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Pétër László grafi kusművész a Belgrád melletti Székelykevén (Skorenovac) szü-
letett, nevelkedett, és már családos férfi ként a délszláv háború idején települt át 
Magyarországra. Az elmúlt két évtized óta tartó távollét se idegenítette el övéitől, 
máig is az al-dunai bukovinai székely közösség hűséges gyermeke. Könyve nem 
módszeres néprajzi gyűjtés eredménye, hiszen elmondása szerint a kötetben olvas-
ható történeteket gyermekkora óta sokszor hallotta családjában a „székeliektől”, 
a hertelendyektől, a sándoregyháziaktól. Most ezeket több évtized után vissza-
emlékezve leírta, megszerkesztette, kikerekítette, illusztrálta… A történetek leg-
többje a való életből merít. Szinte egy al-dunai panoptikum jelenik meg előttünk, 
amelyben a kisgyermektől az élettől búcsúzó öregekig sorban vonulnak el lelki 
szemeink előtt – sokan név szerint is, mások „ëccëri” emberként – az elmúlt év-
század „székeli” fi gurái: a kocsmázók, a mesterek, a papok, a csőszök, a mozis, a 
szerelmesek és az immár a halálra készülők. A történetek sorát végül a „székeli 
aranyköpések” csokrával toldja meg a szerző.
                              Kóka Rozália
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A szerző előszava ■

Az al-dunai székely közösség gyermeke vagyok. Székelykevén születtem, itt serdültem 
öntudatos ifj úvá. Kora ifj úságom óta nagy érdeklődéssel viseltettem népcsoportom, 

a bukovinai székelyek kultúrája, hagyományai iránt. Olyannyira, hogy húszéves korom-
ban a gyökereimet keresve el is mentem Bukovinába. Bejártam az öt egykori magyar falu, 
Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva, Andrásfalva és Józseff alva utcáit, mezeit, temetőit. 
Hazatértem után kutatni kezdtem népünk történelmét, hogy megfejtsem a titkot: hogyan 
kerültek elődeim Bukovina fennsíkjáról, az Al-Duna egykori mocsarai közé? Negyed év-
század után ezt az utat immár érett fejjel is megismételtem: hogy „látva lássak”…

A hagyományok mellett odahaza mindig nagy érdeklődéssel fi gyeltem népem hétköznapi 
életét. Könyvemben e megélt hétköznapok kedves kis történeteit próbálom továbbadni. 
A három, lápon, ártéren megkapaszkodó településen, Székelykevén, Hertelendyfalván és 
Sándoregyházán közülük száznéhányat sikerült felnyalábolnom. A legtöbbet mégis éltető 
közegemben, Székelykevén gyűjtöttem össze. Ez csak egy morzsalék a nagy kerek egészből: 
és mégis, mennyi minden van benne… Közösségemnek mindenkor hálával tartozom.

Gyermekkoromban szájtátva hallgattam a felnőttek: a nagyszüleim, a szüleim, a ro-
konok, a szomszédok és más falubeliek beszélgetéseit. Könyvemben a szülői házunk előtt 
letelepedő idős „népek”, az ünnepi vagy hétköznapi összejöveteleken mesélők kacagtató vagy 
titokzatos történeteit próbáltam megörökíteni. Igyekeztem tájjellegű, eredeti képi világukba 
visszaforgatni, s újrafogalmazva elmesélni őket a magam s a megtartó hagyományok iránt 
érdeklődők szórakoztatására.

Előfordult, hogy olykor átkereszteltem a hőseimet, vagy fi nomítottam egy kicsit az el-
beszéltek élén. Tudom, ezért is megkövezhetnek. Ám tisztes emlékük fennmaradása végett 
nem tehettem másként.

Herceghalomban, 2011 novemberében, advent első vasárnapján

■  
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Régi világ: 
„Rongyos bukovinai 

telepësëk!”
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■ A pattantyús bolha meg a varangy esete

Az Al-Duna kanyarulatába érkezett székely telepesek szegénységét más népcsoportok 
sokszor kifi gurázták, megítélték.

– Rongyos bukovinai telepesek! – mondták. Pedig ha tudták volna, hogy a szegénység 
nem is kopog, csak néha vésszerűen átlépi az ember küszöbét… Azt mesélik, az első te-
lephelyükön, Gyurgyován olyan földbe vájt veremputrikban laktak, ahol a szaporaság s a 
nyomorúság együtt lakott: sok gyermek, még több tetű és kevés bútordarab volt. Az egyik 
mese arról szólt, hogy amikor jött a nagy eső, úgy ugrándoztak ki a veremlakásaikból, mint 
valami pattantyús bolhák…

Volt egy mese a varangyos békával is. Sok helyütt veremlakásaikban a felnőttek a döngölt 
földes padlón aludtak fonott gyékényen, míg a gyermekek általában valami ácsolt padkán 
alhattak. Nyáron a nagy hőség miatt éjjelre tárva-nyitva hagytak mindent, és inkább a 
szúnyogok prédáivá váltak. De a varangyos békák akkoriban olyan szemtelenül szaporák 
voltak, hogy az egyszerivel az történt, hogy nyáron a nyitott putri ajtajában tátott szájjal 
aludt a veremben, s arra ébredt meg, hogy egy nagy varangy, zsupsz, beugrott a szájába… 
Innentől kezdve minden éjjel zsákot kötött a fejére.



■  ■

■  
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■ A bácskai tölgy 

Midőn a székelyek 1941-ben végleg otthagyták Bukovinát, a Bácskába telepedtek. 
Sokan siratták a drága anyaföldet, de még többen örültek annak, hogy végre haza-

térnek Magyarországra.
– Nem maradunk idegen fődön! – ujjongtak, mert azt hitték, ott, ahová mennek, ott 

majd fenékig tejfel lesz az élet. Így valahogy jártak az egyszeriek is, ahol a férfi ember nem 
akart kimenni, az asszony azonban addig perelt vele, amíg „ëssze nem szëdték magikot”, s 
fel nem iratkoztak a tekintélyesen hosszú lajstromra…

A hadikfalviakat nagyrészt a dél-bácskai Újvidék és Temerin közelébe költöztették egy 
Szőreg és Temerin menti övezetbe. Volt egy Hadikföldje (ma Kolónia vagy Staro Đurđevo) 
nevű telepjük is, ahol földet is kaptak, s ezt-azt, hogy megkapaszkodjanak: megkezdhették 
az új életüket. A bácskai életmód azonban nagyban eltért a Bukovinában megszokottól. 
Itt más volt az éghajlat, a termőföld minősége és a termelési szokások is, sokat kínlódtak 
tehát. Még fát vágni se lehetett, hogy télen rendesen fűtsenek, mert erdő sehol se volt. Az 
őszi kukoricafosztás, a „szedés után” mentek ki a földekre a kukoricatörsököt „ësszeszëdni”. 
Kosarakba rakták, avval kínlódtak…

Elszakadt a cérnája az egyik székelynek, kárhozott rendesen. Mikor hazaért abba a 
putriba, amibe beköltözhettek, mérgesen a sutba vágta a törsökös kast:

– Cseszd mëg, asszon, nem këllëtt nekëd a bukovinai bükk? Hát most itt van nekëd a 
bácskai tölgy!

(Ádám István temerini néprajzos 1980-as gyűjtése nyomán, 
a temerini Bíró József adatközlő elbeszélése alapján.)



■  ■
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 A székëli háromkirályok ■

A székelykeveiek okosságát a sándoregyháziak is becsmérelték. Karácsonykor három 
székelyi, Gáspár, Menyhárt és Boldizsár nevűek egy Bancsov nevű sándoregyházi 

gazdát kerestek, mert annak tehenek pároztatására kiváló bikája volt. Mivel vagy a gazdát 
nem találták otthon, vagy talán nagy okosságukban még a házát sem találták meg, tanács-
talanul beültek a templomba, ahol épp az ünnepi mise folyt. A pap a háromkirályokról 
prédikált, éppen ott tartott, hogy:

– Hát, tü [háromkirályok], Gáspár, Mënyhár és Boldizsár, honnan jöttetëk? 
Mire az egyik székelyi nagy bátran fëlserkent, és így válaszolt:
– Mü, plébános úr? Székëlyről jöttünk, bikát keresünk, de Bancsov mán nem vót 

otthon!

• fëlserken felkel, ültéből felugrik
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■ A toportyánfarkas 

Téli estéken Bukovinában gyakran verte fel az éjszakai csendet a farkasok üvöltése, 
amelyek gyakran megtámadták, elvitték, megtizedelték az állatállományt. Amikor az 

Al-Duna kanyarulatába telepedtek, sokáig itt is farkasokkal álmodtak. Ez azonban hamar 
veszített aktualitásából, mert az al-dunai mocsaras területek lecsapolásával a szapora nádi 
farkasok leköltöztek délre, a megfagyott Dunán át Szerbiába, ahol bevethették magukat a 
biztonságos erdőkbe, a hegyek közé.

Azonban sokáig riogatták a rossz gyermekeket azzal, hogy elviszi őket a toportyán, ha 
szót nem fogadnak.

Történt, hogy a széjjekën viskóban lakó öregek arra ébredtek, hogy a tél megelevenedett, 
az üvegezett ablakocskán keresztül is látszott, hogy vadul kavarog a hó, és valami félelmetes, 
elnyúló vonítás-ordítás hallatszott időről időre. Valójában a kuptor kürtője furtinált, s adott 
üvöltő hangokat, csak az öregek már erőst nagyothallottak.

Előbb Balbina ném neszelt fel:
– Hallod, János, hallod? Mi ordít ekkorán? – és addig böködte oldalba hortyogó férjét, 

hogy amaz félálmában válaszolt.
– Mi vóna, hát biztos, hogy a nádi farkas…
Balbina ezen meggondolkozott, és még jobban összehúzta magát.
– János, János, dejszën immán vagy három éve egész a Burkátokig kipusztitottatok 

minden nádast! Hogy vóna ott nádi farkas, ahol nincs ës nád?
– Hejszën – ásítozott János bám –, akkor azétt vonyit, me hiányzik neki…

 • toportyánfarkas, toportyán nádi farkas, mocsaras területeken 
tanyázó, apróbb termetű, de szapora és veszélyes, vérengző farkas-
fajta • széjjek faluszél, szélső utcák • kuptor kemence • furtinál 
dudáló, sustorgó hangot ad



■  ■
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Harcsák a kukoricaföldön! ■

Amikor még Gyurgyován laktak a telepesek, és az Al-Duna-kanyar hetedik öblözeténél 
befejezték a töltés biztonságosnak vélt szakaszát, amely a leendő termőföldjeiket 

megvédhette a Duna sodró árjától, megnyugodtak a népek. De alighogy elkezdték a föld 
művelését a kiszárított mocsarak, semlyékek mentén, máris jött a nagy árvíz, amely újra 
áttörte az öblözetet, elmosta a földből épphogy kisarjadt terményt, de a lapályos területen 
is a már ki tudja hányadszor újraeszkábált kalyibákat is, az utolsó kulipintyóig.

Földönfutóvá tette a már-már megfogódzott telepeseket, akik ekkor szekéren, kétkerekű 
taligán, talicskán vagy a derékig érő vízben gázolva tekenyőkben mentették a családot és az 
ingóságaikat. Mikor végre a magaslatra kapaszkodtak, látták, hogy Isten ismét megbüntette 
őket, mert egybevágó víztükör volt a határ.

És elszomorodtak. De jó néhány nap múltán az árvíz igen gyorsan visszavonult, s napok 
múlva a szántóföldeken már csak az örvényszerűen közlekedő víz kiásta mély tócsák jelezték 
a nagy pusztítást.

Ekkor azonban egy kis öröm is vegyült az ürömbe: nem vesztek éhen, mert ezekben a 
vizes lapályokban nagy halak, sőt óriási harcsák rekedtek meg: a pocsolyák szorításában 
tehetetlenül vergődtek, a népek pedig kapával, szalmatépő kankóval, gereblyével s egyéb 
kéziszerszámokkal, amelyek épp a kezük ügyébe kerültek, gyűjtögették őket szekérderékra. 
Egy részüket lesózva megszárították, -füstölték, vagy még frissiben elhordták a temeskubini 
vagy a pancsovai piacokra, s eladták. A népes családok, s főként a gyerekek, akik örökké 
sóvárogták a halat, most napokig valóságos hallakomákat rendezhettek…

Ekkor történt, hogy a kincstár végre új telepes házakat engedélyezett a Dunától távolabb 
eső magaslatra, hogy többször ne történjen meg az árvízi veszedelem. Így kezdték építeni 
Székelykevét, mint mondták, „hogy megmaradjunk a jövendőnek”.

 • Gyurgyova, Gyurgyevó (Đurđevo) az Al-Duna kanyarulatánál, 
a Duna árterén létesített legdélebbi település, amely több éves kiön-
tések után teljesen megsemmisült; megsemmisülése előtti évben 
nevezték át Rádayfalvának; utódtelepülése lett a néhány kilométer-
rel odébb magaslatra épített Székelykeve • semlyékëk vizes kátyúk 
• öblözet folyó menti, ingoványos, mocsaras földrész • tekenyő 
fateknő
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■ Estére halat ehettek  

V olt olyan is, hogy a népes család gyermekei epekedve várták a vacsorát, mert az apjuk a 
töltésépítés után visszamaradt kubikgödrökben fogott halat ígért nekik, hogy az agyonra 

únt málé s puliszka mellé az is kerüljön már az asztalra. Sok volt az éhes száj, de hëába. A 
halvadászatban eleinte olyan ügyetlenek voltak, hogy csak egyetlen egy, tenyérnyi, nyeszlett 
halacskát tudott kifogni az az ember. Ezért kiokoskodta, hogyan ossza el igazságosan a sok 
éhes száj között. Megsózta-szárította a halat, felfüstölte s madzagra kötözte, majd az asztal 
fölé lógatva úgy kínálta a gyermekeket:

– Vëgyetëk falat málét, ütögessétek a halhoz, s ami rëaragad, azt ëhetitek!

 • agyonra únt a leggyakrabban fogyasztott, már megunt (étel) 
 • puliszka főtt kukoricaliszt, a szegények alapvető tápláléka 
 • hëába hiába
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Anyóék szenet találtak! ■

A hatvanas évek elején nagy kultusza volt a falusi színjátszásnak. Ami valamirevaló 
akkoriban divatos színdarab volt a Falu rosszától kezdve Szofrán Tamás és Farkas 

Pali bácsi Disznótoros darabjáig, melynek szerzőségét mind a ketten maguknak tulajdoní-
tották, azt mind eljátszották a tüneményes fi atal műkedvelők. Már iskoláskorú színjátszó 
csoport is volt, és mondani se kell, hogy minden valamirevaló szülő vagy nagyszülő a saját 
színdarabban játszó csemetéjét tartotta a legtöbbre, vélte a legszebbnek, a legjobbnak s a 
legtehetségesebbnek.
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Történt télelőn, hogy miután a falu Kaszinójában megnézték a népszínmű zsánerében 
készült színdarabot, öregasszonyok csoportba verődve, a fagyos estén hazafelé mentek, és 
libasorban haladva is a nagy élményen osztoztak. Elöl a hirtelen lehullott vékony havon 
gyalogol Lovász Viktor néni, Fehér Vera néni, Péter Krisztina anyó és Véber Julcsa néni. 
Elöl Lovász Viktor néni imbolygó járásával, aki mint valami termetes vezér, világított egy 
viharlámpával, és vezette a sort: a többiek utána. A szenvedélyes vitát Viktor néni szakította 
félbe megálljt parancsolva. Nagy hirtelen maga elé emelte a lámpát megvilágítva egy csomó 
kisebb kupacokba torlódott jeges szenet.

A szén nagy kincs volt akkoriban, csak a gazdagabbak tudtak rendelni. Nagy volt az 
asszonyok öröme. Viktor néni kommandózott:

– Asszonyok, most szép csëndbe hogy mëg ne hallja más ës, vëgyétek amennyi belé fér a 
kötényëtëkbe, s vigyétëk gyorsan haza! Ezt a kincsët münk nem lopjuk, me’ tanáltuk…

Szedték hát szaporán, s mivel a kötény kicsinek bizonyult, az élelmesebbje még tán kettőt 
is fordult. Egyik-másik hazaérve még a belső szobában alvó fi ataloknak is bekiabált:

– Keljetëk fël, fi atalok sërényen, me’ az utcán szenet szórtak el. Hozzátok gyorsan a 
nagykast ës. Aki most ügyesebb, ingyen fűt a télën!

Hogy ki mennyi szenet cipelt haza, arra egyikük sem emlékezett szívesen vissza. Amit 
szénnek láttak ugyanis, az egy kései határjáró szekér kerekeiről lehullt, éjjelre megfagyott 
sárrög volt: szénnek tűnő, ócska zsákmány.

A legtöbben ezt a hazahordott „szenet”, mivel villanyvilágítás a faluban akkor még nem 
volt, éjjelre a konyha földjén kupacban vagy a sporhét előtt a nagy fonott kosárban hagyták, 
hogy megszáradjon. Reggelre aztán volt min csodálkozni, a benti melegben megolvadt a 
szén, és lett belőle, ami volt is: hibók, híg, fekete réti sár…

Ez alkalommal így jártak tehát a derék, élelmes asszonyok. De volt ám feneke is a dolog-
nak. Másnap „valahonnan” már a fél falu tudta a pórul járt szenes asszonyok történetét. Kora 
reggel már a péknél is mesélték. Meghallotta ezt Erős Ferenc bácsi, és minthogy csúfondáros 
ember volt, nem állta meg, hogy át ne menjen a szomszédba:

– Jó rëggelt, szomszédasszony, jöttem füttőzni! Gondoltam átnëzëk kicsiddég, me’ 
otthon mán mëgvësz münköt az Isten hidege. S én mëg azt ës hallottam, hogy këntëknél 
szénvel tüzelnek.

• sporhét sparhelt, takaréktűzhely • hibók híg sár



■  ■

■  
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■ A kölcsön esővíz 

Régebben a faluban nagy kincsnek számított az esővíz. Kőből, betonból cisztërnákat 
építettek a tehetősebbek, hogy felfogják belé a drága esővizet, ami puhasága miatt 

kiváló volt a mosáshoz meg a fürdéshez, tisztálkodáshoz. Tetejibe’, nem kellett cipekedni 
vödör vizekkel a sarki pumpás kútról, hanem csak legübbenteni a vödröt.

Történt sokszor, hogy az asszonyok kölcsönbe vagy pénzért kértek esővizet a szom-
szédból.

Szőcs Panni néninek a férje csinált ilyen esőkutat, ezért könnyű dolga volt. Kalapis 
ném időről időre átjárt, kölcsönkért tőle, mert ők csak hordóban fogták fel az esővizet, s a 
tartalék hamar elfogyott. Arra hivatkozott mindig, hogy majd megadja.

Hogy történt, hogy nem, szombaton még kölcsönkért vagy négy vödörrel, de nem is 
kellett volna, mert másnapra a falu felett összegyűltek a fellegek: megereszkedett az ég, 
égiháború lett belőle, s olyan felhőszakadás, hogy az árkok egy pillanat alatt mind meg-
teltek vízzel.

Nézték a pitvarból a nagy zuhét Szőcs Panni ném s az ura, épp azt fi gyelték, ahogy az 
esőcsatorna hiába továbbítja a sok vizet, az esőkút tetejét csak megemelgeti a mérhetetlenül 
sok esővíz, s bugyog kifelé. Hát egyszer csak csapódik ki a kiskapu, s jő nagy lélekszakadva 
Kalapis ném két nagy vödör vízzel, s kiabál:

– Panni, Panni! Mëghoztam az essővizet, hova tëgyem…
Panni ném hirtelen felfortyant, s olyan méregre gyúlt, hogy villámot szórt a tekintete:
– Elvigye kënd innen azt a vizet, hallja, me’ ha nem, úgy a fejibe verëm minnyá, hogy a 

vödör ës szétmënyën rajta!

 • ciszterna tároló • legübbent lemerít • nagy zuhé felhőszakadás



■  ■

■  
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■  

Pius bám és a zsák homok ■

Kicsi növésű volt Pius bám, mégis ő volt talán a falu legerősebb embere. Nyugodt, 
higgadt emberke: lassan, tagoltan beszélt, de mégis, senki fi a vele kötekedni nem 

mert. Lement egyszer a faluszéli Nagygödörbe homokért. A gödör pereme omladozott, 
ott egy zsákot megtöltött tiszta homokkal, bekötötte, a vállára vette, s gyalogolt vele vissza 
a faluba!

Aki szembe találkozott vele, ámult s csodálkozott. Szembejött vele az egyik szomszédja, 
s odaszólt:

– Mit viszel, Pius?
– Há mit vinnék, homokot! – mondta oda komoran, s ment tovább. Utánaszólt félig-

meddig hitetlenkedve s irigykedve az illető:
– Te Pius, hát mëgszakadsz! Tëdd le ëgy kicsit, s pihenj mëg, me’ mëntën mëg-

szakadsz!
– Azt nem lehet!
– Mán, mé’ ne lehetne?
– Azé’, me’ nem lësz olyan embër, aki majd a vállamra fëladja!



■  ■  

 

■  

Babonás 
történetek



■  ■

■  
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■  

■ Boszorkányok 

A régiek igen babonásak voltak, számtalan mese kerengett ártó szellemekről, lidércek-
ről, amiket fekete tyúk tojásából költenek ki, hogy aztán ne lehessen megszabadulni 

tőlük. Meg vén boszorkányokról, akik taligakerék alakjában kergetik meg az éjszakában 
eltévedteket, csatangolókat.

Akadt azonban a faluban két bátor, erős legény, akik megesküdtek, hogy nem félnek, 
s megzabolázzák a boszorkányt. Egyszer nagy nehezen el is kapták az őket üldöző kocsi-
kereket!

Egyikük leoldta a derékszíját, átfűzték a kerékagyon, majd jó szorosan egy kapufélfához 
erősítették, hogy másnap reggel megnézhessék, ki is a boszorkány.

Kora reggel a környékbeliek jajveszékelésre ébredtek, kiszaladtak a házból, hogy megnéz-
zék, mi az istencsudája van, s volt is mit látniuk! Az egyik szomszéd öregasszony jajveszékelt, 
s rimánkodott segítségért: a száján behúzott derékszíj a fenekén át a hátára volt csatolva, s 
azt úgy tartotta a kapuvas, hogy nem tudta magát leoldani.



■  ■

■  
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■ A halálhozó kutya 

Sokszor mesélték, hogy létezik egy túlvilági lény, egy halálhozó kutya, aki ha megérzi, 
hogy valamelyik atyafi nak ütött az utolsó órája, eljön a lelkéért a pokol kapujából, és 

addig nem tágít a küszöbről, amíg a betegből ki nem szállt a lélek. Aztán viszi…
Történt, hogy vacsora után, lefekvés előtt, téli estén hirtelen az ajtó előtt megjelent valami 

bozontos fenevad: nem tágított az egy cseppet sem, szűkölt s vonyított. A háziak kilestek, 
egy hatalmas balán kutya ugrált fel a kilincsre… Rossz küldetésben volt.

Nosza, megijedtek a háziak! Megrettentek a szülők: a sivalkodó gyermekeket elrejtették, 
rögtön a tisztaszobába terelték, s be a vastag dunyha alá… De megijedt apó, anyó is, mert ők 
már jócskán túl voltak azon a koron, amikor gond nélkül élhették világukat. Megrebbentek 
a gondolattól, hogy valamelyikük órája fog ütni bizonyosan, és azon gondolkodtak, hogy 
van már két unoka, a menyecske pediglen már áldott állapotban, hordozza a harmadikat 
is: jó lenne meglátni még a harmadikat.

Elszorult a szívük, csak nézték egymást, nagy szomorúan… Még jó, hogy valaki dühö-
sen berúgta a kiskaput, aztán nagy szitkozódások közepette elkapta és madzagra fűzte a 
küszöbön szűkölő kutyát:

– Hát téged mán láncra verve se lehet visszatartani a csavargástól? A kénköves ménkü esne 
belé, hát mëjën kutya az ëjen, hogy mindig bészökik azok házához, ahol ételszagot érëz?

– Mán bocsánatot kérëk, gazduram, ha ëjedelmet okozott. Biztos a kertëkën átal 
közlekëdik. De asszëm, hogy rögvest túl ës adok rajta…

 • halálhozó kutya a babona szerinti túlvilági állat, előhírnöke, 
küldönce a halálnak, vagy maga a halál kutya képében • balán 
fehér

 

■  
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■ Szümölcsküldés 

V oltak a faluban ördöngös tudománnyal bíró öregek, boszorkányok, gurudzsmálók, de a 
faluban a tejelvëvésen, a kapufa megfejésén kívül nem sokat tudtak ártani egymásnak. 

Inkább a fehér, segítő kuruzslást gyakorolták gyógyító szándékkal, mert az ólomöntésből 
s egyéb praktikákból néha csurrant-cseppent, még egy kis pénzt is hozott a házhoz.

A népi orvoslások hosszú sorát gyakorolták egészen ügyesen. A szümölcsküldés is ide 
tartozott, mert a szemölcs meg a tyúkszem igen szapora volt akkoriban, s szerelmesedő 
legények, leányok mondtak le egymásról csupán azért, mert ha kiütközött a kézfejen, igen 
csúful szaporodni s terjedni kezdett. Hiábavaló volt minden kence, szemölcsre vizelés. Minél 
inkább terjedt, annál jobban szégyellték. A zavaró probléma miatt ilyen fi atalok még csak 
kéz a kézben sem sétálhattak fesztelenül kiválasztottjukkal szerelmetes, andalító estéken.

Történt, hogy az egyszeri leány, hogy a legénye szerelmét megtartsa, egy jó ideig csak 
az ingujj alatt rejtegette a tavasszal kézfején kiserkent szemölcsöt, de őszre az már egyre 
nagyobbodott. Ekkor hamar-gyorsan felbiztatták a leánytársai, hogy a boszorkány hírében 
álló Mári nénihez forduljon segítségért.

El is ment a leány nagy izgalomban az öregasszonyhoz, aki mikor megnyikordult a kapu, 
rögtön megszólalt a pitvarból:

– Mán vártalak, lëányom, hozták a hírt a galambocskáim, hogy bajba’ vagy. De ne aggódj, 
leimádkozzuk mü a szümölcseidët! – majd folytatta:

– Në, ekkor s ekkor… lësz holdtölte. Újhold estéjin, jönnek-mënnek az égiek s túlvilágiak. 
De te ekkor s ekkor, gyere el. Mü majd s addig imádkozunk, amíg el nem kűdjük azt a csúf 
varasbékát a kezedről! A fi zetségët mëg majd elintézzük…

A leány megrezzent ijedtében, de megígérte, hogy eljön!
A kitűzött napon igen nagy köd ereszkedett a falura. Este a leányzó a megbeszéltek 

szerint elment a boszorkányos házhoz. Az udvaron Mári néni és négy ismeretlen, fekete 
panyókába és fejkendőbe burkolódzott titokzatos öregasszony várta. Közre vették a leányt, 
és forgolódni kezdtek. Egy darabig vaksiskodtak a sötétben. Nem látták, merre dereng a 
holdfény. Végül Mári néni szólt:

– Na mëg ës van, ott a ház sarkánál! Most térbetyüljünk le az irányába. Benne lëszën a 
Szűz Mária képe… Most ismétëljétek el vaj háromszor, s aztán imádkozzunk:

■  



■  ■

■  
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Újhold, új király,
Te mëghíttál ingëm a lakadalmadba,
De én nem tudok elmënni.
Ezétt elkűdöm magam hejjëtt
Ennek a lëánynak a szümölcseit…

S utána még imádkoztak! Mormogtak! Vették a keresztet, zsolozsmáztak vég nélkül.
Arra jártak valami kocsmázó legények, megneszelték a furcsa mormogást, s a kerítésbe 

kapaszkodva meglesték a ceremóniát. Egyszer csak az egyik legény nem bírt már magával, 
s elkezdett egyre hangosabban kacagni! S a többi utána! Végül az egyik, erőt vett magán, 
s bekiabált:

– Mári ném hajja-ë, hát magik a lámpaoszlopnak imádkoznak?
Megrebbent a vénasszonyok társasága:
– Jézus, Mária!
Akkoriban vezették be a faluba az utcai világítást, s ember volt a talpán, aki akkora 

ködben meg tudta különböztetni a lámpafénytől az újhold fényét.
Hiába volt tehát Mári néni avatott kuruzsló, ezúttal jócskán elvetette a sulykot, és ne-

vetségessé vált a falu színe előtt.

 • szümölcsküldés szemölcsküldés • tejelvëvés a tejnek a kapufa 
megfejésével, mágikus úton történő ellopása • gurudzsmáló ku-
ruzsló • panyóka horgolt, többnyire feketére színezett gyapjútaka-
ró • varasbéka varangyos béka (itt átvitt értelemben, a szemölcsre 
vonatkozik)

■  
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A bátorságpróba ■

Régen a legnagyobb bátorság volt vaksötétben, éjnek idején kimenni a temetőbe.
Mesélte egy részeges ember, s megesküdött arra, hogy éjjel a temető felé járt, és a 

temetőkapunál megszólította valamelyik elhunyt ismerőse, hozzátartozója vagy barátja. 
De csak a temetőkapuig ment, azon túl nem lépett, s beszélt hozzá, kezet akart vele fogni: 
aztán ahogy pirkadni kezdett, elbúcsúzott tőle… Hogy mi igaz belőle, mi nem, soha nem 
tudjuk meg. Vagy egyszer mi is megtudjuk? Ki tudja…

Azt mesélték régen, megtörtént a faluban az egyszer, hogy valami nagyszájú legények 
fogadást kötöttek a kocsmában: hogy van-e közöttük olyan bátor, aki éjnek idején bemegy 
a temetőkertbe, s ott elkövet valami hőstettet. A fogadást megnyeri az, aki megkeresi az 
egyik boszorkánynak mondott öregasszony sírhantját, kihúzza a keresztjét, majd azt fejjel 
lefelé visszaszúrja a sírhantba. Ezzel a jellel meggátolja a kísértést, és azt is bizonyítja, hogy 
kiállta a próbát…

A pálinka némelyeknek hatalmas erőt s önbizalmat ad. Vállalta is az egyikük, hogy majd 
ő… Na, felcihelődtek, s el a temető felé éjféltájt.

Már novemberi hideg volt, hosszú kabátban jártak, fújt a szél, meg vaksötét is volt, 
úgyhogy kedvezett a szerencse a hősködni vágyóknak… Valami babonás félelem ült a társa-
ságra. Meri, nem meri… Bele is borzongtak néhányan a kísérletbe. Elől ment a legbátrabb, 
mögötte tisztes távolban a többiek. A temetőkapuban mind megálltak, s előre ment a bá-
tor, egy szál lobogó gyertyával a kezében. Megtalálta a sírt, s bár benne volt a félsz, mert a 
gyertya közben kialudt, mégse visszakozott: letérdelt a sírhantra, kitépte a keresztet, majd 
fordított egyet rajta, s nagy erővel szúrta vissza a földbe. Utána szusszant is egyet, s mikor 
fel akart tápászkodni, hát valami fogja a kabátját, s nem engedi… Erre úgy megijedt, hogy 
menten meghasadt a szíve…

Azt mondják, színigaz. A legényt másnap korán reggel megtalálták a sírra rogyva. Azt 
gondolta a szerencsétlen, hogy a halott fogta meg, de közben megállapították, hogy amikor 
a keresztet leszúrta, a hosszú kabátja korcát odafogta, s ez tartotta vissza…

■  
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 A szarvas boszorkányok ■

Jóska legényke korában ment egyszer hazafelé a kocsmázásból, és jókedviben dudorá-
szott:

– Huszonkettő, huszonhárom, huszonnégy… – énekelgetett, s lépkedetett ritmusban.
Éjjeli kivilágítás még nem volt, de a vaksötétben hazafelé a megszokott irányban haladt. 

Az Antal boltja környékén vaktában át akart kelni az úton, de egy nagyot botlott, s átesett 
valami nagyszarvú, szőrös mifélén. Az árokba bukfencezett, de úgy megrémült, hogy tüstént 
felugrott, s uccu neki! Azt sem tudta, hogy mifélék. Úgy megijedt, hogy hazáig szaladt. 
Kiabálta a bátyjának a kiskaput kivágva:

– Segitség! Valami boszorkányok támadtak mëg, ahogy jöttem hazafelé! Akkora szarvik 
vót, aszittem, átdöfnek…

Viharlámpával világított, s eregélt vissza a bátyja, hogy meglássa, miféle boszorkányok 
voltak azok a támadók, s hát akkor látja, hogy két tarka össze van gömbölyödve az árokpar-
ton, s kérődznek…

 • tarka tehén

■  



■  ■  

 

Gyermëk 
a Holdban

■  
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■ Egészségedre, Mátéka! 

A gyermekek számára sok nevetséges, de olykor félelmetes történetet találtak ki. Pél-
dául: Volt egy Mátéka nevű újszülött, akire a szülei olyan szörnyen büszkék voltak, 

hogy mindenüvé magukkal akarták vinni. Disznótoros vacsorára voltak hivatalosak a 
szomszéd faluba, ezért aztán jó vastagon bépókálták Mátékát, s még egy jó nagy dunyhába 
is belégüzsörgették, mert nagy tél volt.

A lovak rosszul voltak befogva, rángatták a szánt, ezért aztán egy hirtelen kanyarban 
Mátéka a dunyhából pólyástól kipottyant a hóba. De ezt észre nem vette senki. Mikor 
megérkeztek a disznótoros házhoz, a dunyhát azonnal feltették a kuptorra, hogy Mátéka 
meg ne fázzon. A Kacor macska, míg folyt a nagy hanglé, s kezdődött a vendégeskedés, 
kényelmesen belékandarodott a megüresedett dunyhába, elaludt. Időnek utána a tollu 
megcsiklandozta az orrát, amitől tüsszentett egyet:

– Egészségedre, Mátéka! – mondta együtt nagy örömmel a ház népe. De amikor a 
macska még kettőt-hármat tüsszentett, aggódva levették a dunyhát a kuptorról, mert azt 
gondolták, hogy megfázott a gyermek. Gyorsan kicsomagolták, hát volt min csudálkozni! 
Akkor kiugrott a pólyából a macska, s lett nagy riadalom: ki azt kiabálta, hogy Mátékát 
megette a Kacor macska, ki azt óbégatta, hogy agyon kell ütni…

Mikorra rájöttek, hogy hol es történhetett a baj, szegény Mátékát már régen befogadta 
a Mennyország, s az angyalkák játszadoztak vele…

 • bépókál bepólyáz • belégüzsörget belecsomagol, beleteker 
 • duny ha donyha, vastag libatollas takaró • kuptor kemence  
 • tollu toll • hanglé jókedvű hangoskodás

■  
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 Apa, dëndess… ■

Egy háznál az apa beszédhibás, erősen selypítős volt, úgyhogy csak az értette ki tisztán, 
aki már közelebbről ismerte. Volt, hogy a kocsmában mulatott és nótát rendelt, s a 

pénzt meglobogtatva háromszor is elkiáltotta, hogy mi a nótája, de a szegény zenészek csak 
zavarodottan pislogtak egymásra. Szégyenükre, mert azt a nótát, bizony sehogy se tudták 
neki elmuzsikálni…

Nehéz volt a selypes emberke családi élete is: nagy volt a gyermekáldás, és kevés volt a 
hely a döngölt padlójú, vert falú kincstári házikóban. Nem jutott ám ágy se mindenkinek: 
volt, aki a kuptoron hált, vagy alatta. Akinek szerencséje volt, az ágyon vagy a hosszú padon 
aludt, de volt, aki csak a puszta földön szenderült álomra.

Az öregnek egyszer eszébe jutott, hogy a régi bölcsőt lehozza a hijúból, s beléteszi a há-
rom-négyesztendős legkisebb gyermeket, ha belefér valahogy. A gyereknek azonban roppant 
tetszett a szűk, de puhára kibélelt bölcső. Élvezte azt a kis ringatást, s elalvás előtt mindun-
talan a folytatását követelte. Rengetgették is egy kis ideig, de azt se lehetett vég nélkül. Az 
igazak álmát aludta már mindenki, a bölcsőből pedig mindegyre kihallatszott:

– Apaa, dëndess méd…
– Jó’ van, na, ticsi fi jam, dëndetlet… – selypítette fáradt hangon, de magában dúlt-fúlt, 

s lábával meg-meglendítette a bölcsőt, aztán elszenderedett. De újra és újra arra ocsúdott 
fel, hogy szólnak:

– Apaa, dëndess méd…
– Várj ëgy ticsit, tisfi jam, në, minnyá… 
Mikor már éjfélt ütött az óra, és ájultan aludt mindenki, még mindig tartott ez a tü-

relemjáték apa és fi a között. De amikor legközelebb megnyikkant a gyermek, az öregben 
úgy felszökött a méreg, s akkorát rúgott, hogy bizony dunyhástul-mindenestül repült ki 
a gyermek a bölcsőből. Ijedtében rögvest felugrott a petróleumlámpával, de végül meg-
nyugodva látta, hogy a gyerekben nem esett baj. A földön úgy pislogott ki a dunyha alól 
megszeppenve, mint egy ijedt levelibéka. 

– Na, fi jam, azt a borzasztó mindënëdët! Dëndesselet-ë méd? – de az aztán többé meg 
se mert mukkanni.

• hijú padlás • dëndess (rengess) ringass

■  
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■ Márika megél a közön 

V olt aztán, ez már Székelykevén történt, hogy a nagy ínségek s vég nélküli mezei munkák 
idején nem maradt idő arra, hogy a sok gyermeket a szülők tisztességesen ellássák. Sok 

volt az éhes száj, és véznácskák, alultápláltak voltak a gyerekek. Néha, mint a mesében, annyi-
an voltak, mint a rosta lika. A nagyobbik testvérre bízták a kisebbet, így egymást pesztrálták, 
ajnározták, amennyire tudták. Az egymással való törődésükkel azonban, anélkül hogy bárki 
kioktatta volna őket, igen korán beiskolázták magukat a leendő szülők sorába.

De voltak ám nagy hiátusok, a családok körül ólálkodott a szegénység, a tudatlanság, 
az éhezés.

Az egyszeri fi atal szülőknek csak három gyermekük volt, mégis nincstelenek voltak: egy 
nadrágszíjparcellájuk, de annyi se volt, szegényebbek voltak a templom egerénél. Álló nap 
a mezőn dolgoztak. Reggelente, munkába induláskor az előző napi madárlátta kenyeret 
osztották szét a gyermekek között azzal a mesével, hogy estére meglehet még nyulacskát is 
fognak, s akkor bizony úgy jól lakhatnak, mint a lakodalomban. Néha ennyi ígéret is elég 
volt a gyerekek napi boldogságához.

Most két szelet száraz kenyér maradt, ezeket a legnagyobbiknak meg a legkisebbiknek 
kiosztották, a középsőnek azonban nem ju tott, így őt arra biztatták, hogy bátran kérjen 
falatot hol az egyiktől, hol a másiktól, mert ha nem adnának, estére megkapják a magukét, 
hogy csak úgy porzik…

Így a középső, Márika a hasa után ment, és egész nap vándorolt egyik testvérkétől a 
másikig. Olyannyira, hogy ő jóllakott, a két másik pedig szinte éhkoppon maradt. Ami-
kor a szülők nagy fáradtan hazaértek a kapálásból, és kikérdezték őket, elsírta magát a 
nagyobbik:

– Ëdësapja, hónaptól mü ës szeretnénk Márika helyibe kerülni, me’ ëgyre csak mász-
kálódik, s kérëget hol innen, hol onnan… Márika mëgél a közön… mü mëg minduntalan 
éhën maradunk…

 • mëgél a közön mások között ügyesen megszerzi a jussát 
 • pësztrál gondoz
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■ A kerti embër 

A kerti ember nem valami kísértő szellem, túlvilági lény vagy valami ismeretlen raga-
dozó, hanem Székelyen a felnőttek kitalált szörnyetege volt, a szomszédos kertekben 

garázdálkodó és még könnyen befolyásolható, hiszékeny kisebb gyermekek elrettentésére.
A falubeli gyermekek igen korán megszokták az utcán, a falu környékén, az aljban 

általában sereges kószálást, játszadozást és gyümölcslopást. Bevett szokásuk volt a termés 
korai megkárosítása. Vagy a gyengébb táplálkozásból adódó vitaminhiány, vagy a gyümölcs 
beérésének türelmetlen kivárása volt az oka. A kisebbek még nem törődtek azzal, hogy 
a zöld vagy félérett gyümölcsök megdézsmálásával, az ágak cibálásával, letördelésével az 
önfenntartó falusi háztartásoknak komoly kárt okoznak.

A károkozásnak pedig sehogyan sem lehetett véget vetni, és nem lehetett sem a nyomába 
szegődni sem megszüntetni. Se a bíró, se a tanítók, se a plébános példázkodásaikkal, fed-
désekkel, intelmekkel nagy ellenhatást nem váltottak ki.

Ha eljött a tavasz, hiábavalónak bizonyult a szülők, nagyszülők vagy bármilyen hoz-
zátartozók feddése, szidása. A kert védelmének érdekében, a kutyák kertkapuhoz való 
megkötése (legtöbbször a fülük botját sem mozdították az ismerős szomszéd gyerekek 
láttán), csengők, kolompok madzagra kötözése az egyébként is foghíjas kerítések, prostyák, 
palánkok szegélyére: mindez meddő kísérlet volt.

A károk láttán eszébe jutott az ëccëri embernek, hogy csumának (csobánynak) öltözik, 
bevárja és jól megijeszti a rendetlenkedő tolvaj gyermeket. Volt mindenféle gyümölcsfája, és 
ezeken már rengeteg félérett savanyú alma, szilva, miegyéb. Mikor úgy látta, hogy elérkezett 
a dézsmálási idő, felkészült a riogatásra. A hijúból lehozta a suba alá tett csumaöltözéket, és 
a kert véginél szépen előkészítette. Színleg az állatok körül végzelődött, de mikor hátralesve 
meglátta, hogy valami rafi nált kölykök újfent mozgolódni kezdenek a kertvégben, magára 
öltötte az álarcot. Megvárta, amíg átlépnek a kertjébe, felmásznak a szilvafára, és mint a 
seregélyek az eperfán, elvégzik a pusztítást. Amikor már megtömték a zsebeiket zöld szilvával, 
s kászálódtak volna lefelé, hirtelen akkora zajt, csattogást, vinnyogást, morgást, ordítozást 
csapott, mint valami vadember. A környék kutyái mind felneszeltek, s a félelmetes hangoktól 
még tán kettő se ugatott rendesen: mind vakogott vagy nyüszített félelmében!
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 Nosza, lett nagy riadalom a fán, a tolvajok, felocsúdva első ijedelmükből, a vadul ordítozó 
ismeretlen torzonborz láttán egymás után potyogtak le a fáról, mint az érett szilva, és ordítva, 
visítva menekültek. Vetették át magukat a palánkon, és uzsgyi, rohantak ki merre lát…

A „kerti ember”, a menekülés sikerétől jókedvre kerekedett, és visszatért a „rejtekére”. 
Bajsza alatt somolyogva morgott, hogy „majd ellátom még a bajotokat”. Aztán estefelé az 
utca pihenőpadján egy kis beszélgetésre összeverődött férfi társaknak már előadta a kerti 
ember történetét: hogy s mint kell védekezni a zabolátlan kerti tolvajok ellen.

De jó maga is meglepődött azon, hogy a faluban máris riadt híre ment, hogy valami 
ismeretlen állatféle vagy bolond csavargó ijesztgeti a kertbe merészkedő gyerekeket…

Nagy derültségek közepette ezzel a módszerrel aztán sokan éltek még, és egy időre a 
tolvajok jól bérezeltek. A félősebb gyermekek nem hogy a más gyümölcsösébe nem mertek 
tolvajolni, de egymaguk, felnőtt kíséretében még a saját kertjükbe sem merészkedtek.

A felnőttek cinikus összejátszása folytán csak a nagyobb „szamár” gyerekek jóvoltából 
tudódott ki, hogy a kerti ember nem is létezik.

De a felnőttek szava mindig többet ért, sokáig elég volt kimondani: – „Ne mënj hátra, 
me’ elvisz a kerti embër!” –, és azután nyugalom is volt a kertekben.

 • kerti embër máig nem azonosított, kitalált lény; a hiedelem 
szerint a székelykevei kertekben gyerekeket megtámadó, tavasztól 
őszig kószáló félig állat, félig ember • Székely Székelykeve • alj a 
falu alatti lapos, aluviális terület, amelyhez hozzátartozott a lűtős 
kert és a falu legelője is • csuma (csobány) az általánosan elfogadott 
’kolera’ megfelelője helyett Hertelendyfalván a csuma jelentése 
’csobány’, azaz birkabőrbe bújt kolompos, maszkos alakoskodó, a 
bukovinai karácsonyi ünnepkör tréfálkozó réme • hijú padlás

■  
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 A zöld szilva és a kerti ember ■
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Ződ szilvát nem szabad ënni! – ezt minden gyermek tudta a faluban. Éppen ezért, minden 
tilalom ellenére szinte minden gyermek alig várta, hogy a kertből szilvát lophasson.

– Nem szabad! – mondták, s Mariska ekkor már tudta, hogy ehető már a zöld szilva, s 
ha törik, ha szakad, még aznap felmászik a fára.

Kileste a pillanatot, hátraszökött a kertbe, s fel is mászott, szedte a szilvát.
A szomszédék felől, a kertvégben disznóól volt. Egyszer csak felröfögtek a disznók, 

mert megérezték a moslékot, s Mariska megijedt. Mikor a kerítés felé nézett, valami rossz 
kapák voltak a deszkapalánkra felaggatva, s úgy látta, hogy azok valami borzasztó birka-
fejek: akkor már tudni vélte, hogy azok bizony a félelmetes kerti emberek, s azok adják a 
furcsa röfögő állathangokat… Úgy megijedt, hogy sivalkodni, ordítani kezdett. Ahogy 
menekült volna lefelé, mind leszakította az ág a szoknyáját. Leesett, s mikor lélekszakadva 
előrerohant a kertből, már majd kirekedt az esze. De nemcsak neki, hanem a környéken 
tartózkodóknak is. Azt gondolták, valami nagyon nagy baj történt, s mikorra rájöttek, hogy 
mitől ijedt meg, csak akkor nyugodtak meg ők is. Nagy zenebona volt az! A leánykát alig 
lehetett megvigasztalni…

■  
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■ A tojásköltés 

Régebben nem voltak vásott vagy rossz gyermekek, hanem elevenek… Így mondta anyó, 
akinek volt egy Feri nevű kis unokája. A barátjával, György Imrével nem lehetett 

őket soha egyedül hagyni. Járt az esze kereke mindkettőnek, meg nem állt, s mindig valami 
rosszban sántikáltak: illetve hát elevenek voltak.

Amikor a kertben jártak, megdobálták a szomszédék kutyáját. Aztán meglovagolták 
a kukorica tövébe ültetett tököket, és tökdudát készítettek a szárukból. Később leszedték 
a péter-páli almát zölden mind egy kosárba, de mivel még túl savanyúnak bizonyult, az 
egészet a hátsó udvarba vitték, a szárkúp alá rejtették, s meggyújtották, hogyha megsül, 
majd megédesedik…

Szaladt a füstölésre lélekszakadva anyó, még időben, és két-három vödör vízzel sikerült is 
eloltani a lángokat. Hanem mire zaklatottan visszament a nyári konyhába, hogy folytassa a 
főzést, Ferikéék már az istállóban jártak. Előbb megverték a kecskét, mert okvetetlenkedett, 
és mekegett valamit, amit nem értettek meg. Aztán leverték a megüresedett fecskefészket a 
gerendáról, hogy lássák, van-e még kisfecskéjük. De nem volt benne még tojás sem.

Erről eszükbe jutott, hogy van négy kotlóalj! A méltatlankodó kotlókat mind kilódigál-
ták a fészkükről, s megnézegették, hogy kikeltek-e a kiscsirkék.

A kotlók lusták voltak, lassan költöttek. Valamit tenni kellett ez ügyben: ezért néhány 
tojást megtörtek, hogy segítsenek a kiscsirkéknek megszületni.

Végül elhatározták, hogy mivel ők nagyobb meleget tudnak adni a tojásoknak, mint a 
kotlók, ha törik, ha szakad, még aznap ki is költik az összeset. Gyorsan rá is ültek a tojások-
ra: belévaszkaltak a kasokba, hogy melengessék őket. Hát azok nemhogy kikeltek volna, 
hanem inkább mind összetörtek alattuk!

Elintézték így mind a négy fészekaljat. Ha nem lett volna kitalálva a Bolond Mihók, 
most könnyű példát találtak volna a meséhez…

A tojások így mind összetörtek Ferikéék alatt: mikor elősompolyogtak az istállóból, anyó 
szörnyülködve látta, hogy az ülepükről, gatyájukról csak úgy folyik a tojássárgája.

És egyből megértette, hogy a pálcának mindig akad dolga…

• belévaszkal belevackol
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■ A nyökögős diák esete 

Az inasiskolának két híres székelyi tanítója volt, Nagy Bálint kántortanító és Bakai 
tanító bácsi.

Mindketten nagy tekintélyű és jó humorú, egymást kollegiálisan is ugrató ember volt. 
Kifogyhatatlanok voltak az ötletekből. A kántortanító egyszer úgy viccelte meg a kollégáját, 
hogy osztályából előszólított egy borzasztó nyökögős diákot, s küldte át a feladattal, hogy kér-
je kölcsön Bakai osztályából a nagy Európa-térképet, hogy a földrajzóráját megtarthassa.

 El is szelelt a gyerek, át sebesen a másik osztályba. A kínkeserves nyökötölését merev 
arccal hallgatta egy darabig Bakai tanító, s mert alig a falig… értette meg, hogy miről is 
lenne szó, ráncolni kezdte a homlokát s összevont bozontos szemöldökkel, tettetett szigo-
rúsággal, mustrálgatta a kínlódó tanulót az okulárén át. Miközben előhozatta a térképet, 
nagy mérgesen rákérdezett:

– Te gyermëk, mondd csak! Úgyë te mindig így nyökögsz?
– Nee-m, taa-anyittó bá-ácsi, de-eehogy… cs-aak aa-mikor bee-eszélëk…

 • nyökötölés dadogás

■  
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■ Ësztike 

Esztike nem volt túl jó diákja a székelyi iskolának. Édesanyja elég sűrűn vette ki az isko-
lából, mert elkelt otthon a leányka segítsége. De lelkiismeretes lévén, s hogy megelőzze 

a tanítói ellenszenvet s a bajt, mindig jelentett is a tanítónak igazolva, hogy a leánykája ki-
maradt az iskolából. Ilyenkor még jócskán az órák kezdete előtt elment a tanító lakásához, 
becsöngetett vagy bekopogott a faajtón vagy az ablakon, s a tanítónak jelentette a dolgot:

– Tanyittó úr, jöttem szólni, hogy Ësztike mámma nem jő iskolába!
Meg is értette, s néha bosszankodott, de meg is mosolyogta a dolgot magában a tanító. 

Volt, hogy Esztike egy hét alatt két-három alkalommal is kimaradt. De igazándiból nem is 
igen hiányzott neki, mert a leányka erőst butácska is volt.

Hanem egyszer aztán végképp elfogyott a türelme.
– Tanyittó úr – kopogtatott hosszasan valaki –, csak jöttem szólni, hogy Ësztike mámma 

jő az iskolába!
Mély álmából ébredt fel, s ágyából ki ugrott a tanító nagy mérgesen:
– A szëntyit këndnek, de még Ësztikéjinek ës! Mikor hagynak mán végre nyugton? Hát 

maga nem tudja, hogy szombaton nincs iskola?!

■  
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 Ganyéhordáskor születtek! ■

A beiskolázás nagy esemény egy családnál mind a gyermek, mind a szülők részére. Egykor 
a faluban nem csináltak nagy felhajtást abból, ha a beiskolázott gyerek elmaradozott, 

vagy egy idő után abbahagyta az iskolát. Írott szabály és kötelezettség volt ugyan, miszerint 
a gyermeknek legalább az alsó négy osztályt kötelező kijárnia, hogy legalább írni-olvasni, 
s valamelyest számolni is megtanuljon.

 De volt olyan szülő, aki a munkát mindennél fontosabbra tartotta, és az iskolára rá sem 
hederített. Úgy gondolta, majd az életben megtanulja a gyerek azt, amire szüksége lesz. Pe-
dig a paraszti világban nemcsak a földek megművelésének, a jószág ajnározásának, s egyéb 
gazdálkodási teendőknek, de ennek az alaptudásnak is fontossága volt.

Történt, hogy az egyszeri úgy járatta gyermekeit az iskolába, mint a szökőéveseket 
ünnepelni szokás. Ha sok volt otthon a teendő, otthon segítettek, ha meg éppen láb alatt 
voltak, küldték őket iskolába.

Megsokallta ezt a játékot a tanító, átment a jegyzőhöz, és megbeszélték a teendőket. 
Aztán a jegyző kiküldte az egyszerinek a felszólítást, hogy mától aztán úgy intézze, hogy 
a törvény szerint a gyermekeinek az iskolában a helyük, mert ha nem, lesz nemulass. Hogy 
mit gondolt magában az egyszeri, mit nem, de kötélnek állt. Járatni kezdte a gyermekeket 
az iskolába. Hanem annyira haragudhatott, hogy egyetlen alkalommal se személyesen az 
iskolába be nem ment volna, se beíratáskor, se év közben, se év végén.

Már rögtön szeptember első napján az iskolaigazgató és a tanító lehetetlennek tűnő fel-
adata volt az, hogy az egyszeri gyerekeit beírják. A gyerekek a nevüket tudták, s bediktálták, 
a tanító az utcájukat tudta, beírta… de a születési dátumokat egyik sem tudta! A gyerekek 
a vállukat vonogatták: a beírató bizottság pedig csak saccra tudta volna megállapítani, 
közülük ki hány éves. No nem baj, megírta a tanító, s aláírással-pecséttel megerősítette az 
igazgató is a számon kérő levelet, amelyet hazaküldtek a legnagyobbiktól.

Már jócskán benne voltak a tanításban, de a válasz, hogy mikor melyik nebuló mikor 
született, még mindig nem érkezett meg. Többszöri rákérdezések után, egyszer aztán elve-
szítette türelmét a tanító, s felszólította a legnagyobbikat:

– Fiam, vëdd a kalapod, s szaladj haza édësapádhoz, hogy most rögvest írja le ëgy darabka 
papírra, hogy melyikëtëk mikor születëtt!
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Rohant el a gyermek az üzenettel, de vissza is tért hamarosan, s odasúgta a tanítónak:
– Ëdësapja azt üzeni, hogy ő írni nem tud…
Mérges lett a tanító úr, és tüstént kiadta a parancsolatot:
– Akkor pucolj haza mëgint, s mongyad neki, hogy mondja el szóban a születési dátumo-

kat, te mëg ismétëlgesd magadban, amíg vissza nem érsz, hogy el ne felejtsd. Punktum!
No, szaladt haza megint a szegény gyerek, s fertály órára meg is érkezett. A futástól 

kigyulladt, riadt-derűs képpel odaállt a tanító elé…
– Na, fi am, mëghoztad-ë a választ?
– Igën, tanyittó úr! Ëdësapám azt üzeni, hogy mind tavasziak vagyunk, s hogy 

ganyéhordáskor születtünk!
Hát ebből aztán lett dúlás-fúlás, s kalamajka akkora, hogy még a községházára is áthallat-

szott: azt mondják, akik akkor látták, hogy a tanító úr feje akkora volt, mint a kiforrásban 
lévő üst disznóvágáskor…

Az ügy azonban hamarosan le is zárult. A tanító úr végül átment a szomszédjához, 
aki harangozó, a harangozó át a sekrestyéshez, a sekrestyés a kántorhoz, a kántor pedig a 
paphoz, ahol elsőként anyakönyvezték be az újszülötteket.

Ekkor aztán végre megtudtak mindent, amire kíváncsi volt az iskola. A dátumot azonban 
ide már nem írjuk le, csak megemlítjük még, hogy a testvérek, tényleg mind ganyéhordáskor 
születtek!

S hogy mit mondott az egész cirkuszra ez az egyszeri ember, amikor a tanító úrral 
találkozott?

– Tanyittó úr, én magának ëgyet tudok mondani. Maga az iskoláját szolgálja, én mëg a 
főggyeimet. A gyermëkëk a négy osztályt járják ki, s tanulják mëg, amit kell. De mëgmondom 
őszintén, hogy én iskola nélkül ës mëgállom a helyem az életben, és a gyermëkeimet ës én 
fogom mëgnevelni az életre. Ettől válnak embërré, ha a Jósten ës úgy akarja!

 • ganyéhordáskor tavasszal, a termőföld megéledésének idején, 
amikor az udvaron összegyűjtött alommal vegyes állati ürüléket 
szétszórták a szántóföldeken
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■ Karcsi meg a cukor 
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A háború alatti ínséges időkben, a német megszállás alatt, de a partizánok idejében is 
kincset ért a cukor. Gyerekeknek szinte csak karácsonykor járt a katonaság részére 

gyártott barna cukorból, jobbik esetben pedig egy-egy szem szaloncukrot kaptak, és napo-
kig tartogatták, rágicsálták. Ha kalácsot sütöttek, általában valami cukorrépából kifőzött 
mëlasszal édesítették, amitől émelyegni lehetett. Az egyszeri gyermeket édesanyja azzal 
vigasztalta:

– Ó, ó, hát a szëgényëknek jó a kalács még cukor nélkül ës!
Ő duzzogva ezt válaszolta:
– De a szëdényëtnet jól van méd cutorval ës!
Kincs volt az a cukor még a háború után jó ideig. Amikor Karcsit anyika, az édesanyja 

elküldte a Hangya boltba cukorért, félve tette. Karcsinak mindig valami rosszaságban járt 
az esze, a cukor meg jó drága volt…

Akkoriban még nem volt ez a drága gyári csomagolás, újságpapírba csomagolták vagy 
papírzacskókba mérték az árut: sietni kellett vele haza, nehogy egy kis esőtől, ütéstől el-
hasadjon a papír.

Vett tehát a boltban Karcsi egy kiló cukrot, és indult is haza, vidáman fütyörészve.
Volt neki egy olyan szokása, hogy ha vidám volt, ami csak a keze ügyébe került, azzal 

játszadozni kezdett, a levegőbe dobálta és ügyeskedve el-elkapta. Nem félt még attól sem, 
hogy elejti a zacskó cukrot. Játszadozott hát, ügyeskedett, cselezett, kacsázott hazafelé.

Az első gond akkor lett a nagy játékból, mikor a községháza sarkánál befordult az utcá-
jukba. Amint ugyanis a sarkon feldobta a zacskó cukrot, a kilógó tető ereszete fennakasztotta 
a cukrot: az esőcsatorna hegyezett bádogdísze felnyársalta. Várta Karcsi, hogy ha ki is hasad, 
leesik, és még kifogja a csomagot. De a gond az volt, hogy annak nem akaródzott leesni. Ha-
nem szép lassan, mint valami homokóra szemcséi, peregni kezdett a cukor, sugárban lefelé.

Leptibe Karcsi a két markába eresztette a sugarat ügyesen, de korai volt az öröme, mert 
egy-kettőre megtelt a marka. Hogyan tovább? Gyorsan kitátotta száját is, és tartotta, amíg 
tele nem csordult. Akkor azonban, nem tudott már mit csinálni, hirtelen elhatározással, 
a maradék cukorral hazaloholt. Otthon álmélkodva nézték, ahogy a két markából, majd a 
szájüregéből az asztalra ömleszti, folyatja a cukrot… Anyikáék kései felismeréssel tehetetlen 
dühre fordították a szót:

– Hogy hoztad haza a cukrot, te istentelen? S hol van itt egy kiló? S hol van a többi?
Karcsi ádázul védte magát, ahogy (s ahol) csak tudta:
– De anyika, hát nem vót a bótosnak zacskója!

 • mëlasz édeskés, émelyítő szirup • anyika édesanya, anyuka 
 • ereszet ereszalja
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■ Dinárka 

Az öreg kántortanító bácsira nagyon sokan emlékeznek még, és igen sok tanítványa 
köszönhette különleges, szelíd és szellemesen találékony nevelési módszerét, amely 

által minden tanítványából embert faragott. A családja mélységesen vallásos volt, sok gyer-
mekük volt. Mind épkézláb, eszes és eleven gyermek, szüleik örömére. De bizony nehezen 
tudták eltartani őket. (Hát még iskoláztatni a későbbiekben!)

Történt egyszer, hogy vészesen közeledett a vacsoraidő, de a kamra bizony szinte üres 
volt, és az apa tudta, hogy csak reggelre tudna valamennyi élelmet szerezni. Volt ugyan egy 
kis spórolt pénze, de azt másra kellett tartogatnia, mert volt az evésnél nagyobb gondjuk 
is. Gondolkodott a kántortanító, mivel lehetne elütni a vacsora gondját, de tudta, hogy esti 
mesével biztosan nem, hisz azt a csemeték vacsora után szokták megkapni.

Aztán nagy végre kitalált valamit, amivel elbódíthatta és – még inkább – boldoggá 
tehette a gyerekeit.

– Na, gyermëkëk, aki mámma nem vacsorázik, az kap tőlem ëgy-ëgy dinárt…
Akkoriban a gyereknek pénz nemigen járt, így mindegyik nagy boldogan a pénzt válasz-

totta. Hirtelen gazdagnak érezték magukat, de az örömük pünkösdi királyság volt, mert azt 
végül se nyalánkságokra, se játékokra nem költhették. Az édesapjuk ugyanis reggel sorba 
állította őket, (ott volt már előttük a reggelivel terített asztal), és ismét feltett egy kérdést:

– Na, gyermëkëk, mit kértek, dinárt vagy rëggelit? Aki rëggelizni szeretne, attól kérëk 
ëgy-ëgy dinárt, akinek mëg a pénz këll, az mán most mëhet ki az uccára!

Bizony, nagyon korgott már a gyomruk, s így mindegyik gyermek visszaadta a dinárt. 
Elúszott egy csomó álmuk, de nem mind, mert a forgolódva eltöltött éjszaka után, királyi-
an megreggelizhettek. És hogy mi volt ebben a játékban a matematika? Ez a kérdés csak a 
gyengébbeknek okoz fejtörést…
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■ A vëknis mutatvány 

 

■  



■ ■ 71 ■

A családban Karcsi volt a legvirgoncabb. Nap mint nap újabb trükköket, találmányo kat 
eszelt ki, ügyeskedett, bohóckodott, nem bírt magával. Hol a társait nevettette meg, 

hol a maga szórakozására talált ki újabb elmés játékokat. Forgott az esze kereke megállás 
nélkül.

Mivel talpraesett gyermek volt, korán reggel általában őt keltették fel, hogy elszaladjon 
a pékhez friss, ropogós kenyérért. Vette ő a kanyart szívesen, mert az albán pék kedveltje 
volt, s valami apró csemegét, kifl ivéget, lángosdarabkát mindig juttatott neki. Ezért szívesen 
járt el, s mindig jókedvű volt, állandóan fütyörészett, fi gurázott.

Hazafelé mentében, hogy az út ne legyen unalmas, kitalált egy új trükköt. Ha volt a 
környéken valaki emberfi a, rögtön fel is hívta magára a fi gyelmet, s bemutatta… Füttyentett 
egy nagyot, hogy mindenki odanézzen, és:

– Idesüss! – felkiáltással, a friss kenyeret jó magasra feldobta, s átlendítette a kapufa felett, 
majd hirtelen mozdulattal kitárta a kiskaput, és kifogta. Ezt olyannyira begyakorolta már, 
hogy egy idő után rutinosan, művészien cselezgetve, mint egy labdajátékos, s nekifutásból 
lendített egy hatalmasat, és élvezettel nyitott be, s kapta el a kenyeret. Ezt bemutatta jó 
néhány alkalommal, s az utcabeli gyermekek már a mutatvány miatt gyűltek ki az utcára, 
s ámultak a bátorságán.

De a szomszédban lévő gyerekek sem voltak jobbak a Deákné vásznánál, gondolták, viszo-
nozzák a poént. Egyszer, késő őszi időben, midőn Karcsi kilépett a kiskapun, és a megeredő 
eső miatt nyakába vette a lábait, összebeszéltek. Amikor elhaladt, a kerítésen ücsörgők egyike 
gyorsasággal beszaladt hozzájuk, s bériglizte a kiskaput, majd kimászott a kerítésen. Aztán 
megültek türelmesen a téglakerítésen, mint valami fecskék, és várták a mutatványt.

Száguldott hamarosan Karcsi vissza a kenyérrel, mint a szélvész, és nem is állta meg a 
mutatványa nélkül. Füttyentett egy nagyot a bámészkodóknak, s elkiabálta magát:

– Idesüss! – azzal nagyot lendített a kenyéren, és nyikk! Zárva találta a kiskaput. Hiába rá-
zogatta a kilincset, az nem nyílott. Aztán hallotta, ahogy a kenyér nagyot toccsan a sárban!

Egyből tudta, hogy kik voltak, de mielőtt odaért volna hozzájuk, elmenekültek a töb-
biek. Akkor aztán bemászott a kapun, és a kútnál nagy gyorsan le is mosta a megcsúfolt 
kenyérkét, de bent már nem tudta eltitkolni a szentségtörést.

Akkoriban még okosabbak voltak az emberek, és tudták, hogy a gyerekeket csak vasszi-
gorral lehet megfegyelmezni. Akkor az édesapja leoldotta a derékszíját, és Karcsit jól elfene-
kelte. Móresre tanította úgy, hogy a módszer hatékonyságát a fél utca azonnal megtudta.

A büntetés üzenete pedig az volt, hogy Krisztus teste nem játék, hanem minden földi ha-
landó ajándéka Istentől.

      • vëkni kilós kenyér • bérigliz bezár • Krisztus teste a kenyér
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■ A székëli betyárok 

A székelyi betyárok közönséges mezítlábas gyermekek voltak, akik szüleik nincstelenségét 
a mesék világával összevetették, s rájöttek arra, hogy a rab embert bántják mindenfelől, 

de a szabad, azt teszen, amit csak akar…
Sándor Bálint és cimborája irtózatosan rakoncátlan, rossz gyermekek voltak, s mind-

kettőt legalább hetente jól ki kellett fűteni, hogy valahogy kordában maradjanak. Az 
örökös sanyargatásokat: a koránkelést, a szülők-nagyszülők zsarnoki parancsolgatásait, 
a korai munkára fogást nem akarták tovább tűrni, ezért inkább a bujdosó- s betyáréletet 
választották, mint hogy az apjuk szíjat hasítson a hátukból.

Egy szép napon estefelé, mikor az aljpartról, ki-ki hazaterelte a falu legelőjéről a Nagy-
aljhoz érkező teheneket, s a napi nyakleveseken már nagyjából túl voltak, összebeszéltek 
ketten, hogy ők most már elbujdosnak. S ha megszöknek, már senki nem parancsolgathat 
nekik, ugye, felelőtlenül…

Alig pirkadt, felserkentek mind a ketten, gyorsan összeszedték a kamrából az elemózsiát, 
kenyeret, szalonnát, ami volt, a batyuba kötötték, s az utcasarkon találkoztak. Aztán, uccu 
neki, mint az igazi betyárok, csak gyalogosan, neki az aljnak, a fücfásnak, s elbujdostak.

Midőn eltelt a fél nap, s a Nap a tetőfokára hágott, már a Forlandnál jártak. Megmár-
tóztak a Duna gyors vizében, s fürdés után megszárították a gatyáikat a fűzfagallyakon. 
Gyújtottak tüzet, s csináltak nagy füstöt, hogy a szúnyogokat távol tartsák maguktól. 
Közben úgy felvidámodtak, hogy elővették a maradék elemózsiát, megsütötték a szalonnát, 
s megették jó kormosan mind. Jó élet volt a betyárélet, tetszett nekik.

Aztán megbeszélték a haditervet is, majd a töltés közelében lassan ereszkednek víznek 
felfelé, hogyha arra járó lovas kocsit látnak, rajtaüssenek, s kirabolják. Majdnem úgy is 
lett…

A Szakadó közelében találkoztak két tanyagazdával is, akiket megvártak a bokrok 
között. De aztán nem merték kirabolni egyiket se. Az első derék nagy ember volt hosszú 
ostorral, s a betyárlegénykéknek inába szállt a bátorság. A másikon egy ugyancsak morcos 
parasztember ült, mellette az asszonya, aki észrevette őket, de olyan csúful nézett rájuk, hogy 
megijedtek tőle. Ezért eloldalogtak, s a Szakadó mellé értek, ahol a tűző nap elől árnyékba 
bújtak, és elszundítottak mind a ketten. Alkonyodott már, amikor megébredt a cimbora, 
s rázogatni kezdte a betyárvezért:

– Bálint, ëbredj mëg, alkonyodik…
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– Hát asztán! Akkor fekszünk s kelünk, amikor csak akarunk! – vágott vissza hetykén 
Bálint.

De aztán meggondolta magát, mert a szúnyogok kezdtek előjönni, s úgy csíptek, hogy 
azt elviselni nem lehetett.

– Gyúccsunk tüzet, s vacsorázzunk mëg!
– Há csak kënyer mëg hagyma maradt…
Hát az már baj volt, ha a szalonna elfogyott. Meggyújtották a tüzet, s ahogy a nap 

leáldozott, s még piroslott az ég alja, egyre inkább fogyott el a kedvük s bátorságuk. Bá-
lintot a fogadalma s betyári büszkesége még tartotta erősen, de a cimborája egyre jobban 
nekikeseredett. Éhes volt, kíméletlenül csíptek a szúnyogok, és a nagy víz közelében fázni 
kezdtek. Ez már sok volt…

– Mënnyünk haza, otthon kapunk ënni, s nem bántanak a szunyogok se!
– De kikapunk!
– Mé te, hát máskor ës kikaptunk!
Ez aztán olyan nyomós érv lett, hogy egyszer csak kibukott mindkettőjükből:
– Akkor mënnyünk haza, mégës!
Azzal, mintha ott se lettek volna, futás hazáig, hogy csak úgy porzott utánuk… Estére 

hazaértek. A kiskapuban várta az ostor mindkettőt:
– Ugye, hol vótatok, csavargók?!
De aznap este már nem szakadt el a gatya korca. Csak egy-két csípős suhintást kaptak, a 

szülők örültek, hogy nem esett a betyároknak nagyobb bajuk. A betyárok is örültek, hogy 
nem tagadták ki őket…

Hanem másnap aztán lett nemulass…

 • ki këll fűteni el kell náspágolni • Forland Duna menti partsza-
kasz • fücfás fűzfás, Székelykeve alatti, a falu megalapítása után kö-
zösen ültetett fűzfaerdő, állítólag azért ültették, hogy a legeltetett 
jószágnak árnyékos enyhelyül szolgáljon • Szakadó Székelykeve 
alatt, az Al-Duna kanyarulatánál a korabeli gátszakadás által 
kimélyült, képződött patkóbél alakú tó
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„Ü hő, mai fi atalok! Ingëmët még akkor híjtak kapálóba, mikor még azt se tudtam,  hogy 
mi az…” 

Egy Gurán nevű ember saját maga mesélte, hogy ő egy igen nagy fejű kisgyermek volt. 
Úgy hatévesféle volt, amolyan korai költés: mindig korán reggel duvadt fel, és legtöbbször 
az ablakhoz telepedett, kíváncsiskodott kifelé, lesett ki az utcára.

Egyszer arra jártak valami kapálók, és kora reggel gyülekeztek az utcasarkon. Közösbe 
mentek kapálni, a bandagazdájukat várták, aki őket megszervezte, a munkában vezette, 
és a bérüket kifi zette volt. Kevesen voltak, nem gyűlt ki a banda, ezért, ha valakiről még 
tudtak, felzörgették, hívták maguk közé.

Meglátta a bandagazda a bámészkodó gyermeket a túloldalról, s kiabált felé.
– Hallod-ë, te legény, nem lënne kedved közénk állni?
Bámult a gyermek ki a nagy fejéből, s nem értette, hogy mit akar a bácsi…
– Hallod-ë, legény, nem viccelünk! Há’ ne légy mán olyan kelekótya! Këll a kapás, jól 

mëgfi zetnek!
A kelekótya „legény” csak bámult tovább, mint borjú az új kapura, de nem válaszolt. Az 

anyja csapta ki az ablakot, s kiabált vissza nagy mérgesen:
– Nem szégyëlli magát, mit csufolkodik itt a szëgény gyermëkvel? Csufolja a sajátját!
Azzal dühösen elráncigálta a gyermeket az ablaktól. Akkor látták a kapálók, hogy ez 

kisgyermek, csak akkora a feje, mint valami felnőttnek…

• korai költés koránkelő fajta • felduvad ébred, felkel
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Fazekas Antal jegyző úr idejében a falu elöljárósága divatból járt vadászni. Akinek volt 
vadászpuskája, annak a rangja is megnőtt, legalábbis így képzelte ezt az egyre inkább 

gyarapodó vadásztársaság nagy része. A jegyző úr büszkeségből még a községházán is tartott 
puskát.

Egyszer alkonyattájt a községháza udvarra néző ablakán meglátott egy nagy fülesbaglyot 
a fán, és eszébe jutott, hogy milyen jó lenne: egy-kettőre híre menne, ha csak úgy kapás-
ból levadászná. Hozta is a sörétest a szekrényéből, csendben az ajtókeretnek támasztotta, 
szorította a csövet. Közben észrevette, hogy a palánkon három-négy gyermek ücsörög. 
Gondolta, nem baj, hogy fi gyelik, annál gyorsabban elterjed majd a hír: nagy csattanás, 
kilőtte az egyik golyót…

A bagoly a fán azonban meg se rebbent, ezért nagy gyorsan kilőtte a másikat is.
Nagy csalódására csak két-három tollucska hullott lefelé. A bagolynak nem lett baja, csak 

odafordította a fejét, és a nagy kerek szemeit meresztgette, bámult a jegyző felé. Veresedett 
a jegyző, és kapkodott a dereka köré: de több töltény nem volt nála. Kudarcot vallott, úgy 
érezte, hogy rosszul áll most a szénája. Restelkedve már-már visszahúzódott volna az ajtó 
mögé, amikor az udvarra beugrott az egyik süvölvény gyermek. Felismerte, Nagy Karcsi 
volt, a kántortanító egyik gyermeke, csúfolkodó fajta, minden rosszból kivette a részét:

– Antal bácsi! Lelőjjem magának?
Azzal hirtelenjében előkapta a csúzliját, s egy kődarabbal elsőre úgy kupán lőtte a szegény 

baglyot, hogy öröm volt nézni, ahogy az lebukfencezett az ágról…
– Te, az anyád jóságát! Haszontalan kölyke, na, ne féjj, ma’ mëgmondalak én apád-

nak! Nem szégyëllëd magad, lelőtted azt a szëgény baglyot! Én mëg csak mëg akartam 
ëjeszteni!

 • tollucska tollacska
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 A polózsnok ■

Sándor bácsi volt annak idején a falu legszebb hangú énekese és könyves embere, nagy 
szavalója. Egykor tanyájuk is volt az ëgyláncokban, de nyájőrzéssel is foglalkozott, a falu 

juhászaként ismerték. Közkedvelt műkedvelőként ő aratta le a művelődési egyesület által 
szervezett műsorszámok legszebb babérjait. És mert igen szépen szavalta Petőfi  költeményeit, 
ráragasztották a Petőfi  gúny- vagy becenevet (a kettő Székelyen egyre megy).

Egyszer Petőfi ék az udvaron főzték az ebédet bográcsban. Valami ünnepféle lehetett 
náluk, névnap, születésnap. A nyári melegben egyetlen hatalmas eperfa állt az udvarukon, 
ez adta a hűvösséget és a szabadságérzetet. Az öreg szeretett inni is, vidámkodni is a családi 
és rokoni társaságban, máris jól állt a lábán.
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A szomszédban lakott egy tízgyermekes család, és a fi úgyermekek közül Karcsi orrát 
máris megcsapta a pörkölt szaga. Hogy mi indította meg benne a gondolatot, nem tudni, 
talán az, hogy nekik ételből mindig kevesebb jutott.

Átment hát Karcsi a szomszédba, ahová mindig szabad bejárása volt, és körbeszima-
tolt, körbejárta az udvart: a terepet. Nem kínálták meg semmivel, talán emiatt gondolt 
egy nagyot… Elég az ahhoz, hogy amúgy is szeretett rossz fát rakni a tűzre. Nem is kell 
csodálkozni azon, hogy egyből kisütötte a bajkeverés ötletét. Rafi nált volt. Megkérdezte 
hát a szomszédasszonyt:

– Mári néni, van-ë magiknak polózsik?
Mári néni gyanútlanul visszakédezett:
– És minek nekëd a polózs, te gyermëk?
– Csak. Me’ këll… otthon nem tojnak a tyukok!
Ha nem tojtak a tyúkok, csalogató záptojást helyeztek alájuk, hogy ingerelje és ser-

kentse őket. Ez nagy indok volt, azt gondolta a jóasszony, hogy a gyermeket úgy küldték 
át hozzájuk:

– Mënj hátra, Karcsika, a supába, ott találsz ëggyet a… (nem tudom, hol)!
Karcsi egyet se szólt, csak hátrament, elvette a kotlott tojást, és elsündörgött az udvarról. 

A házbéliek nem is törődtek vele, a gyermek menjen csak a maga dolgára.
Hamarosan megfőtt Lászlóéknál az ebéd! Megterítettek az eperfa alatti nagy asztalnál, 

és a bogrács hamarosan az asztal közepére került. Karcsi a nagy tányércsörgés hallatán 
előszedte az addig várakozó polózst, elé a Dávid-parittyáját, és kiment az utcára, mert az 
akcióhoz, szűk volt az udvaruk. Gyakorlott mozdulatokkal lóbálgatta, s amikor Petőfi ék 
udvarából a kanálcsörgést, s az elégedettségben elmélyülő étkezés zajait meghallotta, bele-
tette a kotlott tojást a parittyába, és jól felrúgta az ég felé…

A löveg nagy utat tett meg felfelé, egy pillanatra megállt a levegőben, majd gyorsuló 
sebességgel esett vissza Petőfi ék udvara felé. Amikor elérte az árnyékot adó eperfa lombo-
zatát, és nekicsapódott az ágaknak, úgy szétrobbant, mint valami kézigránát! Nem tudták 
az ebédelők, hogy mi durrant a fejük felett, és jóízűen ettek is volna tovább, de a következő 
pillanatban már olyan szag lett mindenütt, hogy a kanalat ejtették el. Valami éktelenül 
büdös nedvesség porlott s terjedt a levegőben, s csepegett le az ebédlőasztalra: s jaj, bezzeg 
a tányérokba s a kondérba is.

Elintézte Karcsi az ünnepi ebédet, de úgy, hogy aztán soha, de soha többé nem mert 
átmenni a szomszédba!

 • ëgyláncok a falutól délre, a Duna kanyarulata felé eső dűlők 
• polózs vagy polózsnok záptojás, kotlott tojás (szerb eredetű szó) 
• supa kocsiszín

■  
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Háború 
és ami utána jön
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■ Sírj, Gergé!

A régi világban sok parasztgyermeknek csak akkor volt igazán jó dolga, amikor apja 
az otthontól távol volt. Nem dorgálhatta, nem fenyíthette, s nem hasíthatott szíjat a 

hátából, ha rossz fát tett a tűzre.
Olyan vásott gyermek volt kicsi Gergé, példakép lehetett volna: állandóan minden 

bajba belékeveredett. Nem is igen volt megállj az apja előtt, mert az mindig rajtakapta 
valami rosszaságon. De sokszor már csak gyakorlatból járt el a keze, mert tudta előre, hogy 
Gergécske vagy valami rossz fát tett a tűzre, de ha még nem, hát arra törekedik. Így aztán 
nem vót káros, mert ha előbb náspángolta el, ha utóbb, jól cselekedett.

Történt aztán, hogy bizony beütött a háború: Boszniában valami Princi (Gavrilo Princip 
szerb terrorista) meglőtte Ferenc Ferdinándot, s hadba szólították az országot. Meg akarták 
bosszulni a halálát. A faluból is sokan bérukkoltak, s hamarosan Gergécske édesapja is a 
fronton találta magát.

Akkor aztán hirtelenjében gondtalan és vidám lett a gyermeki élet… Gergé a nagyszülők 
elől elfutott, ha az ustorval fenyíteni akarták, feleselt mindenkivel, elbitangolt, ha az anyja 
valami rosszaság miatt végül sarokba szorította, azt simán letagadta, simán kitért a pofonok 
elől, vagy éppenséggel betegnek tettette magát. Így aztán kitanulta a gyermeki csínytevések 
minden fortélyát, és mégsem tudtak mit kezdeni vele.

A frontról meg egyre-másra keserves hírek érkeztek, az anyja reggelente kisírt szemmel 
ébredt. Érkeztek a levelek, s nőtt a családban az aggodalom és a keserűség. Csak Gergécske 
maradt gondtalan: járt s kelt, peckeskedett, ha kérték valamire, uraltatta magát: nem lehe-
tett vele bírni sehogy se.

Hiába sírdogált neki az anyja:
– Jaj, jaj! Sírj, Gergécske, nem jő’ haza apád a frontról!
De Gergé bezzeg törődött is azzal: nem hogy nem sírt, hiszen még a szeme se állt jól.
Csak hozta a formáját…

 • bérukkol besoroz • ustorval ostorral
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■ Háburus helyzet

V  olt egy falubeli mesterember, Túri nevezetű, aki a német hadsereg sérült, kimust-
rált öreg katonai motorbiciklijeit is helyre tudta pofozni, olyan szerelői ügyességgel 

rendelkezett. Ezermester volt, mint a faluban többek: Guszti bám, az öreg Benyóc… Nem 
is volt olyan gépezet, amihez ne tudtak volna okosan hozzászólni. Az öreg Pancsovára is 
eljárt, és mindenféle gépezeteket javítgatott, majd felkapott a saját kedvenc német katonai 
motorkerékpárjára, és a hánt utakon keresztül száguldozva Székelyig meg se állt…

Történt egyszer, hogy a nagyhatalmak sorozatos bombázásokat indítottak a németek s 
a csatlósaik ellen. Ő meg éppen Pancsován a Temes folyócska hídján állt, amikor felfi gyelt 
az égi morajlásra. Később Székelyen a Wintergertsch-kocsmában mesélte a kocsmázók 
gyűrűjében, már ki tudja, hanyadszor:

– Ëccër csak morogni kezdëtt valami… fülelëk, de nem látom, s nem tom, mi!
– Há, honnan? Aztán, eccer csak elkezdődött az az égiháburu… oszt zuhog… oszt 

buhog…
– S ëccër csak jő valami nagy sötét felhő délkeletről… S csak jő, feketéllik, hogy elboríti az 

eget ës… Akkor látom ám, hogy mind a sáskahad, bélepi az eget a rëëëngeteg sok repülő…
– Na, neféjj, jött ës utána a haddelhadd… Potyogtak a bombák, mind a körte a fáról… 

Mikor az első Hëntznél lecsapott, mind kib…ta a vizet a Tëmësből…
– Na, de én se vótam rëst… le a gagyát, s fel a fára! Gyorsan le a hídról, fël a motorbicik-

lire, s hajtsd… Asztán, ëggy se tudott utólérni…

 • Hëntz Henz Temes-parti kocsmája • Le a gagyát, s fël a fára! 
menekülésre fog
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A tökfőzelék ■

Számos történet kereng Xénia néniről, aki a második világháború ideje alatt postáskis-
asszonyként dolgozott a faluban. Nagyon kövér, szerény körülmények között (egyesek 

szerint nagy szegénységben) élő vénkisasszony volt. A falubeliek kedvelték, de a vásott 
gyermekek sokszor tréfálták meg. Klekkerék, egy tehetős sváb család szomszédságában 
lakott.

Volt Klekkeréknek két süldő lányuk, bimbózó, életvidám teremtések, akik ha tréfás 
kedvükben voltak, el is vetették a sulykot. Klekkerné jószívű asszonyság volt, és többször 
is segített Xénia nénin tapintattal, nehogy megbántsa ezzel. Például gyakran főzött többet, 
s a maradékot sokszor átküldte neki.

Történt, hogy Klekkerné tökfőzeléket készített: sok lett a maradék, ezért arra gondolt, 
átküldi ismét szegény Xéniának. Gyorsan szedett a virágos lábosba, és szólt a lányoknak, 
vigyék a szomszédba, hogy legyen, aki jól jár vele. Hogy mit fundáltak ki közben a lányok, 
nem tudni, de kifelé menet már sugdolódzni kezdtek, és erősen kuncogtak. Egyikük, An-
nuska bekopogott Xénia néni utcai ablakán:

– Xénia néni, hoztunk ëgy kis tökfőzelékët: nekünk sok, kéne-e?
– Jaj, hogyne kéne, drága lëjányaim! – nyitotta az ablakát, s mivel már nagyon éhes volt, 

épp hogy bévette az ablakon, gyorsan nekilátott s mind megette. Úgy-ahogy jól is lakott, 
s megkönnyebbült egy kicsit. Igen ám, de alig fertályóra múlva a leányok kopogtak ismét 
az ablakán:

– Xénia néni, nagy baj van, tévedésből mind áthoztuk, s kérünk vissza belőlle!
– Jaj, édës lëánnyaim, annyira mëgëhültem, hogy mán mëg ës ëttem! – sápadozott a 

postáskisasszony.
– Minkët nem érdekël, Xénia néni, de édësanyánk azt üzente, hogy adja vissza! – kun-

cogtak ezek tovább.
Megijedt szegény asszony:
– Jaj, jaj, de hát, hogy ës tudnám? Há mondom, hogy mëgëttem…
– Mindegy, Xénia néni, de valahogy adja vissza…
A Klekker leányok olyan jól mulattak, hogy majd „ësszepësëlték magikot”…

■  
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■ Xénia néni meg a háburus bolhák

A háborús negyvenes években magyar és főként német katonaság védte a falut, de akko-
riban a frontokon már aggodalomra okot adó harctéri események történtek. Valahol 

közeledett már a front, és bombázásoktól tartottak. A falu elöljárósága ezért kidoboltatta, 
hogy minden porta udvarán, lehetőleg az udvar hátsó sarkába ássanak nagyobb méretű 
gödröt, ebből pedig takarással valamiféle óvóhelyet, légópincét alakítsanak ki. Légitámadás 
esetén oda kell behúzódni, és kivárni a bombázás végét.

Xénia néni, a postáskisasszony ekkor a kántorház közelében lakott, de közel volt a köz-
ségháza is, melynek volt egy elhanyagolt, romos pincéje.

A szomszédos kántorházban lakott egy sokgyermekes család. Ennyi gyerek között sok-
szor nehéz volt eligazodni, márpedig a fi úk szerettek rosszalkodni nagyon: kitalálták, hogy 
légitámadások ide-vagy oda, megtréfálják Xénia nénit.

Egy bőre sikeredett éjszakai felhőszakadás jócskán eláztatta a falut, s ilyenkor a rosszul 
ereszcsatornázott községháza pincéje is megtelt esővízzel, pocsolyával. Ekkor a szomszéd 
gyerekek hajnali időben felserkentek, majd bezörgettek, bekiabáltak Xénia néni ablakán (aki 
nagyot is hallott, így nem tudhatta, hogy a távolban morajlik-e a bombázógépek zúgása):

– Xénia néni, ëbredjën mëg! Légitámadás! Fusson, ahogy csak tud!
Xénia néni, mint valami fi atal menyecske, úgy pattant ki a jól bemelegített ágyi gúnyá-

ból, s riadalmában csak úgy egy szál pendelyben kicsapta az ajtót, és a közeli légópince felé 
vette az irányt… A pocsolya miatt azonban többször elvágódott, végül csak úgy csúszott 
be a pince alján lévő sártengerbe. Egy ideig reszketett, és kuksolt a pocsolyában. De egy idő 
múltán, minthogy sokáig nem észlelt semmi rendkívülit, úgy gondolta, hogy elmúlt a veszély, 
és nagy nehezen kikecmergett a pincéből. Fázott nagyon, ezért gyorsan visszabotorkált a 
házba, s mit sem törődve a tisztasággal, jó sárosan visszafeküdt az ágyba, magára rántotta 
a dunyhát hogy valahogy átmelegedjen.

Igen ám, csak a szomszéd gyerekek, Karcsi meg  Jóska, gyufásdobozba napokig gyűjtötték 
a bolhákat, megvolt az arzenál, s míg Xénia néni a sáros pincében kuruttyolt, ők besetten-
kedtek a szobájába, és a bolhákat a még jó meleg dunyha alá szórták.

A bolhák most megörültek a testmelegnek, és pillanatok alatt rávetették magukat a 
vacogó asszonyságra… Xénia néni vagy egy hétig tele volt bolhával. A helyi patikus bácsi 
segítette ki az akkor divatos németországi bolhairtóval…

 • ágyi gúnya ágynemű
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A kényszermunka ■

A német időkben a sváb férfi akat mind besorozták a német hadseregbe, így már az sem 
maradt, aki dolgozzon a földeken. Midőn Hitler már vesztésre állt, a második világ-

háború vége felé, a propaganda még hatásos volt, így elhitették a lakossággal, hogy nincs 
baj. A német gazdaságokba, birtokokra, gazdag tanyáikra a hatalom szinte mindenüvé csak 
magyar legénykéket küldött paraszti kényszermunkára.

Karcsu Jóskával igen mostohán bánt a német gazdaasszonya. Kora reggeltől késő estig 
úgy dolgoztatta, mint valami rabszolgát, etetni meg nem etette… De hallgatott Jóska a 
parancsszavára, mert ha valami nem stimmelt, azonnal feljelentéssel s kényszersorozással 
fenyegette meg, s annak bizony rossz vége lett volna. Igencsak el volt keseredve Jóska… 
Egyszer aztán megörült: a frontról a németekre nézve egyre rosszabb hírek érkeztek, egyre 
közeledett az orosz front, s a zsörtölődő, parancsolgató gazdaasszony egyre többször borzadt 
el. Néha megállt a munkásánál, így mondta:

– Brrh, Joshka, azok nem gyünni ide, mësszire, máshofa! – aztán csak parancsolgatott 
tovább.

Amikor aztán az édesapja, aki Székelyen épp kisbíró lett, nagy hirtelen meglátogatta, 
Jóskának egyszeriben kinyílt a csipája, s az apjára mutatva nagy délcegen szembeszállt az 
asszonysággal:

– Na most mondja, hogy így Jóska, s úgy Jóska…
– Há most, most b…a kënd az én seggëm, mikor az édesapám ës itt van, aki nagy ember 

lëtt a faluba’. Na most parancsolgasson, ha mer!!!
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■ Hitler a fotográfián

R itkán fényképeztek egykor a faluban, általában csak valamilyen jeles eseményre 
hívták a kevevári (temeskubini) fotográfust családi ünnepek, lakodalmak, temetések 

alkalmával. Csak nagy néha vetődött arra valamilyen vándorfotográfus, aki felajánlotta a 
szolgálatait. Így például beállított egyszer Székelykevére egy ilyen szerzet, és régi fényképek 
kinagyítását, másolatok készítését hirdette. Az egyik háznál csak Szima bám volt otthon, 
a gyerekei dolgoztak, dolgukban jártak.

– Van-ë valamëjen családi fényképe, amiből emlékül sokszorosíthatok, nagyíthatok 
vagy mëgszépíthetëk?

Kapott a szón Szima bám, eszébe jutott, hogy van egy kis képe, amin tetszik magának, 
azt előkereste és odaadta:

– Ebből csináljon hat darab nagyot, hogy a gyermëkeim így emlékëzzenek rëám, majd 
ha mán nem lëszëk!

A fotográfus megörült, gyorsan összekapta magát, és nehogy utólag visszamondhassák 
az üzletet, még megegyeztek, hogy postai úton küldi majd a fényképeket, és utánvéttel kell 
kifi zetni.

Vagy két hét múlva jött is Gérgé bám, a falu postása, és bekiabált, hogy csomag érkezett 
Szima bám nevére. De nem volt Szima otthon, csak az egyik fi a, aki épp az udvaron olajozta 
a bicikliláncot.

– Ugyan mi lëhet a csomagba?
– Ha kifi zeti az árát, mëgláthati!



■  ■
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Vakarta a fejét erőst a fi atalember, de hát nem volt mit tenni, vagy kifi zeti, vagy vissza-
viszik. Végül kifi zette, s nagy kíváncsisággal fel is bontotta. Hát mi van benne: az apja néz 
vissza rá, vagy hat darab erősen retusált ölnyi fényképről. Sovány emberke, oldalra fésült, 
ritkuló fekete hajjal, az átrajzolás, a retusálás miatt erőst kancsit, az orra alatt az akkor fa-
lun még mindig divatos bajuszcsíkkal, fehér ingben… Nézegette egy darabig a fényképeket 
nagy csudálkozva.

– Tyű, azt a keservit, ennyi pénzt kiadni ezétt! Mëgbolondult az öreg, vagy mi?
Gondolt egyet, épp a hatos őrházhoz indult, a bátyjához, akit a nagy obavezás időszak 

után a pártvezetés már kisebb funkcióba tett: az ártéri részre megfi gyelőnek. Gyorsan be-
csomagolta az egyik fényképet, felpattant a biciklire, s ki az őrházhoz:

– Miklós, gyere csak ki, nëzz csak ide, hoztam nekëd ëgy mëglepetést!
Kijön Miklós, átveszi, kibontja a csomagolt fényképet, s nézi, nézegeti…
– Na, mit szólsz? Ki van rajta… Hát nem ismerëd meg? – kárörvendett az öccse. Miklós 

nagy partizán volt annak idején, most meg veresedett, gyűlt benne a méreg, s elsötétült az 
arca:

– Há… Hitler, b… meg!
Nem ismerte fel a saját apját a fényképen!

 • Kevevára szerbül Kovin • erőst kancsit erősen bandzsalít 
 • obaveza beszolgáltatási kötelezettség
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Pius bám és az obaveza ■
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Az úgynevezett felszabadulás után eljött a kommunista hatalom által diktált kötelező 
beszolgáltatás időszaka, ami miatt sok parasztcsalád rettegett s kesergett. Leseperték 

a padlásokról a terményt, s ha az ember jószerivel nem adta, bezárták a községházára, 
tépték a bajszát, megpofozták, megalázták, árulónak, kuláknak nevezték vagy jól elverték 
az embert. Sokszor börtönbe is juttatták. Vagy alá kellett írnia, hogy felelősséggel vállalja, 
bizonyos időszakokban kitermeli és beszolgáltatja az állam és a katonaság részére megkö-
vetelt terményt, élelmet.

Nem volt apelláta, teljesíteni kellett. Mert ha nem, megkeresték az illetőt a kommunista 
uralom emberei, s felelősségre vonták. Pedig falubeli régi cimborái, gyermekkori játszótársai 
voltak, csak most a hatalom feltétlen hívei, mind partizánok lettek, akikkel nem lehetett 
kukoricázni. Elvakult igazságtevők lettek, és bizony móresre tanították azt, aki ellenszegült 
az akaratuknak. Voltak, akik félelmükben még kölcsönöket is felvettek, és adósságokba 
keveredtek, csak hogy ne bántsák őket.

Pius bámra is a községházán kiszabták a kötelezettséget, hogy az új néphatalom szá-
mára egy idő múlva szolgáltasson be egy százkilós kövér disznót. Pius bámnak disznaja 
ugyan nem volt, de volt helyette egy „jóravaló” felesége, aki állandóan részegeskedett, fël 
vót tankolva…

Pius bám nem bírt vele: annyira neki keseredett, hogy amikor eljött a beszolgáltatás 
ideje, gondolt egy nagyot, és befogta a lovacskáját. Zsírral jól bekente a holtrészeg feleségét, 
majd a dunyhát felhasítva, jól be is forgatta a tolluba.

Aztán feltette az asszonyt a saroglyába, reá a boronát, hogy el ne szökhessen, s elhajtott 
a községháza elé. Akkor ott egy Miklós nevű ember volt a szëkrëtár; kiabált Pius bám 
utána.

– Gyere ki, Miklós, itt van, hoztam a disznót, amit mëgigértem!
Miklós megörült, sietett ki az elvtársaival.
– Na ugyë, hogy mégescsak van?
– Van hát, nëzd csak, mëjen kövér! Na mi van: këll vagy nem? Szëdd le, s vidd!

 • fël van tankolva be van rúgva • szëkrëtár párttitkár
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Nem piros ■
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A második világháború utáni időkben a zadrugának mondott kolhozokban dolgoztak 
idénymunkások, őket nem lovas szekérrel, hanem immár traktoros pótkocsikkal szál-

lítgatták munkába. Mivel erre gondjuk nem volt, estére mindig hazaértek, otthon alhattak, 
és már nem kellett őket egy hétre feltarisznyázni élelemmel.

Akkoriban jelentek meg az országban a modern aratógépek, a kombájnok. Messziről, 
pirosra festve virítottak a búzamezőkön: talán így hirdették a győzedelmes szocializmust.

Egyszer Ivánován, Sándoregyházán csépeltek a székelyiek. A bresztováci (Beresztóc) 
határban jártak, amikor néhány idénymunkás a pótkocsiról észrevette, hogy a szövetkezeti 
földeken néhány kékeszöld masina áll. Távolról látták, találgatni kezdtek:

– Te, ezëk valami újfajta masinák!
– Kombájnok!
– Na nehogy mán! – ellenkezett rögtön egy Daradics nevű.
– Azok ott nem lëhetnek kombájnok! Tán csak láttam kombájnt, tudom, hogy nëz ki! 

A kombájn az piros! Ez mëg ződ!

 • zadruga szövetkezet
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A székëliek esete Titóval ■

A modern Jugoszlávia volt vezetőjét (többek szerint diktátorát) Josip Broz Titót Magyar-
országon a Rákosi-érában még láncos kutyának is nevezték, de a jugoszláv kommunista 

győztesek évtizedekig május 25-én hatalmas születésnapi ünnepségeket rendeztek a számára. 
Ezt az állami ünnepséget szlëtnek nevezték.

A főváros vezetése virágtengerrel elárasztott, hatalmas sportpályáján, sok ezer gyerek rit-
musosan mozgó, táncoló kavalkádjával, marionettként való mozgatásával káprázatos ünnepi 
játékot gyártott. És minden évben láncszerűen bejárta az ország minden lakott települését 
az a művészi kezek által megalkotott, díszesen faragott stafétabot is, amelyben az ország 
népe üzent, ünnepélyesen kifejezte egységességét és tengernyi szeretetét a vezérnek. Minden 
diktatúra sajátja, hogy a szegénységben elhiteti az emberekkel a délibábos szebb jövőt. És 
ha már sikerült a népet kellőképpen megbabonázni, elkápráztatni, hagyhatják ünnepelni; 
akkor istenítik, a rajongásig szeretik választott vezérüket és főideológusukat.

Vezérekre pedig mindig is szükség volt… (?)
Tito születésnapjára készültek egyszer a faluban.
A rendezvények megszervezését és lebonyolítását a helyi közösség vezetősége irányí-

totta, és a község pártválasztmánya koordinálta, felügyelte. A helyi iskola pedig, mi mást 
tehetett volna: készségesen ünnepi műsorszámokra tanította be a növendékeit. Különös 
tekintettel a hír hallatára, hogy a vezér körutat tesz a születésnapját ünneplő országban, és 
ezúttal talán Kevevárán is áthalad. Így többek között Székelykevén is áthalad majd fényes 
limuzinjával!

 
Lázban égett a falu. Ahogy közeledett a staféta áthaladásának ideje, izgalommal tanulták 
be táncaikat, verseiket, felolvasásaikat a fogadására szervezett díszszemlén a szereplők. A 
tanárok, tanítók, a diákokkal jól begyakoroltatták a szerepüket. A többi iskolás a falu népével 
elkeveredve lett az ünneplő tömeg. Két hosszúra nyúló sorban a falu főutcáján álldogáltak 
zászlócskákkal és virágcsokrokkal. Nekik akkor kellett volna tapsolni, ha jön a vezér, vagy 
ha hozzák a stafétát, és ekkor éljenezniük kellett, meg virágot szórniuk az érkezők elé: 
virágszőnyeggel beteríteni a főutat.

Nem is volt nagy hibalehetőség, kiplaníroztak mindent jó előre, és mindenki tudta a 
dolgát. Az utat a köznapi forgalom elől lezárták, és a helyi tűzoltók felügyelték. Megbeszélés 
szerint csak a díszes kocsisort kellett átengedniük.
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Talán jól sikerült volna minden, ha a rendezvény el nem húzódik. A tűző május végi 
napon, talpon volt mindenki, és igen sokáig fegyelmezetten várakozott az ünneplőbe öl-
tözött sereg. De késett a vendég, késett a staféta, és lazulni kezdett a fegyelem. Izzadtak a 
szervezők, és egyre idegesebben tekintgettek a faluvég felé.

– Mikor jő mán?
Egyszer csak a várakozás síri csendjében a falu végén felcsillant valami. Egy hófehér 

limuzin jött be a faluba, és káprázatként hatott az emberekre. Tito jő? Vagy a stafétáját 
hozzák? Mindenesetre, ahogy közeledett, a tanítók közül valaki felkiáltott:

– Ott jön! Éljën Tito elvtárs a Kommunista Pártval az élën!
És a kocsi közeledtére buzgón integetni, éljenezni és tapsolni kezdett a tömeg, a diáksereg 

pedig lelkesen szórni kezdte a virágokat.
Szép látvány lehetett a vonulás, de csak későn tűnt fel, hogy mindössze egyetlen kocsi 

érkezett kíséret nélkül! Áthajtott valaki a kordonon! A falu központjában, a helyi közösség 
előtt vasfegyelemben várakozott az elöljáróság: a virágokkal behintett limuzin végre bátor-
talanul lelassított, és belülről lekurblizta valaki az ablakát. Elcsendesedett a tömeg hirtelen. 
Vigyorgó, restelkedő ember dugta ki az ablakon a fejét, és szerbül zavartan közölte, hogy 
sajnos eltévedt, és szeretne valahogy kijutni a faluból Pancsova irányába…

A faluvégi sorompónál posztoló tűzoltó vagy nem tudott szerbül, vagy rossz ítélőképes-
séggel rendelkezett, és idegességében beengedte a tévelygőt…

A megrökönyödés pillanataiban nehéz lett volna megítélni, hogy mi is zajlik le a csalódott 
emberek, de legfőképpen a megzavarodott szervezők fejében.

– Az annya rác mindënit!
És a vezetőségtől valaki darabos szerb kiejtéssel, kellő nyomatékkal a szerencsétlent 

úgy elküldte az édesanyjába, hogy az egyből megtalálta a faluból kivezető utat. Majdnem 
elverték.

Nem Tito volt a limuzinban, nem valami rangos politikus és nem a stafétavivők elő-
hírnöke, hanem egy másik, máskor éltetett közszereplő: Mrkošić, az ország leghíresebb 
focicsapatának, a Crvena Zvezdának akkori kapusa… De erre csak jóval később derült fény. 
A szerencsétlen sportoló a faluba soha vissza többé nem tért… még a környéket is messzire 
elkerülte.

A diáksereg pedig összeszedte a szétdobált virágokat, hogy még egyszer bevárják Titót.
Tito azonban sem akkor, sem máskor nem jött el Székelykevére.
Nem tudhatta, hogy ott van a világ közepe.

 • szlët tornaünnepély (szerbül ’slet’) • lekurblizza letekeri, lehajtja
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■ A kisbíró

A kisbíró feladata a faluban az volt, hogy a legfrissebb helyi híreket gyorsan közvetítse. 
Ezt úgy kell elképzelni, hogy volt neki egy irkája, a hírfüzete, amiben benne állt mind-

az, amit a helyi közösség titkára határozatban leírt s kiadott: a közösség életét szabályozó 
regulákat és a környék friss híreit. Az kisbíró feladata volt, hogy gyalogosan vagy biciklire 
pattanva ezeket a híreket kidobolja, hangosan felolvasva kihirdesse a faluban. A dobolás 
úgy történt, hogy minden utcasarkon megállt, és pattogó, katonás ritmust verve addig 
pergette a dobját, amíg az utca népe az utcára ki nem jött. Ekkor, mindenki füle hallatára 
elolvasta a közleményeket, majd biciklijével továbbállt, a következő utcavégig. Ezekkel a 
szavakkal kezdte:

– Közhírré tétetik!
– Értesíttetik a lakosság!
Meg hasonlók. A hírek tömörek, pontosan megfogalmazottak, és a szóbeli utasítások 

kihirdetése után kötelezően betartandók voltak a faluban. Így működött a dolog évtizedekig, 
pontosan és változásmentesen.

Irigyelték és csodálták a gyerekek a kisbírót, fontos és nagy rangot tulajdonítottak neki. 
Játék közben sokszor utánozták, eljátszották.

A Dénes gyermek igazi kisdobot kapott a szüleitől, annyira beleszeretett ebbe a hang-
szerbe. Ekkor elkezdődtek a bajok, mert néhány nap alatt a megtévesztésig eltanulta a 
kisbíró pörgő dobjának ritmusait, de ezzel még nem érte be. Kifundált valami jó vicces 
szöveget, leírta az irkájába, majd fogta magát, és a faluban futkározva dobszóval kicsalta 
a falubelieket, majd elkiabálta a maga szerkesztette híreket. Ilyesmi szövegeket talált ki az 
obaveza, a kényszerbeszolgáltatások idején:

– Értesíttetik a falu lakossága, hogy szolgálja bé az összes kukoricát, me’ ha nem, 
kinyalhati a kutya likát!

Aztán futott tovább a következő utcavégre! Az emberek előbb bátortalanul nevetgél-
tek, majd egyre felszabadultabban, jókat szórakoztak a jó viccein. De volt olyan is, aki 
utánacsördített az ostorával vagy megkergette. Így a híre hamar eljutott a községházára. 
Intézkedtek is egy idő után, mert a helyi „komonista” hatalmat sértve érintette az, hogy 
miközben ők mindenfelé az igazságot hirdetik, egy taknyos kölyök kukoricázik velük, gúnyt 
űz belőlük, és mindenféle reakciós szövegeket tömköd a falu lakosainak fejébe. Ezért aztán 
meg is üzenték az édesapjának:

– Vagy azonnal abbahaggya a fi a ezt a csufondáros játékot, vagy hamarosan békövetkezik 
az, amire a falu rëakciós kulákjai mán rëjafáztak. S bézáratik a szülőt: de akkor mán tényleg 
kinyalhati a kutya likát!
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■ A márka bëzzëg köll!

A második világháború után néhány évvel, a padláslesöprésekkel, bajusztépkedéssel 
tarkított beszolgáltatásos periódus után, immár könnyebben lélegezhettek az emberek. 

Nem kellett attól tartani, hogy elhurcolják őket, lágerbe zárják; vagy még rosszabbtól…
A kommunista világban beindult propagandagépezet sikeresen tarolt, meggyőzött vagy 

leigázott mindent és mindenkit.
Székelykevére is bőven jutott a jóból: a lojálisakat megdicsérték, az ellenállóbbakat meg-

szorongatták. De sajnálatosan voltak olyan kajánkodó elemek is, rövidlátó parasztemberek, 
akiknek semmi sem ment a fejükbe, és akiknek semmi sem ártott… Elfelejteni, eltűrni, 
agyonhallgatni célszerűbb volt őket, mint megnevelni.

Akkoriban a helyi Szocialista Szövetség új titkárának olyan embert választottak meg, 
aki már hitt az emberarcú szocializmusban, a kommunista hatalom igazságában és a szebb 
jövőben… Egyik fő feladata lett, hogy tanítói szaktudását latba vetve nevelje át a helyi lakos-
ságot, és térítse őket az igazi, szocialista szellemiségbe vetett hitre. A pártba való tömeges 
belépést is sürgették, ezért még a Szakadó melletti tanyát is bejárta agitálva. Ekkor mondta 
el híres kortesbeszédét, amelybe belefűzte az akkori divatossá vált vörös színű kukoricát 
is, mely így hangzott:

– Mű, a párt elnöksége felszólítjuk a lakosságot, hogy a közös munka érdekébe’ mennél 
többen lépjenek bé a komonista pártba! Vërës itt mán minden! Vërës a zászló, vërës még a 
kukorica ës, vërëslik a határ…!

Ekkor kiabált valaki közbe:
– Vërës ám a kutya f…a ës, mégse tudunk mëgélni belölle!
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A párt talán ott vetette el leginkább a sulykot, hogy az agymosást korlátlan mennyiségben 
próbálta érvényesíteni. Főideológusai nem értettek a nép nyelvén, és féligazságokkal, de még 
inkább gyermekes hazugságokkal etették az ország népét. Különösen a paraszti társadalom 
kegyeit keresték újra, mert kellett az országnak az élelem. A munkásosztály hiába döntötte 
meg rekordjait többszörösen, a kétszáz százalékos munkásteljesítményekből ugyanis nem 
lehetett kenyeret sütni. Ugyanakkor már megindult Nyugatra a kilátástalanságból kikec-
mergő, külföldre vágyó vendégmunkások hada is.

A párttitkár tehát az ideológiai harc erősítése és az imperialista veszély erősödése miatt 
gyűléseket és előadásokat tartott a helyi kultúrotthonban, hétről hétre, nap mint nap… 
Sokallta a nép, hogy állandóan ráncigálják, zsörtölődött, morgolódott, de jobb volt akko-
riban hallgatni…

De mindennek ellenére az előadásokon rendre a szocialista igazságról, a munka be-
csületéről, a veszedelmes Nyugatról beszéltek, holott ekkor már vendégmunkások ezrei 
tódultak Németországba menekülve a szegénységtől, a nincstelenségtől. És miről kellett 
szónoklatokat hallgatniuk állandóan? A rájuk leselkedő fasiszta veszélyről, a turistának 
álcázott spionokról, arról, hogy a külföldön dolgozók között kollaboránsok lehetnek… 
Unta már mindenki az egészet.

Damján bácsi, ideges öregember lévén, ilyenkor két kézre fogta a fejét, vakargatta a feje 
búbját. Egyszer aztán már nem bírta ki zokszó nélkül, és közbeszólt a hátsó sorból:

– Értem én… hát hogyne érteném! Fasiszta így, mëg fasiszta úgy… De a márka, az bezzeg 
këll? Szónoklatból van elég… De hogy napszámos, aki a fődeken dógozik? Bëzzëg az mëg 
mán nincs!
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■ Verik a blattot 

Téli napokon volt a falubeliek pihenője, nem sok munka akadt a háztájon, csak az álla-
tokat ajnározni, szalmával, szárízikkel béfűteni a kemencébe, aztán lehetett átjárogatni 

a szomszédságba, betévedni a kocsmába egy-két decire…
A kártyának azért voltak hívei, s nem kevesen. Ezek a telet úgy ütötték agyon, hogy 

minduntalan verték a blattot. Történt, hogy néhányan úgy „belévigyültek” a kártyába, 
hogy valósággal megszűnt a külvilág. Eközben társalkodtak, ugratták egymást, egyszó-
val élték a legényéletet, amíg az asszony utánuk nem jött, és sopánkodva megüzengette 
a kocsmárostól, hogy legalább az ő urát bírja távozásra, mert ő nem teszi be a lábát ilyen 
szentségtelen helyre…

Történt, hogy az egyik kártyás nagy elmélyültében elszellentette magát, de a hangza-
varban nem lehetett kivenni, melyikük: csak borzasztó savanyú volt a levegő… Hallgattak 
egy darabon, majd megszólalt az egyikük:

– Koma, ez te vótál.
– Én biza nem: az száz biztos!
– Akkor mëg, te vótál, sógor?
– Én? Még véletlenül se…
– Akkor hát ki vót, vajjon… – ugratott az első.
– Biztos a kocsmáros kutyája, az imént láttam béjönni!
– De most nincs ës benn!
– De azétt még béjöhet! – röhögött fel a negyedik.
Kisvártatva megszólalt az első:
– Na jól van na, kártyázzunk tovább. Mégescsak én vótam…

 • szárízik száraz kukoricaszár • veri a blattot kártyázik
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Nem csak pálinkával él az ember ■

Történt olyan is, hogy a böllér túl korán jött a házhoz, s a házigazda a reggeli fagyosságban 
többször töltött a forralt mézes pálinkából. Szállingóztak a segédek egymás után, és 

mindenkinek jót tett a bemelegítő: így aztán túlságosan felengedtek, egyre nagyobb lett a 
jókedv, s ugye, s mit tesz ilyenkor a székely ember: leül egy „kicsiddég” diskurálni, s pipahuja 
közben aztán vég nélkül osztja a világ dolgait. Mennél erősebb a pálinkával füttőzés, annál 
nagyobb a belső láng, s a lélek heve…

Így történt meg az egyszeri székelyi gazdánál, hogy az asszonyok hiábavaló zsörtölődésére 
adomáztak tovább, miközben az ártány nyugodtan szuszogott tovább az ólban; aznap a 
szőre szála se görbült meg. Ebédidőben ugyanis felocsúdott a díszes társaság, s a komák egy 
kicsit restelkedve, billegve távoztak a háztól:

– Na, nem ës baj, koma, majd hónap! Úgyës megcsurrant az idő, sáros munka lëtt 
vóna!

– Úgyës elhagytam a kolbásztőtőt, az asszony mëg nem tudta előkerítteni a darálókést, 
mëg këll, hogy keressem…

– Én a tënnap ës vágtam, s írtó meghúzódott a hátom s a karom…
Hogy a disznócskát másnap mégis elérte a vég, az a szent karácsony rohamos közeled-

tének, a sok éhes szájnak volt köszönhető. A böllér meg restellkedve tüsténkedett a még 
mindig durcás házasszony előtt:

– Há nemcsak pálinkából él az embër… ugyë, komaasszonka?

 • füttőzés fűtés, melegedés • ártány herélt sertés
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■ A kocsmáig meg vissza

R égi időkben nem volt hétvége, hogy meglett emberek ne töltsenek vagy egy fertály-
órát a kocsmában. Abba némelyek belepusztultak, ha nem mehettek. Meg kellett 

hallgatni s megvitatni a világ dolgait… A mindenkori kocsmárosok pedig lojálisak voltak 
a vendégeikhez: 

– Írja csak a többihez! – mondták sokszor, az első fi zetésig. S írták is szorgalmasan. 
Mondták az asszonyok nemegyszer, ha kérdezték őket, hol van a férjük:

– Az uram? Biztos politizál a kocsmába!
Volt, aki oda olyan sűrűn eljárt: hogy ha keresték netán, előbb a kocsmába mentek, s 

leginkább tényleg ott találták meg.
Jóska szívesen eljárt otthonról, hogy ottfelejtse magát a cimborák társaságában, nemrit-

kán éjfél utánig. Nem is tudott aludni a felesége, amíg várni kellett a férjére, s éjfél után nem 
kattant a kiskapu. Egyszer, már jócskán éjfél után gondolt egyet, fogta magát, s elindult a 
férje után. Mivel úgysem tudott elaludni, úgy számította, hogy találkoznak útközben, vagy 
elmegy a férje kedvenc kocsmájáig, s majd együtt hazajönnek. Elindult hát, de mivel nem 
találkoztak, elment egészen a kocsmáig. De ott most nem találta. Mondták neki, hogy a férje 
elment a másik kocsmába társasággal. Fogta hát magát újra, s az egyik keresztutcán elindult 
a másik kocsmába. Eközben Jóska ottani társasága szedelődzködni kezdett, s hazament, ő 
meg elunván magát úgy határozott, hogy visszamegy az előbbi törzshelyre. Visszaindult hát 
egy másik, általa kedvelt utcán. De odaérve mondták, hogy keresték… erre meggondolkozott, 
s hogy a felesége meg ne sértődjék, egy újabb kitérővel hazament…

Így aztán jól összezavarta a nyomokat. A kiskapu riglijét jól bezárta maga után, s hogy 
senkit fel ne ébresszen, szép csendesen lefeküdt s elaludt.

De jött haza nyomában a felesége is: s hát őt meg kizárták! Körbejárta a házat, kopog-
tatott, zörgetett:

– Jóska, Jóska, engeggy mán bé!
Jóska első álmából nagy végre felocsúdott, s kapcsolt, hogy mi történhetett. Na most 

végre visszaadja a sok fejmosást, amit addig a kései hazatérésekkor eltűrt. S kiszólt nagy 
mérgesen:

– Ugyë, asszony… Hát ëjenkor këll hazajönni?



■  ■

■  



■  ■  

■  ■  



■ ■ 119 ■

■  ■  

Beléestem, benne vagyok…■

Jóska bám legénykorában egyszer megint későn botorkált a kocsmából hazafelé, taszí-
totta a biciklit.

Taszította s dudorászott…
Akkoriban fektették le az első vízvezetéket a falu utcáiban, s egyik napról a másikra 

hatalmas árkokat ástak szanaszét minden utcában. Nem látott Jóska a sötétben, s hirtelen 
belecsúszott az egyikbe úgy, hogy a biciklit is magára rántotta. Szűk volt az árok, mély, s ő 
beleszorult a drótszamárral, és nem tudott kikecmeregni belőle. Ezért egy idő után abba-
hagyta a próbálkozást, belenyugodott, s várta, hogy valaki majdcsak jő, s kiszabadítja.

Eltelt egy idő, nem jött senki, így elunta magát. Hogy elüsse az időt, folytatta a dano-
lást, dallikázást. Akkor oda ért az egyik szomszédja, s hallja ám, ahogy harsogja valaki az 
árokban:

– „Beléestem, benne vagyok, a szerelëm rabja vagyok…”
Nagyot nézett a szomszéd:
– Micsinálsz itt, te Jóska?
Az meg csak énekelt tovább, mígnem a jó szomszéd kihúzta az árokból. Az még énekelni 

is segített neki, mivel hogy a kocsmából jött ő maga is…
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■ Biciklik 

A drótszamár a kocsma emberének nélkülözhetetlen kelléke volt. A nélkül nehéz volt 
hazajutni. Történt egyszer, hogy olyan közel lakott a részeges ember a kocsmától, hogy 

nem kellett neki bicikli. Gyalogosan akart hazajutni, de annyit megivott, hogy a gigája már 
alig mozgott; még tántorogni se sikerült neki. Így a kocsmaajtótól nem nagy távolságra leült 
az utca közepére, s ültében hosszú ideig „nëzëgette”, hogy forog vele a világ. Közben valami 
kapaszkodó kézmozdulatokat tett, mintha valamit meg akarna fogni. Nevetgélve lesték ezt 
a kocsmázó legények, s odaszóltak neki:

– Mit kapadozik, Pista bám? Keljën fël, ne darvadozzon itt, me fëlfázik! Hajja, kënd 
így soha se ér haza!

– Psszt, azt a mindënëdët! Most elvétëttem! Pedig mán mëgvót: látod, fi am, ahogy forog 
az ucca, majdnem mëgfogtam a házam sarkát…

A kocsma környéke pedig továbbra is teli volt várakozó biciklikkel. Kigyűltek a kocsma elé 
a legények, s megint csak jót szórakoztak…

Épp indult haza megint az egyik jó állapotban lévő kuncsaft , és próbálta tolni a sza-
marát. Hanem elfelejtette volt, hogy lakatot is tett rá, s nem forog a kerék… Nem is akart 
engedelmeskedni a gazdájának, de az addig erőltette, mígnem egy-egy toló mozdulattal 
át-átesett rajta. Felkelt, leporolta magát, dühösen leállította a biciklit, s egy újabb kísérletet 
téve megint átbukfencezett rajta…

A bukdácsolást megunta, s az ugratásoktól irtó ingerült lett a mi részegünk. Hirtelen 
jól megdöcögtette, megrázogatta a biciklijét a szarvánál fogva:

– A fene essën beléd! Hát én vezetlek tégëd, vagy te ingëmët!?
Azzal úgy földhöz vágta, hogy csak úgy nyekkent…
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■ Árokban hálni veszélyes! 

Sok falubeli férfi ember igen szerette a rövidet, a pálinkát, de persze a jó fröccs meg a sör 
sem volt megvetendő annak, aki szerette. Ezért volt, hogy a nehéz robotolásokért meg-

kapott bér gyakran legelébb a zsebbe, aztán a kocsmába került el, s majd csak harmadszorra 
kötött ki az asszony kötényében, már amennyi megmaradt belőle…

Ahogy illett, férfi ember, ha faluba (kocsmába) indult, biciklit taszított maga mellett. 
Ekkor fogadni is lehetett: valami holmiért, áruféléért, terményért indul valahová, hogy 
elláthassa a majorságot, vagy a kocsma hangulata vonzza, és lelki támaszt keres… Tippelni 
lehetett, ámbár személy szerint lehetett tudni a faluban, hogy kinél mi a helyzet.

Volt egy egyszeri a faluban, aki kucsmát húzott a fejébe, és taszította biciklit a Bokros-
féle kocsmáig. És el lehetett már képzelni előre, hogy a kucsma helyettesítette a párnát, a 
bicikli meg a takarót, mert amikor nagy kapatosan zárórakor kitessékelték a világ legjobb 
kocsmájából, némi eltévelyedés után csak beledőlt az árokba, a kucsmát a feje alá gyűrte, 
a biciklit meg magára húzta takarónak. Így aztán viszonylagos komfortban töltötte el az 
éjszakát.

A nap már jó magasra hágott, amikor megébredt és felkászálódott, majd nagy körülmé-
nyesen biciklire ült és elimbolygott hazáig. Még büszke is lehetett arra, hogy míg más részeges 
cimborákat kétkerekű kordén húztak végig a falun az utána viháncoló gyermeksereg nagy 
örömére, addig ő szép csendesen hazakarikázott. Igaz, hogy többnyire erősen cikcakkolva 
végig az utca mindkét oldalán…

Az egyszerinek olyannyira szokásává vált az árokszélen hálás, hogy egy alkalommal 
néhány vásott kölyök kileste, amikor az árokparton karját széttárva hortyogott. Gon-
doltak egyet, gyorsan körülnéztek, majd letolták a nadrágjukat, s a részegnek a tenyerébe 
piszkítottak. Aztán a jómadarak egy fűszállal addig csiklandozták az orrát, míg oda nem 
kapott mindkét kezével az arcához, s jól bépingálta magát. De olyannyira, hogy szebb volt, 
mintha kormozta volna… El lehet gondolni, mi volt ott… Akkor aztán a büdösségre lett 
hirtelen kijózanodás, meg nagy szitkozódás, köpködés, öklendezés, némileg gyengélkedő 
őrjöngés, és a bágyadt részegnek olyan eruptív rosszulléte, hogy józan emberek olyant még 
az ellenségnek sem kívánnak.

De hogy otthon mit kapott az asszonytól!
Hosszú ideig nemcsak a kocsmát kerülte el, hanem szégyenletében még az utcára is csak 

nagy körültekintéssel lépett ki…
  • bépingál befest
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Mestër, vigyázzon! ■

Elindult az egyszeri a kocsmába, s vitte magával a biciklijét szokás szerint, ha sokáig ott 
felejtené magát, hogy legyen, aki késő éjjel hazakísérje. Úgy is történt. A kocsmázó 

cimborák záróráig köszöntgették egymást, azután zavaros fejjel mindenki elindult a maga 
útján hazafelé, hogy hajnaltájt ne kelljen támasztani az ajtófélfát kívülről.

Hanem, a mi emberünk „mëgkutyálta” magát. A biciklire felülni részeg fejjel nem tudott, 
így inkább taszigálta. De hogy, hogy nem, hol vagy egy fának, villanyoszlopnak, hol valami 
bokornak, hol egy ház sarkának tolta a biciklijét… A gyér utcai világítás miatt egy idő után 
eltévedt, s feladta a küzdelmet a sűrű köddel. A feje olyan nehéz volt, hogy nem volt mit 
tenni, valahol meg kellett pihenni: jól megkapaszkodott az árok szélében, s lefeküdt.

Mivel fázni kezdett, magára húzta a biciklijét, úgy próbált elaludni.
De sokat ivott, időről időre visszakívánkozott belőle az ital! Fel-felserkent, s részletekben 

adagolta a természetnek, amivel addig dolgozott… Közben jól összehányta magát, az arcát 
s a ruháját. Utána visszazöttyent, s horkolt tovább kora reggelig.

Virradatkor arra ment egy falubeli, arra lett fi gyelmes, hogy az árok mélyén mormog 
valaki: de meg valami lefetyelésféle is kihallatszik. Hát amikor az árok peremére ér, látja 
ám, hogy két-három kóbor kutya veszi körül a bicikli alatt heverő részeget, s nyalogatja a 
pofájáról a hányadékot. Ez meg motyog s morog álmában, mintha a borbélynál borotválás 
közben lenne:

– Mëstër úr, csak vigyázzon, hogy mëg ne vágjon!



■  ■  
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Szeretősek
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■ Mitől lënne gyermëk?

Megnősült az egyszeri agglegény szülei nagy örömére. Titokban már azt gondolták, 
hogy valami kálikféle, s hogy már soha nem lesz nős ember belőle; s ne, még mennyi-

re! Most megelégelte a legényéletet, a kocsmázást, fogta magát s megházasodott! Méghozzá 
vagyonos családból való leányt talált magának!

Az igaz, hogy az a leány se nagyon kellett a legényeknek. Nem volt valami szépség, 
inkább valami olyasmi, mint cipók között a bodega. Valami hibája mindkettőnek volt, de 
hát végtére is egymásra találtak.

Megvolt a nagy öröm mindkét családban, s meg a lakodalom is hamarosan, a vőlegény 
pedig hazavitte a menyasszonyt. Egy ideig úgy nézett ki, a fi atalokkal minden rendben van. 
A tisztaszoba az övéké lett, s éldegéltek csendben, látszólagos boldogságban az apai házban. 
Hanem eltelt egy pár hónap, el egy év, két év… A szülők bizony egyre türelmetlenebbek 
lettek. Az anyósnak fel vót vágva a nyelve, csipkelődött, példázódott, s a menyecskét egyre 
durvábban szólta le már a faluban is… Ki is mondta ápërtén:

– Azt a mihaszna málészájuját! Csak meresztgeti otthon a kürpecit! Gyermëk mëg 
nincs. Pedig az én fi jam micsoda fëss embër, így s úgy! – s mit tudom én, szidalmazott és 
dicsekedett. Hogy jobb embert keresve se talált volna, most meg még egy gyermeket se 
képes szülni neki? S hát!

Az anyós azonnal meg is bánta, mert visszakapta a menyecskétől:
– Mitől lënne gyermëk, anyám? Tán biza a szék lábától?

 • kálikféle nem egészen férfi  • bodëga szegélytésztából a tűzhelyen 
megsütött, lapos, száraz lepényféle • ápërtén egy az egyben 

 • kürpec fenék
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Borbély Jani szeretője ■

A felszabadulás után beindult a jugoszláv hadseregbe való besorozás, s a székelyi legénye-
ket a kubinyi vonatállomáson tették vonatra. Eleinte közönséges marhavagonokban 

szállították el a regrutákat, az ifj oncokat. Leginkább a leányok kísérték a szeretőjüket egészen 
az állomásig. Kikísérték, s legtöbbször meg is siratták a búcsúzást, mert a katonaság hosszú 
ideig, úgy két és fél évig tartott. Ezért aztán kihasználták a még együtt tölthető perceket.

Volt egy Borbély Jani nevű legény, akinek a szeretőjét, Kaszás Bözsit valami nagy munka 
miatt otthonról nem engedték el időben. Ezért csak megkésve a kertek alatt futott a vonat-
állomásra. A regruták már kezdtek felkászálódni a vonatra, Bözsi meg még sehol… Borbély 
Jani már nagyon ideges volt, izgult nagyon, fi gyelte a határt, a hántutat, csak lesett Székely 
felé. Már mindenki felszállt, s őt is felparancsolták a vonatra.

Akkor egyszer csak meglátta a szeretőjét, amint szalad az állomás felé! Úgy száz-százöt-
ven méterre lehetett már csak, de el is indult a vonat, s nem tudta utolérni. Ekkor kiabálni 
kezdett Borbély Jani:

– Ájjon mëg a vonat, me jő Bözsi!
De bizony, nem állt meg a vonat… Aztán híre ment a történetnek… Még jó sokáig 

szállóige volt a faluban. Ha valaki késett valahonnan, vagy ha nem tudta leállítani magát 
valami vitában, rögtön mondták:

– Ájjon mëg a vonat, me jő Bözsi!

 • kubinyi kevevári • hántút földút
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Pillancs Orbán erősködése ■

Pillancs Orbán fürge, kicsi parasztember volt, a folyton izgő-mozgók sorából. Mint-
ha sózták-paprikázták volna a fenekét… Hirtelen indulatait sokszor úgy vezette le, 

hogy megtámadta, és tehetetlen dühében a neki mit sem ártó kapufélfát rugdalta meg. A 
felesége hosszú szentlapos, langaléta asszony volt, aki azonban, ha csak oldalra fordult, az 
árnyékával eltakarta Orbánt. Majd két fejjel volt magasabb hites férjénél, ezért az titokban 
tartott is tőle.

De sokat veszekedtek: időről időre olyan tánckeringőt rendeztek, hogy csak na. A han-
goskodásuk perlekedéssé, riogatássá fajult: de közben egymáshoz nem értek, csak hadonász-
tak egymás orra előtt, és köröznek „veszélyesen” egymás körül.

Egy alkalommal veszekedés közben kitáncoltak a házból, az udvaron át egészen a lűtőig, 
majd a supáig s a disznóólig anélkül, hogy egymáshoz értek volna, vagy kárt tettek volna 
egymásban: megint csak hadonásztak egymás orra előtt. Végül Orbánnak eszébe jutott, 
hogy a bütünél elrejtett egy rozsdás kést, így felcsillant előtte a győzelem reménye, s mikor 
a kést végül elékotorta, felordított:

– Asszon, most mëgiszom a vérëdët…
Az asszony végre ez egyszer megijedt tőle és beszaladt a házba, de ekkorra már alább is 

hagyott Orbán nagy vérszomja. Végezetül diadalmasan belévágta a rozsdás kést a klozet 
ajtajába:

– Na ugyë, a fene a fejedët… most aztán mëgkaptad a magadét!

 • supa házvégi kocsiszín
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■ A rëhomazsír

Jóska fi atalember egyszer térdfájásra panaszkodott. Addig-addig fájlalta, hogy elment 
vele az orvoshoz. Kapott is tőle valami kenőcsfélét: azt mondta, hogy rëhomazsír.

Otthon Jóska kipróbálta: jó erősen bedörzsölte vele a térdét, aztán a javaslat szerint 
pihentette. Hanem elfelejtette, hogy a zsír nagyon erős, s kezet kell mosni utána. Mikor 
kiment kisdolgát végezni, s pisilés után elcsomagolta… csak visszafeküdt. Egy időre érezni 
kezdte, hogy baj van a férfi asságával, mert nagyon csíp, s dagad…

Bizony olyan baja lett, hogy irtózatosan megduzzadt neki… Akik akkor meglátták, azt 
mondták, akkora bunkója nőtt, hogy szoknyában ment vissza az orvoshoz. Sokáig mondo-
gatták az eset után, hogy boldog az a fehérnép, akinek rehomás a férje, mert az a kenőcsöt 
az orvostól bëndërészésre is kérheti.

• rëhomazsír reumazsír • bëndërészés kakasolás (párosodás céljából)
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■ Ez mán ërotikus

Egy idő elteltével elfelejtették a lakodalmast. Teltek-múltak a napok, János és Regina 
folytatták megszokott életüket, nappal dolgoztak, éjjel pihentek.
Volt nekik egy régi faliórájuk, amit a német szomszéd hagyott rájuk, amikor a nagy há-

ború végén száműzték, deportálták őket. Ez az óra hangosan ketyegett, és minden órában 
csendült. Egy ideig bosszankodtak rajta, de csak nem vették le a tisztaszoba faláról: drága 
portéka volt. Egy idő után pedig úgy reászoktak az óraketyegésre, nélküle szinte aludni 
sem tudtak volna.

Történt egy éjszakán, hogy az óra járásában hirtelen megállt. A babona szerint ilyenkor 
közeli hozzátartozó leheli ki a lelkét, de a háziak tudták, hogy ez valójában butaság: vagy 
beakadt valami fogaskerék, vagy nem húzták fel az óraláncot. Felneszelt a csendre János 
bám, de nem nagyon akaródzott neki feltápászkodni, egy ideig sóhajtozott, aztán inkább 
Regina német bökte oldalba:

– Te, Rëgina, hallod-ë? Alszol? Áll a szërkentyű mëgint…
Regina ném alighanem álmodott valamit, mert ébredtében nagyon félreértette a dolgot, 

s a „szerkentyűt” másképp képzelte el!
Megörvendett, mert már régen volt, s nagy fürgén meglapogatta a dunyhát, aztán 

vaszkalni kezdett:
– Na, jól van, na – adta meg magát –, csak várj ëgy kicsiddég, amíg béfordulok…

 • vaszkal vackolódik, izeg-mozog
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■ Józsi bám mëg a hűség

Józsi bám legénykorában szép szál, de vékony legény volt, és mivel nyökögősnek született, 
eléggé visszahúzódó természet volt, nem is igen kellett a leányoknak. Kellett azonban 

a lepcsës szájú Áninak, aki mindig mindenen zsörtölődött s gyűlölködött. Mivel ő meg 
azért nem kellett más legénynek, mert örökösen összevont szemöldökkel járta a világot. 
Így kerültek össze boldogan-boldogtalanul.

Nem is lett volna ebben hiba, már volt vagy három gyermekük is. Józsiból lassan Józsi 
bám lett, Ániból pedig Áni ném.
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De az asszony szája mindig járt. Józsi bám meg nemigen járt sehova, legfeljebb, ha küldték. 
Ha nem dolgozott, inkább csendben ücsörgött vagy portyázott az udvaron, a kertben. Ez 
tűnt fel Áni némnek, s mennél tovább nézte, annál jobban billegett a logikája. Lesegette 
egy ideig a nyári konyha ablakából a férjét, s összevont szemöldökén egyre mélyebbre hú-
zódott a ránc.

Egyszeriben szörnyű gyanúja kerekedett: hogy Józsi azért sündörög folyton az udvaron, 
s a kertben, mert valami fehérnép, valamelyik szomszédasszony után koslat! Mennél jobban 
„töprenkëdëtt”, annál hihetőbb lett a gondolat.

Egyszer épp, ahogy Józsi kerengett a kertben, a kertszomszédságban, a hambár oldalán 
megjelent egy gömbölyded farú menyecske: illegett-billegett, piszmogott a kerítés végében. 
Látta Áni ném, hogy Józsi épp arrafelé nézelődik. Valami pajzán csalóka képek villantak 
fel az agyában. Na, ennyi kellett csak… Kirohant az udvarra, s nekirontott Józsinak! Lett 
nemulass!

– Józsi, az anyád szëntyit, az apád erre-arráját, most mëgfogtalak, te csaló! Ki után 
leskelődöl, te? Nem szégyëllëd magad, elcsal a szomszéd kurvája?! A ménkü csapja le a lét-
rájáról, majd kitépëm én a haját! Hát azt gondolod, vak vagyok? Hogy nem vëszëm észre: 
te ëjen-ojan haszontalan?! Na, lësz maj’ szeretőzés, ha elkapom, ne félj… s lësz nekëd ës, te 
hűtelen, te ganyé!!!

Azzal csépelni kezdte Józsi bámot valami durungfélével, az meg védekezett, ahogy tudott, 
s próbálta csitítani Áni német:

– Te Á-áni, mëg-ker-ker-gültél? Ha-gyod abba, a-asszon? Mi lelt, fé-éleszü, mëg-hü-
űjültél?

Egy darabig kergetőztek, mire észbe kaptak, már a nyári konyhában, a sarokban vere-
kedtek. Közben eltűnt a szomszédasszony a hambár oldaláról, mert csak a „kapacskáétt” 
kapaszkodott fel: valami giz-gazt fedezett fel az udvaron, s azt akarta kikapálni a virágos-
kertjéből.

Később nagy nehezen lehiggadt Áni, Józsi meg kiszedte belőle a baj okát. Csak somoly-
gott magában, csóválta a fejét, s a végén kinyögte:

– Ho-ogy én më-ëgcsajjalak té-égëd? Hát nem-ë lá-átod, hogy né-éézëk ki? S aa-az a 
fi -íjatal asszon? Há-át az hëjzzám se jönne!!!

 • lepcsës pletykás • koslat tekereg, jár valaki ki után • hambár 
kukoricagóré
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■ Kicsit elvétëtte…

Hazafelé a kocsmából késő éjjel, sötétben megesik, hogy bár erős a törekvés, az ember 
elvéti a lépést, s eltéveszti a saját házát, majdhogynem a saját feleségét is. Azt a csudát 

a szomszédság csak egyszer látta, hogy Bréti Miska ágyba bújt…
Lüttyögött, botorkált, dülöngélt Bréti haza éjjel nagy részegen, s elvétette a saját házát, 

a szomszédéba ment be. Nem is olyan furcsa dolog ez falun. Akik a régi Székely telepes 
házait, kincstári házait látták már, azok tudják, hogy olyan egyformák voltak mind, néha 
csak a házszám különbözött.

Így levetkőzött, s lefeküdt Bréti a sötétben, le a szomszédasszonya mellé gond nélkül; an-
nak a férje meg éppen a másik kocsmából, s még másik kerülő úton battyogott hazafelé.

Ki tudja, mi lehetett volna belőle… De szerencsére nem történt meg a baj, mert amikor 
Bréti átvetette a karját az asszony derekán, az szegény az idegenszerű szuszogásból megret-
tent, s hirtelen egy szőrös kézre, s valami karórára tapintott. Egyből tudta, hogy ez valami 
tévedésféle lehet… s ijedtében kiugrott az ágyból. Nagy hirtelen felgyújtotta lámpát, s egy 
nagyon kicsit megkönnyebbült:

– Jézus, Mária! Hát maga mëg mit keres az én ágyamba?
„Mëgëbredt” nagy nehezen Bréti, s a hirtelen támadt világosságra pislogni kezdett, s 

„körbevigyázkodott” a tisztaszobában…
– Tudom én? … Há nem hazajöttem?
Aztán feltápászkodott, s úgy gatyában botorkálni kezdett az ajtó felé, amikor megnyi-

kordult az ajtó, s belépett a férj ugyancsak daggyosan. Igencsak elcsodálkozott… Ekkor 
mondta Bréti:

– Jó estét, szomszéd… Elvétëttem a házszámot…

 • Székely (itt) Székelykeve • daggyos elázott, kába
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■ Hogy lëtt mëg Rëbi?

Nemcsak manapság követnek el huncut dolgokat az emberek, a falusiak is tudták ám, 
hogy kell béhevitteni a kuptorba. Egyszer, jó régen kalákába hordták haza a szénát. 

Alkonyattájt rakták az asztagot fel a szekerekre szép sorjában, s ki hova kapaszkodott azonnal 
fel, hogy ne kelljen gyalogolni hazafelé.

Péter bám még fi atal volt, hetyke bajszos parasztember. Az utolsók között rakodott se-
rényen, előtte meg Rebi ném hajlongott, akkor még jó csecses-faros menyecske. Ők ketten 
valahogy egymás mellé keveredtek, s munka közben titkon szemezgetni kezdtek egymással. 
Az utolsó szekéren jutott nekik csak hely, de nem nagyon bánták, mert a szekeret nem 
pakolták meg egészen, más nem szállt fel utánuk, s így jó sok hely maradt nekik. Jól elnyúj-
tózkodhattak, beszélgettek, nevetgéltek… Ebből lett a baj: a szekérdöcögésnek eredménye 
lett, s a menyecske idő múlva illegetni kezdte magát, meresztgetni kezdte a kürpecit. Ettől 
Péter bám is izgalomba jött… Addig-addig forgolódtak, tekeregtek, hogy végül szűk lett a 
hely: Rebi némnek hanyatt esett jól a fekvés, a fi atalembernek meg hasmánt. Aztán hazáig 
valahogy egybecuppantak…

 De nem is látta senki őket, mert a szekérsor legutolján voltak. Szemtanúja nem volt az 
egyszeri esetnek. Vagy aki látni vélte, az elfordult. Aztán kilenc hónap múlva megszületett 
a kis Rebi. Mondták is a hátuk mögött sokáig:

– Hát ez kiköpött Pétërke…

 • mëglëtt itt a. m. megszületett • béhevitteni a kuptorba befűteni 
a kemencébe (átvitt értelem) • kürpec far
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■ Kútba esett Ványa bám
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V ánya bám igen szigorú, bërcsika ember volt világéletében. A faluban nem volt vele nagy 
gond, mert tisztességes parasztember módjára viselkedett mindenkivel, de tudták róla, 

otthon gyengéje volt, hogy minduntalan jól odapalt az asszonynak. Ez attól függött, hogy 
milyen kedvében volt. Hol jó-, hol meg rosszkedvében verte meg.

Julis ném istenfélő, béketűrő asszony volt, mindezt elviselte a férjétől egész életében, 
hiába mondták, hogy szépasszony létire vígan férjhez szökhet máshoz is.

Történt egy alkalommal, hogy Ványa bám „curikkolva” érkezett haza. A kerekes kútnál 
akarhatott valamit, de hogy mit, még ő se tudta. Csak azt mesélik, hogy a bicskáját elővette, 
s addig hadonászott vele, hogy beléejtette azt a vízbe. Ahogy utána hajolt, belébukfencezett 
ő is. De nem lett baja! A vízben visszájára fordult, s lipinkázott rajta, mint valami béka, s 
addig kuruttyolt:

– Julis, az anyád erre-arráját, kelj fël! Itt vagyok a kútba! Pakolj, híjj valakit, s húz-
zatok ki! 

Szaladt a felesége lélekszakadva a szomszédba. Lilka bácsival a hátában vissza a kúthoz. 
Látta Lilka, hogy nem lehet nagy baj, Ványa bám szitkozódott, köpködött, krákogott 
odalent.

– Húzzatok ki tüstént! Engedjétëk le a vödröt, me’ mëgfulladok!
Gondolta Lilka bácsi, most megtanítja:
– Hallod-ë, te Ványa! Én leëngedëm a vödröt, në! De mëg këll hogy igérd, hogy Julist 

többet nem bántod! Hallod-ë?
Nem akarta ezt meghallani Ványa bám, kiabált tovább:
– A vödröt, de azonnal!
– Nem hallasz, Ványa? Engedëm le, s húzlak ki, ha elébb mëgígéred!
Engedte a vödröt, s mikor Ványa nyúlt a vödör irányába, húzta vissza. Ványa bám prüsz-

költ, káromkodott, s követelődzött, de Lilka bámnál sem volt apelláta.
– Ha nem esküszöl mëg, hogy Julist nem bántod többet, nem húzlak ki, mëgértëtted?
Ványa bám végül megígérte, hogy a feleségét nem veri meg többé. Kihúzta Lilka bácsi, 

hogy nehogy tényleg megfulladjon.
Hogy aztán mi volt? Ványa bám biza, ahogy kihúzták, abban a pillanatban elfelejtette, 

hogy mit ígért meg, s kifűtötte az asszonyt már az első adódó alkalommal. Hiába, a vérében 
volt. Nehezen változtat az ember a szokásán…

 • bërcsika keményfejű, kötekedő
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■ A koporsócsinálás

Guszti bácsi, aki malmot és mozit is működtetett egyszerre, valóságos ezermester volt. A 
bátyja asztalosnak tanult, így Guszti bának is volt fogalma a fával való munkához. És 

mit ad Isten, amikor anyósa a másvilágra szenderült, Guszti elhatározta, hogy a koporsóját 
bizony ő készíti el. Hogy mi volt ennek a döntésnek az apropója, drága volt-e a koporsó, 
vagy a beszerzése volt körülményes, esetleg a szomszédban lévő asztalosműhely csábította 
új próbatételre, azt már csak ő tudná megmondani. Tény, hogy átment a szomszédjához, 
Vámos Mihály asztalosmesterhez. A mester türelmesen végighallgatta, majd gyorsan leszö-
gezte, hogy akarhat ugyan Guszti koporsót csinálni, de úgysem tud.

Guszti bá megdühödött, és addig zsörtölődött, erősködött, amíg az engedélyt a munká-
hoz megkapta. Vámos kikötése csak annyi volt, hogy Guszti bám még véletlenül se fuserálja 
el a szép deszkákat, ezért segítségül hívják át Retkes Ádám komáját, aki szintén asztalos. 
Közösen majdcsak kiötlik az ácsolás csínját-bínját.

Guszti bám engedett, bár a hamar felfortyanó Retkes Ádámmal való korábbi összetű-
zéseik miatt nem igazán szívelték egymást. Az alku azonban alku.

Hamar-gyorsan ki is szabták a deszkákat, az alját, az oldalakat, a végeket s a szemfedő 
alkatrészeit, de mire idáig eljutottak, már mind a kettőnek jól felment a pumpája: vitáztak, 
dühösködtek… A végén Retkes Ádám kifakadt, hogy az ilyen mester, mint Guszti bám, 
mit csináljon a munkájával…

Felfordult ekkor a világ, Guszti bám nyaka ere kidagadt, lüktetett, ő vereslett, izzadt és 
dühödten szegelgette a koporsót:

– Één… elismerëm, hogy Retkës Ádám asztalos, de hogy koporsót ës tud csinálni, azt 
nem!

Retkes Ádám meg puffogott magában, mint egy gőzgép. Végül szó nélkül otthagyta 
Guszti bámot, és szent haraggal becsapta maga mögött az asztalosműhely ajtaját.

Hogy végezetül elkészült a koporsó, az biztos, de hogy kibírta-e a főpróbát, az nem. Az 
esetet azóta is emlegetik a faluban. Igaz a mondás: két dudás egy csárdában nem fér meg.

 • puffog itt: méltatlankodik magában
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■ Guszti bám reggelije

Guszti bácsi világéletében igen pontos ember volt ellentétben a feleségével, akinek időér-
zéke gyakorta kihagyott. Neki mindig igen sok megbeszélnivalója akadt. Így pletykákba 

bonyolódva sűrűn felejtette magát a péknél, a boltban vagy másutt, bármilyen céllal indult 
el otthonról. Reggel kellő időben Guszti bám leült a konyhaasztalhoz reggelizni, amikor is 
a kamrában kajtató felesége kiszólt:

– Jaj, Guszti, në, elfogyott a tej, gyorsan átszaladok a szomszédba!
Azzal fogta a kandlicskát, és kilépett az ajtón. Guszti bám egy darabig nézelődött, majd 

révedezni kezdett, türelmesen tervezgetni kezdte a napot… Jó időre rá más fi lozofálásokba 
is belekezdett, de lassan elunta magát, és a türelmének is vége szakadt. Nem és nem jött az 
asszony haza.

Nem először tapasztalta meg az asszony gyengéjét. Hirtelen gondolt egyet, felszökött 
az asztaltól, előkeresett egy karkosarat, két tányért, evőeszközt; hamarjában összepakolta, 
s át a szomszédba…

Ott találta a feleségét a szomszédasszonnyal. Még nagyban osztották az osztanivalót. 
Kicsit megrebbentek, amikor Guszti bám megjelent az ajtóban:

– Úgyë, te Anus, mü máma itt rëggelizünk?
Akkor már az asszony nagy restelkedve, szó nélkül vette az irányt hazafelé. Még a kand-

licskát is hátrahagyta. Nem is volt gond egy ideig a pontosságával. De azután annál több…

 • kandli, kandlicska literes, bádogból vagy alumíniumból készí-
tett drótfüles tejeskanna
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■ A gyújtógyertya

Guszti bácsi vállalkozó szellemű iparos s ezermester hírében állt. Egy időben kukorica-
morzsolója is volt, amit ügyesen működtetett, mert sokfelé hívták a faluban. Történt 

egyszer, hogy amikor Daradicséknál morzsolt, hirtelen leállt a régi típusú, viharvert kurblival 
indítható morzsológép motorja. Guszti bám izgatottan szétszedte, s a motort szerelgette, de 
nem jött rá, mi lehet a baj, Daradics gazda pedig egyre türelmetlenebbül fi gyelte a tehetet-
lenkedést. Nemcsak körbesettenkedett, hanem kontárkodott, bele-beleszólt, majdhogynem 
ő adta a tanácsokat a mesternek. Guszti bámnak már elege lett. De végül rájött a hibára, 
hogy talán a gyújtógyertyák mentek tönkre, s emiatt nem működik a masina. Pótgyertyái 
azonban nem voltak, ezért rákérdezett Daradicsra:

– Nincs këntëknek véletlenül itthon valami gyútógyërtyájik?
Meghallotta ezt Daradicsné, és abban a minutában eszébe jutott:
– Dehogy sincs, Guszti, várj csak, në minnyá elékeresëm! – kajtatott hosszasan a kam-

rában, és uramfi a, visszatért két-három gyertyacsonkkal, amit az almáriumban tároltak 
áramkimaradás miatt!

– Nëzd csak, Guszti, itt vannak, válogass… Ez itt mëg még szëntëlt gyërtya. Ez jó 
lëssz-ë?

Guszti bámnak az asszonyi tudatlanság láttán szinte felrobbant az agya. A düh vetette 
szét, és káromkodott, mint a kocsis. Aztán kifújta magát, és csak ennyit mondott:

– Mënnyën innen, jóasszony a maga gyërtyájával, elpakoljon, me’ mán nem állok jót 
magamétt…!
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Tóltak? ■

Tóma bácsi nagyon jó bognármester volt a faluban. Nagy becsben tartották, s mert szinte 
sose ivott, a falu népe szívesen adta hozzá segédnek az asztalosságot tanuló ifj akat. Ha 

a mesternek hibája volt, csak egy lehetett: egy kicsit szösznyelvű volt, mert nagyothallott. 
Így aztán sokszor azt mondtak róla a közelében is, amit csak akartak.

A felesége, Bözsi ném takaros és spórolós, igen jó asszony hírében állt, de hirtelen haragú, 
igen zsémbes természete volt. Megfőzte az ebédet, s mikor feltálalta az asztalra, kikiabált 
az udvarra, a műhely felé, de csak egyszer:

– Tóma, kész az ebéd!
S ha Tóma bácsi nem hallotta meg, az asszony leült az asztalhoz s egyedül ebédelt meg. 

Mivel ez többször megismétlődött már, és a mester általában nem hallotta meg, igen restellte 
a dolgot. Szólt az inasoknak, hogyha a felesége kikiált, szóljanak neki. De ha úgy tűnt, hogy 
már ebédidő van, gyakran előre kérdezett:

– Tóltak?
 • tól (selypítve) szól
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■ A mozis

A falu nagy emberének számított Szofrán Tamás bácsi, vagy ahogy a faluban ismerték: 
a mozis. Tamás bácsi értelmes és jóravaló ember volt, termetére nézve alacsony és 

pocakos, mindig fekete öltönyben, kalappal a fején és sétabottal a kezében. Nemcsak a 
helyi mozielőadásokat szervezte meg, és a sarki mozitermet tartotta karban, de a kisbírók 
letűnő kidobolós világa után, a hatvanas években modern technikával vetekedő hangszórós 
kihirdetések működtetője is volt egyben.

Írásban kapta meg a helyi közösségből átküldött friss híreket, közleményeket, és a heti 
moziműsor lajstromával egybeszerkesztette a teljes híradót. A falu mozijának pénztáránál 
volt egy mikrofon, abba mondta be napi két alkalommal a friss híreket, és azok egyszerre 
hangzottak fel az utcavégeken villanykaróra szerelt hangszórókból. Így rövid idő alatt 
tájékozódhattak a helybéliek minden fontos eseményről.

Először is dobszóval kezdődött minden híradó, a falu életével kapcsolatos kihirdetés. 
Méghozzá valami Marš na Drini (Drinai menetelés) című partizánindulóval, amelyet 
Tamás bácsi kajánkodva Mars a Drinába! címmel fordított le.

Sokan emlékeznek még arra, milyen kétértelmű, gunyoros, a szerb nyelvről szándékosan 
„félremagyarított” fi lmcímfordításai voltak:

A Konjuh planinom (A Konjuh-hegységben) című partizánfi lmet a Ló a hegyen címre 
fordította, míg a Kapetan Lesi (Lesi kapitány) A kapitány leskelődik lett.

A Žena mora (A tenger asszonya) című Az asszonynak muszáj címet kapta.
Az akkoriban igen népszerű westernfi lmeket egyszerűen kóbojfi lmëknek mondta be.
Az összes érkező fi lmet pedig színes, szélësvásznú cinëmaszkópnak…
De a külföldi színészek sem panaszkodhattak volna, nagyszerű névújításokkal szere-

peltek: Steve Reves, a Herkulest alapító hollywoodi színész Révész Pista lett; John Wayne 
Vén János, Gregory Peck Pekk Gergé, Marcello Mastroianni (a szerb majstor Janiból) Jani 
mester, Toni Curtis Kertész Tamás.

A modernizált kidobolás a hetvenes évek derekáig működött, és jelentős mértékben 
befolyásolta a lakosság mindennapjait.

A mozis nagy népszerűségét humoros derűjével szerezte meg. A faluban mindenki előre 
köszönt neki, és évtizedekig mindenki mosolyogva emlegette. Rangban akkortájt az egyik 
legfontosabb ember volt a faluban.

Még a gyermekek is sokszor leutánozták, lejátszották karakteres mozdulatait, és az is 
előfordult, hogy a mozisra hivatkoztak, amikor a kisebbik testvér nem akarta megenni a 
rántott levest:

– Ëgyél, Misuka, ettől olyan szép kövér lëszel, mint a mozis!
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Mé’ nem gyúti bé? ■

Ferenc bácsi méhész volt az orvos utcájában, és a motorbiciklijével járt ki hetente a mé-
hekhez a mezőre. Egy reggel elindult hozzájuk, és szokása szerint összerakta a szükséges 

holmiját, egy nagy hátizsákban a hátára emelte, azzal kitaszította az utcára a járművét. 
Próbálta berúgni, begyújtani, de valami miatt nem ment. Hiába rúgta a kurbliját, vagy 
a karburátor lett túlszívatva, vagy valami szimëringet kellett volna kicserélni… De mivel 
nem igazán értett hozzá, csak rugdalta türelemmel a kurblit, hátha mégis beüzemel. A 
kísérletezése azonban eltarthatott egy jó ideig, mert egyre dühösebb lett. Előbb ledobta a 
hátizsákot, és motyogni kezdett magában, ami az elfojtott düh biztos jele volt. A szomszédból 
felfi gyeltek rá a Pámel gyermekek, és mind a hárman a kapualjba húzódtak, és türelmesen 
szemlélték a játékot. Egyszer csak, a legkisebbnek a fülébe súgtak valamit, az pedig enge-
delmesen feltápászkodott, s odament az öreghez:

– Feri bácsi! – szólt oda neki.
– Na mi van mán mëgint?
– Feri bácsi, de mé’ nem gyúti bé?
Az öreg ettől a nyilvánvaló provokációtól aztán borzasztóan felidegesedett. Kis híja 

volt, hogy felrobbanjon:
– Azt az anyád keservit! Mész innen rögtön? Még hogy mé’ nem gyútom bé? Ma, minnyá 

mëgmutatom, hogy mé’ nem!
Azzal jól földhöz vágta a motorbiciklit…

 • Mé’nem gyúti bé? Mért nem gyújtja be? • orvos utcájában a mai 
Május 1. utca Székelykevén • karburátor porlasztó • szimëring 
tapadógyűrű
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Ugratósok 
és csúfondárosok
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■ A kubikos mëg a szalonnabőr

A töltést építő kubikosok sokszor mesélték el a szalonnázás történetét. Ez arról szólt, 
hogy a vicces kedvű munkások a szalonnázás után jókat szunyókáló öreg társuk-

nak a bocskorszíját levágták, szalonnazsírral bekenve megsütögették, végül az öreget 
felébresztették, s megkínálták maradék szalonnabőrrel.

– Këll-ë ez a szalonnabőr? Kicsit mëgégëtt. Vagy eldobjuk?
Az öreg még éhes volt, örült a csemegének, a fi atalok pedig nagyokat kuncogva nézték 

végig, amíg „elmajszolja” a bocskoráról levágott szíjat.
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A hosszú nevű székely kubikosok ■

A székelyiek főként földműveléssel foglalkoztak, de voltak, akiknek éppen csak nadrág-
szíjparcelláik voltak. Ezek, szegények mezei idénymunkákból, esetleg kubikolásból él-

tek. Híres székelyi kubikosbandák voltak, munkáról munkára mentek; barangolásuk közben 
Sorbán János bandája eljutott egészen Kosovóra. Sokat gyalogoltak: sokszor „vaj ëgy hónapig 
ës oda vótak”… Csak hétvégeken járt a fi zetség, ezért alig-alig tudták élelmezni magukat. 
Pámel Lajos mesélte el, hogy Sorbán egy faluban megállapodott a helyi albán pékkel, hogy 
amint megkapják a bérüket, kiegyenlítik a számlát. Igen ám, csak a vállalkozó, aki felfogadta 
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őket, vagy két-három héten át nem akart fi zetni, így megegyeztek, hogy a napi kenyéradagot 
lajstromba írja fel a pék. Hogy nyomatéka legyen a dolognak, egy zsírozott kockás irkában 
vezette. Természetesen név szerint is alá kellett írni az átvett kenyérmennyiséget.

Amikor az adósok könyvébe a bandagazda Sorbán nevét kellett volna beírni, Sorbán 
hirtelen elhatározásból egy nótaszöveget diktált be a neve helyett: „Lekaszálták mán a rétët, 
nem terëm több virágot!”

Leesett az álla az albán péknek:
– Asztaját, mëjen hosszú a te neved!
– Hát igën, biza, ezt sokszor mondták rëánk, de ez nálunk székëly magyaroknál így van. 

Csak néha rövidebbre fogjuk, me’ mán unalmas végigmondani!
A zsák kenyeret minden nap felvették, és Sorbán mint bandagazda mindig aláírt… De 

végül pénzt ők sem kaptak a kubikosmunka elvégeztével, mert a vállalkozó átverte őket, és 
a pénzükkel lelépett ügyesen.

Így egy éjjel a banda is rövidre fogta: szép csendben felszedelőzködött, és hajnaltájt odébb-
állt. A tartozást sohase adták meg… De az albán pék azóta is várja a pénzét, mérgelődik, és 
időről időre eszébe jut, hogy a székelyi kubikosoknak milyen hosszú nevük van…
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A nagyon kedves Bindi szomszéd ■

Bíróék tisztességes székelyi parasztcsalád voltak, akik mint a legtöbb falubelijük, sokat 
dolgoztak… Ezért szerettek időben, a tyúkokkal lefeküdni, de viszont korán keltek, 

hogy a napi munkának eleget tegyenek. Ezért jó korán keltek, és korán kezdtek el végzelődni. 
Pontos időben ültek le reggelizni, mert a rend azt kívánta meg, hogy utána a többi napi 
teendőt is példásan elvégezzék. 
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Szomszédjuk, Bindi bácsi egy kicsit más ember volt, világéletében elmélkedett, gondol-
kozott; szeretett álldogálni, körültekintgetni, elemezgetni, kíváncsiskodni… Így megesett, 
hogy gyakran lesett át a más portájára. Ilyenkor szemrevételezett mindent, és tudálékos-
kodott, beleszólt mindenbe.

Ha csak tehette, a reggeli jó időben kiállt a portája elé, téblábolt, sétafi kált ide-oda. Az 
volt az egyik megrögzött szokása, hogy a szomszédja utcára néző konyhaablakán reggelente 
bezörög. De mivel nagyothallott, inkább csak hangosan beköszönt, belesett és integetett. 
Mindegy volt, belülről mit mondanak, úgy tett, mintha értené a választ…

Így azon a reggelen is az óramű pontosságával jelent meg, és kukucskált be Bíró Jóska 
bámék ablakán, és minthogy azok reggeliztek, megint csak bezörgetett:

– Jó rëggelt, szomszéd, në, mondom, csak béköszönyök… Há këndtëk micsinyálnak?
Jóska bám hirtelen haragú ember lévén erre már a szenteket még is előszedte volna, ha 

az asszony vallásossága és túlzott ájtatossága azt megengedi. Így csak mérgibe fújt egyet, és 
hangosan visszamorgott:

– Itt në, nyaljuk a seggünköt!
Bindi bám ezt is elértette, és elgondolkodva így válaszolt:
– Csak Isten áldásával, jó étvágyval… Në, mü ës minnyá, csak hazaérjek!
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A tudálékos szomszéd ■

Jóska bám mindig jó kedélyű, jóindulatú, de mindenből viccet csináló, gyors észjárású, 
szelíd ember volt. Valamikor a falu déli partján, a Duna felé néző lűtős részen lakott 

családjával. Élcelődései, szójátékai miatt mindenki szerette, még azok is megbocsájtottak 
neki, akiket bárgyúságuk miatt néha megtréfált.
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Gyakran jártak át barátok, szomszédok, komák, rokonok, s mindenki vidámabban lépett 
ki a kapun, mint ahogy belépett.

Volt a szomszédságban egy gyengébb észjárású, de irtó „ragadáncs” természetű ember 
is (akit nevezzünk egyszerinek). Ez a lassú felfogású, de okoskodó ember néha napokig 
mesterkedett, tervezgette a mondanivalóját, amivel azt szerette volna bebizonyítani, hogy 
ő is van olyan szellemes, mint Jóska bám.

Át is lépett időről időre ötleteivel a szomszédba. Jóska bámot fogta is a szó meg nem is: 
istenigazából nem élvezte ezt a fajta társalgást. Gyakorta egy kis idő elteltével a ház küszö-
bétől a kiskapuig ügyesen kiszorította szomszédját szép fondorlatos beszéddel. Az egyszeri 
szomszéd mindig azon vette észre magát, hogy ismét a kiskapuban állnak, és búcsúzkodni 
kéne. De ekkor is volt még egy erőtlen próbálkozása…

 Hideg ősz volt, és Jóska bám ingujjban kísérte ki a szomszédját, aki azonban még fer-
tályóráig nem tágított a kapucskából. Gondolta is Nagy Jóska magában:

– Na, várj csak, visszakapod te ezt!

Már decemberben jártak, amikor Jóska bám az udvar felőli ablakon meglátta, ahogy szom-
szédja lecammog a lűtő végén buzogó kis kerti forráshoz. Vödör vizet mert az állatainak, de 
hirtelenjében megcsúszott, és nadrágostul-bocskorostul combtőig belé a jegeces vízbe… Jóska 
bám magára kapta a jó meleg ujjasát, fel a kucsmáját, s lesietett a lűtőn a kertszomszédságba. 
Nagy örömmel átköszönt a vizesen topogó szomszédjának:

– Jó rëggelt, szomszéd, hát kënd? Na végre, ëpp mondom magamba, mëjen kurtára 
sikerëdëtt a múltkori beszédünk. Most mëg ëppenségvel rëjaérek…

Azzal átlépett a prostyán, és minden átmenet nélkül beszélni kezdett csupa olyasmiről, 
amiről parasztemberek általában szoktak. Úgy besűrítette a mondandóját, hogy a szomszéd 
szóhoz se jutott, fërtályóráig csak hápogott. Majd amikor észlelte, hogy a vacogó szomszéd-
nak immár elkékült a borvirág az orrán, rövidebbre fogta:

– Asztaját, szomszéd, csak most látom, hogy vizes a nadrágja… Ejnye, na, mënyëk mán 
a dógomra, nehogy mëgfázzon…

Szegény szomszéd, hogy mit kínlódhatott! Kékre-zöldre volt fagyva. Alig botorkált fel a 
lűtőn a csontkeményre fagyott nadrágjában, bocskorában, s vagy egy hétig nyomta az ágyat 
utána. De mindezek után erőst megritkultak a szellemeskedései…

 • fertályóra negyed óra • bészárízikel szárkévével befűt • kuptor 
kemence
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A kis farkasok ■

A kis farkasok nem igazi farkaskölykök voltak, csak az apjuk csúfolóneve után nevezték 
őket így. Barabás Albét bám, ahogy a faluban nevezték, Farkas Albét, indult volna 

ki a rétbe, de nem tudta levakarni magáról a gyermekeket. Ezért aztán ölre kapta őket 
egyenkint, s mindet felpenderítette a szekérre, a saroglyába. Lett nagy öröm, mosolyogtak 
a gyermekek, mint a vadalma, és nagy izgalommal nézgelődtek szanaszét a táguló világra… 
A Nagyalj partjánál találkoztak a nagyhangú Burján nevű falubélivel.

Ez gondolt egyet, s meg akarta viccelni Farkas Albétot. Jó hangosra fogta, hogy az alj-
parton lévők is nevessenek majd:

– Há hova lesz, Albét? Hova viszëd olyan korán a kicsi farkasokot?!
– Hova, hova! Viszëm őköt ki a rétbe, hogy a Burjánba kedvikre szarjonak!

 • burján Székelyen nagy gazt jelent • kedvikre kedvükre
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Templomos 
történetek
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■ A templom cëntrírozása

A sándoregyháziak eszességéről úgy emlékeztek meg, hogy templomukat az utca vona-
lához túl közel építették meg, ezért elöljáróik összeültek, megoldást kerestek a prob-

lémára. Akadt egy székelykevei is, aki jelentkezett, hogy jó pénzért orvosolja a bajt. Száraz 
borsót szóratott a templom fala elé, majd vezényszóra a helybéliekkel „odébb taszíttatta” 
az egész épületet. Az emberek lába alatt úgy görgött a borsó, mint a kecskeszar a deszkán, 
és azt gondolták, hogy a templom gurul odébb. Csak mikor az atyafi  a pénzzel odébbállt, 
jegyezte meg az elöljárók egyike:

– Szép, szép! Be jó, hogy sikerült cëntrírozni!
– De, jó lënne visszahíjni a székëlit, nem ártana, ha még ëgy kicsit odébb taszítanánk!

 • cëntrírozás becélzás, itt helyreállítást jelent
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A mohaëvő tehen ■

Később, midőn a sándoregyházi templom piros cserepes tetején a moha vastagon 
megtelepedett, jónak látták volna azt letisztítani. Kitalálták, hogy a falu egyik leg-

kövérebb tehenét felhúzzák, az majd leeszi a mohát… A toronyablakon keresztül kötéllel 
a nyakánál fogva felhúzták a szegény párát, s amikor a tehén már a nyelvét is kinyújtotta, 
mert megfulladt, a népek örömujjongva kiabálták:

– Nëzzék csak, në! Még fël se ért, de mán a nyelvit ës nyútogati, úgy kíváni a mohát!
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■ A pap mëg a faszujka

Egyszer, még ínséges időkben, talán a partizán időkben, amikor gyengülni látszott a falu 
hívőserege, igaz lett az a mondás, hogy a pap „ës ojan szëgén, mind a tëmplom egere”.
Hogy a valóságos szegénységét ne kelljen világgá kürtölnie, kihirdette magát a templom-

ban a sándoregyházi pap. Azt találta ki, hogy az elhúzódó nagy szárazságra való tekintettel 
esőért Istenhez imádkozik engesztelésül egész héten, hátha megjön majd a mennyei áldás. 
Cserébe mindössze azt kérte a hívektől, hogy az egyházra és egyszerű szolgájára való tekin-
tettel az eklézsiának adakozzanak. Mindegy, hogy mivel, pénzecskével, terménnyel vagy 
élelemmel, a lényeg, hogy támogatásukkal biztosítsák az ő túlélését is.

Hallgattak a hívek megjuhászodva, és úgy gondolták, hogy az ő kérésüknél, talán job-
ban meghallgatja majd a pap könyörgését a Jóisten. Ezért szerényen, de kitartóan adakozni 
kezdtek. Ki egy kis kukoricát, gyümölcsöt, krumplit és miegymást. Vagy egy baromfi t, 
tojást, darab füstölt húst, szalonnát vittek neki a parókiára, s a pap buzgón imádkozott 
tovább. Eltelt jó pár nap, és hívők kifogytak lassan: immár nem nagyon kopogtak be hozzá, 
mert aki tudott, az már adakozott. De elmaradni látszott az eső is, amiért könyörgött. Na, 
egyszer csak jött anyó, és bekopogott szerényen:

– Plébános úr, én csak ëgy szegény öregasszony vagyok, de hoztam én ës magának vala-
mit, hátha az Istenke mëgsegit…

Vajon mit? Érdeklődve fogta meg a csuprot a pap, s kíváncsian rögtön belelesett. Nem 
zsír, nem méz, nem lekvár, és a tetejébe még zörög is. Na mi lehet?

– Csak ëgy kis tarkababot hoztam magának… De jó az, laktató, szëgény embërëknek 
való!

A szegényes adakozással kapcsolatosan gondolt a pap magában, amit gondolt. Csak rá-
zogatta mérgében a babot, fénylett meg vereslett a képe, mint a pipacs a búzában, de végül 
nem bírta ki zokszó nélkül, elhümmentette magát:

– Tudja mit, anyó, imádkozok én magának ës, ha këll… Hát hiszen, imádkozhatok én, 
de nem ígérhetëm mëg hogy ebből esső lësz… Inkább azt gondolom, ettől a faszujkától, 
legfëjjebb ëgy kis szél, ha kerekëdik…

 • elhümmenti magát hümmög egyet
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■ Lázár és a Jóisten

Lehetséges, hogy a megtörtént eset nem is volt egyedülálló a paraszti világban. Voltak 
idők, amikor az emberek igen nehezen éltek meg, s szó szerint a két kezükkel kaparták 

össze a betevő falatot. Elsősorban a földből éltek, a paraszti munkából, az időjárástól és a 
Jóisten kegyelmétől függtek. Mert ha csáléra állt a három közül az egyik tényező, bizony 
hamar bekopogott az ember házába az ínség…

Ezért minden istenfélő ember megadta a gondviselőnek is, ami az övé. Vasárnap senki 
emberfi a nem dolgozott, és el nem maradott a miséről, ahol hálát adtak az Úrnak a min-
dennapi kegyeiért. A mindennapos gondjukra-bajukra így vártak orvosságos vigaszt. Egyes 
hívők természetesen úgy gondolták, hogy amennyiben többet adakoznak az egyháznak 
– több aprópénzt dobnak a perselybe, vagy többet imádkoznak a többieknél, az Úr őket 
buzgóságukért különbül jutalmazza.

– Na még csak az kéne – mondta volt a harangozó –, akkor a falu elöljáróit mán rég 
fëlvetëtte vóna a jólét s a temérdek pénz…

Voltak azonban vallásukban olyannyira áhítatosak, és áhítatukban is oly ájtatosak, hogy 
ennél csak az együgyűségük volt még erősebb s nagyobb.

Ezeknek aztán lehetett beszélni: mondhatta nekik bárki, s a szegényebbekre való tekin-
tettel prédikálhatta a pap is, hogy a lelki üdvözülés és a boldogulás nem attól függ, hogy 
hány fi llér kerül a perselybe, és hogy hetente hányszor vet keresztet az ember. Merthogy az 
üdvözülés és a jólét, nem az ájtatosság fokának függvénye, hanem vallásban a belső hité, 
munkában pedig becsületé és a kitartásé…

Volt egy Lázár nevű, aki gyermektelen lévén sokat imádkozott az Úr áldásáért. Olyannyi-
ra mentek már, hogy mint valami ügyeletesek, felváltva, vagy ő, vagy az asszony, állandóan 
a templomban volt a mëgájj… Ennyi ájtatosságtól egy idő után bárki megháborodott volna, 
de ők nem. Főként Lázár.

Sehogy se lehetett meggyőzni őt abban, hogy jobban tenné, ha ehelyett szorgosan dol-
gozna. Lázárnak mintha állandóan külön dolga lett volna Istennel, semmi pénzért nem 
hagyta, hogy egy pillanatra is megfeledkezzen őróluk…
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Napközben, ha mise nem volt, kulcsra volt zárva a templom ajtaja.
Akkoriban nehéz volt a népélet, még a pap is kijárt a földekre kukoricát kapálgatni…
Elmondta neki egyszer a Lázárék földszomszédja, hogy Lázárék hogy kapálgatnak. 

Megleste őket a pap, s tényleg. Lázár a sor végén suputyolt, majd elővette a tarisznyájából 
az imádságos könyvet, s letelepedett az eperfa tövébe imádkozni, az asszony meg, szegény, 
elkezdett egymaga kapálgatni. Előbb tett egy fordulót egyedül, aztán kettőt, aztán vette 
duplán a sort, az uráét… Lázár meg eközben buzgón imádkozott a jó hűvösben.

Odament a pap:
– Jó napot adjon Isten, Lázár! Këndnek tán biza valami baja van? Látom, az asszony 

ëgyedül kapálgat…
 – Dícsértessék, plébános úr… Nincs nekëm sëmmi bajom, csak tuggya, imádkozok. 

Hogy ha mëgsegitene a Jóisten… Azétt imádkozok, hogy bő termésünk lëgyën…
Fordult egyet maga körül mérgében a pap, úgy volt, hogy fődhöz vágja a sapkacskáját:
– Figyeljën jól, Lázár! Bolond maga? Vagy tényleg ëjen jó viszonyba van a Jóistenvel? 

Akkor mondja mëg neki, hogy én ës tiszteltetem… De viseljën ám gondot az asszonyára 
ës, me’ alkonyulatig mëgütheti a guta! Ha még ëccër meglátom a főd végibe ájtatoskodni, 
bizon Isten bézárom a tëmplom ajtaját maga előtt! Na, Isten mëgáldja…

S még sokáig mondogatták a népek ezután:
– Minek Lázárnak a tëmplom, így ës leimádkozta a pap fejiről a sapkacskát!



■  ■
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Szamaras és disznó 
történetek
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■ Drumácné kordéja

A régi falusi zenekarok néha Székelykevéről Hertelendyfalvára és Sándoregyházára is 
eljártak muzsikálni. Nagy volt az igény irántuk, s mikor melyik banda volt szabad 

éppen, vagy hogy mennyiben tudtak velük megalkudni, azt bérelték fel. Lakodalmakba, 
táncba, leánykérőbe, névnapolásra, sőt még disznótorba is elhívták őket; mindezt a gazda 
tehetőssége szerint.
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Akkortájt Hertelenden Baka Laji zenekara, Székelen Makrai József vagy Pocok Béla 
zenekara volt a leghíresebb. De rajtuk kívül több jó képességű muzsikusbandájuk is volt.

Ha a szomszéd faluba invitálták őket, általában ősz és tavasz között, hát napközben még 
gyalog is által vergődtek a szomszéd faluba, vagy felkapaszkodtak valamely arra induló lovas 
szánra vagy lovas kocsira. Azonban a lakodalom végén bizony legtöbbször gyalog kellett 
hazamenni.

Egyszer egy hosszú, fárasztó ivánovai lakodalom végigmuzsikálása után Hathat Antal 
(Ambrus) a bőgőjével, Makrai Jóska bácsi, a hegedűs és Rancz Péter, a kontrás készülődtek 
hazafelé. Akkor épp senki józan ajánlkozó nem akadt, aki szekérderékon legalább a székelyi 
határig elszállítsa őket, így maradt megint a gyaloglás. Nagy tél volt, borzasztóan fagyott; 
szemükbe húzták a kalapjukat, és a csikorgó hóban hónuk alá csapott hangszereikkel neki-
vágtak gyalogszerrel… Akkoriban csak hánt utak léteztek: hol a kocsiúton, hol toronyiránt, 
a mezőn és a szántóföldeken át lépdeltek hazafelé. Amikor már Beresztócot elhagyták, már 
az Isten hidege vette meg őket. De hirtelen kocsizörgésre lettek fi gyelmesek.

A tanyáról az öreg Drumácné veretett utánuk szamaras kordéjával, igyekezett Székelyre, 
a vasárnapi misére.

Bevárták az út szélin, s bizony felkérezkedtek. Drumácné szabaddá tette a saroglyát, 
felpakolta hangszerestül őket. De a kordé elég kicsi volt,  Hathat Antal bácsit, aki meg 
nagydarab ember volt, a kordé lenyitott végére ültette.

Ahogy indultak volna meg, hát a szamár könnyebbnek bizonyult, mint Antal bácsi… A 
szegény pára hiába kaszált a lábaival, a kordé nem mozdult. Mikor a szamár mégis lendületet 
vett volna, egyszer csak a levegőbe emelkedett, mint egy kútágas üres vödörje! Elkiabálta 
magát Drumácné:

– Szökj le, Antal, gyorsan, me emelëd mëg a szamaramot!
Antal bám előbb nem értette, miért verődik le a két lába minduntalan a földre, vissza-

szólt, gondolta valami kátyú az oka! De másodszor már leszökkent, mert észrevette magát, 
s a szamár lepottyant…

Nem volt mit tenni: a füles húzta a kordét, Antal bá pedig némi bűntudattal baktatott 
mellette, de aztán egykettőre jókedvük kerekedett, harsány nevetésbe fogtak… A faluba 
beérve már a Rákóczi-indulót énekelték…



■  ■  
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■ A tényleg mestër
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Történt volt, hogy az egyszeri bododáj legény, úgy harminc és negyven év közötti, nagy 
hirtelen megnősült!
Előzőleg Szerbiában kubikolt, valahol az Isten háta mögött, s ott megismerkedhetett vala-

mi leányzóval, egy gömbölyded vërcánkával. Otthon aztán bejelentette, hogy megnősül.
Nagy volt az öröm, mert már jó ideje keseregtek a szülők, hogy vénlegény a fi uk. Most 

aztán boldogan csináltak helyet a fi ataloknak. A menyasszonynak való, bár egy kukkot se 
értett magyarul, mégis kedvesnek mutatkozott. Talpraesett volt, és pár napon belül már 
jó napot köszönt, s néhány hétre rá, néhány alapszó megtanulása után már meg is indult a 
„székelyesedés” útján.

A legény pedig nagy végre időt szakított arra is, hogy elmenjen a szinte második ottho-
nának tekintett kedvenc kocsmájába, és a baráti társaságot meghívta egy körre.

– Na! Igyunk ëggyet, me’ akkor láttok itt legközelebb, ha mëglësz az első gyermëk! – 
mondta boldog arccal, s tartotta a fogadalmát…

Néhány hónap elteltével aztán nagy hirtelen beállított a kocsmába. Egy-kettő körbeül-
ték a régi ivócimborák, barátok, meg akik még ott sertepertéltek a környéken. Heves volt 
a hangulat!

– Mëgszëgted a fogadalmad?
– Kitëtte az asszony a szűröd, mi?
– Na, te, mondod-ë, mi újság?
Válaszolt boldog mosollyal az arcán: 
– Hát nem mëgmondtam, embërëk, hogy mikor jövök legközelebb? Mëgszületëtt a 

fi am!
A pincér csak hordta az italt. Lett örömünnep, gratulációval, koccintgatásokkal, hátba 

veregetésekkel. S csak úgy záporoztak a kérdések:
– Hogy vót, mint vót? Hány főpróba vót eddig? Mëjen a házastársi élet?
De aztán az ugratások: ki tudja, hogy mitől lesz a gyerek? (Merthogy volt, aki még úgy 

tudta, hogy a szék lábától.) De kezdett meredek lenni a legényemberek hangulata… Ugratni 
kezdték, hogy elég korán jött a baba, s hogy tud-e jól számolni!

A fi atalembernek kellemetlen lett…
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– S hát, úgyë, melyik hónapban ës vëtted el a menyasszonyt?
Majd: 
– Hogy ës van ez, hány hónapra születik a baba; kilenc hónapra?
Gyülekezni kezdtek valami gyöngyöző ráncfelhőcskék az egyszeri homloka fölé, de 

tudta, hogy ugratják.
– Hát van, hogy jóval előbb mëgszületik…
– Na igën, ha valaki belésegit…
Nagy lett a csend, de gyorsan közbeszólt egy ivócimborája, aki a nagy szájával próbálta 

megelőzni a bajt.
– Hát van, hogy a baba sokkalta korábban jő mëg, embër! Kérdëzzetëk csak utána. Van, 

hogy hét-nyolc hónapra születik, mint kërësztapáméknál…
– De ahhoz tényleg Mestër këll ám! – ugratták most már meredeken.
Elértette a mi emberünk, s elismerő szónak érezte az utóbbi megszólalást.
– Nahát! Akartam ës mondani, hogy én lennék az a „tényleg” Mester!
Nagyot dicsekedett…

 • bododáj buta, tájékozatlan • vërcánka szerbiai leányzó
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A talicskás koca ■

Megnősült egy legényke, s elvette a falu legszebb hajadonját, aki jól tudott dolgozni, 
nem kancsalított és még csak nem is volt bicegős a járása…

Kaptak nászajándékba egy tisztára fürdetett piros máslis malackát, amit aztán nevel-
gettek szépen; azt tervezték vele, ha majd megnő, annak is lesznek malackái, s ebből majd 
gazdagodnak. De szaporítás dolgában nem voltak túlságosan felvilágosítva, s a malackából 
már koca lett…

Átkérdezett hát a fi atalember a komájához:
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– Nëzd csak, komácska, hogy ës mondjam… Ennek a kocácskának kéne keresni ëgy jó 
kanocskát. De nem ártányt, kanocskát!

Megértette a fi atalember, felkerekedett, és hamar-gyorsan bejárta a falut.
Talált is kanocskát a széleken, egy ismerősénél. Megegyeztek, s nagy boldogan hazasza-

ladt. Volt otthon az udvaron egy ganéjhordó talicska, erre valahogy feltuszkolta a kocát, 
és vitte nagy boldogan a kanhoz. Igaz, hogy épp fordítva szokás, a kant vezetik a házhoz… 
De itt ő vitte a kocácskát!

Első nap rendben megtörtént minden. De mondotta a kan gazdája, hogy ezt két-három 
alkalommal meg kellene ismételni ahhoz, hogy biztos siker legyen. Ezért másnap ugyanígy 
tettek: a fi atalember feltuszkolta a kocát, s a szomszédok szórakoztatására kétszer is körbe 
kellett zargatni az udvaron. De sikerült, másodszor is mindent megismételtek.

Na, keltek fel harmadik nap, s a fi atalember már előre borzongott a gondolattól, hogy 
megint kergetőcskét kell játszani az udvaron, a szomszédok meg jókat röhögnek rajta. De 
erőt vett magán, lenyomott egy felest, s ki az udvarra. Keresi a kocácskát, hát üres az ól… 
Keresi a ház háta mögött, nincs…. Azt a mindenit, ez alighanem megszökött… Ahogy ezen 
törte a fejét, egyszer csak mit lát? Majd hanyatt vágódott: a kocácska már felhúzóckodott a 
ganéjhordó talicska tetejére, s ott trónolt… Úgy látszik, megtetszett neki…

 • ártány herélt kan
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Disznóvágás sörétes puskával ■

És hát ki gondolta volna, hogy egy kés alá kívánkozó disznócskában lehet annyi szufl a, 
hogy feltámadjon… Talán a pálinkától lankadt a böllér fi gyelme, aki gyakorlottan, egy 

szúrással kivégezte a szívós, de mindhiába kapálódzó lefogott állatot.
Úgy tűnt, hogy ki is múlt rövidesen. Nem mozgott, s ekkor sietősen ráfordították a 

kopasztóláncokra, amivel megemelték, és zsupsz, belé a koppasztótekenyőbe. Ekkor már 
jöhetett a forrázás, s előkerültek a vakarók is.
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Igen ám, csakhogy amint a forró vizet rázúdították a disznóra, az hirtelen felvisított, ki-
ugrott a tekenyőből, s uzsgyí! Összevissza rohangált az udvaron, végül nekivágott a lűtőnek, 
áttörte a gyenge prostyát, s uccu, neki a legelőnek, s árkon-bokron át, mint a szélvész. Volt 
mit futni utána. Végül a szomszéd vadászt hívták, hogy kerekezzen utána. Ez hamar-gyorsan 
utánabiciklizett, s sörétes puskájával lepuff antotta.

Na, hazacipelték valahogy a szegény párát, de az úgy tele lett söréttel, hogy még kolbászt 
sem csinálhattak belőle, mert a disznó belét is összelyuggatta a lövés. Mesélték, hogy nemcsak 
a disznótoros vacsorán köpködték az ólmot, de még a húsvéti sonkában is találtak…

 • vakaró a leforrázott disznó szőrét és bőrének felső hámrétegét, 
bádogból tölcsérbe hajlított ún. vakaróval kopasztják, tisztítják 
meg • koppasztótekenyő régen fából kivájt, újabban már vaslemez-
ből hajlított és összehegesztett teknő • lűtő lejtő, a dombságra 
épült Székelykeve déli, meredek martja, mely kertekben végződik 

 • rohangász rohangál • prostya ágakból és fűzfavesszőkből fonott 
kerítés
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Disznóvágás vaktában ■

Karácsony előtt két-három héttel már sokan le szerették volna vágni a disznajukat, így 
készültek a falusiak a nagy ünnepre. Izgalmas idők voltak… A disznóvágás rendje a 

következő volt: a rokonságban a férfi emberek megbeszélték, mikor kinél lesz a disznóvágás. 
Majd rend szerint bejelentették a komáéknál meg a népes rokonságnál, hogy disznóvágás  
lesz ekkor s ekkor…
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A disznóölések hagyomány szerint karácsony előtt két-három héttel megkezdődtek. 
Jó korán öltek le; rövid volt a nap, estére mindennek el kellett készülni, s akkor lehetett 
disznótorozni!

Történt egyszer, hogy már öt óra előtt jól bemézespálinkázott a házhoz verbuvált fér-
fi társaság. A böllér, a gazda, a sógorok, az öregek, de még a nagyobbacska unokák is, akik 
segédkezni tudtak. Közben előkészítették a szerszámokat, hozták a kötelet, s az ölőkést a 
nagy tálban. Ketten-hárman fi atalok beugráltak az ólba, hogy az áldozatot kiszorítsák: 
éppen csak most a kötélhurkot nem sikerül az ártány pofájára akasztani. Így csak a nyakára 
hurkolták gondolván, hogy ettől a disznó fullad, s még előbb kifárad. De az biza nem! Folyt 
a kemény tusakodás vele: fülét-farkát elkapták, de gyengék voltak a fogók…

Egyszer csak megugrott az ártány, ki az ólból, az öregek, a fi atalok, uzsgyi, mind utána… 
Kiabált az öreg böllér:

– Fogjátok, fi aim, ahogy tudjátok, me’ elszökik! Rántsátok le!
– Kapjátok el a hátsó lábát, vessétëk oldalra! Na! Ne úgy!
Addig kapadoztak a vaksötétben, egyszer leszorították a földre, s csak felkiáltott az 

öreg:
– Mëgvan, mëgvan a mellső lába! Add a kést!
Ekkor elbőgte magát az egyik unoka:
– Apja, az én lábomot markolássza, ingëm akar leszúrni?!
– Jaj, édës fi am, ne haragudj, eltévesztëttem… olyan szőrös a lábszárod!

 • ártány herélt kan



■ ■ 193 ■

■  

A hazatért hurka ■

Egy ember levágatta a jókora disznaját. Akkora izgalom, sürgés-forgás, csármálás volt a 
házban, hogy a nagy rendetlenségben néhány apró dolgot még hetekig keresni kellett.
Így tűnt el ez egyszer a kölcsönkért, akkoriban méregdrága húsdarálóból a darálókés. A 

szegény gazda hiába magyarázkodott: harag lett belőle, s a tetejébe a kárt is meg kellett térí-
teni. Ekkor kapta az asszony a pofont, amiért kiöntötte a darálókést: s a pofon nagyobbra si-
keredett a kelleténél, ami miatt napokig csak a kapucskáig járt a kulcslyukon leskelődni…
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Aztán mégiscsak kiderült, hogy nem az asszony volt a hibás a darálókés eltűnése miatt!
Ezért kell most elejétől átmesélni az egész történetet…
Szóval az egyszerinek levágták a disznaját. Meg is kopasztották, fel is szelték s darabol-

ták, ahogy kellett. A belsőségeket kiszedték, megfőzték, az aprólékot pucorba, gömbecbe 
aprították sajtnak. De ez a disznó olyan nagy volt, s olyan vastag bele volt: csak a kolbászt 
töltötték, de a hurkabelet már csak úgy kézzel gyömöszölték teli, marokkal tömködték!

Szépen sikeredett minden, és megvolt este a nagy dínomdánom, a disznótor. Éjfél után 
megtörtént az asztalbontás, majd a vendégek kikísérése:

– Jóccakát, köszönjük a vacsorát! – elköszönéssel, majd következett a fenekestül fel-
fordított ház gyors kitakarítása, s az „első rend” helyreállítása, hogy mégis nyugodtabbak 
legyenek másnap…

Reggel aztán felserkentek a háziak megint. Elpakoltak mindent, mit hova. Majd ösz-
szeválogatták a komáknak, közeli rokonoknak szánt kóstolót: tëpërtyüt, egy kisebb szál 
kolbászt, hurkából, hogy legyen elég, kettőt is… amit cëkkërbe tettek, s a gyermekekkel 
körbeküldtek a faluba.

– A hurkával máskor ne fáradjonak. Azt szeressük nagyon, de bővibe van nekünk ës! – 
üzenték viccesen… A gyermek meg nagyjából a következő szöveggel tért vissza:

– Azt izenték, köszönik a kölcségët!
Aztán hamar-gyorsan beüzemelték a füstölőt, hogy a kosárban pihenő friss kolbászt, 

hurkát megkezeljék.
Mindezek után a gazda összeszedte a disznóvágáskor használatos szerszámokat, a sajátját 

elrakosgatta, a kölcsönkértet pedig költséggel visszaküldte s megköszönte.
Most ugye hiányzott az egyik darálókés: ez bizony nagyon nagy baj volt. S amikor sehogy 

se került elő, akkor kapta azt a nagy pofont az asszony…
Legvégül rendezni kellett valahogy a kárt: aztán karácsonyig csend honolt a házban.
De addig, a rokonságban-komaságban volt még vagy négy-öt disznótor, s közben folyton 

ment a kóstolók küldözgetése. Akkor egyszer csak kaptak egy költséget a széleken lakó 
rokontól, s megint egy ritka vastag, szép szál hurkával… Gondolta is az ember, ezt majd 
megeszik az ünnepek után, s eltette… S így aztán addig kóstoltatták a hurkát, mígnem 
rájöttek, hogy az övéké, mert amikor felvágták, nagyot koccant a kés! Hát uramfi a, az 
elveszett darálókés benne volt!

Akkor derült ki, hogy a hurkájuk körbeutazta a falut, hogy legvégül visszakerüljön a 
gazdájához…

 • csármálás vidám hangoskodás • pucor gömböc, disznóbendő 
 • tëpërtyü tepertő • cëkkër hálós szatyor • költség kóstoló
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Rëgina és János a lakadalomban ■

A régi lakodalmaknak nagy feneket kerítettek, de se az örömszülők, se a meghívott ven-
dégek nem voltak különösen tehetősebbek egy átlagos, földből élő, keservesen küzdő 

parasztnemzedéknél. Ezért szokás volt, hogy a meghívottak gyűjtötték össze élelmet. Élő 
vagy vágott tyúkot, tojást, miegymást, süteményeket, s még tortát is vittek a lakodalmas 
házhoz, de ráadásul egész héten segédkeztek a lakodalmas háznál is. Így készítették elő a 
világraszóló mulatozást…
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Bár ezt senki se fi rtatta, néha megtörtént, hogy a szegényebb rokonságtól kisebb tyúkot, 
s kevesebb miegymást vittek a lakodalmas házhoz…

Így volt ez Jánossal és Reginával, akik a nincstelenségüket aligha palástolhatták: az 
ínségük és a jó étvágyuk azonban fordított arányban volt… Amikor már túl volt a násznép 
az ajándékszedésen, és kezdődhetett a vőfényëk és a nyoszojuk által felszolgált vacsora, ők, 
szegények, igyekeztek a legjobb falatok közelébe férkőzni. Mondani se kell, otthon egész 
nap koplaltak, hogy a lakodalomban több férjen a hasukba. Így aztán, amikor elkezdődött 
a vacsora, és sor került előbb a krumplipaprikásra, majd a jó töltött káposztára, végül pedig 
a sült húsra aszaltszilvakompóttal, nem tudtak betelni a gyönyörűségtől. Falatoztak dugu-
lásig. Közben biztatták egymást:

– Egyél, Rëgina!
– Egyél te ës, János!
A végén már úgy elteltek, úgy jóllaktak, hogy még táncolni se tudtak. Idő után 

fáradtak lettek, s gondoltak egyet: hagyták a többi embert mulatozni, ők meg szépen 
„hazaeregéltek”.

Otthon aztán éjjel nagyon nyomta a gyomrukat a vacsora. Jó lett volna inni, de a vizes 
locsoló, amiből ihattak volna, üres volt: és hol volt még akkoriban csapvíz! Még kerekes kút 
sem volt az udvaron, csak valahol az utca közepén. De ki fog éjnek idején vödör vizekkel 
cipekedni… Reginának eszébe jutott:

– Te János, ott maradt a tekenyőbe az öblítő víz, nem ës nagyon szappanyos… ha a tetejit 
félrehajtom, ihatnánk belőle, úgyse láti senki!

Na ezt gyorsan meg is oldották… Egy-egy jó pohár vizet felhajtottak, s visszafeküdtek. 
Hanem reggel felé, mikor a szappanyos víz lecsúszott, s megdolgozta a beleiket, lett egyszerre 
galamberegetés. S a kalamajka: elfogta őket a szapora, s úgy jártak kereken, hogy csak tépték 
ki a klozetajtót egymás kezéből…

Így jártak…
 • vőfény, nyoszoju vőfély, nyoszolyó • klozetajtó a nyári illemhely 

ajtaja
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Éjjeliőrök
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Biszok apó ■

R égente éjjeliőrök őrizték a falu álmát s a falubeliek vagyonát. Falucsőszöknek mond-
ták őket. A határban is járőröztek gyalogosan, mert éjjeli szarkák, tolvajok akkor is 

akadtak a környéken. Fegyverük nem volt, csak egy-egy viharlámpás meg egy nagy bunkós 
bot, amivel védekezni lehetett a tolvajok, haramiák és a kóbor kutyák ellen. Télen-nyáron 
melegítő subában jártak: arra bármikor, bárhol le is lehetett heveredni. Bérezésük a községi 
bíróval történt egyezség szerint volt, de általában közadakozásból gyűjtötték össze.

Az őrök párban járőröztek, a gyanús neszekre, kutyaugatásokra felfi gyeltek, és kiszűrték, 
hogy történik-e tolvajlás. (Legtöbbször persze a falubeli legények éjjeli randalírozása okozta 
a galibát.) Tisztességesen őrködtek, de mivel öregek voltak, ha csak lehetett, bóbiskolva vagy 
szűrön fekve várták ki a hajnalt; inkább, minthogy egész éjjel járkáljanak.

A leghíresebbek Biszok Mihály és Mezei János bácsi voltak.
Biszok Mihályt árva gyerekként nevelte fel a falu. Ezért ő szinte mindenkit valamiféle 

rokonnak érzett. De felnőttek és gyermekek is nagyon szerették ezt a csángós beszédű, 
selypítő, derék köpcös emberkét! Rengeteg régi történetet, mesét tudott még Bukovinából! 
Sokszor hívták be őket egy-egy deci pálinkára, egy-egy rövid disznótoros vacsorára, ahol 
újra és újra elmeséltették vele ezeket.

Biszok apó soha nem nősült, de a legjobb legénykori pajtásának özvegyét szívesen 
elvette volna. Anna néni azonban hallani sem akart újbóli férjhez menésről: megvolt ő 
„özvegyasszonnak” a házacskájában. De mivel Biszok apónak háza sem volt, egy idő után 
mégis odaengedte, hogy legyen hol laknia. De apónak külön megvolt a helye…

Jól megvoltak, és jól szót értettek az öregecskék.
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Biszok apó szerette a pocakját, és nem is vágyott többre; a reggeli cigóré kávéba aprí-
tott kenyérkére, néha egy decinyi pálinkára, s egy kis kolbászra-szalonnára. Viccelődött 
nemegyszer:

– A kolbászkát sz’ a szalonnáckát még cak valahogy elmosztolgatom, de a krumplilevesz-
től úgy fáj a fogam…

Nappal nem sokat járt a faluban, de éjjel becsülettel rótta az utcákat, végezte éjjeliőri 
munkáját. De ha Anna nénit bárhová meghívták, mellé Mihály apót is meghívták.

Nagy ünnepekkor előfordult, hogy egy-két csoszogtatóst is eltáncoltak. Egyszer az öreg 
el is árulta, mennyire szereti Anna nénit:

– Hallod-ë, Annácka, adj mán ëgy cókockát… Mëg sze látik…
Anna néni restellte magát:
– Mihály, ne bolondozz…
De Biszok apó csak nevetgélt, nem tágított:
– Mé, te, Annácka, jobban szeretlek mind a szalonnáckát… Na, adj cak ëgy cókot…
– Az eszëd tokja, vén bolond! Ne csufondároskodj! Nekëd elmënt az eszëd!
– Mé, Annácka, tán szégyëllëd? Akkor adok én nekëd: sz’ ha nem teccik, hát add 

vissza…
 • cigóré kávé pörkölt árpa, kávépótló
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Biszok apó és a tëkijai búcsú ■

Akkoriban még híd se volt a Dunán, de a székelyiek felfedezték, hogy van egy Tëkija 
(Havasboldogasszony) nevű falu, ahol híres Mária-kegyhely van. Ezért aztán a valláso-

sabbja ünneplőbe öltözött, és szekérderékon vagy gyalog eljutott előbb a kevevári kikötőbe, 
s a hajóállomástól a Vaskapuig már hajóval is eljuthatott a tekijai búcsúba. 

Történt, hogy Biszok apó – még legényember lévén – a falubeli nagy hívőkkel a legjobb 
gúnyájába öltözve elindult maga is. Akkor, a két háború közti időkben éppen nem voltak 
azok a nagy gyűlölködések a nemzetek között. Magyarok, németek, horvátok, románok 
megfértek a többséginek kikiáltott szerbek között, s nem nézte le őket senki, együtt utaztak 
a hajón. Biszok apó valami szerb fi atalok közé keveredett, de olyan gyengén bírta a nyelvet, 
hogy csak biccentett, mikor köszöntek, s aztán csak tettette magát: nézgelődött szemér-
metesen, mint aki csak a hajókázást élvezi. Ráhagyták a szerbek, ők nevetgéltek, szórakoz-
gattak, ugratták a leányokat. Később vidámabbak lettek, előkerítettek valami tamburát, s 
énekelgetni kezdtek mindenféle dalokat szerbül.

Valami szerelmetes dalmát dalt is előszedtek, s szépen énekelték kórusban: „O, 
Marijanna…” Biszok apó azt hitte, hogy valami szent éneket énekelnek Szűz Máriához. 
Mint istenfélő ember, hirtelen lekapta a kalapját a fejéről, aztán „letérbetyült” előttük 
alázatosan. A szerb fi atalok meg – mit gondoltak, mit nem – kezdték az aprópénzt egyen-
ként hajigálni apó kalapjába, mert ők meg azt gondolták, hogy valami hajóra kapaszkodott 
koldussal van dolguk.



■ 204 ■ ■  

■  

Mikor otthon ennek híre ment, az öreget megkérdezték, hogy hogyan értette meg magát 
velük, s mit mondott nekik. Szösznyelven így válaszolt:

– Nem szóltam én szëmmit sze, gyermëkeim, cak mëgköszöntem sz’ eltëttem… Ëgy 
kicikét rësztëlltem ësz magam, de ha adták, zebre tëttem azt a pénzëckét. Mikor odaér-
tünk, cak a fejembe husztam a kalapomot, sz’ gyorszan leszökkentem a hajóról, nehogy 
visszakérjék…

 • Tekija1 (székelykevei forrásból) magyar neve Havas boldog-
asszony, a két világháború között még virágzó kis település a Duna 
Románia felé vezető zárószakaszában, a Kis-Kazán-szorosban; a 
Tito-korszakban épített vaskapui zsiliprendszer miatt a régi Tekija 
víz alá került • Tekija2 (Csorba Béla közlése nyomán) „Tekia 
Pétervárad közelében található, a péterváradi Majornak nevezett 
településrészen kívül, a Duna partján, a belgrádi műút mellett. […] 
Tekia hírét és a kegyhely vallásos kisugárzását tovább növelte, hogy 
mint Bálint Sándor írja: »Savoyai Jenő 1716-ban éppen Havi Bol-
dogasszony napján, azaz augusztus 5-én aratta a döntő fontosságú 
péterváradi győzelmet. A legenda szerint a harc már elveszettnek 
látszott, amikor Jenő herceg a kegykép előtt könyörgött segítsé-
gért. És íme, csoda történt: nyár derekán, augusztusban hó kezdett 
hullani, amely a keresztényeket elrejtette a már-már fölülkerekedő 
törökök elől és így a csata Mária híveinek győzelmével végző-
dött.«” • Vaskapu 1. Rimski Šančevi Pétervárad közelében. 2. a 
Vaskapu-zsiliprendszer a Kazán-szorosnál
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Biszok apó és a pufon ■

Egy időben, amikor a részegség mián elkapta őket a gépszíj, ugyancsak püfölték egymást 
a székelyi legények. Olyan „bërcsikák”, szilajok, vadformák tudtak lenni két-három deci 

után, hogy menten kötekedtek, pofozkodtak.
Egyszer kocsmázók mentek hazafelé nagy énekelve, óbégatva. Felkiabálták a környéket, 

és a közeli kispadon magukat csendben meghúzó éjjeliőrök is megsokallták. Összeszedte a 
bátorságát Biszok apó, eléjük állt, s kezdte mondani a magáét:

– Édësz gyermëkeim, ne kiabáljatok, ne ëbresszétëk fël a falu népit, inkább szépën 
eriggyetëk haza…

De nem tudta befejezni, mert valami garázda legény úgy pofon kapta, hogy egyből 
elszállott a kucsmája, s a kucsmával a bátorsága.

Mesélte is később a dolgot aztán, de csak eddig…
– Tuggyátok-ë, ugy fëlcattantotta az állackámot, hogy a kucmackám ësz leeszëtt!
Megkérdezte tőle valaki:
– De Biszok apó, hát kënd akkor mit csinált?
– Hogyhogy micináltam? Hát szëmmit sze, fëlkaptam a kucmáckát, sz’ asztán 

mëgköszöntem neki!
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■ Az éjjeliőrök tisztessége

V iktor ném zsörtölődő természetű özvegyasszony volt. Egyszer szóvá tette a község-
házánál, hogy szerinte az éjjeliőrök nem érdemlik meg, hogy fi zessenek nekik, mert 

elbújnak, amikor dolgozniuk kellene. Az ő utcájába például soha be se járnak:
– Úgy őrzik ezëk a népek vagyonát, hogy bébújnak vaëgy szárkúpba a falu szélin! Vagy 

a széjjekën, a padokon alusznak!
Szidta a csőszöket a jóasszony a fülük hallatára. Hiába is védekeztek, tiltakoztak, s 

magyarázkodtak, hogy ők bizony becsületesen megdolgoznak a pénzükért, Viktor némnek 
nem ért az semmit.

– Bizonyitsák bé, ha tuggyák!
Hamarosan meg is lett a szidás eredménye, mert ezek után a csőszök az ő utcájába 

éjjelente olyan szorgalmasan bejártak és járőröztek a háza előtt, hogy csak na… S hogy ele-
jét vegyék a további támadásának, éjfél után Biszok apó nagy botjával még be is kopogott 
Viktor ném ablakán:

– Viktor, ne ëjedj mëg, cak mü vagyunk, az éjjeliőrök… Jöttünk bészólni, hogy jártunk 
erre ësz. Nyugottan aludhatsz tovább!
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■  
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■ A csőszök alkonya
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V  olt már szó többször Biszok apóékról… A hetvenes évek derekáig működött a faluban 
a csőszök éjjeli őrködése. Párban járták éjjel a falut és a környékbeli határt, s ha neszt 

hallottak, a feladatnak megfelelően megállítottak, igazoltak, kikérdeztek gyanús egyéne-
ket: mit s hogy s hova ilyen későn? Merthogy nagy volt a szegénység s az ínség, és mindig 
voltak, akik megdézsmálták a másét… Aztán éjféltájt a templomnál találkoztak a derék 
csőszök, majd irányt cseréltek, s lassan énekelgetve végigvonultak a falun. Az ablak alatt 
énekelgették régi rigmusukat:

Éjfélt ütött mán az óra,
Térjetëk hát nyugovóra…

Egy ideig tolvaj ember nyugodtan lopni menni nemigen tudott, mert a csőszök kitűnő 
éjjeli megfi gyelőknek és riasztóknak bizonyultak. Régente meg is futamítottak sok kár-
tékonyt, rosszfélét. Utóbb azonban már kiöregedtek, a buzgóságuk és a bátorságuk egyre 
lankadt, és tudjuk már, hogy a részeg legények néha még meg is pofozták őket az utcán. Így 
aztán egyre csendesebben járőröztek…

A falu elöljárósága fi atalabb csőszöket nemigen fogott fel. S mivel az öregecskék föld 
nélküli nincstelen, még Bukovinában született öregek voltak, talán kíméletből, kénytelen-
kelletlen, kis fi zetségen továbbra is szolgálatában tartotta őket. Ezt is inkább a falu népe, 
mert a járandóságukat leginkább ők adták össze. Sokszor lehetett látni őket, amint a hónap 
végén házról házra járva gyűjtötték össze az aprópénzt s az elemózsiát: a bérüket.

Subában, kucsmában olyanok voltak, mint valami háromkirályok… Éjszakánként, amint 
botjukkal kopogva végigcsoszogtak az utcán, néha jóakaró emberek kiszóltak utánuk az 
ablakon, s ezzel-azzal, néha egy kis pálinkával megtraktálták őket, nehogy megfagyjanak 
a nagy járőrözésben… Ettől már könnyebben esett a séta, bátrabban gyalogoltak végig a 
falu utcáin. De egyre sűrűbben fordult elő, hogy elfáradtak, s a széjjeken, a szántón álló 
szárkúpok közé behúzódtak, s úgy várták ki a reggelt, vagy hajnaltájban a községháza elé 
kitett hosszú padon bóbiskoltak. Itt köszöntötték őket a korán kelők:

– Jó rëggelt, Biszok apó!
Még viccelődtek is velük:
– Apó, ha alszik, még el találják lopni a kucsmáját!
És így, szép lassan véget ért a csőszök világa s birodalma…

 • széjjekën faluszélen
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Ha mëghalok
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A mëtilës eset ■

A metil egy alattomos ellenség volt. A negyvenes években, a háború alatt nagyrészt 
elszegényedett lakosság ott spórolt, ahol tudott.

Leginkább azért, hogy felejtsenek, akkoriban sokan iszákoskodtak. Főleg pálinkát, mert 
az olcsóbb volt. Néha azonban megfi zethetetlenül drágának bizonyult…

Elgyalogolt egyszer az egyik öreg Székelyről Kubinba.
Minthogy nagyon szeretett beszélgetni, az első útja rögtön az egyik régi cimborájához, 

az öreg Kálnok Péter asztaloshoz vezetett. Ebből lett a baj…
A mester jól értesült volt, zárt baráti körben nagy politikus; a műhelysarokban leültette 

a vendéget, s akkor nagy beszélgetés kerekedett. Az öreg pedig nagyon szerette az italt. 
A mesternek épp akkoriban hoztak valami olcsó alkoholt bútormaratáshoz, s ő rögtön 
újságolta, hogy a műhelyben az inasok a tilalom ellenére már ki is próbálták: jó pálinkát 
lehet pancsolni belőle! Csinált is gyorsan egy kóstolót, megkínálta az öreget, akinek persze 
tetszett az újfajta pálinka. De meg is vett pár litert belőle…

De ahogy hazaért Székelyre, hirtelen összeesett s meghalt…
Gyorsan értesítették a rokonságot, s a friss pálinkát jószerivel félre se tették, virrasztásra 

máris használhatták!
Amikor az öreget felravatalozták, az ivánovai paltyén rokonság is eljött a virrasztóba. 
Ahogy a pálinka fogyott, úgy lettek rosszul mind többen, s hullottak egymás után az 

emberek. Legelőbb a babonások kezdtek sugdolózni, hogy valaki megátkozta őket. Jaj-
veszékeltek, sírtak, s féltek a népek… Az udvaron már a földre fektették a halottakat. De 
hívták gyorsan a falu orvosát is. Az orvos, bár nem volt biztos benne, megállapította, hogy 
valami járvány van a faluban, valószínűleg kolera. S rögtön karantént rendelt el… A faluból 
azontúl se ki, se be!
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 Az elhunytak rokonsága pedig az újabb virrasztások közben, szokás szerint ivott az 
elhunytak lelki üdvére. Mikor a pálinka fogytán volt, valakik még a kertek alatt kiosontak 
a faluból, s Kálnok Pétertől még hoztak a pálinkából!

A falubeliek azt gondolták, hogy a kolerát fokhagymával és pálinkával meg lehet előzni: 
egy-egy kortyot még a gyerekeknek is adtak… 

Akkor már temetés temetést ért a faluban. Végül hogy, hogy nem, valakinek eszébe 
jutott, hogy aki többet iszik, az előbb hal meg… Ekkor nyomozták ki, hogy a metilalkohol 
okozza a bajt!

Nagy felfordulás volt: hirtelen mindenki a tejet s a vizet kezdte inni… De így is lett 
tizenkét áldozata a metilnek. S lett nyomorékja is. Megvakultak, s kicsit megbolondultak 
egyes emberek. Kólikát kaptak vagy hatan, s később is betegessé váltak néhányan. Némelyek 
egyéb maradandó károsodást szenvedtek.

A háború után ez volt az első nagy tragédia a faluban. Annyi szerencséjük volt, hogy a 
gyermekekkel csak kevés pálinkát itattak…

De az esetet mindmáig elborzadva emlegetik a faluban. S mondják a részegesekre sok-
szor: 

– A fene a gyëtráját, ez még a mëtilt ës mëginná…
De mondják mindmáig a vásott, megzabolázhatatlan gyermekekre is: 
– Te, te, kollërácska!

 • mëtil metilalkohol • Kubin Kevevára • ivánovai sándoregyházi 
 • paltyén bolgár • népek itt: emberek • kólika beteges elhülyülés 
 • kollërácska itt: rosszcsont, rosszaság
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Majd mëgmutatom, ha ingëm temetnek… ■



■ 218 ■ ■  

■  

Haláleset történt a faluban: mégpedig életerős, családos ember szenderült át a más-
világra.

Nagy tragédia volt ez a családnak meg a rokonságnak is, és a komácskák, sógorok, barátok 
nagyon sajnálták az esetet, hisz ők nemcsak barátot, hanem ivócimborát és kártyás embert 
is veszítettek az elhunyt személyében.

De mit volt mit tenni? 
A virrasztás alkalmával a rokonság megegyezett a pappal a halottbúcsúztatásról és a 

temetés dolgában, a többit pedig a rokonság és az elhunythoz magukat közelinek érzők 
vállalták. Mivel szegény embert temettek, egy kicsit foghíjas lett a szervezés, hiszen kevés 
pénzből kellett gazdálkodni…

Régi szokás szerint a halottas háznál ülték a tort: kifl ivel, mákos kaláccsal, pálinkával 
adóztak az elhunyt lelki üdvének. Ezt a végső tiszteletet megadták minden temetésnél. A 
gazdagabb házaknál ilyenkor nemegyszer túlzásokba estek: a torban sokszor megrésze-
gedtek, s olyan népi vigasságot csaptak az emberek, mintha lakodalmat vagy keresztelőt 
tartanának.

Hát a szegény elhunyt családja nem nagyon traktálta a gyászolókat. De az asszonyok 
imádkoztak, szent énekeket énekelgettek az elhunyt lelki üdvéért, eszegették a kifl it, mákos 
kalácsot, vagy éppen beszélgettek, pletykálkodtak.

A férfi emberek a pálinkás évegvel okosan kihúzódtak az udvarra, ott „illogatták” a ke-
rítésszaggatót. Mindeközben hangoskodtak, hetvenkedtek, beszélgettek mindenféléről.

A kapatosabbja már danolgatni kezdett: elészedték a halott kedvenc nótáját, és a többi… 
De a pálinka gyengécske volt, s ezen is összevitáztak.

– Ëjj, szëgény komám, elmënt hirtelenjibe…
– Azétt valami jobb pálinkát ës ihatnánk a lelki üdviétt!
Az egyik nagyot mondó volt, s mindjárt kikerekítette a mondandót:
– Na, embërëk, meglássátok, ha én mëghalok, olyan temetést rendëzëk, hogy 

mëgemlëgessük, amíg élünk!

 • évegvel üveggel
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A szabó koporsója ■

A szabómester pedáns ember volt. Öregecske korára a halál gondolatával kezdett el 
foglalkozni, s ebbe a témába aztán egyszeriben jól belémerült…

Úgy volt vele, hogy ha netán meghal, a hozzátartozóinak nagy gondot ne okozzon. De 
szerette volna elrendezni a saját temetését… Rendelt hát az asztalosnál egy olyan koporsót, 
amilyenre vágyott.
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A szép koporsó nagyon is tetszett neki! Amint elkészült, úgy frissen pácolva s lakkoz-
va, este hazavitte, s fel rögtön a padlásra! Ott aztán kipróbálta, hogy hogy esik benne a 
fekvés!

Napokig s hetekig járt fel. Nézegette, csodálgatta, s egyszer-kétszer még belé feküdt: jó 
kényelmes volt… Aztán eszébe jutott, hogy a szomszédot, legénykori jó barátját áthívja, s 
megdicsekszik a szerzeményével. Fel is mentek a padlásra, de mikor az meglátta a megle-
petésnek szánt koporsót a félhomályban, hirtelen úgy megirtózott, halovány lett, mint a 
holdvilág:

– Jézus, Mária!
Le akart menekülni ijedtében: alig lehetett lecsillapítani s visszatartani, hogy le ne ugor-

jon a padlásról. A megzavarodott jóember nem volt tisztában azzal, hogy mi is történik, 
kinek készítette elő, kinek szánta a barátja a koporsót… Hosszas magyarázgatásra került 
sor, végül a szabómester megnyugtatta, hogy ez a sajátja, s elmondta, hogy mi okból hívta 
át; hogy kikérje a szomszéd véleményét s tanácsát. Milyen színű gyolcsból varrja meg a 
koporsó bélését?

Az mustrálgatta egy ideig a szép látványt, s végül úgy gondolta, legyen piros színű!
Meg is fogadta a mester, s két nap alatt a mindennapi munkája mellett, nagy titokban 

megvarrta a bélést is.
De mikorra belérendëzte a koporsóba, mégis csalatkozott a látványban. Megmutatta 

újra a szomszédjának, s addig vitázgattak, hogy végül eszébe jutott, hogy kicseréli fehérre 
a bélést!

–S akkor mi lësz a pirossal?
Vakargatta a fejét a mester:
– Hát nem tudom…
De aztán nagy végre kisütötte:
– Hát majd félretëszëm a feleségëmnek!
Így aztán az övé fehér színű lett, a pirosat meg meghagyta a saját feleségének.
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A kripta ■

A szabómester nemcsak a saját koporsójáról gondoskodott, hanem kriptáját is meg-
építtette a temetőben. Nem csinált belőle nagy felhajtást, hanem saját tervei alapján 

mesteremberekre bízta a dolgot. Időről időre kisétált a temetőbe, és lopott egy keveset annak 
hangulatából, így készülvén „a jobb időkre”, mikor már végső nyughelyén lakik majd.

Amint elkészült a sírhely, sétái is hosszabbak, megfontoltabbak lettek. Egyik alkalom-
mal régi szomszédja jött haza külföldről, és a temetőben meglátogatta elhunyt rokonait, 
ismerőseit. A mester épp kriptája előtt merült el gondolataiban, amikor összetalálkoztak. 
Beszélgetésbe elegyedtek, s egy idő után a kriptára terelődött a szó. Addig-addig büszkél-
kedett, magyarázott, hivalkodott, hogy a másik már megsokallta.

Végül megkérdezte tőle a szabómester:
– Na, szomszéd, és nekëd hogy tetszik ez a kripta? Ugyë szép?
– Hát szép, szép, elég tágasnak tűnik… csak kár, hogy nem lakik benne sënki!
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■ Ambarus kriptája
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Lett foganatja annak, hogy a szabómester a koporsó és a kripta megszerzésével előre 
gondoskodott a saját temetéséről. A bizalmas szomszédja, Ambarus is messziről ad-

dig-addig csodálta a kriptát, hogy ő is kedvet kapott a sajátja megépíttetésére. Fantáziája 
azonban jóval kevesebb volt, mint a kreatív szabóé. Ezért sok gondot okozott neki, hogy 
a saját ötleteit belevigye az építménybe. Sokszor kíváncsian nézegette, szemrevételezte a 
szomszédja elkészült kriptáját, s mivel a temetői hely neki is megfelelt, közvetlen mögötte 
megvásárolta a parcellát: még akkor is szomszédok maradnak, ha végső nyughelyükre 
kerülnek. A rosszmájúak akkor azt mondták, hogy majd álmatlan éjszakákon továbbra is 
hasonlóképp diskurálhatnak, mint ahogy életükben szokták…

Ambarus kriptája a bizonytalankodásai miatt lassan épült meg. Olyannyira, hogy már 
szomszédja, a szabómester is elbúcsúzott e világtól, és átszenderült a másikba.

Temetése elég fényesre sikeredhetett volna, hála a sok készülődésnek. A sors azonban 
kiszámíthatatlan, így is belécsúszott egy aprócska hiba. Ehhez mindössze annyi kellett csak, 
hogy az előtte lévő napon egy jókora eső jöjjön a falura. A sár vëtte fël a temetőt. Ez még 
hagyján, hogy az idő szomorú lett volt. Csakhogy itt volt még Ambarus, aki a jó szomszé-
dok fi gyelmességével, nagy izgalommal végig közelről követte a temetési ceremóniát. Le s 
fel járkált, s fi gyelt minden apróságra, hogy a szomorú eseményből tanuljon. Mint egy jó 
színdarabot, úgy kísérte végig.

Olyannyira kíváncsi lett, hogy amint a koporsót a megnyitott kriptába engedték le, a 
saját félig kész kriptája pereméről jócskán béhajolt, hogy jobban lásson. Túlmerészkedett 
azonban a saját egyensúlypontján, s ahogy előrelépett, hirtelen megcsusszant a sárban, nagy 
hirtelen seggre esett, s az emberek szeme láttára békorcsolyázott a saját vermébe…

 A szomorú ájtatosságtól átitatott temetés kedélybolondító hangulatán nagyot javított 
ezzel, mert a közelben lévő gyászolók az illetlenség kínjával küszködve úgy elkezdtek rö-
högni, hogy az valami borzasztó… Ez a csúfondárosság az elhunyt szabómesternek nem 
kellett a temetése napjára…

Ambarus közben annyira megijedt, hogy szólni se tudott, csak hápogott, s kapaszkodott 
volna kifelé, de hiába nyújtották a kezüket többen is utána, minduntalan visszacsúszott a 
pocsolyába. Végül nagy megrettenve kezdett kikiabálni a kriptájából:

– Embërëk! Itt ne haggyonak… még nem vagyok mëghalva!

• fëlvette felvetette
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 ■ Mëgëbredt a halott
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Székelyen a régi halottasház a temető bejáratával átellenben, a szélső, sarki ház volt. Nem 
egy tekintélyes, de fontos épület. Jobb híján benne volt a futballisták öltözője is, az épület 

ugyanis közös volt: deszkakerítéssel övezett hatalmas udvarán volt a régi futballpálya is. Az 
élőknek itt szurkoltak, s a holtakat itt siratták el; csak egyetlen fal választotta el őket…

Történt egyszer, hogy a halottasházban frissen felravatalozott elhunyt volt, odébb pedig 
lezajlott a Kék Duna vasárnapi focimeccse valami környékbeli csapattal. Nagy volt a rangadó, 
akkoriban a férfi emberek mind szurkoltak a hazaiaknak; sokan, ha győzött a csapat, ittak 
örömükben, ha veszített, elkeseredésükben…

A csapat akkor éppen veszített. Szomorúságában jól berúgott az egyik helybéli drukker, 
de úgy, hogy el is elaludt az udvaron. Senki sem törődött vele, nem is látták, hogy a padon 
szunyókál. Maradtak a virrasztók, s amikor a mi részegünk valamennyire észhez tért, betá-
molygott a virrasztóba. Be is feküdt hamarosan a koszorúk közé, s aludt tovább. Éjfél után 
a gyászoló hozzátartozók mind hazaszéledtek, hogy a másnapi temetésre erőt gyűjtsenek. 
A temetőcsősz bezárta az ajtót, s ő is hazament.

Egy idő után észhez tért a részeges emberünk, s matatni kezdett, kereste a kijáratot. 
Sehogy se tudta, hogy hol van. Csak amikor az ablakon bevilágító holdfénynél meglátta 
a halottat, akkor józanodott ki egyből. Ijedtében elkapta a kisharang madzagját, s úgy 
elkezdett kongatni, hogy a környékbeliek mind kiugráltak az ágyból. Reggelig átjárta a hír 
a falut, hogy alighanem elmarad a temetés, mert megébredt a halott…
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Maradék
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■ Tëlbisz bám és a hasmenés

Tëlbisz bám híres ember volt a faluban. Fiatalkorában a Ferenc Jóska háborújában hajója 
is volt, és még a kapitányi rangot is megkapta. Aztán a háború után hazajött, s olyan 

okos és megbecsült ember lett, hogy egy időre a falu bírája lett, s mit tudom én… Hát ez a 
történet nem állít neki emlékművet, csak olyan viccféle.

Egyszer csépeltek a faluban, s az öreg átcsoszogott „hëzzik megvigyázkodni”, érdeklődni, 
s beszélgetni egy kicsit a munkásokkal. Szerette a társaságot, de most nem tartotta őket 
szóval, csak elpanaszolta, hogy már harmadik napja hasmenése van, így most is csak térül-
fordul, s szalad haza, nehogy elkapja a szapora újra.

Volt egy ismerőse, Jóska, aki borzasztó szekánt emberke volt, s vele mindig „düllőzött”. 
Most is odalépett alattomban komoly arccal, s azt mondta neki:

– Hasmënés? Azt mán el lehet felejteni!
– Mé, te? Tán tudsz valami jó receptët?
– Hogyne tudnák, bíró úr! Úgyë, há’ van-ë magának körtefája?
– Hogyne lënne, há’ van!
– Na, akkor annyit tëgyën mëg, hogy szëggyën pár körtét, érti, úgyë? Azt toji bé a 

fazakba, s főzi mëg…
– Jó, jó, te Jóska, s asztán micsinájjak?
– Hát, ha mán bétojta s mëgfőtt, akkor egyë ës meg!

 • szëkánt kiállhatatlan
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Eldurvulóban ■

Heccelték egymást erősen éveken át Pius bám és az öreg Moraván, aki román szárma-
zása ellenére a bukovinai székelyekkel tartott, amikor kitelepültek az Al-Dunára. A 

csipkelődés néha nagyon eldurvult, ők ketten mégsem bírták sokáig egymás nélkül. Jobb is 
volt, mert ha ölre mennek, és vér folyik, annak hasznát nem látták volna. Így meg a falu is 
derült rajtuk, de leginkább talán ők maguk mulattak a kegyetlen élcen, mellyel mindketten 
egyaránt bírtak.

Egyszer, amikor a Szakadó tájékán a határt járta a földosztó bizottság, amelyben ők is 
benne voltak, Pius bám bészólt Moraván bámnak:

– Hallja-ë kënd, Moraván bám? Hát maga tudja-ë, hogy a maga románjai mé használnak 
elöl-hátul kötőt?

Majd „leptibe” válaszolt is, hogy a környezetnek legyen min nevetni:
– Hát azétt, hogy ëssze ne piszkolják a ruhájikot hátul, ha nyalták a seggikët, s elől mëg, 

hogy utánna mëgtürülhessék a szájikot!
Moraván bám csak morgott magában, s sercintett egyet a foga közül, de nem tudott mit 

mondani. Hanem néhány perc múlva, amikor egy keskeny ösvényre tértek, hirtelen megállt 
elöl, s mint aki valami nagyon érdekeset lát, csendre intette a többit és hátrasúgta:

– Na, te, Pius, ha jó székëly vagy, van ës bicskád! Most add csak ide hamar!
Pius bám előkapta s megnyitotta az új bicskáját. Moraván bám meg előrelépett, s a földről 

elpöccintgetett vele, egy jó nagydarab szart! Majd a fűben eltörölte a pengét, s visszaadta az 
elképedt Pius bámnak, aki szólni se tudott a dühtől, csak köhécselt nagy fuldokolva:

– Na ezt mëgbánod, te, román, te…!
De abból a nagy haragból, nem lett semmi: külön szenvedélyből sértegették ők egymást 

jóval ezután is, egészen öregkorukig. Ha a temetőben elég közel temették egymáshoz őket, 
talán még a síron túl is…
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■ A cirok között a leg jobb…

Jött haza egyszer a Székelről elszármazott, városban kifi nomodott falubeli, s mivel vo-
nat hozta, a nagy örömet s a mérhetetlen tiszteletet jelezve elébe mentek szekérháton. 

Még a vonatállomáson összetalálkozván nagy örömükben ettek s ittak valamit, ami nem 
tett jót a messziről jött gyomrának. Amikor estefelé a székeli határba jutottak, úgy reájött 
a szapora, de nem is bírta ám tovább, megálljt szólt, s azzal a hosszú kabátjában leugrott a 
szekérről, s uzsgyi, be a kukoricásba:

– Minnyá jövök, në, csak végzelődjek këll!
Szavunkat hogy el ne felejtsük, közben eleredt, s egyre erősödött az eső. Így az emberke 

gondolván, hogy kukoricaföldön van, lelépett néhány zöldellő szárat, hogy a cipőjét nehogy 
összesározza, és leguggolt. Míg tartott neki, jócskán elpalta az eső, ezért boldogan felcihe-
lődött. Hogy túl volt már a nehezén, előrelépett egyet-kettőt, hogy felrántsa a nadrágját, 
és hogy az új, hosszúra szabott divatos mantilját megkímélje a piszkolódástól. Hanem 
rosszul tette, mert a kukorica bizony nem az volt, hanem jófajta, acélos szárú cirok, ami a 
taposástól nem törött le, csak erősen meghajlott, s amikor lelépett róla, az visszacsapódott, 
s a szerencsétlen derék emberkének a hátára s a nyakába, de a homlokáig… reálódított az 
minden csúfságot. Olyannyira, hogy a divatosan hátrafésült dús haját is előrecsapta.

Még a lovak is megijedtek tőle. De biz az úri rokont se engedték fel a szekérre mindaddig, 
amíg gatyára nem vetkőzött, a büdös ruháját pedig jól összetekerve a saroglyába dobták. 
Amikor valami kanálishoz értek, gyorsan megálltak. Nem is kellett szegényt megkérni, 
hogy megfürödjön! Pedig nem is gyalogszerrel jött haza. Le kellett palni magáról az út 
porát; és nem csak azt.

De mindezt egy jó ideig nem merték elmondani senkinek.

 • mantil divatos viaszosvászon esőkabát
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A szűk nadrág ■

A hatvanas és hetvenes években új divathóbort keletkezett a faluban, amitől szinte meg-
kergültek a legények. Szűkebbnél szűkebb nadrágot varrattak maguknak, olyanokat, 

amilyeneket csak a mozifi lmekben láttak. Kérdezte is tőlük az egyszeri szabó, hogy vajon 
kinek varratják, ha ők maguk úgysem férnek bele. Mégis belefértek, s hordták nagy büszkén 
vasárnaponként moziba, kocsmába, táncba…

Ebből keletkezett a rövid anekdota, amelyet az idősebbek az új módit kifi gurázva szám-
talanszor elmeséltek aztán.

Elment kocsmázni az egyszeri legény, egy darabig csak feszengett az asztalnál, de a többe-
dik sörnél már úgy megfeszült a nadrágja, hogy kénytelen volt felkelni, s állva támasztani a 
söntést tovább. Aztán már, nemhogy a táncba nem tudott általmenni, de még csak lehajolni 
s a cipőjét befűzni sem volt képes, legfeljebb botorkálni tudott abban a „szűkösségben”.

Idő után aztán eldöntötte, hogy ő biza most már hazamegy, amíg még mozogni tud, és 
odaszólt a pincérnek:

– Lajcsi bácsi, fi zetëk!
Majd kotorászni kezdett, de sehogy se tudta kivenni a pénzét a zsebéből, nem tudott 

belenyúlni. Egy ideig még vërëslëtt az igyekezettől, próbálkozott, de aztán odasúgta:
– Lajcsi bácsi, tuggya mit… Nem haragszik-ë mëg, ha holnap fi zetëm ki az italt? Most 

nem tudok bényúlni a zsebëmbe, me’ túl szűk lëtt a nadrágom!
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■ Antal, Antal…

Akkora eső zúdult egy alkalommal a falura, hogy látni se lehetett tőle. Leszakadt az ég, 
vagy mi… Napokig esett megállás nélkül, s nemcsak a Tükör utcában ült meg a víz, ha-

nem a falu minden árka s utcája színültig telt, szinte az egész falu egybefüggő tükör volt.
Meghalt ez idő alatt Antal bám, szegény, de bár ne tette volna, mert a temető is víz alá 

került. Ha tehették volna, a temető lakói mind kiszállottak volna a vízágyból, s kivándo-
rolnak…

Sírt-rítt Viktor ném, s mondogatta eleget:
– Jaj, Antal, Antal… Mán eltemetni se tudlak rendëssen…
Aztán valahogy mégis megoldódni látszott a dolog, mert a temető túlsó végében mégis 

akadt egy talpalatnyi hely, ahol kiáshatták Antal bám sírját. Ezt is hiába takargatták volna 
egész éjjel, ha nem kegyelmez a sors, és el nem áll végre az eső. A tengernyi víz azonban 
megmaradt, még a sírgödörben is térdig állt a víz.

Volt, ahogy volt, a temetést sikerült megrendezni. De az utcákon olyan sártenger volt, 
hogy a falu két legerősebb lova alig tudta elhúzni a szekeret, amelyre Antal bámot a kopor-
sójában utolsó útjára feltették. S mivel az ő hites felesége, Viktor ném is erőst élemedett 
korban volt már, a koporsó mellé felültették őt is. Amikorra nagy végre a temetőhöz értek, 
a koporsó a szekéren már összevissza csúszkált, s Viktor ném, szegény, ráült, hogy megállítsa 
a döcögését. Közben sírdogált meg jajveszékelt, ahogy a temetőkapun áthaladtak. Ahogy 
a temetőben továbbhaladtak, a víz megint csak egyre nagyobbnak mutatkozott, Viktor 
ném, szegény meg csak meresztgette a szemét, s egyre riadtabb képet vágott. Aztán hirtelen 
kifakadt belőle a keserű ijedelem, ahogyan éppen a természetes szójárása is megengedte:

– Jaj, Antal, Antal, immán hova a kutya f…ra visznek!?
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Sírásó nélkül ■

Gondot okozott, amikor régen meghalt a falu temetőjének egyetlen öreg sírásója. Azt 
mondják, a falu népe ekkor kezdett aggódni, s ekkor következett be az a csoda, hogy 

egy ideig nem jutott senkinek se az eszébe meghalni!
Bár maradt volna így jó sokáig, akkor most többen lennénk.
De végül rábírt a falu tanácsa egy jóravaló agglegényt, valami Jóskát. Nagy nehezen be-

szélték rá a nem mindennapi munkára, mert igen babonás volt. De azután hogy szolgálatba 
lépett, s látta, hogy ezzel jól lehet keresni, egy darab pléhre fene nagy kanbetűkkel kiírta: 
„Dógozunk tovább! Józsi”. Majd a feliratot büszkén kiszegezte a temető kapujára. (A felirat 
még ma is megvan, kissé beljebb, a temetőösvény melletti egyik jegenye törzsére szegezték 
fel, talán emlékeztetőül a feledékenyeknek.)

Ettől kezdve a faluban továbbhaltak az emberek.
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■ Favirágos rokolya

Hertelenden egyszer egy mennyecske erőst szépnek tettette magát! Amikor az ura új 
favirágos rokolyát rendelt neki, azt olyan erőst megszerette, hogy álló napig a tükör 

előtt illegett-billegett, s még azt se tudta megállni, hogy dolognapon, amikor a falu népe a 
határban izzadozva dolgozott, ő felöltözzön innaplóba, s az urának az ebédet cserépedénybe 
téve imígyen vigye ki. Hadd forgolódjanak csak utána, irigykedjenek a fehérnépek, epeked-
jenek utána a férfi emberek!

Hát erőst viszketett neki! Hadd csudálják őt, hadd lássák, hogy nincsen párja, hogy 
nincs még egy ilyen csicsës-faros menyecske a faluba!

Valamelyik leánykori barátnőjével, menyecsketársával indult útnak, s amikor már egy 
jó fertálynyira járhattak a falutól, akkor jutott eszébe, hogy otthon káposztalevet ivott. De 
akkor már el is fogta a szapora olyan hirtelen, hogy a cserépfazekat hátrahagyva trappolt 
bé a bokrok közé. Favirág ide, favirág oda, villámgyorsan hajtotta fel az új rokolyát s a 
keményített alsószoknyát, hogy utat engedjen a természetnek. Egy kis idő múlva aztán 
könnyebbülten felsóhajtott, visszasodorta a ruháját, s jókedvűen kilépett a bokrok közül, 
mint valami eltévedt királyleány. Folytatták az útjukat gyorsan, hogy időben kiérjenek, és 
közben tovább beszélgettek önfeledten.

Csak időről időre szimatoltak a levegőbe, s éreztek valami ilyen-olyan bűzt, de nem is 
nagyon törődtek vele. Itt is, ott is maguk mögött hagytak földjeiken dolgozó embereket.

Hanem amikor valami legényfélékkel találkoztak az út szélén, s már odébbhaladtak, az 
egyik legény utánuk szólt:

– Hallod-ë, te Trézsi, në, valami oda van ragadva a rokojádhoz…
Hát amikor a menyecske jobban megszemlélte magát, s megpenderítette az új szoknyát, 

akkor látta, hogy mi történt!
Amikor bajára nagy hirtelen leguggolt, s felhajtotta a kifehérített s kikeményített alsó-

szoknyát, az vissza talált ereszkedni a földre, s ő meg arra végezte a dolgát!
Na, az aztán olyan cifraságot okozott, hogy csak na. Aki a szép mennyecske után meg-

fordult, azt láthatta, hogy a favirágos rokolya szépen fel lett avatva!

 • innaplóba ünneplőbe • csicses-faros csöcsös-faros • igën erőst 
nagyon erősen
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Kërësztapám nadrág ja ■

A szegénység az élet természetes velejárója volt az al-dunai székelytelepeken. Így nemcsak 
élelemben, de öltözködésben is igen szűkösen voltak meg.

A mindennapi küzdelmekben sokszor maradtak alul az emberek, de a becsük s büsz-
keségük azonnal helyrebillent, amint egy kis pénzhez jutottak. Kuporgattak is gyakran. 
Ilyenkor azonban a férfi embereknél nagy veszély volt a kocsmázás, a lakodalom s egyéb 
dínomdánom. Nyakló nélkül költötték el a nehezen megszerzett pénzt, a baj pedig újra 
meg újra az asszonyokra szakadt.

Történt egyszer, hogy lakodalomba volt hivatalos a család, s épp a családfőnek nem 
termett pénz valami jó pantallóra. Így szégyenkeznie kellett volna egy szakadt, kopottas 
harisnyában, amiből a még kopottasabb csizma nőtt ki. Eszébe jutott azonban, szól a kisebbik 
fi ának, kunyerálja el a keresztapjától az ő pantallóját, csak a lakodalom idejére.

– Eridj, fi am, s mondd mëg neki, hogy ugyan aggya kőccsön nekëm azt a jobbik bársonka 
pantallóját, me’ erőst szeretnék ëgy jót mulatni…

 Nem is tudta, mi történik, ha nem sikerül a terve. De hozta is hamarosan a fi a a kereszt-
apja nadrágját a következő üzenettel:

– Kërësztapja aszonta, hogy a nadrágot kőccsön adja ma estéllig, de akkorra kéreti vissza, 
me neki ës kéne. Ők ës lakadalmasok, csak később jőnek!

Elmentek hát gyorsan a lakodalomba, és mivel szűkös volt a kiszabott idő, komácska 
hamar felöntött a garatra, s jó korán kezdte el a mulatást, hogy teljen a kedvire, s bé tudja 
időre fejezni. Olyan éktelen jókedve kerekedett, hogy mindenki rajta csodálkozott:

– Në, mëjen fëss embërke, në, hogy tud ez mulatni!
És minduntalan a zenészek elé keveredett, toporzékolt, tombolt, csapkodta a csizma 

szárát, s éktelenül kurjongatott. Ezt kiabálta:
– Hëj, nadrágom, nadrágom, Van még otthon vagy három!
Ez persze nyilvánvaló hazugság volt, de neki ez mit se számított, csak mulatott tovább. 

Hanem, amikor éppen újrakezdte, hogy:
– Hëj, nadrágom, nadrágom…
Hát csak elibe toppant az ő keresztfi a, s jó hangosan odakiabált neki:
– Kërësztapám, ne haraguggyon! Édësapám azt üzeni, hogy minnyá nyóc óra, s hogy 

aggya vissza neki a jó nadrágját, me most mán neki jës kéne!

 • bársonka pantalló múlt század eleji divatos kordnadrág
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A pap meg a kanász ëggyessége ■

A papnál, a parókia előtt szintén a kanász minden reggel kürtölt. Korán reggel mindig 
ott kezdte. Mán erőst idegesítette a papot. Olyan korán mindég felébresztette, mikor 

lett volna ideje aludni, ez felébresztette nagy kürtszóval. Há, micsinájjon, kieszelte, hogy 
hogy szabaduljon meg tőlle.

Egy reggel szépen kinëzëtt s megszólította:
– Tuggya mit? Maga nekëm mindën rëggel kürtöljön, de tovább! És hangosabban, hogy 

én ébredjek fël! És ezétt, maga minden rëggel kap egy fél deci pálinkát, ki lësz téve az ablakba, 
ne törőggyön sëmmivel, csak igya mëg, és kürtöljön, hogy én ébredjek fël!

Na, megörült a kanász: há’ mé’ ne? Reggel leadta jó hosszan a trombitaszót jó hangosan, 
s látta, az ablakban ott a pálinka, jóvan, lelökte s ment tovább! Hajtotta a disznyókot.

Másik reggel kürtölt, ahogy csak bírt. A pálinka meg ott volt az ablakba.
Örült a kanász, minden reggel egy kicsi kürtölésétt ott a fél deci pálinka!
Igen ám, de! Egy reggel megint, mikor kürtöl, eltelt egy jó idő, mënyën ám, s nincs az 

ablakba a pálinka! Éj, biztos elfelejtette! Nem baj, másnap reggel újra, megint, jó hangosan! 
Jön a pálinkájétt! Megin nincsen a pálinka!

Ejj, gyanút kapott, gyanút fogott, de na, a harmadik reggel megint kürtöl, kürtöl, jó 
hosszan… S megint nincs a pálinka!

– Ejjnye, az annyát! Ravasz papja! Há’ mit gondol, hogy én ingyen kürtölök neki? Soha, 
de soha többet!!!

(Apám, Péter Lajos meséje)
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■ Apja fija

A régi Székelyen, a szegénységben élők között az volt a szokás, hogy az egybekelő fi atal 
pár a vőlegény házába költözött, és az öregekkel élt tovább. Kínos volt a szűkös, de 

nemigen tudtak mit kezdeni, aztán csak elkezdődtek a „merkëlések”, veszekedések, gya-
lázkodások egymás ellen…

Ha kegyes volt a sors hozzájuk, akkor egy idő után sikerült a fi ataloknak különköltözni, 
ha meg nem, évekig ültek egymás nyakán, néha több generáció, szegénységben, ínségben 
szűk „kënyerën”.

Azt mesélik, gyakran összeszólalkoztak a szűkösen élő ifj ak és öregek, néha pedig akkora 
viszály tört ki közöttük, hogy a pap meg a falu bírája együttesen se tudta őket megbékíte-
ni. Történt, hogy nagy keserviben a régóta tartó családi perpatvarban élők közül a fi atal 
gazda úgy bérúgott a kocsmában, hogy bátorsága meghatványozódván elhatározta, hogy 
most aztán, ellenszegül akadékoskodó édesapjának, aki váltig azt hangoztatta, hogy amíg 
csak él, mindig ő az úr a házban, s ő parancsol a saját portáján. Amíg csak él, az lesz, amit 
ő megmond; a fi atalok meg:

– Fogják bé a pufájikot, me’ sëmmi jogik nincs a házba!
Elkeseredett hát a fi ú, és a széleken hazatántorogva bérúgta a kiskaput, s nagy hangon 

követelte vagy a hatalmát, vagy a jussát. Az apja, fellátott a nagy „hanglé” miatt, s rögtön 
úgy összevesztek, hogy a világ olyant nem látott. De amikor kiparancsolta a fi át a házból, 
az jól nekiment, ölre is mentek, s addig birkózódtak, amíg a ház belsejében akkora rumlit 
csaptak, hogy belül semmi se maradt épen.



■  ■

■  
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– Azt mán nem! Nem én mënyek innen, apám! Majd én adom ki a maga útját! – dü-
höngött.

De le is gyűrte a fi a az apját!
Midőn annak már jártányi ereje se maradt, elkapta a grabancánál fogva, s kezdte húzni 

kifelé, a tisztaszobából a pitvarba, hogy kivigye a házból… 
Az öreg vesztit érezte, s kapálódzni kezdett, próbált megkapaszkodni minden útjába 

kerülőbe: az asztal lábába, a „sporhët” vasába, mindenbe, de a túlerő mégis lassacskán 
vonszolta kifelé. Már az ajtófához értek, mikor is sikerült úgy megkapaszkodni, hogy meg 
is akadtak. Nagy káromkodva elkezdte a fi a újra kifelé cibálni az öreget, de az meg kezdett 
rimánkodni:

– Jaj, jaj, ájj mán meg, fi jam, ëgy szóra. Az Istenétt, ne vígy tovább!
– Asztán métt ne, édësapám!? – morogta dühösen vissza.
– Azé, fi am, me annak idejin én ës csak a küszöbig cibáltam el az öregapádot, de asztán 

mëg eleresztëttem!

Még kicsi koromban hallottam először a székelykevei öregektől: nagyszüleimtől és másoktól 
is. Többször előbukkant ez a példázat. Emlékezetem szerint rendre akkor, amikor egy-egy 
újabb családi veszekedésről pletykálkodtak a faluban; felelevenítették. A faluban régebben 
mindig voltak eff éle mókásnak feltüntetett történetek. Lehetséges, hogy a történet több 
tájegységben is népszerű lett. Így Illyés Gyulánál (Puszták népe) is előbukkan. Mindenesetre 
jól példázza azt, hogy régen is voltak olyan megoldhatatlan élethelyzetek és konfl iktusok 
a népéletben, amelyekre az eff éle tompító hatású anekdotákban utaltak. A konfl iktusok 
felelevenítésével, derűs kifi gurázásával vették el annak élét, ugyanakkor utaltak arra, hogy 
mennyire helytelen és szégyellnivaló is az, ha más megoldást nem találnak bajaikra.
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Kutyaszaros szerződés ■

A régi világban sokan tartoztak sokaknak, mert kurta volt a nadrágszíj, s rövid a 
takaró…

A telepesek java nemhogy virágzó közösséget nem tudott megteremteni, de még a saját 
családját se tudta rendesen ellátni. Ezért gyakran folyamodtak kölcsönhöz, s megadták, 
amint lehetett. Ez a kölcsönzés többnyire tisztességes szóbeli alkuval megtörtént: becsületszó 
s parola elég garancia volt az alkukötéshez.
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Történt egyszer, hogy Pius átballagott a komácskájához, hogy kölcsön kérjen valamennyi 
dinárkát, mert erőst megszorultak…

Nem is volt hiba az alkuban, mert a komácska szívesen adta volna a dinárt, de a feleségét 
a rátartiság s a dölyfösség megszállta, s egyre-másra hívta félre a férjurát, hogy:

– Në, mi történt, mostanába a faluba, ez se atta mëg emennek, s azok se atták mëg 
emennek a kölcsönt…

Menjenek inkább a községházára, s tanúk előtt készítsenek írást, valami szerződésfélét 
biztosítékul. Mostanában ez a szokás…

A komácska ellenkezett az asszonnyal, de aztán hajlott a szóra. Elképzelte, hogy a komája 
nem tudja megadni, esetleg letagadja a kölcsönt. Ezért aztán előállt az asszony ajánlatával. 
Piusban, felgyülemlett a nagy méreg, de tartotta magát. Na jó, készítsék el az írást itt az 
asztalnál, fogalmazzák meg, s olvassák át. Mikor a szöveg is nagy nehezen összeállt, az 
asszony elégedetten kezdte összehajtogatni a papirost:

 – Most kéne elmënni a községházára, s mëgkérni a jegyzőt, hogy tëgyën rëja pëcsétet, 
hogy lëgyën hivatalos…

Pius mérge erre úgy felszökött, hogy „közbebakkantott”:
– Te Trëszka, van-ë nektëk kutyátok?
– Van há’… – válaszolta az asszony meglepetten.
– Akkor várjatok ëgy kicsiddég, hozom a pëcsétet minnyá! – azzal kifordult az udvarra, 

s felkapott egy nagydarab kutyaszart, aztán vissza, s… rányomta az írásra!
– Itt van a pëcsét, në! Így elég hivatalos lëssz-ë?
Azzal otthagyta őket.



■  ■

■  
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Néhány székëlyi 
aranyköpés
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Mégidáig majd ahogy lësz!

Ekevasból arany karórát nem lehet!

Münköt elpusztitani nem lehet. Mëgélünk mü még a jég hátán ës!

Hompottné monta: „Tudjátok-ë, én csak gondolkozok s gondolkozok: mindën miként-
nek mëgvan az akkéntje, s minden azéttnek, mëgvan a miéttje!”

Hompottné malacáról mëg azt mondták: „Olyan étkës fajta… Úgy ëszik, hogy seggvel 
mënyën a vályúnak!”

Forgolódik, mind a fi ng a fërëdőbe!

Azt mondják, hogy a feleségëmvel mindig valami hülyeségën aggyazunk. Hát én 
aszondom, még mindig jobb, ha hülyeségëkën aggyazunk, mindha valami jelëntéktelen 
dógokon vitatkoznánk!

Fingra ës lehet gombot varrni!

Áll rajta, mint tehenyën a gagya!

Amikor megfutamítottak, menekvésre késztettek valakit: „Na, ëcsém, most asztán 
lódujj… le a gagyát, s fël a fára!”



■ ■ 255 ■

■  

Kántor Karcsi az öccsére, Jóskára: „Nem elég, hogy az én öltönyömbe jár, s az én 
hangszëremën muzsikálgat, hanem most mán az én páromnak kezdëtt el udvarolni, s neki 
ad éjjeli zenét!”

Mondta ëgy falujabeli az ëgyszëri zenészre: „Te Pista, te nemcsak hogy csúful muzsikálsz, 
még csúf ës vagy, amikor muzsikálsz!”

Még a csóré embërnek ës van valamije!

„Emlékszël-ë, koma, mikor mü legényëk vótunk? Mëjen szép délcëgëk vótunk, plánë 
én! S mëjen csúf öregembërëk lëttünk, plánë te!”

„Na, cseszd mëg, asszony, ha nem këllëtt a bukovinai bükk, itt van nekëd a bácskai 
tölgy!”

Éltiben mindënt mëgtëgyën az embër, csak azt ne, hogy nagypéntëkën adja bé a kócsot 
[kulcsot], me’ aki nagypéntëkën hal mëg, annak fi ngval harangoznak!

Hogy mëghalt? Az igaz. Mëghalt Mátyás ës, pediglen ő király vót. Met aki születëtt, az 
el ës këll suvadjon [száradjon]!
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Utószó
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■ Tréfás al-dunai székely mesék, mondák, történetek
Pétër László grafi kusművész a Belgrád melletti Székelykevén (Skorenovac) született, nevel-
kedett, családos férfi ként a délszláv háború idején települt át Magyarországra. Az elmúlt 
két évtized óta tartó távollét se idegenítette el övéitől, máig is az al-dunai bukovinai székely 
közösség hűséges gyermeke. Grafi kai alkotótevékenységével, újságírói munkájával, s újabban 
könyvek írásával is arra törekszik, hogy mindent, amit emberileg lehetséges, megmentsen 
és közkinccsé tegyen az immár rohamosan felbomlóban lévő közössége emlékeiből. A 
Vándorfecske hazatalál? című nagyszerű könyvében népcsoportja történetét, XX. századi 
életét írta meg, archív fotókkal és saját grafi káival illusztrálta.

Új könyvében más formában, csupa-csupa rövid lélegzetű, csattanós történetben, a keseré-
des derű tükrében hozza elénk, közénk a három al-dunai falu: Székelykeve, Hertelendyfalva 
és Sándoregyháza népének jellegzetes fi guráit. Mielőtt a kötet rövid bemutatására sort 
kerítenék, szükségesnek tartom az al-dunai székely népcsoport történetének felvázolását, 
hiszen a „hősök” gondolkodása, beszéde, minden cselekedete, térben és időben való mozgása, 
mind-mind ebben a „külön történelemben” gyökerezik.

E háromfalunyi közösségre méltán illik a népszerű Székely himnusz kifejezése: „ma-
roknyi székely”. Kik ők, és hogyan, mikor kerültek őseik, a Kárpátok öléből Bukovinába, 
majd onnan az Al-Duna mocsarai közé?

A bukovinai székelyek az egykori székely határőrvidék népéből, a székelyföldi Csíkszék 
és Háromszék, Udvarhelyszék falvaiból szakadtak ki a XVIII. században.

Mária Terézia uralkodása alatt, 1762-ben a bécsi haditanács az egykori határőrzők 
leszármazottaiból új, osztrák mintájú és osztrák érdekeket szolgáló határőrség szervezését 
kezdte meg Erdélyben. A szervezés erőszakosan, a székelyek ősi szabadságjogainak semmi-
bevételével zajlott. A székelyek előbb nagy ellenállást tanúsítottak, majd 1763 decemberében 
nyílt lázadás tört ki. A felkelők egyik vezére Zöld Péter csíkdelnei plébános volt. 

1764. január 6-án a felkelők Madéfalvára sereglettek, hogy vízkereszt elmúltával nép-
gyűlést tartsanak, és próbáljanak megegyezni az osztrákokkal. Az osztrák katonaság éjszaka 
körülvette a falut, és hajnalban ágyútüzet zúdított az alvókra. A menekülők közül sokakat le-
kaszaboltak a megvadult katonák. Reggelre kétszáznál többen maradtak holtan a hóban.

Akik elfuthattak, fejvesztve menekültek át a Kárpátok hágóin Moldvába. A történe-
lemnek ezt a véres epizódját madéfalvi veszedelemként vagy siculicidiumként, székelyöl-
döklésként emlegeti az utókor.
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A megtorlástól való félelem kb. tízezer embert késztetett otthona elhagyására. A bujdosók 
elrejtőztek a moldvai magyarok falvaiban, de új falvakat is alapítottak. A vajdák mindig 
szívesen fogadták az újabb és újabb magyar és székely menekülteket. Megélhetést és védelmet 
biztosítottak számukra. A bujdosók lassan beépültek Moldva társadalmába.

1764 márciusában az udvar Hadik András grófot nevezte ki Erdély királyi biztosává, fő 
hadparancsnokává. Hadik András személyesen vizsgálta ki a lázadás körülményeit.

1774-ben az osztrákok megszerezték a porta hűbéresétől, a moldvai fejedelemtől a há-
borús események miatt feldúlt, szinte teljesen néptelen Bukovinát. Az új koronagyarmat 
benépesítésére telepeseket toboroztak. Románok, ukránok, lengyelek, zsidók, németek, 
csehek, szlovákok költöztek hamarosan a Szeret, a Moldva és a Szucsáva folyó termékeny 
völgyeibe.

A bécsi haditanács feje, Erdély helytartója, Hadik András gróf szorgalmazására papok 
és katonák indultak Moldvába, hogy a rejtőzködő székely bujdosókat felkutassák, és Bu-
kovinába csalogassák.

A madéfalvi menekültek zöme már megállapodott Moldvában, és nem akart Bukovi-
nába költözni. Kisebb csoportok azonban elindultak. 1776 és 1786 között összesen 2687 
főt telepítettek le. A Bukovinába vándoroltak öt falut alapítottak: Istensegíts, Fogadjisten, 
Hadikfalva, Andrásfalva és Józseff alva neveket adták az új településeknek. A bukovinai 
magyarok zöme katolikus vallású volt, a Háromszékből származó néhányszáz református 
Andrásfalván telepedett le.

A hadmérnökök tervezte, nyílegyenes utcájú településeken hamarosan megindult az élet. 
Új, sajátos arculatú magyar etnikai csoport született: a bukovinai székelység.

A letelepülők családonként 18 fálcsa földet, kb. 36 holdnyi területet kaptak. A kezdeti 
időkben pénzt és adókedvezményt is biztosítottak számukra, hogy meggyökerezhessenek. 
A tartományt benépesítő sokféle náció között hamarosan kialakult a munkamegosztás. A 
németek közül kerültek ki az iparosok, a zsidók kereskedtek, a románok pásztorkodtak, a 
székelyek főként mezőgazdasággal foglalkoztak, s magas szintű kertészkedést folytattak. 
Az andrásfalviak a hadsereg számára lovakat tenyésztettek stb.

A telepítéskor kapott földterületek néhány évtized alatt az öröklési rend miatt elapró-
zódtak, s nem bírták eltartani a megszaporodott népességet. Sokan váltak földnélkülivé.
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Akinek otthon nem volt biztosított a megélhetése, arra kényszerült, hogy a moldvai 
bojárok földjein keresse meg kenyerét. Már hét-nyolc esztendős kislányokat is elszegődtettek 
a szegény szülők „móduvázásra”. Az idénymunkások távol az otthonuktól, nyomorúságos 
körülmények között, a „kálfák” irányítása alatt dolgoztak. A gyermekeket s a leányokat két 
hónapra, a férfi akat hat hónapra szerződtették.

1877-ben egy Bukovinából Budapestre elszármazott pap, László Mihály drámai hangú 
cikkben hívta fel a közvélemény fi gyelmét a Kárpátokon túlra került magyarok sanyarú 
helyzetére. Az írás nyomán a magyar kormány is felfi gyelt az ügyre, és több bizottságot 
is kiküldött a helyzet felmérésére. Hamarosan nagy társadalmi összefogás alakult ki a 
székelyek megsegítésére, hogy az Al-Duna környékére, a Duna árterébe, a korábbi lakóik 
által elhagyott kincstári birtokokra telepítsék őket. Jókai Mór a Hon című újságjában 
gyűjtött pénzt az előfi zetőitől a nagy terv megvalósításához. A Szent László Társulat is 
jelentős segítséget nyújtott. Odescalchi Artúr herceg állt a támogatók élére. A tervek szerint 
először csak 1000 férfi t vittek volna az Al-Duna szabályozásának munkálataihoz, de azok 
nem hagyták el családjaikat. 1883 májusában 3520 bukovinai székely települt le Belgrád 
közelébe. Diadalmenetben vitték a hajók a „hazatérőket”, útközben ki-kikötöttek a Tisza 
menti városokban, ahol megvendégelték, ünnepelték a „derék székelyeket”. Minden állo-
máson újságírók hada lepte el a hajók fedélzetét, s lelkesen tudósítottak az eseményekről. 
Az út végén magyar címerrel díszített, fáklyákkal kivilágított töltéshez értek. Másnap a 
Duna menti mocsarak között találták magukat. Földbe vájt kunyhókban teleltek ki sokan. 
Végtelen nagy nehézségek árán építették fel falvaikat, megalapították Hertelendyfalvát 
(Vojlovica), Sándoregyházát (Ivanovo) és Székelykevét (Skorenovac). Sándoregyházán 
bolgárokkal, Hertelendyfalván németekkel és szlovákokkal, Székelykevén bánsági ma-
gyarokkal, németekkel és bolgárokkal éltek együtt.  Székelykeve elődjét, Gyurgyovát 
(Đurđevo, végül Ráday fal va) egymásután kétszer elmosta az árvíz, új helyen kellett felépí-
teni. A természettel való küzdelem csak az egyik nehézség volt, amit el kellett szenvedniük. 
Az első világháború után mint ellenséges ország állampolgárai jogfosztottakká váltak, s 
csak a második világháború után rendeződött valamelyest a sorsuk. Magyar tannyelvű 
iskoláikban kiváló pedagógusok nevelték az ifj úságot, egyesületeket és hagyományőrző 
együtteseket alapítottak, amelyek napjainkban is működnek, és élénk kapcsolatokat 
ápolnak a dél-erdélyi és a magyarországi bukovinai székelyekkel. A Tito-érában számosan 
kivándoroltak Ausztráliába, Kanadába, Svédországba. A legutóbbi délszláv háború ismét 
sokakat menekülésre késztetett.
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Az otthon maradottak őrzik ma is hűségesen bukovinai székely hagyományaikat, nép-
szokásaikat. Ízes, gyönyörű beszédük, csavaros észjárásuk, jellegzetes humoruk még mindig 
a csíki székely gyökerekre emlékeztet. Természetesen a XIX–XX. században végbemenő 
gazdasági-politikai változások sokasága, a paraszti társadalom teljes átalakulása, miként 
másutt is, az ő hagyományaikban elvégezte romboló munkáját.

Népmesegyűjtők hamar felfedezték páratlanul gazdag mesekincsüket, és már néhány 
évvel a kitelepedést követően történtek körükben gyűjtések. 1887-ben Zsidó Domokos 
Hertelendyfalván, 1919-ben Berze Nagy János Sándoregyházán. Népdalaikat népzenekuta-
tók gyűjtötték, elsősorban dr. Kiss Lajos, később Bodor Anikó. A három falu kincseiből az 
1950-es évektől Penavin Olga és tanítványai végeztek gyűjtéseket évtizedeken át. Ez utóbbi 
gyűjtés meseanyaga 1984-ben, a kétkötetes Jugoszláviai magyar népmesékben jelent meg. 
A nagy tudású mesemondók elmondásában szinte az összes népmeseműfaj megjelent a hős-
mesétől a tündérmesén át a trufákig. Mondák, legendák, anekdoták sokaságát rögzítették. 
A különböző időszakokban gyűjtő kutatók gyűjtéseit áttekintve mesemondó dinasztiák 
jelenlétét fedezhetjük fel. 1988-ban magam is gyűjtöttem egy kiváló mesemondó család 
negyedik generációját képviselő asszonytól, Erős Teréziától Hertelendyfalván.

A XX. század derekán még virágzó meseélet, a hagyományos mesemondás megszűnt az 
al-dunai magyar falvakban is. Újabban a hagyományőrző együttesek műsoraiban, mese-
mondó versenyeken olykor fellépnek, és nagy sikerrel szerepelnek egy hertelendyfalvi család 
nagy mesemondói tehetséggel megáldott tagjai, Lőcsei Antal és gyermekei. Úgy vélem, Pétër 
László könyvének zömmel újsütetű történetei ennek a közösségnek utolsó „őszi virágai”.

*

Pétër László gyűjteménye nem módszeres néprajzi gyűjtés eredménye. Elmondása sze-
rint a kötetben olvasható történeteket gyermekkora óta sokszor hallotta a családjában, 
a „székeliektől”, a hertelendyektől, a sándoregyháziaktól. Most ezeket több évtized után 
visszaemlékezve leírta, megszerkesztette, kikerekítette. A kötet mindössze egyetlen va-
lódi hiedelemmondát (A boszorkány) tartalmaz, viszont számos esetben megjelennek 
a  hagyományból még jól ismert babonák (A szarvas boszorkányok, A halálhozó kutya, a 
Szümölcsküldés, A bátorságpróba, A kerti ember stb.), de jelen esetben már csak egy-egy tré-
fában, amelyben lelepleződnek. Két klasszikus rátótiáda szerepel a kötetben: Az ivánovai 
templom centírozása és A mohaëvő tehen.
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A történetek legtöbbje a való életből merít. Szinte egy al-dunai panoptikum jelenik meg 
előttünk. A kisgyermektől az élettől búcsúzó öregekig sorban megjelennek lelki szemeink 
előtt – sokan név szerint is, olykor egyszeri emberként – az elmúlt évszázad „székeli” fi gurái: 
a kocsmázók, a mesterek a papok, a csőszök, a mozis, a szerelmesek és az immár a halálra 
készülők.

Különös beleérző képességgel, szeretettel és szánalommal rajzolja meg a szerző a Gyermëk 
a holdban című fejezet kis hőseit. Az elvesztett csecsemő (Egészségedre, Mátéka!), a min-
dig éhes, olykor lopni kényszerülő gyerekek (A kerti ember), a lázadozó kiskamaszok (A 
székeli betyárok) fi guráit, a felnőttek ábrázolásában, szinte bárkik legyenek is a szereplők, 
megjelenik a szatirikus hangvétel és a minden sebet begyógyító vérbő humor.

A történetek sorát végül a „székëli aranyköpések” csokrával toldja meg a szerző.
Néhány szót a mű nyelvezetéről! Bár a szerző tökéletesen ismeri és használja népcso-

portja archaikus tájnyelvét, nem autentikus székely nyelven írta meg történeteit. Kizárólag 
a párbeszédekben szólalnak meg ebben a dialektusban a szereplők. Felfedezhetjük egymás 
mellett a múlt századi magyar köznyelv kifejezéseit, a főiskolát végzett művészember mai 
irodalmi-köznyelvi szókincsének szavait, idegen jövevényszavak sokaságát, amelyek egyrészt 
a német szaknyelvből szűrődtek be az al-dunai magyarok beszédébe, másrészt a környező 
bolgár, szerb, német szomszédságtól átvett kölcsönszavak. Mindez így együtt nem zavaró, 
színes, kifejező, érdekes és érthető. A szerző a kötetet bőséges szószedettel, jegyzetekkel látta 
el, saját rajzaival illusztrálta. Szeretnivaló, kedves könyvvel gazdagodtunk!

Kóka Rozália
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Pétër László grafi kusművész a Belgrád melletti Székelykevén (Skorenovac) szü-
letett, nevelkedett, és már családos férfi ként a délszláv háború idején települt át 
Magyarországra. Az elmúlt két évtized óta tartó távollét se idegenítette el övéitől, 
máig is az al-dunai bukovinai székely közösség hűséges gyermeke. Könyve nem 
módszeres néprajzi gyűjtés eredménye, hiszen elmondása szerint a kötetben olvas-
ható történeteket gyermekkora óta sokszor hallotta családjában a „székeliektől”, 
a hertelendyektől, a sándoregyháziaktól. Most ezeket több évtized után vissza-
emlékezve leírta, megszerkesztette, kikerekítette, illusztrálta… A történetek leg-
többje a való életből merít. Szinte egy al-dunai panoptikum jelenik meg előttünk, 
amelyben a kisgyermektől az élettől búcsúzó öregekig sorban vonulnak el lelki 
szemeink előtt – sokan név szerint is, mások „ëccëri” emberként – az elmúlt év-
század „székeli” fi gurái: a kocsmázók, a mesterek, a papok, a csőszök, a mozis, a 
szerelmesek és az immár a halálra készülők. A történetek sorát végül a „székeli 
aranyköpések” csokrával toldja meg a szerző.
                              Kóka Rozália
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