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Sorok�º�kisgyermekbeszédrőlSorok�º�kisgyermekbeszédrőlSorok�º�kisgyermekbeszédrőlSorok�º�kisgyermekbeszédről����

 
A gyermeknyelvnek, főleg a diák-

zsargonnak a különlegességére — 
amelynek „köre nemigen terjed túl az 
iskolások csoportján” — régóta felfi-
gyelt a szakkutatás és az olvasói érdek-
lődés. Egyrészt nyelvészek, pszicholó-
gusok tanulmányozták behatóbban, 
másrészt — mert humor, szellemesség 
is jellemzi — vicclapjaink hasznosítot-
ták. Általában Gyermekszáj címen szok-
ták közölni az idevágó anyagokat. 

A közlemények folklórjellegük miatt 
is értékesek. Voigt Vilmos: gyermek-
folklór (szócikk) című írásában így fo-
galmaz: „A gyermek által gyakorolt 
folklór jelenségek körében megkülön-
böztetjük a gyermekdalokat, a gyer-
mekjátékokat és gyermekmeséket, tá-
gabb értelemben a gyermeknyelv és a 
tanulás számos részletét” (In: Magyar 
Néprajzi Lexikon. Második kötet. F — 
Ka. Bp. 1979. 348). 

Külön csoportot alkot a kisgyerme-
kek által használt „nyelvváltozat”, a kis-
gyermekbeszéd. Ennek sajátosabb je-

je-gyei vannak. „Minden gyermek köl-
tő” — írta Kosztolányi Dezső  Gyermek 
és költő című írásában (In: Nyelv és lé-
lek. Bp. 1971). Valóban, aki a nyelvte-
remtésnek, az eredeti beszédhelyzetek-
nek a gyönyörű példáikra kíváncsi, 
ereszkedjen le a négy-öt-hat évesek 
„költői” világába. Váljon maga is — 
bármilyen kicsi időre — „engedjétek 
hozzám jönni a szavakat” korúvá. Nem 
bánja meg.  

Magam — már több folklórkötettel 
a hátam mögött — 1992 elején figyel-
tem föl behatóbban kis unokám, Szil-
veszter Janka (született 1988. október 
18-án) sajátos beszédkomponáló kész-
ségére. Kezdtem leírni, gyűjteni érdekes 
szavait, mondatait, de rögzítettem a 
nyelvi jelenség „megteremtődésének” 
körülményeit is. Rendszerint sikerült 
megragadnom azokat az alaphelyzete-
ket, amikor „érdekeset” mondott. Szá-
mos ilyen alaphelyzet adódott. Janka 
sokszor napokig, hetekig nálunk, tehát 
a nagyszüleinél tartózkodott. Én, a me-
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segyűjtő, egyik legfontosabb mesemon-
dójává is váltam. Hol szabadon adtam 
elő a rövidebb állatmeséket, hol köny-
vekből olvastam föl neki. És persze, él-
tük közben a mindennapi életet. Foly-
ton kérdezett, mindenre válaszolni kel-
lett. Rögtön „értelmezte” is a hallotta-
kat: a leggyakrabban épp ilyenkor „ug-
rott elő” egy-egy szép gyermeknyelvi 
szó, mondat, érdekes megfogalmazás.  

Janka rajzolt is. Rajzoltattam. Ha 
kint hullt az eső, mindannyian beszo-
rultunk a szobába. Ilyenkor papírt, ce-
ruzát kért. Golyóstollal szeretett a leg-
inkább „írni” külön kis íróasztalán. A 
rajzkészítésben általában nem befolyá-
soltam, hagytam, hogy maga tegye „lát-
hatóvá” ötleteit, elképzeléseit. Vala-
hogy már akkor felmerült bennem a 
gondolat, hogy a rajzok egy részét ér-
demes megőrizni. Ezért a rajzoláshoz 
úgynevezett „szabványlapokat” adtam, 
legtöbbször 11 x 21 cm-s nagyságú, 
írópapírból vágott lapocskákat. 

És gyűltek, gyűltek a „spontán firká-
lások” és a lejegyzett kis epikumok. 
Persze, a történetek egy része otthon, 
saját lakásukon esett meg, de édesanyja 
(Jutka lányom) rendszerint továbbadta 
nekem ezeket az otthoni „elszólásokat” 
is, így kerültek tollhegyre. 

Az anyagból elég idejekorán kezd-
tem közölni: a Népújság című lap 1995. 
június 1-ji számában már jött A vadá-
szok kutyát fogtak és a Csitkóbogár című 
két történet, persze, a megszokott Kis-
gyer-mekszáj felcímmel. 

A továbbiakban az összegyűlt prózai 
anyag értelmezését kísérelem meg. 
Csak néhány megfigyelési szempont 
megjelölésére szorítkozom, amelyek 

könnyen „kihámozhatóak” a rögzített 
epikumokból. 

A kiindulási pont a már emlegetett 
Kosztolányi-idézet: a gyermek, a kis-
gyermek költő voltának lényege épp a 
nyelvteremtésben van. 

A Janka-korpuszban a szóteremtés 
gyönyörű példáival találkozunk. Íme 
néhány, a névszók körébe tartozó 
„megnevezés”: írókő, csitkóbogár, seb-
cement, Jankaház, hadabú, kancsurás, 
dióhasító, ágykosár, Jakampakata stb. 
Érdekesek a „félrehalláson” alapuló 
szavak is: henguru (kenguru), névija 
(nivea), köpenyészni (kökényészni), 
cuft (copf), göd (köd), ugor (uborka) 
stb. Pár példa az igék köréből: lepel-
nek, farkasozok, tücsököl, árnyékozok 
stb. 

Eredetiségüknél fogva egyes monda-
tok, kifejezések is figyelemre méltóak: 
folyott a vér, megverem a földet, ki-
sebb vagyok tőled, a hideg füstje, a 
szeder vére. A két utolsó adat már a 
költészet szférájába utalható: frappáns 
azonosítások, metaforák.  

Megfigyelhető az is, hogy egyes álta-
la teremtett szavakhoz konokul ragasz-
kodik. A Kilógos című írásban a csengő 
nyelvét nevezte el kilógosnak. Elma-
gyaráztam, hogy annak a neve nem „ki-
lógos”, hanem a csengő nyelve. A vála-
sza: „Igen, a csengő kilógos nyelve 
csenget.” Hasonlóan viszonyult a göd 
(köd) szóhoz is. 

Számos történet tréfás megoldású: 
Kell husi, A dióbél, Nem vagyok elbújva, A 
párta, Hol van Janka? stb. Külön szólok 
Az eldugott csoki című sztoriról. Uno-
kám beszalad a szobába, s a csokit be-
dugja a párna alá. Mondja nekem: „Ott 



208 Erdélyi Toll — gyermekeknek 

a csoki a párna alatt, senki de senki 
nem fogja megkapni, de te azért vi-
gyázz rá.” Mennyi gyermekbáj a meg-
fogalmazásban! 

A népmesék világa eleven valóság-
ként élt benne. Asszociáló képességét 
külön is ki kell emelnünk. Amikor Ma-
rosvásárhelyen meglátja a főtéri kultúr-
palotát, az ő számára ez már a királyi 
palota volt, amikor pedig megpillantot-
ta az aprócska gázházat, így kiáltott fel: 
„Né, itt lakik a kicsi malac!” A mesék 
abszurd világának ismerete segítette 
hozzá ahhoz a felismeréshez, hogy föl 
lehet „csippeszkedni” a Göncölszekér-
re is. A tévéfilmek hatása sem elhanya-
golható. Az erdőszentgyörgyi tömbház-
negyed láttán ezt mondja: „Édesanyám, 
ugyi, hogy mi most Amerikában va-
gyunk.” 

„Játékvitelezéseiben” fontos helyet 
foglal el a felnőttek utánzása. A Ren-
desiből telefonálok című történetben a já-
téktelefon kagylójának még a „lecsapá-
sa” is tökéletesen felnőtti. Az általa 
mondott szöveg pedig szóról szóra 
egyezik a mi, tehát az „öregek” szó-
használatával. Ilyen jellegű még a Kará-
csonyfázunk és a Gádemusz igetusz című 
írások. Az utóbbi líceumisták kicsenge-
tését „örökíti” meg.  

A jó megfigyelőképességről és a jó 
emlékezőtehetségről is szólnunk kell. 
Tudja, hogy a farkán mozdulatlanul ülő 
kiskutya, a Bodri épp „gondolkozik.” A 
Janka emlékezőtehetsége című történetről 
pedig mindenképpen szólnunk kell. 
Amikor unokánk három éves volt, elsé-
tált a mamájával a kibédi Paperdő felé. 
Mondta a mamája: „Gyere, nézd meg, 
milyen gyönyörű gombák vannak az 

erdőben!” Janka mozdulatlan maradt. 
Egy év múlva, a következő nyáron már 
ő hívta a nagymamáját az erdőbe: 
„Gyere, nézd meg, milyen gyönyörű 
gombák vannak az erdőben!” Szó sze-
rint ismételte meg az egy évvel koráb-
ban hallottakat. 

Janka értékelő képessége is feltűnő-
en erős. Az önértékelés legszebb példá-
ja a Tükör előtt című írás, amelynek vég-
kicsengése: „— Tata, te tényleg nem lá-
tod, hogy én milyen szép vagyok?” Má-
sokat, például engem is értékelt: Úgyis 
tetszel, Janka reggelije, Inkább kicsi vagyok 
stb.  

Szólni kellene még „főhősünk” szü-
leihez való ragaszkodásáról (Janka há-
zat rajzol), eleven gyűjtőszenvedélyéről 
(Sokabb hagymánk legyen), önérzetessé-
géről s az ezzel gyakran együtt járó ha-
ragjáról (Nem adott fagylaltot), vagy jö-
vőt fürkésző „látomásairól” (Menyasz-
szony leszek). Itt most egyetlen vonat-
kozásra utalok még: a társadalmi élet 
egyik-másik megnyilvánulása is meg-
érinti a kisgyermekeket. Lám, rövidre 
fogva az Elszedte a pénzünket című tör-
ténet: ülök a küszöbön, s „várom a 
bácsit, aki szedi a villanypénzt.” Janka 
azonnal replikázik: „Nekünk a tegnap 
már elszedte az egész pénzünket, az 
egészet elvitte.” Itt minden kommen-
tár fölösleges.  

Végül pár szót az anyag elrendezésé-
ről: általában keletkezésük időrendjé-
ben (4-5-6 év) helyeztem el a történe-
teket, a legutolsót — a dédszülőknek 
szóló levelet — Janka már iskolás ko-
rában írta. Első vagy második osztályos 
lehetett. Versnek is beillő megfogalma-
zás. 
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ÍrókőÍrókőÍrókőÍrókő����
 

Az udvaron a diófa alatti kőasztal körül álldogálunk. Janka — aki maholnap 
négy esztendős — kisebb követ (kavicsot) talál. A kavicsot végighúzza a kőasztal 
lapján. Meglepetten látja, hogy fehér csík marad utána. Azt mondja:  

— Né, ez a kő írókő. 
— Miért írókő? — kérdem. 
— Azért írókő, mert írni tud — válaszol Janka. 
 

Ã�csitkóbogárÃ�csitkóbogárÃ�csitkóbogárÃ�csitkóbogár����
 

Janka a zöldséges kertben sétál. Az egyik ágyásban meglát néhány lyukat. 
Kérdi az édesanyjától:  

— Ki csinálta ezeket a lyukakat? 
— A lótetű — feleli az édesanyja. 
Aztán másnap Janka ismét a kertben van. Megint felfigyel a lótetű-lyukakra. 

Felkiált: 
— Né, megint járt a csitkóbogár! 
 

Ã�vºdászok�kutyát�fogtºkÃ�vºdászok�kutyát�fogtºkÃ�vºdászok�kutyát�fogtºkÃ�vºdászok�kutyát�fogtºk����
 

A kocsma előtt megáll a terepjáró kocsi, s kiszállnak belőle a vadászok. Egy 
vadászkutya is kiugrik a járműből.  

Janka rögtön beszalad a konyhába, s fennhangon újságolja: 
— Tata, a vadászok kutyát fogtak! 
 

Rendesiből�telefonálokRendesiből�telefonálokRendesiből�telefonálokRendesiből�telefonálok����
 

Janka torkaszakadtából kiáltja a játéktelefon kagylójába: 
— Hál-ló! Janka vagyok! Rendesiből telefonálok. Neked telefonálok, te Ró-

zsika. Jössz nálunk? Ha nem jössz, akkor ne gyere. Kész! 
S nagyos mozdulattal lecsapja a kagylót a telefonra. 
 

Hová¡Hová¡Hová¡Hová¡����
 

Pár nap múlva lejár a nyári időszámítás. Mondja valamelyikünk: 
— Már vége a nyárnak, maholnap viszik vissza az órát. 
Janka megkérdi: 
— Hová viszik el az órát? Ne vigyék vissza sehová! 
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MikMikMikMikor�º�kºkºs�tyúk�leszor�º�kºkºs�tyúk�leszor�º�kºkºs�tyúk�leszor�º�kºkºs�tyúk�lesz����
 

Nagy tarajos, pávafarkú, vérmes kakasunk volt. Nemcsak a tyúkok között volt 
igazi „úr”, hanem néhányszor Jankát is megkergette. 

Történt pedig, hogy mama levágott egy tyúkot. Janka végignézte a „művele-
tet”, végül azt mondta: 

— Ugyi, mikor a mi kakasunkból is tyúk lesz, akkor levágjuk. 
 

Menyºsszony�leszekMenyºsszony�leszekMenyºsszony�leszekMenyºsszony�leszek����
 

Arról mesél Janka, hogy az óvónéninek van csengője: mikor az óvodában za-
jonganak a gyermekek, hát csenget, s rögtön csend lesz. 

Hozzáteszi: 
— Milyen jó lenne nekem is egy csengő! 
— Hadd el, mert amikor te is óvónéni leszel, hát neked is lesz csengőd — 

mondja az édesanyja. 
— De én nem leszek óvónéni — válaszol Janka. 
— Hát mi leszel?  
— Menyasszony leszek, menyasszony! 
 

Ã�hideg�füstjeÃ�hideg�füstjeÃ�hideg�füstjeÃ�hideg�füstje����
 

Reggeli után Janka kimegy az udvarra. Hűvös őszi reggel van. Rögtön felfigyel 
a szokatlan hűvösségre, s gyermeki rajongással fújni kezdi a levegőt. A lehelete 
párállik. Azt mondja: 

— Né, tata, a hideg füstje! 
 

CsecsenCsecsenCsecsenCsecsen����
 

A rádió mondja a déli híreket. Emlegetik az oroszországi csecsen nemzetiségű 
népességet. Janka felfigyel a szóra, majd nevetve azt mondja: 

— A rádióban azt mondják a csicsnek, hogy csecsen. Milyen buták!  
 

ÃmerikábºnÃmerikábºnÃmerikábºnÃmerikábºn����
 

A Kibéden élő Janka az édesanyjával a közeli fejlett nagyközségbe, 
Erdőszentgyörgyre utazott, laborvizsgálatra. Bementek az úgynevezett „belső” 
gyógyszertárba is, az új tömbháznegyedbe. Miután Janka alaposan szemügyre 
vette a tömbházakat, azt mondta: 

— Édesanyám, ugyi, hogy mi most Amerikában vagyunk. 
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FºtekenyőFºtekenyőFºtekenyőFºtekenyő����
 

Mama megmutatta a lábát Jankának. 
— Látod, megdagadt a lábom. 
Janka felkiált: 
— Na, ha megdagadt, akkor meghalsz! 
— Nem kéne meghaljak — mondta mama —, mert akkor koporsót kell ve-

gyetek.  
— Hát van koporsó, mama — szólt ujjongva Janka —, ott van a pince mel-

lett a fatekenyő, amiben tartjuk a hamut. Az éppen jó lesz koporsónak. 
 

ÁrnyékozokÁrnyékozokÁrnyékozokÁrnyékozok����
 

Janka nyár közepén, júliusban, kis pokrócot kér a mamájától, s a diófa tövé-
ben, a legnagyobb árnyékban, leteríti a földre. Utána félmeztelenül ráheveredik a 
pokrócra. Kérdem tőle:  

— Mit csinálsz, Janka leányom? 
— Napozok — feleli. 
— Dehogy napozol, árnyékban nem lehet napozni — mondom. 
— Akkor árnyékozok — szögezi le határozottan Janka. 
 

¿ücsököl¿ücsököl¿ücsököl¿ücsököl����
 

Janka az édesanyjával sötétedés után hazafelé ballag. Menet közben meghallja, 
hogy cirpel a tücsök. Mindjárt megszólal: 

— Ha, tücsököl a tücsök! 
 

SebcementSebcementSebcementSebcement����
 

A tegnap apró seb keletkezett Janka kezén, mára hegedni kezdett, a teteje 
megkeményedett. 

— Né, cement lett a sebből — mondja Janka —, sebcement. 
 

Bodri�gondolkozikBodri�gondolkozikBodri�gondolkozikBodri�gondolkozik����
 

Bodri kutyánk a farkán ül az udvar közepén, s elmélázva bámul a kapu felé. 
Janka a kőasztal mellől figyeli. Azt mondja: 

— Né, tata, Bodri gondolkozik! 
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Ãz�eldugott�csokiÃz�eldugott�csokiÃz�eldugott�csokiÃz�eldugott�csoki����
 

Janka — csokival a kezében — beszalad a szobába. Az íróasztalnál ülök, dol-
gozom. Látom, hogy odamegy az ágyhoz, s a csokit bedugja a párna alá. Azt 
mondja: 

— Ott a csoki a párna alatt, senki de senki nem fogja megkapni, de te azért 
vigyázz reá. 

 
Reggeltől�déligReggeltől�déligReggeltől�déligReggeltől�délig����

 

Beszélgetjük a családban, hogy Janka, az unoka két hét múlva, október 18-án 
tölti a negyedik évét. „Kislányunk” felfigyel a beszélgetésre. Azt mondja: 

— Igen, tizennyolcadikán délben töltöm a négy évet. 
— Nem délben, hanem reggel — javítja ki az édesanyja. 
— Igen, reggeltől délig töltöm a négy évet — mondja Janka. 
 

Jºnkºház,�ÃttilºházJºnkºház,�ÃttilºházJºnkºház,�ÃttilºházJºnkºház,�Ãttilºház����
 

Janka a szomszédbeli kisgyerekkel, Attilával a kapu előtti patakmederben ját-
szik. 

— Mit csináltok? — kérdem tőlük. 
— Én házat építek homokból, mégpedig Jankaházat — válaszol Janka. 
Attila is megszólal: 
— Én Attilaházat csinálok. 
 

Sokºt�ettemSokºt�ettemSokºt�ettemSokºt�ettem����
 

Janka ma tölti a negyedik életévét. Kis forgolódás, jövés-menés a családban. A 
cél: a születésnap „méltó” megünneplése. Janka figyel, néz, bámul, egyszer azt 
mondja:  

— Ugyi, azért lettem négy éves, mert sokat ettem. 
 

Ã�motor�motrozikÃ�motor�motrozikÃ�motor�motrozikÃ�motor�motrozik����
 

Janka kezében kicsi nejlonautó: taszigálja előre-hátra a konyha szőnyegén, s 
rendületlenül burrog, burrog a szájával. 

Mama rákiált: 
— Janka, ne motrozz már annyit! 
— Nem én motrozok, a motor motrozik — válaszol Janka, és burrog tovább. 
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Megverem�º�földetMegverem�º�földetMegverem�º�földetMegverem�º�földet����
 

Janka végigszalad az udvaron, a kapu előtt megbotlik, s hasra vágódik. 
Hátranéz. Mindannyian hallgatunk. Csendben föltápázkodik, s a favágó fészer 

felé indul. Vesszőt vesz a kezébe, majd ismét a kapu felé tart. Azt mondja: 
— Most megverem a földet, ahol megbotlottam. 

 
Folyott�º�vérFolyott�º�vérFolyott�º�vérFolyott�º�vér����

 

Amikor belépek a kapun, Janka elémbe szalad. Térdén jókora fáslikötés. Kérdem tőle: 
— Mi történt? 
Lázas, pergő hangon válaszol: 
— Folyott a vér a lábamból, s békötötték. 
— Hát miért ütötted meg? 
— Nem én ütöttem meg, hanem a kő. S folyott a vér. Azért kellett bekötni. 
 

Nem�vºgyok�elbújvº�Nem�vºgyok�elbújvº�Nem�vºgyok�elbújvº�Nem�vºgyok�elbújvº�����
 

Janka a tornácból meglátja, hogy a kertből az édesanyja indul a ház felé. Befut 
a konyhába. Azt mondja: 

— Tata, engem hamar takarjál le a pokróccal! 
— Miért te? 
— Hogy édesanyám ne kapjon meg. 
Jó, Jankát betakarom a pokróccal. Bejön az édesanyja, kérdezi: 
— Hol van Janka? 
Néma csend. Az édesanyja megszólal: 
— Ejsze átment a szomszédba. Nem baj, megyek utána, már indulok is. 
Janka kipattan az ágyból: 
— Itt vagyok, te, már nem vagyok elbújva. 
 

Ã�pártºÃ�pártºÃ�pártºÃ�pártº����
 

Janka boldogan áll elémbe, s azt mondja: 
— Nézd meg tata, milyen szép pártám van! 
— Hol van, te? 
— Hát a fejemen. 
Odapillantok.  
— Szép — mondom —, szép a párta, de az a baj, hogy nekem nincsen. 
— Nem baj, amikor nekem már nem kell, akkor neked adom. 
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Sokºbbºt�eszemSokºbbºt�eszemSokºbbºt�eszemSokºbbºt�eszem����
 

Az asztal mellett ülök, Jankával ebédelünk, kanalazzuk a levest. Dicsekedve 
mondom: 

— Sokat fogok én most enni! 
Janka megjegyzi: 
— Én sokabbat eszem! 
 

Kell�husiKell�husiKell�husiKell�husi����
 

Janka az édesanyjával utazik a vonaton. Az egyik utas éppen falatozik a fülké-
ben: szalámi és kenyér az eledele. Janka észrevétlenül odasomfordál, s megáll 
előtte. Az utas vág egy kicsi szalámikarikát, azt ráteszi egy jó nagy darab kenyér-
re, s odanyújtja Jankának. Janka — csak úgy, magára — bekapja a szalámit, s a 
megmaradt kenyeret visszanyújtja az utasnak. Azt mondja: 

— Kell husi! 
 

CipőkopácsolóCipőkopácsolóCipőkopácsolóCipőkopácsoló����
 

Janka az édesanyjával a suszternél járt, javítani való lábbelit vittek. Nagyon el-
bámulta magát, amikor meglátta a rengeteg szerszámot. A legfigyelmesebben 
mégis a „mestert” szemlélte, aki hozzáértően ütögette, kopogtatta a rossz lábbe-
liket. 

Aztán eltelt két nap, s Janka ismét útra készülődött. Tudta, hogy mennek a 
megjavított cipőkért. Rákérdeztem: 

— Hová mentek, kislányom? 
— A cipőkopácsolóhoz — felelte Janka. 
  

Gádemusz�igetuszGádemusz�igetuszGádemusz�igetuszGádemusz�igetusz����
 

Az udvar közepén felfújt traktorkeréknek a belsője hever. Janka két barátnő-
jével a kerék körül szaladgál. Közben énekelnek: 

— Gá-de-musz i-ge-tusz! 
Gá-de-musz i-ge-tusz! 
Rájuk kérdeztem: 
— Mit csináltok, leányaim? 
— Kicsengetés van, mint az iskolában, s mi is énekelünk. 
Nyilván, a Gaudeamus igiturt utánozták. 
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Ã�dióbélÃ�dióbélÃ�dióbélÃ�dióbél����
 

Janka estefelé berobog a konyhára, s a kezében dióbelet hoz. Azt mondja az 
édesanyjának: 

— Né, törtem a diót, s ezt a dióbelet neked hoztam, hogy edd meg. 
Kérdem tőle: 
— Hát tatának nem hoztál dióbelet? 
— Hozok neked is — válaszolja, azzal mindjárt kifut az udvarra. 
Hát várom a dióbelet, de nem jön. Sőt, Janka is csak félóra múlva kerül elő. 

Mondom neki: 
— Te, hát hol a dióbél? 
— Nem hoztam — azt mondja —, mert azt hittem, hogy már elfelejtetted. 
 

Henguru�Henguru�Henguru�Henguru�����
 

A konyhában Janka ugrálni kezd. Rászólok: 
— Ne ugrálj, Janka, mert betörik a padló. 
— Nem én ugrálok — feleli —, hanem a henguru. 
— Mi az a henguru? 
— Hát a henguru, amelyik a mezőn él. Az óvodában filmet vetítettek, s ott 

szökdösött a henguru. Így né! 
S ugrál tovább, mint az igazi kenguru. 
 

Ãrcom�kºrikºÃrcom�kºrikºÃrcom�kºrikºÃrcom�kºrikº����
 

Arról beszélgetünk a konyhában, hogy családunk tagjai milyen arcúak: ki a ke-
rekarcú, ki a hosszúkás, ovális arcú. Janka figyel, rögzíteni próbálja a hallottakat. 

Két nap múlva ismét terítékre „kerül” a téma. Janka a mamájához fordul, s 
azt mondja: 

— Mama, az én arcom s a tied karika, a tatáé pedig tojás. 
 

DºrálDºrálDºrálDºrál����
 

A vasútállomásnál járt Janka, az édesanyja beszélgetett a szolgálatos asszony-
nyal, Gyöngyösi Ilona nénivel. Időközben megszólalt a csengő, s jelezte, hogy a 
szomszéd faluból elindult a vonat, tehát a két sorompót le kell ereszteni. Janka 
tágra nyílt szemekkel figyelte Ilona néni minden mozdulatát. Otthon azt kérdezte 
az édesanyjától: 

— Ilona néni miért darált, amikor jött a vonat? 
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Jºnkº�házºt�rºjzolJºnkº�házºt�rºjzolJºnkº�házºt�rºjzolJºnkº�házºt�rºjzol����
 

Kiadós eső hullt, megázott a talaj, most süt a Nap. Janka az udvaron játszik. 
Kezében egy hegyes forgácsdarab. Azt mondja: 

— Tata, te nem is tudod, hogy én mit rajzolok. 
— Mit rajzolsz, kislányom? 
— Házat. 
— Milyen házat? 
— Rendes házat. 
— S ki fog benne lakni? 
— Én és az édesanyám. 
 

Kisebb�vºgyok�tőledKisebb�vºgyok�tőledKisebb�vºgyok�tőledKisebb�vºgyok�tőled����
 

Janka, minden előzetes beszélgetés nélkül, csak úgy, egyszerűen, rám kérdez: 
— Tata, te mikor születtél? 
Mondom az időpontot, aztán én is megkérdem tőle: 
— S te mikor születtél? 
— Nem tudom. 
— Miért nem tudod? 
— Elfelejtettem. Mert én kisebb vagyok tőled, tudd meg! 
 

ƒálºszíróƒálºszíróƒálºszíróƒálºszíró����
 

Napsütéses nyári idő van, Janka a barátnőjével játszik az udvaron. Én a szoba 
hűvösében dolgozom, írok. Egyszer hallom, hogy kint suttogva beszélget a két 
barátnő. Kinézek az ajtón. Janka rögtön megszólal: 

— Tata, Rózsika azt mondta, hogy te író vagy. 
— Igen — mondom —, most épp levelet írok. 
— Akkor te levélíró vagy — mondja Janka. 
— Igen, válaszolok az egyik levélre. 
— Akkor te válaszíró vagy — összegez Janka. 
 

Mégis�szuszogokMégis�szuszogokMégis�szuszogokMégis�szuszogok����
 

Ebéd után ledőltem az ágyra pihenni. Janka mindjárt mellém húzódott, aztán 
csakhamar mind a ketten elaludtunk. Amikor megébredtünk, Janka rápillantott a 
szememre. Azt mondta: 

— Tata, a te szemed már nyitva van, s mégis szuszogsz. 
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Ã�királyi�pºlotºÃ�királyi�pºlotºÃ�királyi�pºlotºÃ�királyi�pºlotº����
 

Marosvásárhelyen Janka megállt a városközpontban, pontosan a kultúrpalota 
előtt. A szeme-szája tágra nyílt, úgy bámulta az épületet. Egyszer azt mondta: 

— Né, ez a királyi palota, itt lakik a király! 
Nyilván meseélményeire gondolhatott. 
 

Hol�lºkik�º�kicsi�mºlºc¡Hol�lºkik�º�kicsi�mºlºc¡Hol�lºkik�º�kicsi�mºlºc¡Hol�lºkik�º�kicsi�mºlºc¡����
 

Janka nagyon szerette A kismalac és a farkasok című mesét. Egyszer az édes-
anyjával utaztak Marosvásárhely felé. Ahogy a busz elhagyta Havadtőt, Janka fel-
figyelt az úton belüli kicsi gázházra. Nagyon különlegesnek láthatta az épületet, 
mert felkiáltott: 

— Né, itt lakik a kicsi malac! 
 

Jºnkº�és�º�GöncölszekérJºnkº�és�º�GöncölszekérJºnkº�és�º�GöncölszekérJºnkº�és�º�Göncölszekér����
 

Jankát rám bízták, felvigyázok rá. 
Este idejekorán vacsorázunk, készülődünk a lefekvésre. Azt mondja Janka: 
— Tata, menjünk ki az udvarra, s üljünk fel a Göncölszekérre. 
— Azt nem lehet, te Janka — mondom. 
— Hát felcsippeszkedünk.  
— Hogy-hogy felcsippeszkedünk? 
— Úgy, hogy máma is láttam, ment a szekér az úton, s két ember 

felcsippeszkedett az oldalára. Csippeszkedjünk fel mi is a Göncölszekérre.  
 

Ãz�én�fejem�fából�vºnÃz�én�fejem�fából�vºnÃz�én�fejem�fából�vºnÃz�én�fejem�fából�vºn����
 
1992. karácsony szombatján Janka játszadozott Zoli bátyjával (a nagybátyjá-

val). Játék közben véletlenül összekoccintották a fejüket. Janka mind a két kezé-
vel a saját fejéhez kapott. Azt mondta: 

— Az én fejem nem törött bé. Mert az én fejem fából van. 
 

SzenilusSzenilusSzenilusSzenilus����
 

Az óvodában román nyelvű éneket tanítottak. A szöveg egyik sora így hangzik: 
„Să ne dăm cu săniuş” (săniuş = szánkó). 
Otthon már Janka így énekelte a szöveget: 
— Szö né dőm ku szenilus. 
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Jºnkº�emlékezőtehetségeJºnkº�emlékezőtehetségeJºnkº�emlékezőtehetségeJºnkº�emlékezőtehetsége����
 

Amikor Janka három éves volt, az egyik nap elsétált a mamájával a falu fölötti 
Paperdő felé. De már az erdőbe semmiképpen sem akart belépni, félt a félho-
málytól. Mama csalogatta: 

— Gyere, nézd meg, milyen gyönyörű gombák vannak az erdőben! 
Janka meg sem mozdult. 
Pontosan egy év múlva, amikor Janka már négy éves lett, ismét kisétáltak a 

Paperdő felé. Most Janka kezdte csalogatni a mamáját, hogy lépjenek be a fák 
közé. Szó szerint ismételte meg — esztendő múlva — ugyanazokat a szavakat, 
amelyeket annak idején a nagymamájától hallott: 

— Gyere, nézd meg, milyen gyönyörű gombák vannak az erdőben! 
 

Ã�hºjºm�cuppogtºtottÃ�hºjºm�cuppogtºtottÃ�hºjºm�cuppogtºtottÃ�hºjºm�cuppogtºtott����
 

Janka megkérdi: 
— Tata, emlékszel-é arra, hogy egyszer az én hajam is cuftba (copfba) volt kötve?  
— Emlékszem. 
— De én azt nem szerettem. 
— Miért nem szeretted? 
— Azért nem szerettem, mert örökké cuppogtatott. Ahogy mentem az úton, 

a hajam cuppogtatott. 
 

Ã�tyúk�meghántásºÃ�tyúk�meghántásºÃ�tyúk�meghántásºÃ�tyúk�meghántásº����
 

Jankának a mamája levágott egy tyúkot, forró vízzel leöntötte, s hozzáfogott a 
kopasztáshoz. Janka megkérdezte:  

— Mama, miért hántjuk meg a tyúkot? 
— Nem hántjuk — felelte mama —, hanem kopasztjuk.  
Janka elgondolkozott, aztán megjegyezte: 
— Igen, meghántjuk a kopasz tyúkot. 
 

Bújj�el,�tºtº!Bújj�el,�tºtº!Bújj�el,�tºtº!Bújj�el,�tºtº!����
 

Janka szombaton este nálunk feküdt le, másnap — vasárnap lévén — a felkelés-
sel nem igyekeztünk. Aztán mama félrehúzta a függönyt, a Nap épp az ágyra sütött. 

— Né, tata hasára sütött a Nap — mondta mama. 
Janka felcsattant:  
— Né, tata, bújj el hamar, hogy ne süssön a hasadra a Nap. Bújj el hamar! 
— Hát hová bújjak el? 
— A paplan alá, így né! — azzal Janka eltűnt jó negyedórára. 
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Ãhol�vºnÃhol�vºnÃhol�vºnÃhol�vºn����
 

Janka rajzolni akar, sem ceruzát, sem golyóstollat nem talál. Odasettenkedik az aj-
tóra felakasztott kabátomhoz, benyúl a zsebébe, előkotorja a ceruzát. Kérdem tőle: 

— Miért nyúltál a zsebembe? 
— Tata, hát a ceruzát onnan kell kivegyem, ahol van! 
 

¿rágyázás¿rágyázás¿rágyázás¿rágyázás����
 

Beköszöntött az ősz, s Janka az édesanyjával felásta a ház előtti virágágyáso-
kat. Az ágyások tetejére trágyát hintett. Janka megdöbbenve nézte végig a „mű-
veletet”. Azt mondta: 

— Ne félj, meg is mondlak tatának, hogy a büdös fosot ráhintetted a szép 
virágokra. 

 
KºncsurásKºncsurásKºncsurásKºncsurás����

 

Janka tornagyakorlatokat végez. Egy adott pillanatban leül a földre, s a két lá-
bát keresztbe teszi. Azt mondja: 

— Né, tata, milyen kancsurás a lábom! 
 

Ã�csíkos�homlokÃ�csíkos�homlokÃ�csíkos�homlokÃ�csíkos�homlok����
 

A tanári szobában Janka rajzol az asztalnál. Közben megérkezik Ernő bácsi, a 
kolléga, aki már az ötvenhatodik életévét tapossa. Janka alaposan szemügyre ve-
szi: „megtanulmányozza” ráncos homlokát. Aztán azt kérdi az édesanyjától: 

— Ernő bácsinak miért olyan csíkos a homloka? 
 

Hol�vºn�Jºnkº¡Hol�vºn�Jºnkº¡Hol�vºn�Jºnkº¡Hol�vºn�Jºnkº¡����
 

Az óvodából délben hazaengedték az óvodásokat, Janka átjött az iskolába, a 
tanári szobába, az édesanyjához. Látván, hogy tanár nagyapja még nem jött ki az 
óráról, hát hirtelen bebújt az asztal alá, elrejtőzött. 

Amikor beléptem a tanáriba, a kollégák — többen is — megszólaltak: 
— Na, nincs Janka, meg kell keresni. 
Hozzáfogtam a kereséshez. Mondogattam: a szekrény mögött nincs, a szék 

alatt nincs, a sarokban nincs, a polc alatt nincs, hát tényleg nincsen Janka. 
Janka megszólalt: 
— Tata, keresd meg az asztal alatt is, mert ott vagyok! 
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