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BOR ERIKA 

 
Jánoska 

 

     Nem is oly rég hallottam egy kedves történetet egy kisfiúról, 

Jánoskáról, aki nagyon nehéz körülmények között tengette min-

dennapjait. Kora reggelenként segített édesapjának a ház körüli 

munkában, majd az iskola után fáradtan látott neki másnapi házi 

feladatainak elvégzéséhez.      

     Mindenki szerette őt, hiszen mindig mindenben csak a szépet 

látta meg. Amikor csak tehette, segített, és sosem felejtette el 

bókokkal elhalmozni a lányokat, nőket. Nem ismerte a könnye-

ket, mindig mosolygott, bármilyen nehéz is volt az élete. Nem 

kért, csak adott! Ezért is szerették őt oly sokan. A pozitív gon-

dolkodásáért, bátorságáért és a mindig csak adni akarásáért. 

     Egy őszi hajnalon, amikor lóháton be akart menni az istálló-

ba, leesett az állat hátáról, és nagyon megütötte magát. Abban a 

pillanatban fájdalmat érzett, de nem úgy és nem ott a testén, ha-

nem a lelkében, hiszen ő így lett nevelve. Elszomorodott, hogy 

most akkor ki fog segíteni fáradt, beteges édesapjának. Ez fájt 

neki legbelül. Kevéske pénzük pedig nem tette lehetővé a ko-

molyabb orvosi kezeléseket. Végül mégis csak bementek a kór-

házba, ahol megműtötték a kisfiú lábát. 

     Egy szép napon az iskolában a tanító bácsi segítő kéréssel 

állt elő Jánoska osztálytársai elé. 

– Mint azt már ti is tudjátok, kedves osztálytársatok komolyab-

ban megsérült a ház körüli munka során. Én magam is tudom 

azt, hogy szegényes körülményei nem teszik lehetővé a haté-

kony, gyors gyógyulását. Mindenekelőtt szüksége lenne egy 

mankóra, hogy mihamarabb közöttünk lehessen. Csak csoportos 

összefogással tudnánk megvalósítani közös célunkat, hogy Já-

noska újra lábra állhasson, újra velünk lehessen. Azt is tudom, 

hogy itt falun nagyon nehéz egyik napról a másikra kijönni. De 

hiszem, hogyha mindenki csak egy kicsit is adna hozzá, akkor 

újra közöttünk tanulhatna. 
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– Én máris oda tudom adni az uzsonnámra kapott pénzemet – 

jött hátulról egy lelkes kis hang. Én meg el tudnám vinni neki 

minden nap a házi feladatot – ajánlotta fel segítségét az egyik 

kölyök. 

– Én is… én is… én is…! – jelezték felajánlásaikat a többiek. 

– És ki tudna még segíteni? Az emelje magasba a kezét – kérte 

a tanár bácsi őket, miközben másodpercek alatt megnőtt a ma-

gasba emelkedő kis kezek száma. Nem elég a szó, ezt tettekkel 

is véghez kell vinnünk – adott hangot véleményének a tanár úr, 

miközben mindenkitől elbúcsúzott a holnapi viszontlátásig. 

     – Jó reggelt, tanár bácsi! Én megkérdeztem tegnap a szülei-

met Jánoska ügyével kapcsolatosan. Nekünk is nagyon kevéske 

van odahaza, de anyu azt mondta, hogy ahol jut kilenc gyer-

meknek, úgy ott a tizediknek is akad. Küldött kis kolbászt, pap-

rikát, használt kis ruhát Jánoskának. Mi, sajnos, csak ennyivel 

tudunk hozzájárulni a mielőbbi gyógyulásához. 

– Nagyon köszönöm – hálálkodott a tanár úr, miközben bajsza 

alatt mosolyra derült a szája. Tudta ő, hogy a legelső segítők, 

mindig a legkevésbé tehetősek közül kerülnek ki. 

– Tanító úr! Az anyukám és az apukám küldött egy kis pénzt. 

Apu azt mondta, hogy mindig szem előtt kell tartani egy úgyne-

vezett fontossági sorrendet, ami azt jelenti, hogy mi a jövő hó-

napban is el tudunk menni a nagymamához nyaralni, de Jánoska 

most lett beteg, s most kell segítenünk rajta. 

     A leghátsó padban ott lapult egy gyermek, aki mindig a leg-

szebb, legtisztább ruhákban járt iskolába; akinek az uzsonnája 

mellé mindig volt csomagolva egy szelet csokoládé, egy üveg 

frissen fejt tejjel, s aki eminens tanulóként mindig csak jó je-

gyeket vitt haza. Máskor mindig büszke volt magára, de most 

mélyen hallgatott. Igen, ő volt Márk, gazdag családi háttérrel, 

akit minden reggel szép hintóval vittek az iskolába, aki kihúzta 

magát, amikor a frissen vasalt, tiszta ingére irigykedő megjegy-

zéseket tettek a gyerekek. Most lapult. Mert az apja azt mondta 

neki, hogy nem tudnak segíteni a kis osztálytársán, mivel a csa-

ládnak új bútorra van szüksége, s akkor még kellenének új lo-

vak is a birtokukra. Márk életében először elszégyellte magát. 
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– Mi, sajnos, nem tudunk adni, de szívesen odaajándékoznám 

neki a kis lovas katonámat, ami nagyon tetszik neki… és bármi-

ben… a tanulásban is szívesen segítek neki – felelte lesütött 

szemmel. 

– Az én papám és mamám is adni fognak neki egy kis… vala-

mit – mondta vékonyka, elcsukló hangon az egyik kislány. Nem 

tudta még, hogy mit, csak gondolatainak szavakba formálása 

után jutott eszébe ez az „adni… valamit”! A szülei tegnap egé-

szen mást mondtak neki. Azt reagálták, hogy miért nem volt 

elég óvatos a gyermek? S hogy az apja miért nem figyelt oda rá 

jobban? Ha így tett volna, akkor nem esett volna le a csöpp fiú a 

ló hátáról. De ugyan honnan tudhatták volna, hogy Jánoska két 

keze dolgos munkájával igyekezett segíteni édesapjának?! 

– És te, Jóska, Máté, Lukács… és te… és…? – kérdezte fellel-

kesülve a tanító a többi gyermeket, miközben egyre csak szapo-

rodott és szaporodott az asztalra tett élelmiszerek, ruhák, apróbb 

tárgyak sokasága, és csak úgy gurultak az apró fémpénz ér-

mécskék a jó lelkű tanítójuk felé. 

 

     Így történt hát, hogy egy nemes cél érdekében történt össze-

fogás segített egy kedves kisfiú gyors felépülésében. 

 

 

Kutyuska – Élet nevű küzdelem 

 

     Éppen hazafelé tartottam a Gyuláról Csabára vezető úton, 

amikor szemeimmel megpillantottam egy kiskutyát, mély fájda-

lommal az arcán. A távolban zajokat hallottam – meg persze a 

járművek fékezésének kellemetlen csikorgását. A nap forrón sü-

tött az arcomba. Boldog voltam. A leleteim jók lettek. S rövid 

tanakodásomat követően megállt velem szemben egy sötét kis 

szőrpamacs, szomorúsággal a szemeiben. Mintha egy ember 

nézett volna rám. Úgy gondolom, hogy több érzése volt annak a 

kutyának, mint korunk emberének ebben a rohanó világban. 

És hűségesebb is, mint mi. Ápolatlan bundázata miatt arra kö-

vetkeztettem, hogy kóbor kis állatka lehetett. S amikor mélyen 
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belenéztem a kutya szemeibe, félelmet láttam meg bennük. 

Félt tőlem, az embertől. Egész biztosan bántották, mert lelké-

nek tükrében megláttam a bánatot. Lassú léptekkel haladtam el 

mellette. 

     Szerettem volna adni neki ennivalót, de, sajnos, nem volt ná-

lam. Láttam rajta, hogy éhes. És az éhség, az nagy úr, még az 

állatvilágban is. Tettem pár lépést felé. Nem történt semmi. 

Nem szaladt el, csak némán állt egyhelyben. Tovább haladtam. 

Hátra pillantottam, s láttam, ahogy nézett távolodó alakom után. 

Észrevettem, hogy az egyik hátsó lába hiányzik. Három lábon 

állt a kutyus, előre lekonyuló fülecskékkel. Fejét kissé oldalra 

billentette, szemeivel szomorúan nézett a messzeségbe rám, 

mint aki mondani szeretne valamit.  

     Talán csak azt, hogy az élet kemény, hogy minden nap egy 

küzdelem az életbemaradásért, élelemért, s hogy tudnunk kell 

önmagunkat megvédeni az erősebbektől, a nagyobbaktól és a 

különféle negatív hatásoktól. Mert kutya egy világban élünk, s 

ha látják a gyengeségünket, akkor percek alatt bekebeleznek 

bennünket. Azonban mégis jó valamire ez az ÉLET nevű küz-

delem! 

 

 

,A fény harcosa” – részlet 

 

     Nehéz meglátni mindenben a jót. Megbecsülni a hétköznapok 

apró örömeit, értékeit. Barátnak lenni kiváltság és tisztelet. Hi-

szen mindenkinek csak „egy” a legigazibb. A fényharcos bol-

dog, mert barát lehet. Együtt kacaghat és sírhat a másikkal. 

Tudja, hogy a titkokat, miket rábíztak, meg kell őriznie. Ő a ki-

választott. A tucatemberek közül az egyetlen. Ez örömmel tölti 

el. De ha időnként visszautasítják, vagy csupán nem érnek rá, 

akkor sem lógatja az orrát. Továbbmegy az úton, miközben új 

barátokra lel. A kudarc nem tántorítja el az új ismeretségek kö-

tésétől. Olykor szomorúan sétálgat a vízparton, s elmélkedik a 

múlt eseményein. S még az is meglehet, hogy hiánya egy szép 

napon feltűnik a másik szemében. 


