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PedagógiaPedagógiaPedagógiaPedagógia    
 

  Ballagok a vásárhelyi utcán, előttem asszony halad, jobbján a fia, alig öt éves. 
Fogja a kezét. Szenvedélyesen magyaráz neki. Nem látja, hogy előtte a járdán 
földhalom magasodik, a gázszerelők hagyták ott. 

Egy pillanat műve, s az asszony orra bukik. Önmagából kivetkőzve ugrik föl, 
s verni, ütni kezdi a gyermeket. Még a fenekébe is „besupál.” 

Hozzászólok: 
— Mért veri azt az ártatlan gyermeket? 
— Ártatlan? Nohiszen! Hát nem látta, hogy nekivezetett a halomnak? Tanul-

jon becsületet! Érti? Tanuljon rendet! Most az ideje! 

 
Vaddisznó a szigetenVaddisznó a szigetenVaddisznó a szigetenVaddisznó a szigeten    

 

Horgászni a megszokott helyemre mentem vissza: a Kis-Küküllő vize három 
ágra szakad, két ág gyalog is átjárható. Magam az első szigeten kötöttem ki. Há-
rom kisdiák már a helyen volt, mindhárman a hátam mögött ültek le, onnan fi-
gyelték „ügyködésemet.” 

Adott pillanatban az egyik fiú felkiáltott: 
— Né, jön a vaddisznó! 
Hátrafordultam. Mázsásnál nagyobb vadkan úszott felénk, csapkodta maga 

előtt a vizet. Elhaladt az első sziget mellett, s felénk tartott. Gyorsan ledobtam a 
horgászbotot, s követ vettem a kezembe. A fiúk a hátam mögé szaladtak. 

A vadállat előttem állt meg, mintegy három méterre. Kicsi apró szemeit vizs-
lán forgatta. 

— Huj el, hát mit keresel itt! — kiáltottam rá, s hadonászni kezdtem a két ke-
zemmel. 

— Tessék megdobni — mondta az egyik „bátor” fiú. 
— Nem szabad — mert reánk ront — válaszoltam. 
Abban a pillanatban a túlsó parton megjelentek a majorkutyák. Nyilvánvalóvá 

vált: hívatlan vendégünket ők űzték a „nyakunkra.” 
Tíz perc múlva — jaj, milyen hosszú volt az a tíz perc! — a vadkan balra ka-

nyarodott, s a bejárati út felé elrohant. 
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A három fiú elköszönt tőlem, jelezték, hogy távoznak. Alig húsz métert ha 
mentek, megálltak, majd kis tanakodás után visszajöttek. 

— Csaknem féltek! — mondtam. 
Megvárták, míg befejeztem a horgászást. 
 

A költő és a verébA költő és a verébA költő és a verébA költő és a veréb    
 

A költő hónapok óta a szabadság fönségét próbálja konkrétabbá tenni, meg-
örökíteni. Így jutott el a madárhoz, a minden kötöttségtől mentes szárnyaláshoz. 
Mondogatta magában: 

— Már kész a himnuszos hangnem, három tucatnyi jelző a birtokomban, 
most találó madárnév után kutatok. 

  A madarakkal foglalkozó tudományhoz „nyúlt”, az ornitológiához. Szak-
könyveket forgatott át. 

— Csapnivalóak — mondta. 
És akkor az asztalára szállt a veréb. 
— Itt vagyok — mondta —, hűséges madarad vagyok. 
— Állj félre — szólt a költő —, mert te csak szürke veréb vagy. 
— Tévedés — válaszolt a veréb —, figyeld csak a röptömet. 
Azzal megröppentette magát, s egyetlen karcsú íveléssel, elegánsan, a szabad-

ság mámorában fürödve, felszállt a virágzó meggyfára. A költő ennyit mondott: 
— Szabadsággá nőttél, veréb. 
 

Mit fizetek?Mit fizetek?Mit fizetek?Mit fizetek?    
 

Manó Jusztina néni „gyógyító asszony” hírében állott. És külön színt jelentett 
pompás, zamatos beszéde. Találkoztam vele az utcán. 

— Na, hogy van, tanár úr?— kérdezte. 
— Rosszul — mondom —, zsibong a fogsorom, már az agyamba is belemar-

kol a fájdalom. 
— Huzatot kapott. 
— Lehet — mondom —, kérem a segítségét. 
— Segítek én, mindent adok, amit az Isten adott. Erősre főzött zsályateát kell 

inni, öblögetni vele a szájat. Belső üszköt, gyulladást takarít. 
— Csakugyan, fog-e használni? 
— Igen, de azt maga is tudja: egyik-másik betegség olyan, mint a róka, a szí-

nét megváltoztatja, de a szívét nem. 
— Jó, Jusztina néni, mit fizetek a jó tanácsért? 
— Hat napot, s a hetediket ráadja — volt a válasz. 
Azt jelentette, nem tartozom semmivel. 
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KözbeszédKözbeszédKözbeszédKözbeszéd    
 

„A háznak, amelyben gyermekként laktam, nagy-nagy udvara volt — mesélte 
Orbán Zoltán bátyánk —, s ezt az udvart a testéremmel minden hét végén meg 
kellett seperjük. Fémpénzt dobtunk fel a levegőbe, s kérdeztük: 

— Korona, vagy írás? 
Nekem mindig a korona kellett. Efelett a testvéremmel összevesztünk. Ilyen-

kor eléállt apánk, hogy szabjon rendet. Ez volt a közbeszédje: 
— Úgy dolgozzál, mintha örökkétig élnél, s úgy imádkozz, mintha mindjárt 

meghalnál. 
Nagy igazság van a közbeszédben.” 
(Mondd el még egyszer!). 
— Úgy dolgozzál, mintha örökkétig élnél, s úgy imádkozz, mintha mindjárt meghalnál. 
 

ElhitteElhitteElhitteElhitte    
 

  Gondozott külsejű, fiatal úriember kopogtatott be hozzám. 
— Ráduly Jánost keresem — mondta. 
— Milyen ügyben keresi? Honnan jött? — kérdeztem. 
Lakonikusan válaszolt: 
— Az téged ne érdekeljen! 
A válasza meglepett. Tán túlságosan fiatalosnak látott? Elgondoltam magam-

ban: „No, ha ilyen a helyzet, játszani fogunk: legyen a dolognak teteje.” Kimér-
ten ugyan, de határozottan válaszoltam: 

— Ráduly Jánost már eltemettük. Hirtelen hunyt el, nagy temetése volt. Ezt 
magának nem mondták a faluban? 

— Nem mondták. 
Míg távozni készült, alaposan végignézett rajtam. Nem kísértem ki a kapuig. Arra 

gondoltam, félórán belül amúgy is visszatér. Nem tért vissza. Elhitte, amit mondtam. 
 

ÉrtékrendÉrtékrendÉrtékrendÉrtékrend    
 

Egyik legrégebbi barátnőmmel — aki utólag a feleségem is volt —, találkoz-
tam az utcán. Azt kérdezte: 

— Mért hordod ezt a régi, kopott sapkát? 
— Mert hozzám nőtt — válaszoltam. 
— Már nem áll jól. 
— De jól áll. Különben is: sohasem a sapka szabta meg koponyám szellemi 

értékrendjét. 
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A félelem születéseA félelem születéseA félelem születéseA félelem születése    
  

Kirándulni voltam az iskola tanulóival, estére értünk haza. Épp lefekvésre ké-
szülődöm, s nincs a kezemen a karóra. 

— Igen, ott maradt a mezőn, a patak melletti fánál, oda tettem le, amikor fut-
ballozni kezdtem a fiúkkal. 

Magamhoz vettem az elemlámpát, s nekivágtam a sötétségnek. Átmentem 
Urásza hídján, onnan a kirándulóhely felé pillantottam. Tűzijátékszerű fényeket 
láttam. Megálltam. Mintha mozgó alakok lennének. Földbe gyökerezett a lábam. 
Mi lehet? Bibliai jelenetek jutottak eszembe, meg a huszadik századi ufós világ 
„adalékai.” Éreztem, a bátorságom megingott. Megszédültem. 

Aztán félóra múlva felocsúdtam. Odaközeledtem a patakhoz. Ott izzott előt-
tem, ott szenesedett, ott pislákolt az a csutak, amely fölött kora délután tüzet 
gyújtottunk a szalonnasütéshez. 

A karórát megtaláltam. Magát a történetet utóbb így jelentősítettem: 
— Átéltem a félelem születését. 
 

Ha, ugat apuka!Ha, ugat apuka!Ha, ugat apuka!Ha, ugat apuka!    
 

Jutka lányunk kicsi volt még, fegyelmezésében kamatoztattuk az úgynevezett 
színlelt megfélemlítést. Mert ha nem akarta megenni a reggelit, mi, szülőkül, röfög-
tünk, hogy hát jön a kismalac, megeszi az ételt, Jutkának nem marad, menj el, 
kismalac, mert Jutka eszik… 

És Jutka valóban evett. 
Egyszer aztán kislányunk jelét adta „értelmi érettségének.” Este volt, lefekvés 

ideje. Jutka „magyarázgatott”, forgolódott a gyermekágyban, rúgta az oldalát, s a 
villanyt nem volt szabad eloltani. A szomszéd kutya épp nem ugatott. Sebaj, én 
kiosontam a tornácba, s elváltoztatott hangon kettőt-hármat vakkantottam. Jutka 
győzelemittasan felkiáltott: 

— Ha, ugat apuka! 
 

Ki hiszi el?Ki hiszi el?Ki hiszi el?Ki hiszi el?    
 

Róbert, miután elmondta újabb horgásztörténetét, a „hatást” leste barátai arcán. 
— Halászmese — mondta az egyik. 
— Jó kitaláció — erősítette meg a másik. 
A fő ellenérv a hal nagysága körül merült fel… 
Másnap Róbert újból kiment a vízre. Az első ütés hamar „bejött”, a meggyet a 

hal elegánsan bekapta. 
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— Megakadtál — motyogta Róbert. 
A fárasztás időbe tellett, a másfél kilós hal csak tíz perc múlva adta meg ma-

gát. A haltartó ezüst színbe öltözött. 
Róbert haza indult. Átjött a Küküllő hídján, s egyenesen a bár felé tartott. Er-

re gondolt: 
— Vajon, most elhiszik-e nekem ezt a nagy halat? 
 

Az otthon örök igaziAz otthon örök igaziAz otthon örök igaziAz otthon örök igazi    
Újsághír: „Háromszáz kilométerről talált haza egy macska.” 

   
A család kirándulni ment, vitték magukkal a hűséges házimacskát is. A kecses 

állat elkóborolt, gazdái nélküle tértek haza. Sírt a macska, kesergett: mit tegyen? 
— Hazamegyek — mondta határozottan, de „fölfénylett” előtte az akadályok 

sora. Nekivágott mégis az útnak. Magabiztossága egyre növekedett. 
Az akadályok nem akadályok. 
A hegyek nem hegyek 
A vizek nem vizek. 
A tüzek nem tüzek. 
Az otthon örök igazi. 
A hideg nem hideg. 
A hőség nem hőség. 
A bánat nem bánat. 
Az éhség nem éhség. 
Az otthon örök igazi. 
Amikor hazaért, ereje már fogytán volt. A kapura ráírta: 
— Az otthon örök igazi. 
 

Az egynapos nyárAz egynapos nyárAz egynapos nyárAz egynapos nyár    
 

Jóska elvégezte az egyetemet, állást választott, most haza érkezett. 
— Na, hová kaptad a kinevezésedet? — kérdezték a szülei. 
— Gyergyóba. 
— Oda jól fel kell öltözni, fiam, meleg ruhát kell vinni — mondta az édesapja. 
Pár nap múlva el is utazott Gyergyóba. 
— Szétnézek egy kicsit, lássam „új”világomat. 
Jelentkezett az iskolánál, ahol megkezdi hivatali szolgálatát, majd szétnézett a fa-

luban. Látta, a lakók zöme nyáron is posztóruhában jár. Fürge járású öregemberrel 
hozta össze a sors: 

— Hát itt sohasem lesz meleg nyár? — kérdezte Jóska. 
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— De igen — válaszolt az öreg —, ha jól emlékszem, a tavaly a nyár csütör-
tökre esett. 

— Hát hogy, hát csak egy napig volt meleg? 
— Igen, itt Gyergyóban egynapos nyár van. 
 

A békavendégA békavendégA békavendégA békavendég    
 

Egyik nap ültem az íróasztalnál, gépeltem. Halk neszezést hallottam a hátam 
mögött. Hátrapillantottam, hát a szoba közepén egy nagy varangyos béka moz-
golódott. 

— Jaj, hát hogy kerültél ide? — kérdeztem. 
Rögtön felfújta magát, s vartyogni kezdett: 
Vák-va-va! Vák-va-va! 
Előkerestem a szemétlapátot, s a seprűvel a békát rásepertem. Amint kiléptem 

az udvarra, csattant a kapu, vendég érkezett.  
— Hát te mivel foglalkozol? — kérdezte. 
— Itt né, békászom: bejött a dolgozószobámba, meglátogatott. Viszem hátra 

a kertbe. 
— Ne vidd sehová — mondta nevetve a vendég —, békabőrben akár a mese-

beli királykisasszony is lehet, gondolt meg. 
— Bizony jó lenne — válaszoltam —, de akkor hová jönne haza a feleségem? 
 

„Megcsalatkoztam”„Megcsalatkoztam”„Megcsalatkoztam”„Megcsalatkoztam”    
 

Az október végi hóharmatok kevés falevelet hagytak az almafán. Fiatal, su-
hanc macskánk madárcsontra vágyott. Meglapult a fa tövénél, s onnan vizsgálta a 
fenti ágakat. 

— Ott a madár a felső ágon, ni, tollászkodik a fényben. 
Megugrotta magát, s már kúszott is a fa törzsén felfelé, egyensúlyozott, mint 

valami kötéltáncos. A célpont előtt megállt. Amit látott, nem madár volt: „ottra-
gadt” falevelet ölelgetett a szél. 

— A csuda vigye el — mondta —, megcsalatkoztam. 
Akkor lepillantott a földre. Teljesen magatehetetlennek érezte magát, eltűnt a 

„visszaút” minden lehetősége. Nyávogni kezdett: 
— Mi van, mi történt? — kiáltottam fel a fára. 
— Nem tudok leszállni, jaj, ringat az ág, segítség, segítség! 
Aztán a fának nekitámasztott létrán „iparkodott” lefelé. 
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AjándékAjándékAjándékAjándék    
 

A gyönyörűen faragott-festett kalotaszegi kisdobozt évtizedek óta őriztem. 
Többen is kérték tőlem: 

— Nem adom, mert ajándékba kaptam — mondtam. 
Időközben Janka unokám fölcseperedett, s már többször kiadósan nézegette 

a szép munkát. Egyik alkalommal ennyit mondtam: 
— Neked adom a dobozt. 
A két szeme ragyogni kezdett. Ujjongva vitte el. Másnap a házunk előtt Janka 

és barátnői beszédbe elegyedtek. Azt kérdezték Jankától: 
— Te mit csináltál az este? 
— Költöztem 
— Hová, te? 
— Sehová. Nem elköltöztem, hanem beköltöztem. Képzeljétek el: Tata Miku-

lásra faragott-festett kalotaszegi dobozzal ajándékozott meg. Szanaszét hányódó 
dolgaim otthonra leltek, beköltöztettem a dobozba a gyűrűmet, a karperecemet, 
a nyakláncomat, a nyakpántomat, a fülbevalómat. Olyan boldog vagyok… 

   

Kamenitzky Antal 
 

AjándékAjándékAjándékAjándék    
 

Mint őszirózsák késő bíborát, 
mint tétovázó visszapillantását, 
mint sürgetést a férfikor határán, 
utolsó szüret márkás színborát: 
 

fogadja szolgám, küldöncöm, szonettem! 
Küldök a nyárból félretett eget, 
sarkán egy drága, ritka bélyeget, 
melyet nem loptam s nem pénzen szereztem: 
 

mint Istentől, fogadja lelkemet! 
Mint istennőnek szánom ezt magának, 
mert bennem csúnya démonok tanyáznak. 
 

Ajándék önnek olcsóbb nem lehet. 
A tűnő lomb is lelke volt a fának 
S ölébe hull a földnek, asszonyának. 

    

Ha kérhetemHa kérhetemHa kérhetemHa kérhetem    
 

A szemöldöknek könnyű rezzenése, 
a váll ívének gyenge rándulása: 
apróságok, csak értő szeme látja. 
Kis bátorítás, ez kellene végre! 
 

Ha kérhetem, szerezzen meg magának, 
uralja holdként férfiéjszakám, 
kerítsen el, mint állatot, karám, 
építsen be a testének falába! 
 

Szédítsen el, mint részegest a szesz, 
vezessen kézen, mint világtalant, 
kézügybe rakjon, hogyha tesz, ha vesz, 
 

és boldogságot lopjon általam! 
Tegye külön kis szonettem, e bátrat 
vagy tépje szét, akkor talán lerázhat! 

 


