyar ból – veregette 
vállon nevetve a zöld 
hajúmanócska.


