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A kőgyűjtemény sikereA kőgyűjtemény sikereA kőgyűjtemény sikereA kőgyűjtemény sikere    
 

A Küküllő vizében horgászva rá-ráfigyeltem egy-egy különleges formájú kis 
kőre. Néhányat hazahoztam, mindenik nevet kapott: kőagy, kőhal, kőtank, kő-
labda, kő-János, a kő idegrendszere, kőszappan, kőcsillag stb. A könyvespolc al-
só párkányán sorakoznak. 

Egyik nap iskolás kislány keresett föl, hozta magával a húgát, a még óvodás 
Hajnikát. A kis Hajni rögtön felfigyelt a „kőgyűjteményre.” 

— Ezek mik? — kérdezte. 
Elsoroltam kétszer is: kőagy, kőhal, kőtank, kőlabda, kő-János, a kő idegrend-

szere, kőszappan, kőcsillag. 
Másnap jött a két kislány édesanyja: 
— Tanár úr, Hajni sírva követelőzik, kell neki kő-János, kőhal, kőlabda, kő-

szappan, kőcsillag. Ezeket hol lehet megvásárolni?  
— Sehol — mondtam —, Hajninak bemutattam ezt a (intettem a könyves-

polc felé) kőgyűjteményt, megtetszett neki. Hát nem gondoltam, hogy a köveim-
nek ekkora sikere lesz. 
 

Nálam felejtettedNálam felejtettedNálam felejtettedNálam felejtetted    
 

Muszáj — ismét — levelet írnom: nálam felejtetted nyugodtságodat, békessé-
gedet. Megpróbáltam bealapozni életvitelembe, hasztalanul. Terhemre vannak. 
Nem tudom őket magamhoz honosítani. Foltnak sem jók az én nyugodtsá-
gomra, békességemre. 

Jöjj, kérlek: roncs idegrendszerednek, fáradt gondolatvilágodnak gyógyírt jelenthet 
a régi nyugodtság, a megszokott békesség. Egyenrangúak a feltámadással. 

Különben is: látni akarlak. 
 

Igen, vagy nem?Igen, vagy nem?Igen, vagy nem?Igen, vagy nem?    
 

Gyuri elment a törvényszékre, válik a feleségétől. A bíró felolvasta a szokvá-
nyos szöveget, külön hangsúllyal a „csattanót”: 

— Igen, vagy nem? 
Gyuri ezt válaszolta: 
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— Hát persze! 
A bíró elölről kezdte a szöveg felolvasását, majd ismét megkérdezte: 
— Igen, vagy nem? 
— Persze! — mondta Gyuri. 
A bíró türelmetlenné vált: magyarázkodni kezdett, aztán rákiáltott Gyurira: 
— A kérdésre válaszoljon, igent mondjon, vagy nemet! 
Azzal újból olvasni kezdett. A záró részt már fennhangon, dörgedelmesen 

mondta: 
— Igen, vagy nem! 
— Igen — válaszolt Gyuri —, s megnyugodott, mikor a bíró arcán meglátta a 

különleges mosolyt. 
 

DíszkesztyűDíszkesztyűDíszkesztyűDíszkesztyű    
 

Jóska találkozott az utcán Péter komájával. 
— Nézz oda, te, ezen a télen — most először — megfázott a kezem — 

mondta Péter. 
— Dugd a kezedet a zsebedbe! — válaszolt Jóska. 
— A kezem nem fér be a zsebembe, mert ott a kesztyű. 
— Hát mért nem használod a kesztyűt? 
— Azért, hogy ne koszolódjék — mondta Péter. 
Jóska meghökkent a válaszon, találó szavak után „kutakodott.” 
— Akkor neked díszkesztyűd van! 
 

SzózuhatagSzózuhatagSzózuhatagSzózuhatag    
 

Akadémikus ismerősöm keresett föl a minap. Gratuláltam munkájához. Így 
reagált rá: 

— Hallod-e, nem engem illet meg a gratuláció. A te könyveid roppant nép-
szerűek, roppant értékesek, érdeklődési köröd roppant tág. És roppant fontos 
dolgokról írsz. Most olvastam roppant érdekes nyilatkozatodat, hogy a sokadik 
könyved van sajtó alatt. Roppant nagyszerű dolog ez. Tudom, roppant sokat 
dolgozol. Hát neked is roppant fontos lenne az elismerés, hogy is mondjam, rop-
pant időszerű lenne, roppant… 

A szózuhatag valósággal behálózott: fölemelt a népszerűség szférájába, aztán 
letepert, földre rántott, megszaggatott. A belső hang (hangom) ezt súgta: 

— Vigyázz, mert ismerősöd a kisebbrendűség börtönének foglya. 
„Roppant” gyorsan válaszoltam: 
— Ne halmozz el dicséreteiddel, azt mondd el inkább, tettél-e valamit értem 

ott fent az Akadémián? 
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ÁrtalmasÁrtalmasÁrtalmasÁrtalmas    
 

Kisfiú lépett be a szobámba, meséskönyvemet szorongatta a kezében. 
— Tessék írni bele — mondta. 
Tudtam, melyik családból való, így hát gondolkodás nélkül firkantottam bele a 

játékos dedikációt. 
Másnap a zöldséges üzlet előtt félrehívott az édesanyja. 
— Jaj, tanár úr, a fiamra ne haragudjék, elfelejtette mondani, hogy megválto-

zott a családneve. Most fél találkozni magával, mi lesz? 
— Kap tőlem ajándékba más meséskönyvet — mondtam —, de hagyjon fel a 

félelemmel. Mert a félelem ártalmas mind a kettőnkre. 
 

Hívnak a vizekHívnak a vizekHívnak a vizekHívnak a vizek    
 

Horgászni az Alsó Gázcsőnél kötöttem ki, ahol szelídebbé válik a Küküllő 
sodra. A balindok jó tanyája. 

Távolra dobtam be a meggyszemmel „felruházott” horgot. Állok — teljesen 
mozdulatlanul — a víz partján, várom a hal ütését. 

Hátulról zajt hallok, nem fordulok meg. Jobb felemen súlyos lökést kapok, 
megtántorodom. Barnás szőrzetű őzike veti magát bele a vízbe. A túlsó part me-
redekebb, megpróbál felkapaszkodni. Nehezen sikerül. 

Hát töprengek: 
— Ez miként történhetett így? Igen, épp az őzike csapásán álltam meg hor-

gászni. Sebaj, tüstént lennebb vonulok, valósággal hívnak a vizek. 
 

ViszonyulásokViszonyulásokViszonyulásokViszonyulások    
 

Visszakaptam a lakás eddig lezárt szobáját bútorostól, mindenestől. Már új te-
rítő került a kanapéra, gázt köttettem a főzőkályhába, ablakfüggönyöket vásárol-
tam. Friss a szőnyegezés is. 

Az ismerősök meglátogattak. Térbeli „meggyarapodásomhoz” más-más volt a 
viszonyuk. 

A szomszéd: megtágult a laktér, jöhetnek a vendégek, van, hol fogadja őket. 
A barát: megszűnt a zsúfoltság, kényelmesebben tudsz írni, most aztán ké-

szülhetnek a könyvek. 
Az irigyes: hát minek kellett ez a szoba is? Holnap felfordulsz, mint mindenki 

más. 
A szerető: végre nyugodtabban ki lehet tárulkozni, nem kopogtat reánk senki. 
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A kicserélt bajokA kicserélt bajokA kicserélt bajokA kicserélt bajok    
 

Két volt tanítványom, középkorú asszonyok beszélgetnek az út szélén. Úgy 
mondanak egymásnak, úgy szaporítják a szót, valósággal zsukotálnak. Rájuk kö-
szönök, majd — csak úgy, foghegyesen — megkérdezem: 

— Na, hát „magyarázkodnak?” 
— Igen — válaszol az alacsonyabbik —, elsoroljuk egymásnak a bajainkat, 

hogy könnyebbüljünk. 
Gondolkozom: 
— Itt és most hogy lehet megkönnyebbülni? 
— Úgy — felel a magasabbik asszony —, hogy beszéd közben kicserélődnek 

a bajaink. S ez a kicserélődés megkönnyebbülést hoz. 
 

A pincébenA pincébenA pincébenA pincében    
 

Dénessel, a barátommal, évek óta nem találkoztam. Most fölkeresett. 
— Tudod — mondta —, édesapám tölti a nyolcvanadik életévét, szállunk ki 

falura, felköszöntjük. 
— Jó — mondom —, megyek le a pincébe, hozok fel bort, s előzetesképpen 

megkóstoljuk. 
— Lekísérlek én is — mondta Dénes —, lássam a pincebeli gazdaságodat. 
Vettem a kancsót, leballagtunk a lépcsőn.  
— Vigyázz — mondom —, mert alacsonyan vannak a gerendák, nehogy 

megüsd a fejed. 
— Vigyázok, persze, hiszen tudom, rajtam már csak egyetlen érték van: a fejem. 
 

A felfújt semmiA felfújt semmiA felfújt semmiA felfújt semmi    
 

A gyerek — több mint két éve — könyveket kölcsönzött az iskolai könyvtár-
ból. A tanítónő ismét megjelent a családnál. Az iskolás fiút ezúttal otthon találta. 

— Jöttem a könyvtári könyvekért — mondta. 
— Nem tudom, hol vannak. Most nincs is időm keresgélni őket — válaszolt a fiú. 
— Hogy-hogy nincs időd? Mit szólsz ahhoz, ha a polgármesteri hivatal megbün-

tet? A könyvek ötszörös, akár tízszeres árával terhel meg! Hol van édesanyád? 
— A mezőn. Szedik a törökbúzát. 
A tanítónő — a gyerek kíséretében — kiballagott a szedőkhöz. Olga, az asz-

szony, roppant kényelmetlenül érezte magát. 
— Az a baj, tudja, hogy a könyvek megrongyosodtak. Lapok hiányoznak be-

lőlük, a kicsik eljátszották. Otthon vannak a nagy ládában. 



Ráduly János: Félperces történetek (II.) 103 

A tanítónő a fiúval hazaindult a maradék könyvekért. Azt még hallotta, hogy 
Olga  asszony miként „kommentálta” munkatársainak a „látogatását.” 

— Sült bolondok ezek a tanítónők, né, hogy felfújják a semmit. Mintha az 
embernek nem volna elég baja.    

 

BosszúBosszúBosszúBosszú    
 

Megharagudtam a legyekre, legyészni kezdtem kézzel. 
— Na, disznó légy, itt vagy a fél markomban, miattad egész délután nem al-

hattam, felkorbácsoltál, megdühítettél, kipányváztad álmaimat, most halálnak 
halálával halsz! 

Óvatosan felnyitottam a markomat. A légy nem volt benne… 
 

Aki négyféle bíró voltAki négyféle bíró voltAki négyféle bíró voltAki négyféle bíró volt    
 

„— Te tanár úr, olyan kibédi embert tudok, hogy négyféle bíró volt. Berecki 
Ferencnek hívták” — mondta Orbán Zoltán. 

— Ezt honnan tudod? 
— Onnan, hogy Berecki Ferencnek a felesége, Erzsi néni, testvére volt édes-

apámnak. Így én sógorságban voltam vele. 
— Sorold el a négyféle bíróságot. 
— Elsorolom: előbb román bíró volt, utána magyar, aztán német, végül pedig 

orosz bíró lett. Úgy kezdődött, hogy a két világháború között Erdélyben román 
világ volt, ezt a világot Berecki kiszolgálta. 1940-ben jöttek a magyarok, s Berecki 
magyar bíró lett. Aztán 1944 elején megjöttek a németek, Berecki akkor is bíró 
maradt. A németek után az oroszok jöttek, s Bereckiből orosz bíró lett. Egyetlen 
emberöltő alatt négyszer változott a történelem, s ő mindig helyt állt. Szerette a 
törvényeket betartani. 

 

Reklám a falusi utcánReklám a falusi utcánReklám a falusi utcánReklám a falusi utcán    
 

Faluhelyen az emberi hanggal való hírverésnek, hirdetésnek, azaz a reklámnak 
több változatával találkozhatunk. Szinte közismertnek mondható a meszet áruló 
gazdák kiáltozása: 

— Meszet vegyenek! Meszet vegyenek! 
A Székelyföld belsejéből való variánsban: 
— Maszat végyenek! Maszat végyenek! 
A szitát áruló gazda hírverését a tegnap kaptam el: 
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— Túros puliszkaliszt-tisztító szitát vegyenek! Túros puliszkaliszt-tisztító szi-
tát vegyenek! 

Azaz: a túros puliszkának való lisztet meg lehet tisztítani a szitával. 
A szavak ilyenszerű egymás mellé való merész társítása már kész költészet. 
 

Ha van egészségHa van egészségHa van egészségHa van egészség    
 

Találkozik az utcán Pista bácsi és Mózes bácsi. Mind a ketten nyolcvan éve-
sek. 

— Hogy vagy, Mózes? 
— Köszönöm a kérdést, Pista, tűrhetően vagyok. És te? 
— Azt mondhatom, nagyon jó egészségem van — válaszolt Mózes. 
— Akkor te boldog ember vagy. 
— Ezt mire mondod, Pista? 
— Én arra — azt mondja —, hogy a régiek azt tartották: ha van egészség, a 

sírban is jobban telik. 

 
 
 
 

Komán János 
 

HitegethetnekHitegethetnekHitegethetnekHitegethetnek    
 

Magamban bíztam kezdettől fogva, 
azt akartam, hogy ne legyek foglya 
senkinek; és egy gyermek, ha árva, 
megbotlik, ha vigyáz is magára, 
és én egy olyan mély vízbe szöktem — 
nem tudtam úszni —, miközben többen 
már eljutottak a túlsó partra, 
s aki fuldokolt, kacagtak rajta. 
Becsaptak onnan, biztattak innen, 
azt sem tudtam, hogy kinek kell hinnem. 
Úgy megedződtem, már nem is érzem 
a legfontosabbik tévedésem. 
Hitegethetnek hazug remények, 
kinyitom Pandóra-szelencémet. 


