
 

Ráduly János 
 

Félperces történetek (III.) 
 

A pénz értékvesztéseA pénz értékvesztéseA pénz értékvesztéseA pénz értékvesztése    
 

— Ez, amit mondok, 1926-ban történt — mesélte Madaras Gyuri. — Az én 
nagyapám ki kellett fizesse a leánytestvérének az örökölt jószágrészt. A szomszédból 
kért kölcsön ötezer lejt, a papírokat elrendezték, a kifizetés megtörtént. 

Igen ám, de akkor éjjel az állam konverziót hajtott végre, a pénz veszített az érté-
kéből. Nagyapám leánytestvére a jószág árából csak egy fejre való fekete keszkenőt 
tudott venni. Meg is zavarodott az elméjében: elfutott az úton lefelé, a Fenyős felé. 

Ettől kezdve a két testvér nem tudott többet jó viszonyban lenni. Pedig egyi-
kük sem volt hibás a pénz értékvesztése miatt. 

 

Szent Márton napja Szent Márton napja Szent Márton napja Szent Márton napja     
 

Tegnap megjött a villanyszámla, ma a postán kifizettem az „illetményt”, haza-
felé tartok. Márton barátom kapuja előtt eszembe jut: Szent Márton napja van. 

A köszöntő beszédemet kicifráztam, sok-sok további boldog évet kívántam. 
A gazda javította megfogalmazásomat: 

— Adja Isten, találkozzunk esztendő múlva is: azt fogja jelenteni, mind a ket-
ten élünk még. 

Megkészített pálinka került az asztalra, koccintottunk. 
— Sokféle ínyenc italom van, ez például császárkörtéből párolt, ez krumpli-

pálinka, ez… 
— Jaj, ne sorold tovább — mondom —, nagyon sietek. 
— Ne siess, ma egész nap Márton napja van. Éjfélig tart. Hosszabbítani is 

szabad. Tehát maradj veszteg. 
 

A véglegesült kéziratA véglegesült kéziratA véglegesült kéziratA véglegesült kézirat    
 

Kritikus barátomnak feltűnt, hogy mostanában rövidprózát is írok, félperceseket. 
— Ezek lényegét vázold — mondta. 
— Jó. Nevezzük a „lényeget” élethelyzetnek. Nevezzük gondolatnak, fölfoko-

zott érzelemnek. Nevezzük az élet jellemző pillanatának. Elsőként ez a pillanat 
ugrik be, ezt rögzítem. És akkor jön a munka neheze… 
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— Miből áll a „munka neheze?” 
— Egyszerű: öltöztetés, vetkőztetés. Ráérzek arra, hogy helyenként túlságo-

san kevés az epikus mag, máshol fölöslegesen sok a szó. Árnyalnom kell, töröl-
nöm kell. A többi az idő dolga. 

— Ez mit jelent, hogy „az idő dolga?” 
— Elteszem a kéziratot napokra, hetekre, sőt, évekre. Aztán egyszer csak vég-

legesül. Sajátos arca lesz mindeniknek. Láttál-e valaha két tökéletesen egyforma 
embert? 

 

Hány éves vagyok?Hány éves vagyok?Hány éves vagyok?Hány éves vagyok?    
 

Erzsi néni nagyon kedvesen fogadott. 
— Jó, hogy jött, tanár úr, vendégeim voltak, számolgatták, hogy én 89, vagy 

90 éves vagyok. Oda lyukadtak ki, hogy betöltöttem a kilencven esztendőt.  
— Hányban született Erzsi néni? 
— Én 1924 júniusában születtem, most írunk 2013-at.  
— Hát miként számolták az éveket? 
— Így számolták: 1924 volt az első, 1925 a második, 1926 a harmadik, s úgy 

tovább 2013-ig. 
— Né, Erzsi néni: 1924 júniusában, amikor megszületett, nem volt rögtön 

egy esztendős. Igaz-e? Az esztendőt 1925 júniusában töltötte be. A helyes számí-
tás: 2013-ból kivonjuk a születés évét, 1924-et. Az eredmény: 89 esztendő. 

— Na, tanár úr, itt bolondultam el én is, de a vendégeim is. Most értem: 2014 
júniusában leszek 90 éves. 

 

MilyeMilyeMilyeMilyen sört ittál?n sört ittál?n sört ittál?n sört ittál?    
 

Befejeztem az őszi kertásást, rákívántam a sörre. A szemben való kocsmában 
épp áruátvétel volt. Jó tíz percig őgyelegtem a söntés körül, aztán mondtam 
Annamari főnöknőnek: 

— Ön-kiszolgálom magamat, Golden sört innék. 
— Ott vannak a hűtőszekrényben. 
A pamlagra ültem le, iddogáltam a sört, jó ízűnek, frissnek találtam. Kijövet a 

pultra tettem le a sör árát, a poharat és az üres üveget. Másnap azt kérdi Anna-
mari: 

— Te milyen sört ittál a tegnap? 
— Golden sört — válaszoltam. 
— Alkoholmentes Golden sört ittál, az üveget a hűtőszekrény jobb feléből 

vetted ki. Tehát alkoholmentes itallal ünnepelted a kertásást.   
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Nehogy ugatatlan maradjonNehogy ugatatlan maradjonNehogy ugatatlan maradjonNehogy ugatatlan maradjon    
 

A kis hófehér Töpi kutya fölfigyelt a rendkívüli zajra: traktor burrogott el a 
kocsma előtt. Mihelyt megnyílt az ajtó, rögtön kirohant. Elvetette magát a traktor 
után, a negyven-ötven méternyi távot egy pillanatra lefutotta. Még jó tíz méteren ke-
resztül is csaholt kegyetlenül: valósággal szidta, korholta, becsmérelte a járművet. 

Aztán — mint aki dolgát jól végezte — hirtelen megállt. Visszafelé csóválta a 
farkát. Azt kérdezte tőle Lajos, a gazda: 

— Mért ugattad meg azt a traktort? 
— Azért, gazdám, nehogy ugatatlan maradjon — válaszolt Töpi. 
 

SakkozzunkSakkozzunkSakkozzunkSakkozzunk    
 

Béni elég jó sakkozó, gyakran könyörög: 
— Sakkozzunk. Mérjük össze a tudásunkat. 
Végül is engednem kellett: a Kós Károly tervezte kibédi kocsmában került sor 

a partikra. Az eredmény lenyűgöző: 6-1 javamra. 
Másnap többen is megkérdezték tőlem: 
— Igaz-e, hogy magát Béni megverte sakkban? 
— Igen, úgy van — mondtam —, egyetlen partit megnyert, de hatot kapott 

helyette. Ezt már bizonyára nem mondta Béni. 
— Nem mondta. 
A harmadik napon találkozom Bénivel az utcán. 
— Dicsekedtél, ugye, hogy sakkpartit nyertél, de a hat vereséget elhallgattad.  
— Ó, a vereségeket már elfelejtettem. 
 

A tréfás kedvű patikusA tréfás kedvű patikusA tréfás kedvű patikusA tréfás kedvű patikus    
 

— Beteg voltam — mondja Deák Jani —, muszáj volt elmennem az orvoshoz. Meg-
vizsgált, receptet írt. A patikus „megtanulmányozta”, az első gyógyszernél megjegyezte: 

— Dadog a fiú, ugye…  
— Igen, dadog. 
A szívemre mondta, a szívritmus-zavaromra. A második gyógyszernél ezt az 

utasítást adta: 
— Este beveszel egy tablettát, felszámolsz háromig, s már aluszol. Ha nem al-

szol el, felszámolsz ötig. 
Hát én ennek a virágos beszédnek az értelmét későre fogtam fel: ha a nyug-

tatótól nem alszom el, számolgassak éjjel három óráig. Ha még akkor sincs alvás, 
számolgassak tovább reggel öt óráig. Ilyen tréfás kedvű volt a patikus. 
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A repülő vaddisznóA repülő vaddisznóA repülő vaddisznóA repülő vaddisznó    
 

— Tudod, tanár úr — mondja Orbán Jani —, a Felső Palamartnál be kell 
ereszkedni a vízig négy méter magasról. Meggyel horgásztam balindokra. Hallot-
tam, a hátam mögött csaholnak a juhászkutyák. Felpillantottam, hát megjelent a 
levegőben egy nyolcvan-kilencven kilós vaddisznó. Átrepült a fejem felett, s előt-
tem belehuppant a víz közepébe. Én megdermedtem: 

— Miféle dolog ez? 
A vaddisznó úszott tovább, odaért a szemben való parthoz, s eltűnt a bozót-

ban. Aztán föleszméltem: a vaddisznó a juhászkutyáktól ijedt meg, elmenekült, s 
így került hozzám.  

 

Mit mondott február?Mit mondott február?Mit mondott február?Mit mondott február?    
 

— Február van — mondom Madaras Gyurinak —, már nincs nagy baj, mert 
tavasz felé tartunk.  

— Ho-hó, várjon csak, hol van még a tavasz? Tudja-e, mit mondott valami-
kor február? 

— Mit mondott? 
— Azt mondta: „ha én megkerülhetném márciust, vagyis utána következnék, 

a tehénbe belefagyatnám a borjút”. 
— Ezt hogy kell érteni? 
— A február komiszságból beszélt így. Azt jelenti: nem kell bízni az időjárás-

ban. Mert az időjárás — rég tudott — nagyon szélsőséges. 
 

Rossz szomszédság tatár átokRossz szomszédság tatár átokRossz szomszédság tatár átokRossz szomszédság tatár átok    
 

Mi, az emberemmel, korán kelők voltunk. Átnéztünk mindig a szomszédba, 
van-e mozgás, van-e élet? Ha jelentkeztek, azt jelentette, az éjszaka nem történt 
semmi baj. Mondtuk: „Fölkeltetek, hála Istennek. Titeket is segéljen meg az Úr a 
mai napon.” 

Megtörtént az, hogy a szomszédban később került sor a felkelésre. Vártunk 
türelmesen, fél szemmel lestük, mikor történik az első mozgás. Ha elmaradt, bot-
tal megveregettük a kerítést — ez volt az ébresztő.  

Na, ezt a kapcsolatot jó szomszédságnak nevezték. 
— Mit tud Erzsi néni a rossz szomszédságról? 
— Rossz szomszédság tatár átok — mondták a régiek. 
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Áramütést kaptamÁramütést kaptamÁramütést kaptamÁramütést kaptam    
 

Én, Orbán Jani, mentem Réti Sanyival horgászni. Az Alsó Palló körül jártunk, a kibon-
tott halászbotot a jobb vállamra dobtam. Adott helyen lehajoltam, így a botom vége meg-
emelődött. Elérte a magasfeszültségű vezetéket. Hirtelen Z-betűs zúgásokat hallottam, az 
egész testem zúgni kezdett. Áramütést kaptam, elszakadt a film, a földre hulltam. 

Sanyi öt méterre volt előttem. Visszafordult, megijedt. Engem megmarkolt, ár-
kon-bokron keresztül belehúzott a folyóvízbe, belefektetett, csak az arcom maradt 
kint. Emlékszem, arra tértem magamhoz, hogy fáztam. Sanyi ott térdepelt mel-
lettem, kértem, engedjen felülni. Ahogy megszólaltam, kihúzott a partra, kérdezte: 

— Haza tudsz-e jönni velem? 
Béka módra jöttünk hazafelé, sárosan-vizesen. Össze volt égve a két kezem, 

lábam. A következményeket ma is viselem, pedig húsz évvel ezelőtt történt.  
Mondjam még el: Sanyival — amíg élt — többször beszélgettünk a balesetről. 

Nem tudtuk soha kiszámítani, mennyi ideig voltunk a vízben, mennyi idő alatt 
értünk haza? A lényeg most ez: ma is járogatok horgászni. 

 

A meghipnotA meghipnotA meghipnotA meghipnotizált békaizált békaizált békaizált béka    
 

A Küküllő vizében, a Palamarton felül volt egy sziget — sorolja Orbán Jani —, 
oda indultam horgászni. Útközben mintha gyermeksírást hallottam volna. Néztem 
körül, hát a kavicsos parton két kígyó állt egymással szemben. Közöttük ott volt egy 
béka, állt szegény két lábon, mozdulatlanul. Már meg volt hipnotizálva. 

Csendben leraktam a botot, a táskát, s követ vettem a kezembe. Vártam, hadd 
lám, mi lesz a béka sorsa. Két-három lépést tett az egyik kígyó felé. A követ a kí-
gyóra dobtam, érte is, mert elkotródott. Mindjárt elment a másik kígyó is. 

Néztem a békát: mozdulatlanul állt tovább két lábon. Én hozzáléptem, ujj-
beggyel megsimogattam, mondtam: 

— Elmehetsz, már szabad vagy. 
A béka elugrándozott. 
 

Felemás csizmákFelemás csizmákFelemás csizmákFelemás csizmák    
 

— Úgy történt — sorolta Gergely —, hogy felültem a biciklire, s elmentem az 
üzletbe csizmát vásárolni. Mondtam, milyen számú lábbelire van szükségem. A 
jobb lábast felpróbáltam — fix jó volt. Ott is hagytam a lábamon, felemás csiz-
mákkal indultam haza. A más kettőt a bicikli csomagtartóján helyeztem el. 

— Valahol — észrevétlenül — lehulltak a kerékpárról. Érdeklődtem, persze, 
hátha valaki megtalálta volna — eredménytelenül. De most megkérdezem: 
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— A megtaláló, vajon, mit kezd velük? Hisz felemás csizmák voltak azok is: 
egyik régi, a más új.  

 

HírmondókHírmondókHírmondókHírmondók    
 

— A mi férfi évjáratunkat alaposan megtépázta az idő — mondja Orbán Zol-
tán bátyánk. 

— Hány évesek vagytok? 
— Nyolcvankettő. Emlékszem, mentünk sor alá katonáékhoz, Kibédről huszony-

nyolc legény. Hetykék voltunk, magabiztosak. Nagy eseménynek számított a sorozás, 
a férfikor kezdetét jelentette. S ma hová jutottunk? A huszonnyolcból kettő külföldön 
él, itthon pedig hárman maradtunk. A többi meghalt, eggyé váltak az anyafölddel. A 
régiek mondogatták: iparkodjatok, fiaim, mert öl az idő. 

— Igen, Zoltán, ölt az idő. Jó, hogy ötön megmaradtatok — hírmondóknak. 
 

A fejszénk lemaradtA fejszénk lemaradtA fejszénk lemaradtA fejszénk lemaradt    
 

— Ment a kibédi gazda szekérrel az erdőre — mondta Madaras Gyuri —, a 
fia fogta hátul a két rakoncát. Megérkeztek a nagy fa mellé, amit ki szerettek vol-
na vágni. Ott vették észre, hogy nincs a fejsze. 

— Fiam — mondta a gazda —, te hátul ültél, valahol a fejszénk lemaradt. 
— Édesapám, ahogy jöttünk, én láttam az úton egy fejszét, de azt gondoltam, 

nem a miénk. 
Szépen haza kellett forduljanak az erdőről. Útközben figyelték az utat, de a 

fejszét valaki elvitte.  
 

SzénrajzSzénrajzSzénrajzSzénrajz    
 

A festő nem ismerte a nagyapját. Most eljött megkeresni a házat, ahol élt, 
megnézte az iskolát, ahol tanított, kószált a temetőben, hogy sírjára találjon. 

A falu feletti dombon egy aggastyánnal találkozott. Kopott kalap volt a fején. 
Ült egy kövön, s pipázott. A festő melléje telepedett, s a nagyapjáról beszélt, a 
tanítóról, aki ötven esztendeig tanított a faluban. Az öreg tág szemekkel hall-
gatta, homlokán mintha kisimultak volna a ráncok. 

— Tanított engem is — mondta. 
A hála, a tisztelet hangján emlékezett a tanítójára. Elbeszéléséből az öreg ta-

nító lépett elő, úgy érezték mind a ketten, mintha előttük állna, s jóságos te-
kintetével átölelné őket. 

Aztán a fiatal festő vette a rajztáblát, a zsebéből szenet kotort elő. 
— Szeretném a bácsit lerajzolni — mondta. 
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Az öreg csak néha pillantott a festő felé, a kezét figyelte. A festő dolgozott, 
zsongott a lelke. 

— Megvan! Készen van! 
Az öreg a rajzra bámult. Sokáig nézte, aztán összecsapta a tenyerét. 
— A tanító úr, a tanító úr! Ő az, ilyen volt, épp ilyen volt. 
És felállt, hogy kalapot emeljen a kép előtt. 
 

A kőA kőA kőA kő----lólólóló    
 

Még a dédnagyapám találta kinn a mezőn, mélyen a föld alatt. Két napig ásott, 
csákányozott, amíg felszínre hozta. Ló volt, kő-ló. Lett is becsülete a háznál. Az 
öreg a kapu mellé állította fel, hadd lássa mindenki. 

Mi, gyermekek, ezen „lovagoltunk.” Összegyűlt a szomszédság minden apró-
sága, volt nagy játék. A hátára csimpaszkodtunk, s száguldottunk vele, röpített a 
mesebeli táltos. 

Egyszer aztán a városból jöttek emberek, s a kő-lovat elvitték. Hej, ötven esz-
tendő telt el azóta… 

Rajzos plakát múzeumi szoborkiállításra figyelmeztet. A bejáratnál csokornyi em-
ber, melléjük szegődöm. És hirtelen földbe gyökeredzik a lábam: előttem áll az én kő-
lovam. Olyan, mint akkor, otthon, a kapu mellett. Elérzékenyülve mormolom: 

— Lovam, kislovam!  
 
 

Kiadványaink Kiadványaink Kiadványaink Kiadványaink .. ..     

 

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó gondozásában  
2011-ben megjelent:   

    

 


