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Hanky tanár úr és a gengszterek

Ez a semmiképpen sem mindennapi történet még akkoriban esett meg, amikor Hanky 

tanár úr odafönt cselédkedett Minnesotában, egy Grand Marrais melletti zöldségfarmon, 

ahol a Gunflint Trail nevû út keresztben szeli át a Superior National Forest tavakkal te-

leszórt fenyveseit. Már régen meg is feledkeztem az esetrôl, mely annak idején ugyancsak 

nagy port vert föl a lapokban, amikor a minap véletlenül kezembe került a Duluthi Turista 

Közlöny, melyben egy érdemes újságíró hosszú cikkben ismerteti a National Forest egyik 

csodaszép turistalátványosságát, a Hanky-vízesést, mely nevét a cikkíró szerint onnan 

kapta, hogy (idézek): „A vízesés fölfedezôje, egy Hanky nevû magyar tudós, egy újfajta 

villamosságfejlesztô találmányán kísérletezve, itt fogta el puszta kézzel Amerika legvesze-

delmesebb gengsztereit.” 

Bár nemzeti önérzetemnek hízeleg ez a megállapítás, mégis úgy érzem, el kell mondjam az 

igazságot ezzel a kalanddal kapcsolatban. A tanár úrnak ugyanis soha semmiféle villanyfejlesztô 

találmánya nem volt. Viszont a gengsztereket valóban ô fogta el, s ha nehány száz méhfullánk 

„puszta kézzel”-nek számít a gengszterfogás szabályai szerint, akkor jó. Annál is inkább, mivel 

a méhek tulajdonképpen a villanyfejlesztés céljait kellett volna szolgálják. Na de tartsunk csak 

sorrendet.

Hanky Barnabás reggel hét órakor elindult Satrafapannával, a farm ócska teherkocsijával 

a paradicsomföldre. A teherkocsit azért keresztelte el Satrafapannának, mert nézete szerint 

ez volt Noé anyósának neve. Viszont a tragacs olyan vén volt, hogy azt minden valószínûség 

szerint még az érdemes anyós hozhatta annak idején Bárkaépítô Noé házához. Tizenkét vékás-

kosarat kellett Barnabás barátunk teleszedjen érett paradicsommal, s kilenc órára el is készült 

ezzel. Akkor ügyesen felrakta a kosarakat Satrafapannára, s megindult vele a zötyögôs úton 

a város felé, hogy beszállítsa a megrendelôknek. Az Úristen azonban másként tervezett, s a 

megrendelôk aznap paradicsom nélkül maradtak.

Ugyanis alig ért ki a jó professzor paradicsomával a mûútra, mikor egy pompás, fényes 

Cadillac kocsi suhant melléje, majd elébe kerülve megállott. Hanky tanár úr is megállította a 

szuszogó Satrafapannát. Az elôkelô gépkocsiból két ember szállt ki, egyik egy zsákot cipelve, 

másik egy ládikát. 
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– Valami baj van? – kérdezte a tanár úr udvariasan, de akkor már a két ember ott állott 

Satrafapanna mellett. 

– Szálljon ki – mordult rá az egyik ember, kevésbé udvariasan. 

– Miért? – akarta a tanár úr tudni. 

– Ezért – felelte az ember kurtán, s elôhúzott a zsebébôl egy nagy, csúnya forgópisztolyt.

Hanky Barnabás megnézte a pisztolyt, és rosszallólag csóválta meg a fejét. 

– Maguk, amerikaiak, még mindég ezeket az ócskaságokat használják? Nálunk odahaza már 

csak a múzeumban volt ilyesmi. – Az ember felelni sem tudott erre, csak tátva maradt a szá-

ja. Közben azonban a társa már fel is szökött Satrafapanna hátuljára, s durván szétlökdöste a 

paradicsomos kosarakat. – Hé, mit csinál maga azzal a paradicsommal? – hördült föl a tanár 

úr sértôdötten, s úgy szökött le a kormánykerék mellôl, hogy majdnem földöntötte a pisztolyo-

sokat. – Annak a paradicsomnak minden kosara nyolcvan fillér, s ha kárt tesz benne, meg kell 

fizesse! – De a másik ott fent nem is figyelt reá. Lyukat túrt a kosarak között, beledobta a zsákot 

meg a ládikát a gödörbe, s feléjük húzott két kosarat gyorsan. Azzal már lent is volt a földön. A 

tanár úr megigazította orrán a csontkeretes pápaszemet. 

– Fiatalember – mondta szigorúan. – Az emberi együttélés elsô alapszabálya… – Az idegen 

azonban nem volt kíváncsi az együttélés alapszabályaira, mert egyszerûen félrelökte útjából a 

tanár urat, s azzal átszaladt a másik oldalra. Ugyanakkor pedig Satrafapanna méltatlankodva 

pufogni és hörögni kezdett, kapcsolója nagyot csikordult, s a megdöbbent tanár úr szeme láttára 

nagyot ugrott elôre az úton. Kormánykereke mellett ott ült a pisztolyos, s a másik pedig a túlsó 

oldalon kapaszkodott föl az ülésre, menet közben. 

– Hé, álljon meg! – üvöltött föl a tanár úr, s futni kezdett a teherkocsi után. – Hova viszi a 

paradicsomomat? Álljon meg! – Satrafapanna azonban nem állott meg, hanem nagy zakatolás-

sal eltûnt a kanyarban, magára hagyva a tanár urat s a fényes, vadonatúj Cadillac kocsit az út 

szélén. – Bolond világ – csóválta meg a fejét a tanár úr –, ellopnak egy ócska tragacsot, tizenkét 

kosár paradicsomot, s hagynak helyette egy tízezer dolláros mesekocsit! Fogadok, hogy még 

televízió is van benne!  

Volt. Minden volt abban a kocsiban, amit emberi elme egy automobil számára föltalált. 

S még a kulcsot is itt hagyták a gazdái, csak bele kellett ülni, s megindítani a motort. Soha 

még ilyen pompás kocsit Hanky barátunk közelrôl nem látott, s így eltelt egy kis idô, míg 

minden gombot, fogantyút sorra kikísérletezett, és sikerült a kocsit elindítania. Olyan si-

mán gördült, akár az álom. Azon tûnôdött éppen, hogy mit is tegyen: hajtson Satrafapanna 

után és csinálja vissza a tréfás cserét, vagy egyszerûen forduljon meg, s vigye haza a pompás 

kocsit a farmra, hadd izzadjanak kissé a tréfacsinálók, amíg meglelik, amikor egyszerre 

csak megszólalt egy éles rendôrsziréna a háta megett, s a következô pillanatban már elébe 

húzott a rendôrautó s csikorgó fékkel megállt. Csak úgy ömlöttek ki belôle a puskák, pisz-

tolyos rendôrök. 

– Ellenállásnak nincs értelme! Tartsa föl a kezeit! – ordította a vezetôjük, géppisztolyát a 

tanár úr mellének szögezve. – Szálljon ki! 



– Ezért – felelte az ember kurtán...
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– Na, na, na – méltatlankodott a tanár úr, kikászálódva a kényelmes ülésbôl –,  kár olyan 

nagy dolgot csinálni belôle. Elvégre nem az én ötletem volt a csere… De nem ügyelt rá senki. 

Az izgatott rendôrök pillanatok alatt átkutatták a kocsit. – Hol van a pénz? – förmedt rá a 

fôrendôr, gorombán.

– Micsoda pénz? 

– Ne tegye magát! A félmillió dollár, amit elraboltak a duluthi bankból! S hol a társa?

A tanár úr levette a szemüvegét és gondosan megtörülte zsebkendôjével. 

– Uram – mondta –, rendkívül sajnálom, de tévedésben vannak. Én nem bankot raboltam, 

hanem paradicsomot vittem a megrendelôimnek. Ha azonban sikerült önöknek megtalálniok 

az én paradicsomomat, a kosarak alatt meglelik azt is, amit keresnek. – Azzal röviden elmond-

ta, hogy mi történt. 

A fôrendôr visszament a rendôrkocsihoz, s beszélni kezdett a rádiójába. Rövid idô múlva 

sötét arccal tért vissza. 

– Egy paradicsomot szállító kocsi nem régen haladt keresztül a rendôrzárlaton. Két ember ült 

benne – mondta. – Mi a rendszáma a teherkocsinak? 

A tanár úr szégyenkezve vakarta meg a fejét. 

– Nincs neki rendszáma – vallotta be –, az úgy van, kérem, hogy mi Satrafapannát tulajdon-

képpen csak a farmon használjuk, és így… 

De a rendôrök nem voltak kíváncsiak a Satrafapanna történetére. Beugráltak a kocsijukba, 

és tovarobogtak nagy sebesen. 

– Hej! Mit csináljak én ezzel az idegen jószággal?– ordított utánok a tanár úr, de feleletre se 

méltatták a nagy igyekezetben. – Az udvariasság kihalóban van ezen a földön – morogta Hanky 

Barnabás, rosszallólag, azzal visszaült a gazdátlan Cadillacbe, s elindította a motort.

Lassan gördült be a városba a pompás gépkocsin, azonban a lelkiismeretét erôsen terhelte 

a paradicsom. A háziasszonyokra gondolt, akik külön úgy rendezték az idejüket, hogy ez a nap 

befôzésre jusson, s most ott állanak a konyhaajtóban, s türelmetlenül várják a megrendelt pa-

radicsomot.

A város közepén megpillantott egy rendôrautót, és megállt mellette. 

– Uram – szólt át a kormánykeréknél ülô rendôrhöz –, van valami híre a paradicsomos te-

herautóról? 

– Amelyiken a rablók menekültek? – kérdezte a rendôr. – Azt elnyelte a föld. A várost el-

hagyta a kanadai határ felé, a határt azonban nem érte el. A mûúton sincsen. Most a mellék-

utakat keresik végig a rendôrkocsik.

– Az baj – mondta a tanár úr, és nagyot sóhajtott. – Ön talán a bank igazgatója?– kérdezte 

tisztelettel a rendôr. 

– Enyém a paradicsom, s tíz órára ígértem a megrendelôknek – felelte a tanár úr komoran, 

azzal rálépett a gázra, s otthagyta a szájtátó rendôrt.

A kanadai út, a híres Gunflint Trail, lakatlan fenyves erdôk között húzódik föl észak felé. 

Falu, város nincsen arrafelé, csak erdôk és tavak, s nehány magányos ház a tavak partján. Egy 
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ilyen tóparti ház behajtójánál, a göröngyös dûlôút szélére gurulva pillantotta meg Hanky tanár 

úr az elsô piros paradicsomot.

Otthagyta az idegen kocsit az országút szélén, s alásétált a házhoz. A földút kátyús volt és 

göröngyös, s minden kátyú mellett piroslott néhány paradicsom. A tanár úrban lassan forrni 

kezdett a bosszúság ilyen gondatlan tékozlás láttán.

A ház lent a tó partján inkább viskó volt, mint nyaraló. Rönkökbôl összetákolt falait régen 

festhették utoljára, s a mögötte lévô csûr úgy állt fél oldalra dûlve, mint a részeg ember. A vén 

faház elôtti padon egy borzas, szakállas vénember ült, s paradicsomot majszolt. Ott volt mellet-

te egy egész kosár. Egykedvûen bámult az érkezôre, még a rágást sem hagyta abba.

– Jó a paradicsom? – kérdezte a tanár úr ellenségesen, a szakállas azonban nem értett a hang-

ból, mert jóindulatúan bökött a kosár felé. 

– Lásson hozzá, ha kedveli – mondta. 

A tanár úr megállt elôtte, s pápaszeme fölött szigorúan nézett alá a gyanútlanul csámcsogó 

öregre. 

– Aki más munkájának gyümölcsét fogyasztja, az vétkezik – mondta ki az ítéletet. 

Az öreg bólintott. 

– Vétkezzék maga is, idegen – javasolta. – Ilyen jó paradicsomot, fogadok, nem evett még, 

amióta két lábon jár! 

– Köszönöm az elismerést – bólintott a tanár úr kimérten –, ugyanis én termeltem ezt a pa-

radicsomot, ha tudni akarja! 

– Igazán? – bámult rá a szakállas. – Uram, ez dicséretes dolog, nagyon dicséretes. – Azzal 

kiválasztott egy szép nagy kerek paradicsomot a kosárból, s jóízûen beleharapott.

– Honnan került önhöz ez a paradicsom, ha szabad megkérdeznem? – kíváncsiskodott a 

tanár úr. 

A szakállas hátrabökött hüvelykével a düledezô csûr felé. 

– Arról az ócskavasról ott, az épület mögött. Van még rajta elég, jut magának is.

A csûr mögött valóban ott díszelgett Satrafapanna minden szépségében. A szép, gonddal 

szedett paradicsom azonban igen szomorú állapotban volt rajta. Összetúrva, összetaposva, szer-

tegurulva. A tanár úr megvizsgálta a kárt, aztán visszament a szakállashoz a ház elejére. Az még 

mindég ott ült a padon, s változatlan egykedvûséggel majszolta a paradicsomot. 

– Ide ügyeljen –, szólt rá a tanár úr –, engem nem érdekel, hogy mi történt a bankban, mi 

nem, de a káromat valaki meg kell fizesse! 

– Ühüm – bólintott az öreg. – Maga bankár? 

– Nem, én farmmunkás vagyok, s tizenkét kosár paradicsomot kellett a piacra szállítsak, 

nyolcvan centért kosarát!

– Nem baj – vigasztalta a szakállas szeretetreméltó vigyorgással két harapás között –, ez sza-

bad ország. Itt a farmmunkás is éppen olyan ember, mint a bankár. 

A tanár úr nagyot sóhajtott. 

– Hol vannak a fiai?  




